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OVERZICHT.

De schrijver der Verspreide Verhalen bezat een groote kunst, die
hem zijn geheele leven bezielde en bijbleef, die hem kracht gaf in
wederwaardigheden en hem het geluk dubbel en intenser deed
genieten: het was zijn levenskunst.
De dichter Eduard Brom heeft onlangs in „de Violier", de leden
over Thijm's levenskunst gesproken. „Levenskunst, — aldus zeide
hij ongeveer, — is de kunst om schoon te leven, om het leven te
maken tot schoonheid, het leven te styleeren tot schoone eenheid,
de kunst om aan het leven, zelfs het uiterlijk eenvoudigste, iets
nobels te leenen. Levenskunst — dat is niet het opgaan in geweldige
vizioenen, dat is niet de werkelijkheid verachten om den droom,...
maar dat is de vergeestelijking van het reëele door het dóórlichten
daarvan met eigen ziel, door het voelen der waarachtige essence,
het zien van het diepste wezen, de innerlijke schoonheid en gratie
der levensdingen. Zulk een kunstenaar was Alberdingk Thijm, een
levensstylist en levensbouwheer van den eersten rang. Thijm, de
levenskunstenaar was als een schilder-artist, die sfeer wist te scheppen. Alles in de Thijmsche levenssfeer sprak van die levensvoeling.
Daartoe werkten mede zijn welbehagen in lieve huiselijkheid, zijn
optimisme, dat hem de menschen deed liefhebben, hem in hen
slechts het goede deed waardeeren. De Thijmsche levenssfeer is
een lichtende geweest van jongs af. Kunst was de aantrekking,
welke de affectie in den familiekring nog verhoogde en verinnigde.
Zijn verkeer met familieleden, vrienden, en vriendinnen was kunst.
Het leven is, helaas, te vol in onzen tijd om het zoo te leven en
te voelen als Thijm." —
Thijm's Verspreide Verhalen komen bij elk deel Brom's beschouwingen bevestigen en aanvullen. Met hoeveel ridderlijke gratie en
hoofsche heuschheid wordt elk verhaal opgedragen aan een familie -lid,
een vriendin, een vriend, een strijdgenoot, vaak met een gedichtje
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vol lof en zoete woorden. En deze opdrachten zijn geen schijn
stuk is met de gedachte aan den persoon, dien de-vertonig;lk
schrijver het toewijdde, geschreven, en hem ook toegezonden, in
een fraai bandje, bij gelegenheid van Sint Nicolaas, een verjaarof familiefeest.
Zoo was zijn kunst innig met zijn dagelijksch leven saamgevlochten.
Het was de edelste hulde, die hij hun, met wie hij gewoonlijk
omging, brengen kon, dat hun naam met zijn werk voorgoed was
vereenigd. Zijn eigen persoonlijkheid, zoowel als die zijner vrienden
en vriendinnen hebben Thijm ongetwijfeld bij het schetsen zijner
verhalen, dikwijls voor den geest gestaan. Zijn eigen huiselijk Ieven
heeft hij overgebracht in de r 7e eeuwsche binnenkamers, gestoffeerd
met Vondel, Tesselschade, Hooft en anderen onzer grooten.
Gij herkent in die huiselijke tafereeltjes, die meestal maaltijden,
avondfeestjes, letterkundige samenkomsten of buitenpartijen schilderen, Thijm's geliefkoosde kringen en gezellige vergaderingen,
zooals hij die met groot talent wist te organiseeren en te leiden.
Zijn „Vioolstruik ", zijn „Vrijdagsche Vereeniging", zijn „Dinsdagsche
Vriendenkring", zoo geestig geschetst door B. R. F. van Vlijmen i);
de feestjes op 't Muiderslot, te Hilversum of te Bovenkerk, gij
vindt ze vereeuwigd in Thijm's verhalen. Vergelijk de beschrijving,
zoo levendig gegeven van deze familie- of vriendenkringen in het
mooiste boek, dat over Thijm geschreven is door A. J, met de
tafereelen in de Verhalen, en gij zult een opmerkelijke overeenstemming vinden 2).
Dit is het geheim van de plastische voorstelling in deze tafereelen,
dat zij aan 't werkelijke leven ontleend zijn, en levende personen
tot voorbeeld hadden. Dat Thijm zich zelf, vooral in de tweede
periode zijns levens, innig met Vondel verwant gevoelde, ja, zich
vaak met den persoon des dichters vereenzelvigde, blijkt uit vele
bladzijden van zijn werken. In een jonge, geestige vrouw zag hij
dan het evenbeeld van Tesselschade Zijn zuster, Antoinette Cuypers,
en vooral Louise Sterck— Kervel, hebben hem ongetwijfeld tot
voorbeeld gediend, toen hij Tesselschade schilderde, Tesselschade,
bijzonder in haar verkeer met Vondel. Daardoor is 't te verklaren,
dat de bladzijden hieraan gewijd, soms zoo verdicht schijnen
tegenover de werkelijke verhouding van den dichter en zijne
vriendin, gelijk die blijkt uit onweerlegbare gegevens. Het zijn
Thijm's wenschen, zijn gevoelens, die hij in Vondel's hart zocht

i) Jaarboekje aan Alberdis:,jk Thijm, 1895.
a) Vooral blz. 167-184.

OVERZICHT.

XI

over te brengen, het zijn de begaafde en geestige vrouwen uit zijn
kring, die hij in Tesselschade tracht te doen leven.
„Thijm's verkeer in zijn jeugd en in lateren tijd met de vrouwen
was een leven van eerbied en vereering en courtoisie, dat werkelijk
zijn leven als met lentepoëzie doorgeurde", — zoo sprak ongeveer
Eduard Brom. — „De vrouwelijke schoonheid was voor Thijm de
meest weldoende muziek van het leven, — aldus in het boek van
A. J. — Hij was voor de subtiele schakeeringen daarvan gevoelig
als een komponist voor de klanken in een bosch of in een straat.
Door de reinheid van zijn leven, door de ascese van zijn vrouwen
zuiverheid van zijn denken en verbeelden en-vering,do
zijn levenslang verkeer met de kunsten, was zijn vermogen om
impressies van vrouwelijke schoonheid te ontvangen op een zeldzame wijze gescherpt en ving hij nuancen op, die aan ieder ander
ontsnapt zouden zijn. Dat gemoed was zoo hoog, zoo fijn, zoo
ongerept blank, dat die zekere delikate en brooze innerlijke en
uiterlijke schoonheden, welke men in een enkelen trek, in een
enkelen blik van een vrouw soms kan waarnemen, zich volledig
en diep daarin afdrukten." 1)
Christina van Zweden, la Signora Caterina de'Ginnasi, het klopje
Dina Noortdijck, zuster Maria, de dichteresse uit het klooster te
Grave, Anna van Wickevoort, zij zijn, wat dit deel der V e r h a 1 en betreft, de levende voorbeelden van die vrouwenvereering,
die de lichamelijke, maar vooral de geestelijke schoonheid der ziel
in de vrouw zoo hoog wist te waardeeren.
Zoo was het Thijm's levenskunst, die zijn familie- en vriendenkring dat innige, ware gevoel gaf, waarin hij geheel en al opging,
dat zijn werken doortintelt en ze voor alle tijden belang geeft en
doet leven. Want, al mogen ook latere vondsten afbreuk doen
aan de historische juistheid van sommige voorstellingen, ook waar
de schrijver meende zuivere geschiedenis te geven; de personen,
die worden opgevoerd, zijn zoo echt, zoo vol waar leven en gevoel,
— al is dat ook ontleend aan des schrijvers eigen hart en aan
het gemoed van zijn naaste vrienden en verwanten, — dat de lezer
onweerstaanbaar komt onder de bekoring van den levenskunstenaar, die zijn 17áe eeuwsche figuren zoo wist te bezielen. Maar
't is hier niet de plaats om het karakteristieke in Thijm's verhalen
uiteen te zetten, doch om het ontstaan ervan aan te toonen.
Deze geheele bundel geeft weder werk uit zijn besten tijd, wat
z'n historische novellen betreft, van '52 tot '65. „Het Begijneni) T. a. p. bl. 346.

OVERZICHT.

XI I

klooster te Grave en zijn dichteres" (1854), „Op het Hof" ( 18 59),
„Jacob van Campen" (1862), „Christina van Zweden" (1864), ver
Volksalmanak voor Nederlandsche-schenid
K a t h o 1 i e k e n van de volgende jaren, de drie eerste onder den
naam van Pauwels Foreestier. „Hooft en Vondel huwelijksbezorgers" is van 1876, doch pas later gedrukt in A u r or a, M u z e nAlmanak, 1878.

Opmerking verdient, dat twee gedeelten weêr actueel belang
gekregen hebben. De inleiding tot het verhaal van de Graafsche
dichteres noemt het graf van Thijm's grootmoeder, Catharina
Elisabeth Been, in de „Nieuwe -Zijds Kapel ". Het is tegen de aanstaande opruiming van dit graf, dat de erfgenamen protest hebben
aangeteekend, zoodat, door de daaruit gevolgde procedure, de
winkelbouw, die de „Heilige Stede" zal moeten vervangen, voor
de helft is stop gezet, met gunstige kans dat de grafstede, en
daarmede althans een deel van het aloude heiligdom, gespaard zal
blijven. Alzoo belet Thijm's grootmoeder, de waardige vrouw, zoo
geestig geschetst op blz. 224-225, nog na haar dood, de voltooiing
van de ergerlijke grafschennis, waarvan, bij een beschaafd volk,
moeilijk een wedergade te vinden is.
Dat de geschiedenis van Jacob van Campen, den bouwheer van
„'s werelts achtste wonder", velen in onze dagen weêr belang zal
inboezemen, nu het, volgens Thijm's vurigsten wensch, wellicht zijn
oorspronkelijke bestemming zal herkrijgen, behoeft niet te worden
aangetoond.
HEELTSrEDE,

September 1910.
J. F. M. S.

CHRISTINA VAN ZWEDEN
TE AMSTERDAM.

Verspr. Verh. II.

Aan Mevrouw DIERT VAN MELISSANT,
geb. VAN SONSBEECK.

Der Vrouw, die aan d oprechtste' en warmsten Godsdienstijver
Een frissche geestigheid en tedere inborst paart,
Verzoekt haar dankbre vriend, de Schrijver,
Dat zij dees Koningin, in schets gebracht, aanvaard'!
A. TH.

Henriëtte Josephine Caroline v. S. was Bene dochter van den Staatsraad i. b. d.
Mr. H. van Sonsbeeck (1796-1865), Minister v. Buitenl. Zaken en R. K. Eeredienst. Zij huwde Jhr. Mr. J. W. P. Diert van Melissant, en overleed te 's-Gravenhage 6 Juni 1895. Als een zeer begaafde vrouw, verkeerde zij in briefwisseling met Alb. Thijm.

CHRISTINA VAN ZWEDEN TE AMSTERDAM.
A. D. 1654I.
„Op de prince graft, op een huis na het hoeck huys van
de beerestraat, by van Veerle," — daar woonde Vondel in
den aanvang van de tweede helft der XVIIe Eeuw. Hij geeft
het zelf op *), zonder te vermoeden, dat wij 230 jaar later
nog met belangstelling daarvan zouden kennis nemen. Zijn
huisbaas was waarschijnlijk de zelfde Jacob van Veerle, die
„in 1649 ongeveer in 't midden van de Prinsengracht tusschen
de Run- en Beerenstraat woonde ", de „Croesus van de buurt ",
en die, misschien ter vermeerdering zijner schatten, het grootere
met dit kleinere huis verwisseld had.
Hoe 't zij, in dit huisjen, werd het bovenhuis door den
ruim 66-jarigen Vondel en zijne dochter Anna, die in de
maand Juli van het jaar 1654 haar 43n verjaardag wellicht
reeds gevierd had, geokkupeerd.
Annetiën vanden Vondel was in geen opzicht eene gewone
burger deern. Haar vader, die, met de hulp zijner wakkere
vrouw, belangrijke handelszaken schijnt gedreven te hebben
en een aardig vermogen bezat, (i) was in ieder opzicht een
deftig man, die zijne kinderen een zeer goede opvoeding had
laten geven: eene opvoeding te dier tijd ook geenszins boven
zijn stand. Willem vanden Vondel, zijn broeder, was hem
trouwens in het spoor der beschaving voorgegaan; hij had

*) Zie mijn 7Tolhs-Alma. 1857, bl. 307, en verg. Mr N. de Roever, Az. D. Warande,
N. R. II, bl. 517, i8.
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zich in de oude talen bekwaamd, was meester in de rechten
geworden, en had, als andere jonge lieden van goeden huize,
eene italiaansche reis gedaan. De zoon en naamgenoot van
Joost vanden Vondel, de zoo even genoemde, ofschoon reeds
voor de tweede maal getrouwd, en wel met de beeldschoone,
maar dan ook, naar 't schijnt behaagzieke en veel gelds ver
Hooft (2), was, wat Brandt noemt, „een-kwistendBarë
hals en een doorbrenger ", die zijn goede zaken geheel liet
verloopen. De Vondels waren, als ik zeide, winkeliers in de
Warmoesstraet, zoo als, in de XVIIe Eeuw, vele Mennonieten
en Katholieken van den aanzienlijken middenstand (het zij
dan aldaar, of op het Rokin, in de Calverstraet, op het
Water, of op de Nieuwe- en Zeedijcken), zoo als de Van
Eeghens, Van Lennepen, Roetersen, Willincken, Blocken,
Hartsens, Ansloos, Leeuwen, De Neufvilles, Rutgersen, De
Wolven, Noortdijken, De Witten, Van Zellers, De Kookers, De
Royen, Van Stadens, Hanloos, Geelhanden, Blesens, Clumpers,
en anderen. (3). Het was de klasse, die onmiddelijk op die
der Magistraatspersonen, groote kooplieden en bezitters van
Heerlijkheden volgde; de klasse, die ook talrijke advokaten,
medicine-doktoren en andere geleerden placht op te leveren.
De dochter van Vondel, van wie Antonides verhaalt, dat
zij te Keulen was opgevoed, had eene eenigszins letterkundige
en geleerde vorming genoten. Men kon van haar zeggen wat
Gerard Jansen Vossius, de vermaarde Hoogleeraar, van zijne
voortreflijke dochter Cornelia zei: dat zij uitmuntte door
„vele gaven van Gods genade", en „de roem harer sexe was,
niet alleen door hare vroomheid, hare zachte zeden, hare
lieftalligheid, haar verstand en hare letterkundige talenten,
maar ook nog door hare wijze en zorglijke besturing van
het huisgezin" *).
Anna ging haren beroemden vader in den te-rug-keer tot
de Moederkerk voor, en den geestelijken stand omhelsd
hebbende, zonder op het Begijnhof te wonen, schijnt zij tot
die zoogenaamde klopjens behoord te hebben, welke, meerendeels gesproten uit aanzienlijke burger familiën, de geschikte
en dan ook zeer gewaardeerde en veelvuldig aan het werk
*) Chauffepié, Diet. IV, 608.
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gestelde personen waren, die de belangen van het verboden
geloof op eene bizondere wijze behartigden. Onbereikbaar
- althands onbereikt - door Schouts Dienaren, stil voortlevende, niet zelden in den kring harer familie, hielden deze
klopjens zich op de hoogte der geestelijke behoeften harer
stadgenoten. Zij waren het, die, bij tijdelijke geloofsvervolgingen, bij het verbieden der diensten, het sluiten der bedeplaatsen, het verdrijven der herders, geduldig, maar volijverig de kudde bleven bewaken; die niet slechts de zaden
des geloofs in de harten der jeugdige Christenen strooiden
en bij de geloovigen aan klopten, het zij ter waarschuwing
tegen gevaar, het zij ter bekendmaking eener nieuwe gelegenheid om Misse te hooren, maar die ook in briefwisseling stonden met de afwezige geestelijke overheden of
leidslieden, om hen voortdurend in kennis te stellen van den
toestand, van de nooden der gemeente en van de wegen ter
voorziening in deze. Zulk een klopjen was bijv. Dina Noortdijck, de gastvrouw van Vondel en Pr Couverchef (wier
zuster wellicht de Kornelia *) van Joan de Wolffs bruiloft
was); zulk een klopjen moet Anna vanden Vondel geweest zijn.
Bezig met eenig vrouwlijk handwerk zat Anna, bij afwezigheid haars vaders en van andere huisgenoten, alléen
op de achterkamer van het nette bovenhuis. 't Was Vrijdagnamiddag, den inn Juli van 't hooger genoemde jaar. (5).
Men zag het Annetiëns donkeren oogen, onder het oprechte,
links en rechts eenigszins vooruitwelvend voorhoofd, met zijne
fijne blaauwe slapen, aan, dat het naaiwerk haar niet zóo
zeer innam, of ze kon tevens aan belangrijker zaken hare
gedachten wijden. Zij scheen in deze zelfs zoodanig verdiept,
en de stilte had zóo lang aangehouden, dat ze licht huiverde
bij het zeer gewone geluid, dat het beroeren der buitendeur klink maakte, die tevens dienst als klopper deed. Het was
eerst bij de herhaling van den dof rinkelenden metaalklank,
dat ze zich herinnerde de knip op de deur te hebben gedaan,
haar werk haastig op de tafel lei en de trap afdaalde om
open te maken. Bij het naar binnen halen der in tweeën
kleppende bovendeur, herkende zij terstond een van haars
-

Volks•álmanah, 1857, bl. 286, verder Aant. (4).
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vaders hartelijkste vrienden, den mede ongeveer 67-jarigen
Agent van Zweden bij het Hof van Groot-Brittanje — den
Heer Michiel Le Blon.
Deze Agent was geenszins het zelfde wat men tegenwoordig
een konsul noemt. De Heer Le Blon, die eene hollandsche
vrouw had genomen en zich binnen Amsterdam, waar zijn
zoon Cornelis sedert 1633 getrouwd was, reeds in het geluk
verheugde volwassen kleinkinderen te bezitten, schijnt nimmer
in Engeland gewoond te hebben; hij trok er slechts nu en
dan heen, men zal moeilijk raden waarvoor: om schilderijen
en andere kunstwerken en rariteiten voor hare Zweedsche
Majesteit aan te koopen. Men geeft hoog op van de kunstbescherming, tegenwoordig door de Vorsten en groote Heeren
uitgeoefend, — maar zij haalt toch op verre na niet bij de
liefde, waarmeê de kunst door de Vorsten van vroeger dagen
werd voorgestaan. Zij was hun een levenselement, en Francois I''
en Koningin Christina waren de eenigen niet, die in vreemde
landen agenten hadden en legaten uitzonden, naar het schijnt

met den uitsluitenden, althands met den bizonderen last de
belangen hunner kunstverzamelingen voor te staan. Geen
wonder althands, dat de Heer Le Blon, die ook als verdienstelijk graveur bekend is, er een genoegen in vond de
hollandsche dichters bij Koningin Christina, die hoog begaafde
beschermster der fraaye geesten, bekend te maken. Hij was
het, die Anslo en Vondel hunne gouden ketens bezorgd had,
welk schitterend gunstbewijs der Koningin aan Vondel op
zulk eene kiesche en aangename wijze, voor nu 12 jaren
geleden, door den Agent was bekend gemaakt, toen hij, bij een
maaltijd ten zijnent, door zijn zoon en schoondochter den dichter
de keten met eerepenning om den hals had doen hangen *).
„Vergeving, Heer Agent !" zeide Anna zacht blozend,
terwijl ze ook de benedendeur opende: „ik heb u, geloof
ik, laten wachten."
— „Niet lang, mijn kind !" andwoordde Le Blon van de
stoep, zonder binnen te treden, - en zijn hoed afnemende,
noodigde hij met hoffelijkheid een jonkman, dien hij ver
voor te gaan. De jongeling, in zwart fluweel-gezld,hm
*) Zie Van Lennep, IV, 405 en Dietscde Warande, V, 492•
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gekleed, met gele zijden kousen, terwijl het fijnste linnen
door de openingen van zijn gouden gegaloneerd wambuis
scheen, had een hoog voorkomen, maar dat hij door zekere
welwillendheid in houding en gelaatstrekken temperde. Hij
was klein, maar welgemaakt: zijn weelderig, doch weinig
verzorgd haar was van het schoonste blond (6); zijn oog
helder blaauw en wakker; geen zweem van baard droeg hij.
Het eenig cieraad, dat hem onderscheidde, waren de kanten
van zijn platte kraag, en een ring, met amethyststeen aan
zijn rechter hand.
Hij liet zich de uitnoodiging niet herhalen, maar trad terstond voorbij Anna heen door het portaaltjen den trap op.
„Mijnheer de Graaf van Dohna", ging de Agent voort, „zou
gaarne uw vader eens ontmoeten, Juffer Anna !"
— „Gaat boven, Heeren!" zeide Anna, „tot mijn grooten
spijt is vader niet te huis; maar hij zal niet lang wechblijven."
De jonge Graaf trad uit het onverlichte bovenportaal de
openstaande achterkamer binnen, en hield den breedgeranden
hoed met zwarte veêr op het hoofd, terwijl de Agent den
zijne eerbiedig afzett'e.
Anna had een snellen blik over den geheelen persoon des
jonkmans geworpen en scheen er iets anders van te denken
dan de Agent goed had gevonden er van te zeggen. Die blik
was niet onbeandwoord gebleven, of was misschien reeds voorkomen door het even snel gevormd oordeel van den jongen
Edelman. De Heeren hadden plaats genomen op de matten
armstoelen. Anna had begrepen, dat het beste kussen op dien
van den zoogenaamden jongen Graaf moest worden gelegd.
Met een zachten glimlach zeide hij, terwijl onwillekeurig
zijne fraaye tanden voor den dag kwamen en zijn eenigszins
sterk geteekend profiel eene lichte afwisseling onderging:
„Mijn waarde Le Blon, wij zullen hier maar geen komedie
spelen. Zeg aan de dochter van mijn dichter, wat mij — en
wie gij hier heen hebt gevoerd."
Le Blon stond met deftigheid op, ging achter den stoel
des jonkmans om, nam Anna bij de hand, en terwijl de
vreemde gast ook met vriendelijkheid was opgerezen, zeide
de Agent: „Goede Anna, Hare Majesteit, mijne doorluchtige
gebiederes, de wijd vermaarde Christina, naar geboorte en
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erfrecht Koningin der Zweden, veroorlooft mij u aan Haar
voor te stellen ...."
Wat Anna ook al begrepen moog hebben, zij liet niet na
bij deze meêdeeling lichtelijk te ontstellen. De dochter van
Gustaaf Adolf (want de jonge gast was werkelijk niemant
anders) vatt'e haar dadelijk de beide handen, en belett'e
haar neêr te knielen, terwijl de Koningin met eene allerbevalligste uitdrukking van scherts en goedheid zeide: „Lieve
Juffer Anna, gij ziet werkelijk de persoon voor u, die de
Heer Agent bedoelt; maar ik neem u kwalijk, mijn waarde
Le Blon," vervolgde zij ondeugend, „dat gij onder mijne
voormalige titels, de Koningin der Gothen en Vandalen ver
hebt."
-getn
— „Het zou eene hooge eer voor mij geweest zijn de
gebiederesse van het machtige noordsche rijk te hebben
mogen ontmoeten," andwoordde de dochter van Vondel:
„doch het is mij een geluk, waar ik God voor dank, de
groote vrouw te mogen ontvangen, die 's waerelds roem en
heerlijkheid voor het genot van nog edeler schatten ter zijde
heeft willen zetten."
— „Ik ben in het offer des levens toch nog niet zoo ver
gekomen als gij, Anna !" andwoordde de Koningin zacht, en
liet er luid op volgen: „Le Blon heeft mij te verstaan gegeven,
dat gij een hoogst gevaarlijk papesjen geworden zijt ...
Maar zet u neder ...."
Le Blon maakte een potsierlijk gebaar met de hand en
trok een allervreemdst gezicht, om aan te duiden, dat de
Koningin hem lasterde.
„Men moet zijne roeping volgen," zeide Anna, die de
Koningin begreep en ze recht deed, ondanks de lichtzinnigheid,
die zij dikwijls voorwendde; „en gelukkig, die zoo hoog staat
als Uw Majesteit, om des te dieper voor God te kunnen
afdalen. Mijne nederigheid kán de uwe nooit evenaren ...."
Christina zag het klopjen getroffen aan.
„Mag ik vragen," ging deze voort, „of ik ook trachten
zal mijn vader te doen weten, welk heerlijk bezoek hem is
toegedacht ?"
— „Hare Majesteit ...." begon Le Blon. „Nu wordt het
met uw welnemen, eenvoudigheidshalve, weêr Graaf Dohna,"
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verbeterde Christina. „De Graaf," hernam Le Blon, die zonder den redestrijd der beide vrouwen recht te vatten, er
zijn behagen maar in vond zijne gebiederesse bewonderend
aan te zien, „de Graaf kwam ook gedeeltelijk tot u, om
door uw bemiddeling eens de inrichting op te nemen van
een Hollandsch burger huis. — Zijne Genade is nieuwsgierig
naar de turven op zolder, het koperwerk in de keuken, de
beddepan, de stoven, de slijpplank, den luiwagen, de tafellakens, de dekkertjens, en wat niet al meer. . . ."
— „Zoo is het," zeide Christina, „en dat kunnen wij waarnemen, terwijl de dichter nog afwezig is."
— „Ik ben met al wat ik heb en bereiken kan ten dienste
van Uwe Maj .... van den Graaf," zeide Anna; „maar ik
hoor daar de huisklok slaan, en ik zie, dat vader veel langer
wechblijft dan hij gezegd had.... Ik vrees dus, dat hij
mogelijk voor io uur niet keeren zal...."
— „Waar is vader heen ?" vroeg Le Blon, met de halve
stem van het huislijkst vertrouwen. „Naar 's Heeren Logement," zeide Anna: „Lambertus van Baerle uit Leyden, onze
vorige Conrector, is over; men zegt dat hij den lijdenden
ouden Heinsius herwaards vergezelt .... en t' avond zouden
er een paar Professoren te gast komen .... met Dominus
Brandt, die vader, na jaren van verwaarlozing, we@r eens
wenschten te ontmoeten.. .
— „Heinsius, .... de vader van mijn trouwsten dienaar.. . ."
zeide Christina, als voor zich zelve.
— „Zal ik den Heer Vondel gaan opzoeken ?" vroeg Le Blon.
— „Zal ik niet liever? ...." vroeg Anna, maar Christina
lelde haar witte hand op de warmer gekleurde van Vondels
dochter, en zeide tot Le Blon: „Doe dat, mijn vriend! ga gij
den Heer Vondel halen: maar geen woord dáar van mij."
— „Moet ik den Heer Vondel onkundig laten van wie
hij hier vinden zal ?"
— „Gij kunt bij het hier binnenkomen hem inlichten.. .
Le Blon nam oorlof, gaf met de hand aan Anna te kennen,
dat hij op geen uitgeleide rekende, en een oogenblik daarna
berichtte de toeslaande bovendeur en vallende klink aan de
vrouwen, dat zij alleen waren.
Christina, — de Koningin der Zweden, Gothen en Vandalen,
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— wat rijkdom van geest en grootschheid van charakter
betreft in waarheid een Koningin, — die pas voor drie
maanden geleden, in haar 28e jaar, de regeering had neder gelegd, en na het volbrengen harer taak, de bevordering van
den roem en den vrede haars volks, de kroon, zonder ander
voorbehoud dan haren soevereinen rang en de vruchten van
een klein gewest, op het hoofd van haren neef Karel Gustaaf
had overgeplaatst, gelukkig, dat zij zich, als praktiesch gevolg
harer wetenschappelijke studiën, of misschien als verzaking
van dezer buitensporigheden, bij de katholieke gemeenschap
zoá mogen aansluiten, — voelde in dit oogenblik eene zoo
zoete kalmte dalen in haar hart, als zij nimmer ontwaard
had. Zij schoof haren stoel nader aan dien van Vondels
dochter: hare schoone blaauwe oogen, maar die wat bijziende
waren (7), vestigde zij, met toenemend welgevallen, op het
gelaat van deze, en als laafde zij haar vermoeiden geest aan
de nabijheid eener zoo zuivere ziel en van een zoo frisch
gemoed, staarde zij haar aan, nam met beide handen haar
linker en zeide: „Lieve dochter van den dichter ! geef mij
een weinig liefde, geef mij wat van dat hart, dat uit uw
aanschijn spreekt. De beste, of liever de eenige vriendin, die
ik heb.... laat ik liever zeggen: de eenige vrouw, waar ik
ooit meê verkeerde (regeerende Koninginnen hebben schier
geene moeder), heeft die zelfde uitdrukking: haar naam is
Ebba Sparre (8); ik heb haar in mijn land en in de dwaling
moeten achterlaten: wees mij, voor deze weinige dagen althands,
eene vriendin ...." en het kleine zilveren krucifix in de hand
nemende, dat op Annaas borst hing, drukte Christina er een
vurigen kus op.
— „Hoe diep voel ik de behoefte van uw gemoed, Mevrouw !"
zeide Anna, „en hoe innig eerbiedig ik haar; hoe gaarne wil
ik u beminnen! hoe gelukkig ben ik, dat Christus ook hier
getriomfeerd heeft ...." en tranen vloeiden over Annaas wangen.
Als had ze niet met een Vorstin te doen, nam zij Christinaas
hand onder haar arm en bracht haar in een kamertjen: ter
zijde van de plaats, waar de achterkamer op uitzag. Daar
stond een bidbank, waarop de beide jonkvrouwen neder knielden; de dochter van Gustaaf Adolf en het amsterdamsche
klopjen.
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Daar bad Anna vanden Vondel overluid in het Latijn het
gebed voor de uitroeying der ketterijen: en Christina, het
amen gesproken hebbende, zeide met hare schoone, buigzame,
wel wat diepe stem, met den letterklank der Italiaansche
Latinisten, den Miserere op.
Cor mundum crea in me, Deus," zeide zij, op een toon
waar het krachtigst vertrouwen in sprak. „Amen !" andwoordde
Anna: want zij had gehoord, dat haar vader met den Agent
het huis waren ingetreden.
Christina begaf zich met hare nieuwe staatjuffer te -rug in
de grootere kamer, en daar zag zij den grijzen Vondel, met
schitterende oogen en den hoed in de hand, op den deurdrempel staan. Het was of haar voorkomen eene ons nog
onbekende mengeling van majesteit en zachtmoedigheid aannam.
Na het eerste oogenblik van extaze, trad onze dichter nader,
boog de knie ter aarde en kuste de hand, waarmeê Christina
hem oprichtte, en waar heur amethysten zegelring aan
schitterde. De Koningin wilde hem echter nog hooger eere
doen en omhelsde den dichter, alsof hij een Soeverein was
geweest, zoo als zij (9).
— „Heil mij, dat ik Uwe Koninklijke Majesteit in mijn
nederig verblijf ontvangen mocht !" riep Vondel getroffen:
„maar de eer en 't geluk klimmen hier hoog tot schrikver-

wekkens toe."
— „Daarvoor is geen stoffe," zeide Christina: „wij zijn te
zamen burgers in de Republiek der Letteren — en daar telt
men geen quartieren .... Gij komt zoo even van Heinsius'
tijdelijken Parnassus, niet waar ?" vroeg Christina.
— „Ik heb den geleerden man gezien en gesproken," was
het andwoord, „en ofschoon hij oud en lusteloos wordt, bleek
het gesprek hem belangrijk genoeg, van wege de stoffe."
— „Zoo, wat was dan die stof, als men mag vragen ?" zeide
Christina.
— „Wie anders dan de groote beschermvrouw van kunst
en geleerdheid," andwoordde Vondel, „de nooit volprezen
Christina van Zweden!.... Onder de genen, die uitweidden
in haar lof, was ook Isaac Vossius ..."
— „Isaac Vossius ?" herhaalde de Koningin, met iets gestoords
in haar blos, haren blik, en haren toon. „Is hij hier ter stede?..
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— „Ik heb gehoord," zeide Vondel, „dat hij van eene
wedding sprak, die hij had aangegaan: hij schijnt hier sints
een paar weken nog al met de schilders op en neêr te zijn.
Hij is een trouwe kameraad, gedienstig voor vrienden en
gezellen, mij heeft hij met zijn taalkennis meermalen gerijfd.
„En anderen misschien weêr met wat anders," waagde
Le Blon (die niets minder dan een diplomaat was) te zeggen.
Christina werd nadenkend. De zaak was, dat zij haren
bibliothekaris en griekschen meester, Vossius, die eerst onlangs
weder in genade door haar was aangenomen, had gelast uit
Zweden regelrecht met hare boeken naar Andwerpen te ver
trekken: en dat zij hem verdacht van zich naar Amsterdam te
hebben laten lokken door redenen, die haar tegen de borst waren.
„Gij hebt toch niet gezegd, dat ik hier was ?" vroeg zij
aan Vondel.
„Ik kon dat niet, Mevrouw; daar ik het niet wist," andwoordde hij.
Plotseling gaf Christina eene wending aan het gesprek en
ondervroeg Vondel omtrent de uitgaven, die de nederlandsche
filologen onder handen hadden. Zij ontdekte echter alras, dat
de hollandsche dichter op verre na in deze vakken de
bedrevenheid niet had van Prof. Gronovius bijv., met wien zij,
op hare reize herwaards, eene geheele nacht in zijn bibliotheek,
te Deventer, had doorgebracht. Zij had geen lof genoeg zelfs
voor het 9-jarig zoontjen van den geleerde, dat dan ook
later de beroemde Jacobus Gronovius (io) is geworden.
„Ik ben nu een weinig aan 't verdeelen van mijn tijd,
Heer Vondel," zeide zij: „morgen, Saturdag, zullen Neptunus
en, zoo ik wel mag lijden, Boreas het woord voeren; overmorgen echter wil ik een gedeelte van mijn dag aan een
beteren eeredienst wijden. Ik zoû wel graag eens naar eene
katholieke kerk gaan."
— „Niets is gemakkelijker dan u daarvoor de gelegenheid
te verschaffen ;" zeide Vondel, „er zijn hier wel vijftig bidplaatsen mijner geloofsgenoten."
De dichter deed daarop aan de Koningin eenig voorstel
omtrent de keuze van het huiskerkjen, waar hij haar heen
zoude brengen. Toen Hare Majesteit van Vondel met een
heusche groet en van Anna bovendien met een blik, die
-
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méer zeide, afscheid had genomen, verwijderde zij zich met
Le Blon.
„Hebt ge anders geen bezoek gehad, mijn kind?", vroeg
de vader, de hand drukkende der dochter, die hij, in de
tegenwoordigheid van Christina, naauwelijks had aangezien.
„Och ja," zeide zij, „die arme Marten Harnay is me zijn
nood weêr komen klagen."
— „Wil zij niets meer van hem weten ?" vroeg Vondel.
„Hij zegt dat er kapers op de kust zijn. Zij is zeer koel
tegen hem; somtijds echter ziet zij hem aan met tranen in
de oogen, als of ze wél van hem houdt..., hij heeft het er
nu op gezet te weten waar het heen moet: want zoo kan
het niet blijven. Ik ben zijn eenige toeverlaat, zegt hij; nu,
ik bid je, een mooye toeverlaat. . . ."
— „Hij moest er zijn hart maar van aftrekken," zeide
Vondel, „Marritjen is eigenlijk voor zoo'n frisschen, kordaten
zeilenmaker, maar die weinig begrip van vrouwentranen heeft,
ook geene partuur."
II.
Ik verzoek den lezer mij onmiddelijk te vergezellen naar
de Reguliers-Breêstraat, wier Zuid -Oost-einde, in de dagen
waar ons verhaal in speelt, nog naar een hek, of houten
stadspoort *) leidde, waarvan de plaatsvervangster nog onlangs
onder de benaming van Waag, op de voormalige Botermarkt
stond. Daar het reeds laat in den avond is, heeft de poortklok werkelijk reeds voorlang geluid en ligt de stad te
sluimeren in hare vesten, vooral aan hare uiterste quartieren,
waar minder gewoel is, waar de menschen malkander
minder laat op de been houden dan in de middengedeelten
van Dam, Nes, Warmoestraet, Calverstraet en Nieuwendijck.
Ziet gij daar, op de doodsche Breêstraat voornoemd, onder
dien luifel door, dat kleine licht op die toonbank, dat, door
talrijke glimpunten te-rug-gekaatst, veel meer uitwerking
doet dan van dat smeerkaarsjen, van acht in i g, te ver*) Wagenaar, II, 52.
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wachten was? Ga maar op stoep en kijk door de glazen
bovendeur. Gij ziet aanstonds, dat het een „compasse-winckel"
is, of wat men tegenwoordig zou noemen een magazijn van
„physische, astronomische" en vooral „zeevaartkundige" instrumenten. Is dat nu een stand voor een kompassenwinkel!
zult gij te-recht zeggen — vooral in een tijd, toen dergelijke
winkels het minder toelegden op het uitlokken der bezoeken
van de doktoren in de wiskundige wetenschappen, dan op
het slijten van „streeckwijsers", „nachtglasen", „vleughels",
vlaggen en zelfs zeekaarten aan de scheepskapiteins. Het is
wel waar, dat de Breêstraat tegenwoordig van den overlast
der „vette-beestenmarckt" bevrijd is en deze naar buiten is
verlegd, om later weêr door Stads vesten omcingeld te worden *), maar een stand is het toch niet. Edoch, men woont
waar men kan, niet waar men wil. Zoo is het althands met
Cunera, weduwe Robberts, meer bekend onder den gemeenzamen naam van Kniertje Aries-dochter. Arie had daar een
eigen huisjen staan, en de weduwe heeft dat, met haar kind
Maria, na de dood van man en vader, betrokken en er
Robberts winkelwaren in overgebracht. Waarom kon zij er
zijne bekwaamheden, zijn vindingrijken en werkzamen geest
ook niet in overbrengen! Dan had de neering misschien nog
wel gegaan.
Maar rijkdom is geen noodzakelijk vereischte voor het
geluk. Voorspoed ook niet ? Zien wij, hoe de bewoners van
ons huisjen er over denken.
Donderdagavonds is het in de hollandsche huishoudens
droogschuren — met afwijking van de spreuk, `dat men het
schoonste voor het laatste moet bewaren': maar het is, dat
men het vuilste werk het laatste doet, om te langer de
helderheid van 's Zondaags in herinnering te houden. De
uitwerkselen van den Donderdagsarbeid blinken wat anders
dan die van de Vrijdaagsche natschuurderij: dat kan men
het beste zien, als men een tinnen bierkan bijv. op de eene
of andere wijze onderhoudt. Daar was een tijd, dat Kniertjen
Aries of Vrouw Robberts, zoo als ze met zeker ontzag genoemd werd, zoo min noodig had metaal te poetsen als
*) Zie Wagenaar,
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trappen te schuren — maar indien zij dit laatste, midsgaders
den Vrij dagavondarbeid, nog gewoonlijk aan eene oude sloof
opdraagt, die zij ook het laatste stukjen brood niet uit den
mond wil stooten, .... sedert de dood van haar man heeft
zij zich-zelve met het minst grove van het grove huiswerk
belast en schuurt z ij droog (gelijk ze dan ook nog gisteren
gedaan heeft), — dat te eerder te pas komt, wijl de winkelartikelen toch ook moeten onderhouden worden en niet aan
een dienstmeid of winkeljongen kunnen worden toevertrouwd.
Schrander is zij geweest in het uitvinden van middelen, om
hare Maria, of Marritjen, zoo als de burger dochters, die
naar de gezegende en nederige maagd van Nazareth heeten,
doorgaands genoemd werden, al soortgelijken arbeid te sparen.
Het redelijkste en doeltreffendste was wel de noodzakelijkheid
voor Marritjen om zich niet ongeschikt te maken voor naayen
en mazen. Dit toch te doen, niet slechts voor hun kleine
huishouden, maar ook voor andere luiden, welgezeten begunstigers, is een der geheime bronnen van het bestaan onzer
beide vrouwen, die niet alleen voor zich, maar nog voor drie
kinderen, jonger dan onze 22-jarige, te zorgen hebben.
Marritjen weet wel, waarom moeder, buitendien, zeer gehecht
is aan het netjens onderhouden der koperen en stalen instrumenten in den winkel. Helaas! zij zijn sints lang haar
eigendom niet meer. Zij is genoodzaakt geweest er van tijd
tot tijd eenig geld in voorschot op te vragen, en het is dus
dubbel plicht die zaken niet te laten bederven. Daar lijdt de
arme moeder wat onder — dat óf de winkelartikelen, waarmeê
zij pronkt, een anders goed zijn; óf dat zij tweehonderd
guldens schuld heeft. Dat is de oorzaak van al die geheime
zuchten, van die roode oogen en magere trekken, na slapeloze
nachten; en Marritjen is zoo niet, of zij heeft dat wel gemerkt.
Marritjen is, in de gaven des geestes, zeer de meerdere van
hare eenvoudige moeder; in edelaardigheid, of offerwilligheid,
en nederigheid daarbij, heeft zij 't, tot dusverre, echter nog
niet van haar kunnen winnen; maar Marritjen, die met een
enthoeziast charakter begiftigd is, heeft een potjen te vuur
staan: waaruit zij hare goede moeder en arme broêrtjens en
zusjens eens volop denkt te goed te doen. De moeder is
daar echter maar half van onderricht, doch gewoon met
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zekeren eerbied op te zien tegen alles wat de dochter doet,
vraagt zij haar niet uit en durft haar in niets rechtstreeks
tegengaan.
Marritjen zit laat op onzen Vrijdagavond nog een fijn hemd
te zoomen voor eene Juffer uit de stad. Marritjen is een
brunet; zij heeft ernstige, zeer sprekende, beurtelings zachte
en gebiedende oogen, iets zuidelijks in haar tint, maar die
is op dit oogenblik sterker aan 't gloeyen dan gewoonlijk.
Zij werkt ijvrig door; steekt met drift den draad in de naald
en slaat hare blikken slechts zelden van haar werk af. Dat
wordt wel gezien — die kleur, die haast, die inspanning,
door een jonkman, die op eenigen afstand van haar aan
de tafel in de huiskamer zit. Hij kan iets ouder zijn dan zij,
maar ziet er ruim zoo jeugdig uit: met zijn rond, open,
doorgaands blozend gezicht, zijn blaauwe oogen, en licht
kastanjekleurde haren, die, van voren gescheiden, naar de
mode van de tijd, eenigszins lang in den hals hangen, en
het gelaat lichtelijk omgolven; zijn eenvoudige rabat ligt op
een grijs wambuis, en uit zijn dubbele mouwen, waarvan de
binnenste niet onberispelijk wit zijn, komen een paar krachtige,
korte en gespierde handtjens te voorschijn. Waarom spelen
deze zoo ijverig in dit oogenblik met Marritjens gladkoperen
naaldenkoker ? Waarom ziet hij een weinig bleek, schijnt
zelfs wat te beven en maakt een beweging of hij een paar
tranen doorslikte?
„Dus, Mar," zegt hij, „het moet tusschen ons gedaan
wezen, en we zullen als vreemden tegenover elkander staan ?"
— „Als vreemden ..." fluistert Marritjen, „als we malkaar
tegenkomen, hoeven wij ons hoofd niet om te draayen, noch
voor de buren te schijnen, dat wij elkaar niet kennen....
Maar daar er toch van niets komen kan, wil ik aan ons
verkeer een eind gemaakt hebben...."
— „Dus je houdt niets meer van me?" stamelt hij, bijna
onhoorbaar....
„Ik heb niets tegen je," zegt ze, zonder van haar werk
op te zien; „maar er kan niets van komen, en daarom voegt
het niet, dat ik je vrijster blijf."
— „Maar over vier of vijf jaar neemt oom Evert mij in
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zijn zaak, en dan zal ik genoeg hebben om een burger huis
-houdenp
te zetten...."
— „En moeder, en de kinderen dan?" vroeg ze.
Marten Harmensen Harnay, want hij is niemant anders
dan de jongeling waarmeê Annetiën vanden Vondel zoo te
doen had, bewaart op die vraag het stilzwijgen.
„Maar laten we 't dan uitstellen," zegt hij bescheiden.
„Laten we ten minste om elkander blijven denken...."
— „Neen, Marten," andwoordt zij, „dat wil ik niet. Ik
wil niet, dat een jongen van 23 jaar, om een arme deern,
vier, vijf jaar zijn hart aan een ketting zal leggen. Ik wil
mij daar,.... van mijn kant.... ook volstrekt niet toe verbinden."
— „O, daar heb je 't al," zegt hij; „dan hoû je ook niet
van me!"
— „Heb ik je iets betuigd of beloofd, dat ik verbreek
met mijn verklaring van van daag ?" vraagt Marritjen, en
ziet hem nadrukkelijk, maar vluchtig, aan. Hare oogen, die
de zijnen ontmoet hebben, haasten zich haar naad te -rug

te zoeken.
„Dus je beneemt me alle hoop?" zegt hij, maar zijn toon
verraadt, dat hij weér eenigen moed heeft gevat.
Eer zij geandwoord heeft, komt moeder Kniertjen binnen,
met een blinkende tinnen bierkan, die niet ledig is, een dito
ledige schoone kroes, en met een schoon boezelaar voor.
Dit is voor Marten, zoo ver als de zaken gekomen zijn,
een ongunstig, hoewel nog geheimzinnig, teeken. Moeder
zet een rond gedreven koperen schenkblaadtjen met kan en
kroes op tafel. Voor Marten kan dat niet zijn, 't zij verre!
Hij staat dan ook op.
„Dus, wij moeten elkaar vaarwel zeggen ?" vraagt hij. Marritjen
knikt; Moeder kijkt hem zwijgend aan. Hij krijgt zijn hoed,
draait hem een paar maal door de handen, en terwijl de
tranen in zijn oogen staan, zegt hij: „'Navend, Vrouw
Robberts !" — „'Nacht, Marten," klinkt het. „'Navend,
Marritjen!" — maar Marritjen andwoordt niet. Hij gaat, en
terwijl Moeder hem uitlicht, bij welke gelegenheid zij de
kaars op de toonbank laat staan, werpt Marritjen haar naald
en werk wech, rijst op, bedekt zich het gelaat met beide
handen en dringt met geweld de tranen te -rug, die op het
Verspr. Verb. H.2
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punt staan over hare wangen te rollen. De moeder komt
weér binnen; met een stofdoek gaat zij de meubels nog eens
langs, bizonder een stoel, dien zij klaar zet. Marritjen is
bezig in een hoek, waar pen en inkt staat en zoo wat boeken
en papier op een laátafel liggen. Zij brengt het schrijfgerief
op de groote tafel, en zet zich in hevige spanning aan het
schrijven.
„Ach, lieve kind," zegt de moeder, „je wilt dat nu doorzetten, om dat je denkt — als ik een rijk man trouw, zal
ik Moeders schulden betalen: maar ik heb er toch zoo'n hard
hoofd over, of hij wel de gene is waarvoor hij zich uitgeeft.
Het gaat alles zoo geheimzinnig...."
— „Daar zijn redenen voor," zegt Marritjen, „en die kent
gij...'
— „Ja," zegt de Moeder, „hij zoíl een schilder wezen en
hij zoû het pourtraict van Burgemeester De Graeff moeten
maken, en die zoí hem veroorloofd hebben eerst nog wat
in Italië te gaan studeeren, en als die wist, dat hij hier was,
zoi] hij zijn gunst verliezen.... Wat is dat allemaal raar.... Ik
ben als de dood, dat hij je voor de gek houdt, lief kind !"
— „Heeft hij me dan zijn leerbrief en zijn gildepenning
niet laten zien," zeide Marritjen, met zeker ongeduld, „en
heeft hij me geen brieven getoond, waaruit bleek, dat men
hem zijne stukken duur betaalt, en is hij niet aangekleed en
vercierd als een rijk man?"
— „Ja, dat is juist, wat me doet vreezen," zeide de Moeder;
„neen, kind! als hij de zaak niet ruchtbaar wil hebben, en
niet open en vrij behandelen, dan moet je er van avond
maar een end aan maken."
— „Een end aan maken," zeide Marritjen half vragend;
„nu, 't is goed, als de zaak niet ruchtbaar mag worden, dan
zal men er een end aan maken." De Moeder wou de dochter
een zoen geven, voor dit andwoord, dat haar voldeed, maar
de klopper der buitendeur werd bewogen, en zij ging opendoen.
.

Een quartier later kwam de nette kavalier, die geklopt had,
weêr uit de woning der weduwe Robberts, en zich naar de
Poortzijde der straat spoedende, ging hij, bij de lantaarn,
een brief staan lezen, dien hij in de hand had. Hij was een
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man van omstreeks 36 jaren; zijn zwart lakensch gewaad
was met fluweel geboord: zijn kraag en verder linnen fijn en
geborduurd; een diamant had hij aan den linker wijsvinger
en een gouden koord om den hoed.
De brief, dien hij las met een zonderlinge mengeling van
ernst en spot op het bleek gelaat, en kenbaar in de lichte
beweging van wenkbraauwen en knevels, was van den volgenden inhoud:
Mijn Heerel
„'t En belghe UE. niet, dat ick UE. een schriftelijck antwoordt toeschicke op
de eyndt-vraghe die Ghy my gisteren ghedaen hebt. Ick Nebbe een groot vertrouwen
in uwe eerlijckheyt, Mijn Heere. Mijn hert segt my, dat men so nieten sou kunnen
sprecken tensy men het goedt voor hadde. Welnu dan lick gheloove U; ick gheloove
oock, dat uwe konstenaers-ziele niet van sich sonde konnen vercryghen iet te doen
dat mijn ongeluck soude te weghe brengen. Ick gheloove, dat wy te samen gheluckigh
konnen sijn en ick verseecker UE. by voorbaet dat alle de wenschen van mijn
hert en alle myne daden steeds sullen gericht wesen op de poolsterre van uwen
voorspoedt en U wel-behaghen....."

Hier kuchte onze kavalier eens en mompelde, meesmuilend,
iets van „compasmakers- dochter ".
„Ick sal dan, of het later myne moeder gheheel wel -ghevalligh sonde sijn, ofte
niet, UE. Sondagh-nademiddagh om a ure te gemoet gaen naeby't Stads-schermschool,
om dan te samen, in tegenwoordigheid van den Eerw. Pater en van den Heer
Quellien, dien Ghy als ghetuyge vraghen soudt, een baadt te sluyten, waer Godts
seghen op rusten moghe."

Onze kavalier had hier háast om voort te komen.
„Het is voor my eene soete gedachte, dat ick door het sluyten van een eerlijck
ende eerrijck huwelijck het lot mijner arme moeder eenighsins sal konnen versachten, en sult Ghy, Mijn Heere, al aenstonds na de cerimonie uwe aff-reyse naer
Italyen moeten ondernemen en my achter laten, tot uwe gheluckighe weder-compste
— ick vertrouwe, Ghy bet soo goedt met my meent (en hebbe daer oock de bewijsen van) als ick met UE., en dat Moeders twijfel sal wech-ghenomen sijn als ick
haer de schult-bekentenisse sal overlegghen, die Ghy, in uwe goedtheyt, mijns Moeders
Crediteur wel hebt willen af-coopen.
,Ghelooft my voorseecker te sijn
„UE. seer dienst-willighe en toegeneighde
n MAAIJA R."

Het groote vertrouwen, dat zoo herhaaldelijk in dezen brief
zich uitspreekt, zots, in de schatting van den menschenkenner,
aan twijfel onderhevig zijn. Het zou hem voorkomen, dat de
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schrijfster, door dat onderstreepen van hetgeen zij wil gevoelen,
zich-zelve een moed en kracht heeft zoeken te geven, die
zij niet bezat.
Onze jonker, den brief nog open tusschen de vingeren
houdende, keek met schalke blikken in de poort-lantaarn;
tot zijne eer voeg ik er bij, dat hij de plaatsen, die het meest
van Marritjens goedheid getuigden, nog eens overlas en er
min of meer door getroffen scheen; hij bracht de hand aan
het voorhoofd, dacht een oogenblik na, maar maakte al
spoedig, met duim en middelvinger van de rechter hand,
het bekende klappende teeken van een luchthartig mensch,
die zich over iets heen zet, en stak den brief in zijn borst.
De nieuwe klok op den ouden reguliers-, thans muntstoren
sloeg quartier over elven. Dit maakte een einde aan het stille
spel van ons Heerschap en iets brommende tusschen de
tanden, spoedde hij zich de Breêstraat af, de overzijde van
het Cingel op — toen nog Stadsvest.
Hij scheen in den donker iemant te zoeken. De HeiligewegsPoort liet hij links liggen, maar vertraagde welhaast zijn stap.
Voor St. Sebastiaens Doelen hield hij stil en het leed niet
lang, of buiten adem kwam er een jonkman op hem toegeloopen, die zachtjens vroeg: „C'est vous, monsieur Brizé?"
— „Ja, zeker !" andwoordde de toegesprokene, in de zelfde
taal; „maar jij, con/re-maitre des coquins! waar blijf-je ?"
— „Vergeef me, mijn Heer en eerbiedwaardige patroon !"
zeide hij lachend: „maar, primo, hebben we láat gewerkt bij
Meester Quellien: want het schijnt, dat hij van huis moet,
om een groot personaadje te gemoet te reizen, dat hem ergends
ontboden heeft, en vóor zijn vertrek moest nog een en ander
bepaald en afgewerkt worden..."
— „Zoo? en wat is dat voor een personaadje?" vroeg de
als Heer en patroon begroete. De andere haalde de schouders
op. „Ik heb al gedacht, of het mogelijk de Koningin van
Zweden zou kunnen zijn..."
— „Onmogelijk !" andwoordde het Heerschap en voegde
er, als voor zich-zelven, bij: „haar vriend Teixeira te Hamburg zoíi haar zoo spoedig niet laten gaan en zij zal Gronovius
zeker drie volle dagen gegeven hebben... Moest je baas naar
Deventer, of ten minste naar Utrecht?" vroeg hij. Nieuwe
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schouderophaling: „Morgen vertrekt hij, en dus we hebben
Zondag vrij spel! Vive la farce at les farcotins! Vive la bonne
aubaine!" en de Waal wreef lustig in zijn handen. Ik noem
hem een Waal, maar hij was eigenlijk een Henegouwer, uit
het plaatsjen Felluy, Anthoine Leclercq genaamd, thands
woonachtig in de Elandsstraat, en steenhouwersgezel in dienst
van Artus Quellien, Beeldhouwer der stad Amsterdam.
„Ja," andwoordde het Heerschap, „je zult er je vingers niet
blaauw aan tellen, of het moet al heel goed afloopen...."
— „Twijfelt uwe Heerlijkheid daaraan ?" vroeg Anthoine:
„we zijn geen kinderen.... Dat weet ge toch ook wel. De
vraag is maar, of mijn Genadige Heer-zelf de zaken bij het
meisken wel behoorlijk in orde heeft.... Het lieve kind, zij
bloosde zoo vriendelijk, toen ik haar het quazi-briefjen van
Mijnheer Quellinus bracht...."
— „Dus de baas zal stellig afwezig zijn, Zondag ?" vroeg
Marritjens minnaar, die in de oogen mijner lezers dien eeretitel wel niet meer verdienen zal. Hij had naar de woorden
van Anthoine niet geluisterd, maar haalde den brief nog eens
uit zijn borst: „Bij het schermschool..." las hij. — „Ja wel,"
zeide Anthoine, „de kleine Pierre Marq zal er wezen, te 2
ure, om u in de werkplaats, of beter gezegd in de kapel te
brengen... Haha, dat zal een grap zijn: een grootsche, een
kolossale grap... Ik heb alles wat ik noodig heb, een geplooid
hemd, een stool, wijwater, een preekjen, een goede dozis
keukenlatijn, meel voor mijn haar, en vooral.., een hoogst eerwaardig aengezicht... allez, je serai beau !... Maar het meisken?"
en hij maakte een beweging om den brief te nemen.
,,Hola! mijn meester!" zeide onze jonker, „dat gaat zóo
niet! — Pas gij op uw zaken; en laat mij voor de mijnen
zorgen.
De vrienden scheidden. De dienaar zocht de Elandsstraat
op; de patroon ging achter de Begijnen heen, den Grimburgwal langs, en trok den scheltrekker neêr aan het Oude-ZijdsHeerenlogement. Op zijn vraag aan de meid, die met een
blaker in de hand hem opende, of er, sints hij te 9 uur uit
iets voor hem gekomen was, gaf deze hem een brief,-gin,
geadresseerd als volgt:
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Aan Mijn Heere
Mijn Heere ISAAC VOSSIUS,
Bibliothecario
van Hare Zweedtsche Majesteyt.

En Isaac Vossius, de geleerde, maar zijn eerbiedwaardigen
vader Professor Gerard Vossius anders zoo gants ongelijke
zoon — opende het briefjen, en bevond het eene uitnoodiging
te zijn van de weduwe zijns halven broeders Matthxus (in
der tijd zijn voorganger als bibliothekaris van Amsterdam)
om bij haar, zoo lang hij in de stad vertoeven zot1, zijn intrek
te nemen.
Onze vrolijke celibatair had daar echter geen de minste
neiging voor, en naar zijne kamer gaande, legde hij zich niet
ter ruste voor dat hij het volgende schoone stuk ten papiere
gebracht had — gericht aan Cornelis Brizé, den schilder, van
wiens naam en bewijsstukken hij zich heimelijk bediend had,
om zijn aanzoek bij Marritjen Robberts wat schijns van degelijkheid bij te zetten.
„Mijn weerde Cornelis.
„Toen wy, voor acht daghen, aen onsen vrolijcken jonghmansdisch van achten
geseten waren, en het soo quamp op mijn onghehuwde leven en Ghyl. qualijck
spraeckt van mijne Doorluchtighe Ghebiedster (het ghene ick UI. alsnogh hooghlijck
euvel duyde) hebt ghy my tot iets uyt-ghedaeght, dat ick niet en gheloofde soo
lichtelijk te konnen volbrenghen. Ghy meende ick en wist niet hoe een ridder met
vrouwen behoorde om te gaen; de vereeringh mijner dubbele Pallas-Athene, — die
van het Parthenon en die van het Stockholmsche Palleys, — had my t' eenen
male ongheschiekt gemaeckt voor het verkeer met de schoone sexe. Ik heb UI. toen
gheproponeert, dat ick binnen tien daghen de handt op trouw sonde ontfanghen
van de aerdighste burger-dochter uit de stadt. Daerop hebt ghy, met eenparighe
stemmen mijn voorstel aen- veerderde, hiertoe uytghelesen eene seeckere Marritgen
Robberts, woonachtigh met Naere moeder by de Regulierspoort: op Anna van den
Vondel na, het wijsste meysgen van Amsterdam. Ghy- lieden soudt u voldaen
houden, als het bleeck, dat sy gheloofde ghetrouwt te sijn, en soudt de bruyloft
betaelen. Welnu, mijne Meesters! die saeck is kant ende klaer. Iek noodigh u uyt,
Sondagh aenstaende te 2 ure, in de werck-plaetse van een beroemt man, van Artus
Quellinus, op de Keysers-graft. Een jongsken, met name Pierre Marq, sal UI. daer
binnen brenghen; ghy sult post vatten achter de daer voor handen standt-beelden, —
eene weerdighe verschuylinghe voor sulcke groote mannen, — ghy suit U op uw
eere-woordt verplichten den gangh der sake niet te steuren.... en wy sullen daernae de jonghe vrouw in haer keuse gheven, of sy aen ons baneket wil mede
-aensit,
ofte niet.
„Adieuf mijne ghebiedenisse den vrolijcken broederen!
ISAACUS REYNARDUS.
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Toen hij dezen brief had gevouwen, verzegeld en opgeschreven, en zich -zelven uitgelegd dat het gantsche bedrog
een onschuldige grap was, legde Christinaas bibliothekaris zich
te slapen.

III.
Op Saturdag, den i Ben Juli, zouden er van de timmerwerf
der O.-I. Compagnie een drietal schepen te water gelaten
worden. Reeds vroeg was alles aan de Oost-zijde der schoone
haven van Amsterdam in feestgewaad gedost. De arbeid aan
de werven was gestaakt, — de terreinen waren opgeruimd,
het scheepsvolk, in wit linnen en met de Princenkleuren om
de hoeden gestrikt, was overal in aantocht om parade te
gaan maken, het zij in de raas der zoo veel mogelijk opgetuigde en rijk bevlagde schepen, het zij op de boorden der
bodems in aanbouw, het zij op de open plaatsen der werven, —
of in de jollen, booten en jachten, waarmeê reeders en kooplieden, met hunne vrouwen en dochters, en zoo wel de scheepskapiteinen van de koopvaardij als van 's lands oorlogsvloot,
zich naar de steigers en tenten lieten brengen, van waar zij
het grootsch en vrolijk schouwspel van het afloopen der
zeekasteelen, of der zee-s p ij kers, als men liever wil, —
spijker in den zin van pakhuis verstaan, — zouden gaaslaan
en daar luister aan bijzetten.
Al vroeg was een rijk verguld speeljacht met blanke zeilen
en wapperende wimpels de jachthaven nabij de haringpakkerij
uitgevaren en deed een pleiziertochtjen op het Y, om ter
bestemder ure den koers weêr bepaald Zuid -Oostwaards te
zetten en aan een steiger aan te landen, van waar men het
volle gezicht op schip en helling hebben zou en schier het
schuimende water voelen spatten, bij het eerste milde en
wilde bad, door de vastgebouwde gevaarten te nemen.
Het gezelschap in het jacht is ons niet onbekend. De eereplaats ter kampanje, op de stuurplecht, is ingeruimd aan de
Koningin van Zweden - zelve, al verbiedt haar streng incognito,
dat de vlag van den bodem daar blijk van drage. Zij is
gekleed in het jonkergewaad van grijs laken, met roode
boordsels. Zij draagt een hoed en veér van de zelfde kleur-
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schakeering en aan een zijden bandelier den degen, die den
Grave van Dohna, wiens naam zij geleend heeft, voegen zoil.
Deze Graaf behoort tot de vier Edellieden, die haar gevolg
uitmaken en verzelt haar. Aan niets zou men haar herkennen
dan aan haar blond gelaat, vol uitdrukking als zij spreekt,
aan den amethysten zegelring, die thands onder haar zelden
gebruikten handschoen schuilt, en, des noods, aan den sluyer,
dien zij zich bij wijze van een schotsche plaid om den hals
heeft geslagen (ii). Haar verzelt ook hare nieuwe vriendin
Anna vanden Vondel, en deze wordt door haren vader ter
zijde gestaan, wien de Koningin er zich eene groote, kinderlijke
vreugde uit maakt de namen uit te vragen van al de houten,
ijzers en touwen, die tot het pleiziervaartuig behooren. Behalve
de drie scheepsgezellen, die de belangen van mast en giek
en zeilen behartigen, zijn ook de huisgenoten van den eigenaar
en stuurman van het jacht aan boord. Indien het deftig en
fijn bevallig uiterlijk der vrouwen van verschillende leeftijd,
die tot zijne familie behoorden, eenigen twijfel omtrent zijn
stand kon toelaten, zoí die toch voldoende blijken uit zijn
vlag, die, zoowel als de statenvlag, zijn boord verciert, en
van helder lazuur, met drie goud-gele bezanten of wat men
koecken noemde, heden even fier en vlekkeloos uitwaait als
ze 't op 't Y voor Amsterdam reeds sints i 5o jaar gedaan
heeft, toen de Coucken nog in Schepensbank en Raadzaal
zitting hadden.
En inderdaad, de krasse stuurman, met zijn grijzenden baard,
vasten handgreep en kleine lichtrijke oogen, wier schittering
nog verhoogd werd door de eer een Koningin te mogen
varen, is de bijna 6o-jarige Claes Heymensen Couck; met
zijn broeder Joan Heymensen, die krijgsbevelhebber en geschutmeester is hier te Amsterdam, de waardige hoofden van
eene der voornaamste katholieke familiën. Behalve dezen zijn
broeder en diens huisvrouw Elisabeth van Kessel, is ook zijne
eigene gade, Maria Broers, aan boord, die een Bewindhebber
der Compagnie tot broeder heeft. Van de jongere vrouwen
zijn zoowel de gehuwde als ongehuwde, bijna alle, dochters
van den gastheer, die er een zestal heeft (bij zijn drie zonen)
en van zijn broeder, die er maar een tweetal rijk is, — een
brusselsche, gehuwd met Heer Jan van Papenbroeck, die haar
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vergezelt, en eene te Gelder geboren (zoo als dat met krijgslieden gaat), — helaas, op 20-jarigen leeftijd reeds weduwe
van Dr Cornelius Marquis. Als ik nog iets meer van het
reisgezelschap mag zeggen, dan wijs ik .0 op de twee allerliefste kinderen die aan boord zijn, een jongentjen van negen
en een meisjen van vijf jaren, die met elkander stoeyen, als
de blanke golfjens daarbuiten. In dien jongen, hoe vlug en
oolijk hij u thands voorkomt, zit een aanstaande .... notaris.
Hij is een kind van Juffrouw Aeltiën Sas, Claes Heymensens
tweede dochter, en zijn vriendinnetjen is die lieve Maria Vos,
zoo bekend uit de vaerzen van haar vader, den dichterlijken
glazenmaker; zij zijn bestemd een paar te worden.
De Koningin maakt van de prachtige but op de stuurplecht
des vaartuigs geen gebruik. Zij, die zoo weinig den wind en
de regen als de middagzon schuwde, de stoutste paardrijderesse
van haar Koninkrijk, en die nochtans, volgens het zeggen
der Vrouwen aan 't Fransche Hof, onbegrijplijker wijze hare
natuurlijke blankheid van huid had bewaard (12), zij wil veel
liever op dezen schoonen Juli-voormiddag de frissche Y-lucht
onder den open Hemel, in het snelzeilend jacht, op het vrolijk
stroomend water genieten, dan den fluweelen zetel in te nemen,
die in de schaduw der paviljoen-venstertjens voor haar is ingericht.
Het aanzienlijk gezelschap, waarbij de bevelhebber Joan
Couck zich, voor deze gelegenheid, in zijn rijkste krijgsmansgewaad heeft gestoken (al reist de Koningin ook maar
incognito) was dan, als ik zeide, reeds vroeg in de jachthaven
scheepgegaan, en heeft op meer dan eene plaats in NoordHolland voet aan wal gezet. De Koningin vond een groot
behagen in het opmerken der bonte beschildering van de
houten huizen in de zaanstreken en het daaraan geëvenredigd
kostuum der landzaten. Daar zij gemakkelijk Hollandsch
sprak (13), vond zij er niet het minste bezwaar in zich met
het personeel der molens en timmerwerven, zoowel als met
de dienstmaagden in de zoo zindelijke huisjens, over hunne
levenswijs te onderhouden, en deed allerlei ontdekkingen op
het gebied der zeden en der godsdienstbegrippen. Daar het
zeiltochtjen in zonderheid ondernomen was met het oogmerk
om het te bekroonen met het afloopen van de schepen der
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O. I. Compagnie, en dit te ii uur zou plaats hebben, maakten
de Heeren Couck al spoedig werk van den te- rug-keer. Men
stevende zuidoostwaards en het leed niet lang of het jacht
voer de paalrijen door, waarmede de Waal, voor het Rapenburg
van die dagen, omzet is.
Het geheele schiereiland, dat ten Zuiden door den Rapenburgwal bespoeld wordt, heette, in 1654, nog Rapenburg. Waar
thands de schoone huizen staan van het stuk Y- gracht dat met
schier den gantschen Y -kant de eer heeft den ongerechtvaardigden naam van Prins- Hendrik-Kade te dragen — de
Noordzijde van Rapenburg — zag men toen niets dan scheepstimmerwerven, met de daarbij behoorende botsen en woningen
en ook vele pakhuizen. Het slachthuis, toen nog het Huis der
West-Indische Compagnie, bestond echter reeds. Het was op
dit Rapenburg, dat zoowel de O.-I. Compagnie als de Admiraliteit tot in 1665 hare werven had, en aan een steiger,
recht geschikt om een schouwplaats aan te bieden voor het
afloopen der schepen, werd het jaeht der familie Couck
gemeerd. De Koningin had zich aan boord een taamlijk hooge
staanplaats verkozen. Zij had zich bepaald verzet tegen elken
maatregel om het volk, dat steigers en schepen, dukdalven
en hekken bevolkte, te berooven van de voordeelen, die het
zich, al sedert 's morgens vroeg, veroverd had. Zij wilde liever
over de hoofden héen zien. Onophoudelijk roeiden er nog
sloepen en bootjens hier en daar aan, om nieuwe bevolking
aan boord te brengen van de binnen de haven liggende
schepen, en zelfs de raas, boegsprieten en stengen met toeschouwers te bekleeden. Men moet zich daarbij voorstellen,
dat wel het Marine- of zoogenaamde Lands- magazijn bestond,
maar dat Cattenburg grootendeels nog onbebouwd was, dat
er natuurlijk geen zweem was van Entrepot-dok en Plantaadje,
en dat die streek, met de thands bestaande achterbuurt, nog
geheel een wild, buitenachtig voorkomen had, als het uiterste
quartier eener druk zeevarende stad, waarin de werven en
huizen der timmerlieden en bewaarplaatsen voor scheepsgerief,
tusschen groote open plekken, slechts hier en daar door een
brug en een molen werden afgewisseld.
Het jacht lag zoo dicht aan den steiger, dat men het door
een plank daar gemeenschap meê geven kon. Voor dat het
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uur van het afloopen der schepen nog geslagen had, werd er
op eens in de saamgedrongen volksmenigte op den steiger
eene scheiding gebaand; een half dozijn zeesoldaten, maakte
ruimte en vatt'e post: een deftig Heer, vergezeld van twee,
drie andere, naderde en maakte zich gereed aan boord te
komen. De Heer Nicolaes Couck, die het roer nu niet meer
te besturen had, ging den gast een paar stappen te gemoet
en kondigde Christina aan, dat hij haar, uit hoofde van haar
inkognito niet den Bewindhebber der O.-I. Compagnie, voor
wier rekening de schepen te water gelaten werden, zoude
voorstellen, maar dat hij liever verlof vroeg, haar in diens
persoon, den broeder zijner huisvrouw, den Heer Joan Broers,
te gemoet te voeren. De Heer Broers, een aanzienlijk man in
alle opzichten, die lang in de Oostenrijksche Nederlanden
had verkeerd en van brabantschen oorsprong was, misschien
ook al wat spaansch bloed in de aderen had, naderde eerbiedig, ontblootte zich het hoofd en zeide, dat de Compagnie,
wier bewind hij hielp voeren, zich door het bezoek van den
Graaf van Dohna zeer vereerd moest rekenen.
„Wij komen, Heer Bewindvoerder," zeide Christina, met
een allerliefsten glimlach, „de puissance a puissance, behalve
dat ik in uw corps een opgaande zon kom aanbidden, en dit
mijn neigen-zelf voor een beeld van zonsondergang kan
gehouden worden."
— „Uwe Majesteit behoeft de kroon niet," zeide de Heer
Broers, toen hij gewaar werd, dat de Koningin hem de eer
deed haar doorzichtig masker af te lichten: „om overal boven
allen uit te schitteren...."
— „Laat mij u toch iets mogen zeggen, dat niet zóo bevallig klinken zal, maar ten uiterste waar is," andwoordde
Christina: „geboren Soevereinen dienen, voorzeker, hun eigen
rang niet te minachten: maar gij, Hollanders, zijt zoo grootsch
in uwe uzurpatiën, dat uw luister geenszins naast aangeboren
en overgeërfde soevereiniteitsrechten verbleekt: en ik spreek
nog niet eens van uw triomf in 1648 beklonken; maar ook
uwe successen op schijnbaar nederiger schaal. Gij, Heeren
van de O.-I. Compagnie, kunt met vrij wat meer recht nog
dan de Doges van Venetië uwen trouwring aan Thetis' vingeren steken: gij zijt in het Oosten een soort van Koningen,
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en weet de souvereiniteits-mantel voortreffelijk te dragen....
Maar wien brengt ge mij daar ?" vroeg zij, wijzend op een
vierkant gebouwd man, van een recht gezond voorkomen, en
in zwarte zijde gekleed, maar wiens oogen toch ook tevens
verrieden, dat er geest in hem stak.
„Dat is een gewezen dienaar van Uwe Majesteit," zeide
de Heer Broers.
„Zeg liever een kandidaat," viel de forsche vijf-en- veertiger
in: „Uwe Majesteit had mij aanvankelijk voor haren dienst
aangewezen en opgevraagd; maar heeft mij later afgestaan
aan Heeren Burgemeesters van Amsterdam !"
— „Mijn Heer Quellien!" riep Christina. „Ik had u moeten
herkennen, daar ik uwen Parnassus (14) immers in marmer
bezit en teekeningen heb van uw schoone beelden en andere
historiën.... Ja, daar ben ik misschien al te gul geweest. De
vakature is nog altijd bij mij open...."
— „De meester heeft nog het groote werk van 't Stadhuis
onderhanden," zeide Joan Couck....
„Hetgeen hem toch niet beletten zal om ook voortaan wel
eens een verloren oogenblikjen aan een Koningin te wijden,
die den geheelen man aan de Burgemeesters van Amsterdam
heeft opgeofferd. Ziet hier mijn vriend Vondel! die ook veel
warme liefde toedraagt aan deze uitmuntende stad, en het
stadhuis en de gantsche burgerij verciert en vereert en verheft
met zijne vaerzen, en met zijne Amsterdamsche treurspelen,
en die toch gelukkig bezield is geweest, als hij mij eenige
uren zijner Muze toegeëigend heeft."
— „Mag ik u boetseeren?" vroeg Quellien dadelijk, den
glans van vergenoegen op het gelaat.
„De tijd zal 't niet veroorloven," zeide Christina op vriendelijken toon; „maar wilt ge mij uw kunstwerken op het
Stadhuis laten zien — ik zal er met groote belangstelling
kennis meê maken."
— „Uwe Majesteit heeft slechtste gebieden ;" andwoordde de
Andwerpenaar : „vernemende dat Zij tot Utrecht verwijlen zou,
had ik mij al gereed gemaakt derwaards te reizen, om Haar mijne
gebiedenisse op te dragen en een kleinigheid van mijn werk...."
„Neen, ik wilde de Amsterdamsche kunst te Amsterdam
komen zien," zeide Christina....

CHRISTINA VAN ZWEDEN TE AMSTERDAM.

29

— „De Heer Quellien bewoont een schoon groot huis met
een ruimen tuin, op de Keizersgracht," viel de Bewindhebber
in, „en als het Uwe Majesteit aangenaam ware, zou hij er
zich een feest uit maken morgen te namiddag zijne prent kunst en die zijns broeders voor u ten toon te stellen..."
— „Ja, gij zijt een gantsch geslacht van kunstenaars,"
andwoordde de Koningin, „en gaarne zal ik u en famille
bezoeken; ik mag mijn dichter en zijne dochter, en mijnen
vriend, den Heer Agent, toch zeker medebrengen.... maar
morgen — na de Mis — gaan wij naar 't Stadhuis...."
— „Ik neem op mij er Uwe Majesteit in te brengen — al
is het Zondag," zeide Quellien....
„De Meester van 't werk heeft dit oogenblik nog rechten,
die de Bouwheeren derven," zeide Vondel: „maar buitendien
Koninginnen zijn Burgemeesteren steeds welkom. Heer Joan
Heymensen heeft alleen maar sterkten ter afweering der
bezoeken te bouwen van kleine Princen *), die soms groote
schoolplakken in de mouw hebben...."
Heer Joan Couck boog toestemmend, toen de Koningin,
op deze woorden, hem aanzag. „De aanstaande Nieuwe
Regulierspoort, Mevrouw," zeide hij (15).
— „Indien Uwe Majesteit 't nu veroorlooft," hernam Joan
Broers, met-éen een blik slaande op den kring der vrienden,
die slechts hadden toegeluisterd, en het ongeduldig volk op
werf en steiger: „men maakt zich gereed de eerste kiel te
water te laten, en mijne betrekking roept mij naar de Kamer
der Bewindhebbers...."
— „Gij hebt oorlof, en dank tevens voor uwe hoflijke begroeting," zeide de Koningin, en toen de Bewindhebber met
den hoed ter aarde zich zoo diep boog als de gewoonte der
tijd het vorderde en eene begroeting maakte met de linkerhand, waaraan geschiktelijk een handkus verbonden kon
worden, trok Christina met eenige drift haar handschoen uit,
maar riep met -een, met een schrik dien men vreemd zou
gewaand hebben aan haar natuur: „O God! mijn zegelring !"
Inderdaad, daar had iets in de zon geschitterd en was in 't
water gevlogen. Maar in het eigen oogenblik, eer iemant nog
')
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den tijd had gehad zich recht rekenschap te geven van hetgeen
er gebeurd was, plonste er een witte last in 't water, en de
meeste aanwezigen vlogen naar stuurboordszijde van het
jacht, om — de groote kringen te zien die getuigden van
den val of sprong.
De Koningin twijfelde niet, of het was eenig persoon, die,
het ongeval met den zegelring waargenomen hebbende, over
boord was gesprongen, om hem, wellicht tot eigen voordeel,
op te duiken.
De Heer Niclaes Couck had ruim den tijd om na te gaan,
wie van zijn volk of gasten hem mogelijk ontbrak, vóor men
iets van den uitslag bemerken kon. En men stond nog naar
het gewenschte bovenkomen van den stoutmoedigen zwemmer
uit te zien, toen de kleine Maria Vos door de vrienden heendrong en het nog druipend kleinood aan de Koninginne ter
hand stelde.... Op het dringend vragen van alle kanten wees
het kind den steiger op, en zeide dat Marten aan den anderen
kant van het jacht zich aan boord gepalmd had, haar den
ring gegeven met last om dien terstond aan dien schoonen
jongen Heer te brengen, en zich had wechgemaakt. „Dáar
is hij heengeloopen," zeide zij, naar het volk op den steiger
wijzende.
„Laat dien persoon te- rug- roepen, bid ik u! Heer Nicolaes,"
riep de Koningin; „ik wil hem terstond mijn dank betuigen
voor die moedige en kiesche daad. De Heer Nicolaes Couck
gaf aanstonds bevel aan een der beide andere scheepsgezellen
Marten Harmens te gaan opzoeken.
„Hij is een jonkman, die maar nu en dan met mij vaart,"
zeide de Heer Couck; „zijn beroep is eigenlijk zeilenmaker...."
— „Is het die jonge mensch, die daar zoo even met de
armen over elkander bij den voorsteven stond..., in zijn witte
pak.... maar wiens weemoedige uitdrukking zoo vreemd afstak
bij het helder blaauwe lint van zijn hoed, en vooral bij zijn
blozend en welvarend uitzicht ?...."
— „Dat was hij-zelf, Mevrouw," andwoordde de Heer
Couck. „Zag Marten zoo somber?" vroeg hij zacht aan Vondels
dochter.
Marten Harmensen Harnay was dien dag wel gestemd om
een sprong in het water te doen, die een kleinigheid voor
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hem was, maar niet om de lofspraak eener Koningin te
ontvangen: hij werd dus niet gevonden.
„Ik verlang zeer ernstig dien jonkman zoo spoedig mogelijk
te -rug te zien," zeide Christina: „hij moet mij een dienst
vragen — ik wil hem beloonen — zoo als ik 't, Gode zij
dank, nog kan.
— Mag ik hem tot u voeren ?" vroeg Annetiën Vondel;
„ik neem het gaarne op mij."

IV.
Wij vinden, in de Calverstraet, ten huize van den Heer
Niclaes Heymensen Couck, op Zondag den 19en Juli, een goed
gedeelte van het gezelschap te -rug, welks kennis wij gemaakt
hebben. De alleraanzienlijkste der personen, die, in de zaal
van dezen voorvechter der Amsterdamsche Katholieke gemeenten, tot het hooren der Mis vergaderd waren, was onbetwist Hare reizende Majesteit, de Koningin van Zweden ;
de waardigste was Heymen Couck, de Priester, zoon van
Heer Niclaes.
De Vondels, vader en dochter, hadden Christina hier heen
gebracht, niet wijl de bedeplaats van Couck den predikanten
dier dagen de grootste ergernis gaf, uit hoofde van „het spelen
op instermenten", waarover zij zich in een adres aan Burgemeesteren (16) zoo bitter beklaagden; maar wel om dat
godsdienstig kunstgenot-zelf. Inderdaad was dan ook deze
muziek-uitvoering van een meer dan ordinairen stempel. Maria
Pottey, op wier zang Jan Vos een lofdicht gemaakt heeft,
zong er de sopraansoloos; en niemant heeft zich verwonderd,
dat het godsdienstig kunsttalent van deze Maria het zijne
heeft toegebracht om, in later tijd, haar huwelijk te bevorderen met Michiel Couck Niclaeszoon (17), die 's Vaders voetstappen met waardigheid gedrukt heeft.
„Wie van de tegenwoordigen wenscht uwe Genade dat haar
vergezellen zal?" vroeg Quellien aan de Koningin in het
Gravenkleed, toen hij haar, naar afloop van den Dienst, door
Coucks Voorhuis naar den karos van den Bewindhebber
geleidde, die voor de deur stond.
„Mij dunkt," zeide zij zachtkens, „dat mijne goede Staat-
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juffer volstaan zal. Heden avond zie ik de Heeren ten huize
van den beeldhouwer," zeide de Koningin, zich tot Niclaes
Couck en Vondel wendende, en ze bevallig groetende, wipte
zij in het rijtuig. „Kom, Anna!" vervolgde zij, en alleen
vergezeld van den beeldhouwer namen de beide vrouwen op
de ruime banken plaats.
Het eerste bezoek was gewijd aan het Stadhuis. De kostbare marmeren binnenbouw vervulde de Koningin met groote
bewondering. Zij vond hier de beginselen te -rug, die in hare
lievelingsgeleerden, voor zoo ver die het leven van Hellas en
Latium schilderden, gehuldigd worden.
Een hoog gevoel doordrong haar, toen zij die grootsche
gangen en de majestuëuze volkshal (thands tot danszaal vernederd!) doorliep, — een gevoel van hoogschatting voor die
burgerlui, die Burgemeesters, die fiere poorters, die Soevereiniteitsleden, welke, als hunne gelijken, met de Vorsten
onderhandelden en zich daarom dan ook een vorstelijke
woning hadden doen bouwen. Het verwonderde haar niet,
dat hier, van afstand tot afstand, Goden en Godinnen de
wandpilaren bekleedden: zij kwamen daar toegesneld op het
machtwoord der Amsterdamsche Magistraat, dat de tooverende
beitels van Artus Quellien en Symon Bosboom bezielde; zij
kwamen er, óm, als planeeten hun gelukkigsten invloed aan
de Amsterdamsche Burgervaderen te beloven. Het Stadhuis
scheen der Koningin, met zijne beelden, zijn trofeën en festoenen, zijn friezen in báreliëf, zijne schilderingen uit de
Schrift en uit de Geschiedenis der Antieken, een opgeslagen,
leerrijk studieboek.
Zij bewonderde, in de scheppingen van Quellien, nu eens
den diepen zin, dan eens wat wij heden humor zouden noemen;
altoos het gezond verstand en den kloeken beitel, altoos de
reine ziel, ook bij het bearbeiden der zinnelijke schoonheid.
Zij had een oogenblik, dat zij er leed over gevoelde dien
man, dien echten, krachtigen, nederlandschen beeldhouwer
niet voor zich behouden, maar aan de Stad Amsterdam te
hebben afgestaan.
Zij bemerkte, dat pas een der beide groote frontispiecen
van het gebouw was afgewerkt. Het was „het voorhooft, dat
sich na 't Oosten went en een Dochter vertoont, uytbeel-
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dende Amsterdam, met een Keysers kroon tot hooft -cieraat,
haaren stoel van Leeuwen gestut zijnde, die haar aan eiken
zijd' bewaaren, en van Water-gooden omringht, om haaren
lof uyt te breyden ; de Zee- godinnen vereeren haar met veelerhande gaven; de Crocodil, de Swaan en Zee-hondt, dompelen
in en uyt het water, de Tritons trompetten, de Dolphynen,
Meereminnen en Zee- gedierten van alle Deelen des Werelts
staan haar ten dienst."
„Is er met de áchterkap en- frontispies nog geen begin
gemaakt ?" vroeg de Koningin.
Quellien andwoordde hierop, dat hij de beschreven voorstelling in het Oostergevelfront, ter plaatse-zelve had bewerkt;
maar de moeilijkheid in aanmerking genomen om de modellen
op de ware grootte naar boven te vervoeren en daar te behandelen, verkozen had het achterfront ten zijnent, in zijne
werkplaats, op de Keizersgracht te bearbeiden.
De Koningin sprak haar verlangen uit ook daar een bezoek
aan te brengen, en Quellinus verklaarde zich bereid haar
terstond voldoening te geven.

De Koningin en haar Staatsjuffer hadden met den beeldhouwer, op de open plaats der werkstede, waar thands het
huis van den Heer bankier Fuld gelegen is *), het bedoeld
frontispies in oogenschouw genomen: De stad Amsterdam
zat daar wederom met „de hoet van Mercurius [op het hoofd],
omheynt zijnde van Graat -boogh, Compas, Kaart- en Stuur
Kanaster-baal en andere schatten ". Zij is gezeten op-boeck,
den boord van een schip; de waereldbol is haar voetbank.
Aan hare kniën storten Amstel en Y hunne waterkruiken
uit, de eerste met lisch en bloemen, de andere met de scheepskroon gecierd. 't Aloud en schriftuurlijk Azië voert, met haar
kameelen, geur- en kleinoodkoffers aan; de inlanders van
America, met hunne vederhoeden en tabakpijpen, brengen
het hunne. Europa, met de keizerskroon en hermelijnmantel
*) Zie het artikel van den Hr P. H. Witkamp. in het Nederl. Magaz ij n. [Nu
No 452, hoek Molenpad, van Mevr. C. J. den Tex—Ketjen,1
Verspr. Verh. U.
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getooid, draagt de hoorne des overvloeds; kinderen spelen
met druiftrossen en met geleerde boeken; Africa, met haar
koraalsnoer is bereid haar gebied over leeuwen, elefanten en
bont- gevederde vogels aan de voeten der waereldstad neder
te leggen. Allerlei nijverheid draagt zijn balen en vaten te
voorschijn, en kleine apen zitten, granaatappels etende, hunne
grimmassen te maken in een der uiteinden van de groote samenstelling: want de stukken, waaruit het frontispies was samengesteld, stonden juist zoo in elkander als zij eenmaal in het
front van het Stadhuis zouden pralen: alleen de Amstel ontbrak er dit oogenblik aan.
„O die Sinjeur staat nog in het vertrek, dat aan het einde
van den hof ligt, en waar ik mij rustiger met de voltooying
van dezen of genen bizonderen arbeid kan bezig houden,"
zeide de kunstenaar. „Belieft het Uwe Majesteit — dan zullen
wij er heen gaan."
— „Met groot genoegen," andwoordde de Vorstin, en ons
drietal, vergezeld van een lijfknecht, die aan het koetsportel gestaan had, wandelde midden door de steenblokken in den
hof. Quellinus tastte in den zak om den sleutel van het paviljoen te krijgen, maar zag al spoedig, tot zijne niet geringe
verwondering, dat de deur ongesloten was. „Ik zal het slot
verzuimd hebben om te draayen," zeide hij bij zich - zelven
en noodigde de Koningin binnen te treden.
Ter afsluiting van den tocht, hing in het vertrek, voor de
deur, een breed tapijt van de zoldering, dat met den buiten
dus een kleine gang uitmaakte.
-mur
ten voor éen trad ons gezelschap achter dit bekleedsel
van daan en naar binnen, — maar hoe groot was hunne verbazing bij het schouwspel, dat zich daar aan hen voordeed.
De werkkamer scheen in eene kapel herschapen: daar was
een autaar met witte dwalen en brandende waskaarsen, daar
was boek en wijvat; daar priester en choorknaap, en voor
dat alles, hand in hand, een bruid en bruidegom, waarin
ieder mijner lezers oogenblikkelijk, ook al zag men ze op den
rug en van den schaduwkant, het Heerschap uit het Oude
Logement — alias: Isaac Vossius — en Marritjen Rob--Zijds
berts zouden herkend hebben.
Of dit ook het geval was met de Koningin der Zweden,.
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Gothen en Vandalen, kan ik nog niet aanstonds beslissen;
maar wel, dat de plechtigheid, of de booze klucht — hoe
moet men ze noemen? — een nog sterker indruk op haar
maakte dan op éen mijner lezers het geval zoil geweest zijn.
Ofschoon bijziende, als ik vroeger opmerkte, scheen haar

heur zesde zintuig al spoedig in te geven, wat hier gaande was.
Met een enkelen sprong, die meer aan haar jongelingsgewaad dan aan haren rang voegde, stond zij naast den
bruidegom; met hare ontbloote linker hand greep zij zijn
rechter pols, deed met een ruk zijn geheele persoon eene
halve zwenking achterwaards maken, zoo dat zij hem vlak
in het aangezicht zag, en met dreigende stem „Vossius !"
roepende, terwijl haar oogen vonkelden en haar wangen bleek
waren als de beelden om haar heen, gaf zij hem met den
uitgetrokken lederen handschoen, dien zij in hare rechte hand
hield, een smaadvollen slag in het aangezicht.
„Lage knecht!" riep zij uit in het Zweedsch, maar toen
zij, in dit zelfde oogenblik, hare oogen pijlsnel op den gewaanden Priester richtte, scheen er eene omkeering in hare
voorstelling plaats te hebben. Men kan evenwel niet zeggen,
of hare verontwaardiging daardoor minder diep en ernstig
werd. „Ruk den valschen baard hem af, — Olof!" riep zij
tot haren lijfknecht, die zich op staande voet allerhandigst
kweet van dit bevel.
„Anthoine Leclercq !" riep Quellien op zijne beurt, in den
ontmomden Priester den steenhouwersgezel herkennende. De
Henegouwer wachtte echter eene nadere toetsing der identiteit
niet af, en zijn baard in den loop latende, pakte hij zich
wech. De meester beeldhouwer hoorde ten tweeden male
reeds de paviljoendeur dicht slaan, hij haastte zich achter het
tapijt een blik in den hof te werpen, en zag dat drie personen
ijlings de vlucht namen: de twee onbekenden waren de geheime getuigen van de baldadige huwlijksvertooning geweest.
Het spreekt van zelf, dat Isaac Vossius, hoe ook vernederd
door den kaakslag van zijne hooge gebiederes, haar oogenblikkelijk op beide kniën was te voet gevallen. „Wil mij
hooren !" zeide hij: „veroordeel mij niet, zonder mij gehoord
te hebben !" Maar Christina, hoe gewoon ook zich-zelve te
beheerschen, was daartoe thands niet in staat en zonder tot
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iemant een woord te spreken, stapte zij driftig, gevolgd door
haren lijfknecht, het paviljoen uit, schreed door den hof en
de gang van Quellinus, steeg in de koets en gebood, dat
men haar naar huis zou voeren; namelijk naar den Agent
Le Blon.
Quellinus en Vossius zagen elkander aan met gemengde
gevoelens. Den Andwerpenaar was de zaak nog niet recht
duidelijk. „Sta mij toe, u den sleutel tot deze malle historie
te geven," sprak de geleerde, zijne verlegenheid meesmuilend
verbloemende.
„Ik heb, Heer, met den sleutel uwer historiën niet te maken:
maar ik wensch omtrent twee dingen eene voldoende opheldering: wie heeft u het recht gegeven naar den sleutel van
mijn paviljoen te grijpen, en...."
— „Ik ben bereid u alle inlichting en voldoening te geven,"
zeide Vossius, „maar...." en hij sloeg een blik op de arme
Marritjen Robberts, die in zwijm was gevallen, en aan wie
Vondels dochter, geholpen door den kleinen misdiener, die
het gewaande wijwatersvat tot hare beschikking had gesteld,
de noodige zorgen verleende.
Quellinus begreep dien blik en stapte fluks naar buiten,
gevolgd van Vossius. De kloek gebouwde kunstenaar hield,
met over elkaar geslagen armen, in den hof stand, en de
magere geleerde zocht naar woorden om de zaak te verklaren....
„Het was eene wedding, Heer Quellien," sprak Dr Isaac....
„Eene wedding? wel zoo? en wat was daar dan de inhoud
van? Want, Mijn Heer, ik spreek hier niet slechts als meester
van het huis, waarin gij goedvindt uwe kunsten te vertoonen
en ik weet niet wat zoudt verricht hebben: maar weet, dat
ik medevoogd ben over het arme kind, wier hoofd gij zeker
op hol hebt gemaakt, en wier onschuld gij woudt verstrikken."
— „Ik betuig u op mijn eerewoord," zeide Vossius, „dat
ik niets ergs in d' zin had. Onlangs met eenige schilders in
het Gildehuis aan tafel gezeten, plaagde men mij met mijn
oud-vrijerschap; het waren," zeide men, „de talrijke blaauwe
schenen, die mij verhinderden neêr te knielen op de trappen
van het huwlijksouter. Ik andwoordde, dat ik aannam dit
Heeren op schitterende wijze te beschamen; dat ik het
schoonste en zedigste meisjen uit de stad binnen veertien
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dagen zoí doen toestemmen mijne vrouw te worden, mids
mij veroorloofd werd later zoo vrij te wezen als van te voren
en men er een bruiloftsmaal, georberd met of zonder de
jonggehuwde, voor over had. Dit voorstel, onder den invloed
van den uitmuntenden rhijnschen wijn der gildebroeders
gedaan, werd aanvaard, en men noemde mij Marritjen Robberts,
als het meisjen wie ik het hof zott te maken hebben. Ik
leerde het kind kennen en, ik belij het u gul, zij boezemde
mij zoo veel achting in, dat ik besloot zoo gaauw mogelijk
met de zaak gedaan te maken, en haar de noodzakelijkheid
aan te toonen, dat ik, terstond na de voltrekking der plechtigheid, naar Italië afreisde. Ik leerde hare liefde voor hare
moeder wezenlijk waardeeren. De schuld, die deze had, kocht
ik af (om ten minste met iets de misleiding te vergoeden).
Ik ontmoette uwen werkgast Anthoine Leclercq en — daar
-meê
verklaart zich al het overige van zelf."
— „En hiermede meent gij nu u-zelven genoegzaam verschoond te hebben ?" vroeg Quellinus. „Gij let niet op, dat
gij mijn momberkind misschien een passie hebt ingestort, die
haar levenslang ongelukkig kan maken...."
— „O neen, vrees daar niet voor!" zeide Vossius; „ik moet,
tot mijne schande, bekennen — zij houdt niets van mij. En
ook Cornelis Brizé, de aanvoerder mijner weêrpartij, en van
wiens naam en gildepenning ik mij bij Marritjen bediend had,
zal er niets bij winnen. Ik heb van die zaken ondervinding
genoeg, om dat zeer zeker te weten. Zij bemint een ander...."
— „Maar hoe heeft zij zoo veel vertrouwen in u kunnen
stellen ?" vroeg de goede Quellinus, door deze mededeelingen
merkelijk bedaarder geworden en inderdaad niet afkeerig om
de gantsche zaak als een grap te beschouwen. Vossius tastte
in zijn borstzak en haalde er een briefjen uit, dat, met Quelliens
nagemaakte schrijfhand, gestrekt had om Marritjen vertrouwen in te boezemen en haar te beloven, dat Quellinus bij
het huwelijk zou adsisteeren.
Toen deze, bij het overwegen der guiterij, toch door de
toevalligheid getroffen werd, dat hij werkelijk getuige van
de plechtigheid was geweest, trok zijn mond zich schier tot
lachen. „Vergeef den schoonschrijver ook dit bedrog!" zeide
Vossius. „Wie is de schelm ?" vroeg Quellien. „Anthoine Le
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Clercq !" was het andwoord. „Ja, de jongen heeft geest genoeg!"
zeide de kunstenaar.
Annetiën vanden Vondel kwam met de misleide bruid thands
uit het paviljoen. Vossius bedacht zich een oogenblik, maar
misschien met een oprechter gevoel van berouw dan waarmeé
hij voor Christina was neêrgeknield, boog hij een knie ter
aarde voor de bleeke maagd, die het hoofd op Annaas
schouder leunde, en hij riep: „Vergeving, goede Maria!
De Heer Quellinus weet alles: hij zal mijn voorspraak wezen:
het was eene lichtzinnigheid, meer niet. Eenmaal hoop ik u
nog eens blijken van mijne oprechte hoogachting te kunnen
geven."
— „Ik heb niets met u te doen, mijn Heer !" andwoordde
zij: „Of neen, helaas!" riep zij diep zuchtend: „ik ben uwe
schuldenares! Och, Heer Artus, geliefde voogd! wat ik u
bidden mag, geef hem dat geld te -rug: wij zullen nacht en dag
werken, om de som weder bij-een te brengen !" en te gelijker
tijd bracht zij den schuldbrief te voorschijn, dien Vossius
haar werkelijk te- rug-bezorgd had. Maar Anna vanden Vondel,
die reeds op de hoogte was van alles, riep aanstonds: „dat
neem ik op mij. Geef mij dien schuldbrief. Ik sta goed
voor het geld."
— „Dat neem ik niet te- rug," zeide Vossius.
„Dat zult gij wél te- rug-nemen !" andwoordde Vondels
dochter. En de beide Juffers verlieten den hof, en Vossius,
die veel van geld hield, had het laatste fiere woord met
genoegen vernomen.
..

.

V.
Een paar uur later ontving Quellien, die juist, met zijne
vrouw en broeder, de laatste hand aan het nagerecht van
het Zondagsmaal gestoken had, een briefjen van den Agent
Le Blon, waarin deze hem zeide, dat de Koningin wat vermoeid was en liever de vrienden ten huize des Agents zofl
ontmoeten dan zich nog op avondbezoek te begeven. Kon
de Heer Quellien een omslag met teeken- of graveerwerk
overzenden — zoo veel te beter.
Wat was er omgegaan in 't gemoed van Christina? 't Is
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moeilijk in menschenharten te lezen — maar voorál in vrouwenharten: moeilijk in vrouwenharten — maar voorál in die
van Koninginnen; in dat eener Vorstin als Christina was.
Voorzeker de insubordinatie van Vossius, zijne ongehoorzaamheid en zijn overmoed hadden de Doorluchtige gebiederesse, die hem in Andwerpen geloofd had, zeer gehinderd.
Maar nu, bovendien, te durven trouwen zonder hare voorkennis (aanvankelijk hield zij de zaak voor een oprecht
geheim huwelijk) — dit ging veel te ver. Zelve afkeerig van
den echt wekte het huwelijk van anderen somtijds haren
wrevel. In 't bizonder wilde zij wellicht niet, dat haar bibliothekaris een ander méer zou toebehooren dan zijne Meesteres.
Maar toen zij het bedrog ontdekte, kwam er een edeler
gramschap bij haar boven, en zij begreep, dat de arme maagd,
die daar voor het autaar knielde, het slachtoffer eener schuldige misleiding of lage bespotting was. Haar hooglijk ontstemd gevoel veroorloofde haar niet zich met Marritjen in
aanraking te stellen bij de ontdekking der verschalking; maar
zij beloofde zich wel haar nog eens te -rug te zien. De mogelijkheid en wenschelijkheid hiervan overwegende en tevens
nagaande, of en hoe zij Vossius weder in dienst zoÍ nemen,
hoorde zij de schel klinken aan Le Blons hooge voordeur,
en een oogenblik later stak Anna vanden Vondel het lief,
rond, thands lichtlijk blozend hoofd, met het witte plooi
groen lakensche gordijn en den post-mutsjen,ch
der kamerdeur.
„Kom binnen, Anna!" zeide de Koningin: en de beide
vrouwen gingen aan 't praten en onderhandelen, en tot menig
punt werd daar besloten.
Een nederig schrijven van Vossius aan Christina deed het
overige.

En ten vijf ure op dien zelfden Zondag verkondigde reeds
het volledig stel waskaarsen op de lichtkroon in de groote
zale van den Agent, en de blinkend koperen koelvaten, bestemd om de keurstalen uit zijnen kelder te ontvangen, dat
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men zich op eene feestelijkheid had voorbereid, wellicht van
zoo langen duur, dat zelfs in de Julimaand die kaarsen ontstoken zouden moeten worden en de wijnstoopen menig maal
verwisseld.
Wat dit laatste punt betreft, zoí men zich echter hebben
kunnen vergissen, om de eenvoudige reden, dat Koningin
Christina bij het feest zou voorzitten en dat zij, die zelve
nooit wijn dronk, een afkeer had zelfs van den schijn van
overdaad in dat stuk.
Le Blon had aan Christina de keuze der gasten geheel
overgelaten. Zij wees hen aan uit de personen, die ze in de
laatste twee dagen ontmoet had. Het waren de familiën Couck,
Broers en Quellien, met Quelliens buurman en medearbeider
aan het bronzen beeldwerk van 't stadhuis, Hemony, de
familiën Matham en Dommer, Maria Pottey, de kerkzangeres,
de kleine Maria Vos, die den zegelring te-rug-gebracht had,
met haren vader, den dichterlijken glazenmaker, de Vondels,
vader en dochter — te zamen, met de huisgenoten, negentien personen — die, alle, met uitzondering van de Le Blons,
aan den kerkdienst bij Couck hadden deelgenomen. Het voorgevallene in de werkplaats van Quellien had reeds als een
vuurtjen de stad rondgeloopen, en maakte ook een deel uit
der hier gefluisterde gesprekken.
Toen het gezelschap bijna voltallig was, trad de Koningin
binnen, begeleid door den Agent. Zij had, voor deze gelegenheid, de kleeding van haar sexe weder aanvaard: een zwart
fluweelen lijf *) en een vuurroode zijden rok, tusschen welke
zich, om haar middel, het fijne linnen in dichte doffen een
weg baande; de armen, gedeeltelijk bedekt door de witte
mouwen, die even als de rok met vuurroode strikken ver
waren; geen handschoenen, maar een veeren waayer-cierd
in de hand.
Het blonde haar omgaf haar aangezicht in weelderige
lokken, en zonder dat zij er eenig gouden cieraad in droeg,
zag men aan dat fier en ernstig hoofd, dat er majesteits-besef
in woonde.
Voor de eereplaats geleid, zett'e zij zich neder in een wat
*) Mém. de McUe de Montpensier, IV, los, verg. Mini. d'dnne d'dntrkAe, V,

218.
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verheven zetel en Le Blon gaf een wenk aan Vondel, die
voor de Koningin en in den kring der gasten tredende, de
volgende dichtregelen voordroeg:
Wat Noortstar gunt ons nu haer licht,
En voert, in voorhooft en gezicht,
Een' glans van wijze majesteit,
Genade en goedertierenheit,
En straelen van doorluchtigheén,
Het wieroock waerdigh? Al verscheen
De Deught uit haeren hoogen troon,
Zoo fier en onbesproken schoon
Als d'allere@lste pen haer oit
Heeft afgetekent, en voltoit;
Zij zoude in wezen nochte schijn
Niet aengenaemer konnen zijn
Dan deze, die alle oogen treckt,
En heimelijck de harten weckt,
Om aen te bidden, op dit feest,
Een Godtheit, die des menschen geest
In haer bejegent, en verruckt.
Terwijl elck nedervalt en buckt,
Door overtuigden plicht en zucht,
Verneemt men uit d' omscheene lucht
Een aenspraeck, die ons, onbewust
Van dees geheimnis, stelt gerust:
„Wat speltghe? twijfelt langer niet:
* Het is Christine, die ghy ziet,
„De glorie van Gustavus Rijck
„Die hondert duizent te gelijck
» Uit liefde tot den Duitschen pais,
„Ontwapent heeft, in haer palais;
,,Zooveel kortouwen met een woort
,De kopre keelen toegesmoort;
„Ontelbre zwaerden in de sche@
» Gebonden door den bant van vreé.
„Dit is de trotse, die, vol moedt,
„Het recht der kroonen, dat geen bloet
„Noch maeghschap kent, noch zielen spaert,
.Durf afstaen, rustigh en bedaert,
„In 't aller bloejenst van haer tijt
„Den Stoel der Wijsheit toegewijt."
Is 't wonder dat dees trotse daet
De Vorsten voor het voorhooft slaet,
En al wat Kroon en Scepter voert
Verbaestheit aenjaeght, en beroert?
Dat gansch Europe staet verbluft?
Geen aerdtsch, geen sterfelijck vernuft
Begrijpt dees wond'ren, maer een ziel
Als zy, die 's hemels heirbaen hiel,

42

CHRISTINA VAN ZWEDEN TE AMSTERDAM.
Van kreits in kreits, daer in 't verschiet
De weereltkloot in eenen niet
Verdwijnt, en 't hemelsch hof vergroot,
Hetwelck met zijnen open schoot
Haer wenscht t' ontfangen op Godts troon:
Daer is der Wijzen Rijck, en Kroon (r8).

De Koningin scheen door de grootschheid, die Vondels
lierdicht ook hier weêr ademde, zeer getroffen. De dichter
heeft op eene andere plaats tot haar gezegd: „Ghy die de
kerne en kracht van veele tongen, — oock't Neêrlantsch, —
kent *) !" Wij mogen het er dus voor houden, dat zij den
volkomen zin der vaerzen had kunnen nagaan. Zij verhief het
hoofd en met de beide handen de armknoppen van haren
leunstoel vattende, sloeg zij tevens de schoone oogen ten
Hemel en hare lippen bewogen zich, en de stroom van hare
gedachten joeg haar het bloed met snelheid door de aderen,
zoo dat de kaken meer vrouwlijk bloosden dan men gewoon
was van háar, die van zich-zelve getuigen dorst geene vrouwelijke zwakheden gehad te hebben.
„Ik dank u, edele dichter," zeide zij, „voor de goede woorden, die gij gesproken hebt: zeker, als ik den throon mijner
vaderen heb verlaten, was het niet uit gebrek aan bewustzijn
van mijne hooge geboorte, van mijn soeverein gezach en van
hetgeen ik in mijne regeering ter glorie en ten nutte van mijn
land heb mogen doen: maar gedreven door bedenkingen, wier
voorwerp den kroonluister zelfs van Gustaaf Adolfs dochter'e
boven gingen t). Het zou eene zwarte ondankbaarheid van
mij zijn, indien ik miskende of vergat, wat God mij gegeven en wat hij mij gemaakt heeft: ik ben niets, en God
is alles; maar ik ben een niets, dat Gij, o God, hebt in
staat gesteld U te aanbidden en U te bezitten. Ik ben, door
uwe Genade, het meest begunstigde uwer schepselen. Gij
hebt, met milde hand, over mij uitgestort al wat een schepsel
in deze waereld gelukkig en roemrijk maken kan. Gij hebt
tot uwe glorie en tot mijn heil doen strekken de veerkracht
mijner ziel en die mijns lichaams, geboorte, fortuin, en groot*) In de opdracht van Koning Davids Harpzangen.
t) Deze aanspraak is grootendeels ontleend aan Christinaas eigenhandige levens
Zie Arckenholtz, Mémoires, III, I en volg.
-beschrijvng.
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heid. En nog is al wat in zulk een verwonderlijk samenstel
ligt opgesloten: vrijmachtige Koningin geboren te zijn over
het dapperste en roemrijkste volk der aarde, — zeker de
geringste onder mijne verplichtingen Uwaards: want, na dat
Gij mij zoo veel gegeven hadt, hebt Gij mij nog tot de glorie
geroepen U een volkomen, een U verschuldigd offer te mogen
brengen van mijn fortuin, mijne grootheid en mijnen roem.
„Als ik hier van mij-zelve spreek is het niet uit ijdelheid, maar
om in het diepe gevoel mijner onwaardigheid, te verklaren
wat God wil doen om mij op te heffen. Vijftig is het getal
der Koningen die in Zweden geregeerd hebben, de Hertogen
of alleen ten krijg voerende ongerekend. Ik-zelf was de vijftigste, en de een-en-vijftigste is Karel Gustaaf, dien ik Koning
gemaakt heb. In mijne persoon sterft het Gustaviaansche
stamhuis uit, dat zijn aanvang neemt in Gustavus den Eerste,
mijn overgrootvader. Sigismund, zijn kleinzoon, die de Eerste
katholieke Koning werd, na den afval van Gustaaf, moest
bukken voor mijn grootvader Karel, uit wien Gustaaf Adolf,
mijn vader, geboren werd, dien men den Groote genoemd
heeft. Deze Vorst verdiende dien naam om zijne regeeringszorg, om zijn arbeid, om zijn bloed en eindelijk om het leven,
dat hij prijs gaf voor de glorie van zijn naam. Niets zou
aan zijne levensvreugde ontbroken hebben — ware hij gestorven in aanhanklijkheid aan den ouden Godsdienst zijner
Vaderen, terwijl hij sneuvelde voor de verdediging der ketterij.
Hij heeft het ongeluk zich opgeofferd te hebben, of wel voor
de dwaling, of wel voor de hersenschim, die de menschen den
roem heeten en die, ze zij nog zoo veel hersenschim als men
wil, zoo veel bekoorlijks heeft voor groote gemoederen. Hij,
groot in alles, sneuvelde in de armen der Viktorie. Twintig
veldslagen had hij, in verscheiden oorlogen, gewonnen; in tien
van deze voerde hij persoonlijk zijn leger aan. De eeuw en het
goed geluk hebben niet alleen recht aan zijne verdiensten
gedaan, maar, door een zonderling spel der Fortuin, schrijft
men hem nog heden toe, wat lang ná zijn dood gedaan en
gebeurd is. Hij zegepraalde bij zijn leven; hij zegepraalde in
zijn dood; maar waarom heeft hij niet geheel gezegepraald?
waarom heeft hij de Waarheid niet mogen kennen en belijden? Zijne dochter, intusschen, hoopt en vertrouwt, dat
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men, zonder de godlijke rechtvaardigheid te beleedigen,
mag onderstellen dat een straal van Gods zegepralende genade
hem bij den laatsten levenssnik verlicht heeft. Dat is mijn
hoop en mijn gebed, en ik zal daarbij doen wat ik kan om
de eer der godsdienstige waarheden te herstellen, die in mijn
vaderland het diepste miskend worden. Ik ben dezen morgen
getuige geweest van eene heiligschennis, van de ontwijding,
de bespotting van eene der schoonste instellingen, die de
Romeinsche Kerk bezit. Met in het huwelijk de waardigheid
van een Sakrament te vereeren, drukt zij er een edelen stempel op. Ik wil trachten te vergoeden, wat er dezen morgen
misdaan is. Ik beken mij, bij dezen, en ten aanhooren van
u-allen, Roomsch Katholiek; de Groot- Aalmoezenier, die,
tegen het Luthersche kerkgebruik in, mij, bij mijn Doop,
met het kruisteeken merkte, gehoorzaamde onwetend aan de
genadige schikking Gods; en maakte mij, van dat gelukkig
oogenblik af, soldaat in het heir der ware Kerk *) : ik buig de
kniën voor het Gezach, dat van velen belasterd en belachen
wordt en ik zal te gelijk een nog onvoldanen dankbaarheidsplicht trachten te vervullen."
Terwijl de Koningin aan 't spreken was, hadden Joost vanden Vondel en zijne dochter zachtkens de kamer verlaten;
in dit oogenblik kwam Anna weder binnen, den arm eens
wakkeren, schoonen, nu wel wat verlegen jonkmans onder
den hare houdende.
„Kom nader, mijn vriend !" zeide Christina, „daar is hijzelf," zeide zij, zich weder tot den kring der verbaasde Amsterdammers wendende: „ik bedoel: de moedige duiker naar
mijnen zegelring."

Marten Harmensen Harnay knielde voor Christina neêr.
„Ziehier ", zeide zij, „tot herinnering van uw koene daad, een
gladden gouden ring, dien gij eerlang aan den vinger van
het schoonste meisjen van Amsterdam moogt steken."
Marten zuchtte diep. „Zucht niet," zeide Christina, ,, Koninginnen hebben de macht geslagen wonden te heelen en den
glans te -rug te geven aan namen, die te onrechte in opspraak
zijn geweest;" en te gelijk rees zij van haren zetel en nam
*) Arckenholtz, M46moires, III, 23.
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van den arm van Vondel, die juist weder binnen was getreden, een meisjen, dat, gelijk 't behoorde, aan de meeste
aanwezigen onbekend was. „Heer Quelline," zeide de Koningin,
„gij vergunt, dat ik over uwe pupil beschik," en Marritjen
Robberts viel, schreyend en zacht smeekend om vergeving,
aan de borst van Marten Harnay.
„En u, Anna," zeide de Koningin, haar een brief overreikende, „draag ik op de hierin gesloten aanwijzing, groot
f 200, op mijn schatbewaarder, te doen toekomen aan den
Heer Isaac Vossius, uit naam van de aanstaande Maria Har nay, hier tegenwoordig. En gij, Marten," vervolgde zij op
vrolijken toon, „schrijf nog deze week aan Koningin Christina te Andwerpen, welke de voorwaarden zijn, die „oom
Evert" u stelt om in zijn zeilenmakerszaak te worden opgenomen.... En daarmede, kinderen! zeilt voorspoedig."
De beide gelukkigen wierpen zich ter aarde voor de glimlachende Vorstin en kusten met tranen den boord van haar
kleed. De meeste tegenwoordigen waren nog sterker aangedaan door Christinaas onverwachte geloofsbelijdenis dan door
de romaneske ontknoping der jongste gevallen. Le Blon, ofschoon met heel Europa wetende, dat Christina tot het Katholicisme neigde, en nog wel dat een Nederlander, Pater
Govert Francken *), haar op die baan wellicht den krach
stoot had gegeven, behoefde al de „rustigheit", die-tigsen
Vondel hem toeschrijft, om zich niet uit het veld geslagen
te voelen t).
Wat Christina -zelve betreft, nooit had de fiere Koningin,
die met récht den naam van Queen virgin zou gedragen
hebben, gedacht, dat zij auteur van het slotbedrijf eener komedie
zou wezen, of met andere woorden, het sluiten van een huwlijk
zou hebben bevorderd, en dat wel onder zoo treffende omstandigheden, dat Hubertus Quellien dien avond schier geen aandacht vond voor zijne prentkunst, noch Le Blon voor zijne
schilderijverzameling §). Liever gaf men zich aan de zoete
zangwiegeling over van Maria Pottey. Zij zong, met veel
*) Zie Grauert, Christina, Kdniginn von &Atveden and ikr Hof, II, blz. 4o en
vooral den Eerw. Allard, in den Aim. v. Ned. Saté. 1899, bl. 1 -48.
t) Van Lennep, V, 595.
§) Vondel, bij v. Lennep, t. a. p.
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gevoel, het allerliefste en allerkunstigste minneliedtjen van
Jan Vos: „De liefelijke schoonheid" *)•
De dichter moest toen het lofdicht voordragen, dat hij op
haar gemaakt heeft t) : „Men reis geen meer naar vreemde
palen". Maria Couck, de jeugdige huisvrouw van Joan van
Papenbroeck, wier zang door Vondel en Jan Vos zoo zeer
geprezen wordt §), moest, op hare beurt, een stukjen voordragen te zamen met hare schoone nicht Columbia **) ; en
toen ook het klavecymbel van Le Blon zijne beurt had
gehad, bespeeld door zijne kleindochter, stond Christina op,
en eene rol aanvaardende uit handen van den gastheer, gaf
zij aan ieder hoofd eens gezins een exemplaar van haar
hollandsch portret, door Pieter Soutman (19) gegraveerd,
waarop Jan Vos oogenblikkelijk dit sneldicht vervaardigde:
Dus toont de kunst Christyn, de wijste der Vorstinnen.
Wie vyanden verwint betoont wat by vermach.
Deez' kan haar vyanden en zich ook zelf verwinnen,
Zoo ziet men dat de zon, die 't al beziet, nooit zag.
Wegh Staatzucht die uw bloedt om kroon en staf durft waagen,
De Wijsheidt zoekt geen goudt, maar lauwerier te dragen.

t) T. a. p. bl. 452.
§)
*) Ed. 1726, II, 543•
) V. Lenneps Vondel, VI, i8o, J. Vos, 1I, 5u.

1864.

Almanak 186x, bl. 172, 256.

GESCHIEDGRONDEN TOT VORENSTAAND
VERHAAL.

Dat Christina, Utrecht bezoekende, ook Amsterdam zal aangedaan hebben, is
waarschijnlijk, en wordt door Catteau-Calleville ook opgegeven (Hist. de Christine
de Suède, II, 6). Vondels gedicht, door mij opgenomen, is blijkbaar der Koningin
persoonlijk voorgedragen, en wel op een feest".
Ziehier een hollandsch verslaagjen, van Christinaas reis door een tijdgenoot
.De Coninginne van Sweeden, dan uyt 'et Rijck reysende, sonde na alle meeninghe
over Zee na Pomeren trecken, om de Landen en Goederen, tot hem (d. i. haer)
onderhoudt gegeven, te besichtigen: De Coninck liet seven groote Schepen gereet
maecken om haer te geleyden, onder 't beleydt van Wrangel, en gaf aen den
Gouverneur van Oelandt ordre voor alle bereydtselen, die de Conincklicke Majesteyt
waerdig waren, om haer te ontfanghen: Sy maeckte oock een schijn datse daer na
toe wilde, en alree een dagh gereyst hebbende, raemde sy haer Reyse te Lant te
nemen, en dwars door Denemarcken te trecken, 't welk sy dede, en quam den 28.
dagh van Hoymaent" (onjuist) „tot Hamborgh, bleef eenighe dagen onbekent, om
datse Mannelicke kleederen aen had ('t haer eenighsins gekort), in 't Graun, en op
sijn Holsteyns met een sluyer om den hals, en den Hoet aen een zijde op gherolt: Sy
vernoeghde haer ghehuys-vest en onthaelt te sien in 't Huys van een besonder Persoon
haren vrient: Eenigen meynen haer korts daer na, in voorighe gestalte, tot Utrecht
en elders (doch onbekent) ghesien te hebben, vermits sy den 6. dag van Oogstmaent
tot Antwerpen aen quam, geherbergt ten huyse van den E. Gerard Saljau; hier
toonde sy hun (d. i. haer) genegentheyt tot de Roemsche Godtsdienst, en ginck eerst
by de Carmiliten, en daer na by de Iesuiten en andere Collegien te eten, daer yeder
sijn sobere gewoonte in 't schaffen onderbielt: Eenige maenden verbleef sy binnen
Antwerpen, besagh alles, trock oock na sommige buyten Cloosters, stelde midde Ier
een nieuwe Leverye toe, om daer mede insghelijcks 't Hof van Brussel te-tijd
gaen besien.
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In 1665 (in de Vasten ?) kreegh hare Majesteyt (die 't Hof van den Graef van
Egmont met 'er woon betrocken had), door den Heer Spar de hartbrekende
tijdinge van 's moeders doot, welcke hun (d. i. haer) kleederen in rouwtekenen
dede hervormen.
(In September) nam sy haer weg over Leuven, Ruermonde (daerse door den
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Graef Isengien heerlijck wiert ontfangen) en soo voorts op Ceulen, voerende mit
haer een Breon (lees Croon) Schepter en Beelt van Gout, met kostelijcke steenen
beset, waerdigh, soo men verstont, z8000 Rijcks-daelders, 't welck sy voornemens
was tot Loretta te vereeren.

Journael van de Reyse van hare Doorl. M. Christina, Koningin van Sxveeden,
enz. 1654-166o. t' Amsterdam voor Michiel de Groot, Boechverhooper op de
Nieun+en-dick, x66o, bl. g—r2.
(i) Vondels aardig vermogen. Men heeft altoos genoegen gevonden in het gefingeerde kontrast van een arm kousenkoopertjen en een groot dichter; de fransche
biografen voegen er bij, dat Vondel ten grave gedragen werd door 14 dichters
even arm als hij. Een en ander mist echter voldoenden grond. Dat hij in 1657
ook nog een zeereis ondernam ter redding van zijn fortuin, bewijst wel dat dit
daartoe de moeite waard was. Brandt, bi. 60. [Uitg. Hoeksema, bi. 99]. Het cijfer van
f 40,000, dat hij inschoot bij de dwaasheden van zijn zoon, wordt trouwens door
de biografen opgegeven. Men moet Vondel dus als geen arm man voorstellen.
2) De beeldsehoone Baerte Hooft. Zij werd in was geboetseerd, en Vondel maakte
daar een schoon gedicht op: Potty, II, 344. Zie mijne Portretten van Vondel, bi.
104, [Dl. IX, bi. 132 van deze uitgave] en de Zegepraal der Schoonheid, 1879.
3) Winkeliers te Amsterdam; vele dissenters: 1Vieueven-dik en Dam-Rak: "Dit
zijn twee van de neeringachtigste straten van Amsterdam, daermen alderley waren,
in groote winkels te koop vindt ". Domselaer (x665), III, 257. Warmoes-straet: Dit
is nu een der voornaamste straten; hier wonnen de grootste Winkeliers, al in aanzien
hier zijn de rijkste Winkels der Sijde stoffen, en koste -lykeostwnig,
Lakenen, ook groote winkels die vol zijn van allerley Neurenbergher waren,-lyke
France winkels, daar al wat men kan bedenkken voor Heeren en Juffers te koop
is'. "230 uythanghborden hanghen in deze straat "; "de Huyzen doen hier al
meest van huur duyzent, en twalef, vijftien en sestien hondert guldens." Fokkens
(1662), 92. Kalver-straat: "Hier zijn de Huyzen mede kostelijk. Daar wonnen veel
Prentverkoopers, Drogisten en Verf-verkoopers, veel Vleys verkoopers, en allerley
groote Winkeliers, ook eenige groote Bontwerkers - winkels". Fokkens, 93. Nes:
„Dit is mede een oude straat"; "hier in woonen veel rijke Winkeliers, veel SilverSmits, Hoedekramers, en veel kostelijke Linnen- winkels, Groote France-kramers'
enz. Fokkens, 94•
„Jean van Lennep, sywinckelier opt Rockin" (8 Nov. 1663). "Laurens (Pietersen)
Block, wedr van Elisabeth van Lennep (Warnarsdr), lakencoper, Nieuwendijck" (3
Juni, 1693). Dirck Block heet 16 Okt. 1648, een "winckelhouwer". "Ameldonck
Block, winckelier, Warmoestraet, moeder Agneta Leeuw", ondertrouwt met "Maria
Leeuw, opt Rockin, Vader: Davidt Leeuw, moeder Cornelia Hooft" (x2 Jan. 1674).
"Anselmus Hartsen, wedr v. Maria Anslo (getr. Sept. 1642), woont op den „Nieuwendijck" (22 Apr. 1672). Nicolaus Ansloo, "cruydenier opt Water", zoon van Jan
Claessen A. (x Febr. 1663) huwt met de dochter van Dr Fransoys vander Schagen,
die op de Colck woonde. David Rutgers de Jonge neemt (9 Dec. 1655) almede plaats
onder de „winekeliers'. "Daniël de Neufville, sijwinckelier, Warmoestraet, Vader:
Balthasar d. N. " (31 Mt 1667). Pieter Noortdijck woont 3 Aug. 1658 op den "Nieuwendijck". Gerrit Jacobs Roeters, 22 Aug. 1658, "winckelier in den Niesel" is van
Wesel. "Abraham Roeters, van Emmerick" (waar ook de Blocken en Van Lennepen
van daan zijn), wordt een sijhandelaer" genoemd; woont ook in de „Warmoestraet",
(14 M 1664). Jacob Otto van Halmael, in de "Warmoestraat" (2x Dec. 1659) is van
Wesel. Trouwens de voorname winkeliers, waarvan de meeste uitvoerhandel dreven,
noemden zich onverschillig coopman of winckelier. Toen Pieter de Wolff, den 3 Nov.
1665, de bruigom werd, heette hij „winckelier in de Warmoestraet", toen hij 't, 21
Sept. 1676, op nieuw werd, heette hij „coopman" nog altijd in de zelfde „Warmoes-
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straet". Hans de Wolff, 20 Feb. x643 i heette maer „sycraemer", ter zelfder plaatse.
Het spijt me, dat ik niet weet of Clasina de Wolff, die in x943 uit dezelfde Warmoesstraat met Joseph Mojana trouwde, den vader van eene mijner tanten à la mode
de Bretagne, aan onze Vondelzwagers verwant was. Dirck en Abraham Willinck zijn
(2 Juli, 166o) „zijwinekeliers>' in de „Warmerstraet". „Jan Willinck Jansen, van
Deventer, is 6 M 1682 „sywinckelier" op den „Nieuwendijck"; Lourens Willinck,
24 Juli, 1692, is er „coopman". Zoo zijn ook Jacob en Aernout van Lennep, 19 Mt
2682 kooplieden in de Warmoesstraat, en Gerbrand Hartsen is (II Sept. 1682, 27 Sept.
85? 13 Mt 1693) koopman op den Nieuwendijck. Warnaer van Staden, voorvader
van den bekenden kath. almanakdrukker, is, xq Juni 1648, een „lakencoper" op den
„Nieuwendijck". Nicolaes Geelhant heet, 7 Nov. 5670 „coopman" „opt Water'; en
toch derogeerde Eva Geelhant, Roelofsd° niet met, 21 Ml 1671, haar hand te geven
aan heur buurman Isaac van Campen, „Cruydenier', al was hij ook pas x9 jaar
(de nakomelingen dier Geelhanden zijn thands te Andwerpen aan de graaflijke
familie de Baillet verwant). Johannes Blesen, van Ceulen, was ook maar een
„winckelier' in de Warmoesstraat (30 May, 1672). Pieter Blesen, van Glabbeeck,
de vriend van Vondel, evenzeer (21 Ap. 1649). Zach. Hanlo is 26 Okt. 1696 ook
al een „winckelier in de Warmoesstraet", en al tituleert Harmen van Zeller, v.
Nimwegen, zich, 29 Aug. x664 „Coopman" — hij kan best een winkel gedaan
hebben, al trouwde hij Maria van Blyenberg, en al werd later, bij een huwlijk
met de Brederoden (van Bolswaart) hun adel bewezen. x) De familie Dommer behoorde bepaaldelijk tot het kath. patriciaat; niet-te -min trouwt Catharina (Nov.
1656) met Jan Jacobs de Roy, „zij-winekelier" op den „Nieuwendijck", hetwelk
hem niet belet'te te voeren: gevierendeeld van goud en sabel, met 4 zuilen van
sabel en goud; Jacob van Ceulen was x6 Nov. 1663 „winckelier". De Clumpers
waren o. a. ijzerkoopers op het Damrak. Eerie der dochters van Aernout Cltimper
huwde met Gerret Braamcamp, later eigenaar der bekende kunstgalerij, eerie
dochter van Nicolaes Clumper met Nicolaes vande Putte, den kanongieter, die, in
tweede huwelijk, Elizabeth Thijm trouwde. Jan de Kooker was Ook een winkelier,
hetgeen hem, in x631, niet belette fraai te schrijven en zijne dochter Catharina
(de grootmoeder mijner oud -over-grootmoeder) eene voortreffelijke opvoeding te
laten geven. Na met haar moeder, Petronella de Haes, naar de „Kaysersgracht"
getrokken te zijn, trouwde zij (in Okt. 1661), den „coopman" Joan van Malsen
(van den „Haerlemerdijck").
Zoo stond het, voor een paar eeuwen, met de winkeliers, en zoo stond het ook
ongeveer met de meesters der ambachten. Men moet de schrijfhanden der Overlieden van de gilden zien, om te oordeelen, of onze tegenwoordige bazen vooruitdan achteruitgegaan zijn in beschaving. Laten wij, in deze verlichte dagen, ons
toch maar dood stil houden!
(4) Zie over Dina Noortdijck de hoogst belangrijke studie van mijn Ew. vriend,
Prof. H. J. Allard, Vondel's Gedichten op de Societeit van Jesns, in de „Studiën ",
's Hert. 1868, bl. 56 en volg, en de meêdeeling van een brief van Dina aan den
Provinciaal der Jezuïeten Pr Laurens van Schoone, op bl. 122 van Vondels Peter
en Paun,els, Amst., v. Langenhuysen, 1869. [Ook Dr. A. H. Garrer, Dina .Noortdfjck
in „Onze Eeuw ", 1908.] Cornelia N. ondertrouwde, 20 Juli, 1651, met Gijsbert
Claessen de Veer, van Frericksstadt. Zij waren mennoniet — die Noortdijken; zoo
Dina, wier brief keurig geschreven is en verzegeld met haar monogram, tot het
zelfde geslacht behoorde, moet zij katholiek zijn geworden; ook Petronella (Nelletjen),
die ik op het begijnhof heb aangetroffen.
i) Zie mijn
over bl. 48.

Almanak, 1872, bl. 52. D. Warande, VIII, den quartierstaat tegen-

Verspr. Verh. II.
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(5) De Koningin van Zweden deed den 6-16 Juni 1654 afstand van den throon.
H. Driev. 31 Mei, viel op Zondag, derhalve 7 Juni, H. Sakr. ook op Zondag. Dan
was 5 Juli ook een Zondag, en de 5e na H. Driev. Dezen bracht ze te Hamburg
door, bij haren israëlietischen vriend, den bankier Diego Teixeira. Arckenh. Mémoires,
III, 228; daar was zij den ron nog, wellicht heeft zij er den Sabbath, den ix",
willen overbrengen. Vrijdag daaraanv. was, in elk geval, de iye.
(6) Christina was wat bruin en grof van vel, toen zij kind was, maar later,
naar de getuigenis der Fransche Vrouwen, blank. „Ses cheveux sopt du plus beau
blond cendré: son teint est fort blanc, malgré toutes les saisons à quoi elle
l'expose", aldus Madame de Brégis, in 1658 (Mém. de Melle de Montpensier, VIII,
135). Dat zij heur haar geheel zoá hebben laten afsnijden, om een manspruik op
te zetten, wordt hier ook door weérsproken. „Elle est blanche, a les yeux bleux,
dans des momens elle les a doux, et dans d'autres fort rudes.... à tout prendre
elle me parut un jou i petit garcon." M"° de Montpensier, t. a. p. III, 150. „Je
trouvai qu'elle avoit les yeux beaux et vifs, qu'elle avoit de Ia douceur dans le
visage, et que cette douceur étoit mêlée de fierté. Enfin je m'appercus avec étonnement qu'elle me plaisoit 1 °. Madame de Motteville, 1656 (Mém. d'Anne d'Autriche,
V, 229).
(y) Christina, wat biziende. „I1 n'y a point d'yeux que la rencontre des siens
ne fasse baisser; ils sont bleus, et de ce bel azur dont nous paroit le Ciel: ils
sont grands, et de la plus belle forme, et plus brillans que la lumière méme: ils
se font des Sujets de tous ceux qu'ils regardent; et s'ils voyent moins bien que
les autres, la Nature ne leur a laissé ce petit défaut que pour donner le tems,
avant que d'en étre vu, de les voir" — aldus Mad. la Comtesse de Brégis, in
haar voor Mademoiselle ontworpen portret van Christina (Mém. VIII, 135).
(8) Zie Arckenholtz.
(9) Zij omhelsde den dichter, als of hij een soeverein eves geweest. „M 0 le Cardinal Mazarin l'alla visiter; it mena avec lui Ie Roi et Monsieur, ils avoient bté
tous deux leur Ordre. Le Cardinal lui dit: voilà deux Gentils hommes de qualité
que je vous présente; ils lui baisèrent la robbe, elle les releva, les b a is a, et
dit: ils sont de bonne Maison." Mém. de Mille de Montpensier, III, 166.
(zo) Zie over Gronovins verder bij Chauffepié, i. v.
(II) Halssluyer. Zie de inleiding tot deze, noten; voords Made»e de Montpensier:
„elle avoit au cou un mouchoir de point de G @nes noué avec un ruban couleur de
feu". „Elle na sur sa gorge qu'une écharpe", aldus de Hertog de Guise, 1656
(Mém. d'Anne d'Autr. V, 257).
(12) Baar blankheid. Zie (6 en 7).
(r3) Christina sprak Nederduitsch. Zie Van Lenneps Vondel, VII. 146. Bij andere
biografen vindt men, dat zij het Hollandsch met Descartes beoefend heeft. De
ambassadeur Chanut zegt (1648): „elle parle Latin, Francois, Allemand, Flamand,
Suédois". Arckenh. Mém. I, 425. De Pater Jezuïet Mannerschied zegt (1653) : „Elle
sait io ou ri langues: le Latin, le Grec, 1'Italien, le Francois, I'Espagnol, le
Haut-Allemand, le Flamend, le Suédois, le Finlandois, et si je ne me trompe,
encore le Danois. Pour l'Hébreu et l'Arabe, alle le sait lire et du moins alle en
entend un peu".
(14) Quelliens „Parnassus". Hij had Apollo en de Muzen in bàrelief voor
Christina gebeiteld, zie Jan Vos, Ed. 1726, I, 352. Ik heb niet kunnen te weten
komen, of hij ooit als hof beeldhouwer bij Koningin Christina gefungeerd heeft.
Vondel (bij Van Lennep, VI, 691) leert ons, dat zij hem afstond aan de Stad
Amsterdam:

GESCHIEDGRONDEN TOT VORENSTAAND VERHAAL.

51

„Fortuin wou Amsterdam in 't bouwen gunstigh zijn,
Toen zy ter goeder tijdt bier Fidias Quellijn
Van 't Schelt aen d'oevers van den Aemstel nederzette,
Op dat by zijn vernuft op ons cieraeden wette;
Toen Koningin Christine, in 't bloejenst van haer tijt,
Hem, als een perle, had haer kroone toegewijt,
En noo dien helt ontsloegh, ten dienst der bontgenooten."
De rekeningen van onzen „Beelthouder 11 , op het Stads-archief aanwezig, loopen
van 1651 tot -58.
Het blijkt dat hij in hout en steen werkte.
Ziet hier eenige trekken uit die rekeningen:
„Festons tot de groote Sael soo van hertsteen als van asscijnse steen 13000:28 Mt 1657 betaald: de „rekeninge van eenich houtwerck", dat „gesneden is
door ordre vanden Heere tresoriers en M , Stalpart."
„Dobbelde festons van bloemen en blatwerck aan de schouw."
28 Oct. 1656 rek. ingelevert, 27 Oct. 1657 betaald: „gerepareert de graven
van Hollant f40:—".
27 Mt 1654 betaald: „Noch geboetcheert voor den steenhouwerswinkel i) dry
vande festons die dienen aen den trap van buyten. Waer van 2 gemaeckt waren
tot contentement van Mon* van Kampen f 25: —".
„Gebotcheert het frontespies f 600: —".
Voor de modellen der beelden door-een f60: —
Veel aan de „Vierschael" gewerkt.
„Een „platte historie" of „bassereleef".
(r5) De Regulierspoort is door den Krijgs-Bou- meester J[oan] H[eymensz] Koeck
verordent". „Dese poort is grooter en swaerder dan d'andere, en dapper op sterkte
aangeleyt, en voor verrassinge (als den Aanslagh van zijn Hooghey/t den Prince van
Orangien, in 't Jaar 165o) bewaert en voorzien". 8 Apr. 1655 Ie steen geleyt".
Domselaer III, 3, bl. 264. Verg. Wagenaar, II, 52.
(16) Dit adres, gebonden, met andere belangrijke stukken, in een dikken 4 ° -bundel, berustende op het Amst. Archief, en gems blz. 547, 54 8 , heeft, zoo ver ik uit
de Regeerings-notulen heb kunnen nagaan, geen gevolg gehad. Trouwens het zoil
niet voor het eerst zijn, dat Burgemeesteren de vervolgzieke Domini ongetroost
naar huis zonden, verg. Wagenaar, Amst.. I, 588.
Het adres met voorafgaande lijst der roomsche huiskerkjens is van den volgenden
inhoud:
Lijste vande paepsche vergaderplaatsen te Amsterdam aen de
E. H. Burgemeesters overgelevert in December A ° 1656.
r. Op de Breestraet by Antonis Poort onder het Vergulde Radt daer is nu een
paep die een Jesuwijt is ofte Capucyner monninck.
2. Over het Schaep in villen borch straet (Uilenburgerstraat) wort nu meede
vergadering ghehouden.
3. Op Catten-burch in Een Huis met trappen by het Y, by de Hoeck.
4. Buiten de Antonis poort aan dees zyde van Houte waal,
5, meede naest de tuin van Jacob de Clerck.
6. pater Carel Brabander heeft vergaderinge in de Santstraet.
7. op de Cleuveniers Borgwal int huis van Poppen (over 't Oámanhuis).
8. en op de hoeck van Onckel boers stechien int' huis vanden Hr Burgemr Bas
zaliger.
r) Elders genoemd winckel of steenhouwery.
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9. op de hoeck vande Lange Hout straet pater Cornelis Dobbense.
xo. op de Verwers Graft over de Ghele handt tot Davit Fransen (Menton?) x)
II. jnde Coninck straet een vergaderinge van Walsen.
12. jnde Corte Coninck d'wars straet by Boom sloot.
13. opde Geldersche Kaij int Wapen van Poortegael ten huyse van Dommer.
54. opde Oude sijts after burghwal de hoeck vande Molen steech inde Groene
Hellen (sic.) Zie 30.
x5. Inde bocht vande Zeedyck tot pater Parmentier.
16. op de Zeedyck inde 2 Tortelduiven.
17. op de Oude Zijts Voor Burgwal over de Oude kerck tot pater Lourens van
Teylingen. 2)
x8. Inde teertuinen naest de Rave int Raethuis van Cuelen.
59. Inde selve tot Fonteinen.
20. jnde Warmoestraat bij den Arrem steeg inde Jager.
21. noch inde Gecroonde stapel cnoopen tot Piter Verscheyt.
22. noch Inde Passer boeck vercooper.
23. tot Kalschuer op de Gelderse Kaij by het Water poortien.
24. Jut Jetusalems Cruys over het Prince hoff.
25. Op de Grimmenesse sluis waer een paep woont.
26. tusschen de Nieuwe ende de Sparendammer brugh inde Ster.
27. opde Nieuwe zijts after burgwal in de Bonte os.
28. op t' Water jn de Hamer.
29. als meede jut' Hoefijser.
30. Inde Molensteech.
31. Jude Nieustraet.
32. Op de Nieuwe dick op de hoeck vant Hol.
33. op de Nieuwe zijts burchwal byde Wyde steech inde Spinster.
34. Op de Bloemmaert naest de Roemer.
35. Int Bagin Hoff.
36. Achter het Bagin Hoff in de Lely 3).
37. Op Spuij int Machden hays.
38. noch aldaer ten huise van Cornelis de Vries.
39. Inde Calver straet inde Roode molen.
40. noch opde hoeck van de Wyde Capel steech.
45. Inde Calver straet in de Zyde wourm. 4)
42. noch over de Capel tot Koeck. 5)
43• noch naest het Pandt pater Mr Willem.
44. Jnde Kalverstraet by d' Regelierstooren daer zyn ordinary 3 papen en wort
geseyt dat de een en Bischop te syn.
45. Op de binnen Emster inde Melck can.
46. op de Singel by de Brouwerij van 't Lam pater Lourens inde Kryt bergh.
47. op de Nieuwe zijts after burgwal naest Vagevier int Wapen van Hoorn woont
een prister pater van Cruyder hout heeft noch 2 a 3 papen tot sijnen dienst
en wort aldaer gespeelt op Jnstrementen.
48. op de oude Heeregraft by de Heere sluis int Swarte kruis woont een pact
(1. paep) genaemt beste vaer inde wandeling.
x) Zie Jan Vos, Ed. 1726, II, 450, een grafschrift op dezen 8o-jarige.
2) De Ew. Heeren halen Pater Petrus Laurensz en Pater Aug. van Teylingen
door elkaár.
3) Zie Portretten van Vondel, bl. 2 34, 2 35.
4) T. a. p. bl. 94.
5) Zie
hierachter bl. 56.
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49. op de stroomarckt by Nieus brouwery jnt Stapel kurck.
5o. op de Cingel tusschen de Linbaens en Korsiens brug int Meer wiif.
Sr. op de Heeregraft ten huise van de wed' Papebroek eene groote vergadering.
5z. op de Oude Heeregraft tot Schagen sijn somtyts conventiekelen.
S3. noch op de Heeregraft tot de wed' van Selle.
54. op de oude Heeregraft inde Arent i) daer een paep met 3 cloppen woont.
55. op de Singel boven de nieuwe sluis naest mij vrouw Achtienhoven.
56. naest de Brouwery vande 5hoeck daer de dienst doet pater Canter?
57. op de Heeregraft by de Heere brugh paep Croock met eenige cloppen.
58. op de singel by Appelmart naest de Karsseboom de paep mr Hendrik Ebbe.
59. by Burgemr Oetiens op de Singel in st Andries.
60. op d' Keysersgraft over Burgem' Witsen naest de Stiselton (lees: stijfsel ton) is Een geestelijck wedhof by Claes Riniers gesticht waer geestelijck wed'
en cloopen woonen en des vrydags en donder dach dienst wordt gedaen.
6r. op de prince graft in Casemirus tusschen d' Reestraet en de Heerestraet.
62. op de Blomgraft aen de Zuyt zijde het derde huys vande Prinsen graft.
63. op d' Eghelentiers graft aen de Zuytsyde op St Andris hofken (wordt) door
een prister dienst gedaen.
64. op de Heeregraft by t' West Indis huys is Een groote vergaderinge waer op
jnstrementen wort gespeelt de paep heet vander Linden.
65. op de Brouwers graft in de Keysers croon een groote vergaderinge de paep
Alekemade.
66. op de Haerlemmer dyck op de hoeck van de Brouwers straet ende is dat een
groote vergaderinge ende byeen komst van kloppen.
Aengaende de bovenstaende liste vande paepse Conventikelen versoeckt de E.
Kerckenraet alle die op ghetelde openbaere plaetsen van de afgodische vergaderinge soo hier en daer jnde Stadt en eenighe meer zyn door order van Uwe hoog
achtbaerheeden met alle ernst mogen worden gheweert refereerende haer voorts
tot het schriftelijck vertoog vande paepsche stouticheden alhier de 5 Desemb. door
haer gedeputeerde aen de hooge achtbare overgegeven ende conclusy genomen
den 7 novemb. 1656. 2)
(17) Ziet eenige genealogische bizonderheden der fam. Couck hierachter.
(r8) Vondels gedicht. Ik heb boven reeds aangemerkt, dat dit gedicht Christina
persoonlijk moet voorgedragen zijn. Het slaat niet, in 't algemeen, zoo als de titel
zegt: .Op het reizen van Koninginne Christina", maar op een bezoek door haar
gebracht, op eene audiëntie door haar gegund aan „ons ", zegt Vondel. Wat
Noortstar gunt ons nu haer licht". Vondel heeft haar gezien; alleen op dien grond
heeft zijne getuigenis: „Zij zoude... niet aengenaemer konnen zijn" beteekenis en
waarde. „Op dit feest" — dat kan niet slaan op den „afstant der kroone en het
reizen" der Koningin in 't algemeen. Het stuk is, zoover ik weet, het eerst gedrukt
in „Den herstelden Apollos Harp", 1663, bl. 152.
(19) Portret door Pieter Soutman. Het is eene schoone gravure, op groote schaal.
Ik heb echter dat van Bourdot, hofschilder van Christina, in mijn Almanak 1865
tot titelplaat verkozen, daar het mij voorkwam meer kenmerken van gelijkenis aan
te bieden.
r) Schuins over de Warmoesgracht. Ik heb onder zijn rechter vleugel gewoond.
[Van 1855-68, nu N°. 204 bij de Raadhuisstraat.]
2) Ter verduidelijking heb ik de uithangborden of gevelsteenen met een hoofdletter gespeld. [Deze lijst is nogmaals uitgegeven in „De Katholiek", 1885,bí.384;
een andere, van 1683, komt voor in ,Bijdragen voor de Geschied. v. h. Bisdom v.
Haarlem", r888.]
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Soutmans portret van Christina behoort tot eene serie getiteld: „Effigies varim
nobilissarum ac regalium personarum... artificiose eeri incisse auctore ac directore
Petro Soutmanno Harlemensi, pictore quondam regio": Karel de II van Engeland,
Christina van Zweden, Karel Lod. van den Paltz (C. Viss. r65o), Jan Wolfert
van Brederode, Louise Christina van Solms, zijne echtgenote, Johan Maurits
van Nassau.
Ten slotte moet ik, na kennis genomen te hebben van de belangrijkste Mémoires
en de beste kritische geschiedenissen, die er van Christina bestaan, als mijne wel
overwogen meening, verklaren, dat Christinaas afstand van de kroon meest en,
voor alles, door haar besluit om Katholiek te worden is veroorzaakt; geenszins
door afkeerigheid van de regeering der Zweden, noch uit gebrek aan heerschzucht
in 't algemeen. Daarom is er, voor mij, in haar staan naar de kroon van Polen,
ook geenerlei wispelturigheid herkenbaar. Maar katholiek wilde zij worden: zij
wilde Christina Maria Alexandra heeten, om, gelijk Vondel het zoo schoon heeft
opgemerkt, Christus zelven, Maria en den regeerenden Paus tot patronen te hebben;
zij haakte naar het recht om de bekende medalje te laten graveeren gedagteekend
uit Rome, en vercierd met het devies: Hie amor, hsc patria.

GENEALOGISCHE NOTEN.
LE BLON.

Allerwaarschijnlijkst is onze Michiel Le Blon de zelfde persoon met den beroemden drijver en graveur. Maar wat deed deze „Agent der kroone van Zweden"
bij het Hof van Groot-Brittanje altijd te Amsterdam? Ik vraag het HH. Navorschers.
Ziehier het geneal. fragm., dat ik kan leveren.
Mich. Le Blon X Margreta Houtmans. v. Lennep,
geb. 158 7. v. L ., Vo ndel VI, 99.
Isabelle L. B.
t x636. Vondel III, 278.

Vondel, III, 280.

Cornelis L. B. t z671=i68o
X Vondel, IV, 405.
Elisab. v. d. Kerckhove.

Margriete L. B. Michiel L. B. Cornelis L. B. Elisabeth L. B.
geb. 1661
geb. 1652?
geb. 1646
geb.
1644?

Vond. VI, 99, 123,
VII,

141.

0

24 Jan. X 1671
Willemina Elisab.
Hellerus,

0

2 Mei X í68o
Mr Joh. Kerstens.

Dat laatstgen. Cornelis en Elisab. kleinkinderen van Michiel waren, is waarschijnlijk. Bij Vondel, VII, '41 blijkt, dat Cornelis Senior in 1658 een 2e zoontjen had,
dat omstr. 1652 Grootvaders feest nog niet medevierde (VI, 123). Uit het Amst.
Puiregister blijkt, dat Elisab. geb. in í66r een broeder had, met name Cornelis.
Vader en moeder waren, bij haar huwl. reeds t.
Wie was Dr Joann. L. B., die 2 Aug. 1670 ondertrouwde met Barbara Wolf?
Geen zoon van Cornelis, want Joannes' vader was in 167o reeds t. Barbara
woonde toen op de Laurierg.
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DOHNA.
De Graaf van Dohna, onder wiens naam Christina reisde, was volgends CatteauCalleville, de zelfde die in 1667 als gemachtigde van Zweden optrad bij den
vredehandel met Engeland. Die Dohnaas waren Pruisen. Sophia Theodora, dochter
van Jan Wolfert van Brederode en Anna Gravin van Nassau, was met een Graat
Christiaan Albrecht van Dohna getrouwd, kolonel der lijfwacht van den Prins
van Oranje (Frederik Henrik?). De moeder van dezen Christiaan was de jongste
zuster van Amalia van Solms, Frederik Hendriks gemalin; tusschen deze beiden
valt Louisa Christina van Solms, die de vrouw van gemelden Brederode werd, na
doode van Gravin Anna. Eene dochter uit dit 2' huwlijk trouwde den Graaf
Favianus van Dohna (Zie Voet, Origine etc. des Ill. $8. de Brederode, bl. z67-170
en z8x en van den Toorns Geslachtboom). Bij gebreke eener genealogie der Dohnaas
kan ik geen nader verband aanwijzen.

QUELLINUS.
ERASMUS QUELLINUS de Oude, t x64x-42, trouwde ELISABETH VAN UDEN. Zij
schijnen vier kinderen gehad te hebben.
ERASMUS Q. de Jonge, geb. te Andwerpen in 1607, j- ii Nov. 1678, trouwt in
1634 Catharina de Hemelaer, en later, in 1663, Francoyse de Fren.
ARTUS Q. de Groote, geb. te Andw. in 1609; studeert in Italié onder Duquesnoy
(eig. Van Kenoy), wordt te Andwerpen ingeschreven 164o en trouwt dat jaar Margareta Verdussen, bij wie hij geen kinderen heeft. Zijn portret is door Erasmus
Q. Jr geschilderd en door R. Collin gesneden. Dat door Hubertus Q. is veel
minder fraai. Zijne handteekening berust ten Stadhuize van Amsterdam.
HUBERTUS Q. plaatsnijder, t x688. In 1663 woont hij te Amsterdam. Den
29 Jan. van dat jaar was hij, met Margaretha Q. (de vrouw van zijn broeder
Artus?) doopgetuige over Hubertus de Sagere, wiens moeder was Catharina
Quellinus (kleindochter van Erasmus den Jonge?)
VOSSIUS.
Zij waren van Roermond. Jan Vossius, in de XVIe E. tot de Hervormden overgegaan, wijkt uit naar de Paltz, hier wil men hem Luthersch maken, vlucht daarom
naar Holland, noemt zich te Leiden Joannes Alopecius Ruremundanus. Uit zijn huwlijk met Cornelia de Biele heeft hij Gerard Jansen Vossius. Dommelijk geeft men
dezen geleerde twee voornamen, als of hij een Vorst geweest ware, en noemt hem
Gerardus Joannes. Ziet hier zijne huwelijken en kinderen (uit Chauffepié):
GERARD JANSEN Vossius, geb. in de omstreken van
Heidelberg, Apr. of Mei 1577, opgevoed te Dordt bij de Wed. van
Jacs Mylius, promoveert te Leiden 13 Mt 1598. ; 17 Mt x649.
12 Feb. X x6o2
X
Elisab. Junius.
Elisab. Corput.
Joann. Franc. Matth. Dionijs, ISAAC, Gerard, Cornelia, Joanna.
t x636 t 1646
X geb. x612 geb. 16x8 geb. 28 t 28 Jan. t 1640.
1638.
1643 t 25 Okt. j- 21 Feb. Jan.
in O.I.
1689.
z62o,
j 20 Mt
1633.
1640.
x646.
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De geschiedenis van Isaac Vossius boezemt den lezer weinig achting voor zijn charakter in, ondanks de pogingen, die Chauffepié doet, om hem vrij te pleiten. Hij was
ontzettend geleerd, maar, ofschoon het hem niet faalde aan kritiek, bij uitstek licht
Hij was Kanunnik van de Kerk te Windsor, maar stierf te Londen inde-gelovi.
volslagenste godsdienstloosheid. Koning Karel II zeide van hem: „Ce savant Théologien est un étrange homme, it croit tout hors la bible". Vie de St Evremond.
COUCK.
Voor de Hervorming waren zij bij herhaling leden der Regeering. Het door mij
opgegeven blazoen vindt men op de wapentafels der amst. kath. gestichten. Chr.
Beudeker schildert het ook aldus in zijne (HS.) Amst. Magistraatswapens (in 't archief
van Jh= Dr J. P. Six), en heeft het gevonden op het zegel van een stuk van 1524,
verleden voor den Schepen Claes Claesz. C. Willem Claesz. C. (zijn broeder ?) voerde
het zelfde blazoen, als Raad en Schepen, in 1536, a deztre in een gedeeld schild,
a senestre van goud met een roode gesp. Ook in het Begijnhofarchief
hangt zijn zegel aan een stuk, maar het Renaissance schild, vastgehouden
door een arend of griffoen, vertoont slechts een merk
Het zou mij niet verwonderen, dat de vermaarde Haesgen Claesdr.
stichteres van 't Burger Weeshuis, eene zuster van Claes en Willem Claessen
Couck ware. Het portret van Haesgen Claes, in 't Weeshuis bewaard, kan onmogelijk de stichteresse van 1520 voorstellen ; of zij had op 't kostuum een 6o jaar
vooruit moeten loopen. Men had vroeger in de Kalverstraat een Heymen-steegjen.
Van den oudst vermelden HEYMEN GARBRANTSEN COUCK of COECK (geb. 156r,
ondertrouwd r6 Juli 1588 en wonend op den „Niesyts Afterbw.", en die den voornaam aan zijn moederlaken grootvader dankte, zijn twee zonen bekend:
Claes Heymensen C. en
Joan Heymensen C.
CLAES of NIcOLAES C., geb. 1599, „huidekoper" wonend in de Kalverstraat
(over de Kapel), 1649-58 regent van 't Armenkantoor; 1661-69 regent van 't
Maagdenhuis; t 4 Aug. 1669; nam in Sept. 1623 tot huisvrouw, MARIA BROERS,
geb. r6oa, d van Broer Pauwels; zij hadden de volgende kinderen:
Aeltie C. [geb. 1620, X 1644.... Sas] t 1670. Uit haar huwelijk, Pieter Sas,
geb. 1645, 13 Jan. 1668 in ondertr. met Maria Vos, pupil van zijn grootvader
Claes Heymensen C.
Catharina C. i) [geb. r62r, X 1667 Daniël Bick, v. Gouda, getuige Jan van
Hensbeeck].
Everarda C., geb. 1624, in ondertr. 2 Nov. 1658 met Bertrand de la Naye, geb.
1617. Zoon: Nice de la Naye X Anna Maria Ingels.
Michiel C. geb. 1629, in ondertr. 25 jan. 1664 met Maria Pottey, geb. 1638,
wed. van Pieter Colthoff. Regent van 't Maagdenhuis: 1669-1696.
Willem C. geb. 1646, in ondertr. r5 Mei, 1677, met Nicoletta Catharina Corael.
Heymen C. Priester, j- vóor zijn vader; zie J. Vos, II, 378.
Columba C., zie J. Vos. I1. 511, en Vondel, VI, i80.
Maria C., zie Vos, II, 427.
JOAN C. woont omstr. 1650 op't Rokin, heeft bij zijne huisvrouw ELISABETft VAN
KESSEL, twee dochters:

i) Aeltie en Trijntje worden in 't Rek.-b. van 't Begijnhof als dochters van Claes
vermeld; maar onverklaarbaar is 't dat Cath. bij haar huwlijk 1667 heur ouders ;
verklaart, terwijl Niclaes C. pas in 1669 overleed.
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te Amst. 1655, X met Joan van Papenbroeck,

16 54-

Catharina C. geb. te Gelder X Dr Cornelis Marquis, hertrouwt, Mei 1656, Cornelis
Noorman, geb. 1620.
Van wie zekere Elisabeth C. eene dochter was is mij niet bekend; wel dat zij (12
Okt. 1649) een Petrus C. tot peter had over hare dochter Maria Lefebure.
De Bewindhebber J. Broers had een broeder Adriaen, die met Anna Broers gehuwd
was en herïnteekende 19 D. 1658 met Maria Spiringh.
Deze gantsche coterie behoorde tot den deftigen burger stand, wat men het Roomsche Patriciaat van Amsterdam kan noemen. Michiel C. en zijne vrouw meenden
daar niet aan te derogeeren door hunne zwager en zuster Lambert Colthoff,
kistenmaker, en Aeltie Teunisz., 4 Apr. 1664, ter ondertrouw te assisteeren.
MATHAM. DOMMER. HEMONY.
De katholieke kunstenaars Jacob, Johan, Dirck en Adriaen Matham stonden in deze
verwantschap (Verg. v. d. Willigen, Les artistes de Harlem, bl. 207 en volg.):
Maria Poelenburch X Jacob Adriaens Matham,
leeft 1631.
te Haarlem gildebroeder van St Lucas sedert r600
is in 16o5 Deken; woont 1613 Oude Gracht.
t 20 Jan., 1631, begr. z5 in St Bavo.
Johannes M.
Dirck of Theod. M.
Adriaen M.
gildebroeder in 1628,
In 1621 schutter,
Vaandrig bij de Schutterij 1624-27.
in Juli 1648.
in Dec. -37
6 N. X 1632 zr O. X 1638 2 D. X 1642
gildebroeder. Cornelia Claesdr Annetgen Leentgen Thiel
v. Duyvenhoven. Pieters.
v. Amstm.
De groote graveur Dirk of Theodorus Matham kan in Haarlem geboren zijn,
hij is niet in den Haag overleden en heeft er misschien niet gewoond. Hij heeft
meest Amsterdammers gegraveerd en, daaronder, de beroemde Priesters Marius,
Steven Kracht en Banning Wuytiers. Hij staat in de Eeuwige Memorie opgeschreven 26 Mt 1676; zal dus wel niet in z66o overl. zijn. Hij woonde op „d'Zingel",
want van daar trouwde zijn dochter Maria met den wijnkooper Verwey. Zijn zoon
Jacob, die naar zijn vader heette, was Prokureur.
Een andere artistieke naam, die van Vingboon, is ook door een Prokureur gedragen: Aernout V. Deze schijnt een neef van den architekt. Zij behoorden tot de
deftigste Amst. Katholieken. De beide genoemden huwden eene Questier; maar
Aernouts eerste vrouw was Gertrudis van Diemen (1659). De Vingboons waren
ook aan de Dommers verwant. Dit was ook met Pieter Sweeling het geval, die
met Lijsb. Hendrs Dommer trouwde. Hij was een zoon van den beroemden muzikus
Jan Pietersen. Zie D. War., X, bl. roo, 135 en volg.
Daar waren twee gebroeders Hemony, klok- en beeldgieters — Frans, die méer
besproken is — Witkamp in 't 1Ned. May., Yavorseher. 1851, 124 — en Pieter, die
getuige was bij de ondertrouw van zijn neef Frans Junior, IX Nov. 1673. De Gebs
leefden beide nog in 1664. Wij wachten een monografie van de hand des Ew.
W. Brouwers. [Deze is niet verschenen].

t

J.

HARNAY.
De Harnays waren oud -amsterdamsche scheepstimmerlui, zeilenmakers, kom
ook al apothekers. De eerste woonden, zoo als het behoort, op het-pasenmkr,
Rapenburg en Cattenburg dier dagen. Zij kregen eene beschaafde opvoeding, want zij
schreven (in 165o) eene goede, sommige zelfs een fraaye hand.

5ó
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HARMEN HARNAY X Dieu w ertj en Jacobs.

MARTEN H.
Jacob Harnay,
geb. 2632
geb. 16 33
31 Juli X 1654
19 Dec. X 1658
Jan. X 1654
Dieuwertjen Pietersen, MARRITJEN ROBBERTS,
Trijntgen Janssen,
geb. 1632.
geb. 1630.
geb. 1632.
Marten en Marritjen hadden tot schoonzoon Joannes Thijm, wiens 2 eenige kleindochters trouwden met twee leden van het katholiek patriciaat van Amsterdam: den
geschutgieter Nicolaas van de Putte (zie boven, (3) aan 't einde) en Dr Jacobus
Hovius; zoo dat die zelfde Marten Harnay de oud-grootvader is geweest van Mevr.
Hovius, geb. Diert van Melissant, wier moeder eene Barones van Leefdael was. r)
1864
1 899.
Symon Harnay,
geb. 1629

2

r) [Een andere opdracht van den schrijver luidt:]

Aan Charlotte.

St.

Een lieve Zuster wij'k een eedle Koningin:
Met warme dichterziel? met warmer broedermin.
Jos.
Nicolaas, 1864.

JACOB VAN CAMPEN,
DE BOUWMEESTER VAN HET AMSTERDAMSCHE

STADHUIS.

Aan

Dr

W. J. F. NUYENS.

Van onze vriendschap, van de trouw eens medestanders
In d' onvoleindbren kamp, met goeden moed bestaan,
Van de eerlijkheid en trots eens echten Vaderlanders —
Schrijf 'k op dit hoeksteenvlak 't oprecht getuignis aan.
1879.

J.

A.

A.

TH.

Sedert 1855 was Alb. Th. Dr. Nuyens' onafscheidelijke vriend voor 't leven,
ofschoon er later bij hen meeningsverschil ontstaan is over de vraag of het
moderne tooneel geschikt is voor de Katholieken. Deze vruchtbare geschiedschrijver
(geb. r8 Aug. 1823 te Avenhorn, gest. 8 Dec. 1894 te Westwoud) was vele jaren
een bekend geneesheer in N.-Holland. Hij heeft door zijn grootere werken („Geschiedenis der Nederl. Beroerten ", „Gesch. v. h. Nederl. Volk", „Gesch. der Kerkel.
en Politieke Geschillen ", 1598-1625) veel tot de emancipatie der Ned. Katholieken
bijgedragen. (Zie „Dr. W. J. F. N., beschouwd in het licht van zijn tijd ", door
C. C. W. Görris, S. J., Nijmegen 19o8).

JACOB VAN CAMPEN,
DE BOUWMEESTER VAN HET AMSTERDAMSCHE STADHUIS.

I.
Alle Amsterdammers weten, en alle Hollanders — ja,
Nederlanders — behooren te weten, dat, wanneer er, in de
geschiedenis, van het stadhuis van Amsterdam gesproken wordt, men daarmeê bedoelt — niet de lokalen tusschen
de Oude-Zijds-Voor- en Achterburgwallen, waar het Bestuur
der Hoofdstad in het begin dezer Eeuw zijn intrek genomen
heeft, toen de goede Koning Louis aan een bruikbaar hotel
moest geholpen worden: maar wel het prachtig gebouw op
den Dam, dat sints i8o8 met den weinig passenden naam
van Koninklijk Paleis wordt aangeduid.
Ik heb ten-naastenbij alles gelezen, wat er over het S tadhuis van Amsterdam geschreven is, en daaronder ook
zeker werkjen, getiteld: „Conversatie tusschen twee Amsterdamsche Heeren, in de trekschuit van Amsterdam naar Utrecht,
over het vervaardigen van het Stadhuis van Amsterdam tot
een Koninklijk Paleis, en des Konings aanstaande residentie
in dezelve stad I) "; maar ik moet bekennen, dat zelfs dit
schuitpraatjen mij niet heeft overtuigd van de wijsheid, die
er in gelegen is het stadhuis van 1648, in i8o8 of in 1878,
voor koninklijk paleis te gebruiken.
z) Te Amsterdam, bij H. Molenyzer, i8o8.
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Voor een stadhuis werd dit treffelijk gebouw immers gesticht
— en voor een paleis deugt het immers niet? Die zoo wat
stadhuizen en paleizen gezien heeft, zal dit dadelijk toegeven.
Een fraai paleis! — De e e t zaal — weet gij wat de eetzaal is in dit paleis ?... En de eetzaal blijft toch een belangrijk
appartement; vooral sints de Koningen zich niet meer uitsluitend met staat- en krijgskunde, met wijsbegeerte en schilderijen bezighouden. De eetzaal in dit zoogenaamd paleis —
was eenvoudig een gang, een ordentelijke bovengang, ten tijde
der oude amsterdamsche Burgemeesters. De d an s za a 1, waar
men zich niet ten onrechte vrij wat op voor laat staan, was,
onder de Burgemeesters, dood - eenvoudig een entreekamer —
la salie des as perdus — waar de pleitbezorgers heen- en
weêrliepen met hunne kliënten, alvorens zij vóor Schepensbank of in de Camer van Commissarissen werden toegelaten.
Wie heeft ook ooit gehoord van een paleis zonder voordeur
of hoofdingang; een paleis, dat door zijn geheele bouwverdeeling en door ál zijne zoo rijke beeld- en schilderwerken
tot een stadhuis wordt gemaakt; een koninklijk paleis, voor
millioenen guldens gesticht binnen Amsterdam, in de helft der
XVIIe Eeuw!
Men verstaat, in de Nederlanden, in ongewonen graad de
kunst om de monumenten hunne bestemming te doen missen.
In den Haag had men eene voortreflijke Zaal, behoorend
tot de hof burcht der oude Graven. Dezen paleisbouw
richt men, na dat hij met groote kosten half vernield is, in
als een kerk, met de materialen van een s poor weg-stat i o n en bestemt hem voor een k o n ce r t zaal, waar hij
trouwens nooit voor gebruikt is. In Luik heeft men een voor treflijk Bisdom. De Bisschop echter woont in een soort paleis,
en het Bisdom dient voor vergaderzaal der Provinciale Staten.
In Utrecht heeft men eene treffelijke Domkerk, die ongelukkig
in den storm van 1674 haar schip en beuken verloren heeft.
Het belangrijkste deel, het choor, met den veelzijdigen choortrans en kapellen, bestaat nog; ook bestaat nog het dwarspand. Wat doet men nu? Men timmert een houten tribunekerk in het dwarspand, en sluit het choor, tot onbruik,
daarbuiten. In Amsterdam (en misschien ook elders) stichten
de Roomsch- Katholieken voor groote sommen kerken, die
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niet alle even doelmatig zijn, noch in den rechten, besten
kerkstijl gebouwd. De Gereformeerden, daarentegen, hebben
kerken met de choren en gangen, die de Roomschen behoeven, en in den gothischen trant. Deze kerken zijn voor
de Hervormden ondoelmatig. Toch komt men niet op het
denkbeeld de rollen te verwisselen. Het geld, dat de Roomschen verbouwen, behoorden de Hervormden te hebben, om
zich kerken op te richten evenredig aan hun eeredienst; en
hunne (oude) kerken moesten zij, voor dat geld, aan de
Roomschen overdragen; dan waren allen veel beter geholpen,
en de kunst desgelijks. Een spetie van heidenschen tempel
te Amsterdam wordt daarentegen weêr voor Beurs gebruikt.
Het Ouman -huis is een kunstmuzeüm; het mooye huis van
de Heeren Trip is nog altijd ingericht tot een (zeer slecht)
schilderijmuzeüm, en dit muzeüm wordt weêr gebezigd als
vergaderplaats van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Vijftig kerken, zoo niet meer, worden, in ons rijk,
tot laboratoriums, pakhuizen, vleeschhallen, paardenstallen,
en wat niet al misbruikt, en daarentegen is de oude fransche
komedie, op de Erwtenmarkt, eerie afgescheiden kerk geworden....
Maar waar zou ik eindigen? — 't Is genoeg, dat men uit
deze voorbeelden leert, hoe het misbruik eener zaak haar
juist niet van natuur doet veranderen, en dat, wil men niet
alle begrippen dooreen -gooyen, het zijn nut heeft zich nu en
dan de ware bestemming der dingen te herinneren.
Het gebouw op den Dam dan was bestemd tot Stadhuis,
alvorens men hoogst oneigen het oude Princenhof daartoe
heeft ingericht: en al heeft Louis Napoleon de hooge kamer haardsteden nog zoo fraai opgeschikt met vergulde pendules
en spiegelruiten, al zijn wanden en vloeren bekleed en beplankt en de hooge lange gangen met gemarmerde schotten
tot kamers „vervaardigd ", — het is en blijft een stadhuis,
en de toepasselijke beeldwerken boven de Kamer voor Zeezaken en die der „Desolate Boedels" zijn het eenige niet,
die u hier toeroepen, dat ge geenszins met een Koningshof
te doen hebt.
Nu weet ik wel, dat dit Stadhuis gebouwd is voor de Burgemeesters der XVIIe en XVIIIe Eeuw, en dat ons „Dagelijksch
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Bestuur" behalve de pruiken nog andere dingen mist, waaraan
oudtijds de Burgemeesters van Amsterdam herkenbaar waren:
maar in elk geval — het zou, meen ik, geen kwaad kunnen,
al ademden onze Edel-Achtbaren een weinig in dien glorie rijken dampkring van vroeger dagen; het beeld der Stad zoil
niet geringer voor den geest treden en ze zouden hun ambt
er niet te lichter om schatten; terwijl men zich tevens zoí
mogen vleyen, dat hunne wijsheid die vroegere grootheid zich
als een prikkel, niet als een verdienste waar men veilig op
inslapen mag, zoude toerekenen. i)
Maar laat mij niet vergeten, dat ik voorgenomen heb het
leven van Jacob van Campen, den bouwmeester van dit Stadhuis, te schetsen, en dat de gelegenheid om mijne lezers
eenig denkbeeld van de voortreflijkheid des werks te geven
zich later van zelf zal opdoen.

II.
Jacob van Campen was de zoon van Pieter en van Gerritgen
Claes -Berends Dochter: dat wil zeggen, dat hij, naar vaders
en moeders zijde, uit een deftigen stam sproot. Zijn familienaam niet alleen (welke door verschillende, elkander niet
bestaande, geslachten gevoerd wordt), maar zijne vaderlijke
bloedverwantschap-zelve is opgeschreven onder de Amsterdamsche en Leydsche Regenten en zijne moeder stamde,
langs de vrouwelijke lijn, uit de Grebbers, die sedert Slachtmaand van het jaar 1425 Heeren van Randenbroeck of Rambroeck waren, in het sticht van Utrecht, „mit eggen ende
mit eynden", terwijl een Jan de Grebber, in het jaar 1 435,
onder de Schepenen van Haarlem wordt aangetroffen.
Toen Sinjeur Pieter van Campen en zijn rijke Gerritgen,
omstreeks den jare 1594, te Rambroeck hadden bruiloft
gevierd, kwamen zij van Eemlant naar Haerlem, hunne verkozen woonplaats, over. Het huwelijk werd met een drietal
kinderen gezegend, die de Christen namen van Jacob, Margareta en Geertruyd ontvingen. 2)
Die kinderen kregen ongetwijfeld eene opvoeding geëvenredigd aan den deftigen stand, waartoe zij behoorden, al
weten wij niet in hoe verre Jacob misschien tot een hooger
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aangeschreven maatschaplijken werkkring bestemd werd dan
het bedrijf van kunstschilder, dat hij ter hand nam. Het is
mij, noch anderen bekend, wie zijn meester geweest is. Heeft
hij wellicht les gehad van Frans Pietersen de Grebber, zijn
stadgenoot, en in gezelschap gewerkt met zijn tijdgenoten,
wellicht bloedverwanten, Pieter en Maria Fransen de Grebber ?
Heeft hij kennis gehouden met zijn tijd- en stadgenoot, Salomon de Bray, en van dezen al vroegtijdig geleerd, hoe schilder- en bouwkunst vermogen, ja behooren samen te gaan?
— Hieromtrent zijn we niet met zekerheid ingelicht, maar
we weten zoo veel te beter, dat hij zich al spoedig een naam
als kunstschilder maakte en dat hij, reeds „in zijn jonge
tijdt r)" naar Italie reisde, dat voor het vaderland der schoone
kunsten gehouden werd.
Van die reis moet ik een en ander verhalen, dat tot toelichting zijner latere geschiedenis verstrekken kan, en dat ik
zal voordragen met weinig minder stoutmoedigheid dan of ik
onzen Jacob op zijn tocht had vergezeld: niet om dat ik er
zoo zeker van ben, maar om dat de twijfelstijl tegen mijne
natuur en gewoonte te veel inloopt en wijl men, in de achter
mijn verhaal geplaatste aanteekeningen, met juistheid kan te
weten komen, wat bij mij historische zekerheid, wat gissing
of bloot verdichting is.
Men was in het jaar 1 624. Onze reiziger zwierf in den zomer,
met een paar kunstgenoten, die hem, voor de uitgeschoten
reispenningen waarin ze wel nooit geheel hun aandeel zouden
betalen, wat kortswijl en kleine diensten ten beste gaven, door
Zwitserland; tegen het najaar trok hij naar Milanen, met het
voornemen om over Modena naar Bologna te gaan en van daar,
,per la strada da Firenze a Roma, het hoofddoel der kun
te bereiken. Dat zeide niet weinig, voor een-stenarbêv
liefhebber en oefenaar der schoone kunst, „van Bolonje, langhs
Florentië, nae Romen ".
Onze vrienden reisden dan over Lodi, Piacenza, Parma,
Reggio en Modena, zij trokken de lieflijke Panaro- en Amonestroomen over en vernachtten nog eens te Samoggia. Van
.daar voeren zij over den Canto en Reno en kwamen te Boz) Houbraken, enz.
Verspr. Verh. II.
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logna aan (3), niet zonder eenige aanteekeningen en ettelijke
schetsen verzameld te hebben. In dit vaderland van Franco
Bolognese I), Francesco Francia 2) en — wat voor hen méer
waarde had — de Carraccies, bleven zij een paar dagen stil.
Aller wensch was echter naar de hoofdstad der christen
waereld — waar zij de viering van het sedert 28 April aangekondigde XIIe Jubeljaar hoopten bij te wonen (q.). Maar
Jacobs makkers, die geen kans hadden ooit de reis op nieuw
te doen, namen zich voor in de stad der Medicissen 3) meerdere weken te vertoeven; zij vervolgden dan ook rechtstreeks
den heirweg over Pianoro, Morana, Lojano, Filicaja, Fiorenzuola en Pont a Sieve (3); terwijl Jacob, wenschende de bergstreek noordwaards van Pistoja nog wat nader te bezoeken,
zijn afscheid nam en hen bescheidde, over eenige dagen, aan
de oevers van den Arno.
In den avond van den 29n September dwaalde hij, te paard
gezeten, rond langs de schoonste bergpaden van dezen rug
der Apennijnen. Hij was in waardschap in eene kleine herberg,
om van daar uit alle dagen kleine wandelingen of uitstapjens
te maken, met zijn schetsboek onder den mantel. Hij had al
geruimen tijd gedwaald, toen hij in eene zandige vlakke streek
kwam, die slechts aan éene zijde met bruin kreupelhout bezet
was, de grens vormende van een bosch, waarachter de zon,
in het verre Westen, zich gereed maakte haren rooden gloed
te gaan verbergen.
Plotseling ontwaarde Jacob, dat zijn paard iets vreemds in
het gezicht had; het spitste de ooren, kromde den nek onder
den teugeldruk van onzen ruiter, en begon te blazen door
de opgespalkte neusgaten. Jacob keek rond, en zag iets
blinken tusschen het kreupelhout; dat iets sprong op, eenige
bellen ruischten Jacob zacht in het oor, en op eens werd
hem het pad betwist door een meisjen, dat, met een tamboerij n aan haren rooden leêren gordel, en een uitdruk van
smart op het schoon, maar bijna olijfkleurig gelaat, bij hem
stand hield.
Zij droeg een kleinen tulband, van witte en gele stof vervaardigd; de glimmende raafzwarte haren kwamen daar in
i) Dante, Purg,, XI, 83.

2) Rio, I, 245.

3) Florentië.

DE BOUWMEESTER VAN HET AMSTERDAMSCHE STADHUIS.

67

tressen onder uit, en groote vergulde knopringen had zij in
heur ooren. Een rood en wit gestreept manteltjen hing over
de schouders en het bovendeel der gladde bruine armen, die
met blinkende koperen banden vercierd waren I).
Het was, voor onzen schilder, al bij den eersten opslag,
niet twijfelachtig, dat dit meisjen tot een zwervenden stam
der zoogenaamde Heidens of Egyptiërs behoorde, waarschijnlijk afgedwaald van het grondgebied der Pauselijke
Staten, alwaar zij eenige bescherming genoten, die hun in de
meeste andere landen ontzegd werd 2). Vreemd genoeg had
het meisjen een kruisjen en devotiepenning, met Mariacijfer,
aan heur halsketen hangen 3).
„Bello cavalletto, bellissimo cavalletto!" 4) riep het meisjen;
en eer de ruiter er op bedacht was, greep zij het krachtig
bruintjen, met de linker hand, bij den teugel, en klopte met
de rechter op den hals. Zij sloeg daarbij een zoo schitterend
zwart oog naar Jacob op, dat hij, die eerst willends was met
eenige drift door te rijden, zich eenigszins onthutst gevoelde.
Hij begreep echter, dat de verschijning van een schoon klein
meisjen, hoe onverwacht ook, hem forschen en rijzigen jongen
Hollander geen schrik behoorde in te boezemen. „Wat wilt
gij ?" vroeg hij in het Italiaansch.
„Signore! andwoordde zij, met een vreemden tongval, „wat
ik van u wil? — Tsjiganella wil wat de Romnitschell 5) willen
van de kinderen des Genen, dien zij in Egypten niet ontvangen hebben, en waarvoor zij boete moeten doen (5). Wat
zouden zij vragen, wier land met onvruchtbaarheid bezocht
is en die geen onderkomen meer hebben?"
Dit alles was Signore Jacob maar ten halve duidelijk. Hij
begreep echter, dat deze zonderlinge ontmoeting zich wel in
het geven van een aalmoes zoí oplossen. Hij stak daarom
reeds de hand in de tasch. Bij dit gezicht week de weemoedige uitdrukking, waarin Tsjiganella, zoo als zij zich-zelve
z) M* J. Dirks, (esch. Onderz. a. h. v. d. Heidens of Elgyptèërs, Utr. 1850,
bl. 52, 54.
2) Dirks, t. a. p. bl. 33. 3) Dirks, t. a. p. bl. 23, 24.
4) Schoon paardtjen, zeer schoon paardtjen. Zie Dirks, t. a. p. bl. 53.
5) Naam, dien de Heidens aan zich -zelven geven, en die nit een vrouw geborene
beteekent. Dirks, bl. xi en 26.

68

JACOB VAN CAMPEN,

genoemd had, hervallen was, voor eene uitdrukking van
fierheid:
„Straniëre," zeide zij, (dat is „vreemdeling"), „gij komt
niet voor niet uit het verre land, waar de liefdadigheid, maar
ook de koophandel woont. Gij zult weten wie ik ben, en
gij zult begrijpen, dat ik geen aalmoes begeer als eene
leegloopster, wie het geheel aan kunst en wijsheid ontbreken
zoi1. Stijg van uw paard, en ik zal het goud verdienen,
dat gij mij schenken zult. Dansen en zingen kan ik, en de
chirognomia r) heeft voor mij geen raadselen meer. Stijg af,
zeg ik u! .... Zijt ge bang voor een arm meisjen?" ging zij
voort, toen Jacob scheen te aarzelen. „Ik vraag u om af te
stijgen, niet slechts om u op gindschen steenklomp neer te
zetten en mijne kunst te zien: maar tevens, om dat ik des
Hertogen erfdochter zelve ben; en zoo mijne tochtgenoten
herwaards kwamen, dat het niet passen zou, dat gij te paard
waart gezeten, en 's Hertogen kind te voet."
Werd Jacob, eensdeels, door het avontuurlijke dezer ontmoeting ten sterkste aangetrokken, tevens begreep hij, dat
het zaak was de dochter des Hertogen van Klein-Egypten,
zoo als hij wel wist, dat oudtijds die Heidens zich méermalen
noemden, te vriend te houden. Hij voldeed dus aan haar
verlangen, en zij, haren tamboerijn ontgespende, begon
dadelijk voor hem met eene krachtige bevalligheid te dansen,
en begeleidde de maat met eene diepe, klank- en omvangrijke
altstem (6).
Toen dit eenige minuten had aangehouden, maakte zij met
den middelsten vinger een loopjen over haar rinkelbom en
trad met veel ernst op Jacob toe. „Heer," zeide zij, „geef
mij nu, wat gij mijn arm volk hebt toebedacht, en ik zal u
de toekomst ontsluyeren."
Jacob stortte zijn geldtasch leeg in haren tamboerijn, dien
zij hem voorhield. Zonder daar verder acht op te slaan, trok
zij den schilder met veel vrijmoedigheid een der leéren handschoenen uit, lelde zijne hand open op de hare, en staarde
met aandacht de lijnen na, die zich daarin kruisten:
„Vier rechte liniën in het derde lid des zonnevingers 2),
i)

De wetenschap der waarzeggerij uit de lijnen der hand.

2)

Ringvinger.
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en vier gekruiste in het bovenlid van den index" r), zeide
zij: „een rijke geest en — rijkdommen — eene erfenis in
vast goed — daarenboven. De naturale 2 zich onder den
monte Giove 3), in tamelijke breedte, van levendige kleur,
zuiver, niet gebroken, met de linea vitale 4) verbindende:
heerlijke natuur; kostelijk verstand, goed geheugen!" (7)
De waarzegster bespeurde bij Jacob eene lichte beweging
van ongeduld. Met minachting stiet ze zijne hand wech:
„Straniëre !" zeide zij, ik kon u de beleediging duur laten
betalen," en zij greep een zilveren fluitjen, dat in haar keurs
stak. „Gij meent dat ik laag genoeg ben u te vleyen ...
Maar ik wil mij beter wreken. Hebt ge nog lust méer van
mij te hooren ?"
— „Wil mij vergeven !" zeide Jacob, en voelde dat hij
bloosde. Hij stak zijne hand op nieuw uit. Onverdroten, ja
blijmoedig zett'e Tsjiganella hare studie voort.
„De mensa-linie 5) is getakt; de triangolo di Marte 6)
sluit zijne hoeken zuiver en cierlijk samen: groot geluk, o
Heer! zult gij hebben in de kunst!" (8).
— ,,Ha! ik dank u," riep Jacob, vol verwondering. „De
schilder zal dan niet te vergeefs hebben gereisd !" Nu was
echter de beurt der verwondering aan het zonderling meisjen.
Zij zag hem bedenkelijk aan, en blikte op nieuw in zijn hand.
„De schilder? De schilder ?" murmelde zij. „De reizen, ja,
de reizen zijn mij bekend; van haar groot geluk en voordeel spreekt mij de sorella hepatica 7) (9). Heerlijk schittert
ook de linea d'onore 8 ). Zij komt zuiver en ongebroken
voort uit de levenslinie 9) : dat is groote gunst, eer en
)

s) Wijsvinger.
2) De onderste der twee hoofdlijnen, die de handvlakte verdeelen bij het sluiten.
3) Dikte onder den voorvinger.
4) Lijn die met de naturale een keper uitmaakt — derhalve eindigt tusschen
muis en palm.
5) Bovenste hoofdlijn, die bijna parallel met de naturale loopt.
6) Driehoek, uitgemaakt door een lijn die tusschen palm en muis in de
richting van den middelvinger loopt, door een deel van de natura le, en door een
derde bijna parallel met de buitenzijde der hand.
7) Lijntjen, parallel met de laatstgenoemde.
8) Lijn, die uit de helft der muis naar den ringvinger loopt.
g) Lijn, die bij het begin der naturale (onder den Monte Giove) aanvangt,
en langs de muis naar den pols loopt.
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verheffing, te midden der solari. (io) Het kruis op den
zonneberg I) bestemt u tot een ambt, waarom gij de Overheid niet eens zult gebeden hebben...." (i i)
— „Een ambt ?" lispte Jacob twijfelend. „Ik zeg het u !"
andwoordde Tsjiganella streng, „en ik zeg wat ik weet!" De
zon begon te dalen, en de vallende schemering gaf aan
haar woorden eene plechtigheid, die Jacob zich te vergeefs
ontveinsde.
„Een schilder? neen, gij zult niet bovenal een schilder
zijn, in de toekomst. Zie hier, onmiskenbaar is nog, ondanks
de vallende nacht, de fijne rechte lijn, die over den vinger
Saturni 2) loopt: bergsteen is het, waarmee gij te bouwen
hebt. (12) Daar ligt de toekomst uwer kunst en uwer glorie;
maar," ging zij voort, „het zal niet alles wezen zonder levensweemoed. De kruisende linies op dien zelfden Saturnusvinger
wijzen het al te duidelijk aan. (13) Helaas, daar is nog meer,
waaruit u blijken zal, dat ik niet vleye. Geen enkele lijn
verdeelt den berg Mercurii 3); Naturalis loopt tot den berg
Lunce 4) door, en Saturnina reikt tot den vinger Saturni ... .
Wilt gij weten, wat dat zegt ?"
— „Ga voort, Tsjiganella i" zeide Jacob, en voelde 't zich
koud om het hart worden.
„Welnu, de kunstenaar zal den Grooten der aarde paleizen
stichten — maar een zoeten eigen haard, zich-zelven —
nimmer !" (14)
Jacob huiverde. Tsjiganella bedekte zich 't gelaat met
de handen. „Gij hebt toch zoo veel dat goed is," ging zij
voort, en zag met eene onbetwiste meerderheid op den strak
voor zich blikkenden kunstenaar neder: „maar daar is ook
nog iets goeds voor u wechgelegd. En daarmeê zullen wij
scheiden. Voor eeuwig? Lang, lang is de eeuwigheid. Hebt
gij ooit in uwe hand het kruis gezien, dat den berg Jupiter
beheerscht? Dat beduidt een schat van geluk, die hooger
thuis hoort dan deze armzalige aarde!" (i5)
Jacob zat in gepeins; maar geen woord van de voorspelling
was hem ontgaan. Zacht hoorde hij den wind ruischen door
I) Dikte onder den ringvinger. 2) Middelste.
g) Dikte onder den pink.
4) De palm.
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de bellen en rinkels van haar tamboerijn, het waaide voorbij
zijne benevelde oogen. Als een hinde was het meisjen

verdwenen.
Hij steeg op. Zijn paard meer dan hij-zelf bracht hem door
den donker thuis. Hij was nog aanhoudend met het vreemde
voorval bezig, toen de waard der kleine herberg hem met
een lantaarn in de hand verwelkomde, en de teugels aannam.
— „San Michele schijnt u een aangename reis gegeven te
hebben, Signore!" sprak de waard: „het is twee uren later
dan gij gisteren thuis kwaamt." Campen andwoordde niets;
hij overtuigde zich echter in zijn zakalmanak, dat heden,
29 September, onder de Roomschgezinden St Michael, de
patroon der reizigers, gevierd werd, ging te bed, en droomde
van zijn toekomst, — zoo als een jonge kunstenaar droomt.

III.

Sinjeur JACOB

VAN CAMPEN in Rome,
AAN

Sr NICOLAES VAN CAMPEN (16),

te Amsterdam.

Min Heere ende gheliefde Cosijn.
Toen ick, binnen de poorte van 't machtigh Amsterdam,
in de leste dagen voor mijn vertreck, mijn ooghen noch eens
rijckelijck de cost gaf, en met u door de Warremoestraet
spanceerde, om een en ander sneurderytje (daerom noch geen
leurderytje) te koopen, tot een andencken voor mijne vrinden
ende vrindinnen (die meer de uwe dan de mijne sijn) beloofde
ick my selver en UL. _) twee saken: voor eerst, dat ick het
vaderlandt soo gauw als doenelijck was soude comen te
rugghe vinden (ter ouwer trouwer plaetse seecker waer ick
het verliet); ten andere, dat ick my door het vremde niet
van het bekende en voor lanck beminde sou laten aftrecken.

i) Uwe Liefde, titel, voor het tegenw. UEd.
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Ende siet nu — 'k en ben nog amper twee maenden in Roomen
(lieve Cosijn en uytvercoren vrindt 1) of mijn herte praemt
my alreede tot eene soort van redeneeringhe over de wel
dubbelde belofte. „Dat en is gheen goet teycken,"-ghemlt
sultghe segghen; „als Jacob er nu al over moet deviseeren
en consuleeren, hoe by sijn woordt sal houden; dan is
de blom er al af, en by sou (magschien!) ruym soo degelijck doen sijne verbindtenisse maer heel simpelijck te verbreken."
Lieve Cosijn, hoort ende wederhoort. Niet slechs de stemme
van uw oprijsent mis-noeghen, maer oock die mijner wel
schoon dan allicht qualijck ghemickte redenen. -gewickt,
Ja, ick sal, ad primum, soo gauw als doenelijck is te
rugghe keeren. Maer wanneer sal het doenelijck sijn? De
Const, die my als haren voedsterlingh heeft aengenomen, en
aen wier volle speen ick mijnen dorst gehoopt had te sullen
verslaen, sy heeft my niet slechs gelaeft, ghepleegt, geleydt,
geraden; sy heeft my by eene harer susteren binnen-ghebroght,
die noch ongelijck meer voor my, sal wesen als Pictura, met
den besten wil, 't hadde tonnen sijn. Maer spreken we
sonder beelt-sprake. Wacht u voor schricken; weerde Cosijn,
by het ghene ick UL. verhalen sal. De schilder heeft het
palet en het pinceel ter zyde geleyt! De meester is weder
leerjonge geworden. Laet ick er echter op staende voet by
segghen, dat deze onghetrouwicheyt aen Pictura maer tijdtlijck, neen, maer schijnbaer en is. Seght het aen mijnen
weerden oom, den ouden Cornelis, dat Jacob eindelijck sijnen
raedt het oor heeft geleent: dat Architectura my aen haren
kniën siet sitten.
Maer laet ick my niet beter maken dan ick ben, en meer
willen toonen dan de waerheyt is. Het sijn niet de woorden
van onzen bou-lievenden patriarch, die, uyt eenen misschien
wél, ja te wél, befaemden schilder en geringh mathematicus,
eenen neerstigh practiseerenden en nochtans ongheprofesten
boumeester (gelijck de Bagynen souden segghen), lyken te
gaen maeken ... .
Er is eene andere, die de handt in het spel heeft.
Waert ghy 't die my dit seyde: ick soude mijne rechte
op uwen schouder legghen en segghen: Claesken -neef, uw
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hert is ghevangen; ghy sijt verlieft, waerde joncker, en 't en
is in een landt, waer soo vele schoone jonghe vrouwen en
meysgens sijn, of, om beter te spreken, waer de jonge vrouwen
en deernen soo schoon sijn, als in Italien, oock geheel niet
te verwonderen .... Maer Niclaes kent Jacob ghenoeg, om
te weten, dat aen soo iets hier niet gedacht werdt .... Ghy
weet van myne luttele gevoelicheydt te spreken, ghy weet,
dat ik UL. tsomtijts geërgert heb met myne koele constenaers goedkeuringh, waer het vier der geestdrift in uwe ziel
tot uytvlammens toe in lichter laeye stund .... En nochtans —
het costme moeyte het sonder lacchen te segghen: het sijn
vrouwen, die deese crommingh, oft uytbreydinghe in mijnen
levens-wegh my smakelijck hebben ghemaeckt.
My ghebreeckt thans de tijdt, om u alles in het lange te
verhalen; ick vertel u het leste voor dit mael het eerst. Ick
heb daer toch al een paer meer woorden toe noodigh, dan
die men in eenen brief van bescheyden cortheydt can by -een
brenghen. Leest dan het overtollige voor het ghepaste; en
het wel-gemetene doe het bovenmatighe u vergeven.
Gy weet dan, dat Gerrit ter Burg (17) my eenen brief
had medegegeven voor sekeren doctor medicince, Passen i ghenaempt. Dese man, die wel niet tot de voornaemste der
romeynsche Esculapen behoort, is ruym het loon van goede
woorden weerdt, dat ick hem geve voor de treffelijcke
diensten, die hy, van myne aen-comste in de Eeuwighe Stadt
af, niet opghehouden en heeft my te bewijsen; soo door het
onthullen voor myne ooghen van al de schatten deser weereldt
op sich selve, als door my den rechten draedt in handen te
geven, waermeê men het cluwen afwindt der gheest-, goudten ranghrijcke personen, welcke het my oirbaerlijck was te
sien en er door ontfanghen te worden. Hy heeft niet veel
crancken tot synen last, maer weet van alles; is niet vreemdt
in de handelingh der vrye consten, en heeft toegangh in
onderscheyden voorname huysen. Heeft hy gheenen tijdt,
dan streckt my sijn soontjen Giambatista — een aerdighe
borst van 15 jaren (18) — tot gheleyder; en so weet hy
my ghestaedigh te verplighten.
Al aenstonds, den tweeden dagh, toen ick den man in de
kerckewijck van San Giuliano alli Cesarini, teghenover het
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sooghenaemde ospizio fiammingo — het gasthuys der (ghesonde! r) Nederlanderen — gingh besoecken, braght hy my
by eenen Vlamingh, die teghenswoordigh in het gheselschap,
daer wy te samen comen, meesttijdts gemist werd — daer
hy altoos met den Franschman Nicholas Poussin op en neér
is. Dese Vlamingh is een seer bequaem constenaer. De
Romeinen noemen hem (als of er maer éen vlamingh in de
weerelt en was) it Fiammingo 2) : maer dat sit hierin, dat
sy de anderen, hier nu aenwesigh, als Constenaers niet hoogh
estimeeren, en dat dese (een beelthouwer) gerekent werdt
ghelijck op met vele inheemschen te connen gaen. Hy heet
De Quesnoy 3) en is uit Brussel gheboortigh.
Ii do/tore Passeri stelde my voor eene aenghename wande
te gaen maken, en onsen Constenaer op te soecken in-lingh
de Villa Lodovisi, by de Porta Pinciana: waer hy alle dagen
pleeght te comen. Soo geseght, soo ghedaen. Onder wegh
verhaelde hy my noch, dat dese Fiammingo in den beginne
seer ongheluckigh geweest had. Een sekere Lotharinger, die
sijn beroep van beeltsnyder oeffent niet verre van S. Girolamo
della Carità, had hem uyt medelyden in buys ghenomen en
aen 't houten - koppen -snyden geset; een ander hem kleyne
Cristusbeelden van yvoor laten beytelen, die niet al te ruym
betaelt en werden: maer sints eenighen tijdt, gingh het den
armen en swaermoedighen Vlamingh beter. De Prince Colonna
had hem een cruysbeelt voor Se Heyl. den Paus bestelt, en
een sekere Pieter Visscher, een coopman alhier, heeft hem een
naeckte Venus van marmor doen maken, met eene Amorina,
die aen haer borsten gevoedt wordt, en ruym betaelt; principael toen hy gewaer wordt, dat de constenaer in het voet stuck een wapen gestelt had, dat op den naera van Visscher
of Pescatore doelde 4)!
Met iever en cracht vond ik hem dan oock, in de groote
sale van de villa of het speel -huys der Lodovisj aen het
werck. Ghy weet misschien wel, dat de laetst overleden
i) Passeri, Vite de' pittori, scultori ed architetti, the anno lavorato in Rona, etc
Roma, 1772, bI. 85.
2) De Vlaming.
3) Franciscus van Kenoy, geb. 1592, j te Livorno, in Juli, 16 43 ( 5 9).
4) Passeri, t. a. p. bl. 83-85•
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Paus Gregorius XV tot dat geslacht behoort, en den grondt
heeft gheleyt onder andere oock van dit lusthof, dat ghebouwt is door 's Paussen neef, den Cardinael Ludovisio. Ick
vondt daer, voor een schoon schilderwerck van Titiano, onsen
Vlaming aen het boetseeren en den beroemden franschen
schilder Poussino aen het wercken met het pinceel. Sy
copieerden, nu al ten derden male, de mollighe Engelkens,
van Titian, die daer te vinden sijn en eene seer groote ver
hebben. Dit verbaesde my niet; maer wel een-maerthy
weynigh, dat daer by haer stondt, in seer eenvoudige cleedy,
een Prins der Kerck, den neve van den overleden Paus, den
Cardinael Lodovisio-selven, dien alleen sijn roode berrettino
oft calotte kennelijck maeckte I). Die Cardinaelen gaen hier,
in sommighe oogenblicken, met de Constenaers om, als of
sy haer ghelijcken sijn, en ick verwonder my niet meer over
het ghene Carel van Mander ons van synen naemghenoot
Keyser Carel den V vertelt, dat by namelijck den ladder
hadt vastgehouden, waerop Titiano te schilderen stond 2).
Soo iet magh desen Lodovisio wel byghehangen hebben.
Syne Eminentie was immers allervrindelijcxt; en niet alleen
teghens haere oude kennissen it Puggino en it Fiammingo —
zoo als ik Poussin (die hier een jonge fransche vrouw ghetrouwt heeft) en de Quesnoy meermalen hoorde noemen —
maer oock voor my, dien Syne Em. voor het eerste sagh.
't Is waer, dat meester Gerrit vry wat fraeys in den brief,
die Passen i overal heeft laten lesen, van ons verhaelt moet
hebben (ghy quaemt er oock noch in) : want syne Em. seyde:
„Ha! bene! Amsterdamo! questa è una città motto favorita
della fortuna ed i suoi borgomastri sono principi in Europa!" 3)
Ick spaerde S. Em. het bericht, dat ick, als het middel
houdende tusschen eenen Eemlander en een manneken van
't Spaerne, my onweerdigh vondt den schoenriem dier borgomastri te ontbinden, maer nam van uwen regenten luyster
oock maer een deel. Middelertijt vertoonde ick de Fransse
letteren, die de Heeren Bas en Witsen my, op versouck van
i) P. Fil. Bonanni, La Gerarchia ecclesiastica, Roma, 172o, bl. 445•
2) Van Campen fantaizeert over C. v. M.. 4°, 1604, bl. 176 v° en 208 v°.
3) Ha ha, Amsterdam! ja, dat is eene zeer gefortuneerde stad en hare Burgemeesters zijn Princen in Europa.
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u Heer Vader, voor den Contestabile D. Filippo Colonna
hadden meê-ghegeven.
Om cort te gaen, en eer ick insluymere u te segghen waer
het eygentlijck hier op aenquam: Dese Cardinael Lodovisi,
hoorende dat ick een fchilder was, vroegh my of ick la signora
Caterina de' Ginnasi') kende; ick feyde: „Neen, Eminenza !"
— „Dat can ick toch wel recommandeeren," verweerdigde
sijne Hooghw. te segghen. Ick weêr: dat ick gheene kennis
hadt, die my daer brenghen cost. ,,Il signor Passen," seyde
de Cardinael. Maer Passen i hielt hem Oost -Inds doof. Of hy
by dese Juffrouw niet wel gesien en is? weet ick niet.
„Het is de nichte van onsen Deken," seyde sijne Em.,
bedoelende met Deken niet den prxfectus van een of ander
Schuttengilde, maer, let wel, van het Collegie van Cardinalen :
gheen gering postgen! „Neen, neen," seyde syne Em., te -rugh
comende op haer eerste segghen: „niet Passeri, ick-self sal u
daer brengen; en de Cardinael noodighde my vrindelijck om
den anderen dagh una minestra (soo noemen sy de soupe)
by S. Em. te comen eten. Dit gheschiede — hoe wel een
uur later als in Hollandt: ontrent den éénen namelijck. Ick
was verwondert van de eenvoudighe tafel van desen Cardinael.
Nu seyde S. Em. my wel, dat Sy geenen omslagh had willen
maken, en my daerom in Haer cabinet ontfingh: maer het
liet niet na my singulier voor te comen.
By den Deken, in tegendeel, was het gheheel anders: eene
groote hoffhoudingh. Ick gheloof, dat ick wel vijftigh rijck
beboorden cnechts ben teghenghecomen, tusschen de inganck
van het palays en de Camer van Cardinael Ginnasio. Hij is
een oudt eerweerdigh man, was in purpere tabbaert en mozzetta,
alias manteltgen, ghecleet, en schijnt ernstigh en deftigh. Dat
wert alleen maer wat versacht, toen hy my aen syne nichte
en hare vrou moeder presenteerde. Syne Em. dede van
's ghelijcken aen de andere personagien, daer teghenswoordigh, altijdt in acht houdende den minder aen den méer
waerdighe aen te bieden. By seker stijffachtigh jongh gesel,
die al wat begon te grysen, seyde de Cardinael: „de Prins
Selvaggio Lodovisi, u apparentelijck reeds bekent." Dese Heer
hie lt geen oogh van de jonckvrou af, al den tijdt dat wy er
i) Jonkvrouw Cath. Ginnasi.
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waren en was een broeder van mijnen vrindt den Cardinael....
Eylieve, laet desen brief aen niemant lesen.... dan schrijve
ick maer even naturelijck voort.
„Signora Caterina si compiace molto netla pittura," _) seide
Card. Ginnasi met welghevallen.
„Dat clinckt eenen schilder lieffelijck in de ooren," seide
ick; „maer 't en is gheen wonder, daer is hier in Roomen
so veel schoons, atto a svegliare questo gusto" 2
— „Daer is hier meer als smaeck," seyde een deftigh
Heer, die daer by sat, en een schets-boeck doorbladerde :
).

„la signora Caterina è una distintissima pittrice 10 3).
— „Seght, eene die eer tracht te doen al suo celebre
maestro 4), antwoorde Jonckvrou Caterina, met de soetste en
gevoeligste stem, die ick mijn leven ghehoort hebbe. Daer
by quam er iet als een menghelingh van schroomte, danck
en blyschap op haer ghelaet.... Ick sagh wel, dat den dese
die meester was, en ick bekenne, dat het my grondt-hertelijck
leed deet, dat it signor Professore (de man heette Lanfranco)
door een so schoonen mont dus hoochlijck bedanckt en gheloont wierdt: want ick sagh den man niet geern, en van de
jonck-vrou sou ick dit niet moghen ghetuygen ...
Om cort te gaen — wy traden in ghespreck. De Professor Lanfranco moest feliciter vertrecken. Signora Caterina
toonde my heure ontwerpselen en modellen. Sy was reeds
langhe al fresco 5) besich, in de kerck dell' Angelo Custode 6 ).
„Ja," seyde S. Em. haer Oom, „maer wy gaen iet beters
maken. Niet waer, amatissima nipote 7) ?"
— „De Cardinael wil hier eene kerk voor my bouwen
by sijn palays (16 ," seyde sy: „maer wy hebben nogh
ghenen bequamen architect connen vinden."
— „In Roomen niet ?" vroeg ick. „Neen," seyde de Cardinael, „son tutti si straordinariamente orgogliosi e vanitosi;

vogliono sempre far cose the not non vogliamo

8 ) ....

Wy

r) Jonkvr. C. heeft veel pleizier in de schilderkunst.
2) Geschikt om die smaak op te wekken.
3) Jonkvr. C. is eene zeer uitnemende schilderes.
4) Aan haren beroemden meester.
5) In natte kalk.
6) Van den Engel- Bewaarder.
7) Zeer lieve nichte.
8) Ze zijn hier alle zoo buitengewoon hovaardig en ijdel. Ze willen altijd
dingen maken, die wij niet willen.
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wilden iet stichten," sprack by verder, „welghepast in desen
bouw, en met uytghesochte plecken voor ons schilderwerck ...
Ghy sijt schilder, Signore?"
— „Tot heden ja, Eminenza! — Ick heb wel een weynigh
architectuer oock ghedaen en wat mathematicquen...."
— „Ghy hebt architectuer ghedaen?"
— „Als een leerjongen, Eminenza !"
— „Dát is het, dát is het — un discepolo, un ,buon
discopolo =) ! los van den waen dei Professori 2). Wy hebben
ghevonden, wat wy wenschen...."
Ick voelde my hier over het peert ghetilt, eer ick het
wist. De nicht quam nae my toe, reyckte my de toppen
harer witte vingheren, sach my vol sachte gheest-vervoeringh
aen, en seyde: „in waerheyt, Signor Giacomo, soudt ghy u
gheweerdighen eene kerck voor my te bouwen ?"
Goede raedt was dier: wat soude ick doen, by desen
voortvarenden grijsen Cardinael en de machtighe oogen syner
schoone nichte? Het schaedde haer niet, docht me, dat sy
licht 30 jaren cost sijn. Ick custe voor 't eerste van mijn
leven de handt eener vrou, ick seyde, dat haer wil my eene
wet was.... Dat scheen niet qualijck ghecomen.
„Ja, ja, ja," seyde S. Em. „A mio parere l'essere Pit/ore

o Scultore è un gran benefizio per un Architetto; perchè it
disegno della figure è un singolare ajuto all' invenzione, al
capriccio, ad alla novitá del partito, e fa uscire con gran
diletto dali' ordinario 3). En, voor een capel, die beschildert
moet werden, isset allernoodichst, dat den architect schilder

sy...."
— „Santa Lucia, de Patronesse della mia madre 4)," seyde
de jonckvrouwe, en sagh heure moeder teederlijck aen, „sal
den titul geven aen onse Kerck."
Siet daer, gheliefde Heer en Neve, hoe de saken staen.

i) Een leerling, een goed leerling. 2) Der Professoren.
3) Naar mijne meening is het, voor een architekt, een groot voordeel schilder
of beeldhouwer te zijn: want het figuurteekenen is van groote hulp voor de vinding, de luim en de nieuwheid van den stijl en het doet ons met groot genoegen
buiten het gemeene komen.
4) Mijner moeder.
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Mijne vrienden segghen, dat mijn ontwerpsel wel slaghen sal.
Morghen gae ick er mede nae het palazzo Ginnasi.
Vaertwel en ghelooft my Ui. seer gheaffectioneerde
GIACOMO VAN CAMPEN.

IV.

La Signora Caterina Ginnasi was eene jonkvrouw van
bijna 35 jaar, al had onze 24-jarige Jacob er haar naauwlijks
30 toebedeeld. Hij zou nog wel wat minder gezeid hebben,
want we zagen zijne ingenomenheid met deze kunstenares,
doch men weet, dat de vrouwen in het Zuiden spoediger
oud zijn dan bij ons. Nu hád ze niet alle kenteekenen eener
Italiaansche. Haar aangezicht, rondachtig als dat eener Maagd
van Ghirlandajo, was omringd van fijn gegolfd, van voren
gescheiden, maar moeyelijk onder de dunne gouden spang
te zaam gehouden lichtbruin haar. Zij droeg daarover veeltijds een zwarten kanten sluyer; maar het zij dat deze was
opgeslagen of voor het gelaat hing, de gloed der oogen, met
wat zedigheid ook weêrhouden, straalde voor- en opwaards
en scheen zelfs eenigen blos te spreiden op voorhoofd en
wangen. Bij de rondheid van deze, gaven de fijne snede van
neus en mond en het putjen der kin haar een niet gewoon
profiel, waar de edele houding van hoofd en schouderen recht
goed bij stond. Zij droeg, bij haar donker zijden gewaad, een
fraaye rabat en handboordtjens van poinct de Venise, en het
schitterend borst-juweel behoefde ze niet, om, als zij ergends binnentrad, onwillekeurig den indruk eener princes te maken en de
luiden met stille stemmen te doen spreken. Zij had daarbij eene
groote vrijmoedigheid, en in weêrwil der zachtheid van
haar voorkomen, zou men niet licht -- hoe gunstig men zich
ook door haar onderscheiden waande — morgen iets gemeenzamer met haar zijn dan heden. Maar zij lelde zoodanig eene
onderscheiding ook bijna nooit ten opzichte van iemant aan
den dag. Het was derhalve ten onrechte, dat van Campen
ondanks zijn gewonen wrevel omtrent vrouwen, met ongenoegen opmerkte, dat de Ridder Lanfranco door deze Signora
eenigszins begunstigd was. Trouwens de man was 45 jaar en
sedert 1616 getrouwd met een meisjen uit het volk, Cassan-
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dra Barli genaamd, maar die bij haar schoonheid genoeg
geestkracht voegde om den Ridder voortdurend te ketenen (20).
De eenige personen, wie Caterina eene genegenheid toedroeg, die ook uiterlijk het peil eener zeer beminlijke welwillendheid te boven ging, waren hare moeder en haar oom,
de Deken der Kardinalen. Wat de laatste deed was meestal
welgedaan, en toen dan ook Zijne Eminentie goedgevonden
had dezen jittore olandese" I) den bouw zijner kerk op te
dragen, was haar dit oogenblikkelijk volkomen goed geweest.
't Was in Italie trouwens niets ongewoons, dat de schilders
tevens bouwmeesters waren, en zoo klonk het haar minder
vreemd dan het Campen- zelven deed, die zich voor de schilder- niet voor de bouwkunst bestemd had. Uit de werken
echter, die wij, in den loop van dit verhaal, van hem zullen
leeren kennen, zal het blijken, dat hij meer geleerdheid en
wijsbegeerte machtig was, dan men bij onze schilders doorgaands ontmoet, en die hem in zijne loopbaan uitmuntend
te stade kwamen.
Het geheim van Kardinaal Ludovisies belangstelling in
onzen Jacob lag daarentegen geenszins in den wensch, om
een groot kunstenaar van hem te maken: maar veeleer in
zijn stelsel om het getal der hem toegedane vrienden rondom
de schoone erfgename van de grijze Eminentie zoo veel
mogelijk te vermeerderen. Hij hoopte namelijk zijn jongsten
broeder, den stijven Prins Selvagio Ludovisi, dien Jacob in
zijn brief niet vergeten heeft aan te duiden, de hand der
schoone later schatrijke Caterina te doen verwerven. Zijne
menschenkennis had hem, met een oogopslag, doen zien, dat
de hollandsche kunstenaar fatsoenlijk man genoeg was, om
door den Deken en zijne nicht met welwillendheid ontvangen
te worden. Hij had gezorgd, dat de Deken door den Connestabel Filippo Colonna, aan wien Campen was aanbevolen,
op de hoogte van 's jongelings bekwaamheden was gebracht,
en hield den Hollander, ook bij de beste ontvangst door de
Ginnasies, voor koel en verstandig genoeg om geen aanval
op het hart en de hand eener vrome kardinaalsnicht te
wagen, die den onkatholiek toch nimmer hoop zoû geven.
i) Hollandschen schilder.
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Daarentegen kende hij Caterina voor eene vrouw van wilskracht en eene groote kunstenaars-oorspronklijkheid. Meermalen had zij zich met geringschatting uitgelaten over Princen
en Hertogen, wien het aan geest en charakter faalde, en de
beide Kardinalen hielden haar volkomen in staat eene dwaasheid te doen en dezen of genen italiaanschen of franschen
kunstenaar eene hand te schenken, die beiden eene verschillende bestemming toedachten.
Men was reeds in de Meimaand van het jaar 1625, toen
de Kardinalen Ginnasi en Ludovisio met Caterina en hare
moeder, onder het geleide van Signor Giacomo, zoo als men
Jacob van Campen noemde, het terrein gingen opnemen aan
de achterzijde van het paleis alle botteghe oscure, waar de
oude gebouwen reeds grootendeels gesloopt waren, om plaats
te maken voor het nieuw te stichten Heiligdom. Onze bouwmeester, die zijn tijd binnen Rome niet in ledigheid gesleten
had, maar de best geroemde kerken vlijtig had bestudeerd,
kwam welhaast met een plan voor den dag, dat het midden
hield tusschen den gevel der Santi Domenico e Sisto en dien
der Santa Maria in Vallicella; bestaande uit twee verdiepingen en eene drievoudige verdeeling over de breedte.
Het hoofd -fronton bekroonde niet bloot den lichten voorsprong van het middenschip, maar al het lijstwerk. De ingangen der zij-beuken waren wat lager dan die tot het
middenportaal. Zacht- en rondverheven beeldwerk vercierde
den trommel en de drie hoofdpunten van het fronton en de
vierkante nissen boven de zijdeuren. Maar vooral betuigden
oom en nicht den Hollander hunne te-vredenheid over zijne
ordonnantie van de onderscheidene tafereelen, waarmede de
autaarnis en andere voorname muurvlakken in de kerk door
Ia Signora Caterina zouden beschilderd worden. Allegorie en
historie, grootsch en stout opgevat, reikten elkaar hier de
hand, om het charakter van het monument te bepalen.
Jacob had eene hooggewaardeerde hulp gevonden in Nicolas
Poussin, die hem met veel welwillendheid had voorgelicht.
Schriftuur en Legende leverden beurtelings bijdragen, en
Poussin wist in beiden den weg.
Ook met de berekening van het licht voor hare aanstaande
schilderingen was Jonkvrouw Caterina zeer in haar schik en
Verspr. Verh. II.
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de Kardinaal Ludovisio lachte te -vreden, toen hij zag, dat
de grijze Deken zijn nieuwen jongen vriend in bescherming
had genomen. Het was reeds na het rustuur, toen men op
het terrein was gegaan, en het plan bestond den avond in
de heerlijke villa Ludovisia te gaan doorbrengen.
Twee prachtige karossen kwamen voor. „Zal Uwe Em.
mij de eer doen een plaats in het rijtuig van haren oodmoedigsten dienaar aan te nemen ?" vroeg de Kardinaal
Ludovisio. „Met groote voldoening en genoegen," was het
andwoord van den grijzaart. „Il signor Giacomo zal wel de
heuschheid hebben mijne zuster en nicht te begeleiden," vervolgde hij, reeds binnenklimmend onder het koetsgordijn,
dat de lakeyen van den Kard. Ludovisio eerbiedig ter zijde
hielden. Jacob boog zich, nam beleefdelijk la signora Lucia,
de moeder van Caterina, bij den pols, geleidde de vrouwen
naar het rijk vergulde rijtuig van den Deken, en stapte er
na haar binnen.
Niet te snel bewogen zich de breede wielen der karossen,
die van buiten bevolkt en op zekeren afstand omgeven waren
van een groot getal caudatarj, lijfknechten en ruiters, door
de niet alom even vlakke straten der eerwaardige stad.
Binnen de draperiën van de voorste karos werden o. a.
deze woorden gewisseld:
„Uwe Eminentie schijnt wel te vreden met mijn jongen
kunstenaar !" merkte Kard. Ludovisio aan.
„De jonkman rechtvaardigt geheel wat men, na de aanbeveling van Uwe Eminentie, verwachten mocht, en de
Contestabile had mij er niet te veel van gezegd," andwoordde
Kardinaal Ginnasi.
„Zoo? dus had Zijne Exc. u over hem gesproken ?"
— „Ja, Don Filippo Colonna kwam 's vorigen daags met
een blij gezicht tot mij, en zeide: ik heb uwen architekt gevonden. Een jonge Hollander, uomo digarbo, benchè eretico I),
die van alles kan, en geld genoeg heeft om u niet te bestelen.
Dat waren alle zoo vele aanbevelingen."
— „Het samenwerken met een Hugenoot moet anders uwe
nicht niet aangenaam vallen."
i) Een fatsoenlijk man, schoon niet katholiek.
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— „Waarom niet? — Wij zijn daardoor voor een gevaar
beschut, dat haar dagelijksche omgang met een Romein ons
al licht zou doen loopen...
De Kard. Ludovisio wachtte zich wel door iets meer dan
een blik de voortzetting dezer gedachte te vragen. Maar
Kard. Ginnasi zweeg.
„Het is gelukkig voor het schoone talent uwer nicht,"
zeide zijn jongere ambtgenoot, „dat op dit oogenblik de
maatschappij nog geene andere plichten van haar vergt...
— „Dat kan spoedig genoeg komen," andwoordde de
Deken koel.
„Spreekt inderdaad het gerucht waarheid," zeide Ludovisio,
met bescheiden belangstelling, „dat de schoone Caterina zich
vestigen gaat ?"
— „Als gij het vestigen wilt noemen," zeide de Deken
met een glimlach.
„Heeft zij heur hand dan niet toegezegd ?" vroeg Ludovisio.
„Zij heeft heur hand nog niet geschonken, Eminentie,
maar wel heur woord."
— „Nu !" andwoordde Ludovisi, als wilde hij zeggen, `dat
staat gelijk'.
„Ja," ging Ginnasi voort, „en wel aan een buitenlander:
maar," eindigde hij, fijn grimlachend, „het is nog een geheim !"
Ludovisio dacht weêr, doch slechts een oogenblik, aan den
ongevaarlijken Hollander. En de twee sekonden lang, dat hij
stil stond bij de vlotte gedachte, rouwde 't hem bijna Jacob
dezen kring te hebben binnengeleid.
Die een blik in de tweede karos had kunnen slaan, zoí
echter even min als Ludovisio aan deze gedachte veel waarde
hebben gehecht. 't Is waar, dat de ruimte van het rijtuig,
op ieder van welks banken wel vier personen hadden kunnen
plaats nemen, en waar men, bij eenige meerdere hoogte,
gemakkelijk in heen en weêr had kunnen loopen, niet terstond voor een cavaliere den plicht meebracht de vrouwen,
die hij diende, met eenig gesprek den tijd te korten. Maar
even zeker is het, dat menig ander jonkman, die eenen brief
naar Holland had geschreven als onze Jacob, deze gelegenheid
om zich aangenaam te maken niet zoo hebben laten voorbij
te meer, daar Caterinaas vrouw moeder al spoedig de-gan;
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verdenking op zich laadde van het natuurlijk gevolg der
karos-wiegeling te ondervinden, en onder het maske, dat
aanzienlijke vrouwen in 't publiek veelal droegen, zachtkens te
zijn ingesluimerd.
Caterina daarentegen hield het zwarte zijden grinsjen in
de hánd, en maakte de opmerking, dat de dag bizonder
warm was. „O zeer warm, zeer warm !" zeide Jacob, en
oogenbliklijk viel hem het slot weder op den mond. Hij
betrapte zich op zulk een volstrekt gebrek aan geest, dat
hij, hoe gelukkig ook in het bewonderen der Signora, ioo
mijlen ver van Rome wenschte te zijn of even zooveel afstands
nader aan het geestesvuur, dat Prometheus van den Olympus
gestolen heeft.
Welhaast reed men de heerlijke dreven in der villa
Ludovisia, eene lustplaats, die de Romeinen om strijd den
naam van deliciosissima toelegden en die nog in onze eeuw
dezen naam ten volle verdient l). 't Was, als Campen schreef,
Gregorius XV, die haar door zijn neef den Kardinaal in
1622 had doen aanleggen 2), en de kunstzin der boloniëesche
familie deed er al spoedig een muzeüm van de voortreffelijkste schilder- en beeldhouwwerken uit voortkomen. Zoo
als wij bij tijdgenoten lezen, hebben Poussin en De Quesnoy,
Domenichino en Guido er gearbeid; maar vooral is deze
villa beroemd door het werk eens meesters, dien wij er straks
zullen aantreffen.
De voornaamste huizinge is met veel smaak gebouwd. Op
de vier zijden springt een cierlijk middenfront naar voren,
dat tusschen de vensters met beeldwerken en konsoolen, die
vazen met rijke uitheemsche planten dragen, gestoffeerd is.
Aan den Noord-Oostgevel, die van de Porta Pinciana is
afgekeerd, strekt een ruim terras tot veldtapijt, dat langs de
statige muren van levend groen, van afstand tot afstand met
witte marmerbeelden bezet is, terwijl daartusschen op lange
voetstukken groote bollen zijn geplaatst, die ik meen voor
glazen veldspiegels te moeten houden 3).
In het ruime marmeren voorportaal ten Zuid-Oosten, met
t)
2)

De Stendhal, Promenades dans Rome, I, bl. 372.
Aid. en Passen, t. a. p. bl. 447.
3) Nieuw Romen, bl. 449.
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zijn open boogen, werd ons gezelschap afgewacht door eenige
der thands op de villa verblijvende vrienden en vreemden.
Dat was, voor-eerst, de Prins Ludovisio, oudste broeder van
den Kardinaal, 'die anders met zijne familie zijn Prinsdom
Zagorola bewoonde r); voords — de jongste broeder, ons
reeds eenigszins bekend; de Ridder Lanfranco, de Franschman Poussin, de Vlaming De Quesnoy en, die ik het eerst
had mogen noemen, de groote Domenichino en Guido Reni,
de vermaardste schilders van hun tijd: Boloneezen, gelijk de
Ludovisioos, gelijk de groote Guercino, wiens kennis wij
gaan maken.
Na dat Zijne Eminentie de Deken, Signora Lucia en Signora
Caterina verwelkomd waren, en de Kardinaal Ludovisio zijn
oudsten broeder bedankt had voor het op zich nemen der
gastheers- plichten, maakte de Prins den hollandschen kunstenaar, Signor Giacomo del Campo, met eene uitstekende heuschheid aan al de andere tegenwoordigen bekend. Poussin, die
zich onzen Jacob reeds een vriend had betoond, liet niet na
te herinneren, dat hij-zelf zijn eerste opleiding aan een Nederlander 2) verschuldigd was; de ernstige Domenichino en de
opgeruimde Guido Reni voegden er bij, dat zij evenzeer, en
wel van den bekwamen Dionysius Calvaert, voor dertig jaren
geleden, de kunst hadden geleerd 3), „en ik," zeide de Prins
Ludovisio, „heb meer verplichting aan Nederland dan een
van u-allen. Gij moet weten, Signor Giacomo, dat ik te
Zagorola vier schilderijen, in krachtige olieverw, van onzen
Domenichino heb, en dat daaronder voorkomt „de Schepping"
— als Uw -Ed. mij de eer van een bezoek doet, zal ik ze u
toonen — op deze schepping nu neemt natuurlijk de men s c h
de eerste plaats in. Maar wat geeft waarde aan den mensch ?
dat hij de Heer is der natuur. Maar hoe blijkt dat? Doordien de dieren hem huldigen. Welnu, de beesten, zij die den
mensch tot mensch maken, zijn door een landgenoot van u,
un Fiammingo, geschilderd."
— „Met het welnemen uwer Altezza," zeide de Kardinaal
Ginnasi, „moet ik opmerken, dat niet Zij, maar wij de
z) Passeri, bl. 20. 2) Passeri; „un Fiammingo", bl. 344, 345•
3) Aid. bl, x, Verg. Kramm. i. v.
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grootste verplichting aan de Nederlanders hebben. Uw Hoogh.
acht het edelst kenmerk van den mensch in de onderdanigheid der dieren gelegen te zijn: maar moet dat niet veeleer
gezocht worden in 's menschen afhankelijkheid van God,
zijnen Schepper? Welnu, mijne Heerschappen, een Nederlander is het, die ons dat adelmerk levert: Signore Giacomo
del Campo, dien gij hier voor u ziet, zal ons in de Bot/eg/je
scure eene kerk bouwen. Dat wordt het monument, aan welks
stichtelijke verciering onze geliefde nicht eenige harer levensjaren gaat toewijden; en reeds menig onderhoud, ten nutte
van het werk, heeft ze tot onderlinge voldoening daarover
met onzen hollandschen Heer gehad."
De Kardinaal Ludovisi wisselde een blik met zijn jongsten
broeder den Prins Selvaggio. Achter hem heen loopende,
zeide hij: „Hier is geen gevaar; maar de zaak is toch half ver
loren. . . Eminenza," zeide hij luid, en plaatste zich eerbiedig
aan Ginnasioos linker hand, „zoudt Gij 't kunnen goedvinden,
voor het vallen van de schemering, in de kamer te gaan, waar
onze Giovanni Francesco aan den arbeid is? De kunstenaar zal
er fier op zijn uw oordeel over zijn werk te mogen vernemen,
en het aan onzen nederlandschen vriend te laten zien.. .
Terwijl het gezelschap aan dezen wenk voldeed, naderde
De Quesnoy, een Vlaming die altoos een zeer onvlaamschen,
d. i. wantrouwenden en weemoedigen blik gereed hield, onzen
nieuwen bouwmeester, en zeide tot hem: „Uw Heerschap is
geloof ik de edele Hollander, die aan mijnen patroon, den
Konstabel Colonna is aanbevolen. Hij heeft, van wege uwe
machtige vrienden, met groote achting over u gesproken...."
Dit oordeel vleide onzen jonkman niet weinig, maar meer
genoegen deed hem de handdruk van den edelen boerenzoon
Guercino — eigenlijk genaamd Giovanni Francesco Barbieri.
Op zijn ruw en bleek, maar charaktervol gelaat, bij den
overvloed van het zwarte haar, dat het beschaduwde, zag
men bijna de scheelheid niet, die hem den naam van Guercino
bezorgd had. Hij was met zijne welfschildering, de Aurora,
bezig. De zegekar der Dageraad, met bloemslingers omgeven,
wordt door een vurig span paarden getrokken l). De uit-

i) Passen: „quattro destrieri"; Stendhal: „deux chevaux".
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geteerde Tithonus licht zijn gordijn op en ziet haar vertrekken;
de oude minnaar der eeuwig jeugdige kan niet roepen, maar
tracht haar te weêrhouden I). De Nacht, slapend met een
open boek voor zich, en het hoofd op de hand geleund,
houdt den Droom, onder de gedaante van een beminnelijk
jongsken, in haren arm. De bezoekers van 1625 hadden even
min als die van onze tijd woorden genoeg om vooral deze
treffende figuur te prijzen 2).
Een wolk van rijk gekleede, snel maar als op fulpen zolen
loopende en zacht sprekende camerieri bood het gezelschap,
in de zaal te- rug-gekeerd, wijn aan, met vruchten en gebak.
Het ruischte uit de zilveren kannen, die in de groote koelbakken van het zelfde metaal te wachten stonden, — om de
feestroemers te vullen. Daar waren er met verschillende fijn
gegraveerde opschriften; daar was er ook een met bloemen
en een kleinen banderol omwoeld, waarop stond: „Al nostro
celeberrimo conviva olandese," die aan Campen met vele
beleefde woorden werd toegebracht. „Ik wensch zulke hooge
eer nog eens te verdienen," zeide Jacob, „door mij goed te
kwijten van de taak, die mij is opgelegd." Thands moest hij
zijne plannen toonen, en ieder had den schijn zich daarin te
verheugen.
Voor de vinding van bouwvormen, stel ik Jacob van Campen
niet boven Henrick de Keyser, maar hij was toch in de
XVIIe Eeuw de eerste der Hollandsche architekten, die iets
meer was dan de vergevorderde „Overste -Metselaer" van
die tijd. Hij ontwierp niet slechts een gebouw, volgends de
italiaansche schalen die men den ouden ontleend had, verder
aan beeldhouwer en schilder overlatende om het gebouw te
vercieren: zélf ontwierp hij er de beelden en schilderingen
bij; deze maakten een noodwendig deel van zijne schepping
uit. Dat de architekt, zooals Vondel Van Campen gedoopt
heeft, „a e r t s-b o u -heer" zou zijn; d. i. ieder onderdeel van
zijn kunstwerk zou bepalen; ziedaar werklijk het eerste gedeelte zijner eigenaardige bouwtheorie. Hij schrapte dan ook
al aanstonds, in de doorsnede zijner kerk, boven het hoofdi) Horn.

Hymn. in ven. III,

219-238.

2) Passen, bl. 375. De Stendhal, t. a. p. bl. 373•
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altaar de Heilige Maagd Lucia, door de kracht Gods onbebeweeglijk blijvende, terwijl op last van den heidenschen
dwingeland talrijke koppels ossen werden voortgezweept om
baar met geweld naar eene plaats van ontucht te sleepen,
waar de blinde Heidenen meenden, dat haar, bij hare ontering,
de Heilige Geest verlaten zou. De maagdelijke heldin staat
in biddende houding; de beulen zijn vermoeid van het
drijven der stieren; een hunner stort een pot met dierlijk
water over de Heilige uit, om de betoovering te breken,
waarmeê men meent dat zij zich omschanst. De dwingeland
zit op zijn throon en geeft bevelen, maar zijne vernedering
zal niet uitblijven I). Het autaar ter rechter hand bij het
intreden der kerk is aan den H. Blasius gewijd. De Bisschop Martelaar is voorgesteld op het oogenblik dat hij de keel
van een kind en van eenige vrouwen aanraakt, om ze
wonderdadig te genezen. Het hoofd van dezen Heilige moest
de beeltenis worden van Caterinaas Oom, den Kardinaal 2)
Boven het hoofdaltaar zoít de schilderesse ook nog het
Laatste Avondmaal van den Heiland met de XII Apostelen
voorstellen, en tegenover een lankwerpig lichtvenster de
beeltenis der H. Maagd, in lankwerpige lijst.
„Gij zult uw verblijf nog al wat uit te strekken hebben,"
zeide Poussin; „misschien doet ge wel als ik, en vestigt u
in dit vaderland der kunsten."
— ,,Il Signor Giacomo," zeide Caterina, voor dat de laatste
helft van den volzin was uitgesproken, „heeft zich geheel ter
beschikking van Zijne Eminentie den Deken gesteld.... en
zal ons niet verlaten voor dat het monument voltooid is.
.

,,Credette Cimabue netla pittura
Tener lo Campo...."

schertste de Jonkvrouw, Dante citeerend 3) in eene door
't gezelschap zeer gewaardeerde woordspeling: „Neen, neen,
it Campo is ons!" zeide de grijze Kardinaal, vol vreugde.
Te midden der gesprekken kwam zekere Markies Ense
Bentivogli binnen, alsmede een landsman en vriend van het
Huis Ludovisi, die, met veel geest en een aangenamen glimlach,
i)

2)

Legendarao volgare, Vinegia, 1548. Bl. 24 v°. Vgl. Passen i (min juist), bi. 307.
3) Purg.

Passen, t. a. p.
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voortdurend opzicht hield over de waranden en de kunstwerken van dezen lusthof r). Hij noodigde 't gezelschap tot
eene kleine wandeling door de laanpriëelen, langs de beelden,
de hagen, de grot- en fonteinwerken, de heerlijke vaasplanten
en rijke bloembedden, hier in menigte aanwezig, terwijl
men elkander in het oor fluisterde, dat, tegen den donker,
zeker een prachtig vuurwerk de gasten zoí komen verrassen.
Wat ging onzen Jacob dat vuurwerk echter aan! Hij
was maar met éene gedachte bezig, en die liet hem
geen rust.
Het gezelschap bewoog zich met zekere vrijheid door den
ruimen en rijken aanleg. Caterina was een weinig achtergebleven, in bewondering voor een bloeyenden aloë. Meester
Jacob verbleef aan hare zijde, doch op een tweede plan.
Onder zijne haarlemsche en amsterdamsche vrienden stond
hij bekend voor iemant, die heel weinig zorg voor zijne
kleeding droeg, en die er zelfs zelden in slaagde zijn stuggen
en dikken haarbos, dien hij eerst in later tijd (die der befkragen namelijk) zoo lang heeft laten groeyen als wy hem
kennen uit zijn portret, eenigen zwier of netheid te geven.
Maar in Rome was hij toch allengs meer zorg aan zijn persoon
gaan besteden. Hij was groot van gestalte, en de ruwheid
van zijn gelaat, zijn gang en handgebaar was tot gulheid,
vastheid en eenvoudigheid verzacht.
„Die bloem heeft het geluk u zeer te behagen, Signora!"
zeide hij; en het klonk in het Italiaansch „questo fiore enz."
niet onbevallig.
„Ik hou veel van zulke planten," andwoordde la Ginnasi,
met een vriendelijken blik: „ze hebben eene lange voorbereiding noodig — maar zijn er dan ook te schooner en te
krachtiger om ...."
— „De zon kan anders velerlei wonderen doen," zeide
Jacob, niet zonder schroom: „is éen schoone morgen niet
vaak voldoende, om een knop tot roos te maken?.... En
daar zijn zonnen," ging hij voort, toen de Jonkvrouw met
eenig behagen scheen te luisteren, „die voor grooter wonderen
nog minder tijds behoeven."
i) Passen, bl. 375.
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— „Wat meent gij ?" vroeg ze zacht, en als wilde ze deze
meêdeeling niet afsnijden.
„Ik heb een vriend. . . ." zeide Campen aarzelend, „wien
een zekere wrevel tegen de vrouwen eigen was; wiens hart
met een ijsschors was omringd, en die toch door de tooverende
blikken eener jonkvrouw plotseling bekeerd is...."
— „Geloof daar niet licht aan, Signor Giacomo," andwoordde
zij, met eene benijdenswaardige natuurlijkheid. „Dat is soms
maar schijn. Als de zon de toppen der ijsbergen bereikt, dan
schijnt het sneeuwveld ook van rozengloed doordrongen: maar
het blijft op die bergen koud; het vriest er, jaar op jaar....
Men moet zulke kleuren weinig vertrouwen ...."
— „Neen, neen, Signora !" zeide Jacob: „ik weet te goed,
hoe de zaak staat. Mijn vriend is een Hollander; zij ontvlammen niet licht: maar hij is een kunstenaar — hoe zou
hij ongeneeslijk kunnen wezen? Ik smeek u te gelooven, wat
ik u met de heiligste eeden zou kunnen verzekeren."
Caterina sloeg op onzen Jacob een blik, dien hij nimmer
vergeten zou zoo veel schranderheid, zoo veel goedheid,
maar ook zoo veel ernst was daarin.
„Vriend !" zeide zij: „sta mij toe u dien naam te geven.
De eene confidenza is de andere waard. Ik ken een maagd —
eene romeinsche — die even als uw vriend heur hart steeds
gesloten hield voor indrukken, die haar van levensbaan zouden
doen veranderen. Maar op zekeren dag — en dat is reeds
lange jaren geleden — kwam er een jonkman ten huize van
haren voogd; dien jonkman noemde men Vincenzo de Paolis;
hij gloeide van ijver voor de bekeering der zondaren, voor
de beoefening der liefde, voor de heeling der wonden van
onze kranke maatschappij. Toen reeds is er een zon in de
ziel dezer maagd opgegaan. Haar hart werd naar de kunst
getrokken; maar zij beloofde ze dienstbaar te maken aan de
heiliging der menschen. Sedert heeft de Priester Vincenzo
zijn levensplan nader ontwikkeld: onwetenden leeren, armen
en kranken bezoeken, maagden beschermen, jonge priesters
opleiden, in zonderheid de dorpsbevolking heiligen — ziedaar
waaraan hij zijne krachten en die zijner volgers wil wijden.
Hij woont en werkt in Parijs; maar zoekt ook een vaste plek
voor zijn voet in Italië. Deze heeft hij gevonden: het is het
:
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paleis van den Kardinaal Ginnasi (21). Ik heb hem schriftelijk
mijn woord gegeven met hem meê te werken, en gij, vriend,
zijt thands zoo goed om die plek te helpen bereiden, om het
tuighuis te helpen stoffeeren, waaruit de bussen en het kruit
zullen worden gehaald, daar de Vincentianen meê schieten
zullen; waarmeê zij op de jacht zullen gaan, om den Vader
des huisgezins zielen te winnen. Daaraan, Signore, zullen wij
samen arbeiden.. .
Naauwlijks durfde Jacob een andwoord wagen. Verslagen
bleef hij haar ter zijde gaan.
„En deze verbintenis," ging zij voort, „zal ook alle andere
voor mij uitsluiten. Ja, wat meer is," zeide zij, en glimlachte opbeurend: „gij weet nog niet half, wat strik ik u
gespannen heb. De kerk, die gij bouwt, is het middelpunt
eener gansche stichting, en die stichting wordt een klooster,
en dat klooster wordt een wijkplaats voor arme, edele jonkvrouwen, die naar de lessen van Vincenzo willen leven, zoo
als ik ze begrepen heb."
Jacobs gedachten dwaalden naar Pistoja heen. Weér zag
hij voor zich de kleine heidin, en hij was den blik geen
meester, dien hij in zijn hand sloeg, en die hem herinnerde,
dat hij nimmer zich „een eigen zoeten haard" zoí kunnen
stichten.
Hij viel in diepen weemoed.
V.
In opgeruimde stemming daarentegen wandelen, drie jaar
later, een paar jonge menschen langs den Cingel of dus
te Amsterdam, en brengen den-genamd„Coisrft"
klopper in beweging van een huis bij de Jan-Roden- Poort,
die zich sinds de tweede uitlegging der stad, in 1593, met
de minder belangrijke hoedanigheid van to r e n moet te-vrede
stellen.
Wij zijn in de herfst van het jaar 1628. Een dezer jonge
mannen is sedert twee jaren Heer van Randebroeck, een
leengoed van het Sticht, nabij Amesfoort. Het is niemant
anders dan Jacob van Campen, wien de dood zijner moeder
uit Italië geroepen heeft, en die, sints 28 Juni van het
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jaar -26, als Heer van Randebroeck of Rambroeck erkend
is. Het vast goed, dat hij, naar de „egyptische" voorspelling,
erven zou, moest dus van een aanzienlijk leengoed worden
verstaan. De andere jonkman was zijn korrespondent, de aanstaande „Raed" en Godshuisregent Nicolaes Corneliszoon, en
de stoep, waarop zij stonden, gaf toegang tot het huis van
Sinjeur Balthasar Coymans, een zeer rijk koopman.
Terwijl ze daar zoo stonden, kwam Burgemeester Dirck
Bas, Doctor en Ridder, voorbij. De jonge lieden groetten
eerbiedig, en Nicolaes merkte den schoonen smaragd op,
waarmeé de zwarte veêr op Jacobs hoed was vastgemaakt.
„Wat blinkende steen!" zeide hij. „Ja, mijn vriend!"
andwoordde Jacob met een onderdrukten zucht: „dat is een
aandenken. Toen ik de Ginnasia vaarwel zeide, kondigde zij
mij haar voornemen aan, om voortaan geen vercierselen meer
te dragen; en vroeg mij of ik dezen steen woel aannemen,
al was hij in een gouden ring gevat, waarop elf kleine
knoppen voorkwamen, die een dusgenaamd tientjen van den
rozekrans voorstellen. . .
— „En dat deedt gij ?" vroeg Nicolaes.
„Kon ik het weigeren?" hernam Jacob. „Ik zal u meer
zeggen: ik verdenk dezen steen van door Urbanus den
VIIIe gewijd te zijn. Er behooren dan Pater-nosters en AveMariën bij gebeden te worden. Mijne Caterina is wel in staat
mij zulk een streek te spelen."
De deur ging open, en een oogenblik later waren de jonge
lieden in een vrolijken kring opgenomen, vergaderd op de
zale van den Heer en Juffrouw Coymans. Tot het gezelschap
behoorden nog 's Heeren Coymans' broêr en zuster, Abel
Clouchaert en zijne vrouw Susanna Coymans, die, met hun
zoon Lowijs (22), hunne achttienjarige dochter en de kinderen
van Sr Andries van Baelbergh, uit Haerlem kwamen kermis
houden in Amsterdam. Deze Haarlemmers waren nog oude
bekenden van Jacob van Campen en Baelbergh stond een
huis van de Campens aan den Hout te betrekken, dat Jacob
uitwendig met eene proeve van italiaansche muurschildering

vercierd had (23).
„Man-lief is niet t'huis", zeide Juffrouw Balthasar Coymans;
„ik hoop, dat de Heeren het niet kwalijk zullen nemen. Van
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middag werd juist dat erf tegenover de nieuwe Westerkerk
verkocht, daar ik neef Jacob van gesproken heb, en hij is
eventjens gaan zien in Den Prince (24), of hij 't meester kan
worden.... Maar gaat zitten, Heeren! Neef Jacob heeft toch,
hoop ik, zijn reisbeschrijving meegebracht...."
— „Och, Brechtje- nicht," zeide Jacob: „het is niet veel
meer dan eene note hier en daar, die ik tot beter heugenis
heb opgeschreven. Als ik er de vrienden mee pleizieren kan
— wil ik er wel wat uit voorlezen."
„Zeker," zet Juff. Coymans, „heel graag. Kom, broer Clou
jij in de zorg. Neef Jacob moet tusschen de meisjens-chaert,
zitten: Jacquemien, Santjen.... jonge Santjen! jij-lui hier.
Jij-lui moet neef Coo de italjaansche schoonen weer uit het
hoofd praten. De andere vrienden zullen zich wel zoo wat
schikken: Sinjeur Sohier, Cornelis -neef, zie zoo! Schenk u en
Jacob eens in, man frère. 't Is goede rhinsche wijn...."
Jacob nam een teuge, en begon:
(25) „Parijs is de voornaemste stadt van Vranckrijk, soo
in zich zelfs als om dat het de setel is van de Fransche
Coningen; 't heeft twee voorname straten, van S. Martin en
S. Denys, alhoewel die door haer lancheyt van namen veranderen. Dese sijn seer heerlijck bebouwt en cierlijck door
menighte van verscheyde winckels. Het heeft twee groote
brugghen, de Nostre Dame en de Change, die aen beyde
syden met huysen bebouwt sijn, in maniere dat een onbekende
niet en merckt, dat by over een brugge gaet. De riviere de
Seine comt de vesten in geloopen, en hem deelende in twee,
laet in het midden een groot eylant: welcke drie deelen met
verscheide namen worden aangeduidt: als l'isle, la cité,
ende l' Université. L isle is het cleinste deel; hier op is
gebouwt de Kerck de Nostre Dame, een stuck wercx, dat
uyter mate groot is en veel moet ghecost hebben, doch niet
schoon, als sijnde in den ouden gottischen, d. i. barbaerschen
trant geëxecuteert. Ten anderen is hierop gebouwt het Palays,
een heerlijck gebouw nae de manieren van sijn tijdt. Alhier
worden de laeste vonnissen gewesen en sidt het Hof van
Parlement; waer toe sijn eenige schone camers, en voor de
voornaemste houdt ick wel la chambre dorée. De sael ofte
wandelplaetse van 't volck, daer haer de procureurs laten
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vinden, is seer lanck ende breedt, rustende in 't midden op
steenen pylaeren.... f1 maar dat is alles te droog. Laat ik u
liever naar Rome brengen. Van de antiquiteiten aldaar weet
gij genoeg; en zoo niet, dan kan het in twee woorden niet
gezeid en uitgeleid worden. „Het Hof van den Paus present,
Urbanus Octavus, is splendide. De Paus is een vriendt van
goede consten; dit gaet over op de Cardinalen, die vey veel
gelts verteren, in carossen en koetsen wel gevolgt ten hoof
comen, en sommige op muylen, in solemneel habijt, geaccompagneert van too, 200, 300, edelmans van haer maegschap
en gevolgh etc.
„Ick hebbe gesien de ordre gehouden vanden Paus in 't
aenvangen van 't Jubilee. Voor den Paus, in sijnen gulden
stoel gedraeghen, en met een costelijcke mitra op het hooft,
ginghen menighte van Cardinalen en andere Prelaten en
hooghe personnagien in processie; de Cardinalen zitten alle
op witte muylen en hebben costelijcke rocken aen van borduerwerck als anderssins. Ick hebbe oock nogh gesien de
benedictiën van den Paus over het volck gegeven, sijn besoecken van de Kerken, etc."
„Van een en ander heb ik hier afbeeldingen bij mij, en
gelijk ook van de voornaamste gebouwen, die gij misschien
gaarne zult zien.
„Een enkelen trek uit het kunstenaarsleven, dien ik heb
opgeteekend, wil ik echter eerst nog mededeelen:
„Roma

22

Ottobre,

1625.

„Gisteren hadden wij in het ospizio fiammingo, dat eerst
tot een gast-huys voor vlaemsche pelgrims was aengheleyt,
doch thans als een huys der mael-tyden door de selve pelgrims,
alias schilders, gebruyckt wordt, een vrolijck bancket. Daer
sat oock sekeren cleynen, crommen Pieter aen, uyt Laren,
in Goy-lant, dien ze in Roome, van wege sijn snakeryen en
bultighen rugh, it Bamboccio ghenoemt hebben. Dese Bamboots
wist sijn bovenlijf noch veel corter in te dringen dan het
was, so dat het scheen, wanneer by danste, dat het alleen
een menschen onder-lijf was, daer een hooft op stond, en
nochtans was by so ras en geswint met sijn lange beenen,
dat het voor hem geen werck en was over een ander heen
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te springen. „Hoort, wat den Bamboccio gisteren bestond,"
seyde Joachim Sandrart, „en ghy sult lachen. Wy waren met
Poussin en Claude Gélée, alias den Lorreyner, uytghereden
om ons wat te verlustighen. Te Tivoli ghecomen, saghen wy
een regenbuy opsetten, en Bamboots, sonder dat wy op hem
acht gegeven hadden, was 't gheselschap ontduickt en wegh
gereden. En wat hadt de poetsemaker ghedaen? Wanneer
hy de Poort van Roomen soude inryden hadde by sich voorover ghebuckt ghehouden, en het paerdekleed over kop en
bult heen ghehaelt, en was dus op een galop ter stadt in
ghereden. Wy waren dan verleghen, niet wetende waer hy
vervaren was, en vraegden, so haest wy aen de Poort quamen,
aen de schilt-wacht, of sy niemant voor ons hadden sien
binnen rijden, die tot antwoort gaf, dat hy het paert van
eenen vetturino i) wel hadde sien loopen, doch — sonder
man daer op, alleen met een bedeckt valies, en weérsijde
laersen !" (26).
:°

Nov. 25.

„Een ander constenaer, daer hier veel over gesproken
werdt, is Martino Lunghi, uyt een geslacht van romainsche
bouwmeesters gesproten. Hy is gheleert, geestigh, en fors van
armen en beenen, maer daerby cregel van humeur, en draeght
altijdt een rapier en wel met een crystallen ghevest. Ieder
oogenblick heeft hy vechtpartyen op straet ; de Cardinalen
Gaetano en Ginnetti, die hem beschermen, hebben veel
moeyte om hem uyt de handen der justicie te houden. Toch
raeckte hy in de ghevangenis, maer liet er eenen docter
aerdigh in loopen, en een ander mael eenen rechter. Dese
criminalista, dien hij dickmaels gheplaeght had, cost hem
maer niet betrappen op yet straf baers ; doch eens dat Meester
Martino te biecht gingh, sagh een spie van desen rechter
hem een stucxken papier uyt den sack hanghen, en dit verder
treckende bevond, dat het de biecht van Lunghi, in schier
onleesbaer schrift, bevatt'e. Duydelijck las echter de criminalista: „Ho de/to piu volte male del PP." Ick hebbe dickmaels quaedt van den PP. gesproken. Die PP. moest de
Paus sijn, meende de rechter en dagh-vaerde Martino over
i) Voerman.
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sekere quellingh hem, rechter, aenghedaen. Toen hij Martino
echter deswege niet overtuygen cost, braght by het wel
voor. Martino vermoght syne handt niet-ghemltpairkn
te loochenen: maer antwoorde onverschrocken en op staende
voet: „'t Is waer, ick hebbe vele malen quaedt ghesproken;
doch 't was van Pietro Peparelli, en wie weet wat goets van
desen architect te segghen ?" Peparelli was namelijck Lunghi
sijn doodt vijandt, en weynigh gheëstimeert als bouw
-condighe"(27).
Het gezelschap vermaakte zich braaf met deze trekken,
en vroeg nog om meer, toen Sinjeur Coymans zelf thuis- en
binnenkwam, en met een glans van vergenoegen op zijn gelaat bekend maakte, dat hij kooper was geworden van het
erf op de Keysersgracht. En nu moet gij, Jacob, al zijt gij
honderd maal Heer van Rambroeck, mij het plan voor een
woonhuis leveren."
— „Ik wil het gaarne probeeren," zeide Jacob.
„Maar het moet niet opzichtig zijn," sprak Heer Coymans;
„van buiten geen cieraden er aan."
— „Ik maak twee voorwaarden," zeide Jacob.
„Laat hooren !"
— „Eenvoudig zal het wezen; ik vraag zelfs verlof om te
beproeven wat de bloote toepassing van de antieke ordens
vermag. Ik sla u voor, Heer Coymans, even min de „moderne"
architectura als den te-recht verworpen „gottischen" trant te
gebruiken. Ik geloof niet, dat de kracht der schoonheidswerking zit in de cieraden, in de gewrongen colommen, in
de verminkte capiteelen, de hermessen, cariatiden, cartellen
met bladen in krullen, en wat dies meer zij. Twee ordens
boven elkaar, de schoone proportiën der ionische, op een
passend voetstel, ter eerste verdieping; de ranke en rijke
romeinsche daarboven; voords eene atticque, en het dak, dat
geen hollandsch huis missen kan. Dat is éen. Ten tweede,
eene facciata r) van gehouwen steen. Laat den baksteen voor
den bakkersoven of voor den vestingtoren; maar laat den
mensch zich bergen tot huizen omscheppen."

t) Een woord, bestorven in den mond der kunstenaars van

i600,

voor gevel.
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Het vuur der geestdrift kleurde lichtelijk Jacobs wangen,
terwijl hij zoo sprak.
Jacquemijntjen zag hem met eene gevoelige bewondering
aan; Santjen vond hem heel „gheleerdt". Het echtpaar
Coymans gaf zich gevangen. Van Campen had het tweede
gedeelte zijner eigenaardige bouwtheorie geformuleerd, en het
Huis van Huydecoper van Maerseveen — hoe ook
geschaad door het wechbreken der frontons aan de bovenvensters — bewaart er in Amsterdam de gedachtenis van (28).
VI.
Daar valt in de eerste helft onzer XVIIe Eeuw eene partij
der schikking of des vredes en eene partij der oorlogvoering
op te merken. Tot gene behoorde de school van Oldenbarnevelt
en Hugo de Groot, de Handel, en het katholieke gedeelte
der natie. 't Is onnoodig te zeggen, dat de Prinsgezinden en
de orthodoxe Predikanten, „met den aankleve van dien ", de
andere partij vormden. Groote vreugde was er daarom bij
eerstgenoemden, toen men bij Frederick Henrick, ondanks
zijn heldenmoed en krijgsbedrevenheid, ondanks de groote
voordeelen, die den oorlog den Capitein- en Ammirael-Generael verschafte (29), eene neiging vond om de staatkunde of
liever de gedragslijn van zijn broeder en voorganger Prins
Maurits te laten varen, en meê te werken om tot den lang
gewenschten vrede te geraken.
Frederick Henrick, zeide men, deed zich, in zijn legertent,
den Palamedes van Vondel voorlezen; Frederick Henrick
was een mild en ondernemend bouwheer (30), een letterkundige
(als Julius Caesar 1); Frederick Henrick onderhield eene vriend
briefwisseling met het hoofd der katholieke Neder--schaplijke
landen — de begaafde Clara Eugenia Isabella 2 ); Frederick
Henrick onderhandelde met Petrus Paulus Rubens 3) : geen
wonder dat Joost van den Vondel hem bezongen heeft als
zijnen held bij uitnemendheid, in de heerlijkste vaerzen; ja,
,

i) Graaf d'Estrades. Zie Le Clerc, II, blz. 2 55.
2) P. P. Rubens, Corresp. d. Gachet, bl. XXXIII.

3) Bulletin d. 1. Commission d' Histoire, III, bl. 97.
Verspr. Verh. II.
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dat Hooft zelfs Amalia van Soims de schoone regels in den
mond durfde leggen
,,'k Hoor alle daeghs van versche dooden
Gevelt in hol, oft galery.
Elk overlijdt aen eighe Ióbden ;
Maer aller koeghels moorden my.
Want ik my elkmaels voel bezeeren,
Als van een punt,
Die denk: 'op 't hoofdt met witte veeren
Was dat gemunt.'
Wat mooght ghy die u niet en zoeken
Bestooken in hun voordeel gaen?
Zoo veel en is 't niet waerdt, de vloeken
Van heel Kastilj' op zich te la@n."

Pieter Scriverius had zelfs reeds vroeger gezongen:
„Dat Mayors tuymel-geest is over 't Landt gedreeven,
En dat men goed, ja bloed, opzet met lijf en leeven,
In teerling van dien Godt; dat menig ziel versmoort;
Dat huyzen zijn verbrandt, en kerken zijn verstoort;
Dat piek staat tegen piek, en daggen tegens daggen;
Dat hier Orangie vliegt, en daar de Spaansche vlaggen;
Dat d'een mensch d'ander eet, en jammerlijk verscheurt;
Dat Neeringe verloopt, dat Belgica meest treurt,
En Ne@r-landt zich beklaagt der Wolven en der Gieren;
Is 't Spangiaarts uw bedrijf? of uw', A Batavieren?
Of schort het aan u bey?"

En Vondel, na dat hij Frederick Henricks heldendaden
geprezen heeft, maant hem aan niet te doen als Maurits:
„Maer vryheyd, handvest, wat is dit?
Sijn 't enckel krachteloose klancken?
Niet, niet, 6 edelste aller rancken
Laet y e d e r eygnaer hier af zijn;
De vryheyd, als een' sonne, schijn'
Op allerhande slagh van menschen,
Die om 't gemeene beste wenschen,
Men maeck van 't Christelijck geloof
Geen' plondering en sielenroof:
Men onderdruck' geen vroom gewisse,
Met boeten en gevangenisse !"

Hoe weinig Frederick Henrick deze wenken in Noord Brabant ook Nebbe nageleefd — toch achtte men hem zijn
verzoenend charakter getrouw te blijven. Priesters en diplomaten uit „'s Conincx Nederlanden" huldigden hem I), en
r) De Abbate Scaglia; zie (al wint de Drost er niet bij) Hoofts Brieven (D. III),.
N' 515, bij Van Vloten (verg. N° 498, 499b, 5oo en 514).
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Amalia van Solms vond er dan ook geen bezwaar in met de
kunst van Daniel Seghers het Huis ten Bosch te vercieren.
Half Amsterdam was steeds deze verzoenende richting toegedaan. Dat bleek uit den tegenstand van 1577, van 1618,
van 1625 (in de Palemedeszaak), van í65o.
Geen wonder dan ook, dat binnen Amsterdam het heerlijkste
gedenkteeken der groote verzoening van 1648 gesticht werd,
dat ergends tot stand kwam: HET STADHUIS, op welks
Oostgevel het lieflijk VREDE -beeld zegevierend verrijst. Geen
wonder, dat in dat Stadhuis eerlang het glansrijkst meesterstuk prijkte van de krachtige, gezonde, edel -natuurlijke figuur schildering onzer XVIIe eeuwsche scholen DE SCHUTTERS MAALTIJD van Bartholomxus van der Helst: opzettelijk en
uitsluitend aan den Munsterschen Vrede gewijd.
Wij zijn op het Huis van Randebroeck. Ondanks de inlegering der keizerlijken, onder den Grave van Montecuccoli,
in Aug. 1629 en den daarop gevolgden brand (3i), is het
heden, Februari 1646, in goeden staat. Aangelegd tot een
hoofdgebouw, van éene kamer diepte, met ruim voorhuis,
bleef, althands tot 1674, een der beide, nog weêr minder
diepe, vleugels ongebouwd. 't Heeft een hoog dak, maar de
voornaamste gevel is toch twee goede stagiën rijk.
Op een bovenkamer zit Jacob van Campen, met een passer
in de hand, voor eene groote tafel, overdekt met allerlei
teekeningen. Twee, drie zware kaarsen, in veérbuizen en met
blikken kappen voorzien, werpen een sterk licht op zijn arbeid.
Zijne ongehuwde zuster Margaretha, die zwak van gezicht is,
heeft zoo even stoel, stoof, bril en breikous onder den hoogen
schoorsteen verlaten, om voor het avondeten te gaan zorgen.
Jacob neemt een kaars op en krijgt uit een lessenaar, in een
hoek der kamer, een brieventasch. Hij plaatst zich daarmeê
weder aan de groote tafel en heropent een kortelings ontvangen brietjen, dat hij zich gereed maakt bij de andere te
bergen. Dat briefjen is in 't Italiaansch geschreven. De persoon,
die, met een mantel en breed geranden hoed, in dit oogenblik achter Jacob staat, zot 't over zijn schouder kunnen
lezen; maar hij doet het niet. Geven wij ons dan die
vrijheid!
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„Illustrissimo, stimatissimo Signore! Wel -Edele, hooggeachte Heer!
„Het is langen tijd geleden, dat wij elkander voor het
laatst zagen. Vergeef mij, dat ik de beide brieven van Uwe
Edelh. onbeandwoord heb gelaten. De voortzetting onzer
briefwisseling, vreesde ik, zou slechts onrust, geen bevrediging
kunnen na zich sleepen.
„Heeft Uw Edelh. wel eens een' enklen keer it „Pater"
of het 28e versetto van San Luca gebeden, waarvan Zij het
gedenksteentjen wel heeft willen aanvaarden? — Ik vrees
van neen.... Misken ik Uwe Edelh. — al wederom
vergeef het mij, om onzer vriendschap wille.... Ik denk
inderdaad, dat ik maar dubbel zal moeten gaan bidden, opdat
Uwe Edelh. niet te kort kome, van die munt, welke San
Pietro ons eenmaal afvraagt als den tol des Hemels. Ik bedoel
de goud-penningen der voor God gestorte gebeden.
„Mijne lieve Moeder en goede Oom zijn dood. Ik heb
hun ieder een graftombe laten oprichten I), in de kerk, die
Uwe Edelh. gebouwd heeft. De kunst heb ik nu ter zijde
gezet, en heb den nonnensluyer aangenomen in het klooster
mijner jonkvrouwen.
„Geloof vrij, dat u dit ten goede zal komen, zoo God en
Sinte Lucia zich ook maar eenigszins bekreunen om
Uwe nederige dienaresse in Chr.
Caterina dei Ginnasj."
„Roma, alle Botteghe scure, 6 Febr. 1646."
Twee groote tranen rolden er uit Jacobs oogen .... toen
hij den druk van een handschoen op zijn schouder voelde.
„Niclaes !" riep hij uit, omziende. 't Was zijn neef in eigen
persoon.
„Foei, foci! wat zit ge daar te mijmeren !" zeide deze.
„Dat zou men aan uw kloeke kunstwerken niet zeggen, dat
ge zulke zwaarmoedige buyen kunt hebben !"
— „Te-leur-gestelde hoop !" zeide Jacob: „aan alle kanten
tegenspoed !" en hij gaf hem Caterinaas briefjen te lezen.
„Dat is niets nieuws," zeide Nicolaes, onbarmhartig. „Maar
ik breng u wat nieuws !"
i) Passen, t. a. p. bl. 308.
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— „Helaas," zei Jacob: „sedert de dood van Burgemeester Bas, die juist nog lang genoeg leefde, om mij de
Heilige -Wegspoort te bouwen te geven I), verwacht ik niets
meer van de Amsterdamsche Wethouderschap. Misschien
had ik beter gedaan mij door Stalpart te laten overhalen,
om de verdeeling, die Burgemeesteren in November voor
het nieuwe Stadhuis hadden vastgesteld, te volgen; maar
gij weet, lieve vriend! ik vrees banden meer dan de dood. Wat
was er te maken met 200 voet lengte en 16o breedte ? ...
Wij hebben onze plannen ingezonden; maar ze beandwoorden
niet aan de vereischten: dat weet ik ! .... Helaas! ik had
gehoopt, daar ik mij toch „geen eigen haard" weet te
stichten, mij eenigen roem te vergaderen (32) .... Wat zeg
ik, misschien mij een naam te maken, die weérklinken zoíl
tot in de Rione delta Pignia, in het romeinsche klooster der
Donckere winckelen 1 Maar de egyptische zwarte kunst,"
vervolgde hij met een eenigszins bitteren grimlach, „houdt
alleen woord in hetgeen mij kwelt, niet in hetgeen mij troosten
kan.... De afmetingen van het Stadhuis waren veel te klein
voor de grootsche koopstad Amsterdam. Ik heb doorgedreven
bij Stalpart 300 voet lengte op 210 a 23o breedte (33)• •
— „O gij moedeloze," zeide Nicolaes, „hoor wat ik u ga
meédeelen. Gisteren is (volgends Burgerm. Andries Bicker)
in de Vroedschap besloten, dat het nieuwe Stadhuis Zots
hebben omstr. 220 voet breedte op 300 voet lengte. De
plannen van Vingboon, Post, Pieter de Keyser, en Simon
Bosboom zijn ter zijde gelegd!"
— „Dan is het gewonnen !" riep Jacob van Campen uit,
en een blos ging over zijn zwaarmoedig gelaat en hartlijk
klonken en dronken zij met den franschen wijn, die Margaretha
had binnengebracht.
In verband met hetgeen ik ter inleiding van dit hoofdstuk
zeide, konden de voorvaderen van Jacob van Campen en
Daniel Stalpart, den eigentlijken „Stadts-architect" (34) in
hunne graven door geene verwondering worden aangegrepen,
dat hunne namen op een hoeksteen van het nieuw Stadhuis,
als de bouwers daarvan, zouden kunnen prijken. Noch de
i)

1636-37. Domselaer, B. III, bl. 205.
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orthodoxie der Staatskerk, noch de Oranjepartij vond in die
namen behagen. Men kent den priester en dichter Joan Stal
misschien ook den Jezuïet Michael-paert(vndWil),
Stalpaert (t ii Nov. 1635), en men herinnert zich, dat het
een Jacob van Campen was, die, schoon bij de omkeering
van 1578 pas in de Vroedschap van Amsterdam benoemd,
in 1581, met 4 anderen I), weigerde zijn eed aan den Soeverein
te breken, en den Prins van Oranje als hooge Overheid te
erkennen. Deze Jacob was de grootvader des bouwmeesters
van het Amsterdamsche Raadhuis (35).
VII.
Het is maar aan weinige beroemde mannen gegund hunnen
naam aan een tijdvak te schenken. De Fortuin, die, bij gelijkheid van verdiensten, uit de Vorsten, de helden, de wijsgeeren,
de dichters, de kunstenaars, slechts den enkele aanwijst om
de lauwerkroon te dagen, waarop meerderen aanspraak
hadden, en die den naam diens enkelen op alle lippen legt,
is misschien niet van onrechtvaardigheid vrij te pleiten. Niette-min zal die lauwerkroon wel bijna nimmer het hoofd eens
onwaardigen eieren; al gaat de buitensporige lof, die hem
gegeven wordt, ook mogelijk te ver. In 't algemeen kan
men er wel in berusten — dat het vaandel, hetwelk toch
door iemant gedragen moet worden, eerder wordt toegeschreven aan dezen dan aan genen. De volksstem weet van
geene tusschenwegen, weet van geen fijn becijferd Ieder het
zone. Als de zon valt op een held, vraagt het volk niet, of
nog anderen in de wolkschaduw even dapper gestreden hebben.
Het volk behoeft een kreet, een leus; het neemt geen genoegen met een register, en houdt niet van zuilen met
driehonderd familienamen beschreven en aan de Eendracht,
aan de Vrijheid, aan de Wetenschap gewijd; het houdt van
zijn Willem Tell, zijn Grooten Frits, zijn Napoleon: al is de
eerste een mythe, de tweede, bij al zijn menschenkennis,
een onduitsche bel-esprit, de derde, bij al zijn genie, een
despoot. De Fortuin zet een hoogeren luister aan die namen
x) Jacob Janssen Banningh, Jan Laurenssen Spieghel en Jacob Franssen Oetgens
van Waveren. Wagenaar, I, bl. 370, 390.
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bij en ze vertegenwoordigen een reeks van ideën, van feiten,
van toestanden, die het volk bemint. Het volk houdt van
rezumeeren; beknoptheid is in groot populair aanzien, want
de werking van rede en geheugen is vermoeyend, en men
vermoeit zich niet gaarne; men vergaapt zich liever.
Eene onmeédoogende kritiek lacht daarom dikwijls met
het volks-enthuziasme — dat zich niet alleen uitspreekt in
den faubourg St Antoine of op het champ de Mars, maar
ook in de Parlementen, en vooral op de kongressen voor
den „vooruitgang" der „beschaving". Maar hij, wiens naam
te-recht of ten onrechte met vergulde letters gespeld pleegt te
worden, zal toch, gedurende een korter of langer tijdvak, tot
de helden der geschiedenis behoord hebben.
Om die helden worden allerlei anekdoten gegroepeerd;
allerlei feiten en ideën vinden hunne verklaring in den
vingerdruk dier begunstigden en men is gelukkig in het zien
van springveêren, wier werking aldus op eene voldoende
wijze verklaard wordt.
Zijn de helden - dichters of kunstenaars, dan worden zij
vereerd als het kort begrip aller kunstkrachten van hun
tijdvak. Voor 4o jaar geleden waren alle nederlandsche „rijmwerken" der Middeleeuwen van Jacob van Maerlant; voor
20 jaren waren alle historie-schilderijen der XVIIe- eeuwsche
andwerpsche school van Rubens, alle nederlandsch-XVeeeuwsche van de Van Eyken en nu reeds ander-halve eeuw
lang, zijn alle gebouwen, die na de dood van Hendrick de
Keyser gemaakt zijn, van Jacob van Campen. De gevierde
naam van den bouwmeester van 't Amsterdamsche Stadhuis
wordt verbonden aan dit „Achtste Wonder", aan het huis
van Huydecoper, het huis der Heeren Trip (Rij ks-Muzei m I),
het Mauritshuis, de Oranjezaal, het, helaas, gesloopte huis
van Const. Huygens op het Plein, Hofwijck te Voorburg, het
stadhuis en de koepoort te Enckhuysen, het Gemeen-landshuis
van Rhijnland (Swanenburg), het huis te Rijswijck, dat van
Dedel te Lisse, de tombe van Van Galen, ja het weeshuis
te Haarlem; om niet te spreken van het huis te Randebroeck en het zoogenaamde Hooger-huis bij Amersvoord.
Ook zijn hem eenige schilderijen toegeschreven, waar hij nooit
e) [In 1862, toen dit verhaal werd geschreven.]

I04 JACOB VAN CAMPEN,

de hand aan gehad heeft, en jammer genoeg, zijn er zeker
vele, die hij wel heeft bewerkt maar waar zijn naamteeken
niet op ontdekt is.
Tijd en ruimte ontbreken mij, om te onderzoeken, welk
aandeel Jacob van Campen aan de stichting van eenige dier
gebouwen gehad heeft; maar zeker is het, dat noch het
Mauritshuis, noch Rijswijck, noch Swanenburg, noch het
raadhuis van Enckhuysen door hem gebouwd is en allerwaarschijnlijkst, dat hij aan de eigenlijke optimmering der
woningen van Constantin Huygens hoegenaamd geen deel
heeft gehad (36).

Het was weinige dagen na dat een sleep van duizend
treurenden in plechtige optocht de Haegsche Wagenstraet
was doorgetrokken, en langs den Delfschen weg het stoffelijk
overschot van den voor twee maanden overleden l), en sedert
gebalsemden Stadhouder Frederick Henrick naar zijne laatste
verblijfplaats (den rooster boven de even zeer gebalsemde,
maar niet gekiste, Louise de Coligny) in de „Nieuwe Kerck"
te Delft had vervoerd, — dat drie Heeren, in het zwart
gekleed, het West-Einde afwandelden, en, de beide molens
ter rechter en linker hand latende liggen, aan gene zijde der
brug een wagen bereikten, die op hen scheen te wachten.
Twee van de drie droegen de ridderketen van St Michiel,
en de man met beurtlings weemoedigen en strengen, schoon
altijd eenigszins satyrischen blik, die aan de linker zijde van
den kleinste der beide Ridders ging, was niemant anders
dan de Heer van „Randebroeck", Jacob van Campen.
„Hoe gaarne zou ik aan Haar Hoogheids verlangen voldoen, en vergezellen u," zeide de oudste en rankste Ridder
tot de beide andere Heeren; „maar ik gevoel mij gants
niet wel, en zal zoo spoedig mogelijk te-rug-reizen naar
Amsterdam ...."
— „Gij zult daar vast den winter overbrengen, Heer
Drost," zeide zijn ordebroeder.
De Ridder Hooft, want het was Pieter Corneliszoon zelf,
andwoordde, met een vlotten glimlach: „De mensch wikt,
i) -t 14 Maart, 1647, begraven io Mei.
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God schikt: maar het is mijn voornemen, Heer Huygens !"
Constantin zag den Drossaart ernstig aan: „Goeden moed
gehouden, mijn Heer Hooft! Goede verzorging zal u straks
ten deel vallen, en wij hopen, bij uw spoedig herstel, waarmeê
de Voorzienigheid het Vaderland moog zegenen, het volgend
jaar elkander te -rug te zien. De jonge Prins zal mij dezen
winter wel bij zich wenschen; maar in het schoone seizoen
hoop ik toch de torens van het Huis te Muyden eens weêr
te begroeten."
— „'t Moge Gode behagen! ik danke des UwEd." zeide
Hooft met een verborgen zucht; „maar voor mij — is 't tijd
van gaan: hoewel hij die veel goeds en schoons op aarde
gekend heeft, en er laten moet, het scheiden niet aanvaarde
dan met dubbele pijn."
— „En zoo zijn er anderen," zeide Campen, „voor wie het
sterven schier louter gewin zou wezen."
— „Door de hoop op de eeuwige zaligheid," zeide Huygens.
„Door de zekerheid dat men van de lasten des levens
bevrijd is," andwoordde de Heer van Randebroeck. Huygens
en Hooft wisselden een blik.
De drie Heeren stonden bij den wagen. De Drossaart gaf
den beiden anderen een handdruk, doch Huygens met eene
zeer bizondere warmte — altijd behoudens eene zekere onderdanigheid, dien Hooft tegenover 's Princen geheimschrijver
nooit vergat. Een traan stond den Heer Hooft in het oog.
„Heer Campen, wij kennen elkaar nog niet lang," zeide
hij; „gij zijt jonger dan ik; zult waarschijnlijk langer leven.
Ik weet niet wat uwe ondervindingen zijn: maar mij heeft
de begrafenis van den Prins op de gedachte gebracht, dat,
wat men moog houden van de eeuwigheid — de veiligste
levensweg die is, welke als de voorstraat eener volgende
lange heirbaan wordt beschouwd..."
Van Campen trok twijfelend de schouders op, en zeide:
„Ik geloof met u, dat de weg der eer niet straffeloos ver
wordt."
-laten
— „Behalve die der eer meen ik, dat er nog wetten zijn
die niet geschonden mogen worden."

— „Die des lands," andwoordde Van Campen.
„De inzettingen Gods, zeide Constantin.
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„Eilaas," andwoordde de bouwmeester: „veel hoofden veel
zinnen! Ieder ketter heeft zijn letter. We zijn niet meer in
de dagen van Abraham, dat God tot de menschen sprak...."
-- „Dat gebeurt nóg wel enkele reizen," zeide Hooft
zachtkens, drukte den beiden Heeren ander-maal de hand,
en terwijl zij instapten, verwijderde Hooft zich en keerde
te-rug in de rezidentie (37).
„De Drost is zwaarmoedig," zeide Huygens.
„Het is of hij een voorgevoel van zijn op handen sterven
heeft," andwoordde Campen. „Gij zoudt als een oud vriend
veel aan hem verliezen, Heer van Zuylichem," ging hij voort.
„Ja, wij hebben gelukkige uren samen gesleten," zeide

Huygens.
„Mai senza voi mensa festante l)," zeide Campen, met een
opmerkbaren grimlach. „De Drost was een voortreflijk gasteer, niet waar ?.. . Mij dunkt, hij kan het hoofd gerust neder leggen. Zijne milde geaardheid, zijn rechtvaardigheid in het
Baljuwschap, zijn fatsoen in de maatschaplijke betrekkingen
— moeten, al sleet hij den kouden kerkvloer niet te veel,
hem zelf-te- vredenheid geven."
Huygens meende, dat het in 't algemeen goed ware, zoo
er Godsdienst bijkwam.
„Zijn vrienden hadden dit den Drost misschien wat vroeger
kunnen herinneren," zeide Campen, met eenige koelheid. De
Ridder Huygens, Sekretaris van de Princen, sedert 15 jaar
Raad en Rekenmeester van Frederick Henrick en man van
middelen, was weinig gewoon, dat men zich zoo onhoofsch
tegenover hem uitsprak.
„Het blijkt nog niet, dat het den Drost er aan ontbrak,"
zeide hij; „het blijkt even min, dat het den muyder gesprekken aan christelijke opwekking mangelde...."
— „Ten minste men heeft er Vondel om Godsdienstredenen
over den drempel gezet (39)..." zeide van Campen, „Luister,
Heer Huygens! ik zeg met u — vrijheid, blijheid: weg met
de banden der consciëntie. Maar ik kan er niet bijvoegen:
'Leven de inzettingen Gods!' — Want hoe kom ik tot de
wetenschap, wat die inzettingen zijn? Ze leeren of iets anders
x)

Zonder 11 geen vroolijke tafel. (38).
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dan de consciëntie, en dan worden ze banden. Of ze leeren
het zelfde, en dan zijn ze overtollig. Vondels geweten heeft
hem tot de Moederkerk te- rug- gevoerd. Dat geweten deugt
dus zeker niet? Of zij deugen niet, die er hem om vervolgen...."
— „Vondel is met blindheid geslagen," zeide Huygens.
,Ja, andwoordde Campen, „maar de rechte oogemeester is
moeilijk te vinden; als er geen ander brevèt voor den dag
wordt gebracht dan dat de lieden zich -zelven verstrekken."
Huygens zweeg, en vond Jacob van Campen, dien hij als
bouwmeester, wel is waar, over den aanleg van Hofwijck
geraadpleegd en wegends zijne verbanning van de laatste
sporen der Gothiek geprezen had (40), een onhoffelijk libertijn.
De wagen reed met betrekkelijk grooten spoed langs de vruchtbare landouwen van het Westland. Het leed niet zeer lang
of men kreeg de vier moderne torens van het Huis Honsholredijck in het oog. Tien minuten later stonden Huygens en
Campen in eene rijk gemeubelde voorkamer. Doctor Wm vander
Straeten, des overledenen lijfarts (41), kwam, met den rouw
in tabbaart, oog en stem, hun hier te gemoet, en diende,
een vierde uurs later, hen persoonlijk aan bij de Princesweduwe van Oranje- Nassau — de meest door Hoofts en
Vondels heerlijke vaerzen beroemde Amalia van Solms.
Na den afloop van 's Princen begrafenisplechtigheden had
zij zich in stille afzondering hierheen begeven, slechts van
twee harer dochters, eene enkele Edelvrouw en een paar
jonkers, voor den kamerdienst, vergezeld.
De Princes zag er belangwekkend uit in haar rouwgewaad,
en hare smart was niet gehuicheld. De beide Heeren werden
binnengeleid; Huygens naderde zijne hooge gebiedster ten
handkus en noodigde, namens de Princes, den Heer van
Randebroeck plaats te nemen.
Sommige schrijvers geven aan Jacob van Campen den
titel van architekt der Princen van Oranje. Tot dus verre
ontbreekt alle grond voor de stelling, dat Jacob van Campen
hetzij bouwmeester van Frederick Henrick, hetzij van den
braziliaanschen Maurits geweest zou zijn; wel heeft Pieter Post
dien titel gevoerd (42).
„Monsieur de Randebroeck," zeide de Princes, en ging in
het Fransch voort: „gij kent de ramp, die deze gewesten,
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die in-zonderheid mijn Huis getroffen heeft .... De plaats,
die gij onder de kunstenaars van dit land bekleedt, meer
dan het aanzien van uwen maatschappelijken rang, geeft u het
recht getuige van de droefheid te zijn, die binnen deze muren
heerscht — nog levendiger, ik kan, God dank, niet zeggen
nog oprechter dan ergends elders. Gij zult mij vergeven, dat
ik reeds heden u tot mij geroepen heb om mij te dienen
van raad bij de uitvoering van een plan, welks verwezenlijking mij, ik voel dat, goed zal doen aan het gebroken
hart......
— „Ik zal mij gelukkig rekenen, Mevrouw," andwoordde
Van Campen, „indien ik met een groot offer slechts een
klein gedeelte van de smart uwer Hoogheid kan lenigen."
Huygens vond Van Campen een hoveling. De bouwmeester
ging voort: „Het is aan mij, Mevrouw, hier uit te spreken,
wat zeker alle kunstenaars in het vaderland met mij gevoelen.
Het geldt voor ons hier iets nog innigers dan de dood van
den Stadhouder, van een Vorst, in veel voortreflijk en door
de meesten geliefd .... Ik heb te zeer van nabij de hoven
leeren kennen, om te meenen dat uwe Hoogheid verwonderd
kan wezen, indien ik, door maat te houden in mijne woorden,
Haar een bewijs van de oprechtheid mijner gevoelens wensch
te geven."
Huygens vond Van Campen onvoorzichtig, bijna onwellevend.
„Wij betreuren sedert twee maanden, Mevrouw, diep en
oprecht, den dood van den eersten der Princen van Oranje,
die niet maar de beste staatsman, veldheer, of Verbi divini
magister r) van het land was, maar een hart had, dat warm
sloeg voor de kunst. Belvedere 2) te Rijswijck, het Hof in
het Noord-Einde, de Nieuwe Doelen, dit slot-zelf, en de
wijze waarop schilderkunst en beeldenarij ze gestoffeerd
hebben, zijn levende getuigen, hoe de Prins de architektuur, de
Moeder der Kunsten, beschermde. Daar zij zijne nagedachtenis
voor gezegend!"
i) Meester van het godlijk woord, praedikant. Van Campen begaat hier, willends
of onwillends, eene onnaauwkeurigheid: de prxdikanten noemden zich: Verbi
divini minister (dienaar).
2) Het huis te Rijswijk, ook Nieuwburg genaamd, 1634.
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— „Ik zou gaarne tot heur verheerlijking iets toebrengen,"
zeide de Princes, die van Campen met eene weemoedige
vreugde had aangehoord. „Het is u wellicht bekend, Mijn
Heer, dat steeds tot de wenschen van Zijn Hoogh. behoord
heeft de stichting van een Huis in het Bosch (43). Dit nu
zal worden gebouwd naar de teekeningen van Post. Ik had
u willen verzoeken u met hem te verstaan, om die huizinge
zoo goed in te richten, dat het geheel een gedenkteeken
worde van den dienst, dien ik-zelve en het vaderland wijden
aan de nagedachtenis van Zijne Hoogheid."
— „Pieter Post is een bekwaam architekt," zeide van
Campen nadenkend. „Zou Uwe Hoogh. niet goed kunnen
vinden hem het begonnen werk te laten voltooyen, en mij
op te dragen — al wat Uwe Hoogh. verder wenschen zou ?"
— „Het is de wensch van Hare Hoogh." zeide Huygens,
„dat Gij u beraadt en verstaat met mijn goeden vriend, den
verdienstelijken Post, om dat werk in den bedoelden geest
ten uitvoer te brengen."
— „Indien Mevrouw de Princes u heeft opgedragen voor
de uitvoering der zaak te zorgen, Mijn Heer de Sekretaris,"
zeide Campen, „dan kunnen wij Hare Hoogh. wellicht de
zorge sparen, die aan het afhandelen van dit voorstel verbonden is."
— „Hare Hoogheid wenscht zelve van u een plan van
exekutie te ontvangen," andwoordde Huygens.
— „Indien Uwe Hoogh. den bouwmeester Post wil opdragen
mij de teekeningen van het werk te zenden, of de opgave
in bizonderheden hoe ver hij daarme@ gevorderd is — hoop
ik wel tot de vaststelling van een ontwerp te kunnen komen.
Ik ben bereid mij oogenblikkelijk ter plaatse te begeven ...."
— „Doe dit, Mijn Heer van Randebroeck," zeide de
Princes. Mijn Heer van Zuylichem zal u alle inlichtingen
geven en u vergezellen... ."
— „Ik heb nog veel ter voorbereiding van de raadpleging
met Hare koninklijke en keurvorstelijke Hoogheden te bezorgen," zeide Huygens; „maar zal, daar het de wensch is
van Uwe Hoogh., den Heer van Campen een eind weegs
te- rug- geleiden."
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Missive van Jacob van Campen aan Amalia van Solms,
„Princes-Douagiere van Orangen", etc. etc.
„Amsterdam, 13 Augusti, 1649.
,,Me -Vrouwe!
„Het vorstelijck officie, waermede Uwe Hooght wel gheweerdight heeft my te belasten, is niet ghemackelijck ten
eynde te brenghen. Ick sie duydelijck, aen den Heer van
Zuylichem, dat men een befaemt letter-constenaer can sijn,
en daerom noch niet volcomen in de geheymen van schilderen bouwconst sijn ingewijdt. Die vernuftighe Heer is een
lief- hebber van de const, maer in Roomen plaghten wy te
segghen: „dilettante non vuol seinpre dire intelligente" I). Wy
sijn echter vry wel d'accoort, maer de vertraghinghe, die het
werck lijdt, moet principael worden gheweten hieraen, dat
d' Heer Huygens buyten my om met de schilders onderhandelt, die voor dese Sale hunnen arbeydt sullen leveren.
Gaspar de Crayer, p. exempel, die met Jacob Jordaens wedievert, wie de vacante plaetse van Rubbens het beste vervullen sal, vreese ick, dat wy sullen missen, voor een der
hoofdtableaux. Het schijnt dat by van den Hre Huygens niet
geerne wilde hooren, dat de faicten, op de schilderinghen af
te beelden, hun door my, in schets, ghenotificeert wierden.
Crayer heeft sich op dien voet gheexcuseert. D' Hie Huygens
allegeert, dat dit moet gheweten worden aan de religie, als
ware het stuck, het Vertreck nae het vlaemsche slag/welt, te
seer hugenots en orangist, maer de waere reden is, dat de
Hre Huygens de constenaers onder malcander had moeten
laten spreken en het werck verdeelen. Wy sullen nu Thomas
Willeboerts en Goncales Coques (q.q.) daertoe sien te krygen.
„Mijn plan is nu aldus (De zestien wanden der Sale, de
welfschilden en frisen bieden plaetse genoegh aen) :
„Voor-eerst boven den schouw de Geboorte van Sine Hoogkt.
's Princen onsterfelijke Vader door de naderende Doot bedreight. Syne Moeder, die den jongh gheborene aen Minerva
geeft, en de wel -ghewapende Wijsheit den Prince ontvangend'
in haer schilt. Dat is de waere voedster -moêr der Princen
i) Liefhebber wil niet altijd zeggen kenniskebber.
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Daer-boven, in het welfschilt Aurora, de Dageraet, de Opcomste. Ick hebbe dat heerlijck ghesien, teghen een gewelf
geschildert, door den vermaarden Guercino, in sekere Villa
te Rome.
„Uwe Hooght mogt sich de gheneuchte veroorloven aen
sulcke reyse verbonden, en laten sich door den Hr Huygens
(midts S. Ed. Gestr. wat leer-achtigher valle) aldaer ver
-ghesln!
„2° Recht teghen over dit tafereel: de Apotheose van den
Prince of sijn Triomf: Sijne Hooght staende op eene Zege
bespannen met vier witte paerden; Pallas en Mercurius-kare,
geleydense; een jongelingh, op een der peerden geseten, stelt
de Blijdschap voor; twee leeuwen, ter zijde, de Grootmoedig
honden, de Waeksaamheidt en de-heytndCrac,w
Trouw. De Victorie becroont het heldenhooft. En achter den
Prince, Hooghloff. Mem. soude ik geerne Sijne Hoogheyt
den jonghen Prins Willem sien, te peerd geseten, aen het
hooft van een op-ruckend heir-leger. De Nijd sterft voor de
voeten der peerden; boven den Overwinnaer, ja nog hooger
dan Syne Hooght-selve sou ick de Vrede willen sien, die de
Vorst, helaes, zelf niet heeft moghen smaken. Ter syde, de
Doot, wiens pylen door de Faem worden af-ghewent. Dit
werd een stuck van 27 voet hooghte, by 24 breedte.
„Ter rechter syde daer van wil ick mijne edele ghebiederesse
plaetsen, met hare vier princelijcke dochters, vertroost van
eenen Enghel. Voorts in de andere paneelen: 's Princen opleydinghe tot Capt.-Gen., tot Ammirael, S. Hooghts hoog
huweljck, en sijne huldinge als Stadthouder.
Voorts soude ick op de deuren der sale willen voorgestelt
sien Pallas en Hercules, dat 's Raed en Daed, die de Vrede
binnen laten, aen wier voorbereydingh 's Princen Wijsheyt en
Cracht soo veel ghe-arbeyt hebben.
„Ick hebbe den Hre Huygens sedert langh verzocht de
vaderlijcke en moederlijcke quartieren van salr Syne Hoogheyt
te besorghen, om deselve in de wulfboogen aen te brengen
en mijn vier herouten wat om handen te geven," (45) enz.
J. S. Uwe Hooght gheweerdighe my te laten beschrijven: Aenden Ingenieur
van Campen, tot Amsterdam, ter herberge van Albert ten Brincke" (46).
Te gelijk bijna met dezen brief, ontving de Princes, half-
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Augustus, 1649, een franschen brief van den sekretaris Huygens
waarin het volgende voorkomt:
„Te Antwerpen zag ik voor 5 of 6 dagen, de stalen of
modellen van Willeboert en Goncales van de stukken, die
hun besteld zijn, en ik maak staat, ze in den Haag te vinden
om ze aan Uwe Hooghl te laten zien en er Haar oordeel
over te kennen, zonder 'twelke ik niets voor mijne rekening
heb willen nemen. Crayer, de groote schilder van Brussel,
heeft zich p. brief verschoond van zijn stuk te maken, onder
verzonnen voorwendsel. Ik geloof, dat de ware reden is, dat
het onderwerp te Hugenootsch en te Orangistiesch is om in
Brussel uitgevoerd te kunnen worden. . . enz.
En den 3n Sept. voegt Huygens er bij: „De Heer van
Campen is van hier vertrokken, voor 4 of 5 dagen, na dat hij
al zijne schilders op dreef had gebracht, om ieder zijne
taak goed te voltooyen. Hij zeide mij, dat hij naar Amersfoort keerde, om nog aan zekere cartons te werken, die men
volstrekt behoefde. Wij kwamen toen over -een: dat aangezien de goede schilder Grayer zich onttrokken had (hetgeen
mij zeer spijt) Willeboert de geschiktste zoû zijn om het stuk
te maken, dat den eerste bestemd was, en ik nam op mij er
hem kennis van te geven; hetgeen ik, sedert, bij expressen
brief heb gedaan, hem aanbevelende mij ten spoedigste zijne
modellen te sturen, die hij en de andere schilders mij te
Antwerpen hadden laten zien; daar Uwe Hooght zeer
wenschte er kennis me@ te maken, en dat zij mij beloofd
hadden, dat ik ze hier zou gevonden hebben, bij den terugkeer van Zijne Hoogh. uit Zeeland. Tot heden ben ik nog
in afwachting, en ik kan mij maar niet begrijpen, wat hen
te- rug- houdt. Inmiddels heb ik er hun scherp genoeg over
geschreven, en ik zal zeker eerstdaags andwoord krijgen. Dit
tijdverlies is hieraan te wijten, dat Van Campen, die eischt
dat men zijne voorschriften naauwkeurig opvolge, ze zoo
duister aangeeft, dat zij, die ze moeten uitvoeren, genoodzaakt zijn er nieuwe modellen van hunne hand naar te maken,
om te zien of zij elkander verstaan" (47).
Verder schrijft Huygens over de moeilijkheid om het
getal der voorvaderlijke quartieren van Frederick Henrick
tot XXXII te brengen, en vreest, dat men zich met 16 zal
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moeten vergenoegen, en vervolgends over de latijnsche spreuken,
die door hem zullen opgedragen worden. Daarna voegt hij
er ook dit bij:
„Ik zie niet, dat de schilders nalatig (négligens) zijn; in
tegendeel ieder haast zich zoo veel hij kan, en Post gaat er
dikwijls heen, om ze aan te drijven. Daar zijn plekken bij,
die mij zeer behagen, anderen minder, en ik durf ze wel
afkeuren; vooral weet ik nog niet, wat wij met die helsche
Aurora zullen doen, die Van Campen wel niet zelf schildert,
maar die hij geteekend heeft. Het is een lastig mensch om
te regeeren (un fascheuz homme à gouverner), en in allen
geval is het noodig dat Uwe Hoogh. haar misnoegen met
nadruk uitspreke, tot dat alles naar Haar welgevallen zijn
zal...." enz.
Als de schilders, die, van 1648 tot 1652, aan de Oranjezaal gearbeid hebben, worden genoemd: voor-eerst Jacob van
Campen zelf, dan Jacob Jordaens, Dirck van Tulden, Pieter
Soutman, Cesar van Everdingen, Salomon de Bray, Jan

Lievensz., Kouwenburg, (Pieter de?) Valck, Goncalez Coques,
Thomas Willeborts Bossaert, Pieter de Grebber, Gerard Honthorst, Dirck Graauwhart, en Cornelis Brizé (48).
In het groote, dusgenaamde blaauwe kabinet is belangrijk
schilderwerk van Govaert Flink, Gerard ter Burg en — den
Jezuiet Daniel Segers (49).
Boven den Triomf van Frederick Henrick is nog aangebracht: de christelijke dood van den Held, die, ondersteund
door het Geloof, de Hoop, en de Liefde, zijne oogen ten
Hemel richt.
In den ruimen koepel boven de zaal is eene gaanderij, ter
plaatsing van muzikanten uitgebouwd. In het midden van
het gewelf heeft Amalia van Solms hare beeltenis in rouwgewaad doen stellen, en in de fries der zaal leest men in
't Latijn: AMALIA VAN SOLMS, ONTROOSTBARE WEDUW, HEEFT
AAN FREDERICK HENRICK, PRINCE VAN ORANJE, HAREN
ONVERGETELIJKEN GEMAAL, DIT MONUMENT HARER DROEF
HARER ONEINDIGE LIEFDE, ZIJNER ALLEEN WAARDIG,-HEIDN
DOEN OPRICHTEN.

Verspr. Verh. II.
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VIII.
Daar stond dan het Amsterdamsche Stadhuis, in al zijn
grootheid, te schitteren. Het was zeven jaren sints men den
eersten steen had geleid. Velerlei tegenspoeden waren den
bouw in den weg gekomen. Een oogenblik zelfs had men
geaarzeld, of het vermetele werk wel voltooid zoíl worden,
en men zich niet bij het klimmen tot de eerste kroonlijst zoí
moeten bepalen. Maar men was alle bezwaren te boven gekomen, en als men de plaatsing of voltooying van sommige
beelden, de uitvoering van eenige schilderstukken en de
leidekking niet rekent, was in het jaar 1655 het gebouw gereed
om te worden ingewijd en betrokken.
„'t Is voor de waardeering niet genoeg, dat men de grootschheid der massa, de schoone evenredigheden der onderdeelen
tot het geheel, bijv. de hoogst kiesche verhouding van den
toren tot den middengevel en het geheele gebouw, geniete;
dat men de kracht, de waardigheid, den overvloed, het zelfbewustzijn, de meerderheid erkenne en onderga, die het
gebouw uitspreekt; dat men het republikeinsch-aristokratiesch
charakter van dit Stadhuis in de kernstad der Doorluchtige
Nederlandsche „Provintien", met zijn van voren geopende
voeting en zijn verwerping eener monarchale voorpoort,
opmerke; dat men de schoone aanwending der verschillende
kolomorden gadesla op de verschillende hoogten, binnen en
buiten, en den weelderigen rijkdom van fantaizie en bergsteen, te midden van ons glorierijk moeras met grootsche
mildheid ten toon gespreid. Men moet zich het gebouw
denken, ik zeg niet, voltooid — want ik twijfel nog of de
ontworpen beelden rondom den toren de door Van Campen
bedoelde grootsche uitwerking zouden gehad hebben — maar
vooral moet men het zich denken in eer en charakter hersteld: de groote zaal weêr werklijk Volkshal — veel meer
hoogbewelfd Pl e i n dan kolossale kam e r; men moet ze
zich denken, in verband met de herstelde ruime gangen of
galerijen, en deze, als een waereld in het klein, op eiken hoek
beheerscht door de 7 voet groote persoonsverbeeldingen der
waereldplaneeten en hoofdgoden eener geestrijke mythologie,
aangevoerd door der Goden moeder Cybele, dochter van den
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Hemel en de Aarde. Men moet die jammerlijk vernederde
Vierschaar, in zijne verbeelding, herstellen, en bewonderen
daar de gevonniste Zonde, in het voorkomen van vier „bedruckte", helaas, schóone vrouwen, als kariatiden het Heiligdom
des Rechts onderschragende; de grootsche, gespierde samenstellingen van Salomons eerste recht, Seleucus, die zich voor
zijn zoon een oog laat uitsteken, Brutus, die zijn zonen doet
onthoofden; de schoone beelden der Gerechtigheid, altijd
verzeld van „haere suster" de Voorzichtigheid. En dit alles
door den machtigen beitel van den reus Artus Quellien, met
meêwerking van den vurigen Symon Bosboom, uit marmer
geklonken!
Laat mij u (het is hoogst waarschijnlijk de text van Van
Campens ontwerp) in den kort-bondigen stijl der XVIIe Eeuw
nog enkele tafereelen — alle, in ons dras- en waterland, van
wit marmer gehouwen — aanwijzen:
„Boven de deur van de Borger Meesters Kamer: Mercurius,
die Argus geeren in 't slaep wilde speelen; maar Argus die
staet en waeckt, op dat hem die koe niet ontnomen en wort.
(De Prins had er, in het jaar -50, niet op gerekend, dat
Argus in het stadhuis verblijf zoá houden.)

„Boven de justitie Kamer: Amphion, die door 't Goedt
Accoort de Stadt van Theben opbouwden.
„Boven de Assuranti Kamer: Arion die op sijn spel soo
geassureert was dat by hem liet in zee werpen, en wiert door
een Dolphijn aen 't lant geset.
„Boven de Desolaten Boedels Kamer: Icarius en Dedalus.
Die te hoogh wil vliegen die komt tot val."
En al die geestrijke friezen en vercierde posten, en al die
heerlijk bewerkte attributen van wetenschap en bedrijf— eene
gantsche encyklopaedie — een natuur- en kunstsysteem, gelijk
het valt onder het bereik eener goede R e g e e r i n g.
Ziet „de fries inde Raedt-Sael, Hoe dat goeden Raedt
voortkomt." „De 3 hoofden: den Leeuw het tegenwoordighe,
den Wolf het gepasseerde, den Hont het toekomende. Het
hart (de liefde) moet geteekent sijn, den nacht verlicht worden,
„de gramschap uytgeroyt of ten minsten gedempt" en als
dolfijn moet „de Raedt" niet vlot daar heen zwemmen „over
de wateren" (5o).

II6 JACOB VAN CAMPEN,

Maar de ruimte ontbreekt mij tot meer beschrijvens. Ik
zo* anders ook reeds in i655 eenige der schoorsteen-, wanden welfschilderingen kunnen vermelden, door Jordaens, Flinck,
Ferd. Bol, de Helt Stockade, Jan Lievens, Erasmus Quellinus,
J. Bronckhorst, voor of op het stadhuis geschilderd: tafereelen
ontleend aan de gewijde en oude geschiedenis, maar alle,
meest zeer zinrijk, toe te passen op den werkkring der Amsterdamsche Magistraat. Meesterstukken van beeldhouwkunst in
b£reliëf vercieren ook het voor- en achterfrontispies; maar
wij hebben slechts gelegenheid over om een groet van hulde
toe te werpen aan het reusachtige beeld van den „Vrede",
met den palm in de rechter en de slangschei-staf in de linker
hand, ontworpen om in metaal het Oostelijk voorhoofd van
ons Raadhuis te vercieren, omstuwd van de Gerechtigheid en
de Voorzichtigheid: want ziedaar de optocht der Magistraat,
die van het uit nood bewoonde „Princenhoff" haar nieuw
paleis gaat betrekken:
„30 Julij a° 16S5. Na dat mijn Heere de Schout, (voorgedragen wordende de Roede van Justitie) ende de Heeren
Burgermeesteren, Schepenen, oudt Burgermeesteren, Tresorieren, Weesmeesteren ende die vanden Raedt, gevolght van
de gemeene secretarissen, op den 29" Julij deses Iaers 1655,
na 't aenhooren der predicatie inde Oude ende Nieuwe Kerck
in ordentlijcker processie, met acclamatie ende toeloop der
goede Burgerije, omtrent ten i t uren van 't Princenhoff waren
overgegaen op het Nieuwe Raadthuijs, ende aldaer possessie
hadden genomen. Is opden aenvolgenden dagh des morgens
ten 9 uijren, wesende den Son ditto, de Raedt aldaer vergadert ende bij een gecomen in 't vertreck der welgemelte
Heeren Burgermeesteren, Ende heeft, met de gewoonlijcke
eenigheijt ende lieffelijcke harmonie, genomen [eene reeks van]
Resolutiën" (5i).
Maar wij gaan den achtermiddag van den 30" nog elders
doorbrengen. Hier, de Calver-straet door, het Spuy langs,
gaan wij op eene der schoone hoofdgrachten ter maaltijd
bij Burgemeester Joan Huydecoper, Ridder, Heere van
Maersseveen.
Dat feestbanket was luisterrijk. Zit Joost van den Vondel
er ook al niet aan — hoort men er de taal van Pieter Cornsz.
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Hooft niet weêrklinken (de Burgemeesters namen zoo min de
kousenkoopers als de dooden op in hun verkeer) — de Ridder
Huygens was van Hofwijck komen rijden, om de feestviering
bij te wonen, en de Heer van Randebroeck ontcierde de tafel
niet, in de schatting van den Heer van Waveren (52). Jacob
van Campen was stil in gezelschap. Constantin Huygens kon
zeer vrolijk zijn. Huygens las zijn voortreflijk gedicht:
„Doorluchte Stichteren van 's Werelts Achtste wonder;
Van soo veel steens omhoogh op soo veel Houts van onder"
Van soo veel kostelicks soo konstelick verwrocht" (53)•

Van Campen voelde wel, dat er met geen enkel woordtjen
van hem, den schepper van al dat „konstelicke", in gerept
werd. Het gastmaal liep haast ten einde, eer Burgemeester
de Graef de gezondheid van Van Campen gedronken had.
In andwoord daarop zeide deze echter nog, dat er een man
was, die eene onsterfelijker eer aan het Raadhuis bereid had,
dan h ij, bouwmeester, 't vermocht: een dichter, wiens heerlijke
zangen nog op alle lippen zouden zweven als de laatste steen
van dit Raadhuis tot puin vermalen zoi zijn. Ieders oogen
wendden zich naar Huygens, die bescheiden voor zich zag.
„De dichter," zeide Van Campen, en hij rees en ontdekte
zich het hoofd, „gij hebt hem reeds genoemd: het is Joost
van den Vondel, de Amsterdammer bij uitnemendheid !" —
,,Bravo !" riepen de Vrijheer van Zuyd-Polsbroeck (Burgemeester Corn. de Graef), de Raden Cornelis van Vlooswijck,
Mr Jan Bicker, en Jacob Bas Dircksz. — Huygens, de „tael
vond dit niet prettig. „'t Is wel-ghelrdHan",
Van
Campen
met de lastige vrijheid voort,
ging
jammer,"
die hem eigen was, „dat hij hier niet tegenwoordig is; te
meer daar hier toch geen Ave-Marijtjen hem de tafel zou
hebben doen ontzeggen...." Jacob van Campen estoit un
homme fascheuz; men ziet, dat Huygens geen ongelijk had.
De gasten zaten op heete kolen.
„Men verhaalt ten minste, dat er tegenwoordig zijn," sprak
Huygens, half-luid, die de Ave-Marijtjens zelfs op hun hoed
dragen (54)."
— „Hetgeen niet belet," zeide Campen, bloedrood wordende,
„dat die hoed het zinnebeeld eener echt mannelijke vrijheid
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blijven kan, en beter is dan de hoeden van hofbedienden,

met livreigalonnen opgepronkt."
Dat klom hoog. Huygens stond op. „Houd uw rust, Heer
Rekenmeester!" _) zeide Van Campen. „Ik ga zelfde vrienden
van mijne lastige tegenwoordigheid verlossen," en Van Campen
haakte zich den mantel om, sprak een woord van dank tot
den gastheer, groette 't gezelschap met de hand, en vertrok.
IX.
Tot de ijverigste Priesters, die in de helft der XVIIe Eeuw
in onze Noordelijke Nederlanden aan de handhaving en herstelling van het aaloude geloof gearbeid hebben, behoorden
drie zonen uit adelijk geslacht, dat in de omstreken van
Leiden thuis - behoorde en aan een jonger tak van Egmont
den naam van Nieuwenborch ontleende, dien het aan zijn
familie-naam Alkemade toevoegde (55). Hun vader heette
Jacob; hunne moeder Agatha Beynstorp Willemsdr. Zonder
iets van elkanders voornemen te weten, begaven zij zich ten
zelfden dage op reis, en ontmoetten elkaar, in de hoogste
verwondering, maar te -gelijk met de innigste vreugde, in het
noviciaat der Vaders van de Sociëteit te Mechelen 2).
De middelste broeder heette Theodorus en was in het
Swolsche en later te Alckmaer werkzaam. De oudste was
Henricus, die o. a. te Amsterdam in den Saeyer heeft gestaan,
waar hij den qn Nov. i68o overleed en opgevolgd werd door
zijn broeder Joannes, die daar tot zijn dood toe (den 28n Jan.
1683) verbleven is. Maar voor dat die dood een einde aan
zijn aardschen arbeid maakte, had hij menige ziel tot de
waarheid gebracht. Geboren den i7' Sept. 1617 vond men
hem in 1649 predikend en de sakramenten bedienend te
Alkmaer; van 1666 tot í68o bewoonde hij den Bosch, en in
de jaren 1651-1665 was hij Pastoor te Amersvoort 3). Dit
heeft voor ons het meeste belang.
Onze Amsterdammer heeft, blijkends de Amersvoordsche
i) Huygens was re Raedt en Rekenmeester van de Princen".
2)

(van 5658).
a. p. en vergel. MS. Aantt. in de K. kerk te Amersvoord.

Litterae Annuae Miss. Batay.

g) T.
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„Stad -Policey-boecken" kerk gedaan „in de Vyver-[straet]",
waarschijnlijk in het Begijnenhof. Dit was een open pleintjen,
met een pomp, waarop onderscheidene kamers uitkwamen.
Het schijnt dat de kerk van de straat af niet in het oog liep.
Zij had „haar toegangh" heet het in de openbare acta der
Wethouderschap, „[door] de huysen van De Clock, [later]
De witte Scheer, [af] tot [aan] Haveloos, wonende op Havick
in de Vyver"-[straet] [alsmede bij] Henrick Aerts, naer Havick
toe, tot aen Ghutters". Hiermede worden de woningen en
bewoners aangeduid, onder begunstiging van éen van welke,
op een donkeren avond van Januari in het jaar 1656,tusschen
de geloovigen, die langs de Begijnhofhuizen sluipen, wij een
Heer naar binnen zien gaan, met een zwarten mantel om,
en een rol in de hand, die niet tot de gewone vespers- of
lofbezoekers schijnt te behooren.
Op het spoor der anderen kost het hem echter geen moeite
den weg te vinden, en hij woont dan ook den middag-godsdienst in het flaauw verlicht, maar volgepropt kerkjen, naar
't zich laat aanzien met veel stichting bij. Na dat de Priester
het autaar verlaten heeft, richt hij zich tot den persoon, die
het kostersambt waarnam, en deze leidde hem, binnen door,
eenige oogenblikken later bij Pater Joannes van Alkemade
binnen.
„Wel, Mijnheer Van Campen," zeide deze: „hoe later op
den avond, hoe schooner volk! en gij komt zoo door de kerk ?"
— „Ja, Pastoor!" zeide Van Campen, „ik heb mij eindelijk
eens van een plicht willen kwijten, dien ik sinds lang op mij
genomen had...."
— „Daar was zoo'n haast niet bij," zeide Pater Alkemade,
naar de rol ziende.
„Neen, Pater! dat bedoel ik niet," andwoordde Van Campen.
„Ik had een Vader-ons te bidden ter gedachtenis eener voor
jaren met mij bevriende ziel: en ik meende, ik kon dat
nergends beter doen dan in uwe kerk.... Maar niet-te -min,
ik heb uw bouwplan ook meegebracht...."
En Van Campen ontrolde de teekening, die hij, op verzoek
van pr van Alkemade, van eene voorgenomen vertimmering
van kerk en pastorie gemaakt had.
En hoe hij dien Pater zijn leven kwam te verhalen, en
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hoe hij hem beleed, dat hij bij geene gezindheid was ingeschreven, en welke gebeden er in een donkeren klooster- „hoeck” te
Rome voor hem gestort werden, kunnen wij niet melden met
de uitvoerigheid, die het verdienen zoí .
„Helaas," zeide de Pater, „dikwijls beslissen onze opvoeding
en de voorgang onzer vaderen, onze familie - overleveringen,
over onze geheele geestesrichting."
— „Wat die overleveringen betreft," zeide Van Campen.
„Ik heb ze zoo schoon als iemant .... Van mij heeft het lot
gewild, of laat ik liever zeggen het Godsbestuur, dat ik het
Stadhuis van Amsterdam zoíi stichten, maar honderd maal,
als ik het werk ging nazien, heb ik mij gevraagd, of deze
kostbare schepping niet ijdel en nietig was, als ik ze vergeleek, bij het werk van een mijner voorvaders in rechte
lijn, die de kerk gebouwd heeft, welke allernaast mijn raadhuis staat. Willem Eggaert, de bouwheer der Nieuwe Kerk,
was mijn oudvader, en hij voerde den titel van Heer van
Randebroeck zoo als ik" (56).
Weinige maanden na dit gesprek, schreef de rustige hand
eens Jezuïets het volgend zedig bericht, en zond het zijnen
Overheden te Rome toe:
„Huic merito accenseas celebrem ilium curiae Amstelodamensis architectum. Amersfordiae consuetudinem cum nostro
sacerdote (Joann. van Alckmade) contraxerat, a quo consultus
fuerat super novi aedificii fabrica. Hoc principium felicitatis
illius, cui fatalis morbus, et ad fidem catholicam, cum ante
nulli esset sectae addictus, aggregatio coronidem imposuit.
Exequiis interfuere mystae saeculares quinque, concionem
funebrem habuit noster. Aedificationi quam plurimis fuit
syncera ipsius ac fervens ad fidem conversio, gloriosius in
coelo palatium reperturi, domo civica quam Amsterodami
exstruxit" (57).
Dat is :
„Bij dezen (nieuw bekeerde z) hebt gij naar verdienste aan
te teekenen dien beroemden Bouwmeester van het Amsterdamsche Stadhuis. Te Amersfoort knoopte hij verkeering aan
met onzen Priester (Joannes van Alckmade), door wien hij ger) Namelijk: Joannes Petrus van Renesse, Heer van Wuip.
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raadpleegd was over den bouw van een nieuw huis. Dit was
de grondslag van zijn geluk, waaraan door eene doodelijke
ziekte en door de toetreding tot het katholiek geloof, van hem
die vroeger geenerlei sekte had aangekleefd, de kroon werd
opgezet.
„Bij zijne uitvaart deden vijf waerelds- Priesters dienst; de
onze hield de lijkreden. Zijne oprechte en vurige bekeering
tot het geloof was aan zeer velen tot stichting, terwijl hij
in den Hemel een nog heerlijker paleis ging te -rug- vinden,
dan het Stadhuis te Amsterdam door hem gebouwd."
Hij kan het, uit rustiger oorden met deernis hebben aan
dat weinig later (den IIn September 1665) de-gestard,
Regeering van Amersvoort besloten heeft „in de viver" huiszoeking te gaan doen, en dit „sittens raets" uitvoerde: maar
Joannes van Alkemade was gevlogen. De Magistraat wreekte
haar waardigheid door het vonnis, dat het kerkjen tot den
grond moest worden afgebroken.

Tot dus verre heeft men geloofd, dat er aan Jacob van
Campen, overleden den 13n September van het jaar 1657,
„door zijn vrienden"(!) een gedenkteeken is opgericht in de
St-Joriskerk te Amersvoord. Dit berust echter op een misverstand.

In het begrafenisboek van St-Joriskerk leest men, op 22
Sept. van gemeld jaar:
Aen d'Erffghenamen van zal: Jacob van Campen, twee
graffsteden [verkocht], ghelegen in de Noordtkerck, T'eerste
buen, 't tie graft. f too."
Tijd en plaats bewijzen, dat in deze grafplaats Jacob van
Campen is bijgezet. 't Is in den noodbeuk der kerk, tegen
het zuid -oostelijk vlak der driezijdige apsis, waar de zijbeuken dezer kerk oostwaards meé afgesloten worden. Maar
het monument, dat boven dit graf in den muur gemetseld is,
bestaande uit een zerk, waarop een fraaye marmergroep van
treurende engeltjens is geplaatst, die de zinnebeelden van
vergankelijkheid en eeuwigheid omgeven (een doodshoofden
een kartél met ringslang), dit monument zinspeelt hoegenaamd
niet op de dood van den grooten bouwmeester, en de wapen-
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schilden, op de kraagsteenen van het monument, verbinden
dit volstrektelijk en zonder uitzondering aan de familie
van JAN HEERMAN. Heraldiek rechts, heeft men het bekende
wapen dat de Heermannen van Oegstgeest, nog na hunne
doodverklaring door Gouthoeven en Simon van Leeuwen (58),
zijn blijven voeren: van goud, met een geankerd kruis van
keel. Heraldiek links vindt men, naar den regel, het wapen
der vrouw van Jan Heerman: GEERTRUIDE VAN CAMPEN,
jongste zuster van den bouwmeester: Gedeeld: I — Heerman, als boven; II — gevierendeeld, i — met lazuur (?),
met 3 (meerlen? of) geknotte zwaantjens, links gekeerd, 2 —
van lazuur (?), met een zwaan van zilver (?), 3 — van
sabel (?), met drie zilveren (?) haken, 4 — van ... met twee
gegolfde vaschen: en het middenschildtjen — van lazuur (?),
rechts geschuind door een gouden (?) geer. G r e b b e r voerde

i; een andere tak van dit zelfde geslacht — 2 ; Egg a r t
voerde 3; voor 4 weet ik geene keus te doen; maar zeker
is het, dat Jacob en Geertruide, tot den tak der Campens
behoorend, die den gouden geervormigen band in het blaauwe
veld voerden, tevens, door hunne moeder, van Willem Eggaert
en de Grebbers afstamden.
Er kan volstrekt niets anders dan het familiegraf van Jan
Heerman in dit zoogenaamde monument van Jacob van
Campen worden gezien.
't Is waar, dat men de vier regels grafschrifts van Vondel (59)
op een steentjen heeft laten beitelen en dit, ter getuigenis,
dat Jacob van Campen in het familiegraf zijner erfgenamen
was bijgezet, onder den zerk in den muur heeft laten vastmaken, ofschoon geheel los van het familiemonument. Ter
weêrszijde van dit heeft men, in later tijd, een in hout gesneden smallen trofee of slinger opgehangen, samengesteld
uit bouwmeesters- en schildersgereedschap. Maar die houten
dingen hebben niets te maken met den schoonen marmergroep, en waren trouwens ten jare 1841 maar met een
roestigen spijker tegen den zwart gemaakten muur hangende.
De roode verw, waarmeê ze toen besmeerd waren, heeft
sedert voor eene witte plaats gemaakt. Door een paar vloer
wordt ook vermeld, dat, in dit betrekkelijk weelderig-sten
familiegraf der Heermannen, Margareta van Campen, Jacobs
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zuster en naaste erfgenaam is bijgezet. Althands meen ik
het M v K met een kruis tusschen-beide zoo te moeten
verklaren. Zij was het, die Nicolaes Heerman Danszoon de
heerlijkheid Randebroeck in í66o overdroeg.
Wat mij ten slotte nog te vermelden blijft, is voor-eerst,
dat in í66o ook Caterina Ginnasi, en in geur van heiligheid,
overleed (60); ten tweede, dat Jacob van Campen zijne
stoute schilderij van het Laatste Oordeel, welke thands in het
St-Elisabeths-gasthuis te Amersvoord geplaatst is, volgends
laatste wilsbepaling, ten geschenke gaf aan de Stad, van
welke hij altoos als Hr van Randebroeck met welwillendheid
bejegend was (59).
Mogen wij,
......int soete dal
Daer God die werelt doemen sal" (6:)
11

onzen bouwmeester te- rug-vinden en gezamendlijk de eeuwige
glorie deelachtig worden, Amen!
Nov. 1862. Mt í880.

AANTEEKENINGEN.

i) Blz. 64. Het misbruikt Stadhuis-Paleis. Er zal wel in geen beschaafd land
een voorbeeld zijn van dergelijk kretinisme. Een monument als dat van Neêrlands
Gouden Eeuw bij uitnemendheid, bij de kwalijk voorbereide restauratie" van 't Huis
van Oranje in -13 en •-r5 met vele excuses door den welopgevoeden Koning Willem
den re in tijdelijk gebruik aanvaard, wordt, nog 65 jaar later, (in 188o) als koninklijk
paleis gebruikt; waar evenzeer de herinneringen der groote Burgemeesters als die
van den Franschen Koning het volstrekt buiten aanmerking voor moesten houden!
(2) Blz. 64. Zie de Geslachtslijst op achterstaande pagina.
(3) Blz. 66. Bolaqua—Pont a Sieve. — Deze reisroute is ontleend aan Fr. Scottoos
„Itinerario d'Italia', Padoua, 1649, Roma 1937.
(4) L'anno santo del G-iubbileo d' Urbane VIII. — Zie G. Vasi, „Tesoro Sagro
di Roma", II, 252.
(5) Blz. 67. Boete der .Egyptiers. — Zie Dirks, t. a. p. bI. ro.
(6) Blz. 68. Muzikale gave eener heidin. — Catalani-zelve prees die. Dirks,
t. a. p. bl. 47.
(7) De handkokerij. Deze geheele voorspelling van Van Campens lot is gegrond
op de regelen, aangegeven in de Chiromantie, Motoposeopia ( Physiognomia

Curiosopratica oder Kurtze Anmeisung, wie man aus den vier Haupt-Linie„ in
der Hand enz. von des .tenthen (lesundheit, Gldck and Ungliick muthmdzszlich
judiciren oder urtheilen kaan. Nieuwe vermeerderde druk. Door Johann Ingeber.
Frankfurt a/M., enz. — 4 réchte linen enz. T. a. p. Pars I, cap. XXXIII, § 3, cap.
XXXI, § i. — De naturale verbindt zich.., t. a. p. C. VII, § 2.
(8) Getakte...; triangolo di Marte. t. a. p. C. IX, § 25.
(9) reizen, t. a. p. C. I, § ir.
(zo) Linea honoris, t. a. p. C. XVIII, § 2, 3.
(Ir) Kruis... t. a. p. C. XVIII, § 9; I, 14.
(r2) Lijn in Saturni, t. a. p. C. XXXII. § 2.
(r3) Kruisen op den Saturnusvinger, t. a. p. C. XXXII, r.
(r4) Afzijn der humljksl n, enz. t. a. p. C. XX, r4; C. VII, 4.
(r5) Kruis op den berg Jovis, t. a. p. C. XXIII, 4.
(x6) Sinjeur Nico lees van Lampen, die den „Schouwburg" op de Keizersgracht
„stichtte" en „Na den hemel voer met hout en steen", zoo als Vondel zegt: Van
Lennep, III, bi. 335. Vondels uitgever had dezen Nicolaes echter daarom den
„beroemde" niet behooren te noemen (bl. 319): te minder daar het gantsche
gebouw, naauwelijks 27 jaar later we@r tot den grond „gesloopt" werd" (Wage-

(2) BI. 54. Ouders en Zusters van Jacoó roan Rampen. Een tak van dit geslacht
woonde in Leyden, een andere in Amsterdam. Ziet hier de elementen, die ik tot een
geslachtljst leveren kan.
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naar, Amst., II, bl. 398). Dat Wagenaar zich hier niet vergist, en men niet blootelijk
aan de kostbare verandering des tooneels en invoering van beweegbare schermen
te denken heeft (Commelin ámst. 1694, bl. 66o en 662, die verkeerdelijk 1668
opgeeft), zie men bij C. N. Wybrands, Het Amst. Tooneel van 1617-1772, bl.
104, die echter de waarschijnlijkheid aangeeft, dat de voorgevel en een der zijmuren
is blijven staan. Onze Jacob v. C. was de architekt van den nieuwen Schouwburg,
die reeds den 26 Mei 1665 geopend werd.
(ii) Blz. 73. Gerrit Ter Burg. De oude namelijk, die, volgends A. Houbraken,
„een braaf schilder was en vele jaren te Rome zyn konst geoeffent" heeft. Dl.
III, bl. 34.
(s8) Het soontjen van Passeri. De vader is mij niet bekend. Het „Soontjen" is
de pittore e poets, die geschreven heeft „Vite de' pittori, scultori cd architetti, the
anno lavorato in Roma, Morti dal 1641 fino al 1673". Hij is geb. s6zo, j 22
Ap. 1679.
Blz. 75. Ii Fiammingo. Ik weet niet, waarom onze nieuwe kunsthistorici den man
steeds Du Quesnoy noemen. Bij zijn tijdgenoten Passeri en De Bie heet bij te-recht
De Quesnoy, d. i. van Kenoy. In Rome schijnt hij zich door de Nederduitschers
Frans Kenoy te hebben laten noemen. Altbands met dezen naam wordt door M. van
der Merwede, Heer van Clootwijck, te Rome-zelf van hem gesproken. Zie, als gij
de walging overwinnen kunt het ontuchtigst vaerzenboekjen op te slaan, dat de
ned. letterkunde der XVIIe Eeuw heeft voortgebracht, den ,Uitheemsen oorlog,
ofte Roomse Min-triomfen" van dezen verdierlijkten Edelman, den In dr. (1651) in
4 0, bl. 166 of den 20 t. z. p. in 52 0 , 16 54(r9) Blz. 77. Bene kerk blij zijn paleis. — „ Voorts van d'alderuitstekendste
Cardinael Ginnasio, Deken der Heilige Versameling, is sy gegeven geworden"
(„S. Lucia aen de duistere Winkkelen") „tot een kerk aen 't klooster, dat by in
een deel van sijn Paleis voor arme edele jonkvrouwen, met toelating van Paus
Urbanus de 8. gesticht had" Afbeeldinge van 't nieu Bomen, t'Amst. Jac. v. Meurs,
z66r, bl. 575. Verg. den oorspr. text Descrittione di Roma antics e moderna, Roma,
2643, en den kunstkundigen tijdgenoot Passeri: n il Cardinale, suo Zio, fece fabbricare
dalle fondamenta la chiesa di S. Lucia compresa nel suo Palazzo. situato alle
botteghe oscure." Blz. 307.
(20) Blz. 80. Caterina Ginnasi, geb. in 1590. Passeri, t. a. p. bl. 306. Giovanni
Lan franco, geb. 1580. Passeri blz. 122.
(25) Blz. 91. Vincentius a Paolo in het Paleis Ginnasi. — Volgens den
„Tesoro sagro", P. 1. blz. 239, hebben de Priesters, die in Italië het missiewerk
van den H. Vincentius op- en waarnamen hun eerste huis omstr. 1632 in de gebouwen gehad, welke 't paleis Ginnasi uitmaakten en noemde men dit Casa dei
.Preti della Missione. Vincentius bezocht Rome reeds in s6o8. Zie, voor het klooster
der edele maagden, boven, Nt. 20.
(22) Blz. 92. Lotsijs Clouckaert. Sinjeur So/tier. — Den 56 0 Dec. r6oq
werd te Haarlem gedoopt: „Lowijs Clouchaert. Vader: Abel Clouchaert; Moeder:
Zusanna Coymans. Getuigen: Andries van Baelbergh en Jacquemijnken van
Berckel." Registers, aan den Burgerl. St. te Haarlem. Nicolas, bouwheer van het
Huis, Heerengracht, b. d. Gasthuismolensteeg (vroeger LL 104) was gehuwd met
Susanna Hellemans (zwageres van Hooft) ; zijn zoon huwde met Catharina Coymans
Jeronadr., geb. 17 April 1624, t i Jan. 1653. Zie Vérit. origin. de la maison de
So/tier, Leiden r66r, aangeh. n. het zaakrijk werk „Amsterdam", van Hekking en
Witkamp, blz. 21. Heer en Jufv. Clouchaert waren neef en nicht van Coymans,
niet broér en zuster.
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(23) Blz. 92. Van Kampen en behoeft voor niemand ook te wijken,
Ja mag de kroon van 't hoofd van alle schilders strijken:
Besiet zijn beelden maar in 't Bosch voor sijnen hof,
En geeft hem sijne eer, en spreekt van sijnen lof."
D. Sam. Ampzing, Haerlem, 1628, bI. 37r.
Ampzing bedoelt met beelden schilderijen (op zijn HD.) ; 't blijkt op bi. 37o :
„De Grebbers zijn vermaerd door hunne groote beelden."
(24). Blz. 93. In den Prince. — „ De veilingen van vaste goederen werden
hier al van ouds gehouden in voorname herbergen. Op het tijdstip, door u aan
voornaamste daarvan de Prins, op den Dam, tusschen de Vogel--gevn,wasd
steeg en de Nieuwe- Kerk" (bezijden het afgebrande Stadhuis). J. Ter Gouw.
N.B. De vrouw van Coymans heette Marritgen, niet Brechtje.
(25) Parijs. — Dit bericht over Parijs en Rome, in de re helft der XVIIe E.
is overgenomen uit P. Cz. Hoofts „Reis-heuchenis", Brieven door van Vloten,
Dl II, bl. 407.
(26) Klucht van Bamboots. — Uit Honbraken (III, 361), naar Sandrarts Teutsche
Academie (p. 311)?
(27) Klucht van Lunghi. — Uit Giamb. Passen, bl. 232. De zelfde leverde het
Kard. Ginnasi toegeschreven woordtjen, over den „architekt- schilder".
(z8) Blz. 97. Huis van Huydecoper van .Maerseveen. — Zie platten grond, opstand
en beschrijving in Mr Hendr. De Keysers Archit. Moderna, pl. XLIII, bl. 24.
(29) Blz. 97. Voordeelen van den Capitein- Generaal. Voor de „campagne van
2645" ontving de Prins 42 duizend gld. Zie .$wolut. Stat.-Gen. r2 Dec. Desgelijks voor 1646: ald. 28 Nov. Een gewone „velt-maerschalck" kreeg echter maar
f 9.000. Ald. 3 Dec. 1646. Daarentegen kreeg de prins den 3rs Oct. r548 eene
schadevergoeding, wegens de Vreede". Ald.
(30) Over Frederik Hendrik bourokeer, zie Van der Does. „'sGravenhage" bi. rob.
(3z) Blz. 99. Randebroeck, oerbrand. — 21 Aug. 1629. Zie P. Bor Chrz. „Gelegentheyt van 's Hertogenb. 10 1630, bl. z69.
(32) Blz. ior. Mij eengen roem te vergaderen — Zie Dancker Danckerts voorrede
zijner uitg. v. 't Stadhuis.
(33) Blz. sox. Maat van 't Stadhuis. — In Nov. 1645 nam de Vroedschap het
besluit, dat het Stadhuis geen i6o bij 200 voet excedeeren zou. Ald. de oud-Burgem.
Andr. Bicker, in zijne MS: aant. waarvan door v. Enst Koning afschrift verstrekt
is aan den Heer D. D. Buehler. Phil. Vingboon heeft zich met zin ontwerp voor
een Stadhuis aan deze maat gehouden. Zie „Gronden en afb." x688, bl. 4,
n°. 6o, 6i.
(34) Daniel Stalpart, — zoo spelt de man-zelf zijn naam. Zie de rekk. van
Artus Quellien, op 't St. archief. Stalpart was „Stadts-architect", op een traktement
van f r600.— Zie Stadts rekeningen. Hij was ook Kerkmeester in de Amstelkerk,
Zie Commelin, bl. 479: 1669-76.
(35) Jacob van Camper, de grootvader. — Zie de Geslachtlijst Noot z.
(36) Blz. 104. Fan Campens bouwwerken. — Hij heeft niet gebouwd het Mauritskuis.
De Riemer brengt er geen een bewijs voor bij. In de werken van P. Post wordt
het beschreven als van dezen; zoo ook Swanenburg; Rijswijk schijnt te vroeg voor
van C. 1635; 't Stadhuis van Enkhuizen komt te laat: na v. C: s dood. Zie Egb.
van den Hoof, „Enkhuisen", b., bi. 5. Huygens noemt Van C. nergends als die
zijn woonhuis gebouwd zou hebben; ook niet in de talrijke familiepapieren van
Huygens, door Schinkel met het oog daarop onderzocht.
(37) Blz. zo6. De Drost t in den Haaq, — 21 Mei aó47. Geert Brandt, ,Leeven
van P. C. Hooft" (voor de Ned. Hist.), blz. 22.
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(38) Blz. io6. Mai senza vol mensa festante. — Dit zinspeelt op een bokaalspreuk van Tesselschade, en sloeg op de gegraveerde druiven.
(39) Vondel te dluyden over den drempel gezet. — Zie Vondels eigen getuigenis,
in Van Lenneps Editie, Dl IV. bi. 419•
(40) Huygens prees Van Campen (1652). Zie „Hofwijck", „Korenbloemen ". Uitg.
1658, bi. 545. [Uitg. Worp, IV, bi. 282, V. 617 volg.]
(41) Blz. 107. Dr. Willem vander Straaten, — „ Proffessor in de Academie van
Utrecht", werd 6 Jan. 1646, „op de gedaene keuse van Zijn Hoogh. tot Dr Med.
voor deszelfs persoon aengestelt" op een traktement van f s000 's jaars ; f100
voor sijn dienaar en f 50 's maands voor hem, als by te velde sal worden ghebruykt." Zie Resolutien der Stt. Gen.
(42) Pieter Post heeft dien titel gevoerd. — Zie Noot 43 of liever nog den titel
der „Begraeffenisse van S. H. Frederick Hendrik" door Post-zelven uitgegeven.
(43) Blz. rog. Plannen van Zijn lioogh. — Het schijnt, dat Frederik Hendrik-zelf het
„Princen-Huis" in 't Bosch heeft willen zetten, maar dat zijne weduwe 't hem tot een
gedenkteeken bestemd heeft. De Cretser, 's Gravenhalte, bi. 13. De Oranjezaal. Deze is
door Van Campen geheel ontworpen. Zie „Les ouvrages d'architecture ordonnez par
Pierre Post, architecte de Leurs Aitesses les Princes d'Orange 10 , Leyden, 1715, bl.
[D] 7, of liever nog het holl , bijschrift op plaat 9 van 't origineel dezer slechte vertaling.
(44) Blz. rro. Thomas Willeboerts Bossaert, en Gonfalez Coques. — Immerzeel
en Kramm, op de B. en C. Kugler, „Geschichte d. Malerei", II, 418, en Weale,
„Guidebook, Belgium", bl. 210 en 474.
(45) Blz. zij. De vier herouten. — Zij dragen banderollen, waarop genealogiën
moesten voorkomen.
(46) Albert ten Brincke. — Aan dezen logementhouder is in 5649 betaald,
„over verteerde costen vanden Ingenieur Van Campen, ende van diversche schouwingen" 96o Gld. r6 st.
(47) Blz. 112. Brieven van Constantin Huygens. — ( De man schreef zelf Constantin
en laat het rijmen op sier, t. a. p. bi. 551.) Ze komen voor in P. Scheltemaas
„Oud en Nieuw" II, bi. 239 en volgg.
(48) Blz. x13. Verg. Kramm, op J. v. C. met den tijdgenoot Jan Zoet, „D'Uitsteekenste dk. Werken", 1714, bl. 195.
(49) Daniel Segers. — Zie „D. Warande ", IV, bl. 471 en volgg.
(50) Biz. zz5. Teat van Van Campens ontwerp. — Zie hem volledig inde uitgave
van De voornaemste statuen ende ciraten vant konstryck Stadthuis van Amstelredam", Fr. de Witt, 1665, II Register.
(51) 30 Juli, A° 1655. — Archief Amsterdam: „Resolutien van den Raed":
„Overgang van 't Princenhoff in 't Nieuwe Stadthuys".
(5z) De Heer van Waveren. — Nam. Joan v. W. Heer v. Waveren, Botshol en
Ruyge Wilnis.
(53) Blz. 117. Huygens' voortreflijk gedicht. — Jan van Dyk zet er verkeerdelijk
't jaartal rb6o onder. 't Komt al voor in de Koren-bloemen, uitg. 1658, bI. 82o.
[Worp, VI, io8].
't Schijnt, dat het pas in den aanvang van Jan. 1657 aan de Burgemeesters is
voorgelezen en met „een beleefde rescriptie" vereerd. Zie D. Warande, V, b1.25:
(Jac. van der Burgh).
(54 1 Smaragd op den hoed. — Met een kostbaren steen de veér op den breeden
hoed te steken was bij de aanzienlijken van de helft der XVII° Eeuw groote
mode. Zulken kostbaren hoedsmaragd heeft o. a. Prins Johan Maurits de Braziliaan
bezeten en bleef langen tijd gemeenschappelijk eigendom van de bezitters van
het „Mauritshuis" op het Plein in den Haag, zoo als mij bleek uit een belangrijke
MS.-memorie, berustend onder Mr. C. Vosmaer.
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(55) Alkettade — (Florens Maertens van), Schepen in 1544, Raad in 1546, Burgemeester in 1568. Wagenaar III, bl. 472. — Eer. zijner zoons( ?) Raad in 1578. Of
Jan Jansz. Vander Nieuwenborch (I, bl. 324) tot dit geslacht behoorde, is mij onbekend.
(56) Blz. 220. Willem Eggaert — Zie over hem Dr P. Scheltema, Aemstel's Oudheid ', bl. 55 en volg. Hij was een rijk geworden koopman, die tot het ambt van
Thezaurier, ja zelfs stedehouder opklom van den Graaf.
(57) Bekeering van Van Lampen. — Volgends de gelijktijdige kopie van pr Norí^ertus Aerts, wonend op de Keizersgr. in de Zonnebloem.
(58) Doodverklaring van Heerman v. O. — Zie van Leewen, Bat. Ill. bl. 983•
(59) Grafschrift van Vondel:
D'aerts Bouheer, uyt de stam
Van KAMPEN, rust hier onder:
Die 't RAEDHUYS t' Amsterdam
Gebouwd heeft, 't Achtste Wonder.

(60) Catarina Ginnasi f, volgends het ook voor haar opgericht monument.
(61) Dat Boete dal. Slotvaerzen van „Beatrijs", uitg. door Prof. Jonckbloet.
NB. Omtrent de villa Ludovisi vind ik bij Mar. Vasi aangeteekend, dat Domenichino zelf de teekening gemaakt heeft.
Op bl. 123, reg. 6 v. o. te schrappen: (59).
[Voor de historische behandeling van het leven van Jacob van Campen, zie de
opstellen van A. W. Weissman in Oud-Holland, 29o2, bl. ir 5 en 154; en van
J. J. Graaf, ald. bl. 248. Voor de genealogie op bl. 125 vergelijk Oud-Holland,
1883, bl. 247 volgg. en 1885, bl. 166.]

Verspr. Verb. 11.
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OP HET HOF.
„Invitavit nos in hortum pia virgo Nordicia".
(De vrome Jufvrouw Noortdijck heeft ons op het Hof
genoodigd).
VONDEL.

Aan mijne lieve Zuster
Mevrouw FUCHS-ALBERDINGK-THIJM.

Dorothea Anna Alberdingk Thijm, geb. 3o Januari 1825, gehuwd 27 Novemb.
í86z met Louis Julien Fuchs, die 23 April 1873 overleed te Antwerpen. Zij was
de oudste zuster van den schrijver en is een begaafde schilderes. Hij wijdde aan
haar verschillende gedichten, o. a. „Graaf Ranolf van Chesters wonderlijke behoudenis" in „Legenden en Fantaiziën", 1847. „Op het Hof" werd met een versje
aan haar opgedragen op S. Nicolaasdag 1856. (Zie „Klimop en Rozen" 1, bi, zoz.)

OP HET HOF.
Lieve Door!
't Is nog geen halve menschenleeftijd geleden, als je toen
op het Cingel met je rug naar de Katersteeg gingt staan —
je weet wel... die (sedert gesloten) doorloop naar de Heerengracht, tusschen het Koningsplein en de Beulingsluis — I) en
je keekt dan recht voor je uit, over dat aardige harleveensch
gebouwde Spui heen, dan hadt je een allerliefst ouderwetsch
stadsgezicht voor je, een over hoeks geziene rij van nederige
puntgeveltjens gelijk van hoogte, waarboven een fijn kerk
uitstak, en waarvoor de zwaarste en schoonste kastanje--torenj
boom stond te bloeyen, die er in de buurt, die er misschien in
heel Amsterdam te vinden was. Voeg daarbij, dat, als j'een
weinig rechts afdwaalde, in de verte het zware geboomte der
Bloemmarkt zichtbaar werd en daarboven, in de dampige
achterlucht, de schoone koepeltoren van het voormalig Stadhuis op den Dam. Denk u dat tafereel, als er een zonnetjen
over heen ging, dat de haan van het voormalig kapèltorentjen
blinken en den paleiskoepel zacht glansen deed — en je hebt
een schilderijtjen, dat gij, lieve zuster, niet minder gaarne zien
zoudt dan menig Springertjen of Weissenbruchjen. Die puntgevels en dat dorpstorentjen — je hebt er, als een echte amsterdamsche dochter, die naar eerlijke zaken frisch uit de blaauwe
oogen durft kijken, het oude BEGIJNHOF al in herkend.
Dat is toch een aardig ding — dat bestaan van dat Begijnhof, in het woelig midden eener stad, die sedert 1578 niet
i) [Waar nu de „Krijtbergskerk" gebouwd is.]
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gezegd kan worden altijd even roomsche denkbeelden gekweekt
te hebben. Als men zich dat rustige Begijnhof denkt, met zijn
nog uiterlijk vrij goede, hoewel sints een paar eeuwen door
de engelsche Presbyterianen gebruikte kapèl, met zijn zuivere
paadtjens, zijn groene, omhaagde bleekvelden, zijn min of meer
ouderwetsche huisjens, zijn oude poort, waarboven de, wel is
waar, sterk beschadigde afbeelding van St Ursula en hare
gezellinnen gebeiteld staat, met zijn kleine, recht vriendelijke
en huiselijke toegang op het Spui — en dan in verband met
de drukke, zeer waereldsche, zeer baatzuchtige Kalverstraat,
waar het achter ligt — dan moet men toch wel door het sprekend kontrast getroffen worden, dat deze vergelijking oplevert.
Ik ben sints lang, melieve, u een verhaaltjen schuldig. Ik
had u de geschiedenis van de „steenen molen" willen vertellen x), en u willen aantoonen, hoe het lieve glimlachende
blonde kind met haar hondtjen, dat je voor ons geteekend
en waarmeê ge onze binnenkamer vercierd hebt, een kleinkind
van den eersten molenaar op dien meeltoren geweest is —
maar de muts heeft er mij nog maar zelden naar gestaan; en om
toch niet, bij ieder Nieuwe-Jaar, u, als oude schuldeischeresse,
op nieuwe rekening, met het zelfde saldo, te moeten overschrijven, zal ik je maar vast een begijnhofsgeschiedenisjen verhalen,
dat nog ruim zoo zeker „waar gebeurd" is als het andere.
Twee maanden na dat een hevige brand, bij Noord-Oostenwind, de Nieuwe-Kerk op den Dam zoo vreeselijk geteisterd
had, en, door het verwoesten van orgels, kancel en verdere
gestoelten, ja door afwerping van welf en dak en kruistoren,
in het jaar 1645 eene weêrgaá voor de beeldstormtooneelen
van i566 scheen te willen leveren in het zelfde tijdsbestek,
dat men aan dat bedehuis den bouw van een gothischen
hoofdtoren ondernemen wilde, die echter nooit boven het
kerkdak heeft mogen uitrijzen en later weêr is afgebroken werd in Amsterdam eene plechtigheid gevierd, die langen
tijd in het geheugen der „oude Burgery" is bewaard gebleven.
't Was Woensdag na den 2exi Zondag van de Vasten — dat
komt uit, in voornoemd jaar, op den i 5n Maart. Voor vele
poorters en poortersdochters moog die Woensdag niets belangt) Zie

Magdalena van Vaerneavájek, Werken, Dl. XIV, Verspr. Verh., Dl. V. bl. 299.
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rijks gehad hebben — daar waren er talrijke andere, die
hem met welgevallen te gemoet hadden gezien. Deze waren
het, die Vondel met den naam van de „oude Burgery" heeft
aangeduid: het waren de amsterdamsche katholieken: voor
een deel zeer te-recht oude, maar voor een ander deel ook
nieuwe burgerij te noemen. De Hervorming toch had alom
in ons noordelijk Nederland zeer diep ingegrepen. Had zij
niet met éenen slag alle roomschen kalvinist kunnen maken —
had zij niet alle oude en jonge boomen kunnen omhouwen —
zij groef ze den grond onder de voeten van daan, zij aan
zelve, - of sloot, - of verbood hunne kerken; zij-varde
verdreef de gaardeniers uit de hoven: — dat was ontworteling, daar moest versterving op volgen. Het was, in Gods
hand, dan ook aan de uitstekende priesters, die de eerste
helft der XVIIe Eeuw in Holland aan den arbeid hielp, te
danken, dat de „overblijfselen van nederlandsche katholieken"
— gelijk bevoegde tijdgenoten') ze genoemd hebben —
bewaard, vergaárd, bevrucht, vermenigvuldigd, en zoodanig
opgekweekt werden, dat hunne nakomelingschap den beteren
toestand genieten, en de zedelijke kracht ontwikkelen kon,
waar zij onder Gods zegen, toe gekomen is.
Wij, Amsterdammers, mogen er ons, intusschen iets op
laten voorstaan, dat onze stad langer dan andere het geloof
der vaderen was getrouw gebleven, en dat toen eenmaal de
ure der vervolging voor de niet-gereformeerden geslagen had,
onze Overheid, betrekkelijk gesproken, met meer menschelijkheid, meer gezond verstand, meer bezadigdheid is te werk
gegaan dan bij de driftige kleingeestigheid of staatzuchtige
kuiperijen van andere steden gevonden werd. De Algemeene
en Gewestelijke Staten hadden goed plakkaten uitvaardigen,
en bedreigen met galg en rad wie een brief aan een priester
schreef, een kind den katechismus leerde, of deelnam aan de
HH. Diensten — de Burgemeesters van Amsterdam wierpen
doorgaands die plakkaten in den snipperbak 2) en eerbiedigden in hunne poorters een weêrglans van de vrij ver
i) De subgedelegeerde plaatsvervangers van den Apost. Vikaris en de gezamendlijke pastoren met hunne helpers, in hun smeekschrift van 2624, bij Hoynk
van Papendrecht, Hist. der Utr. Kerke, bl. 27, Aanhangsel, bl. 28.
2) Wagenaar, Amsterda^n, II. Bl. 209.
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gaande onafhankelijkheid, die zij zich-zelven tegenover de
Generale Staten en de Princen bewust waren.
Intusschen — het hoofd der Hollandsche Missie, de Hoogwaardige Filips Roóveen, Apostoliesch Vikaris en Aartsbisschop van Filippen — was, bij een vonnis van het Hof van
Utrecht, gedaan den ion Maart 164o — uit het vaderland
gebannen, verdreven van zijn kerkgebied, ontzet van zijne
goederen, en, bij weêrverschijning, bedreigd met de tegen
landverraad uitgesproken straffen (2). Men begrijpt licht, dat
ook zelfs de rekkelijkste stadsregeering — na zoodanige ver
niet licht zots toelaten, dat de Vikaris zich in-ordeling,
't openbaar binnen hare muren vertoonde. Zoo iets kon er
voor een anderen doorluchtigen banneling, voor Hugo de
Groot, meé door, maar onze Praelaat, hoe hoog zijne gaven
door De Groot- zelven gewaardeerd zijn r), mocht zich daar
niet op verwachten. Het was eene vrome Jonkvrouw uit
het aaloude Huis van Wassenaer, 't was de moedige Henrica
van Duvenvoorde 2), die het geluk wilde smaken den vervolgden Stedehouder des Pausen, den geliefden opperherder
dezer gewesten, eene trouwe schuilplaats in hare huizinge,
te Utrecht, aan te bieden. Daarvoor ontzag zij geene angst
noch inspanning: men mocht vrij hare woning en die der
belendenden omcingelen, de deuren aan spaanders hakken 3),
des noods den broeder des veroordeelden en zijn sekretaris
Mook 4) met een groot getal echte stukken en brieven, die tot
zijn bestuur behoorden, oplichten en wechvoeren — de wakkere
jonkvrouw, van der vaderen hoogheid niet ontaard,ging de geweldigen te keer: nu eens wist zij, door koene woorden, den arm des
Gerechts te ontwapenen, dan eens opende zij haren hoogwaardigen gast eene onvoorziene uitgang; eene andere reis wierp
zij een vrouwentabbaart over den grijzen dienaar des Heeren 5)
heen, en ontrukte hem aldus aan den haat zijner vervolgers.
i) Zie het Leven van Rovenius, getrokken uit de aanteekeningen van Heer Filips
van Deventer, voor de ze Ed. van het Gulden Wieroock•vat, 1671, bl. **. Verg.
het Holl. Bat. Sacra, III, 252, 280.
2) Zie de Opdracht der ze Uitg. van het Gulden Wieroock-vat aan „Odilia van
wassenaer, Baronesse van Amstel, Vrouwe-Doariaere van Loendersloot, Oucoop,
ter Aa" etc. bi. * v°. Verg. F. V. Goethals, Bist. des lettres etc., I, 228.
3) Goethals, t. a. p. 223. 4) Goethals, t. a. p. 229.
g) Bata,. Sacra, t. a. p. III, 270.
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Ik ontken geenszins, dat Rovenius, zoodra de oorlog der
Geünieerde Provinciën tegen het gezach van het Oostenrijk
Gravenhuis hervat was, de Staten, die op de wijze als-sche
bekend is tegen hem en zijne geloofsgenoten handelden (3),
onmogelijk voor zijne wettige Overheid houden kon. De
katholieken gingen voort vertrouwend uit te zien naar de
grootmoedige Vorsten, die over Zuid -Nederland regeerden —
altoos verhopende, dat van dien kant eenig licht in hunne
droevige schemering dalen zoC. Waar het gold de goede
gunsten des Pausen voor hunne geestelijke belangen af te
smeeken, daar ontzagen zij zich niet de tusschenkomst der
„Doorluchtige Infante of zijner Koninklijke Majesteit, zonder
wier goedkeuring en aanbeveling er te Rome, naar hunne
meening, niets kon uitgewerkt worden" ') in te roepen.
Trouwens men weet wat goed hart de Infante den staatschen
katholieken toedroeg 2); de ambtelijke jaarwedde van 300
scudi, waarmeê de Apostolische Vikaris in zijne behoeften
moest voorzien, werd hem uit de schatkist van Albert en
Isabella toegewezen 3), en niemant verwondert zich, dat
Vondel, toen hij nog protestant was, in zijn afkeer van de
gewetensdwingelandij der genen die in naam der vrijheid
tegen den Graaf waren opgestaan, de dood der zeer katholieke Isabella Clara Eugenia beschreid heeft 4).
Daar kwam bij, dat onze toenmalige kerkzaken in naauw
verband stonden met de Kerk der zuidelijke Nederlanden. De
Aartsbisschop van Mechelen, Jacobus Boonen, de Bisschop van
Gent, Antonius Triest, en de Bisschop van Yperen, Cornelius
Jansenius, die min of meer openlijk den invloed der paters
Jezuïeten bestreden, en tot de partij neigden der baianisten,
later onder de vaan der jansenisten geschaard, wilden niets
liever dan deze moedige schildwachten der voorposten van
den Roomschen Stoel uit Holland verwijderen, en des noods
door Oratorianen doen vervangen. Jacobus Boonen droomde
van eene schier onafhankelijke belgische Kerk, en had gaarne
Rovenius den zelfden weg zien betreden, waarvan hij, zoo als
z) Hoynck v. Pap. t. a. p.

bi. zo.

2) Almanak, 1855, bl. 192. jEn in dit deel: „Het Begijnenklooster te Grave," enz.]
3) Hoynck v. Pap. t. a. p. i8.
4) Van Lennep, D. III, bí.:89. [Unger, Dl. í63o - 4 36, bi. 124.3
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ik later verhalen zal, met zoo veel zielesmart te- rug -kwam.
Rovenius echter was te zacht van gemoed om zoodanige
staatzucht te voeden. Niet-te -min rees er tusschen hem en
de ijverige missionarissen der Sociëteit van Jezus een ernstig
geschil, dat jaren lang aanhield.
Het hoofdpunt, dat er de spil van uitmaakte, was dit: Aan
Rovenius was, als Apostoliesch Vikaris, de regeering opgedragen over al de geestelijken, die zich met de zielenzorg
der katholieken van de hollandsche missie belastten, behalve
over die geordenden en Jezuïeten, wier natuurlijke overheid
binnen de Nederlanden verblijf hield. Hierop grondden zich
de laatsten om tot zekere hoogte in hunne bediening onafhankelijk te zijn van den Apostolischen Vikaris. Zijne Hoogw.
was Aartsbisschop, zeiden zij, ja, maar slechts over eene ver
buiten de palen van Nederland liggende grieksche landstreek,
en als Vikaris van den H. Stoel had hij, naar hunne mee
geenszins het gezach van een ordinarius of Bisschop,-nig,
bekleed met de waardigheid en het rechtsgebied van geestelijk
opperherder over eene diocezane kudde l). Rovenius daarentegen beweerde, dat hij, als 's Pausen stedehouder, over eene
geheel buitengewone volmacht te beschikken had, die zelfs
de bevoegdheid van eenen ordinarius te boven ging, en dat
hij in ieder geval aanspraak mocht maken op de gehoorzaamheid dier geordende geestelijken, welke men, daar zij
niet in hunne broederschap, maar buiten kloosters, kleeding,
en in steden en landschappen afgescheiden leefden, kwalijk
kon rekenen naar hunne gewone regels en rechten bestierd
te moeten worden 2). De paters Jezuïeten, maar al te wel
voorziende, wat gevaren voor de Kerk en katholieke waarheid
uit de gevoelens ook ten hunnen aanzien van enkele hooge
belgische geestelijken geboren konden worden, verzaakten
geen oogenblik hunne gewone vaardigheid in het handelen:
zij droegen hunne inzichten met overredingskracht aan de
Infante Isabella en den Koning voor; gaven hunne vrees te
kennen, dat ook Rovenius hen uit zijn gebied zou willen
i) Hoynck, t. a. p. Aanh. bl. 29, go.
2) 5623: Vertrouwelijke brief van Rovenius aan zijn toenmaligen vriend, den
Aartsbisschop van Mechelen, bij Hoynck v. P. t. a. p. Aanh. 29, 30; 1641: Goethals,

Hist. t. a.

p. 230.
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en toen de Vikarius te Rome kwam, om zijne
den Paus te brengen, vond hij daar reeds zijne
weêrpartij pleitvaardig, en ontwaarde dat 's Konings gezanten
hem minder dan vroeger in het gelijk stelden. Rovenius hield
zich overtuigd, dat zonder eene krachtige eenhoofdige regeering de geestelijke belangen in deze ontbonden kerkprovincie
niet behoorlijk verzorgd konden worden, en dus, hoewel er.
van zijn kant, bij den H. Stoel niet het minste gerept zij van
de wenschelijkheid, dat hij tot Aartsbisschop van Utrecht
mocht aangesteld worden — zoo liet het zich wel dunken,
dat hij, als vriend van Jacob Boonen en Cornelius Jansenius,
met hunne denkbeelden ingenomen of althands vertrouwd
zou zijn, en zoo was het zoo'n wonder niet, dat de paters
Jezuïeten hieruit nadeel duchtten voor de Katholieke Majesteit l). Het was bekend dat de Aartsbisschop van Mechelen,
de Graaf van Aerschot en andere Edelen het mogelijke gedaan
hadden om hetgeen men de onafhankelijkheid van Belgiën
noemde te bewerken a), iets dat zeker niet strookte met de
belangen des Konings van Spanje. Zij hadden, tot dat einde,
de Infante weten te bewegen hen in naam der Generale Staten
van Belgiën, eerst naar Maastricht en den Haag, later ten
tweeden male naar 's Gravenhage af te vaardigen (in vervanging van den schilder diplomaat P. P. Rubens, die hunne
wenschen niet dienen kon), — met oogmerk om te beproeven
vrede en bondgenootschap met de Vereenigde Provinciën 3)
te sluiten. Inmiddels was dit streven geen geheim gebleven
voor Frankrijks eersten staatsman, den Kardinaal de Richelieu,
en deze Minister liet Prins Frederik Hendrik, door den franschen gezant, heimelijk aanzeggen, dat de Koning, zijn meester,
plan had het volgende jaar een inval op belgiesch grondgebied te doen; hetwelk der weêrpartij handen vol werks
zou geven 4), en dan ook oorzaak was, dat men de onderhandelingen met de zuidelijke Nederlanden afbrak, terwijl
men integendeel, achtervolgends, twee verdragen met Frankrijk
sloot. Het laatste van deze, dat in 1635 werd geteekend,
verdrijven,
zaak voor

x) Brief boveng. bl. 40.
2) F. V. Goethals, Lectuves rel.l'ilistoive des sciences, etc., 1,
3) Wagenaar, Yad. Hist. 1754, XI, 158, 168 en volg.
4) Wagenaar, t. a. p. 173, 183-

124, 125.
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beoogde niets minder dan de verdeeling van Belgiën tusschen
Frankrijk en de Vereenigde Provinciën r).
Dit verhoogde de gevaren, waaraan de Kerk van het
grootste gedeelte der Nederlanden was blootgesteld ; de Jezuïeten
wilden zich nu minder dan ooit laten verjagen van de posten,
die zij bezet hielden, en Rovenius kon, bij zijn ijver voor de
handhaving der orde in de kerkbediening, op den duur den
schijn niet vermijden zich rechten te willen aanmatigen, die
hem niet waren opgedragen 2 ). De H. Stoel, innig verlangende
alle goede krachten in den dienst der Kerk ter geschikter
plaatse aan te wenden, had de zaak al aanstonds ten onder
naar de Bisschoppen van Nederland-zoeknbrdlig
verwezen, die deswege bericht aan den H. Stoel moesten
zenden — waarop dan de uitspraak volgen zoude. De ver
Bisschoppen had plaats te Brussel; de Provin--gaderin
der
Jezuïeten
sloot met den Apost. Vikaris eene overciaal
een- komst, die weêrzijds bezegeld, door den H. Stoel goed
Vergadering ter voortplanting des-gekurd,noH.
geloofs, allen missionarissen in Holland ter naleving aanbevolen
werd 3). Maar, gelijk het bij den treurigen en ongeregelden
gang der staats-zaken wel dreigde te gaan; er rees op nieuw
misverstand; de geordende geestelijken boden dienst, waar
zij die vereischt achtten; de gebannen Apost. Vikaris, die
veeltijds te Brussel verbleef, ontkende dat de nood die buiten
dienstverrichting vorderde, en op nieuw moest, na-gewon
veel spels, het voordeel, dat men in den Paus een hoofd had,
aan wien alle rechtzinnige partijen zich gaarne onderwierpen,
duidelijk uitschitteren: ten jare -43 verstrekte de H. Stoel
eene nieuwe uitlegging en bevestiging van sommige verdragspunten, waaraan, door Alexander VII, eindelijk de volle kracht
eener Konstitutie is gegeven.
Genoeg — gij begrijpt uit dit alles, lieve Door (— eene
droge historie, die ik niet heb willen opschilderen, om nader
aan de waarheid en niet te ver van het einde te blijven —)
gij begrijpt dat Rovenius hier eene zware taak te vervullen
had. Het moet zijne tedere godsvrucht bitter gegriefd hebben,
r) Wagenaar, t. a. p. 199 en volg.
2) Verg. het uittreksel van zijn brief, bij Hoynck, Aanh. bi. 29.
3) $3t. S¢rrC, III, 322, 323.
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dat hij zich verzetten moest tegen den ijver van dienaren
zijns Heeren, wier verdiensten hij volmondig erkende. „Het
is er zoo verre van daan, dat Wij de verdrijving van de
vaderen der Sociëteit zouden begeeren," schrijft hij aan den
zelfden Jacobus Boonen, „dat Wij dezelfde minzaamlijk tot
onderstand hebben genoodigd, opdat zij gelijker hand met
Ons mochten arbeiden, en Wij hebben aan hen veel meer
toegestaan, dan ooit mijn voorzaat: Want Wij erkennen, dat
zij hier veel goeds toegebracht hebben, en kunnen toebrengen,
bijaldien zij geschiktelijk handelen, .... en aan de bestiering
van een hoofd, dat ingesteld is door den Apostolischen Stoel,
gehoorzamen r).

En thands was dan de vrede hersteld: ondergeschiktheid
en bescherming, samenwerking, weêrzijdsche liefde, trad in
de plaats van naijver en wantrouwen; ja, Rovenius had, voor
eene der amsterdamsche gemeenten, voor die in het huis,
waar de „Papegaai" in den gevel stond, niet opgehouden
zich, sedert 1626, te bedienen van de hooge deugd en schaars
geëvenaarde bekwaamheden des paters Augustijn van Teilingen,
priester van de orde der Jezuïeten 2).
En waarom was het nu, op dien Woensdag na den 2n Zondag
in de Vasten,. voor de Amsterdammers zulk een belangrijke
dag? vraagt ge mij. Ik zal het u zeggen: De stad vierde
den verjaardag van haar „Eer en Opkomst"; van het heilig
wonder, dat zich hier, voor juist drie eeuwen, voltrokken had
en dat men, bij uitnemendheid, het „Mirakel van Amsterdam"
noemt. Vraag er Leonardus Marius, den beroemden Pastoor
der Oude Zijde en Vader van het Begijnhof maar eens naar.
Die zal er u meer van weten te vertellen. De goede man
woont — ik zeg goede man, want hij was, met al zijn geleerdheid en welsprekendheid, voor alles een goed en liefdadig
man — hij woont, a f ioo.— p. jaar — in het huis dat vlak
over den toren der engelsche kerk staat, bekend onder den
naam van „Mayens Heyndericx huis" en gemerkt met W.
i8 3) — ik vermoed, het zelfde dat later tot de tegenr) Hoynck v. Pap, t. a. p. Aanh. 30. 2) Verg. Wagenaar, Angst. II, 208.
3) Rekeningen-boek van het Begijnhof, aangelegd door Leonardus Marius, 56 33 5648, HS. bi. 75.
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woordige kerk verbouwd is. Toen — in 1645 — was de
kerk hier nog niet; maar eenige huizen verder: in die
tamelijk ruime woning namelijk, waar Marijtjen Willems in
huishoudt =). (Dat kind van 6o jaar betaalt daar een huur
van f16.— op de volle 12 maanden; maar daar moet zij
ook dienst voor doen; een oog over het schoonmaken houden,
en wat dies meer zij). En als we den Pastoor niet thuis
vinden — dan kloppen we maar even bij „Menheer meester
Harmen" aan — dat is, wat wij noemen, de kapelaan, die
woont met zijn moeder Marretge Cornelisz in n° 44, waar
de „MOERBAYGE BOOM" uithangt; 't is een wrakke, houten,
vliegende gevel, maar voor f30.— in 't jaar kun-je ook niet
veel hebben .... Heehee, nog een deurtjen verder, hier ben -je
pas aan dat lieve met een mooyen wijngaard bewassen huisjen,
waar de gezusters Aechte en Jannetge Dircx in wonen (dat
doet f34.— zoo krijg-je met -een een idee van de inkomsten
der begijnen).
Hier zijn we bij Menheer Meester Harmen. „Meester Harmen,
zou je Eerwaarde wel zoo goed willen zijn ons een en ander
van het Mirakelfeest te vertellen !"
— „Wel, mijnheer en juffer, ik kan niet beter doen dan
je het boekjen te geven van onzen Eerwaarden Vader -zelven,
dat op naam van Boëtius van Bolswert, den graveur der
plaatjens, is uitgekomen, maar door Heer Lenaert Marius
met eigen hand geschreven is. Neem dat eens meê; zie het
eens in, en kom dan ter kerk als het feest gevierd wordt."
— „Zeer gaarne!
Hiernevens voeg ik, lieve zus, het boekjen dat Mr Harmen
bedoelt, 't is getiteld: Amstelredams eer ende optomen door
de denckweerdig he mirakelen aldaer geschiedt; het geeft een
duidelijk verhaal en overtuigende bewijzen van de gebeurtenis:
trouwens gij kent haar. Maar het voegt er nog verscheidene
andere belangrijke en minder bekende voorvallen aan toe.
Gij weet, dat het hoofdfeit hierin bestaan heeft, dat de
H. Hostie, die door een zieke genuttigd was, in het vuur
geworpen zijnde met de stoffen, door den armen lijder gebraakt, een gantsche nacht onvergankelijk in dat vuur ver-

x) Rek. -b. voorn. bi. 24, bl. 94.
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toefd heeft, en later daar geheel onbeschadigd uitgenomen
is; dat men die H. Hostie tot op het oogenblik dat zij naar
de St Niklaaskerk in processie werd overgedragen, in een
kist heeft bewaard en dat die kist nog heden bestaat. Gij
hebt haar kunnen zien op de Hist. Tentoonstelling van 1876.
Zij berust sedert lang in het burger weeshuis, en werd er met
een soort van ontzag door de toch gereformeerde kinderen
aangezien. Wanneer er éen ziek was, dan ging hij op die
kist zitten, en dan, zegt men, bleef de koorts wech I). Gij
weet ook, dat men, om de plaats waar het Wonder gebeurd
is, te heiligen, er eene kerk gebouwd heeft, onder den naam
van de H. Stede, en dat dit de Nieuwe -Zijdskapel is 2). De weg,
die daar heenleidde, van de Overtoom af, de poort, die op
het tegenwoordig Koningsplein stond, door, heette de Heilig e Weg, als die door talloze vrome beêvaartgangers,
omtrent half vasten, geloopen werd, en waar de straat, die
van de Kalverstraat naar het Cingel leidt, tot heden den
naam nog van bewaard heeft. Onze voorvaders volbrachten, ter.
eere van dit H. Sacrament van Mirakel, nog meerdere vrome
gebruiken: zij hadden een grooten en kleinen omgang, dien
zij hielden in gezang, gebed en overpeinzing, aan Gods hoogste
liefdegaaf gewijd; en niet alleen bij luidende klokken, met
ontploken vanen, brandende wasflambouwen, opgerichte kruisstaven en een plechtig gekleeden priesterstoet: maar later
in den tijd der vervolging, ook stil wandelend, ieder voor
zich. Als gij, nog heden, omtrent half Maart, te schemeravond,
een bejaard man tegenkomt, die, met een ernstig gelaat,
met ingetogen trekken en een zachten tred in de Kalverstraat
de Kapel voorbij, de wijde Kapelsteeg doorgaat en de naauwe
terug, voords naar den Dam, de Nieuwe Kerk om, de Gravenstraat, Nieuwendijk, Raamskooi, Nieuwenbrug, de Kapel
op den Zeedijk om, de Warmoesstraat, Oude Kerk 3 maal
om, Warmoesstraat, Nes, Langebrug, Rokin en zoo weêr
te-rug naar de Kapel — houd het er gerust voor, dat die
man eene pelgrimaadje, eene processie doet, -- in weêrwil
i Zie, voor de geschiedenis van het Mirakel, Prof. Pluym, Het H. Sacrament
an Mirakel en de H. Stede te Amsterdam, ze druk, C. L. van Langenhuysen.
2) Verg. D. Warande, VIII, bl. 219 en volg.
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van de wetten, die het verbieden; dat hij, voor een oogenblik, de vrijheid geniet der studenten en liedertafels, wier
optochten naar behooren door de wet beschermd worden,
dat hij het Mirakel van Amsterdam gedenkt, en, wat meer
is, misschien zich een regelrechte optocht naar den Hemel
bereidt, waar de hollandsche sbirren hem geen kaptie over
zijn kostuum zullen maken — waar in tegendeel een waardig
bruiloftskleed zeer wel getoefd zal worden.
Gelukkig Begijnhof, dat op meer bijzondere wijze de herinnering van Gods weldaden bewaren mag! Wat dunkt u,
zullen wij den raad van Mr Harmen volgen, en op den
gezegden Woensdag eens gaan zien, wat er alzoo in de kerk
gebeurt? We zullen, met onze opmerkingen, niemant ontstichten — want we hebben het voorrecht ongehoord de
deur te kunnen openen, en ongezien te kunnen rondkijken —
mids het met bescheidenheid geschiede.
Wat zag het Hof er in 1 645 toch anders uit dan nu! Men
ziet het dien deels houten, deels frischkleurigen baksteen gevels, met hunne uitstekende bovenverdiepingen, hunne cierlijke spitsche toppen, hunne lage aan-een-gerijde raamtjens
of ook wel trapjensgevels en groote kruisvensters, hunne uit
rood en wit ruitvormig geverwde luikjens, hunne beschuttende
luiven boven de groene deurtjens, — men ziet het dat heele
hof wel aan, dat daar nu en dan wel eens processies plaats
hebben; en zoo is het! — In de onverdraagzame XVIIe Eeuw,
liet men den begijntjens toe, in volle kostuum, met kraag en
bouwen, kap en sluyer hare zusteren, processiesgewijs in hare
oude kapel te gaan begraven. De zusters droegen dan het
lijk I). Men durf daar echter niet op zondigen: neen, zelfs
is dit feest van 15 Maart zeer stil gehouden; dat is te zeggen,
zoo stil als iets gehouden kan worden, dat niet alleen de
begijntjens, maar al de roomschen van de stad weten. Och,
vele protestanten weten het ook; ze komen er zelfs heenslippen — om dat er gewoonlijk bij die gelegenheid nog wel
wat kunstrijks te zien en stichtigs te hooren is: en ze maken
er geen misbruik van. Trouwens, weet je wat men door de
stad verhaald heeft? De timmerlieden, die altijd nog het oude
i) I. Commelijn, bij Domselaer (IV), bi. 166.
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gilde van St Jozef uitmaken, hebben hunne vergaderplaats
hier op het hof (als je met je gezicht naar de Poort staat,
aan je linker hand) — en de timmerlui zijn zoo kontent van de
begijntjens en hebben zoo veel achting voor Pastoor Marius, dat
ze niet alleen hunne groote gildekamer ten gebruike hebben
gesteld van de vrienden -vereeniging, die hier van middag zal
gehouden worden, maar ze moeten zelfs gezeid hebben „dat
ze wel eens zouden willen zien, dat men van daag,..... het
zij de Schout of zijn knecht of schouts- onderknecht..... dat
men, zeg ik, éen van de begijnhofklanten aan het lijf kwam —
ze zouden hem duchtig, des noods met een hamer of een bijl,
naar zijn gezondheid vragen." Het zal dus, het evenwicht der
partijen in aanmerking genomen, alles wel rustig afloopen.
Ja, wie of er preêken zal? Marius -zelf zeker niet; ofschoon
de geleerde man bij lange na over deze heerlijke stoffe nog
al zijn kruit niet verschoten heeft. Ik denk, dat het Mr Stephanus Kracht zal zijn, de Pastoor van de Nieuwe Zijde (die
gestaan heeft in de nu afgebroken kerk op de Boommarkt) ;
die kan er wat me@, die Meester Steven. Vondel heeft nog
een vaersjen op hem gemaakt. 0 neen — hij zal, als Deken, de
Hoogmis zelf wel celebreeren. Zal het Mr Jacobus Vlieger dan
wezen, de Pastoor van de dusgenaamde Zuiderkerk? Immers
men zal bij deze gelegenheid geen jong mensch laten optreden —
hoe bekwaam hij ook zij; wij weten anders, wat in deze fel
beroerde tijden van Johannes Wandelman gezegd wordt:
„Op het licht van Jezus' starren,
Weet by veiligh zich t' ontwarren,
Uit de stricken van den nacht.
Hy kan, wacker op zijn wacht,
Voor het heiligh Sion waken,
Over adder, slangh en draken
Veiligh stappen en gezont,
Daer venijn noch tant hem wont.
Onder 't piepen, brullen, bassen,

Vlammenspuwen en grimmassen
Van 't veelhoofdigh helsch gespan,
Wandelt wackre Wandelman
Zonder haer of nop te zengen,
Met een zucht om elck te brengen
In Gods heillicht, daer men niet
Niet dan God en klaerheit ziet i).
x) Vondel, Van Lennep, VII, bl. 784. [Unger, 5657-6o, blz. ix2.]
Verspr. Verh. II
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Nu, wat die zucht betreft — deze heeft de Eerwaarde
Blessius in geen mindere mate, hij,
„Die kille harten kan ontvoncken
En rotsen breken met zijn stem i)!"

Maar treden wij liever het kerkgebouwtjen binnen. Zie, de
deur staat aan. Wij klimmen de trap op, als méest in de
oude amsterdamsche bedeplaatsen. Voorzichtig, 't is hier een
beetjen donker. Zie-zoo, een wijwatersbak, en, daarnaast, de
eigenlijke toegang; spreek zachtjens en ga binnen. Het zijn
hier de, in den jare 1636 2), gedeeltelijk uitgebroken voor-,
achterkamer en beide zolders van een niet zeer diep, maar
tamelijk breed woonhuis. Zie, dat is wel aardig verzonnen.
Het ruim bestaat uit de voorkamer, wier witte muren met
oude schilderstukken behangen zijn; het licht komt daar,
door de bovenvensters, van de straatzij. Gaanderijen zijn er
gevormd door den vloer van den voorzolder uit te zagen.
Men heeft ook de balken kunnen wechbreken, die het gezicht
op het autaar verhinderden, en heeft de gaanderijen gestut
met twee paar „pilaeren", waarvoor de Begijntjens f30 :6 —
betaald hebben 3). Die gaanderijen reiken tot waar zich, tusschen voor- en achterkamer, de thans wechgebroken trap en
portalen kromden: daar heeft men nu, op een vijf-en-twintig
voet hoogte, boven zich, een achthoekige lantaarn, die in het
midden van het dak is aangebracht, en een fraai licht werpt
in het kerkjen. Een goed deel van de achterkamer is behouden
gebleven en afgescheiden van het ruim; dat gedeelte nu is
sakristij. Als de Priester daar uitkomt, om naar den autaar
te gaan, heeft hij verscheidene treden, met een bordésjen
tusschen beiden te beklimmen, want het Heiligdom is boven
de sakristij opgericht — en dus, op eenigen afstand, ter
gelijker hoogte met de onderste gaanderij. De bovenste achterzolder en de vliering zijn wechgebroken. Het net betimmerde
dak is tusschen de spanten met eikenhout beschoten, en
afgezet met donkere biezen. De voorzolder is orgel- en
zangersgaanderij geworden. De verschillende gaanderijen of
tribunes, zoowel die van het autaar als boven het ruim der
z) Vondel, Van Lennep, XII, bi. 43. [Unger, 1671, bi. 306.]. 2) Rek. -b., bi. 41.42.
3) Rek. -b,, bl. 42.
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kerk, zijn met balusterleuninkjens voorzien, wier bruine kleur
met den schemerachtigen toon, die in het kerkjen heerscht,.
goed samengaat. De achterwand, waartegen het hoofd-autaar
en „'t Cleyn altaer" van den Salvator zijn aangebracht, heeft
geene eigenlijke vensters; de geheimzinnige duisternis, die
daar heerscht, wordt alleen gekleurd door den schijn van
het hooge vallicht der koepellantaarn, en dan — door een
klein roosvormig bovenvenster, in dien wand-zelf uitgestoken,
en waar wij straks op te-rug-komen. Aan de Evangelie-zijde
staat niet ver van het autaar een ouderwetsche, zware,
leuningstoel, met een bidbank er voor. De kerk is voor de
gelegenheid rijk met verzilverde spreukschilden, sparrenloof
en gemaakte-bloemen met gouden harten versierd. Zij prijkt,
bovendien, met de roode vanen, die in de openbare Processie van het jaar 1555 zijn omgedragen, en met de kussens van Keizer Maximiliaan. Merk op, lieve zuster, dat als
de begijntjens „Ewige memory" houden, en met oprechte
harten voor de zielsrust van Syberich Cornelis Rittersz., van
Jacob Willemse Spruyt en anderen bidden, dit geenszins uit
,haat of nijd geschiedt. Het is uit erkentenis: want weet ge
wat zij hebben opgeteekend en voor den naneef bewaard?
Dat van Jacob Willemszoon Spruyt, „lichterman", die gestorven is, „de helft van de silverde narrem is gecomen"
(dat is de zilveren armblaker ter zijde van den autaar) en
de wederhelft van „sijn huysvrouw Grietge Willems" I). Op
het jaar 1641 verhalen zij, dat van Syberich Rittersz.
bovengenoemd „een silverde kandelaer gecomen is, waert
f 154: — : — 2). De „goetwillige opden hoff" hadden in
164o reeds „tot verlichting van de silverre Kandelaers gegeven f 89 : — : —" 3). Zij kwamen er toen nog maar
f136: 15 : — op te kort; toen hebben de meesteressen „in
Julius" uit de kas f 47: 15 bij dat andere kunnen toeleggen:
en daarmeê was die zaak in orde. Dat ging al-te-maal op
het jubilee van het Mirakel aan; desgelijks het boekjen van
Pastoor Marius en de Getijden van het H. ende Hw. Sacrament voor de stadt van Amsterdam 4) : dat heeft de geesten
der geloovigen voorbereid: en van dat alles hebben ze nu
i) Rek.-b., bl. 72.
2) T. a. p. bl. 72.
4) Het eerste in 1639; het andere in 1640.

3) Rek.-b., bl. 73.
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pleizier. De begijnen zijn zoo dankbaar aan hun geliefden
ouden Vader, voor zijn goed bestel, dat ze niet konden
nalaten hem op St Lenaertsdag, in de laatste Novembermaand, met een vaatjen „france wijn" te vereeren van 32
mingelen, waarvoor ze II gerande guldens en vier stuivers
hebben uitgeteld, en dat ze „Menheer Mr Harmen" van de
weêromstuit een dito vaatjen van 8 mingelen hebben geschonken 1). Maar..., waar dwaal ik heen ? — Ze hebben
nog heel andere middelen, om den waardigen Herder en
ons-aller Heer te zamen hunne liefde te betoonen. Hebben
ze niet voor f 6 : 15 : — „armosy" extra aan het „witte
gouwe lakense karsoifel2)" besteed, terwijl Moeder Heyltge
Pieters in het jaar 38 al f 180.— voor het „wit ornament"
had neêrgeleid ?
Hebben ze voor het „kelckvelum met de sonn" geen
f 6 : 15 uitbetaald 3)? En al heeft Lijsbethjen Dirckx de
„banckgens op het groote outaer [zelve] verguld" — de
onkosten zijn door het hof gedragen 4) ; voor „speldewerck"
aan het groote outaar is f 17 : 2 — 5) voor 't kleine van den
Salvator f 8 : 3 : — 6) gegeven; het missaal is voor een
dukaton met wit damast 7) bekleed, en behalve dat, is er nog
aan Heynderick Baerense voor het inbinden der muziekboeken
f 19 : 3 — betaald 8 ). Aan het orgel hebben zij een fraaye
trompet laten aanbrengen, die, met stellen, f 24: — gekost
heeft 9). De kussens in de kerk, de tabbaarden der begijntjens 10), alles is tegen het Mirakelfeest vernieuwd of versteld. Voor het choor zijn vier extra stoeltjens gekocht Ix):
waarschijnlijk zal Annetge Vechters 12), de voorzangeresse,
haar orchest eens dubbel bezet willen zien, bij het Hooggetijde.
Luister, het orgel begint al te praeludiëeren.... Als
MT Levijn van daag zijn beste beentjen niet vooruitzet bij het
spel, dan is hij de protektie niet waard, die hij van het Hof
geniet 13). Langzamerhand vult de kerk zich met geloovigen.
i) Zie Rek,-b., bi. v°. 85.
3) Rek.-b., bi. 99.
2) Kazuifel: Rek.-b., bi. 127.
4) T. a. p. bl. 85.
5) T. a. p. bi. no.
6) T. a. p. bi. 73.
9) T. a. p. bi. 73.
8) Rek.-b,, bi. 227.
7) f3: i: T. a. p. bi. 73.
zo) T. a. p. bi. 97.
12) T. a. p. bi. 227.
ii) T. a. p. bi. 227.
13) T. a. p. bi. 42, 48, 58 etc.
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De zijbanken en de vouwstoeltjens raken al stillekens bezet.
De zachte reuk van was en wierook, het . warme maar niet
overvloedige licht dat in de ruimte daalt, de volkomen orde,
de zorgvuldige netheid, waarmeê het hoofdaltaar is toegerust,
stemmen tot eerbied; de feestelijke slingers en schilden
mengen er de hooge blijdschap onder. Dat weet de goede
Mr Levijn in zijn gematigd orgelspel aangenaam uit te drukken: maar straks — straks `zullen de Heeren aan den autaar
wel merken, dat er meer kracht in dit kleine orgel zit, dan
menig-een wel denken zou'.
Het H. Sacrament is niet in den tabernakel. 't Was in
vele onzer huiskerkjens gebruikelijk 't op eene veilige plaats
in de te gelijk met de kerk gewijde sakristij te bewaren —
uit voorzorg tegen geweld en ontheiliging. Op de hooge
feesten droegen de geestelijken het Hoogwaardig dan processiesgewijs naar den autaar.
Zacht ruist in dit oogenblik uit de sakristij de zilveren
bedeschel: de kerk begint zeer vol te worden. De gaanderijen
zijn over bevolkt. De behoeftigen hebben de beneden-kerk
voor de rijkeren, de weldoeners der gemeente, opengelaten.
De vrouwen en meisjens van zeker aanzien, de mutsen en
kapjens, vilten hoeden met opgetoomden rand, de huiken,
die mantel en tevens hoofddeksel zijn, schikken zich naast
elkander; de platte geborduurde of effen kraag is gemeen
aan de jongere Vrouwen en Heeren. Ouderen dragen nog
de ronde geplooide. Men ziet enkele degens, en hoort, hier
en daar, sporen. Den zwarten of grijzen hoed houden de
mannen in de hand: de kleeding brengt allerlei kleuren
bij-een; maar het zwart heeft, bij laken, fulp, en zijde, den
boventoon. Voor de sakristij liggen de begijntjens geknield in
rijen. De kosteres ontsteekt de kaarsen op het groote autaar.
De deur der sakristij gaat open; eenige geestelijken, in
eenvoudige roketten en superpliën, plaatsen zich bij de ingang
der kerk; een hunner draagt een kruis in de hand, een
choorknaap draagt het wijwater. Plotselijk geeft een lichte
beweging onder de menigte te kennen, dat er iets ongewoons
plaats heeft. Daar vertoont zich, voor de ingang, een seventigjarige grijzaart in paersche toga, op wiens gelaat vrome
zachtmoedigheid, schranderheid en zielelijden te zamen zijn
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Het kruis wordt hem door een geknielden Priester
ter vereering aangeboden; daarna biedt men hem het wijwater
aan, en — de verheven balling, Philippus Rovenius, zegent
de vergaderde menigte, die in stille aandoening ligt neêrgebogen. De Aartsbisschop -Vikaris beklimt de treden, die
naar de autaartribune voeren, en bekleedt de plaats, die, ter
Evangeliezijde, voor hem bereid is. Daarop treden de misdienaars, met handschel en flambouwen, en eene schare van
priesters uit de sakristij, gevolgd van de officiëerende Heeren,
met den Priester, die het Hoogwaardig draagt, terwijl een
zachte wierookdamp ten Hemel klimt. Zij begeven zich naar
het autaar, dat u schier aan de inrichting van het hooge
presbyterium eener romaansche kerk met krochtkapelle denken doet. Een liefelijk vrouwenchoor heft den Tantum ergo
aan, en de Priester geeft den zegen met het Hoogwaardig.
De Mis begint. Als het Evangelie gezongen zal worden,
rijst ieder-een op en kruist zich voorhoofd, mond en borst.
In een hoek der kerk hoort men een geklink, als van iemant
die op zijn zijdgeweer slaat. Vele oogen richten zich derwaards, en men ziet een rijzig man, in de kracht zijns levens,
wiens ernstige blikken aandachtig naar het autaar gericht
zijn, wiens lippen een gebed spreken, en bij wien slechts nu
de verhoogde tint der godsdienstige bewogenheid tot een
sterken blos wordt aangezet, als hij ziet, dat men het oog
op hem vestigt. Inderdaad — hij heeft met de hand, waarin
hij zijn rozenkrans houdt, op zijn rapier geslagen: een vroom
gebruik, bij den aanvang des evangeliezangs, waarmeê men
zich - zelven strijdvaardig verklaart, maar dat in Holland reeds
eenigszins verwaarloosd en vergeten was. `Zoo is die jonge
man dan een vreemdeling.' Met deze vluchtige gedachte keert
ieder weder tot zich - zelven en zijn geestesarbeid in I).
Het oogenblik der prxdikatie is aangebroken. De kleine
kansel, die tegen den muur aan de epistelzijde der kerk bevestigd is, heeft zijn toegang buiten het lokaal, in éene lijn
met de kerktrap. Het deurtjen van het spreekgestoelte opent
zich in den achterwand. Aller oogen zijn er op gevestigd.
Als de prediker te voorschijn treedt, gaat er een licht van
uitgedrukt.

i) Verg.

P. J. David, S. J. Bloem-loof eatde Kroyt -kof der Kerekelieker Ceremonien,

x658, bi. 79.
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vergenoegen over ieders gelaat en de oogen van den Hoog
vullen zich met tranen. -wardigenApostlchVkari
De prediker is Pater Augustinus van Teylingen, Priester
van de Sociëteit van Jesus. Gij begrijpt, goede zuster, de
reden der bewogenheid van den Hoogw. Kerkvoogd: Het
feest des Amsterdamschen Mirakels is, in dubbelen zin, een
feestdag der Liefde Gods — want hier wordt de volkomene eenstemmigheid bezegeld der waereldsgeestelijken met de ge-

ordenden.
Pr van Teylingen is niet alleen edel door het aaloude
geslacht, waaruit hij spruit, door de leer, die hij verkondigt,
maar ook door zijn beminnelijk charakter en door zijne
uitnemende welsprekendheid. De hollandsche XVIIe Eeuw
heeft vele voortreflijke theologen opgeleverd: maar in opgewekt gevoel zijn er maar weinigen, die naast Peregrinus
Amstelius (gelijk hij zich mede genoemd heeft) plaats kunnen
nemen. Voeg daarbij, dat pr van Teylingen eene rijke verbeelding, groote belezenheid, en een nooit verslagen vernuft
bezit: en gij zult beseffen, dat hij alszins de lof verdient,
hem door zijne tijdgenoten toegezwaaid. Die lof vonkelt in
het oog van dien krachtigen acht -en- vijftigjarige, met zijn
deftig zwart gewaad, die daarbeneden schuins over den kansel
zit; dat is de groote bekeerling Joost van den Vondel. Aan
zijne zijde merkt men eene andere belangrijke figuur op:
het is de bekeerde praedikant Jacobus Ouzeels. Meer achter
in de kerk zit de vermaarde Abt van Ilfelden, Bartholdus
Nihusius, die, als luthersch leeraar, reeds in 1622, toen
Marius te Keulen de Godgeleerdheid doceerde, door hem tot
de katholieke gemeenschap is te- rug-gebracht. Door de Zwaben verdreven, is hij jaren lang in de hollandsche missie
werkzaam geweest en had, hier te Amsterdam, het opzicht
over het drukken der katholieke boeken Z). Met welgevallen
mag Marius, van den autaar, op dit drietal afschouwen.
De prediker is zijne reden begonnen. Hij weet, dat er vele
nieuwgezinden onder zijn gehoor zijn: ter trekking van deze,
en ter stichting en bevestiging der geloovigen, is een goed
deel zijner predikatie aan het léerstuk gewijd. Zullen wij er
i) De Feller et Pérennès, IX, bl. 184, P. de la Rue, Geletterd Zeeland, bí.250, en Oudk.
en nest. v. Amstell. II, 269. Verg. Vondel, Poëzy, II, 128. [Unger, 1652-3, bl. 217.1
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eenige argumenten van opvangen? Hij verhandelt de gelijktijdige tegenwoordigheid van het H. Sakrament in verschillende plaatsen:
„Zegt men, dat dit strijdt tegens Nature?" zoo spreekt
hij. — „Ik andwoorde: zin en niet-zin, ziedaar tegenstrijdigheden: maar niet — te zin in eene plaatse en niet te
zin in eene (of meerdere) plaatse, in wat maniere 't ook zij:
want plaatse is eene bijkomende toevalligheid der nature.
Zelfs de meester der redekunst onder de heidenen stelt
substantie of wezen der dingen in een anderen regel dan
plaatse. Waaruit volgt — dat iets anders is het inwendig
wezen der nature, iets anders het zin in plaatse, eene of
meerdere, en dat het eene niet noodzakelijk afhangt van het
andere, en dat ze, ten minste, door Gods Almogendheid
konnen gescheiden en verdeeld worden, als begin en voortzetting, lichaam ende schaduw, de zon en haar licht i), de
zon en haar loop 2), vuur en brand 3), water en neérloop 4),
ijzer en gewicht 5), laken en verw: ja de hoogste Hemel is
een waar lichaam, en nochtans niet in plaatse.
„Ik vraag ook — wat meerder is: een lichaam uit niet te
scheppen, of een lichaam te stellen in ontallijke plaatsen?
„Zegt men: ik kan dit alles niet begrijpen; en het is
zwaar om te verstaan en dienvolgends om te gelooven: Ik
andwoorde: veel zwaarder om te verstaan en te gelooven is
het artikel, ten ie, van de H. Drievuldigheid; hoe dat éene
goddelijke natuur zij in drie personen, inderdaad verscheiden
van malkander: En deze Drie zin Een 6). Want ik vrage,
wat is zwaarder om te verstaan, een ding daar men sporen
van vindt, of wel, daar men geen sporen noch gelijkenis
van vindt in de nature? Dat een ding in vele plaatsen kan
wezen, daarvan hebben wij een bewijs en merkteeken in de
nature, te weten, in de ziel van eenen mensch, die den zijnde,
evenwel vele plaatsen beslaat. Maar den te zijn in wezen, en
drie in personen, daarvan hebben wij zonder Gods openbaring, of buiten het licht des geloofs, geen volmaakten voetstap, noch kennelijk spoor in de natuur. Ten 2e, het artikel
x) Exod. X, V. 22, Mattb. XXVII, v. 45. 2) Jos. X, V. 13.
3) Exod. III, v. 2, Dan. III, v. 50. 4) Exod. XV, v. 22 Jos. III, v. x6.
5) 1V Richt. VI, V. 6.
6) i Joann. V, V. 7.

,
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van de schepping des hemels en der aarde uit niet I). Ten
3e, van de Inkarnatie of Menschwording Christi, die ontvangen is van den H. Geest, geboren uit de reine Maagd Maria.
Ten 4e, van de Passie en de dood onzes Heeren en onzen
God. Ten 5e, van de Verrijsenisse des vleesches ten jongsten
dage. Op welke mysteriën past 'tgene daar staat 2) : „ Is 't
dat gij 't niet en gelooft, zoo zult gij 't niet verstaan.
Gelooft gij dan zoo zware artikelen, waarom en zijt gij
niet geloovig in het andere? 3) De Catholijken, als ware
lammeren Christi, hooren de stem van hunnen herder, en
zeggen met Paulo, staande aan de vierschare van Festus,
Praezident van Cxsareën in Palestina 4) : Ik beroep mij op
den Keizer!" Zoo beroepen zij aan den mond Gods: „Dit is
mijn lichaam" 5). Kunnen de weërpartijders Schrifture bij
woorden, „Dit is mijn Lichaam niet",-breng,mtzovl
dan zullen zij mogen voorkomen. Ondertusschen zeggen wij
met Petro 6 theere tot wien zullen wij gaan? Gij hebt de
woorden des eeuwigen levens. En wij gelooven en hebben
gekend, dat Gij zijt Christus, de Zone Gods' 7).
„En wat al aardsche dingen zijn er, die wij niet verstaan!
Wie kan verstaan, dat de mage de spijze verteert en veranandert ? dat uit een ei een kiekentjen voortkomt? dat het
tarwegraan in de aarde vervallende en daar verstervende,
zoo vermenigvuldigt 8)? dat de zwarte aarde zooveel schoone
bloemen, kruiden, boomen, en wijngaarden, en goud voortbrengt? dat de wijn komt van het water door middel van
den wijnstok? dat de aarde hangt als een bal of vogel in
de lucht zonder fondament: `die de aarde hangt op mist, en
de wateren bindt in de wolken' 9). Dat de minste ster van
den achtsten hemel zeventien maal grooter is dan de gantsche
aarde? Dat, om tot den hoogsten hemel te komen, men wel
acht duizend jaren van doen zoude hebben, al ging iemant
dagelijks 300 mijlen? — Wie verstaat het ebben en vloeyen
van de zee? Aristoteles kon het zeven-reizen op- en afloopen
„

)

`

i) II Macchab. VII, v. 28.
2) Isaias VII. V. 9.
3) Emtractum cathol. door Peregr. Amstelius (Aug. v. Teylingen, 3e Ed. 1661,
b]. 543-546.) [Peregrinus Amstelius Theologus, d.i. de zwervende Amsterdamsche
Godgeleerde, noemt hij zich met de beginletters van Pater Augustinus Teylingius.l
4) Act. XXV, v. ii.
5) Matth. XXVI, V. 27.
6) Joan. VI, V. 69.
7) Aug. v. Teyl. E.otr. t. a. p. bl. 497. 8) I Joann. XV, V. 24. 9) Job XXVI, v. 7.
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's daags van Euripus niet begrijpen, en wierp zich - zelven
daarom door onverduldigheid in de zelve riviere. Hoe na zijn
deze nieuwe Leeraars de mannen, daar men van zeggen moet:
`Meer dan Aristoteles zijn deze'? Wie verstaat van waar
de brakheid komt van de zee? Waarhenen de ooyevaars
tegen den winter vliegen en vertrekken? Dat de naalde van
't kompas, aan eenen zeilsteen gestreken, altijd draait na den
Noorden? Dat een dood mensch, rakende de gebeenten van
Elisuxs, weder levend geworden is en stond op zijne voeten I)?
Dat Habakuk met de gekookte spijs tot Daniëlem in den kuil
der leeuwen ingegaan is, zijnde den kuil gesloten en de zegelen ook gants geheel? Zeer wel zeide dan Christus tot Nico
dat ik u aardsche dingen gezeid hebbe, en gij-demus:„I't
en geloovet niet — hoe zuldy gelooven, is 't dat ik u hemel
dingen zegge 2 ). En de H. Joannes Chrysostomus : „Als-sche
God iet doet, dan is er geene redene noodig 3). Is het wijsheid met de mate van onze zinnen de macht des H. Geestes
te willen afmeten in deze materie 4)."
Na dat de eerwaarde Priester dit en nog andere punten
der leer, naar de behoeften van het oogenblik, heeft toegelicht, brengt hij de wonderen van Amsterdam -zelf meer
bizonder in herinnering. Daarna gaat hij over tot het aan
weg, waarlangs wij deze groote gunsten van-wijzenvad
onzen hemelschen Vader kunnen waardig worden; hij verklaart welke hoogere plichten er rusten op ons, die God-zelven met Ziel en Lichaam in ons midden hebben — in vergelijking met onze dwalende broeders, die, in den vollen
middag, de nacht wanen te zien, om dat zij zich de oogen
des geloofs hebben laten ontrukken. Hij eindigt met een gebed. Hij gedenkt, dat hij hier optreedt in den hof der dochteren van Síe Ursula. Zijne eerste bede legt hij dezen goeden
dienaressen van het H. Sakrament in den mond:
„O, alle Heilige maagden in den Hemel! roept hij uit,
„die versmaad hebt de rijkdommen en weelden dezer waereld en, van jongs af, Christo uwen allerliefsten Bruidegom
uwe lichamen hebt opgedragen, levende niet eens menschen,
maar een Engelen - leven, en nu, ingegaan zijnde met den Enx) IV Richt. XIII, v. 21.
3) Homi(. 65 in Joannem.

Joannes III, v. i2.
4) E.xtr. t. a. p. bl. 549.
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gelen tot de Bruiloft des Lams, uwen Bruidegom volgt waar
hij gaat, en zingt den zang, dien niemant kan zingen I) dan
die zich bewaard heeft van alle ontreiniging des vleesches
en des harten, weest gegroet! En gij, bizonder, Heilige Ursula,
met uw choor van moedige gezellinnen, verkrijgt ons gratie
bij uwen Bruidegom, die op den dag van heden de stad
Amsterdam, door het hoogeerwaardig Sakrament van zijn
waarachtig Vleesch en Bloed met zeer vele en groote Mirakelen vereerd heeft 2), opdat wij ons zuiver bewaren van alle
werken des vleesches, en wandelen naar den Geest, opdat
wij Hem altijd behagen. Bidt Hem, dat Hij ons hart wille
ontsteken met het vuur der liefde, dat Hij gebracht heeft op
der aarde; dat Hij mij geve, tot een openbaar teeken zijner
liefde, eene fontein der tranen, altijd loopende, alzoo dat de
tranen in mij bewijzen zijne liefde; dat zij betoonen, verkondigen en betuigen, hoe zeer mijne ziele Hem bemint, als
zij van grooter zoetigheid zijner liefde, haar van schreyen
niet kan bedwingen. Dat Hij ons zoo vervulle met zijne
liefde, dat we op alle tijden en in alle plaatsen Hem dragen
in ons hart, in onzen mond, en voor onze oogen, en alzoo
dienen en behagen in dit leven, dat onze ziel in het toekomende met de Heiligen moog zeggen: `Ziet, het geene dat
ik begeerde, zie ik nu; dat ik hoopte, houd ik nu; dat ik
zocht, heb ik nu 3) ".
Daarop nam hij het woord, ook in naam der andere toehoorders op: „O God der goden en Heer der Heeren, Gij,
die-alléen groote en wonderlijke dingen doet, die de Hemelen
hebt gewrocht door 't verstand, die de aarde hebt vastgemaakt op de wateren, die groote Koningen verslagen hebt
en gedood, die, na dat gij gedood hebt, de macht hebt te
werpen in de helle: wij vreezen — U in der burchte onzer
herten te ontvangen, wij schromen u te nooden in de arme
woonstede onzer ziele: want ons hert en is zoo schoon, noch
zoo zuiver niet, noch ook zoo waardig als is geweest de burg
van Martha en Maria Magdalena, in welke Gij zoo dikwijls
r) Apoc. XIV, V. 4.
2) Oratie op het feest: „Deus qui, per Venerabile etc." Zie de „Getijden" (1640),
bl. 1 49•
3) Den Boom des levens, etc. door P. F. Matthias Paulli (1631), blz. 268.
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te gast en ten verblijve gekomen zijt, verjagende al hunne
vijanden en uitroeyende de zonden. Nochtans aanmerkende
onze nood en 't geweld dat wij lijden van onze vijanden,
komen wij U te gemoet als de tien melaatsche mannen, en
bidden U met aller oodmoedigheid, dat gij u onzer, o allerliefste Jesus, wilt ontfermen! Gij hebt hen niet versmaad, maar
eer dat gij gingt in het kasteel, hebt gij ze genezen. Ziet,
Heer, wij zijn melaatsch in onze handen, in onze voeten, in
ons geheele lichaam. Wij zijn zeer slap en traag in uwen
dienst. Wij zijn machteloos om onze sterke vijanden te wederstaan: versmaadt ons niet, maar eer Gij komt in de burcht
onzer herten, verderft toch het kasteel en het bolwerk, dat
tegen U is, dat de Booze Geest tegen U in ons heeft opgebouwd en opgeworpen. Verderft den sterken toren zijner
hovaardigheid, uit denwelken hij dagelijks schiet vierige pijlen
der boosheid, want het beginsel van alle zonden en weder
Komt en ontbindt den band,-spanighed ovrj.
waarmeê hij ons gebonden houdt. Leert onze handen ten
strijde; omgordt ons met kracht, dat wij hem vervolgen,
aangrijpen en te niete doen l). Wij belijden, Heer, dat Gij,
dien wij gelooven hier Tegenwoordig te zijn, de zelfde Legervorst zijt, in Wien geloovende, op Wien vertrouwende, en
onder Wien vechtende uwe heilige soldaten hebben overwonnen
Koninkrijken, verkregen de belofte, gewrocht de rechtvaardigheid, gesloten de muilen der leeuwen, uitgebluscht de kracht
des vuurs, ontvloden het scherpste des zwaards. Wat zullen
wij méer zeggen! Gij zijt de minnelijke leidsman, en de
rechtvaardige Heer, om wiens liefde uwe trouwe knechten
bespotting en slagen hebben geproefd, banden en kerkers
verdragen, gebrek lijdende, benaauwd vervolgd, in woeste
plaatsen dolende, op bergen en in spelonken en holen der aarde;
ja, om uwe liefde zijn gesteenigd geweest, van- een -gehouwen,
bekoord en door 't verslaan des zwaards gestorven: verblijd
zijnde, om dat zij weerdig waren voor uwen zoeten naam
Jesus versmaadheid en de dood te lijden. Voor alzulk eenen
aanbidden wij U, hier, in dit Heilig Sakrament met een vast
geloof 2). Geeft ons gelijk wij begeeren, en met geheeler
i) Den Boom des levens, bl. 284-285.

2) T. a. p. bi. 283.
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herten bidden, uwe heilige en reine liefde, die ons vervulle,
behoude en t'eenen male bezitte. Geeft ons eene onverwinnelijke liefde, die niet schrome voor u te lijden alle gevaar,
eiken arbeid, alle schade, alle ongelijk, elke pijne! Eene
kostelijke liefde, die alle dingen om uwent-wille versmade!
Eene bescheidene liefde, die uwe wet niet te buiten ga, door
een onmatigen ijver en vurigheid! Geeft, dat wij U beminnen
— zoo niet met eene liefde, als U waardig is — ten minste
met zulke als onze natuur kan omvatten, dat is, uit geheel
ons hart, uit geheel onze ziel, uit al onze gedachten, uit al
onze krachten, opdat al ons binnenste moog branden en smilten
van uwe liefde, Amen! r)"
Pater van Teylingen heeft uitgesproken. Laten wij ons een
oogenblik verwijderen.
Wat zegt ge van de nederlandsche katholieke redenaars
der XVIIe Eeuw, voor zoover ze uit dit staaltjen te kennen
zijn? — En ik kan u verzekeren, dat de vurige en gemoedelijke welsprekendheid van den grijzen Rovenius, de overredingskracht, de rijke en door een onwankelbaar geheugen
gesteunde geleerdheid van Marius, niet achterstaan bij Teylingens wetenschap en gave, gelijk die uit zijne werken blijken.
Hebt ge wel, onder de personen die met de meeste aandacht de pre@k van Pater van Teylingen nagingen, die twee
jonge meisjens opgemerkt, die ter linker hand, tegenover den
preekstoel gezeten waren? Hare ouders konden tot den deftigen koopmans- of den neeringdoenden stand behooren. En
zoo was het ook. De oudste der jonkvrouwen is naauwelijks
achttien jaren, de andere iets boven de zestien. Laatstgenoemde was die Ida Block, waaraan Vondel, een jaar of tien
later, een vaersjen gericht heeft van dezen inhoud:
„Jonkvrouw Ida, stil van aert,
Slijt haer jaren ongepaert,
En wil ergens in een hoeckje
Liever met het stomme boeckje
Eenzaem spreken, stil en vry,
Dan zich onder slaverny
Van het huwelijck begeven.
Zy wint rust — die zoo kan leven." 2)
i) Den Boom des L., bl. 266-267.
2) Van Lennep, X, bl. 566. [Unger, 1671, bl. 382.]
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Het zal ons blijken, dat jonkvrouw Ida nog wel geen
huwelijk gesloten heeft; maar ook dit tijdperk van stille
studie nog niet is ingegaan.
Of die Blocken katholiek waren? De door mij bedoelden
waren Doopsgezind, al heeft Pieter Block, huisvrouw en zoon,
zielmissen in de begijnhofskerk gefundeerd, al komt op het
register der Eeuwige Memorie in Januari voor: Joanna Block,
wed. Cornelius Rovering, Dorothea Block; in April, Bartha
Block; in Juli, Cornelis Block; al is Nelletjen Jans Block een
begijntjen geweest, dat nog al eens genoemd wordt in de schrifturen, die op het hof betrekking hebben. Intusschen, dat
Vondels vriendin, de beroemde Agnes katholiek geweest is,
lijdt geen twijfel l). Even min dat de tegenwoordige gezellin van Ida Block tot de „luiden van 't houtje" behoort.
Spreekt men van haar zuster als van een meisjen
Scherp van oordeel, rijp van zin,
Die de schoonheit voegkt by deught,
Wijsheit in haer jonge jeught ... 2)

déze is even min van charaktergaven en uiterlijk misdeeld.
Ondanks hare blondheid, is zij, in den goeden zin, geducht
bij de hand, en heeft een zeer beweeglijk gelaat — dat volkomen geroepen schijnt de ernst uit te drukken van de plaats
waar zij zich zoo even bevond, maar toch ook, bij gepaste
gelegenheid, niet van scherts afkeerig moet zijn. Ida Block
schijnt onder haar geleide te wezen. Na het eindigen van
den Dienst gaan zij samen naar huis; zij loopen daar gearmd
het kerkpad af. Willen wij luisteren naar hetgeen ze vertellen?
De oudste van de twee — gij weet wie ik bedoel — die
met het grijze satijnen kleed en het witte veértjen op het
fluweelen kapsel, heet Dina Noortdijck (leg den toon op
dick); zij is de dochter van een der rijkste winkeliers in
saayen, wollen damasten, boratten en bombazijnen, die Amsterdam weet aan te wijzen; Pieter Noortdijck, hoofdman
van de gildebroeders der saaineeringe 3). De gloeyende wangen der vriendinnen getuigen van hare gemoedsgesteldheid.
Ze zijn vol van het feest.
i) Zie mijne Portretten van Vondel, (bl.

282.

Werken, DI. IX.]

2) Bloeme -krans Ter Bruil. van.... Joan de Wolf en.... Agnes Block, bi. A 4**.
3) Wagenaar, Amsterdam II, 43. [Over de fam. Noortdijck zie Dr. A. H. Garrer
in Onze Eeuw ", r9o8].
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Dia: „'t Is jammer, dat de kerk niet wat grooter is.......
dat de Hoogeerwaarde Heer zélf celebreeren kon...."
maar ik vind het nu toch ook al heel indrukwekkend .... "
Dina : „Heb je de preek nogal goed kunnen volgen?
Ida: „Op vele plaatsen, ja, durf ik zeggen, dat ik alles
goed verstaan en gevoeld heb; maar daar waren in tegendeel weêr andere gezegden, waar ik minder van begreep......
— Nu wil ik 't ook wel gelooven — bij zulke diepzinnige
onderwerpen...."
Dina: „En dan geven we ons dikwijls de moeite niet, om
een gedachte met opzet te ontleden en zoo te proeven en
te genieten."
Ida: „Ja, maar dat moet je dan ook eerst maar kunnen.
Dat heb je nu vóor met schilderijen: al begrijp je niet altijd
het onderwerp — er is toch een groot vermaak in, die dikwijls geestige beeldtjens stuk voor stuk te zien......
Dia: „Heb je dat geschilderde roosvenster, hoog boven
het autaar opgemerkt ?"
Ida: „Zeker heb ik dat: maar wat het voorstelde moet
ik bekennen kon ik dok niet goed van beneden onderscheiden."
Dia: „Zoo is er, denk ik, nog al veel, waarbij wij, vrouwen, wat uitleggens noodig hebben..... maar het venster
begrijp ik toch wel. Het bevat eene afbeeldinge in 't klein
van de helft der glasschildering, waarvan in de H. Stêe nog
overblijfselen te zien zijn...... Keizer Maximiliaan in aanbid
voor het Hoogwaardig, na dat hij zijne gezondheid had-ding
teruggekregen (4)."
Ida: „Ik heb er haast niet van gezien dan de gekleurde
ruitjens, die het middentafereel omgeven: dat gaf een mooi
licht en stond heel rijk.. .
Dia: „Ik geef je toe, dat de voorstelling van beneden af
gezien, zich wat geel voordoet: maar de hoofdfiguren zijn
toch schoon van uitdrukking.... Hee, wil ik je eens wat
vertellen? we krijgen dezer dagen een bezoek van den
schilder .... Hij werkt in olieverw ook.... Hij is de zelfde,
die al geruimen tijd geleden nog eens hier geweest is, en
toen het groote stuk voor de Hal begonnen is...."
Ida: „Hoe heet 'i ?"
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Dia: „Abraham van Diepenbeeck — 't is een Andwerpenaar...."
Meesmuilend andwoordde Ida: „Nu Dientjen-kind, een goede
partij voor jou... ."
Dina: „Je weet er niets van, heele lieve! Voor-eerst,
niemant van ons heeft hem haast gezien; ten tweede: je
kent mijn plan — en van heden af, ben ik minder dan ooit
van zins om daar af te gaan; ten derde: hij is, geloof ik,
getrouwd.
Ida: „O zoo — in allen geval, zal je dan toch de kennis
maken van een beroemd man. . . ."
Dia: „Neen, want ik ben op school, als hij komt." Wat
Dina door dat school-gaan verstaat, hooren wij later.
Ida: „Nu, ik hoop dat hij een beetjen in Amsterdam blijven
zal, en dat Agnes zijn kennis zal kunnen maken: ook in het
belang van haar kunsthoek...."
Dia: „Doet ze nog altijd zoo veel aan 't teekenen...."
Ida: „ .........
De meisjens zijn, van den Grimburgwal komende, de sluis
overgegaan bij 't Oude-Zijds-Heerenlogement, en slaan links
af den Voorburgwal op, waar de Heer Noortdijk woont.
Ik kan niets meer opvangen.
Wilt gij een blik werpen, in de wel behangen en bestoken
zaal van het St-Jozefsgilde, waar in dit oogenblik een twaalftal priesters en een twintig leeken vergaderd zijn om een
vriendendisch, ten einde gezamendlijk het middagmaal te
houden, en straks te gader te gaan vesperen? de meeste personen hebt gij reeds hooren noemen. Maar ge kent ze nog
niet in de vrolijke stemming van dit oogenblik. De Hoogwaardige Vikaris heeft, uit hoofde zijner omstandigheden (5),
verzocht hem van het mede-aanzitten te verschoonen. Hij
heeft Past. Marius opgedragen, voor hem en een paar zijner
vrienden ter Pastorie eenige middagspijs te doen klaar maken, maar heeft niet gewild dat een zijner geestelijken zich
aan den vriendendisch onttrekken zo*, ofschoon de vastendag, naar het zeggen der Meesteressen, wel een beletsel
oplevert om er iets recht goeds van te maken. Vondel-alleen en de vreemdeling uit de kerk houden, met den tegenwoor-
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digen sekretaris van Z. Hoogw., „Mijn Heer den Bisschop"
gezelschap. De belofte is echter gegeven, dat de beide
Heeren aan tafel in het gildehuis zouden verschijnen, tegen
dat het nagerecht zo il opgedragen worden.
Het gezelschap daar ter plaatse was ongeveer samengesteld als volgt: Op de eerste plaats, de Pastoor der Nieuwe
Zijde, Mr Stephanus Kracht; tegenover hem, een ledige
zetel, bestemd voor den grooten poëet. Pastoor Kracht (6)
is nog een schoon en inderdaad krachtig man van 74 jaren;
zijn oog staat levendig, zijn witte knevel krult zich nog opwaards, als die van een ouden krijgsman. Hij had tot zinspreuk: De kroon der wisheid is de vrees des Heeren, maar
hoewel geen luidruchtige feestgenoot, stoorde, neen, temperde
de Deken Kracht, door zijn tegenwoordigheid, de gulle tafelvreugde niet.
Aan zijn rechter zijde zit Hendrik Blessius, thands nog
Pastoor te Noordwijk; aan zijn linker hand Jacob Vlieger,
ook al omstreeks sestig jaren oud; maar nog wakker en
moedig, tot zinspreuk voerend 'k Zal vliegen en rusten I).
Als Vondel straks binnenkomt, zal hij aan zijne linker
hand hebben den Eerwaarden Marius; aan zijne rechter
Pater van Teylingen.
Voords herkent men, onder de gasten, van geestelijken
stand: Hendrik Ebbius van de dusgenoemde Westerkerk, Jacob Oly, van de Noorderkerk, stichter van het St Andries
onzen oud-oom Gilles de Koker. Deze zitten aan-hofjen,
den kant van Past. Marius en Pr van Teylingen. Aan den
kant van Heer Steven Kracht ziet men o. a. nog den deftigen Barthold Mildert en Willem Coopal. Onder de leeken
herkent men leden van de roomsche familiën Cromhout,
Nooms, Blesen, Sem, Vander Cruyssen, Stoutenburg, Roest,
van Davelaer, Dommer, Geelhant, Vande Putte, en Kuysten,
ook een verwant van den bekenden letter- en rechtsgeleerde
Victorijn of Vechters. Misschien is de voorzangster der begijntjens de dochter of nicht wel van dezen laatste.
Er is juist een gematigd levendig en algemeen gesprek
gaande — nu de deur geopend wordt, en er een kreet van
i) 't Lat.

Batavia Sacra, I7, 409.

Verspr. Verh. H.
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vreugd en vervuld verlangen opgaat: „Ha, vader Vondel en.....
Heer Diepenbeeck !"
Inderdaad — de vreemdeling uit de kerk was niemant anders dan Mr Abraham van Diepenbeeck — de bekende leerling van Rubbens, sedert 1641 bestuurder der andwerpsche
akademie, en vervaardiger van het geschilderd glas boven ons
autaar — thands, sints een jaar of twee, weduwnaar van
Catharina Heuvick, de notarisdochter r). — Den beiden kunstenaars werd dadelijk de voor hen bestemde plaats aangewezen. Om het zeerst beijverden zich geestelijken en leeken
om den beminden dichter blijken van eerbiedige genegenheid
te geven, en omtrent den begaafden Andwerpenaar de plichten der gastvrijheid te vervullen.
Het duurde niet zeer lang, of men verzocht Vondel iets
van zijne poëzij te mogen hooren. Men begreep toch wel,
dat hij deze gelegenheid niet onbehartigd zoí laten. De goede
dichter liet zich weinig bidden, hij rees van zijn zetel, haalde
een „rol" uit den zak en begon te reciteeren:
„Nu 't eeuwgety van 't vierenswaerdigh wonder
Zijn' derden ringh op heden toesluit, ronder
Dan gouden pen of passer ronden sluit —
Zoo breek als bloesem uit,
In Lentemaend, met haer verquikte loten,
0 Burgery, uit Gijsbrechts erf gesproten,
En nooit veraerd van uwen ouden struick
In 't wettigh kerckgebruick 1
Men vlechte, om strijd, nu lovers en laurieren
En duurzaem loof, om 't wonderfeest te tieren 1
Men spaan' tapijt, schakeere zangh met snaer,
Bewierook' 't hooge altaer,
En eere alom de HEILIGHEIT DER STEDE,
Daer de ijver placht met barrevoetsen trede
Te aenbidden, als de Godstolck 2) op dat land
Daer, midden uit den brant
Der doornehaeg, de God der twalef stammen
Hem riep — en 't bosch niet zwichte voor de vlammen.
Die zelfde God verscheen uwe' oudren hier
In 't weerlicht van hun vier
Tot twee werf toe; versterckte Kristensche eeuwen
Door wonderheén, en klopte zijn Hebreeuwen
Op hunnen mont, en trad voor Jezus' schaer
In dezen vuurpilaer.
r) Alf. Michiels, Rubens et l'École d'dnvers, P. 385.

a) Mozes.
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Uw jonge stadt, die tweemael plofte in d'asschen,
Is twee werf weêr uit roock in top gewassen;
Gelijck of Godt zijn GUNST en MACHT door VLAM
Ontvonde t'Amsterdam 1
Dat uit moeras en water opgetogen
Nu waetren kroont met hooggewelfde bogen;
En 's Keizers kroon, van goud en diamant,
Op alle kusten spant.
De Rijckvorst i), die u kroonde, heeft Gods zegen
Door bedevaert genadigh hier verkregen:
De Faem trompet hoe Maximiliaen
Gezont is opgestaen 2)."

Bij deze woorden, die eene zinspeling bevatten op de
stelling van Pastoor Marius, dat uit Gods Mirakelgunst de
welvaart en de heerlijkheid der hoofdstad van Noord- Nederland is voortgekomen, brak een luide toejuiching onder de
gasten los. Eerst na eenige minuten toevens, kon de dichter
met de volgende strofen voortgaan. Kleine teekens van meégaand gevoel hielden echter niet op zich kenbaar te maken,
vooral ook toen Vondel, zinspelend op zijne vertaling van
Virgilius, waarmeé hij juist bezig was, uitriep:
„Nu zing ik niet, boe 't eeuwig vuur van Veste 3)
Den brant ontsloop, daer Troje lag op 't leste;
Noch van de vlam, die spokende om het kint 4)
Zijn haerlock niet verslindt;
Noch van den gloet die 's koninghs dochter 5) raeckte,
En hare kroon noch blonde vlechten blaeckte.... 1,

Hier geldt het iets hoogers en zekerders, — en de dichter
gaat voort zijne getuigen op te roepen. Eindelijk, zegt hij:
„Hier mangelt niets dat redelijken wenschen:
Getuigenis van God [noch] vrome menschen.
Wy mommen hier met geenen Antikrist,
Die grijns van staet en twist.
Almogendheit l betuigt door de offerlammers
Van tijdt tot tijdt, gelei toch d'Amsterdammers
Uw heirbaen op, in 't eeuwigschijnend licht,
En kroon mijn Eeuwgedicht l" 6)

Toen Vondel gedaan had, was er aan het handgeklap
geen einde. Allen stonden op, om hem te gaan danken, en
i) Vondel heeft Augustus.
2) In 1484.
5) Lavinia.
6) [Unger, 1645, bl. 4.]

3) Vesta.

4) Ascanius.
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met aandoening werd de wijn hem toegebracht, gewonnen
van de druif die door zijn
„treckenden geboortestroom,
Doorluchten Rijn, [zijn) zoeten droom,"

was opgeleverd.
Verscheidene malen was de feestbeker dezen dag al rond
begroeting van de meesten, die deel hadden aan het-gean,tr
feest. Toen de beurt aan Mr. Abraham gekomen was, verzocht Past. Marius hem, tevens zijn naam te stellen in een
boek, dat de handteekening van aanzienlijke vreemdelingen
bewaarde, die de naar het Begijnhof verlegde H. Stede waren
komen bezoeken. De schilder weigerde niet, ter-stond aan
de uitnoodiging te voldoen. Hij kreeg een krijtpen uit den
zak, zett'e dien op het papier, en trok, met drie schrap
zijn eigen portret op het blad — met-pen,thadk
dat fijn profiel, dat eenigszins wijkend voorhoofd, dien snuf
neus, en die schoone haarlokken I). De verrassing, die-felnd
dit te-weeg-bracht, was groot genoeg, om te doen vergeven, dat
de kunstenaar zich door dezen luimigen zet van alle andere,
ook de aanzienlijkste schrijvers in het boek had onderscheiden.
„Ook uw handteeken ontbreekt in dit stamboek, Heer Vondelen !" merkte een der gasten aan.
— „Ik ben Amsterdammer," zeide Vondel.
— „Daaraan hebben wij, ten minste, te danken, dat de
dichter van Palamedes niet in de gevangenis der Heeren
Staten geborgen is, zeide de Heer Cromhout — zinspelend
op het gezegde van een der Burgemeesters, die, toen Vondel
naar den Haag werd gedagvaard om rekenschap van zijn
tegen Prins Maurits gericht treurspel te geven, de Amsterdamsche Regeering bewogen had hem, op grond van zijn
poorterschap, niet uit te leveren. Reeds zijn vader namelijk
had het zich gekocht.
„Ja," zeide Pater van Teylingen, „maar wij moeten niet
vergeten, dat wij aan Palamedes, voor zoo ver zijn dichter
een Keulenaar is, het heerlijk Treurspel van St Ursula en
hare maagden verschuldigd zijn; dat mogen we vooral niet
vergeten op Ursulaas eigen hof."
i) Alfr. Michiels, Rubens, etc. bi. 389.
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— „En dat is het eenige niet wat er goeds van Keulen
komt", zeide Deken Kracht.
„Neen," viel Pr. van Teylingen in, „onze Pastoor Mariuszelf heeft er jaren lang...."
— „Neen, wij bedoelen, dat andere boekjen," zeide Marius,
„dat vroeger van Munster kwam, en eerlang van Keulen zal
komen...."
— „Dat misschien den Hoogmogenden Heeren niet zoeter
gesmaakt heeft dan sommige rijmstukken," merkte Vondel aan.
Hiermede werd gezien op het merkwaardig boekjen Opcomste der Nederl. Beroerten, door Pater van Teylingen,
onder den naam van een „Liefhebber der waerheyt ende
der zielen Saligheydt" geschreven *). De Heer Geelhant, zeepzieder, die vreesde dat men op het staatkundig gebied komen
en zich aan schade blootstellen ging, vatte het woord en
zeide: „Keulenaar of Amsterdammer, Sinjeur Joost moet zijn
handteeken laten: dat helpt niet."
— „Heer Vondel zou het, des noods, als Andwerpenaar
kunnen doen: hij is het ruim zooveel als ik, ... door zijnen
vader en moeder," zeide de schilder.
Vondel liet zich niet bidden. Men bood hem een schrijfpen en hij stelde dadelijk onder den kop van Diepenbeeck
de volgende regels:
„Dus tekende Abraham zich-zelf als naer het leven.
Wy kennen bant en geest aen ommetreck en streeck.
Zy vloeyen even rijck gelijck een DIEPE BEECK.
't Wel schikken, van Natuur aen weinigen gegeven,
Is 't vrye velt, waerin by weidt met zijn penceel.
De vond van 's mans vernuft ontziet geen zonnestralen,
Noch zelf Apelles' oog, in kercken en in zalen.
Laet tuigen print en doeck, en choorglas en pannel!" 2)

Toen het middagmaal afgeloopen was, gingen de vrienden
twee aan twee, of bij troepjens, in den hof wandelen. De
Priesters maakten van den tabak geen gebruik; maar onze
Mr. Abraham ontzag zich niet eene korte goudsche pijp te
ontsteken, en zijn voorbeeld werd door eenige der jongere
leden van het gezelschap, misschien niet zonder ontstichting
der reeds weêr ter kerk trekkende begijntjens, gevolgd.
r) Eerste druk tot Munster, by Cornelis du Jardin, 1642."
2) [Unger, 1656-57, bi. aso].
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Diepenbeeck vervoegde zich naast Pater van Teylingen.
„'k En heb nog geen okkazie gehad Uwe Eerwaarde te
spreken," zeide hij; „mag ik nu mijne kommissie bij u verrichten?" Pr van Teylingen kende Sinjeur Diepenbeeck. De
Paters Jezuïeten te Andwerpen hadden eene Lieve-Vrouwenbroederschap bij de St.-Jacobskerk opgericht') waarvan
onze kunstenaar sedert 1639 consultor was, weinig meer, 't
is waar, dan een eeretitel, maar die toch uitdrukte, dat men
den schilder, wiens goede beginselen en trouw aan de Kerk,
in weêrwil van eene zekere lichtzinnigheid van formen, boven
bedenking stonden, wilde aanmoedigen en duurzaam aan
zich verbinden. Mr Abraham kreeg een brief uit zijn paersch
fluweelen wambuis, en overhandigde dien aan Pater van
Teylingen. Deze wierp een blik op den inhoud, en zeide:
„Dus komt gij laatstelijk uit 's-Hertogenbosch ?"
— „Ja," andwoordde de schilder, „van mijne ouders. 'k
En mag ze niet vergeten, al ben ik sinds anno 36 poorter 2)
van Andwerpen."
— „En in wat staat hebt ge daar de Vrouwe Abdisse
gevonden ?" vroeg de Pater.
— „Altijd even levendig van geest," was het andwoord,
„maar de gezondheid is geknakt...."
— „Het gestel van haren Heer Vader, den Jonker van
der Duyn," zeide Pater van Teylingen.... „De oude hol
geslachten zijn uitgebloeid," ging hij zeer ernstig-landsche
voort: „Het wordt tijd, dat er een nieuwe eerste stand ver
onder de onzen ...."
-rijze,nodh
„Dat vind ik ook," andwoordde de onnadenkende schilder,
die misschien niet eens wist, dat hij met een vertegenwoordiger van een dier oudste geslachten in gesprek was. „Ah ca,
Pater," ging hij toen goedsmoeds voort: „Wie waren wel die
twee jonge juffers, daar die op twee van de voor stestoelkens
zaten in de kerk, langs de andere zijde van den preêkstoel ?"
Pater van Teylingen wierp een snellen, maar diepen blik
op den goedhartigen schilder, die niet, zoo als Jufv. Noortdijck dacht, getrouwd was. „O, dat is een dochter van de
Blocken," zeide de Pater. — ,,Zoo! maar de oudste, bedoel
i) Alf. Michiels,

Rubens etc bl. 385.

2)

A. Mich. t. a. p.
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ik," zeide Mr Abraham. Tweede blik van pr van Teylingen, dit
verzacht door een lichten glimlach. „Ja ", zeide de Pater, „ik-mal
ben nu al, sedert in 1619 mijn waardige voorganger Pr Ludovicus
Wouters') gevangen genomen werd, hier bijna onafgebroken in
de zelfde statie werkzaam en ken dus de meeste familiën ... .
Dat andere juffertjen is een dochter van Pieter Noortdijck."
— „Van Noortdijck," herhaalde de schilder: „Het schijnen
deftige menschen te zijn," ging hij zeer slim voort ...
„De vader is een koopman in wollen stoffen ....." was het
andwoord, droogjens.
„Nu, een goede saai -neering....... prevelde de Andwerpenaar .... Pr van Teylingen zag hem van ter zijde vorschend
aan. „Heeft de Eerw. Abdisse geen boodschap bij den brief
gegeven ?" vroeg de geestelijke.
„Ja !" zeide de schilder, in een nieuwen gedachtenloop overspringende: „ik moest uw Eerw. rekommandeeren de affaire,
die in den brief verhandeld wordt, wat haastig door te zetten."
Een fijne glimlach plooide zich om Pr van Teylingens mond.
„Wanneer denkt ge naar den Bosch te-rug te gaan ?"
vroeg hij. Deze vraag verraste Sinjeur Diepenbeeck boven
mate. — „Dat weet ik nog precies niet, daar en weet ik
nog niets van," stotterde hij verlegen. „Vondel heeft me
gezeld, dat een van de vier overluiden, dien ik haar portretten
begonnen heb,juist Noortdijck heette; morgen moet ik erheen..
— „O, vroegt ge daarom naar de welvaart van de saaineering, zoo even?" plaagde de Pater.
„Ik vroeg daar niet precies naar," zeide de veertigjarige
schilder, blozend als een jongeling van achttien.
„Nu, ik zal aan het verlangen van de Eerwaarde Vrouw
voldoen," zeide Pater van Teylingen: „maar ik moet u, die
nog al weetgierig zijt, opmerken, dat de familie Noortdijck
tot de kerk van Menno Simons behoort:
— „Wat zegde ?!" riep Diepenbeeck: „zijn het Weder
lachte nog wat kennelijker,-dopers?"PatvnTylig
en vervolgde: „Het meisken is van de onzen." Diepenbeeck
haalde adem, en hiermede werd hun gesprek afgebroken.
."

i) [Lees: Livinus W. Vglk. Allard, Jaarb. v. Alb. Th. z899, bi. 86: „Hoe een
Jezuïet en twee predikanten uit bet Amsterd. tuchthuis ontsnapten. "]
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Het was de dag na de sluiting des Oktaafs van 't Mirakelfeest. Ik breng u, zusjen-lief, nogmaals naar het Begijnhof.
't Is of Mr I. Commelijn, die in de XVIIe Eeuw leefde, ons,
roomsche menschjens, dit hof een beetjen misgunt. Zie hier,
hoe hij er zich over uitlaat.
„Dit Hof is heel oudt, en ten tijdt dat de Roomze in deze
stadt d' overhandt hadden (!), gesticht, blijckende by de
menighte der oude huyzen en Wooningen daar rontom staande,
die wel onderhouden, en, te bouwvallig, dagelijckx vernieuwt,
en als eygen gronden en goed, gekoft en verkoft werden...
met de kerk, nu by de Engelsche herstelde Godtsdienst bezeten, als in tween gescheyden, yder zijn bezonder groen
bleeckveldt hebbende, rontom met een vermakelijcke hagen
beplant; daar deze wooningen en haar inwoonderen-doren
alle haar vermakelijk uytzicht op hebben. Voorwaar een
plaats bequaam om buyten de Werelt in aller stilte genoechelijk en heyliglijk te leven, daartoe zeer helpende de aangename kleyne hoofkens en Wijngaarden, yder voor hare
wooningskens hebbende."')
Voor éen van deze huisjens, zat, met den rug tegen den
reeds knoppenden wijngaard, een meisjen, dat ongeveer twintig
jaren oud scheen te zijn, ofschoon het geval niet onmogelijk
was, dat de gewoonte der ernstige overpeinzingen haar een
paar jaar ouder deed schijnen dan de leeftijd, die ze werkelijk
bereikte. Er was doorgaands eene vastheid van uitdrukking
in haar blik, die men zelden bij eene achttienjarige aantreft;
alleen als zij aanving te spreken of als zij toegesproken werd,
begon er iets in haar oog te glimmen, dat onder de blonde
wimpers haast een zonnevonkjen scheen, maar dat niets aan
de kalmte van hare uitdrukking ontnam. Wat met de rijpheid
van geest, die in hare geheele houding te lezen lag, niet
altijd samengaat, was de groote zorg, die aan hare kleeding
besteed was. Die kleeding was hoogst eenvoudig, als men
wil: een zwarte zijden matgebloemde rok, een grijs fluweelen
jak met zwarte boordsels, een witte kanten kraag, een gouden
kruisjen op de borst, zwarte schoenen met paersche rozetten
en hooge hakjes: maar de stoffen waren zoo fijn, en de snede
r) In de Beschrijvinge van Amsterdam, uitg. door T. van Domselaer, IV, 165, x66.
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was zoo juist en vol smaak, en de blonde langs haar frisch
gelaat tot eene fijne wolk opgekamde haren, waren met
zooveel zorg ter weêrszijden achterwaards opgenomen en
vastgehecht aan de zwart fulpen linten, die 't achterhaar doorstrengelen en in een klepjen uitloopen, op de gladde bovenvlakte van het kapsel — dat een ieder, haar ziende, zeggen
zou dat is geen burger kind. Hierin zou men zich vergissen.
De beschrevene jonkvrouw is niemant anders dan Dina Noortdijck, die wij kennen. Zij is, in haar tuintjen omgeven van
een twintigtal kinderen tusschen de 5 en 8 jaren. Dat waren
haar leerlingen. Het was waarlijk een zomersche dag; daarom
had juffer Dientje haar kinderen toegelaten, na dat zij een
uurtjen braaf geleerd hadden, wat in het tuintjen rond te
springen. 't Was elf uur in den morgen. Reeds kwamen de
moeders of oudere zusjens sommige der kinderen halen. De
grootste en die het best oppasten moesten echter nog wat
blijven, en zouden, tegen twaalf uur, door de jonge schoolmeesteresse-zelve naar huis gebracht worden. Toen nog maar
de helft van de kinderen overgebleven waren, deed Dina het
hekjen open, nam de kleinste bij de hand en leidde de kinderen naar binnen. Van het huisjen had zij slechts de benedenkamer, tot het houden van haar school in gebruik, en
zij verbleef er nimmer des nachts. De deftig tikkende hangklok wees zo minuten over elven en Dina behoefde van den
slinger niet te leeren, dat men altoos voort, altoos voort,
moet. Zij ging op een der matten stoelen zitten, die met
een tafel, een donker-houten kastjen tot berging van boeken,
een godsdienstig tafereel boven den schoorsteen, en een kan,
waarin eenige nageltakken stonden, het vertrek meubleerden.
Een spiegeltjen, gelijk de Dames in die tijd met een lint
aan haar ceintuur droegen, hing tegen een der schoorsteenposten; een palmtak en wijwatersvaatjen aan de ingang der
kamer, tegen het schot, dat aan de buitendeur een soort
van portaaltjen vormde, en de genen, die om de tafel gezeten
waren, voor de tocht beveiligde.
Jufvrouw Dina was dan te midden der kinderen gezeten,
en had eene oude gitaar of cyther (als men toen sprak) in
de hand. Er moest een liedtjen geleerd worden. Dat zingen
was eigenlijk een belooning voor de kinderen, die zich in
:
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de andere zaken het best gekweten hadden. Dina had het
in de toonkunst wel niet ver gebracht; maar kon met eene
zilverzuivre stem tal van lieve liederen zingen, en voor hare
leerlingen den toon aangeven op haar snaartuig. Het is in
de vasten; zij leerden daarom het bekende liedtjen:
„Och, Jesus' liefde was zoo groot," r)

De wijs is niet heel zangerig. Toen ze daarom het eerste
koeplet eenige keeren overgedaan hadden, stond de jonge
meestresse hun toe, ten loon, nog eens een paar koeplettjens
van het aangrijpend lied
„O Kerstnacht schooner dan de dagen l" 2)

aan te heffen. Juist hadden de kinderen den tweeden en
derden regel
» Hoe kan Herodes 't licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt,"

uit voller kelen gezongen, toen de klink van de deur werd
opgelicht, en men achter het schot eenig gerucht hoorde.
Dina dacht, dat het „om éen van de kinderen" zoû wezen:
maar zij bloosde licht en rees een weinig verlegen op, toen
de achtbare dichter van het „Kersnachje" zelf voor haar stond.
„Heer Vondel !" zeide zij zacht, haar speeltuig, zonder het
te weten, nog altijd vóor zich houdende. Vondels glimlach
kondigde eene heuschheid aan: „Pallas heeft dan den gulden
helm op zij geleid, om Phoebus' lichtkroon op te zetten en
de lier te bespelen ?" zeide Vondel. Maar Vondel was niet
alléen. Eene tweede mannelijke gestalte trad achter hem
aan, had zich het hoofd ontbloot, en boog voor Dina met
de hoffelijkheid van een Edelman.
De jonkvrouw kwam tot bezinning: „Eilaas, Heer Vondelen !" zeide zij, „het staat Apollo niet fraai, dat hij gekscheert
met „Jola, d'onberaden maagd", en dat nog wel in tegen
-wordighevan."
— „Nu ja," zeide Vondel, „van wien denkt ge ?"
— „Van dezen Ridder," vervolgde Dina, „die mij niet
zoo onbekend is, als gij, Heer Joost, het alweér tot stoffe
r) Bij Theodotus: Bundel van de gebs. Alb. Th. n°. CII.
a) Ter laatster plaatse n°. LXIX.
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van uw plaagzucht wilt maken...." Vondel en de Ridder
zagen elkander aan, en lachten.
„Welnu, wie is de Ridder dan ?" vroeg Vondel, ofschoon
de andere op meer geregelde wijze de kennismaking scheen
te willen beginnen.
Heer is een," andwoordde de blonde juffer, licht
blozend maar ernstig, „een die groote devotie heeft voor het
H. Sakrament; en die mij gesticht heeft, door de schoone
gewoonte van, bij het lezen des Evangelies, zich strijdvaardig
voor de zaak der Kerk te betuigen...." Zij had namelijk
den vreemdeling uit de hoogtijdsmis herkend.
„Die Godsvrucht heeft hij bewezen, zeide Vondel in meer
ernstige stemming, „door zijne glasschildering boven het autaar."
„Hoe, mijn Heer van Diepenbeeck?" vroeg Dina.
„Hij-zelf, Mejuffer", andwoordde de schilder: „hij-zelf, een
veertigjarig weduwnaar, broeder van St. Lucas-Gilde, en
wiens penning van de „sodaliteit" der Paters Jezuïeten Uw
Ed. voor riddermunt schijnt aangezien te hebben...
— „Zijt welkom, Heeren !" sprak Jufvrouw Noortdijck met
naauwlijks merkbare onvrede... „hier zijn stoelen; zet u, Heeren!"
Mr Abraham stapte voor Vondel heen en nam het voorstel
met veel gretigheid aan, Vondel zag wel, dat ze de juffer
eenigszins gestoord hadden.
„Wij meenden," zeide de dichter, „dat uw kleinen al ten
elf ure vertrokken ...."
— „Ja," zeide Dina glimlachend: „maar 't is nu met de
muziekles.. .. als ge 't zoo noemen wilt.. .
Mr Abraham was als de dood, dat Vondel zou voorstellen
heen te gaan, en in een gelegener oogenblik te-rug te komen.
Haastig zeide hij:
„Ik had mij al dikwijls geflatteerd u te leeren kennen,
Mejuffer; ik had zoo veel gehoord van uwe .... talenten..."
Dit was met Dina de weg niet, echter ging hij argloos voort:
„Zoo als gij wel weet, had uw Heer vader mij, voorleste
jaar, al reeds eene schilderij gekommandeerd ..."
„O ja", zeide Dina, „men had u, geloof ik, verzocht, de
vier Overlieden der saai-neeringe af te beelden. . .
— „Ik ben al aanstonds begonnen," sprak Diepenbeeck,
„maar toen ik de vorige reis in Amsterdam was, kwam ik
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in den zomer, en toen was Uwe Ed. in de kampanje....
De lusthof van de familie Block, geleuf ik, had d'eer....."
— „Men is zoo vriendelijk, zeide Dina luchtig, „mij nog
al veel buiten te vragen. Ik ben een groote liefhebster van
veld en bosch, en de vrienden weten me haar waardschap
zoo aanlokkend te maken.... Kindertjens, niet daaraan
komen," vervolgde zij, toen ze haar cyther door acht of negen
kleine handen aangegrepen zag. Ze keek op de klok. 't Was
nog een groot quartier voor twaalven.
„Laat ons heengaan," fluisterde Vondel den schilder toe,
terwijl Dina den kinderen het snaartuig afnam. Mr Abraham
rimpelde, komiesch schuddend, lippen en wenkbraauwen.
„De kleintjens maken het wat druk, "zeide de onhandige schilder.
„Toch soms minder dan de grooten," ontviel Dina; als
wilde zij 't weêr goed maken, zei ze: „de kinderen weten
niet, dat ons schooltjen de eer heeft door twee onzer Eeuwe
voornaamste kunstenaars bezocht te worden ..."
Vondel andwoordde, dat de Heer van Diepenbeeck niet
slechts een uitmuntend schilder, maar ook een zeer goed
toonkunstenaar was, en ook uit dien hoofde door de Paters
Jezuïeten, ter andwerpsche St-Jacobskerk, zeer gewaardeerd
werd; hebbende zij hem, ten bewijze hunner achting tot
konsultor, zoowel als eerlid, in de broederschap of „sodaliteit"
van O.-L.-Vrouwe benoemd, die, samengesteld uit leeken aan
hunne kerk te Andwerpen was verbonden, enz.
„Een vriend ten minste van de edele toonkunst," zeide de
schilder. „Misschien wil Jufvrouw Dina ons door hare discipeltjens wel iets laten zingen," zeide Vondel, toen hij
bemerkte, dat Mr Abraham had besloten te blijven.
„Van heeler harte," andwoordde Dina; „Ons-Lieve-Vrouwe
neemt het voor lief — het zal haren vromen dienaren dus
ook niet te simpel klinken. — Kom, Marijtjen Baven, het
liedeken van „ Wat zal ik gaan beginnen!" en Marijtjen
Baven, een vlug kind van elf jaar met geestige oogen, ving aan:
„Wat zal ik gaen beginnen,
Maria, Maged zoet,
Mijn hert, en ziel, en zinnen
Doorblaekt één liefdegloed
Gy zijt het die ik minne,
0 Lieve Koninginne !"

OP HET HOF.

173

Daarop vielen de andere kinderen in:
„Och had ik zoo veel monden
Als starren 't firmament,
'k Ging uwen lof verkonden
Alomme, zonder end,
Want Gy, o Koninginne,
Gy zijt het, die wy minnen."

— „O dat is schoon," zeide de schilder: „daar is veel couleur
in, en zoo warm gevoelen."
— 't Is al een oud dingetjen," sprak Dina.
— „Gij zijt het, die ik minne, o lieve Koninginne !"
neuriede de schilder: „'t Mag oud zijn — 't is schoon; en,"
voegde hij er zeer onhandig bij, „voor verscheiden toepassing vatbaar. . .
— „Heer Diepenbeeck meent zeker, dat het op de verschillende Mariadagen gezongen kan worden," wenkte de
goede Vondel.
„Ja," zeide Mr Abraham „en dan meen ik bovendien, dat
het gericht is aan de Koningin van alle Heiligen; en dat er
wel heiligjens op de waereld zijn, die dat patronaat zoo zeer
verdienen, dat men er wel Koninginnen op aarde af zot
willen maken ...."
— „Men is in Brabant wel een weinigjen geneigd om het
hemelsche met het aardsche door éen te halen, niet waar,
Heer Diepenbeeck?" zeide Dina.
„Ah, maar wij ontmoeten ook somtijds personen, die zoo
engelsachtig lief zijn dat ze uit hooger sfeer schijnen neêrgedaald te wezen," vleide de Bosschenaar. Vondel zag er
van af om langs redelijken weg zijn goeden vriend tot het
aanslaan van een anderen toon met Dina te bewegen: hij
rees, en zeide: „Heer Abraham, gij zult moeten opbreken —
en trekken.... naar `Egypten ...."
— „Uit hongersnood !" vroeg Dina schalk.
„Ja, schoone Sara," riep de schilder in eenigszins komische
vervoering: „of moet men het u met Abrams woorden
zeggen, dat gij schoon zijt van aangezicht ?"
Er ging een wolk over Jufvrouw Noortdijcks schoon gelaat.
Een oogenblik speelde op haar lippen de zucht om tegenover
den schilder, wiens minderheid zij zich bekende, verstoord te
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schijnen, maar met goedheid en vastheid in haren toon, andwoordde zij: „In ieder geval, Heer Diepenbeeck, zou men de
reis naar £Egypten niet meê kunnen maken.. . Laat ons ernstig
zijn, ik wil den schilder van het kerkglas van Maximiliaan een
bewijs van mijne achting geven. Gij hebt de goedheid mij een
heusch bezoek te brengen. Heer Vondel doet mij de eer u bij mij
in te leiden. Gij hebt aanspraak op hoffelijk bescheid. Maar
verbind wat ge mij verplichtends zoudt willen zeggen, ik
bid u, steeds aan den kring, waarin ge mij hier gevonden
hebt; ik denk dien kring nooit te verlaten. Ik ben voor het
leven in de waereld ongeschikt. Ik heb, ja, soms deel
genomen aan gezelschappen. Het verkeer met de natuur
vooral is mij altijd nog dierbaar: maar — om u de gulle
waarheid te zeggen — ik ben een half begijntjen, en op het
laatste Hoogtijd heeft uw kunstwerk, Heer Diepenbeeck, er
toe bijgedragen om eene gedachte bij mij te doen rijpen,
die misschien vroeg of laat een heel begijntje van mij
maakt...." Zij zeide de laatste woorden glimlachend, en
hare hoorders namen ze niet volkomen ernstig op, maar ook
de schilder begreep toch, dat het heden nog tamelijk onverschillig voor hem blijven zot, of Dina de erfdochter van een
welgestélden of van een armen koopman-in-wollenstoffen was.
De maagd had hare fiksche woorden nog naauwelijks ten
einde gebracht, toen de deurklink voor de tweede maal
bewogen werd, en twee andere gasten binnentraden. Juist
tikte de klok twaalf. Dina sloeg een blik op hare kinderen,
als of ze zeggen wilde: „Ja, nu gaat gij -hen toch voor."
Zij zag óp: het vriendelijk en fijn gelaat van Pater van
Teylingen blonk haar tegen; en achter hem aan dribbelde
een begijntjen, dat, gekromd als zij was, voortdurend opzag
naar den Pater, als om zijne bevelen af te wachten.
„Jufvrouw Dientjen," sprak de geestelijke, na dat hij de
Heeren met een zachten hoofdknik gegroet had: „ik breng
u hier Aachie, die de kindertjens, als ge wilt, naar huis zal
brengen.... Ik zou u graag eens gesproken hebben...."
— „Gaat zitten, Pater," zeide Dina, beandwoordde de afscheidsgroet der beide kunstenaars met een welmeenend gezicht,
maakte de kinderen klaar, die door Aachie werden meegenomen, en zett'e zich tegenover Pater van Teylingen aan de tafel.
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De Pater haalde uit zijn borst een brief, den zelfden dien
Diepenbeeck hem gegeven had, en spreidde hem op de tafel.
„Goede vriend, gij hebt uw zaak niet veel vooruitgezet,"

zeide Vondel tot den schilder, toen zij samen het hof afwandelden. „Ja, ..." andwoordde Mr Abraham verlegen, „'k en
kan dat niet gebeteren.... Toen ik over Catelijne Heuvick,
mijne nu zalige huisvrouw ging vrijen, heb ik het toch in
den zelfden geest getracteerd. Men moet de jonge meiskens
toch zoo wat zoetigheden zeggen — en, op mijn eer, deze
verdient ze tiendubbeld." Vondel schudd'e het hoofd. „Als
ge vader Noortdijck, den anders toch niet onhandelbaren
Mennist hadt leeren kennen," zeide hij....
„Hoe !" riep de schilder driftig, „zou zij haren vader...."
— Je laat mij niet uitspreken," zeide Vondel, „dan zoil
je van hem geleerd hebben, woel ik zeggen, dat men niet
alle laken over éen kam moet scheren." Het vurig oog van
Diepenbeeck stond flaauwer, bijna loensch, zijn wangen
gloeiden een weinig, een takjen, dat hij van de begijnhof haag
had afgetrokken, brak hij en wierp het wech; daarop haalde
hij zijn mantel wat op, streek zich eens over den knevel
en zeide tot Vondel: „'k En geef het nog niet op."
Wanneer wij, een vierendeel jaars na het hierboven ver
een blik slaan op de werkzaamheden der personen,-halde,
wier kennis wij gemaakt hebben, dan vinden we, ten
eerste, Pater van Teylingen bezig met het bewerken der
nieuwe uitgave van zijne „Opcomste der Nederlandtsche
beroerten" r), een boekjen dat het algemeene gevoelen der
Katholieken van de XVIIe Eeuw uitdrukt over de zoogenaamde bevrijding der Nederlanden van het „spaansche juk ",
en waarin belangrijke overleveringen voorkomen, op verklaringen van oog- en oorgetuigen berustende, wegends het
bedrijf der onkatholieken in de XVIe Eeuw. Marius schreef
de „Opcomst" onzer grootheid door Gods bovennatuurlijke
r) Te Keulen, 1645. — Foppens, I, ire; latere drukken, getiteld µÓp- komste
der Nederl. Beroerten, inuoeringke der ketteryen, kercksckenderyen, cedegroumelijcke
naoorden, zijn gedagteekend „uyt Ceulen, 25 Feb. 1666, en van daar, 6 Mey 1673"
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genaden; Van Teylingen beschreef de „Opcomst" der verwarringen en rampen, uit de ontrouw aan het gezach van
Gods Kerk. We hebben Van Teylingen hooren preêken, we
weten, uit zijne schriften, dat hij de leer van gantscher harte
omhelsde: „Zoek eerst het Rijk Gods, en al het overige
zal u toegeworpen worden"; maar daarom versmoorde hij
de stem niet zijns bloeds, noch vergat de plichten, die zijne
afkomst uit het aaloude Hollandsche Gravenhuis hem opleide;
hij beoefende, in zijne vrije uren, met warmte de geschied- en
staatkunde, welker uitkomsten en wendingen dikwijls van zooveel invloed op de welvaart van den Godsdienst zijn. Later zullen
wij vernemen, wat de ijverige Priester bij onze Dina doen kwam.
De schilder Diepenbeeck was met zekere lusteloosheid aan
het bewerken van zijn „regentenstuk" gegaan. Het had voor
te stellen: vier van de eerste Overluiden der Saaineering,

met name Jaques de Win, Pieter Noortdijck, Gerrit Kuycken,
Gerbrant Anslo, benevens den knecht der Saai-hal, Jan
Stockmans, en was bestemd om in hunne kamer, boven de
Blaauw- of Zwarthal, te worden opgehangen. Reeds voor
twee jaar geleden was dit stuk begonnen, maar door omstandigheden werd de voltooying verhinderd. Inmiddels hadden de
Waardijns van het Staalhof, hun buurlul, die met het stalen
of boden der wollen lakenen belast waren, zich door Rembrandt laten schilderen r) en nu drongen onze Overlieden er
op aan, dat ook hunne welgedane tronies in het gildehuis ten
toon zouden hangen. De broeders der Saaineering hadden er
echter geene uitgave voor willen goedstemmen en daarom
stond in het Resolutieboek der Halle, op den 29n Jan. 16 44,
aangeteekend, dat dit stuk het bizonder eigendom der thands
regeerende Hoofdluiden was en bleef 2). De goede Mr Abraham zat zich af te werken op het gelaat van vader Noortdijck; maar geen éene reis had hij nog het geluk gehad de
dochter hem te zien vergezellen.
Op zekeren mooyen Junidag greep hij echter nieuwen
moed, en zeide dat de Jufvrouw (Noortdijcks huisvrouw) en
de jonge-jufvrouw Dina nu toch wel nieuwsgierig zouden
zijn om eens te zien of vaders afbeeldinge „wel getroffen"
i) Zie Katalogus van het Rijks -Muzeum te Amsterdam (rgxo), N °. 2017.
Wagenaar, Amsterdam, II, 43, verg. 442.

2)
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was. Heer Noortdijck andwoordde, dat als de andere meesters overluiden op de zelfde hoogte waren, men dan eens
de huisgenoten en vrienden bij-een zou vragen. Mr Abraham
verzekerde, dat men daar als nu veilig toe over kon gaan.
De volgende Vrijdag werd dan hiervoor vastgesteld.
Al vroeg had de schilder zijne werkplaats, op gezegden
datum, in buitengewone orde gebracht. Men zeide, dat er geen
blind paard schade kon doen, om dat de Brabander de wapenrustingen, ridder- en bedelaarskleêren, gesneden meubelen en
verdere zaken niet bij-een had, die de werkplaats van Rembrandt
vercierden; maar hij had zich toch, voor de tegenwoordige
gelegenheid, een groot groen gordijn weten te verschaffen,
waarmede hij het vertrek, dat hem in de Saaihal ten gebruike
was gegeven, een weinig had behangen. De luiken der vensters
bleven natuurlijk dicht, en de heldere zonnige dag scheen
alleen door de bovenhelft van het raam, waarvoor de breede
zwarte ezel met het beschilderde doek was geplaatst op
genoegzamen afstand, om er eenige stoelen en een armzetel
tusschen te kunnen schikken voor de verwachte gasten.
Daarenboven had de schilder een paar groote chineesche
vazen opgeloopen en die, met de noodige bloemen, op zijne
tafel gezet. De blaauwe poppen der tegeltjens, waarmêe de
wand tot manshoogte was opgehaald, hadden hier en daar
het hoofd moeten buigen voor de geschilderde schetsen,
waarmeê de kunstenaar zijne muren behangen had. De wrijf
een hoek der kamer gezet,-stenmobhrwasi
waar ook eenige kunstboeken, en een paar kleedingstukken
van den schilder, te hoop lagen. Voor den schoorsteen
eindelijk prijkte een tooneel uit de bijbelsche geschiedenis,
door Sinjeur Diepenbeeck in zijne tusschen -uren „aan -eengestooten", en voorstellende Dina, Jacobs schoone dochter, zich
beradend of zij naar Sichem gaan zal. In dezen vrouwennaam drongen de lievelingsdenkbeelden van den goeden
Brabander zich samen; maar de gepastheid der herinnering
van dit bijbelverhaal schijnt aan bedenking onderhevig.
Toen het uur des bezoeks naderde, liep Mr Abraham met
onrustige stappen de kamer op en neêr. Aan knevelbaard en
lokken was een bizondere zorg besteed; een fraaye kanten
kraag lag op zijn paersch fluweelen wambuis, uit welks wijde
Verspr. Ver,. 1I.
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korte mouwen, naar de nieuwste smaak, een overvloed van
gestikte strooken te voorschijn kwamen. Het fraai rapier,
dat de kunstenaar had aangegord, als of hij geen rijke saai handelaars en verwers met hunne jufvrouwen, maar arme
roovers, in waardschap kreeg, tikte, van tijd tot tijd, met
een aangenaam geluid tegen de zilveren nestels van de zwart
fluweelen broek en de gele met rood gevoerde wijde kaplaarzen. Zijn hoed met witte veêr en handschoenen lagen op
een der stoelen, en de kunstenaar-zelf, als of hij zoo pas van
het schilderen kwam, had zijn palet, zijn maalstok en penceelen
op een anderen zetel achter den ezel neergelegd.
Het uur sloeg. Nog tien minuten — daar hoort hij gerucht.
Noortdijck met vrouw en dochter komen binnen. De schilder
is in de wolken; hij ziet ter naauwer nood de andere gasten,
die allengskens zijne kamer vullen. Onder deze bevindt zich
echter vader Vondel-zelf, met zijn neef Jan de Wolf.
De dichter verkeert in die oogenblikken van diepdenkendheid, waar zijn eerste levensbeschrijver van gewaagt I). Geen
wonder — het bezoek bij den Vikaris Rovenius heeft tot iets
groots geleid. Onze lustige schilder is dat al lang we@r vergeten. Maar Vondel is nacht en dag bezig met de doorpeinzing
en bearbeiding zijner Altaergeheirnenissen, dat heerlijk gedicht,
dat in Wijnmaand aanstaande verschijnen zal met een opdracht
aan den vriend van Rovenius, Jacobus Boonen, den Mechelschen
Aartsbisschop, van wien ik in het begin van dit mijn relaas
gesproken heb, en die aan Vondel, weinig tijds na zijne
bekeering, het H. Vormsel heeft toegediend 2).
Mr Abraham is steeds ter zijde van Dina. Niet-te -min
verzoekt hij de vrienden plaats te nemen — voor zoo ver
er stoelen zijn. Hij laat sinjeur Pieter Noortdijck in den
armstoel zitten, en noodigt zijne vrouw daarnevens. Dinaas
moeder zet zich met haar deftig zwarte zijden kleed neder,
maar ziet de oude Jufvrouw Block, geb. Rutgers, onder de
jongelui en wil haar eene plaats bieden; zij staat, ten dien
einde, we@r op — maar, o jammer! daar heeft Mr Abraham haar bij ongeluk op den stoel laten zitten, waar hij zijn
kompleet volgezet verfpalet op had ne@rgeleid. Spijt, ja
z) Brandt, bi. 84. [Hoeksma, bi. 132.]
[Unger, r645, bl. 2o2. Danckoffer aen Jacob, enz.]

2)

Poëzp, II, 114,
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misnoegen hier — bij vader en moeder Noortdijck; gelach
onder de jonge menschen — diepe verlegenheid van den armen
schilder — maar, gelukkig, deernis bij Dia! Deze brengt hare
moeder tot bedaren, verzekert Diepenbeeck, dat het volstrekt
niets is zoekt en vindt tempermes en terpentijn flesch, en stelt
al hare handigheid te werk, om de begane fout te herstellen.
Als alles weêr een weinig tot rust gekomen is, en Mr Abraham zich heeft uitgeput in schuldbelijdingen, legt Dina hare
hand in den arm van Agnes Block, een allerliefst vijftienjarig meisjen, dat de bloemkweekerij en teekenkunst om het
meeste beminde, en daarentegen zelve altoos bij de schoonste
der rozen door Jan de Wolf vergeleken werd, — leidt haar
van de bloemenvazen der tafel naar de schilderij, en vraagt,
of zij die beeltenissen niet vol waarheid en leven vindt, zij
prxzenteert Agnes en Diepenbeeck met veel vriendelijkheid
aan elkander. Ook Vondel ontfermt zich over den kunstenaar.
Kortom een algemeen gesprek doet welhaast het onaangenaam
geval vergeten, en de kroon op de herstelling wordt gezet nu
de moeder van Ida en Agnes Block de oude Jufv. Noortdijck
uitnoodigt, Zondag aanstaande, de vlek, in rijnwijn, die haar
broêr David haar juist geschonken heeft, op haar lusthof
Amstelhoeck, te komen „afspoelen ". Al de tegenwoordigen
worden gevraagd. Mr Abraham behoort onder de eersten,
die er voor in aanmerking komen, en onder de genen die
het met de meeste geestdrift aannemen.
Ik behoef u niet te zeggen, lieve zuster, die het brabantsch
bloed zoo van nabij hebt leeren kennen, dat de uren tot
Zondag omkrópen voor onzen schilder. Eindelijk was het
gelukkig oogenblik daar, en, wat meer is, hij, den weg niet
kennende, had verlof gekregen zich ten huize van Noortdijck
te vervoegen, om gezamendlijk naar buiten te wandelen.
Amstelhoeck is dat buitentjen aan de Utrechtsche Zijde,
dat tegenwoordig den Heer Heineken behoort, maar welks
witte zwanen alle Saturdagavonden uw aandacht plachten te
trekken, als ge des zomers naar de Beerebijt wandeldet. In het
begin der vorige Eeuw behoorde het aan de familie Block l),
r) Rademaker, Hondert Gesigten van.... de Buytendmstel, n° 3. [Nu de porseleinfabriek.]
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en de bizonderheid, dat zoowel Agnes Block in later tijd de
buitenplaats Vijver/lof I), een andere Heer Block een tweede
hofstede aan den Amstel a), als de familie De Wolf den
lusthof Rupelmonde 3) heeft bezeten — doet mij de vrijheid
nemen te vooronderstellen, dat het nederig Alnstelhoeck reeds
ten jare 164.5 in het bezit der Blocken geweest kan zijn.
Toen Mr Abraham, in zijn beste pak, en met zijn vriendelijksten glimlach, bij Noortdijck aanklopte, ondervond hij echter
alweêr eene bittere te - leur - stelling. Ida en Agnes Block waren
de Noortdijcken reeds vroeg komen vinden, en toen Agnes
aan Dina had voorgesteld vast te zamen vooruit te gaan, „om
quartier te maken ", gelijk zij zich uitdrukte; had onze juffer
hierin bewilligd, en Ida was bij de ouders Noortdijck gebleven,
om deze te vergezellen, als de brabantsche kunstschilder zoel
opgedaagd zijn. Eén troost echter was er voor onzen kunstenaar wechgelegd. Toen de vrienden het huis verlieten, kwam
Jan de Wolf ademloos de stoep opgeloopen, in de hoop
vriendin Agnes hier nog aan te treffen .... Met het vernuft,
dat aan weérzijdsch gevoeld ongeluk eigen is, leden de beide
Heeren hun ramp kloekmoediger, nu zij begrepen, dat zij
die met elkander deelden. Toen Abraham nog min of meer
verslagen stond door het noodlottig bericht, had Ida hare
hand in zijn arm gelegd, en schalk gevraagd, of het hem
niet lastig zou vallen haar een steun te strekken en of hij
hare mande met eenige achtergebleven kleinigheden wel zou
willen dragen; ook Jan de Wolf belastte zij met een manteltjen,
dat ze voor den thuiskeer gaarne bij zich had....
Goede Door, ik weet niet of al deze, mij haarfijn bekende,
bizonderheden uwe aandacht waard zijn; troost u met de
gedachte, dat ik aan het einde van mijn verhaal mij minder
in kleine zaken denk te verdiepen. Hoe 'tzij — spring met
mij de ontvangst aan den Amstelhoeck over en luister nog
maar een oogenblik, wat er, na den morgendrank en wandeling
in den tuin, aan den gastvrijen disch gesproken wordt.
Mr Abraham is over de huizen: Jufv. Block heeft hem naast
de jonge jufvrouw Noortdijck geplaatst. Nu vindt hij Ida,
ter zijner linker gezeten, gants zoo onaangenaam niet meer
r) Zie de Aant. 8.

2)

Radem. t. a. p. n° 6o.

3) De Vechtstroom, n ° 45.
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als dezen morgen — in tegendeel, heel aardig. Het gesprek
valt op het buitenleven: men spreekt van tuin-kweekerij, van
jagen en visschen. Ida plaagt Dina, dat ze, hoe wijs ook
anders, toch nog al eens meê een vet snipjen of eenvoudig
lijstertjen verstrikt heeft, en zich niet ontzien heeft nu en dan
den hengelstok boven den vijver te strekken.
„Wat zegde!" roept de Brabander; „hebt gij hier in den
vijver dan goeden visch?"
— „Twijfelt ge daaraan ?" andwoordt Ida: „we hebben
hier in de sloot, met al die molens, den heerlijksten rivier
dien je denken kunt. . .
-visch
— „Kijk zij nu !" roept M' Abraham lustig: „Neen toch !"
andwoordt het ondeugend wicht, en geeft Dina een teeken,
dat ze zwijgen moet.
„Is het waarheid, juffer Dina?" vraagt de schilder. „Gelooft
ge mij niet ?" zegt Ida. „Ik mag mijn vriendin niet logen
zich; „ge zoudt er in allen geval-strafen,"ochuldigD
de proef van kunnen nemen," vervolgt zij lachend. „Hoe zoude
gij dat dan doen ?" vroeg de goede schilder.
„Wel, dat hangt er aan, wat visch gij zoudt willen vangen ?"
ging Dina voort. „Een zoet vischken," andwoordde Mr Abraham, „dat men, bij ons te land, een maagdenherteken noemt ..."
— „O," sprak Ida, „daarvoor gebruikt men het net, dat
„geestige woordtjens" heet...."
— „Neen, maar toch, Heer Diepenbeeck," zei Dina, die deze
richting des gespreks wilde keeren; „gij moet hier eens de
proef nemen van het visschersbedrijf."
— „Met de fleur," zeide Ida. „Met de fleur?" vroeg Mr Abraham. „Ja, met de fleur, hier in de sloot.... Als j'em van
avond zet — dan zit er morgenochtend een mooye snoek aan —
die Uw Ed. aan de familie Noortdijck prezent kan geven."
Dina had, van mededoogen, maar te gelijk van lachlust om
haar ondeugende vriendin, moeite zich goed te houden. „Is
het waar, jufvrouw Dina?" — „Ida schijnt het bij ondervinding
te hebben," andwoordde deze vrolijk. „Maar hoe doedege dat ?"
vroeg de arme schilder. Even wipte Ida op, en kreeg uit een
kast een katrol met een touw, aan welks einde een dubbele
hoek zat — gelijk men werkelijk gebruikt om zekere groote
visschen te vangen. Zij droeg het werktuig onder haar schort
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aan tafel, en beduidde den kunstenaar, hoe men wat aan den
hoek deed, de katrol aan een boom vastmaakte, den hoek met
het koord tegen den avond in het water hing, en 's anderdaags
's morgens den gevangen snoek kwam ophalen...
En, Door, de verdienstelijke, maar op plagerijen weinig
gewapende kunstenaar geloofde de guit op haar woord, en
toen men, na den eten, eene wandeling in den hof gedaan
had, ging hij, terwijl het gezelschap in het speelhuisjen het
uitzicht op den Amstel genoot, zijn toestel in orde brengen.
En wat haalde de goede man den volgenden morgen op, uit
het hooge oevergras, toen hij, volgends afspraak met Ida (die
hij echter niet thuis vond), zijn katrol in beweging bracht? —
Een groot koekebakkers -HART van krijt, meel, en wat suiker,
met kleuren en verguldsel, in welks midden deze vaerzen
geschreven waren:
Ja, my deert wel uwer smerte,
Visscher naer een meiskens herte!
Hield ik met uw minne spot —
Man, dan ving je bier een bot:
Maer, 'k heb u, ten troost in 't leven,
Dit zoet hertjen willen geven:
Want het hert dat gy begeert,
Is naer andre min gekeert.
D. N."

Bleek van verontwaardiging las de schilder deze regelen,
de vrucht eener te ver gedreven plagerij. Toch liep hij er
nog weér in. „D. N. !" riep hij: „Dina Noortdijck", en dikke
tranen waren op het punt Rubens' bekwamen leerling, den konsuitor der St-Jacobssodaliteit, den Hoofdman der Andwerpsche
Akademie, het goede natuurkind, de wangen te besproeyen!
Hij sloeg zich voor het voorhoofd, en liep, zonder iemant toe te
spreken, de op een kier staande hofpoort uit. — Hadde hij Dina
gekend — dan zou hij geweten hebben, dat zij tot zulke grievende
lichtzinnigheid niet in staat was, en dat de „D. N." werklijk
eene vervalsching in onderhandschen geschrifte uitmaakten.
De zaak kon niet nalaten ruchtbaar te worden. De schilder
had zijn nood geklaagd aan Vondel, en het marsepeinen hart
was in het zand gevonden. Dina had de grootmoedigheid de
verandwoordelijkheid op zich te willen nemen; maar Ida
bekende zich als alléen schuldig. Toch werd in den kring,
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om Dina te plagen, gezegd, dat zij-zelve Juffer Ida „stil van
aard" tot het plegen van het stukjen had aangezet, en later
werd het op de bruiloft van Joan de Wolf en Agnes Block
aan Jufvrouw Noortdijck nog verweten r).
„Ziet, daer komt zy aengetrocken
Als een PALLAS vry van min,
Scherp van oordeel, ryp van zin;
Niemant kan haer lof ontrucken.

Die de schoonheit voeght by deught,
Wysheit in haer jonge jeught.
„Aengebeden op der aerden
Geeft zy minnaers klein gehoor;
Maar heeft zelf haar wilt op spoor,
Zoeckt DIANAES jacht t'aenvaerden,
Of om Vyver-vissery
Neemt zy waer het vroegh gety.
„Zoo somtyds Cupidoos' knechten
Staen verlieft op deze maeght,
En een blaeuwtje wert gewaeght, —
Eer men hen kan onderrechten
Voelen zy de schimp en stoot;
Onbedachtheyt leyt in noot." (y)

Er lag, zonder opzet, eene groote en ernstige waarheid
besloten in de woorden, die Ida Dina in den mond had gelegd:
„Want het hart, dat gij begeert, is naar andre min gekeerd."
Ziehier waarom. Onder de werken door den Apost. Vikaris in ons
Nederland gesticht, behoorde ook de „Broederschap der gratie
Gods", geplaatst onder de bescherming van onze HH. Geloofsverkondigers, Willibrordus en Bonifacius. Het doel dier
broederschap was, door eene hoogere opwekking van inwendige
godsvrucht en de aanleiding tot het onophoudelijk plegen
van werken van barmhartigheid, zoo veel mogelijk te gemoet
te komen in het gemis van uitwendige prikkels tot Godsvereering en deugdbetrachting. De leden dier Broederschap
verbonden zich tot het plegen van allerlei goede werken, in
zonderheid van die welke de verdrukte staat der Kerk hier
te lande vereischte. Tegenover het verbod van de Staten om
kinderen in de katholieke leer te onderwijzen, en de belemmerende maatregelen ten aanzien der openbare Godsdienstoefening, stond de opwekking, in de Reglementen der Broer) Zie Aant. 7.
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derschap te vinden, om, zoo men daartoe geschiktheid had,
door studeren en schrijven x) vooruit te gaan in wetenschap,
en aan te winnen in middelen tot bestrijding der dwaling
en anderen op te leiden 2) ; de opwekking voor de gegoeden,
om jongelingen in de gelegenheid te stellen de priesterloopbaan te verkiezen 3); priesters plaatsen tot het opdragen van
de H. Offerande en tot preêken aan te wijzen. Wij lezen
dan ook, van Rovenius, dat hij-zelf nooit naliet in de huizen,
die hem verblijf schonken voor de samengevloeide geloovigen,
of ook voor de enkele familieleden mis te lezen en te prediken 4). Van deze Broederschap was Dina korten tijd, na het
boven beschreven Kerkfeest, lid geworden, en hoe langer,
hoe meer, openbaarde zich bij haar de trek om het leven
zeer ernstig op te nemen, en werd zij zich des aanlegs bewust, om in haren kring meê te werken aan de wederopbouwing der H. Kerk in ons Nederland. De uren, die zij op
het Begijnhof met bidden bij het H. Sacrament, lezen in haar
kamer, onderwijzen der jeugd, handwerk voor armen en dergelijken arbeid doorbracht, werden steeds menigvuldiger; en
oogenblikken, die zij er niet sleet, waren noch grootendeels
aan het bezoeken en verzorgen van arme zieken gewijd. Het
deelnemen aan het feest harer vriendin Agnes, was dan ook
geheel uitzondering geweest; ofschoon men anders niet kon
zeggen, dat hare natuurlijke blijmoedigheid eenigszins leed
onder het plegen harer liefdewerken.
Tegen het laatst van Juni des jaars 1649 trad, op zekeren
namiddag, Pater van Teylingen bij Past. Marius uit, en begaf
zich rechtstreeks naar de kamer van Dina. Hij vond haar
te huis, en bezig Marijtjen Baven, wier opvoeding zij zich
bizonder aantrok, het mazen te leeren. Onder het werk las
zij het kind het leven voor van den Heilige van den dag,
en was gewoon daar eene moralisatie aan te verbinden.
Toen Pater van Teylingen binnenkwam, haalde hij, met de
zelfde beweging als de vorige reis, toen wij hem bij Dina
x) Regelen ende Ordonnant. v. Broeders der gratie Gods, end. besck. van S. Willib.
ende S. Bonifac. art. VII, — Zie Gulden Wieroock-vat, boveng. Ed. 1636, b1 .44 8 .
a) T. a. p. art. XXI. 3) T. a. p. art. XXIV.
4) Aant. v. H* Filip van Deventer, Hall. Bat. Sacr. III, bi. 270 verg.
Rev. in 't Geld. Wieroockvat (1671) bl. * *z.
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ontmoetten, een brief uit zijn borstzak. Dina gaf een wenk
aan Marijtjen, die zich in een achtervertrekjen verwijderde,
dat Dina bij de uitbreiding harer school, aan haar verblijf
had toegevoegd en uitzicht had op de Boommarkt. Pater van
Teylingen spreidde den brief weêr op de tafel en begon aldus:
„Jufvrouw Dina, toen ik u in 1645 eens hier ter plaatse
bezocht, hebt ge mij gevraagd in de eerste vier jaren geen
besluit van u te vergen, omtrent de zaak, die ik u kwam
voordragen. De Eerwaardige Abdisse der oud - Bossche Kar
heeft mij sedert herhaaldelijk geschreven; gisteren-melitrsn,
ontving ik een brief van haar uit Aken, en van daag kom
ik u daarvan den inhoud meêdeelen. Laat mij, evenwel, met
een paar woorden die lezing voorbereiden. Toen ik, voor
een lange reeks van jaren, in ons oude Haarlem woonde,
had ik daar veel verkeer ten huize van Jonker Adam vander
Duyn. In de gesprekken, die over de zaken van Kerk en
Staat gevoerd werden, blonk een dochter van den braven
Edelman (haar naam was Anna) altoos uit door de scherpzinnigheid van hare aanmerkingen, het licht van haren raad,
de moed en standvastigheid, die zij aan den dag leide. Menigeen voorspelde, dat uit Anna nog eenmaal iets goeds en
groots zou worden: een cierraad van de Kerk, een bron van
weldaden voor haar Vaderland. Het is even min te ontkennen als te misduiden, dat bij vele leden der geslachten van
Teylingen en Duyn eene groote gehechtheid aan de grafelijke
regeering en de daarmeê, naar het schijnt, naauw verbonden
katholieke belangen heerscht. Menig lid van die familiën zoude
zich graag zelf hebben opgeofferd, hadde daarmeê voor ons
geliefd Nederland de verloren vrijheid der Kerk en geregelde
Staatsgang herwonnen kunnen worden. Jonkvrouwe Anna
koos het geestelijk leven, en werd welhaast om hare vurige
Godsvrucht en groote bekwaamheden, aan het hoofd van het
klooster geplaatst, waartoe zij behoorde. Uit Den Bosch,
waar zij in vrede haar konvent bestieren kon, hield zij geregeld briefwisseling met sommige geestelijke personen hier
te lande, altijd met het uitzicht, om nog eens weêr het zoo vruchtbaar zaad van het geestelijk leven voor jonge dochters in Holland
te kunnen zaayen. Met de reductie van het jaar 1629 echter
scheen die hoop voor goed in rook vervlogen. De Karme-
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litersen moesten, als de andere geordenden, de vlucht nemen.
Zij werden, zooals bekend is, te Keulen met welwillendheid
opgenomen, maar, om redenen, scheidde een gedeelte der
zusters, met hare Moeder, onze vrome en nederige Anna vander
Duyn, thands Anna de Jesu I) genoemd, zich af, en bouwden
een klooster te Aken. De Vrouw Abdisse heeft echter den
trek naar haar geboortegrond nog niet verloren, en koestert
altijd nog eenige hoop, het zij in 's Hertogenbosch, het zij
aanstonds in Holland, een gesticht te doen verrijzen, waaruit
zich later het kloosterlijk leven in deze streken weér zoíl
kunnen ontwikkelen. Al slaagde de Waardige Moeder tot
heden nog niet in hare naarstige pogingen, zij heeft toch,
op haren ouden dag, de zoete voldoening van niet in ijver
voor Gods zaak te zijn te kort geschoten, en blijken van
goedkeuring en hoogachting van de doorluchtigste Princen der
Kerk te hebben ontvangen. — Gij weet wat de Eerwaardige
Vrouwe nu al sints vijf jaren zoekt en verlangt: eene vrome
jonge dochter van meer dan gewoon verstand, vooral van
ijverige en nederige Godsvrucht, geneigd het geestelijk leven
te omhelzen, en geschikt om haar tot helpster in hare uitgebreide betrekkingen te zijn, vooral om de pen voor haar
te voeren... . De klimmende jaren der vrouwe Abdisse maken
het ook zeer gewenscht voor haar, dat zij iemant vonde, die
ze zou kunnen voorbereiden, om eenmaal hare plaats in te
nemen; en haar hollandsch hart haakt steeds naar eene
hollandsche vriendinne en opvolgster ...."
Dina had zeer oplettend naar deze langzaam uitgesprokene
reden van Pater van Teylingen zitten luisteren. Men zag 't
haar aan, dat er zich vele denkbeelden opvolgden in haren
geest. Hare gelaatskleur was hooger dan gewoonlijk en in
hare oogen blonk meer vuur.
„Nu is de vraag, kind," zeide de grijzaart, „wat denkt ge
van uw toekomst ?"
— „Is de Vrouw Abdisse aan haar land gehecht," zeide
Dina, — „ik ben het niet minder, Pater.. .
— „Ge zoudt, met der tijd, kunnen meêwerken, om, aan
haar zijde, zusters vol ijverige liefde te vormen, die hier allengs het
i) Zie de opdracht van Pr van Teylingens Paradijs der Geesteliicker VVel.
lustickeyt aan Anna de Jesu (vander Duyn), 1630, bl. A 2 V°.
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Gode geheel geofferd religieuze leven weêr zouden invoeren...
— „Zou ik ooit tot zoo iets sterk genoeg zijn, Pater?" vroeg
Dina met eene onrustigheid, die niet door het voorstel uitgelokt werd.
„De kracht en zegen komen van Boven !" zeide

Pr van
Teylingen.
„En dan —" sprak Dina, „ik kan de algemeene zaken
niet beoordeelen .... maar. . . . welk uitzicht heeft men, dat
in dit ongelukkig land ooit weêr vrijheid van Godsdienst
regeeren zal ? .... Is het vernieuwde plakkaat der Heeren Staten
niet van versche dagteekening? Hoe zal men in Juni willen
zaayen, in een grond, die voor niet langer dan half April
lestleden r) moedwillig en misdadig verdorven is
— „Vroeg wijs en goed kind," zeide de geleerde Jezuïet :
„dat zal men u zeggen. Gij weet dat er in dit land twee
staatsmachten en twee volkspartijen zijn, die elkander voortdurend bestrijden. Wat Prince Maurits met zijn doortastende
hand en de nu overledene 2) met zijn buigzaam beleid wisten
te redden of te handhaven — zal de jongeling, die hunnen
titel draagt, niet bewaren kunnen. Vroeg of laat zal hij een
misgreep doen — de partijen zullen scherper tegenover
elkander gaan staan, en de barnevelders zullen het in hun
belang rekenen de Catholijken in den arm te nemen. Het
eerste middel daartoe zal wezen meerder vrijheid van Godsdienst en kerkelijk leven; en dan zal Amsterdam niet de laatste
zijn om dat te genieten .... Hoe zoet zou het voor u wezen,
eenmaal de voldoening te smaken, dat gij het eerste moederhuis
van godgewijde dochters weder in Holland gevestigd hadt ...."
Dina was aangedaan: „Pater," zeide zij, „pleit niet langer
voor zulk een toekomst .... Is er hier, hier op het Hof, niet
al véel voor mij te doen? — Zijn de kinderen van St Ursula
ook geene godgewijde dochters?. . ." Pater van Teylingen
andwoordde, dat het kloosterlijk leven door grooter innigheid meerder vruchten kon afwerpen; hooger offers verwierven bij God grooter genaden.
„Maar zegt het dan niets," zeide Dina levendig, „minder
gebonden te zijn, en zich alle dagen de verplichting op te leggen
x) Aant. r.

2)

Frederik Hendrik,

f

2647.
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te leven of men méer gebonden was ?" — „Kind," zeide de
Pater, „kán men dat leven leiden — zeker, dat is hoogst
verdienstelijk: maar onze zwakheid heeft dikwerf een band
noodig, dien wij niet zouden kunnen ontstrikken, al wilden
we.... Dat brengt rust mede ...." Dina bleef in diepe
gedachten verzonken; plotseling zeide ze: „Pater, ik moet u
nog iets zeggen: maar ik durf bijna niet ... Ik heb mijn
Zaligmaker, in zijn H. Altaargeheim .... zoo lief." De laatste
woorden sprak ze bijna fluisterend, en boog het hoofd. Op
zachten toon waagde de Pater te andwoorden: „Maar heb ik
niet aangetoond, dat Christus overal met Godheid en menschheid tegenwoordig is, waar het H. Sakrament berust ..." —
„Lieve Vader," zeide Dina, „ik wil graag zitten aan de
waterput - zelve, waar mijn Heiland zich der Samaritaansche
geopenbaard heeft; ik wil graag den grond drukken, waarlangs
hij zijne heilige voetstappen gezet heeft; ik wil zoo gaarne
blijven, .... hier, .... ter Heilige Stede, waar Hij onzen ouderen
verschenen is, tot een troost en een weldaad, vooral misschien
tot een opwekking voor hun verdrukt nageslacht en ver
onzer miskende leer. — 0 laat mij niet van hier-herlijkng
gaan, Pater.... Laat mij, in mijn kleinen kring, in alle stilte
voortwerken, doen wat ik kan, en hopen dat God, die uit niets de
waereld heeft geschapen, den goeden wil van zijn dienstmaagd
zal aanzien en vruchtbaarheid geven aan hare pogingen...
Juist ging Pastoor Marius met een pakjen onder den arm
voorbij het raam, en een klopjen op de deur kondigde een
bezoek van den Herder aan.... „En Pastoor Marius. . . ."
zeide Dina, „hoe zoí ik zijnen wijngaard kunnen begeven!"
Zij opende de deur. Met een vrolijk gelaat trad de bezoeker
binnen. „Is Marijtjen Baven nog hier ?" vroeg hij. „O, .het
kind !" riep Dina, als verweet zij zich iets. Zij vloog naar het
achterkamertjen en de lieve twaalfjarige verhaalde haar vertrouwelijk, dat de geheele dunne steê in het handmofjen overmaasd was. Dina voerde het kind voor de Eerwaardige mannen, en
met kuiltjens in de koonen vatt'e het Marius' uitgestoken hand.
„Kind, ik heb een koek voor je," zei de Pastoor. Marijtjen
zag Dina lachend aan. „Ben -je te -vreden?" vroeg hij, toen
hij het kind het pakjen gegeven had... . „'t Is misschien
een koek," zei Marijtjen, „maar ....." — „Welnu? is dat
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niet naar je zin ?" — „Ik wou zeggen, Vader," andwoordde
het kind, „dat het in allen geval een koekjen van het deeg
van mijnheer Pastoor zou wezen.. . ." en, onder het gelach
der bijstanders, had Marijtjen het boek dat in het pakjen
zat al onthuld. Zij sprong op van vreugde. „Zie, moeye,"
zeide zij tot Dina, „een boek, een heerlijk boek. . . . dank u,
Vader, dank u hartelijk." — „Ge zijt toch mis," sprak Marius:
„'t is eigenlijk een koekjen van het deeg van den Hoogwaarden Heer.... — „Van Mijn Heer den Bisschop ?" vroeg
Dina, terwijl haar oogen blonken van vreugde. „Zoo is het," sprak
de Pastoor; „Zijn Hoogwaarde is zoo te-vreden geweest over
het fraaye schrift, waar Marijtjen op zijn jubelfeest hem meê vereerd heeft, dat hij haar een blijk van zijn goedkeuring heeft willen
geven in dit fraaye exemplaar I) van zijn Gulden Wieroock Vat."
— „En wat was de inhoud van het schrift ?" vroeg Pater
van Teylingen. „Het vaers was goed genoeg, andwoordde de
Pastoor. „Dat denk ik," zeide Dina. „Van onzen Vondel.. ." vervolgde Marius. „Hebt ge lust om het te hooren, Pater? — Straks
komt de dichter bij me." Pr van Teylingen nam het gaarne aan.
„En nu nog iets voor u, kind, sprak de Pastoor tot Dia:
„De Hoogwaarde Heer, die zoo als gij weet, zijn jubilee te
Brussel in de Abdij van Vorst gevierd heeft, vergeet daarom
zijne kinderen in Holland niet, en heeft goedgevonden zijn
feest in gezegend aandenken te doen blijven, door van daar
eenige nieuwe geestelijke gunsten aan de broeders en zusters
der Willibrordus- en Bonifacius-vergadering toe te kennen.
Daarenboven, Dina, heeft Zijne Hoogw. besloten, ingelicht
omtrent uwen ijver, kind, u te benoemen tot prxfecta van
de vrouwelijke leden hier ter stede.. . ." Dina zag Pr van
Teylingen verlegen aan:
„Zoo kent de Heer de zijnen," sprak de brave priester:
„Dina, God zegen u !"
En dien zelfden avond, zuster Dora, waren deze en andere
onzer bekenden te zamen bij Pastoor Marius, dien men om
zijne groote werkdadigheid en invloed, wel den „Hollandschen
Bisschop 2)" noemde, in tegenstelling van den verbannen
i) Zie

Aant. 9.

2)

I. Commelijn, bij Domselaer (IV), bl. 70.
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Vikaris; en daar las Vondel zijn gedicht nog eens op het
50-jarig Priesterdom van Rovenius:
Daelt omlaegh, ghy Offerengelen,
Helpt me loof en bloemen strengelen
Tot feestoenen ! valt aen 't werck !
Ciert gewelf en choorpilaren,
Overkranst de hooge altaren,
Kleedt met groen de Vorster Kerck !

En verder:
Had ick Davids harp en lippen
'k Holp den Mijter van Philippen
Kroonen met een ne@rduitsch dicht!

Of aan het slot:
Hebt gy ooit, verheugd en blijde,
Aen des ouden Vaders zijde
't Lam uw wieroock toegezwaeit,
Hem gezegent, begenadight,
En in angst en noot verdadight,
Daer de hel haer onkruid zaeit —
Daelt omlaegh, o Offerengelen,
Helpt me 's Herders eeuwkrans strengelen,
Op zijn gulden Misgetij,
En gelei hem, wijs en simpel,
Daer men kreucken zet noch rimpel,
Nimmer droef en eeuwigh blij!

Dat hoogtijd was voor den vromen dienaar Gods allerzoetst
geweest; want zijne vroegere weêrpartij — de Paters Jezuïeten — hadden ter zijner eere, in hun kollegie te Hal, een
heerlijk gedenkboek vervaardigd, bestaande uit een vijftigtal
in goud en kleuren afgezette teekeningen ontleend uit zijn
wapenspreuk truce et manu, „door het Cruys, metter hant,"
zinspelend op de vijftig jaren van Rovenius' Priesterambt r).
Niet zeer lang, na de viering van zijn gulden jaar ontsliep
de vrome Kerkvoogd 2 ) en hoewel wij mogen vertrouwen, dat
Gods „Offerengelen" zijne ziel naar het verblijf van licht en
vrede hebben overgebracht, vond zijn hoofd, zelfs na den dood,
in zijn wreed vaderland, geen plek om te rusten. Hij stierf in
zijne schuilplaats te Utrecht en werd in het huis zelf, heimelijk begraven, dat hem 24 jaren lang tot toevluchtsoord gestrekt had 3).
z) Zie het Noll. Batavia Sacra, III, 277. 2) Okt., z65r.
3) Foppens, Bibl. Belg. II, bl. 5043.
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Ik heb u boven verhaald, lieve zuster, dat Dina aanvankelijk
zich-zelve niet onschuldig had willen verklaren aan het spannen
van den strik, voor den arglozen Meester Abraham van
Diepenbeeck. Toen zij gehoord had hoe de zaak was afgeloopen, schreef zij den schilder een goeden, hartelijken brief,
waarin zij hem verzekerde, dat het haar en hare vriendin
zeer leed zou doen, indien het geval een pijnlijken indruk
bij hem had achtergelaten en hem betuigde, dat zij veel te
veel achting hadden voor zijn charakter en talent om niet
gaarne vergeving te vragen, indien zij hem misdaan hadden.
Zij ontving op dien brief geen andwoord. Mr Abrahams werk
in de Saaihal was voltooid en afgeleverd, en ieder meende,
dat hij met stille trom verdwenen was. Maar zie! op een
goeden dag krijgt Dina een schilderijtjen thuis, vergezeld
van het volgend schrijven:
Eersaeme, welwijse en aenminnighe Joffer!"
„Daer sijn in de werelt Martelaers en Apostelen. Mijn schoolmacker Antoon
van Dijck pleeg te zegghen: Abraham, ghy schrijft, ghy, onder uwe kunst A. V. D.
en ik selver schrijf A. v. D.: ick ben curieus wie van ons beyden, in het leven,
Akers vol Ducaten of Arbeyd vol Druck sal vinden. 't Mach al wel genoemd werden, so 't niet uyt en comt dat Alles voorden Duyvel is! Dit, eerbaere Joffer I is
de waerheydt. Ick sal eenen vrolijcken Martelaer maken — maer eenen martelaer
is Abraham en blijft hem: al van ierst af. Op eenen dagh was Mr Rubbens uytgegaen; wy, jonghelingen, wilden geerne eens yet van sijn nieuw werck sien. Hy
was met een schoone Lieve-Vrouw besigh. Wy gaen in sijn besondere werckplaets, maken veel sotticheyt, en eenen, die 't vies-man speelt, heeft het ongheluck
my eenen stoot te gheven, so dat ick val teghens het doeck van mijnen meester,
en veegh met mijne mouw de halve hayligen trony wech. Wat ghedaen? Antoon
was den rapste van ons jongens. Stracx vat hem palet en penceel, en lapt het
kaaksbeen er so schoon weér by — dat de Meester, toen hem 's andermorgens
in 't atelier komt: „wel, seyt hem, dat kaaksbeen en is het slechtste niet, dat ick
gister gedaen heb ". Antoon van Dijck hield 'em onnosel; maer wy, vrienden,
brachten 't uyt, en van Dijck had de volle approbacy van Meester Rubbens r).
Ick was ick den suckel. Maer des al niet te min ga ick door, en ben nog al
gunstig geslagen 2) in mijn werck. Ick had ick gerne 't gheluck gehad een plaetsken in u hert te bekleeden — maer, om te swijgen van de vijvervissery" — alreeds
op het Begijnhof vond ick De SCHOONHEYD te veel gedccupeert om de ONSCHULD
met soete liedeken te verquickew en op te trecken, dan datter eene pleck voor
LIEFDE sou opengebleven sijn 1 °. Ick heb daerom, teener ghedencknisse aen het
gheluck van u gesien en gehoort te hebben, dese cleyne schilderye ghemaekt;
verhope dat Uwe E. de selfde sal goedgunstiglijck willen aenveerden van
Uwen altoos dienstwilligen
Abr, v. Diepenbeeck.
i) Alfr. Michiels,

Riet. de la Peirtnre 11am. et hell., IV, 350.

2) Geslaagd.
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Wat het schilderijtjen voorstelde? — De kataloog van den
"Louvre", waar het zelve, of een des gelijk, thands berust
zal andwoord geven; ziehier wat een man van geest en kennis
daar, ten naastenbij, in leest I) : Een doek, dat zeer ten
voordeele spreekt van Diepenbeecks talent, en aantoont dat
hij zich somtijds tot eene zoo bevallige poëzie wist te verheffen als men in andere zijner werken en in de meeste neder
schilderijen te vergeefs zoeken zou. Het stelt voor:-landsche
„Eene jonge vrouw gezeten bij een boschjen, en die op de
gitaar speelt met teêre en poezele handtjens. Heure schoone
blonde haren, die in dichten zijzachten overvloed haar gelaat
omsluiten, zijn gekroond met een klein fluweelen hoofddeksel,
vercierd door een wit pluimtjen. Hare trekken hebben eene
dichterlijke oorspronkelijkheid en iets zeldzaam zoets bij de
fijnste levendigheid. Zij draagt zoo'n wit satijnen kleed, als den
nederlandschen dames en haren schilders zoo lief is. Een
jonge man nadert haar, met ontblooten hoofde en de hand op
de borst. Hij spreekt haar van zijne liefde, maar met eene
diepe bewogenheid. Zij hoort hem oplettend maar volkomen
rustig aan; een zekere uitdrukking van welwillendheid heeft
niet ten doel hem af te slaan. Achter haar is het of de
schaapjens, zinnebeelden van kalmte en onschuld, luisteren
naar hetgeen hij zegt. Eene uitdrukking van geheimzinnigheid valt zelfs in de boomen, die hunne takken beschermend
over haar heen buigen, niet te miskennen."
Het stukjen heeft, jaren lang, het zonnetjen van den Oude
genoten in de zijkamer van de familie-ZijdsVorbugwal
Noortdijck. Het hing er reeds sints zeven jaar, toen, tegen
den avond van i8 Oktober des jaars 1652, een man in zedig
zwart gewaad, en wiens gang en houding wel eenigszins den
priester verried, het Begijnhof opstapte met een schilderijtjen
onder zijn arm van gelijke groote als het beschrevene. Het
hof had een onrustig voorkomen; hier en daar stonden
troepjes vrouwen in zacht gesprek. Als iemant die van buiten
kwam, vroeg hij wat er gaande was. De eerste vrouw, tot
wie hij zich richtte, kon schier van bedruktheid geen geluid
geven; eindelijk vernam hij dat de Eerwaarde Vader, Pastoor
„

i) Alfr. Michiels,

Rubens, etc. verg. 385-88 en 109.
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Marius, ten volle bediend was, en op de dood lag. De vreemdeling ontstelde op deze tijding, maar vroeg waar Jufvrouw
Noortdijck woonde. Men wees hem haar kamer. Daar gekomen,
kreeg hij geen gehoor, en eene buurvrouw zeide, dat zij zeker aan
de pastorie zoí zijn. Hij stelde het kunstwerk, dat hij droeg,
aan deze vrouw ter hand, met verzoek het in goede bewaring te
houden tot dat Jufvrouw Noortdijck het in ontvang zoí nemen.
De deur van de pastorie stond aan. Tusschen eenige snikkende
vrouwen en somber voor zich ziende mannen heen, drong de
priester het huis binnen; hij klom zacht de trap op, en kwam
in eene achterkamer, waar de brave Marius op zijn uiterste
lag. De Pastoor van het Maagdenhuis, Walterus Fontein, en
Mr Harmen Cornelisz. lazen met zachte stem de gebeden der
stervenden. Talrijke vrienden wachtten vol angst in de voorkamer de doodstijding af; sommigen vonden troost in elkanders
bij-een-zijn en in het gevoel dat dit een geschikt middel
was om ook zich-zelven ter dood voor te bereiden. Slechts
enkele personen waren bij den beminden lijder toegelaten.
Pater van Teylingen lag er in gebede voor een krucifix
gebogen. Aan het hoofdeneind zat, met de hand in die des
vromen Herders, een krachtige grijzaart, wiens gelaat ernst,
maar tevens onderwerping uitdrukte en moed. De vreemde
geestelijke, die binnengekomen was, herkende in dezen man
Joost van den Vondel. Marius gaf een teeken dat hij iets
zeggen wilde; toen hielden de geestelijken op met bidden.
„Geliefde zoon in Christus," zeide de kranke, terwijl hij den
dichter met tederheid aanzag: „Gods goedheid heeft ons in
den zelfden tijd doen geboren worden =) : ik zal Hem eeuwig
danken en loven, dat Hij mij op uwen weg heeft gevoerd.
Ik ben gelukkig, dat ik heb mogen meêwerken het woord
der waarheid toegang te geven tot uw hart. Ik ga u vooruit.....
naar boven. U is wellicht nog een lange levensduur beschoren. Ga voort, mijn geliefde vriend, ga voort op het
ingeslagen pad.... Wij zitten wel in ons oud rechtvaardig
vaderlijke erfgoed .... in ons zaligmakende erfgeloof; maar
als een kwaad mensch wil, hij maakt ons een proces van
onwaarheid, bijgeloof, Gods-eer-schenderij en roept dat hij
1)

1587-1588.

Verspr. Verb. 11.
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de waarheid heeft, en niemant anders als die 't met hem
houden =) ... Dit is gebeurt den Zone Gods zelf. Hij was
zijns Vaders Zone; de Vader had dit getuigd.... Joannes
de Dooper, Martha, Petrus, andere hadden 't geloofd.
Daar zijn kwade menschen gekomen, die hebben Hem om
dien hoogen tijtel ter dood verwezen ... ende niet gerust...
voor dat zij hem... ter dood, op dien,.., en andere tijtelen
gebracht hebben. Wij ook, mijn zoon, moeten, om onzen
hoogen tijtel, den dood braveeren .... Volgen wij de edele
voetstappen onzer voorouders en verlaten wij dat geloof niet,...
waarin zij hun eeuwige zaligheid gezocht, verkregen hebben,
en nu in eeuwigheid genieten 2) .... Bid voor mij! ..." — „Ik
zal u waardig blijven, Vader!" andwoordde Vondel bewogen:
„er is éene Kerk, en die tegen den onwinbaren muur als
een ram met hoornen stoot, die zal zelf gebroken worden 3)."
Marius verzocht, dat men Marijtjen de Bosch en Dina Noortdijck zou binnenbrengen. Maria Adriana de Bosch was eene
schrandere vrouw, om deze tijd meesteresse der begijnen.
Zij en Dina knielden op de trede voor Pastoor Marius' leger.
„Kinderen," zeide hij, „ik ga u verlaten. Vergeet niet u
dikwijls in den geest met uwen Herder te vereenigen ... De
goede God heeft mij toegelaten, voor mijn heengaan, de getijden
zijner Gezegende Moeder nog af te werken ...." Bij deze
woorden gaf de Pastoor een wenk aan Mr Harmen, en deze
kreeg twee in pergament gebonden boeken van de tafel. „Ziet
hier, voor u, mijn testament, kinderen," zeide Marius: „leest
deze getijden met liefde en vertrouwen .... St Ephrem zeide
al voor dertien eeuwen 4), o Maria, Moeder Gods, vreugd
van alle Heiligen, troost der bedroefden, vastigheid der religieuzen, glorie van alle maagden, heil van alle menschen,
weest met een wakker en blijde hart gegroet. Kinderen,
bedenkt, dat uw vaderland van ouds pal heeft gestaan in het
ware geloof: gij, aan wie de regeering der dochters van
St Ursula en het bestier der zusteren „van de Gratie Gods"
is opgedragen, REGEERT MANHAFTIG, suaviter ... fortiter....
i) Marius, Kerkelijke Getyden van de Hoogte. Moeder Gods. Zo als die in de
Roomscke Kerk in 't gebruik zijn. Met de uitlegging van die. t' Antwerpen bij P. M.
Voor den Auteur (1651), bi. *2.
2) Ter aangehaalde plaatse ** 51 v'. 3) T. a. p. uit St Augustinus. 4) t 378.
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Regeert u zelve, zonder omzien, regeert uwe onderhoorigen
met vastheid, in liefde; krachtig door het geloof, zachtmoedig
en oodmoedig door het besef van ons-aller zonden. Staat als
waardige schildknechten bij de woontent onzes Heeren, Wien
in zijn H. Sakrament ter dezer plaatse met zoo veel reden tot
dankbaarheid wordt lofgezongen ... Kinderen!..., ik ga
heen, en hoop door de verdiensten van mijn dierbaren Heer
en Meester éénmaal daar te komen, waar ik meer voor het
heil van Kerk en Vaderland zal kunnen uitwerken dan
hier.... Verhaast die stonde met uw gebed .... ontvangt
mijn zegen, kinderen !" De beide vrouwen wierpen zich
snikkend op de vermagerde hand, die de Pastoor zegenend
uitstrekte. Hij gaf zijn verlangen te kennen, dat ook de
andere aanwezigen zouden binnengelaten worden. Daaronder
bevonden zich enkele leden der regeering en geleerden van
de hervormde gezindheid. Toen allen binnen waren, sprak
de zieke met langzame woorden, maar met volkomen helderen
geest hun toe. Hij zeide hun vaarwel; bad voor het herstel
des vredes in het geschokte vaderland, en sprak zachtkens
dit, meermalen door hem uitgestort, gebed 1): „O Maria,
eere der Engelen en aller Heiligen zielen, Uitverkoren van
God den Vader, Bevrucht met God den Zoon, door God
den Heiligen Geest! Moeder Gods onzes Zaligmakers, die
van u heeft aangenomen dat zelfde vleesch en bloed, dat Hij
voor ons, aan het Altaar des kruices, tot onze verlossing,
aan zijn Hemelschen Vader heeft opgeofferd .... Ontvangt met
eene minnelijke genegenheid het offer van mijns levens
arbeid .... Ik wensch nu en altijd éen te zijn van die daar
Ge van gezeid hebt dat ze zullen U zalig noemen... . Ik
draag u ook op: de harten, tongen, liefde en devotie al der
genen, die ik het geluk heb gehad, met Gods hulpe, nader
tot u te brengen.... Verwerft voor die na mij komen dien
geestelijken wijn, die het hart versterkt met liefde, de tong beweegt tot aangenaam spreken, het hoofd verlicht met heilige gedachten.... Bidt uwen Eenigen Zoon, dat Hij mijne ziel ontvangen
wille; steunt mij, en leidt mij ter plaatse daar ik Gods Majesteit,
met u en alle Lieve Heiligen zal gebenedijen in der eeuwigheid !"
r) T. a. p. 52X.
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Hier zweeg de stervende eenige minuten, en sloot de oogen.
De kaarsen, die op de tafel stonden lieten een groot gedeelte
der kamer in schemering: toch kon men de minste beweging
zien op het eerwaardig gelaat van den Priester. Alles zweeg,
men hoorde niets dan de teekens der diepe droefheid van
de vergaderde en neêrgeknielde vrienden des waardigen mans.
Op eens opende hij de oogen weder zachtelijk, en een nieuwe
gloed scheen er in te ontwaken. Hij ontsloot nog eenmaal
zijne lippen en sprak duidelijk: „Dan zal Ik, zegt de Almogende
Heer,.... dan zal Ik, in het leste.... de Godminnende ziele ver
heerlijkheid en de zaligheid van mijn aanzicht.... 0-toned
leste!.... 0 geen leste! O leste, voor dit leven!.... 0 Eeuwige....
voor het nieuwe.... het betere leven ! .... Ontvangt, Maria,
mijn kleinheids dienstwilligheid! Ontvangt o Jesu, uwer moeder
lofwaardigheid.... Geeft mij, Heer.... een zalig sterven...." I).
Na deze woorden sprak Leonardus Marius er geene meer
uit: zijne ziele was tot haren Bruidegom opgegaan. De oude
Pastoor van het Maagdenhuis sloot de uitgedoofde oogen,
en zeide zacht: „Lieve ziel, spoedig moge ik u volgen!"
Walterus Fontein overleed 12 dagen later, den Son Oktober.
Men kan begrijpen wat indruk door de stad het sterven
van een man als Marius moest maken, die te midden der
verdrukking, slechts met het zwaard des woords gewapend,
op de wallen der nederlandsche Kerkveste gestaan en van
daar, voor de oogen der belegeraars, het Allerheiligste
Sakrament, hunne ergernis, in eere verheven had. Zijn geschrift
over het amsterdamsche mirakel droeg zijnen naam niet; om
dat dit de arm des gerechts tegen hem gewapend en zijn
verderen arbeid belemmerd zoude hebben: maar ieder-een
wist, dat de manhafte Pastoor der Oude Zijde, de Begijnen vader, die eigenlijk de geestelijke Koning van eene geheele
bevolking was, het boek geschreven had 2). En niet-te -min
bood een ieder hem eere en noemde hem den „geleerde" en
„vermaarde" 3); zijn overlijden wekte een algemeen leedwezen.
Vondel in zonderheid voelde dit sterven diep. Hij verliet
de pastorie met den vreemden Priester, een oud -Prior der
i) T. a. p. bi. 520. 2) Commelijn, bij Domselaer (IV), bl. 70.
3) Commelijn t. a. p. P. de la Rue, Gelett. Zeeland, bi. 249. WagenaarAmster-

dam II, 212.
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Karmelieten, dien hij hier reeds vroeger ontmoet had, en
verhaalde hem wat Marius geweest was voor allen die daar
tegenwoordig waren. Pater Couverchef, zoo heette deze
geestelijke, vroeg naar de beide vrouwen, die meer bizonder
door den overleden Herder waren toegesproken, en vernam
nu, dat de waereldlijke persone de zelfde was, voor wie hij
dat schilderstuk had mede gebracht.
Zelden had er eene begrafenis plaats gehad, die zoo groote
belangstelling had verwekt als die van den eenvoudigen
Begijnenvader, te midden van het hervormd en welvarend
Amsterdam der XVIIe Eeuw. Trouwens hij had zich van
geleerdheid en wijsheid zulk eenen roep verworven, dat zelfs
de onkatholieken in moeyelijke gevallen hem kwamen raadplegen. Hij was uitermate liefdrijk jegens de armen; zoo dat
er na zijn dood niets bij hem gevonden werd, zelfs niet om
zijne begrafeniskosten goed te maken.
Toen het lijk ter Nieuwe Kerk gedragen werd, werd het
niet alleen door eene onafzienbare schare gevolgd, maar tijdgenoten zeggen, dat „de menschen geld gaven om op den
Dam een plaats op de luiffels en daken te hebben I)" en de
stad er uitzag of haar eene volksramp overkomen was.
Vondel wijdde dit heerlijk grafschrift aan de nagedachtenis
van zijn verheven vriend:
„Hier sluimert Marius. Verschrickt niet voor den naem!
Het is geen Marius, die Rome heeft bestreden;
Maer die met mont en penne en diensten en gebeden
Heel 't Roomsche Christenrijck verplichtte aen zijne faem!
Wie droeg ooit naem, die meer zijn eigenschappen raeckte?
Dees LEO was wel Sterck, doch Zoet als NARDus -geur.
Zijn wijsheit straelt Gods Boeck 2) en alle kunsten deur.
Nu rust voor 't hoogh altaer, die voor Gods Kercke waeckte."

In de boeken, die de beide vrouwen op Marius' sterfbed
van hem ontvangen hadden, schreef hij, toen hij voor zijne
ziekte ze hun toebestemde, een spreuk met zijn naam. In dat
van Dina mag het geweest zijn: „Zijt sterk door eendrachtige
zachtmoedigheid" ; in dat van Marijtjen de Bosch was het:
„Regiert manhaftig ". Dit inschrift is ons bewaard gebleven 3).
r) Oudh. en (hest. van Amstell., bl. 104.
2) Om Marius' behandeling van verschillende bijbelboeken.

3) Zie Aant. io.
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Een ieder, maar vooral de Godverloofde Maagden, droegen
grooten rouw over het smartelijk verlies van den edelen
Zeeuw (Marius was te Goes geboren). Roerend roept Vondel,
in een zijner gedichten op den ijverigen zielenherder, uit:
Hoe treuren wy, verlaten
Van u, die liefgetal by alle staten,
U schickte neer 't begrijp
Van ieders brein, of vroegh of spader rijp!
Wie kon zoo harten winnen?
Door eendrachtsband verbinden zoo veel zinnen,
En stieren ze, in dees zee
Van zwarigheên, aen een behouden reê?
De tortel laet zich hooren:
Ick heb mijn gade aen MARius verloren;
De Maegt en 't weeskint krijt;
Wy zijn, helaes, ons tweeden Vader kwijt.
Zoo vele letterkloecken,
Die raet aan hem en zijn orakel zoecken
Verstommen, nu by zwijgt,
En niemant op zijn vragen antwoort krijgt.
Wy volgen 't lijk met staetsie;
Een arrem loon voor gulden predikatie,
Gedienstigheên, en deugt!"

Het Begijnhof was als uitgestorven. Intusschen kweet ieder
zich van zijn plicht, en de zaken gingen haar gang — zooals
zij altijd doen, wanneer de nood tot deugd moet worden.
Men wist de nagedachtenis van den betreurden Herder niet
beter te kunnen vereeren, dan door, naar zijne lessen, met
een „wakker" hart te doen wat Gods Voorzienigheid aan
ieder had opgelegd.

_)

De mensch wikt, God beschikt. Weinig wist Dina Noortdijck
zelve nog, toen zij het aanzoek, haar door Pr van Teylingen
overgebracht, geen gehoor had verleend, dat de nadere kennismaking met dezen waardigen Jezuïet leiden zoude tot eene
nadere bepaling van haar eindelijke aardsche bestemming.
In onze republiek had de engte der plaats, waarin de verdrukte Kerk zich te bewegen had, om te kunnen blijven
leven en de vruchten voort te brengen, die de Onderhouder
van al wat is haar had toegedacht — de bedienaren van den
Godsdienst bedacht doen zijn op het aanwerven van hulpi) Zie Aant. ii.
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vaardige helpers en helpsters uit de leeken, die handreiking
en steun hadden te verleenen, waar de geestelijken in hunne
heilige ambtsverrichtingen door de staatsoverheden belemmerd
werden. Tot deze personen behoorden de klopjens; ongehuwde
vrouwen, doorgaands van beschaafden stand, die, behalve de
plichten, door de Begijntjens waargenomen, en met dezelfde
vrijheid van beweging (ook wat betrof de mogelijkheid om
in de waereld te-rug te treden), zich bizonder wijdden aan
den dienst van eenig huiskerkjen of van de ordesgeestelijken,
die als zendelingen, zonder vaste standplaats, meêwerkten
om het geloof in de harten der vervolgde Katholieken levendig
te houden. In den persoon van Pater Petrus Lauryssen hebben
de lezers onzer Portretten van Vondel') een der schranderste,
ijverigste en gelukkigste vertegenwoordigers der Hollandsche
Zending leeren kennen: de man, die met Gods hulp, onzen
Vondel in den schoot der Moederkerk had te-rug-gevoerd.
Door dezen onzen dichter en door zijn ordebroeder Van
Teylingen met Dina in kennis gekomen, had Pater Lauryssen
al heel spoedig ingezien, dat deze jonge vrouw hem bij zijn
werk van veel nut zotl kunnen zijn. Zij, zoo goed ter taal,
zoo handig met de pen, kon nog tot iets hoogers dienen dan
om het ambt van kosteres bij dit of dat huisaltaar te bekleeden, en bij de geloovigen te gaan rondzeggen, op welk
uur, in tijden van vervolging, de HH. Diensten hier of daar
zouden worden verricht. Dina had, bij haar vroomheid, iets
avontuurlijks in haar geest, dat haar voor een dergelijke
betrekking bij uitnemendheid geschikt maakte. Daar is een
brief van haar, van eenige jaren later, die een sterk licht
werpt op den toestand der Kerk hier te lande en op haar
geest en charakter. Zij schrijft uit Enckhuysen aan de Overste
der Zending 2) : Mijn Heer, Wt commissie van onsen gevangene Mijn Heer Siceram, de welcke de macht is benomen
van selfs te schrijven, laet V. E. weten dat het nu een maent
al geleden is, dat in hechtenis geseten heeft met verscheyde
sieckelijckheden en qualen; dan is Godt lof wel gemoet en
tevreden. [Hij] oordeelt het geene in den Hage belooft wordt
tot zijner verlossingh maer hoofse en van andere gesinden
„

r) BI. 65, 82 en volgende. Werken, IX.

2) In Maart, 1674. Zie

Pawvels, uitg. door P. J. Koets, Amst. v. Langenhuysen, 1869, bl. 122.

Peter en
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complemente te zijn. [Ik] meyne eer, als zij hier geen geit
kunnen perssen wt de beurse van de arme Catholijcke, dat
ze zullen trachten zijn bloet te persen wt zijn lidtmaten, en
dat door valsche beschuldigingen, gelijck, God beter 't,
dagelijcx hier in Hollant daer van exempelen worden gesien.
[Hij] wordt nu gedreicht om in handen van de Justitie gegeven
te worden. Wat daer of compt [hy] is tot alles bereydt,
waertoe hem Godt gratie en sterckte wil verleenen.
„Hy met onderdanige groetenisse zijn selve is bevelende
in V. E. H[eyligh] S[acrificie] en gebeden, blijvende totten
doot toe V. E. onderdanige Dienaer.
„Van mijnent wege laat V. E. weten, dat wy een maent
geweest zijn zonder herder en zonder dienst, waerdoor ons
volck zeer verstrooit op desen tijt van Paschen genootzaekt
worden op een ander haer gerief te soecken: zoo dat nootsaeckelijck sijn E. verlost wordt oft een ander in zijn plaetse
comt, oft de statie sal zeer verminderen."
Hoe onvervaard ons klopjen was blijkt ook o. a. uit een
„gemeensaem" onderhoud, dat zij den 23n Juli 1667 met
den rotterdamschen Burgemeester Verschuer gehad heeft,
voor wien zij, in tegenwoordigheid van drie getuigen, „'t Gezelschap dat Jezus mint" dapper verdedigde.
Hier zal niet kwalijk geplaatst zijn 't gedicht, door Vondel
aan Dina gewijd, toen zij het klopjenskleed, in 1651, aanvaardde, en zich naauwer bij de Sociëteit der Jezuieten
aansloot:
TER STAETSIE VAN JONGKVROUW D. N.
Nu sla, o zalige Xaveer,
Uit 's hemels troon uw oogen ne@r
Op d'eere der Jongkvrouwen,
Die Jesus bant gaet trouwen.
Zy schenkt het zuiver Heilighdom
Van hare jeught den Bruidegom
Van zoo veel duizent Maeghden
Als oit zijn oogh behaeghden.
Van outs was geen triomf zoo groot,
Dan als een Maeght in 't hart besloot
Den bloezem van haer dagen
Den hemel op te dragen:
Hem t'offeren den eersten geur,
Den verschen dauw, en 't levend kleur
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Der onbesmette Leli,
Geplant door 't Euangeli.
Dat was van outs een klare blijk
Der mogentheit van Kristus Rijk,
't Welk wijder triomfeerde
Dan Cezar oit regeerde.
Zo wert by 't licht van 't Roomsch Geloof
De glans van Vestaes lampen doof,
Zoo schaemden zich haer Nonnen
Voor ons gewijde Zonnen.
Men zwygh' van Dafne, by den stroom
Gevlught, en in een' lauwerboom
Verandert onder 't blaeken
Des Godts, die haer wil schaeken.
Hier blaekt een Maegt van hemelsch vier,
En staet, gelijk een lauwerier,
In 't Paradijs geladen
Met onverwelkbre bladen.
Zoo zit een Maegt voor Godt te prijk,
En wort hier d'Engelen gelijk,
Om namaels 't Lam daer boven
Te volgen, en te loven.
Laet Jakobs Dina onberaén
Naer Sichem vry op 't hooghtijt gaen,
By hare wulpsche kennis:
Zy haelt 'er niet dan schennis.
Ons Dina, wijs en godtgezint,
Gezelschap zoekt, dat Jesus mint,
En 's weerelts ydelheden
Versmaet, en kan vertreden.
Zy rukt met eenen blyden zin
Ter loopbaen van de kuischeit in,
Ook zonder om te kijken.
Zy zal den pallem strijken.

In 1:654 schijnt Dina reeds met Pater Laurijssen geweest
te zijn, maar er is niets tegen de voorstelling - aan te nemen,
dat zij, ten jare 1653, dus even na Marius' dood, als andere
klopjens, nog woonde op het Begijnhof.
Het was al Drie-Koningen geweest van dat jaar, toen zij
op zekeren kouden dag een briefjen van Vondel kreeg,
waarin hij vroeg, of hij met Pater Carel Couverchef niet
ongelegen kwam, indien ze haar, 's anderen daags bijv., eens
een bezoek kwamen brengen; en waar en om welke tijd dit
haar dan schikte. Haar familie is ons bekend. Hoe deze
Mennonieten hare aanvaarding van den geestelijken stand
hebben beoordeeld, weten wij niet. Laat er ons het beste
van denken. In ieder geval aan druk verkeer zal wel niet
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veel, aan samenwoning kan in 't geheel niet gedacht worden.
Welk andwoord Dina aan Vondel gaf, kan ons blijken uit
het bijgaand briefen van den dichter, dat in zijn oorspronklijken staat bewaard is gebleven, en dat aldus luidde:

f
D. Carole, optime pater,
Expecto Reverentiam tuam Gras, hora secunda. Invitavit nos in hortum pia virgo
Nordicia. Adventus poster illi gratus erit.
Tuus ex animo
J. Vondelius.
Op de prinse graft, op een huis na
het hoeck huis van de beerestraet, by van Veerle.
( Heer Karel, zeer waarde pater,
Ik verwacht Uw. Eerw. morgen, te twee uur. De vrome Jufvrouw Noortdijk heeft
ons op het Hof gevraagd. Onze komst zal haar aangenaam zijn.
De uwe uit der ziele,
J. vanden Vondel.

Op het bepaalde uur trok men er heen. Pater Couverchef
kwam Vondel afhalen, en langs de Princengracht, door Runen Huidenstraten, landde men spoedig Achter -de-Begijnen,
en trok door de Kleine Poort (zoo die toen reeds in gebruik
was — dat ik niet weet) naar binnen, op den wit besneeuwden hof. Aardig genoeg was dat gestadig bezoek van mannen,
die meestal boven de sestig jaar waren, bij die schoone,
ernstige jonge vrouw, op het amsterdamsche Begijnhof. 't Scheen,
dat het nieuwe groen van een jongen sparreboom, die in een
der tuintjens stond, en frisch door het sneeuwkleed heen
kwam kijken, hier een beeld van wilde leveren.
Toen Vondel en de grijze Karmeliet bij Dina binnentraden,
vonden zij haar niet alleen. Behalve het schilderijtjen toch,
dat Pr Couverchef had medegebracht, en naar welks lot hij
nog niet had kunnen vernemen, doch dat in volkomen veiligheid en met zorg was opgehangen boven Dinaas bidstoel —
genoot ze nog het gezelschap van Joan de Wolfs huisvrouwe,
Agnes Block, die bezig was, bij gebreke van rozen in de
perken daarbuiten, eenige kamerbloemen na te teekenen van
Dina, die zich zeer wel op heure verzorging verstond.
„Ziet hier, Mejoffrouwen, Pater Couverchef!" zeide Vondel:
„Nichte Wolfs vindt een kunstgenoot — en vrindin Dina
een geestverwant in den Eerwaarden Heer. .
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— „Ik wensch niets liever dan in de bloemteekenarij wat
lichts van Mejuffrouw te krijgen," zeide de oud-Prior; „en
wat Juffrouw Noortdijcks aangaat -- ik hoor van die geestverwantschap gaarne — zij vereert en verheugt mij. voor
onze kongregatie ..." — „Gaat zitten, Heeren, zijt welkom !"
sprak Dina met een lichten bios: „Ik hoop niet, Eerwaarde,
dat gij vader Vondel verkeerd verstaan hebt.. ." Agnes had
haar penceel neergelegd; Mr Carolus bezag hare teekening vrij
lang, en maakte de opmerking dat hij al iets van haar geleerd
had. (De Pater bedoelde het uitdrukken van de bewerktuiging
der planten.) „Ik teeken een weinig bloemen en fruit", zeide hij,
„maar meer als ornement rondom de tafereelen van anderen. .
— „Even als Pater Seghers," zeide Agnes. — „Pater
Seghers heeft dat ook wel gedaan," zeide Couverchef, „maar
Ik bid u, Mejoffrouw, om Zijn Eerw. en mij-zelven niet op
éenen dag te noemen ..." — „Heer Couverchef hoeft toch
niet verlegen te zijn, met zijn werk," zeide Vondel, die intusschen het schilderijtjen was gaan bekijken.
„Die Sint Franciscus is toch niet van Zijn Eerw. ?" vroeg
Agnes. „Neen !" zeide Dina, „maar ik zal juist van daag
hooren, wie dat heerlijk stukjen gemaakt en het aan mij
toegezonden heeft.
— „Ik heb u verschooning te vragen,"
sprak de Oud-Prior, „dat ik mij niet eerder van mijne boodschap gekweten heb; maar Heer Vondelen zal u wel gezegd
hebben, dat ik eenige kleine reistochten heb te maken gehad,
en de zender eischte van mij, dat ik u mondeling zijne boodschap zoít overbrengen." — „Het komt toch niet van Antwerpen ?" vroeg Dina, een nieuwen blos onderdrukkende. „Het
komt, met mij van Antwerpen," zeide de Pater. „Toen ik
er het laatst van daan ging, vroeg ik mijnen vrienden, of zij
ook iets voor Holland hadden, en éen hunner, meester in de
kunst, wier bedaagde leerling ik ben, en aan wien de kerk
van ons klooster groote verplichtingen heeft, vroeg mij, of ik
dit stukjen aan u zoude willen bezorgen. Het is, zoo als gij
ziet, een St Franciscus de Paula, in aanbidding voor het
Allerheiligste, terwijl de Engelkens daarboven het wapenbord
der charitas vasthouden I). Ik heb op mij genomen u dit te
i) Deze kompozitie van Van Diepenbeeck vindt men te -rug in een grooter tafereel
op het Bruss. Muzeüm: Catalogue, 19o8 n°. 149.
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brengen, uit naam van den schilder," dit zeggende kreeg de
Pater een papiertjen voor den dag, „en er bij te voegen:
,'t Vrome hert dat by begeert
Is naer andre min Bekeert...."

— „'t Is dan van Heer Diepenbeeck !" riep Dina eenigszins
ontsteld. „Ja," zeide Mr Carel; „'t wil zoo veel zeggen, als
dat het hart van Franciscus, dat van den geest der waereld
begeerd wierd, heelegants gekeerd was naar de liefde Gods,
naar de vereeringe van Ons Heer, in zijn H. Sakrament.
Dina wist niet wat te zeggen. De goedheid van Mr Abraham
deed haar aan; zijn schalkheid ten opzichte van Pater Karel
deed haar glimlachen. „O, en dan heeft hij u ook zeker
verhaald, hoe leelijk wij hem hier behandeld hebben, leelijk,
heel leelijk?. . .
— „Neen, hij heeft mij alleen gezeld, dat Juffrouw Noortdijck eene zeer godvreezende jonkvrouwe was, die onwetenden
leerde, zieken verpleegde, hongerigen spijsde, en ...."
— „Dat is te veel, Pater," zeide Dia; ,,neen; ik doe
niets dan wat mijn strenge plicht is, en ik vervul ze maar
half.... Maar ik heb, ten opzichte van den Heer Diepenbeeck,
waarlijk zeer onheusch gehandeld ...."
— „Hij zeide, hij had zoo eenen schoonen en vriendelijken
brief van u ontvangen," sprak Pr Couverchef, „toen hij u
nog eens een stukjen gezonden had ..."
— „Een woord van dankbetuiging, en van verlegenheid,"
zeide Dina ... „Maar hoe maakt het mijn Heer van Diepen
geheel, geheel wel! zeide de goede Pater:-beck?"—„O
„hij is nu, zoo als ge weet, getrouwd ..."
— „Hij is getrouwd ?" vroeg Dina nadrukkelijk, maar
bedaard, terwijl zij verschillenden aandoeningen verbood zich
in hare stem uit te drukken ..
— „Ja, zeker, zeker !" zeide Couverchef; „hij was, zoo als
gij weet, weduwnaar, en is nu hertrouwd met... met eene
Joffrouw Anna van der Dort x)."
— „Zoo — hij is getrouwd," herhaalde Dina, met eene
ademhaling, die van te- rug-gekeerde rust getuigde.
..

x) x3 Mei, 1652: Alfr. Michiels,

Rubens etc. bl. 385•
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„Ja, Dientjen-kind !" sprak Vondel, „dat komt er van!
Men moet het ijzer smeden terwijl het heet is," vervolgde
hij ondeugend. Couverchef zag den wakkeren dichter verwonderd aan. Dina hernam de ernstige uitdrukking, die haar
meer en meer eigen werd: „Neen, het is mij aangenaam,"
zeide zij met eenvoudigheid, „dat de Heer van Diepenbeeck,
die mij voorkwam een door en door goed mensch te zijn,
weder tot een staat is gekomen, dien hij zich wel wenschelijk
rekende, en waar zijne eerlijkheid en goedhartigheid, te zamen
met zijn hoog talent, wel verdienen geluk en te -vredenheid
in te vinden."
— „Hij is een braaf man," sprak de Pater; „ofschoon ik
maar van 13 April 1634 tot Januari 35 Prior van mijn
klooster geweest ben I) en vroeger weinig met de buiten
aanraking kwam — heb ik, sedert, door nood -waerldin
werkzaamheden buiten het konvent, gelegenheid-zakelij
gehad vele menschen te leeren kennen, en Mr Abraham
behoort — als er twee soorten zijn — tot de goede ...."
— „Uw Eerw. heeft ook nog al weinig rust," sprak
Vondel. — „Ja, vriend, rust roest," zeide de Pater, „en
vooral in onze tijd, nu de zee van zoo veel ketterijen en
scheuringen bezig is, met zijn zoute tong de sterkste ketens
der eenheid uit te bijten en, zoo mogelijk, te verbreken..
't Was in Brabant weér niet goed ...." — „Komt U het
laatst uit Brabant?" vroeg Vondel. ,,Neen; we hebben een
vrouwenklooster te Aken 2)," zeide de Karmeliet, „daar ben
ik nu het laatst geweest." Dina luisterde scherper toe, en
Pr Couverchef zag haar beteekenend aan. Derde blos van
onze jonge heldin. „Moeder Anna de Jesu heeft mij eene
zending aan u opgedragen," vervolgde de geestelijke tot
Dina. „Eene raadgeving ?" vroeg deze. „Een verzoek," was
het andwoord: „indien ik het u mocht voordragen ...."
zeide hij. „Gerust, vader," zeide Dina, „deze zijn mijne vertrouwde vrienden .... Ik vrees alleen het te hooren — om
dat ik eene vrouw van zoo hooge jaren als de Eerw. Abdisse
niet gemakkelijk iets weigeren, en eene van zoo hooge ver-

Naemlyst der Prioren der 0. L. V. broeders (Carmelieten) te Antwerpen.
Coppens, N. Beschrj ving roan het Bisdom van 's Hertogenbosch Dl II, bl. 277.

i) MS.-

2)
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dienste toch onmogelijk het vroeger gevraagde geven kan ..."
Agnes Block vatt'e haar penceelen weder op, en hergaf zich
aan het werk.
— „Laat mij u de zaak verklaren," zeide Couverchef.
„Uwe Ed. heeft vroeger een aanzoek gehad door bemiddeling van Pater van Teylingen van de Sociëteit van Jesus,
om u te komen aansluiten bij de pogingen, door de Ew.
Mater der Karmelitersen ten nutte van de goede zaak in
Nederland in het werk gesteld. Gij hebt de vooruitzichten
van een hoog standpunt, die u daarbij voorgelegd werden,
ter zijde gezet, en verklaard in uwen gewonen kring te willen
blijven arbeiden. Maar er is sedert veel gebeurd ... en de
mogelijkheid bestond, dat thands de verbintenissen door u
verlangd zouden worden, waar ge toen tegen ópzaagt ...
Ik heb u gezien aan het sterfbed van Past. Marius, zalr gedachtenis !" — „En gij hebt gehoord, Pater, dat ik daar
den voor mij boven alle beschrijving dierbaren titel gekregen
heb van wachteresse bij het tabernakel van mijnen God....
Hoe gaarne zou ik dit opvatten in den engsten en kinderlijksten zin en hier in Amsterdam, hier op dit Hof, waar veel,
veel te verrichten is voor die goed van wille zijn — de
krachten, die God mij geven zal, aan de hier gevestigde
stichtingen wijden. Maar — vader Vondel is het bekend en
hij heeft het bezongen — ik heb het „gezelschap" opgezocht „dat Jesus mint", zich naar hem noemt. Ik sta ter
beschikking van de zendelingen der „Sociëteit" : als die mij
zeggen — blijf, dan blijf ik; als ze mij zeggen: ga, dan ga ik."
Agnes zag Dina weemoedig aan: „Helaas ja," zeide zij —
„misschien gaat ze ons wel voor goed — en wie weet waarheen — verlaten." — „Ik ga u juist niet verlaten," sprak
Dia; „onze zielen zullen elkander hoe langer hoe meer
nabijkomen, en onze oogen zullen ook elkanders aanblik niet
altijd ontberen ...."
— „Ik zal dus op mijne boodschap niet te- rug- komen,"
zeide Couverchef: „Holland wint het van Aken!" — „Bij
Heer Vondel heeft Holland het van Keulen gewonnen,"
zeide Dina. „Dat is niet zoo geheel zeker," zeide de dichter,
„of hebt ge, onder de offertjens bij uwe staatsie het exemplaar vergeten van mijn treurdicht op mijne heilige geboorte-
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stad en op de Patronesse van dit Hof, de lieve Sint
Ursula?" — „Zeker niet," zeide Dina, „maar ge hebt daardoor dan toch ook Ursula (en niet slechts Hecuba) naar
Amsterdam gebracht,". . .. — „Maar Gijsbrecht van Amstel
was daarentegen naar 't vette land van Pruisen gezonden,"
glimlachte Agnes.
— „Wat is uw leste dicht van eenigen omvang geweest ?"
vroeg Mr Couverchef: „Ik heb eenige stukken uit de Altaergeheimnissen gelezen, die mij verlangend maken om het
geheel eens onder -handen te nemen." — „Ik heb dit en een
paar andere stukken voor u gereed gemaakt," andwoordde
Vondel, „en het hier in den zak van mijn tabbaart gestoken,
om het aan uw woonplaats straks af te geven...." Hierop
kwam het boek voor den dag. Des Paters oog viel op de
toeëigening aan den Aartsbisschop van Mechelen — Jacobus
Boonen; hij wees Vondel de plaats met zijn vinger aan, en
zeide: „dat zal treurig afloopen." — „Helaas," zeide Vondel,
„ik heb met smart de wending dier zake nagegaan, en vernomen dat de Heere Bisschop zich niet aan de uitspraak
van Zijne Heiligheid onderwerpen wil. Hoe moet dat eindigen ?..
Het denkbeeld vervult mij met huivering, telkens als ik mij
herinner in wat betrekking ik tot den Aartsbisschop gestaan
heb: hij, die mij den Ridderslag bedeelde ... Het kwelde
mij zoo, dat ik niet rustte voor ik mij van de schilderij, den
schoonen Kalvarieberg, ontdaan had l), die de Aartbisschop
mij vereerd had." — „Het ziet er in Brabant allertreurigst
uit ", zeide Couverchef, „geen kring van vrienden, of men
brengt er deze zaak ter sprake...."
— „Hoe is 't mogelijk, dat zijn Hoogw. niet inziet dat de
eenheid in de leer, en de gehoorzaamheid in de tucht, twee
van de schoonste eigenschappen en levensbeginselen der H.
Kerk zijn...." zuchtte de grijzende dichter: „het smart mij
zeer, mijn boek onder de schutse van een Kerkvoogd te
hebben gesteld, die blijk geeft zich van het eenig middelpunt
der waarheid te willen verwijderen...."
— „Helaas, Heer Vondel," zeide de Karmeliet, „men
vreest algemeen, daar de Aartsbisschop halsstarrig nalaat
r) Poezy, II

iis,

Brandt, Leven, bl. gi. [Hoeksma, bl. 82]. Zie Aant. 12.
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het geschrift van Jansenius te veroordeelen, dat de H. Vader
genoodzaakt zal zijn den Kerkvorst te schorsen in zijne
bediening. . ." Dinaas voorhoofd betrok ernstig, bij deze
woorden: „Een Aartsbisschop buiten zijn zetel gesteld !" —
,, Ja", zeide de Pater, „de H. Kerk heeft maar éene waarheidsen zedeleer voor grooten en kleinen, en indien hij zich het
meest vergrijpt aan wien het meest gegeven is, dan kan hem
de meeste kastijding niet ontgaan."
Vondel zweeg, zijn kleur verschoot, met tranen in de oogen
riep hij uit:
„Och Stedehouder! mont van 't goddelijck gezagh!
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven!
Zoudt ghy den schepper van uw glori wederstreven?
Lichtvaerdigh weifelen, en wancklen in uw trou?
.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.
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Wat dolheit is het, die uw zinnen dus verruckt?
Godt had zijn zegel en gelijckenis gedruckt
Op uw geheiligt hooft, en voorhooft, overgoten
Met schoonheit, wijsheit, gunst, en wat er komt gevloten
En stroomen zonder maet uit aller schatten bron.
Ghy blonckt in 't Paradijs, voor 't aenschijn van de zon
Der Godtheit, uit een wolck van dau en versche rozen.
Uw feestgewaet stont stijf van perlen en turkozen,
Smaragden, diamant, robijn, en louter gout.
De zwaerste scepter wert uw rechte hant betrout,
Zoo dra ghy steeght in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte en steenen quaemt te brommen.
En zoudt ghy rueckeloos u storten uit dien troon?
Verrueckeloozen al dat heerelijck en schoon?
Zoudt ghy uw glansen, die de Hemelen vercieren,
Ons licht, verduisteren? in eenen knoop van dieren
En mengsel van gedierte en ondier onder-een,
Griffoensklaeu, drakenhooft, en andre gruwzaemheén
Misscheppen onbedacht? en zouden 's Hemels oogen,
De starren, u zoo laeg berooft zien van vermogen,
En eere, en majesteit, door 't schenden van uw trou?
Dat keer' de goede Godt ! . . . . . . . . .
Heer Stedehouder! magh mijn bede uw hart bewegen,
Ruck af dien trotsen kam: schud uit dit harrenas:
Smijt neder uit dées hant de heirbijl, de rondas
Uit d'andre: hooger niet! legh neder, och legh neder,
Legh neder, str!jck van zelf den standert. en de veder
Van uwe vleugelen, voor Godt, en zijnen glans.
Eer by u uit den troon, den allerhoogsten trans
Van eere nederklineke aen gruis en stof te mortel" i).

i) Vondels

Lucifer, 1694, bl. 46.
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Vondels hoorders zaten, bij deze heerlijke hun onbekende
vaerzen, in roerloze verrukking; eindelijk waagde Dina
te zeggen: „Dat is een nieuw dichtwerk, Heer Vondel!

Dat kenden wij niet..."
— „De stoffe is oud, goede vriendin !" zeide Vondel; „dat
spel is Lucifer, de lichtdrager, begonnen, en, helaas, de drift
der ontembre hovaardije schijnt, onder de menschen, nimmer
neergezet te kunnen worden. Die voor God is, is voor de
Kerk en haar wettig Opperhoofd! — die voor de Kerk is,
hoore haar, gehoorzaam aan haar hoofd, en doeme den trek
der ondankbare staatzucht, die hem tot ontrouw mocht porren!
„Helaes, wat durf, wat durf d'Aertsengel zich vermeten!"

Toen Pr Couverchef te-huis-kwam, schreef hij onder het uit
Vondel: „Tunc ibi manifestavit J.-nodigsbrefjva
Vondelius generosum zelum erga Catholicam Romanam Religionem suam, — et me honoravit elegantissimis suis scriptis,
etc." Daar leide ,,, udocus vande Vondel" een edelaardiger
fiver voor zin roomsch- katholieken Godsdienst aan den dag
en vereerde m ij met zone voortrefljke werken. En niet lang
daarna kwam Vondels uitnemendste treurspel, de Lucifer,
in de waereld.

Den i 5n Mei des zelfden jaars, waarin het bovenmeêgedeeld
gesprek gehouden werd, ontmoetten Couverchef en Vondel
Pater van Teylingen, die hun met geroerde stem verhaalde,
dat het dekreet van den ban en schorsing a divinis des
ongehoorzamen praelaats, te Brussel, aan de deuren der kerk
van St Michael en St Gudula aangeplakt, en, ondanks den
Raad van Brabant, door den Aartshertog Willem Leopold,
Landvoogd van Belgian, gehandhaafd was. Zoodra Dina dit
vernomen had, liet zij de leden harer broederschap van de
„Gratie Gods" bij-een -komen, verhaalde hun, wat droevige
gebeurtenissen in het andere deel der Nederlanden plaats
hadden; aan welke beproeving de H. Kerk te midden van
die bij uitnemendheid katholieke bevolking was blootgesteld;
en men stelde een geregeld biduur vast, om gezamendlijk
Verspr. Verh. 11.
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van God de vermurwing des harten van den grijzen pralaat
af te smeeken.
Den 28n Juni ontving het kapittel van Mechelen eene
pauselijke aanschrijving, waarbij het gelast werd niet toe te
laten dat de ongetrouwe Primaat van Belgiën in zijne stad
binnenkwam en er eenige bediening uitoefende I).
Gaf vroeger de bevolking, door mannen van invloed voorgegaan, op markten, in speel- en drinkhuizen, in winkels en
gezelschappen, lucht aan zijn zoogenaamden vrijheidzin, en
weêrklonk het land van grove woorden tegen den H. Stoel,
die zelfs ter hoogeschole, ten stadhuize en in het leger als
een stormwind rondgingen; thands, gelijk meermalen het
geval is met de voorstanders eener zaak, die zich niet met
gezond verstand bepleiten, maar slechts in opgewondenheid
lofzingen laat — was allen, bij het waardig woord des gezachs, de moed in de schoenen gezonken; velen waren tot
inzicht gekomen van hunne dwaling, en eene angstige stemming lag over de denkende menigte.
Eindelijk, na dat er allerlei geruchten omtrent de gevoelens
des Kerkvoogds, die eene schuilplaats op het kasteel des
Graven van Ursel te Hinghene gevonden had, in omloop
waren geweest, brak de Oktobermaand aan. Wij, Hollanders,
die weinig weten van hetgeen er na den Munsterschen Vrede
in Zuid -Nederland is omgegaan, zullen ons mogelijk wél
herinneren, dat er, den Zon Oktober van het jaar 53, door
de St- Lukasbroeders te Amsterdam, eene uitstekende hulde
gebracht is aan de poëzie, ook waar die vlamme brandt op
katholieken kandelaar; toen deze kunstschilders, ten getale
van honderd personen, en zeker voor het meerendeel onkatholiek, voor Vondel, den grijzen dichter, die, in de laatste
tien jaren, schier niet dan de eer der Moederkerk bezongen
had, een krooningsfeest op St Joris' Doelen aanrichtten; maar
weinigen van ons weten, welke hulde, nagenoeg op den zelfden
dag, aan die zelfde Kerk in Belgiën gebracht werd....
Gebukt onder den last zijner tachentig levensjaren, knielde
de Aartsbisschop van Mechelen, den Zin van Wijnmaand,
neder in de kapelle van den Apostolischen Internuntius te
x) F. V. Goethals, Lectrcres etc. I,
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Brussel; bekende zijne schuld, en beloofde, in hoogplechtige
bewoordingen, aan dezen vertegenwoordiger van den Vader
aller geloovigen, dat hij zich voortaan onvoorwaardelijk aan
de bevelen der H. Roomsche Kerk onderwerpen zoude.
Daarop ontving hij de ontbinding van 'et over hem uitgesproken vonnis I). De berouwhebbende en in eere herstelde
Primaat van Belgiën, zoowel als zijn geestverwant de Bisschop
van Gent, schreven bovendien een brief aan den Landvoogd
der oostenrijksche Nederlanden, waarbij zij hunne te- rug-keer
bevestigden. Beiden bleven voortaan deze gevoelens van
gehoorzaamheid getrouw, en ontvingen de genade van, door
een allerstichtelijkst sterfbed, het godgevallig werk te bekroonen, dat zij door hunne oodmoedige boetedoening vol
-troken
hadden.
Men kan licht nagaan met hoe veel blijdschap het bericht
van de onderwerping des Aartsbisschops op het Begijnhof
ontvangen en gevierd werd, en hoe gaarne de gelauwerde
poëet deelnam aan het H. Misoffer, dat ten dank voor deze
heuglijke uitkomst, in de Begijnhofskerk, door den nieuwen
Pastoor Lambertus Hofman bijgestaan door de Eerw. Teylingen
en Couverchef 2) in tegenwoordigheid van de Begijntjens, de
aanwezige klopjens en van vele broeders en zusters der ver
Gratie Gods, werd opgedragen.
-gaderinv
Lieve Dora, mijn verhaal loopt ten einde. Boven hebben
wij gehoord, dat Dina Noortdijck zich veelzijdig verdienstelijk
maakte en in het jaar -74 nog als bemiddelaarster strekte
tusschen de burgerlijke Overheid en de vervolgde Jezuïeten.
Bizonderheden van haar zeker vreugdevol sterfbed, dat in
1678 gespreid werd 3), zijn ons niet bekend. Zij is in vrede
heengegaan, met een glimlach op de lippen: „Ik zal ver
worden ", plach zij te zeggen, „zoo voorspelde mij-welkomd
altijd Pr van Teylingen, door een mijner voorvaders, een
Heere van Noortdike, welke 't eerst de bizondere vereerenswaardigheid van het H. Sakrament van Mirakel met zijn
zegel van Ridder en Baljuw, naast dat der Stede van Aemstelr) F. V. Goethals, Lect. I, 132.
2) In deze voorstelling wordt meer een wensch dan een feit uitgedrukt.
3) Ew. Mem. Begijnhof, Rek. -B. II, bl. 553.
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redam, bevestigd heeft I): ik ben gelukkig eene wachtster
aan de woontente van mijnen God te hebben geweest."
Wat Pater Couverchef betreft, wij willen niet van hem
scheiden, zonder de vaerzen te hebben overgeschreven, door
Vondel aan hem gewijd. Voor - eerst:
OP ZIJNE AFBEELDING.
„Aldus 2) schenckt Godts genaede aen Couvrechef een gunst,
Het zy by zeden leert, of wieroockt voor d'altaren.
Aldus ontvonckt Natuur zijn geest door tekenkunst,
En treckt zijn zuivre hant, als zy op zuivre blaren
Festoenen van gebloemte, en ooft, en airen maelt.
Al woont by aen zijn Schelt, of aen onze Amstelstroomen,
Op Karmel leeft zijn hart, met eenen pijl doorstraelt
Van liefde tot de Maeght, de toevlught aller vromen,
Wiens beelt hij menighmael vercierde met een kroon.
Zij sterck' zijn ouderdom uit haren hoogen troon." 3)

Voords aan het:
EEUWGETIJ VAN DEN E. HEERE KAREL
COUVRECHEF,
Karmelyt en Priester.
AEN DE H. MAEGHT.

Anno 1658, 22 Juny.
Lauda, Jubila, Laetare et exulta in omni corde. Soph. 3, V. 24.
Wat offren wy de heylge Maeght
Van Karmel? 't wieroockvat, vol geuren
Of myrre, of gout? wat gift behaeght
Haer boven, daer Godts wacht de deuren
Van 's Hemels poorte houdt bezet:
Veel duizent Engelen haer prijzen? —
EEN DANKBAER HART, OPRECHT, EN NET —
GEVAEGHT VAN SMETTEN. Laet ons rijzen

Met zulke geuren naer de lucht,
Nu KAREL heden vijftigh jaren,
In haeren dienst niet zonder vrucht
Gesleten, telt, en grijze haeren
't Gewijde hooft van COUVRECHEF
Bedecken, die het juck des Heeren
Zoo jongk gedragen heeft. Verhef
Den naem van JESUS, dien wij eeren
Gelijck zijn Moeder Hem aenbidt,
Zij zegene ons van daer zij zit!
i) Zie Pluym, Het H. Sacraria. v. Mir. bl. 18 7 -1 93.
Dit „aldus' beteekent bij Vondel steeds: gelijk hij hier voorgesteld is", ,met
3) Ao 1653: Zie Koest- ee Letterbode, 1854, bl. 59.
deze gelaatstrekken ". —
2)
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Wij willen eindigen met Vondels uitvaart voor Pr van
Teylingen, mede in hoogen ouderdom, van zijne aardsche
loopbaan naar een beter leven wechgevoerd. Marijtjen Baven
had een bundel aangelegd, waarin ze voor Dina de gedichten,
die haar het liefste waren, placht op te schrijven. Laat mij
u, daaruit, den schoonen lijkzang op Augustinus van Teylingen
hier, ten slotte, in nieuwer spelling overschrijven; gij zult er
den Priester der beroemde Sociëteit nog nader door leeren
kennen en beminnen:
„Heer TEYLINGEN, na twee-en-tachtig jaren,
Komt, afgemat, op 's levens wilde baren,
Ter haven van de ruste en 't eeuwig leven
Gezegend en behouden ingedreven,
Van Cherubijn en Serafijn ontvangen
Met Gods bazuin en hemelsche gezangen.
Zoo vrolijk zag men Simeon in vrede
Heenvaren, naar zijn langgewenschte bede,
Toen hij den Zoon der Koningin, Gods Moeder,
Der volken troost en eenigen behoeder,
Aanschouwde, omhelsde uit alle zijn vermogen.
De zaligheld, Gods heil, zag hem ten oogen
En aanschijn uit. Hij riep; „ik ben ontbonden
Van 's lichaams last, 'k heb God, mijn God gevonden!"
Gij, weduw, wees, en maagden, mannen, vrouwen,
Verlaat dit lijk, en volgt, met vast betrouwen
Op God, de ziel van AUGUSTrJN, uw vader,
Die, minzaam, u, zijn kinders, al te gader
Nog noodigt, om, ontslagen van verdrieten
Een zelve kroon en glorie te genieten.
U is bekend, hoe, tot zijn hooge dagen,
Hij 't lastig kruis geduldig heeft gedragen,
Zich kwijtende ten dienst van zijn gemeente;
Schoon hem de spraak, de krachten, en 't gebeente
Begaven, in een drang en zwarm van zielen,
Die vierig hem in 't uiterste overvielen.
Maar och, helaas, de Kruisheer moest beneden
Op d'aarde zelf alleen de wijnpers treden,
En trad aldus vooruit, eer d'ysren vuisten
Den in den raad der Joón gedoemden - kruisten.
Wat is dit lijk een oorzaak van veel jammers!
Een halleve eeuw genoten de Amsterdammers,
Zoo 's nachts als daags, 's mans dienst op hun begeeren,
Volhardende elk te stichten en te leeren,
En daaglijks God, getrouw, zijn recht te geven,
In Wien hij scheen te leven en te zweven.
Nu langer niet uwe oogen uitgekreten:
Want d'overle@n heeft lang zijn leed vergeten
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Bij zijn genan i), het Kerklicht van Hippone,
En wierookt nu, ten prijs van God den Zone,
Daar schooner zon en maan en starren schijnen.
Daar wandelen standvastige Augustijnen
Nu hand aan hand. Indien ge billijk oordeelt
Den voorzaat (die met een godvruchtig voorbeeld
Zijn leering sterkte) in liefde na te treden,
Zoo volgt getrouw den nazaat, hier beneden
In zijne plaats gesteld, om Christus' kerken
Met hemelsch mann' te voeden en te sterken.
Voltrek getrouw uw herders wil en wenschen,
Dees leefde in vre@, bemind bij alle menschen,
Oodmoedig, als de minste van Gods slaven,
Vergetende 't oud stamhuis van 's Lands Graven,
Waaruit zijn bloed was wettig voortgesproten,
Handhaafde hij al zijn geloofsgenoten
Onzijdig en lieftallig t'allen tijden.
Laat diamant dit op den grafzerk snijden:
0, TEYLINGEN, rust na lasigdurig slaven.

Gij legt min hier dan in elks kart Legraven.

Einde goed — al goed. Wie zal, lieve Zuster, een uitvaartsdicht van Vondel geen goed einde noemen?
Ontvang mijn verhaal met uw gewone heuschheid; herlees
het met eenig genoegen, als het mogelijk is; en heb ons
oude Begijnhof met de vruchtbare herinneringen, die het
bewaart, lief zoo als ik.
i) S. Augustinus.

AANTEEKENINGEN.

(i) Bl. 135. Het is pijnlijk voor een nederlandsch hart, oorkonden te doorlezen
met het bepaalde oogmerk om daar dat gene uit op te teekenen wat eene klare
en overvloedige getuigenis aflegt van de vervolgingen, die Nederlanders tegen
Nederlanders hebben ingesteld. Daar sommige woordvoeders, in de noord-nederlandsche drukpers en van de noord-nederlandsche spreekplaats, intusschen voortgaan,
met eene nooit geëvenaarde onbeschaamdheid, te verzekeren dat er in onzen staat
van de XVIIe en XVIIIO Eeuw VRIJHEID VAN GODSDIENST geweest is — en zelfs
gemoedelijke ja, uitstekende dichters, op hun gevoel af, die stelling vasthouden en
ten nadeele der tegenwoordige katholieke schrijvers en sprekers kommantarieeren:
zoo ben ik wel genoodzaakt geweest die officiëele plakkaten op te slaan en mede
te deden, waarin de regeeringsdaden en de geest der Generale Staten van ons
Nederland der XVIIe Eeuw zich uitdrukken.
Ik zal mij vergenoegen de hoofdtrekken van het plakkaat van 14 April 16 49
letterlijk uit het Groot Placaetboek van Cau en Scheltus (1658-1995) IX din, met
register enz. af te schrijven, en in eene noot de wijzigingen bekend te maken, die
men in de plakkaten van 5622, 1629 en 1641 gebracht heeft.
Dit alles zij alweêr gedaan — om het ten honderdsten male nog eens te zeggen —
zonder dat ik mij in het minste het recht laat bewisten hart te hebben voor het
vele goede en schoone, dat ook onder de hervormde Nederlanders der XVIIE Eeuw
te vinden is, en zonder dat ik de dwaasheid zou verschoonen, veel minder begaan,
de GRIEVEN VAN TOEN tot stoffe voor HUIDIGE KLACHTEN te willen maken. Ik
klaag nu niet over ZULKE vervolging: maar ik klaag over de onkunde en kwade
trouw, waarmeê men de duidelijkste bladzijden der geschiedenis verscheurt, en ons,
tot bevrediging voor het heden, en geruststelling voor de toekomst, een verleden
vóordicht, dat nimmer bestaan heeft.
PLAKKAAT VAN 14 APRIL. 1649:

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden Allen deegenen die dese sullen
sien ofte hooren lesen, saluyt! Doen te weten:
Alsoo, niet tegenstaende onse voorgaende Placaten, evenwel de schadelicke ende
moordadighe Secte van Iesuiten ende andere Priesters, Monicken ende geseyde
Geestelieke of Religieuse Personen, vande Roomsche Relige sijnde haer onderstaen
binnen dese Landen te komen inde Steden ende ten platten Lande, omme de
goede Ingesetenen met heure valsche Leeringe tot Afgoderye ende afkeer van
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heure \Vettige Overheyt te brengen, ende tot moorderye van Princen ende Poten
ende allerhande varraderye tegen deselve te instruëren, Insonderheyt mede-taden,
omme daer door 't gepretendeerde Oppergesach van den Paus van Romen ende
sijnen Aenhangh in 't Kerckelicke te bevorderen, ende de Gemeente in te planten....
Baer tegens by ons ende de Heeren Staten vande particuliere Provincien respective,
volgende het loffelijcke exempel van verscheyden Coningen ende Republijcken,
diversche Placaten hier bevorens sijn gemaeckt geweest....Soo ist, dat wij inhererende
ons Placaet vanden dertichsten Augusti 164 1 , verboden ende gheïnterdiceerthebben,
verbieden ende interdiceeren by desen, dat geene Jesuiten, of in eenige graden
ofte deden van heure order wesende, nochte Priesters, Papen, Monicken of andere
gheordende persoonen vande voorsz. Roomsche gesinden, in de Vereenichde
Nederlanden ende Geassocieerde Plaetsen en sullen mogen komen, ofte verblijven,
tzy of de selve Ingeboornen zijn, ofte niet."
Die geordenden worden gehouden „voor goeden prinse (prise, buit) ende rantsonabel, als Vyanden vande Landen, ende als sulcke [die] by Blek een aengetast
ende aengehouden sullen mogen worden, ende gelevert aenden Officier vande
Plaetse, omme met sijn kennisse, voorweten. ende goetvinden vande Magistraet,
voor d'eerste reyse geransonneert te worden soo hooch men sal konnen, ende in
allen gevalle niet lager als op hondert ponden grooten Vlaems voor elck Persoon,
waer van den genen die den selven in voegen als vooren sullen hebben aengehouden, ofte oock andersints aende Officieren ontdeckt, sulcx dat die in handen
sullen sijn gekomen, genieten sullen de drie vierde-parten, ende den Officier een
vierde-part; ende daernae weder gekregen wesende (r) gestraft sullen worden als
perturbateurs vande gemeene ruste, na exigentie van saecken. Verbiedende insgelijcx alle ingesetenen vande Landen, sulcke Persoonen te huysen, hoven, ofte
logeren, ep een boete van hondert ponden Vlaems voor d'eerste reyse te verbeuren,
voor de tweede reyse van twee honderd ponden Vlaems ende voor de derde reyse
aen den Lijve gestraft ende gebannen. te worden (2). Verbiedende mede alle Ingesetenen deler Landen, mette voorsz. Persoonen te correspondeeren door Brieven,
ofte andersints.... op eene boete van vijftigh der voorz. ponden Vlaems, t'elcken
reyse te verbeuren so dick ende menighmael als sy bevonden sullen worden ter
contrarie gedaen te hebben. Ende wat belanght de Priesters, Papen, Monicken,
ofte andere geordende Persoonen vande voorsz. Roomsche Religie, geen lesuiten
wesende, die voor den Jare 1622 binnen deze Landen woonachtich ende by publijcke
tolerantie gedoogd sijn geweest," deze zullen hunne namen bij de Magistraat hebben
aan te geven, „opdat er op baer comportement gelet mach worden "; dat wil
zeggen, naar hetgeen hier volgt: dat ze zich van het uitoefenen hunner bediening
te onthouden hebben.
Verbieden ende interdiceren mede: soo wel binnen den Steden, als ten Platten
Lande, allen Ingesetenen der voorschreve Landen, ende andere, die selve frequenterende, in eenige Kercken, ofte particuliere Heysen ende Plaetsen, opten Velde,
ende Schepen oft Schuyten, eenigen toeloop of t'samen- komst van mannen of
vrouwen te maeken of te houden, ofte andere exercitien van de Pausselicke superstitien te doen of te hooren, hoe die oock genoemt souden mogen wesen, egene
i) Li de plakkaten van 1622, 5629, en 1641 leest men, dat ,gezegde priesters,
papen, monichen en andere geordende personen ", welke of tot de Societeit van Jesus
hehooren of niet voor 1622 binnen dese Landen woonachtig z-ijn,gesaeest, en, na eenmaal
het rantsoen betaald te hebben, hier wede,' worden aangetrofen I OPFNBAERLICK

GEGEESSELT ENDE GHEBANNEN SULLEN WORDEN."
2) Lz de aroegere plakkaten we,'d bepaald, dat zij eerst „niet confiscatie ran
goederen" gestraft zonden morden.
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uytghesondert, die alhier verstaen worden specialiek uytghedruckt (e), op verbeurte
van twee hondert guldens tot laste van den genen, in wiens Huysen, Velden,
Schepen ofte Schuyten sulcks sal worden gedaen, ende dat die geene die de selve
Missen ofte Pausselicke Superstitien, Vermaninge, Leeringe ofte Voorlesinge sal
hebben ghedaen" (2) zoo hij een buitenlander is „gebannen" zal worden, „op Lijf.
straffe, ende daerboven gecondemneert in arbitrale Amende;" terwijl hij, indien hij
hier te lande woont, ook zal gebannen worden, en van zijn beneficie of alimentatie

verstoken.
Ieder die zulke vergadering bijwoont verbeurt „voor elke reyse 25 gld. en „zijn
opperste Kleed"; en indien er iets tegen de regeering gepreekt is, zal de verspreider aan den lijve gestraft worden, ja „selfs oock ter doof ", in gevalle de
,gewichticheyt van de saecke sulcks sal vereyschen."
Dan volgt een verbod om kinderen in scholen der Iesuiten te doen, op boete
van zoo.— p. maand voor ieder kind.
(3) Ook de kiopjens „seecker soorte van onghehouwde Vrouwpersoonen" zijn „de
gemeene ruste deser Landen seer schadelick."
En hoe lang het vergrijp ook geleden zij — het vonnis uit het tegenwoordig
plakkaat voortspruitende, blijft van kracht „Ordonnerende alle Hoven van Justicie &z."
deze besluiten van de Hooge Regeering ten uitvoer te leggen.
„Aldus ghedaen, gherenoveert ende ghearresteert ter Vergaderinge van de
Hoochgemelte Heeren Staten-Generael, in 's Gravenhage op den veerthienden Aprilis Sestien-hondert en negen -en-veertich. Was geparapheert
IAN VAN IssELMuDEN. Onder stont. Ter Ordonnantie van de selve,
Geteckent CORNELIS MUSCH. Zegel in rooden Wassche.
(2) Bl. 136. Men zie het vonnis tegen „een zekeren Phil. Rovenius" in het boll.
Batavia Sacra Dl. III, bl. 266, verg. 328. De huizinge van Jonkvrouw Hendrika
van Duivenvoorde, waar de vrome Praelaat eene wijkplaats vond, was het huis
Den Rosenberg. Goethals, Sist. des Zettres etc. bl. 23r. Groot en Clepn Hasenberch
stonden ter plaatse waar zich thans het Utrechtsche Raadhuis bevindt. Vergelijk
de Relatio van Heere Jacobus de la Torre, bl. 87.
(3) Bl. 137- Ik wil hier niets voegen bij het onder (i) medegedeelde. Men ver gelijke Aug. van Teylingen, Opromste der Ned. Beroerte, waar tegenover elkaar
worden vergeleken de over- een - komsten met de Katholieken gesloten, om hen te
bewegen gezamendlijk de graaflijke regeering af te schudden, met eenige der ver-

i) Dit beteekent: alle pausel ke diensten en bedieningen worden hieronder eerstaan, alsof zij bizonder uitgedrukt stonden". Deze bepaling ontbreekt in het plakkaat
raga r6zz. Zij is in 1629 aangenomen, en in de plait/eaten van 41 en 49 behouden.
2) Deze bepalingen zin pas ingevoerd bij liet plakkaat van 1649.
3) Deze wraakroep tegen de klopjens (en beg ntjens) is opgekomen in 1641.
Strenge plakkaten tegen haar te Utrecht, Sckoonhoren, en in Friesland, vallen in
1639-1658. Dupac de Bellegarde, Hist. abrégée de l'église métr. d'Utrecht" (5852),
bl. 144.

In de drie eerste plakkaten wordt gezegd, dat zij die ho/lokten doen voor hatholieke kerken of konventen METTER DOOD ende confiscatie van alle hare goederen
gestraft sullen worden."
Zie/ier een ljstjen der voornaamste plakkaten, in deze materie door de Generale
Staten uitgevaardigd. De belangrijkste zijn niet een * geteekend: GROOT PLACAETBOEK I, 129, 203*, 222, 226, II, 2404, III, 400*, 4 0 5, 4 0 7, IV, 5039, V, 557, VI,
34 8 , 35 8 , 359, 367*, 37 8 , 384*, (Bevelaar), 573, VII, 649, 651*, VIII, 2 79, 2 9 1 ,
2 9 2 , 2 94, 2 95, 3 00 , 3 1 9 * , 3 20* , 3 21* , 339*, IX, 575*, 190.
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ordeningen, later door de Staten, door de Princen, door de Provinciën, en de
Stadsmagistraten ter hunner uitroeying te werk gesteld. Verg. mijn Almanak 1855,
bl. r88 en volgg.
(4) Bl. r59. Deze glasschildering is waarschijnlijk een gedenkstuk van het bezoek,
ter H. Stede afgelegd door Keizer Frederik en zijn zoon den Roomsch- Koning
Maximiliaan in 1486. Voor zoo ver men uit de afbeelding bij Wagenaar de wapens
der voorgestelde personen kan kennen, verdienen die, helaas, verdwenen glazen
wel eens nader toegelicht te worden. Dat er in het Begijnhofshuiskerkjen eene
reproduktie van bestaan zou hebben, is eene verdichting.
(5) Bi, i6o. De Vikaris, van zijne goederen beroofd, genoot gelijk boven gezegd
is, eene jaarwedde uit de schatkist der Aartshertogen. Zijn bestuur zal hem echter
meermalen tot uitgaven genoodzaakt hebben, die hieruit niet bestreden konden
worden. Aandoenlijk is het van de hand van Past. Marius, in het Ie deel van het
Re`keningenboek des Begijnhofs op fol. 35 ('t jaar 1635-36) te lezen: „Aen syn
Hoogwaerde Myn Heer den B— 40:-:-"
(6) BI. 161. Het volgende onderschrift voor het portret van Past. Kracht, dat
met zeker latijnsch over- een - stemt, kan van niemant dan van Vondel zijn, ofschoon
het in zijne werken niet te vinden is. Het meer bekende van Vondel is niet zoo
fraai als dit, voorkomende in het lat. Batavia Sacra (II, 407):
Aldus Ziet STEPHANUS, in zes maal veertien jaren,
Verwelcken zijne KRACHT, gelijck een bloem heur blaeren;
Terwijl zijn wackre geest verlangt nae 't eeuwigh licht,
En by den Amstel- stroom, noch voor geen zorgen zwicht;
Maer met voorzigtigheyt van hemelsch vuur gedreven,
Volhardt in 't Herdren Ampt en Holland raed te geven.
Herbouwende Gods Kerck, door twist en list verspreit,
Op dat by eindlijck draegh de kroon voor hem bereid.

Ook den vroeger genoemden Berthold Nihus, toen hij naar Duitschland was
te -rug- gekeerd, waar hij tot den Suffragaanzetel van Erfurt geroepen en Bisschop
van Mysië gewijd werd, heeft Vondel een schoon vaers toegericht, sluitend met
deze woorden: (Poezy, II, 131; verg. Bat. sac, t. a. p. 399):
Mijn geest verlangt naer u, en dien gewenschten dagh,
Dat ick uw aengezicht gezont aenschouwen magh.
De jaeren glijen heen, of vallen af als bladers:
De tijt wort niet gestuit. Zóo missen wy ons Vaders
En vrienden dagh op dagh. De vrientschap is het zout,
Het welk door zijne kracht gemeenschap onderhoudt
Ik wenseh dat d' Engel, uw behoeder, u geleide,
En voere, door woestijn, en over stroom en heide,
Gelukkigh herwaert aen. Op zulk een bly gezicht
Verwelkome u mijn lier met eer- en welkomdicht. 10
7) Bl. 183. Bloe,raenhrarts Ter Bruiloft van den B. Bruideyoee Joan de Wolf, cu
le B. Bruyd Agnes Bloch. Getr. den 2 v. Bloeim. des jaers 1649. t,Amst by Paulus
Matthysz. in de Stoof-steegh gedrukt. 16 49. Minnetroon aen de E. Speelnoot Kor
-neliaNortdyk."
8) Bl. x99. De volg. aanteekening dank ik aan M. J. Van Lennep:
,,Agnes Blok, weduwe J. de Wolf, in 1674 hertrouwd met S. de Flines (zie Poez,y,
, aan de Vecht bij NieuI, 778) onthield zich des zomers op de hofstede
wersluis gelegen, welke plaats zoo merkwaardig was door het aankweeken van zeld-
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zame bloemen en gewassen, dat Agnes daarvan den naam van Flors, Balara ontleende. Zij was het o. a. die 't eerst den ananas, waarvan de plant omstreeks r68o
door een scheepskapitein, Tak geheeten, uit Suriname was overgebracht, hier te
lande tot rijpheid bracht, en er de Staten van Utrecht op onthaalde, die uit erkentelijkheid haar een gedenkpenning vereerden; door M. Van Doorninck uitgegeven
in de verzameling van v. d. Chijs, Groebe enz. De medaille vertoont aan de eene
zijde haar portret met het randschrift, Agneta Blok Flora Balara; de keerzijde
V eerkof, welken naam men in den rand des pennings leest. Op den voorgrond
staat Flora, met een tulp in de rechter, en een hoorn des overvloeds in de linker
hand. Achter haar staat de rijpe ananas; en nog een pot met een melocactus.
Onder aan leest men fert. arsq. laborq. quod natura negat. 1700.
„Agnes Blok maakte zich ook verdienstelijk als bloementeekenaarster, zij overleed
20 April 2704.
„Ook op Ida Blok, die ii Julij 1693 overleed, bestaat een gedenkpenning in de
verzameling van de Vries en de Jonge, II deel, Pl. IX, N° 4."
9) BI. 189. Dit exemplaar, gekenmerkt met de woorden „dit boec hoert toe Marrijtjen Baven", is met ingevoegde platen versierd en behoort mij thands. [De huidige bezitter is onbekend.] — Des gelijks:
xo) BI. 197. Het exemplaar der Vloedex- Gods-Get den, door Marius aan Maria
Adriana de Bosch opgedragen. [Nu in de bibliotheek van den Amsteikring.]
Toen ik Marijtjen de Bosch Meesteresse der Begijnen noemde, kende ik nog het
Tweede deel des Rekeningenboeks niet, loopende van 1648—'711, waarin gezegd
wordt, dat met Feb. 1652 „Heyltgen Pieters" en „Cornelia Arens" in de „regiering"
zijn getreden ". Intusschen zal .Heyltgen" toen wel 70 jaar geweest zijn (geb. 1581 ?
j- 1671?) en de schrijfhand van Cornelia is zoo gebrekkig, dat er, nevens haarbeiden, misschien aan een derde persoon als eigenlijk uitvoerend bewind (als
„costresse'? — Zie Rek. -b. I, bl. 232), gedacht mag worden. Met het scharijmen van
het Rekeningenboek schijnt tot feb. í66o de wakkere Aeltgen Jans vande Poel belast
(t 1661?) te zijn gebleven. Als Marijtjen de Bosch geen ambt op het Hof bediend
heeft, weet ik het „Regiert manhaftigh" van Marius' hand, in het boek dat pas
een jaar voor zijn dood gedrukt en aan Maria Adriana de Bosch door hem gegeven
is, niet te verklaren.
Annetge of Annitye Vechters, de zangeres, wordt het eerst genoemd in 1642,
wordt Meesteres ry Feb. 1662 en teekent het laatst den 29 Feb. 2694. Joanna
Blesen, uit het bekende geslacht van dien naam, „wier lofzang drong door 't zwerk ",
komt voor (bij Vondel) omstr. 1674 en in het Rek. b. II, 22 Feb. 95—Feb. 99.
II) Blz. 198. Merkwaardig is voords, dat Vondel 87 jaar oud, de thands bestaande
Begijnhofskerk nog in zijne vaerzen gedachtig is geweest. E e eerste steen werd
gelegd i Jul. 1671, als blijkt uit den nog ten Begijnhove berustenden troffel, met
opschrift. Verg. Wagenaar, danst. I1, 212.
(r2) Blz. 207. Ik voeg hierbij een onuitgegeven bidprentjen, dat Pr Couverchef
eenige jaren vroeger op een gewezen amsterdamschen geneesheer, later priester,
vervaardigd heeft:
Medela et pietate
Raai. Du , . Mr. Antonius Schellingwouw,
natus Anno MDCII. Denatus A°MDCLI August XXVI. Amstelrodami.
Posuit Carolus Couuerchef in eiusdem exequiis.
Der krancken troost, en Medecyn,
en sielen voocht, placht by te syn:
die slaept nu, maer de siel van hem
roept noch misschien om RFQvtEV,
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en bidt v hier, oock naer syn doodt,
om bystand oft by waer in noodt.
bidt gy toch voor den goeden man,
nu dat hyt self niet doen en kan;
dat Godt hem geff, voor synen loon,
rust ende Vreucht in synen troon.
In memoria aeterna erit iustus!

„rust ende Vreucht", eerst stond er: rust en jolijt". Onder het dichtjen staat
een gekruist hartjen, gemaakt van 2 cc-s met het woord: Concordia. Daaronder:
Aduersa ferendo superanda !
Achterop: Structura monumenti superflua est, manet memoria nostri, si via
meruimus.
Dit is geteekend met Couverchefs naamcijfer, gelijk op zijn wapenschild aan den
rechter benedenhoek van Marius' portret is afgebeeld in mijn Almanak 18S7.
Dokter Schellingwouw, wiens naam nog elders in de geschiedenis onzer stad
voorkomt en ook door een begijntjen van de XVIIe Eeuw werd gedragen, heeft
als Pastoor gestaan op de Brouwersgracht (Oudh. ea (hest. boveng. bl. 159).
Medeld et pietate was zijn zinspreuk.
[Zie over het briefje van Vondel aan pater Couvrechef en het handschrift van
dezen: Oud-Holland, 1884, bl. 121.]
BI. 192-193. [Naar alle waarschijnlijkheid is Marius overleden in de Vergulde
Poort, in de Bagijnesteeg. Van daaruit is hij begraven. Zie „Jaarb. v. Alb. Thijm," 1896.]
Mevrouw Fuchs is op 3 Augustus i910 te Antwerpen overleden. Vglk. bl. 132.

HET BEGIJNENKLOOSTER, TE GRAVE,
EN ZIJNE DICHTERESSE,
geschetst hoofdzakelijk volgends gelijktijdige ongedrukte
handschriften.
„Voor Klopjens en Begijntjens.
A. Tx."

OPGEDRAGEN AAN
TE AMSTERDAM.
BEGIJNTJEN
EEN
1854—so.

Catharina Elisabeth Been, beggijntje op het Hof te Amsterdam, stierf aldaar
4 December 1854. Zij was verwant aan den schrijver, wiens grootmoeder denzelfden
naam droeg: Catharina Elizabeth Been. (Zie Klimop en Rozen, I, 166).

HET BEGIJNENKLOOSTER TE GRAVE
en
ZIJNE DICHTERESSE.

In een achtervertrek van mijn huis heb ik een meubel
staan, afkomstig van een lieve, nu zalige oud-tante, en bewerkt
in de smaak van de tijd toen mijne tante jong en schoon
was. In dien deftigen bureau, met zijne gebogen buiten- en
binnenlijnen, bewaar ik mijne familiepapieren; dat is te zeggen,
de schrifturen en gedrukte stukken, die getuigenis geven van
den eerlijken levensloop mijner grootouders en hunner vaderen,
zoo ver de verslindende tand des tijds goed heeft gevonden
de gedenkschriften, waar hunne namen in voorkwamen, niet
op te knabbelen. Die papieren worden toegelicht, of, gelijk
men dat thands fraayer noemt, „geïllustreerd" (opgeluisterd),
door portrettjens, snuifdoozen, waayers en andere voorwerpen,
die van de personen, wier gedachtenis ik in eere houd,
afkomstig zijn, en die leiden kunnen, om ons de modellen
of gebruikers in hun doen en laten, gelijk zij gingen en
stonden, levendig voor den geest te brengen.
Boven dien genoemden bureau hangen en pendanteeren,
aan weêrszijde van een penduletjen Louis XVI, een dus
zijnde in dit geval, een paar-genamd„schilrjt"—
geteekend
door het zeer allegoriesch
oorspronkelijk
ovale platen,
en zeer levenloos potlood van den Heer C. Groeneveld en
gesneden door twee even koude graveerstiften. Dergelijke
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plaatjens waren bestemd ter vereeuwiging van huiselijke
feesten. Het middengedeelte van beiden wordt door een soort
van monument ingenomen, dat, op het eene, met een tien
prijkt, getiteld
-reglivas
„DE VIER TYDPERIiEN VAN
'sMENSCHEN LEVEN ";
terwijl ter zelfder plaatse, op het andere, een naamlijst gedrukt
is van de man, vrouw en kinderen, wier huishouding op dit
„GEBOORTE EN HUWELYIt
GEDENK - STUK"
herdacht wordt.
Aan het hoofd van het monument leest men: „Frederik
Alberdingk en Catharina Elisabeth Been, in het Huwelyk
verbonden 22 July 178o", en daaronder volgt eene opgave
van de kinderen, die „uit dit huwelyk verwekt zyn". Ik heb
mijne grootmoeder maar zeer weinig gekend. Slechts van
éen keer staat mij duidelijk voor, dat ik haar gezien heb;
en toen sprak zij mij met veel goedheid toe, en gaf mij —
wat men kinderen geeft: „soeten koeck", naar de les van
Vader Cats. Maar die zoetheden waren het toch niet, die
den diepsten indruk bij mij achter hadden gelaten; veel meer
waren het de trekken van fikschheid, die ik, nu en dan, als
ter schakeering in het beminnelijk charakter der vrouw,
heb hooren verhalen. Aardig vond ik altijd, onder anderen,
de pen, die mijne grootmoeder eens aan eene buur- of koop
neus had gezet, in de dagen der levendige-vrouwpde
partijschap van Patriotten en Oranjeklanten.
Even blij als de amsterdamsche „Roomsch-Catholyken"
waren, toen, door de Krooning van den geëerbiedigden eersten
Koning uit het Huis -van Oranje- Nassau, een einde werd gemaakt niet alleen aan de ondraaglijke napoleontische tyrannij,
maar ook, naar het zich liet aanzien, aan de veeten van aristokraten + liberalen en kalvinistische Prinsgezinden — even
oprecht en warm hadden die katholieke Nederlanders zich
verheugd toen de Revolutie het juk verbrak, waaronder men
hen in de Republiek der uitverkorenen Gods, anders gezegd
der Zeven Geunieerde (en Gereformeerde) Provinciën, gekromd
en gekneld hield. De vrijheid tot het kwaad sleepte geluk
haar gevolg de vrijheid tot het goed. De vrijheid-kigljn
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tot het kwaad deed de bestaande regeeringsinvloeden op
willekeurige wijze verdrijven, maar met deze regeeringsinvloeden ook de dwingelandij, die zij ten opzichte van de
Roomschgezinden hadden levend gehouden. Geen wonder, dat
dus de Katholieken niet waren op de hand van Prins Willem V.
Nu hadden, bij zekere gelegenheid, de Prinsgezinden eenig
voordeel behaald, en stoften daarop met veel zelfvoldoening.
Mijne grootmoeder begunstigde eene zoute-visch-, zalm- en
spaansche-fruiten-koopvrouw in hare buurt, die zeer sterk
Prinsgezind was. Bij de gezegde gelegenheid liet deze dan
ook niet na, toen mijne grootmoeder eens in den winkel kwam,
de Patriotten zeer uit te luchten. Grootmoeder zeide niets,
maar ging naar huis. Eenige dagen later dolven de „Bijltjens"
(Oranjeklanten van het eiland Kattenburg) het onderspit (i).
Nu kwam de genoemde koopvrouw weêr bij mijn grootmoeder vragen, of er ook gerookte zalm noodig was: „Neen,
vrouw," was het andwoord, „oranje zalm op patriotsch brood,
dat zou niet smaken." Eene groote mate van gezond verstand,
een snel vernuft, gevoegd bij vastheid van charakter en de
zorgrijke liefde der hollandsche vrouw, waren het deel van
die goede moeder mijns vaders, wier assche in de ledige Nieuwe
Kapel ter ruste gelegd is. „Zij heeft acht gegeven op-zijds
de gangen van haar huisgezin," zoo getuigde men op het
pergament harer bidprentjens, „en zij heeft haar brood niet
in ledigheid gegeten. Hare kinderen stonden op, en verkondigden dat zij zeer gelukkig was; haar man stond op,
en prees haar." Vrede zij harer tot den dage, dat de bazuin
van Gods Engel ook zelfs de deuren dier gereformeerde kerk,
buiten de toestemming van den sluitzieken koster, zal weten
te openen, en laten er de dooden van zoo vele eeuwen uit
te voorschijn treden. Goede grootmoeder! met haar groen
taffen kleed, losse kornetmuts, uit wier stroken de diamanten
oorbellen hingen, die op haar miniatuur-portret zijn afgebeeld! — Zoo dacht en sprak ik in mij-zelven op zekeren
avond, dat ik alleen te huis was en met een kaarsblaker
voor mij in de laadtjens van mijn bureau zat te snuffelen.
Toen ik het portrettjen in handen kreeg, nam ik er het
„Gedenk-stuk" van den muur eens bij, en las voor den
vijftigsten keer de lijst nog eens over mijner in klein kapitaal
Verspr. Verh. II.
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gedrukte Ooms en Tantes, maar vooral den naam van grootvader Frederik en van zijne gade Catharina Elisabeth Been.
Daar voegde ik de kopijen hunner testamenten bij en de
poortersceêlen en gildepenningen, die ik in rechte lijn
geërfd had.
Van de mannelijke linie stapte ik telkens op de vrouwelijke
over en vond er een kinderlijk vermaak in na te gaan, hoe
ontzaglijk oud mijne grootmoeder nu reeds zou wezen, indien
zij niet in de Nieuwe -zijds Kapel te rusten lag, maar hier
naast mij zat, of op dien stoel daar, naast mijn bureau. Mijn
kaars brandde met een dikke pit, hare vlam flikkerde sterk,
ik weet niet of het aan mijne oogen haperde, maar soms
scheen het mij, of mijne grootmoeder daar werkelijk schuins
over mij zat, en of de bloemen van het behangsel het chitsen
patroon waren van mijn grootmoeders jak, gelijk ik het
's morgens vroeg wel van haar gezien had. Ik huiverde
onwillekeurig, en het was toch zoo'n goede. fiksche en liefderijke vrouw; zij lag daarginder in de Kapel; en al had zij
het donker en eenzaam en koud, in die ontwijde „Heylige
stede ", en al hield zij meer van ons „Heilig saligh Bethlehem"
dan van de gezangen in de smaak des verlichten Hieronymus
van Alphen — zij zotl toch bij hare kleinkinderen niet komen...
spoken. Ik las nog eens haar naam: Catharina Elisabeth
Been. Daar werd zacht tegen de kamerdeur geklopt. Tweede
dwaze huivering.... ,,Binnen!" zeide ik met eene zoo veel
mogelijk ongedwongen stem, en stond op. Niets vreemds:
de eenige meid, die in huis was: „Mênheer, iemant om uwe
te spreke," en zij stopte mij een gerold papiertjen in de
hand. „Goed," zeide ik, en de meid vloog de trap alweêr
af; ik ging bij de kaars om te lezen wat er op stond. Goede
lezer, en lieve lezeres, ik ben mij niet bewust ooit goedsmoeds gelogen, of ook al te sterk verdicht te hebben....
Ik verhaal u hier eene ernstige zaak: met eene goede vrouwenhand was op het papiertjen geschreven:
29—.
U^w aina (^'frQaó„U

Men zou inderdaad van minder dan dit kunnen ontstellen.
Toch schrok ik niet. Het was mij, als of ik in eene andere
waereld was overgeplaatst. Het bovennatuurlijke boezemt ons
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ge ene vrees in, dan voor zoo ver het in ongewone, ontastbare,
geheimzinnige vormen tot ons komt: maar nu ik hier het
papiertjen in mijne hand had waar de naam der overledene
pas versch op geschreven was; nu men met dezen naam zich
bij mij aandiende, keerde de rust in mijn hart; ik werd blij;
tranen schoten in mijn oogen. Vraagt gij mij, of Joseph dacht
zijne goede grootmoeder te zien — ik weet het niet; maar
wel, dat ik bereid was mijne armen te openen, om er haar
in te ontvangen, als zij tot mij wilde komen.
Daar moest nu natuurlijk naar beneden worden gegaan;
reeds had ik de ontmoeting te lang uitgesteld; drie minuten
waren al voorbij. Ik wil mijne kaars nemen — daar gaat
mijn deur zachtkens open. Door den donker staar ik heen:
eene vrouw — in het zwart gekleed: eenigszins het kostuum
der deftige burgervrouwen van den aanvang der XVIIe Eeuw:
zwarte kap, zwarte bouwen: — maar daarbij het goedhartigste, gemoedelijkste en fijnste gezicht van de bleeke
doorzichtige soort, — dat gij u denken kunt.
Een quartier later drukten twee tengere maar dankbare
handen de mijnen; een straal in licht-blaauwe oogen sprak
van vriendschap. Mijne ziel had een nieuwen bond met eene
andere ziel gesloten.
Wie was die onbekende? — Een Begijntjen van het
Begijnhof te Amsterdam. Zij was, toen het bovenstaande
voor den eersten keer beschreven werd (den i3n van Wijnmaand van het jaar 1854.) nog in het land der levenden;
maar heden, den gn van Wintermaand t88o, moge ik aanleiding vinden God te danken, dat hij mij bij gezondheid en
krachten bewaard heeft, mijne vriendin is sinds lang ter
ziele: zij ligt nu reeds meer dan 25 jaren te rusten naast
mijn boezemvriend, mijn broeder en kunstgenoot dien hare
ziel, als een goed geleide, ten Hemel is nagevlogen (2). Mij
blijft alleen de herinnering harer talenten, harer deugden,
harer geheele beminnenswaardige persoonlijkheid. Zij droeg
dan den naam, letterlijk den zelfden naam als mijne grootmoeder, en het staat bij mij vast, ofschoon zij geene uit
bezat, dat er én bloedverwantschap én-voerigslachtj
zielemaagschap tusschen ons bestaat. In dit oogenblik echter
heb ik u alleen het voorgaande medegedeeld, om dat ik het
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navolgend verhaal aan het gezegde Begijntjen, om onzer
vriendschap wille, heb opgedragen en toegericht.
In den jare 16o9 droeg de Eerw. Pr Leonardus Lessius
zijn boek „Wat Geloove ende Religie men behoort t'aenveerden" op aan de „Hoogweirdige" Elizabeth, Abdisse des
„vey-vorstelicken Stifts Essen"; Pr Franciscus De Smidt
droeg in 1638 zijne „Conste vande Hemelsche Welsprekentheyt" op aan de „Voorsienighe Mevrouwe" Anna Dagua,
vrome weduwe, die „de vverelt verlaeten" en zich-zelve
„Christo toegeeyghent" had; de zelfde Pr De Smidt wijdde
zijne „Dry Daghen van Philagia" in 1649 aan de „Seer
Godvruchtighe Mevrouwe Elisabeth Goosens," Abdisse tot
Onze L. Vrouw van Roosenbergh in 't land van Waes; de
Eerwaardige Deken en Kanonik Michael Zachmoorter, een
beroemd schrijver van de 2e helft der XVIIe Eeuw, liet zijn
boekjen „Den bloedigen Bruydegom" uitkomen onder de
schutse van het wapenschild der „Godvruchtighe Mevrouwe
Franchoyze vander Steen, Abdisse van het Clooster Oosteeclo
binnen Gendt," en de drukker schreef er eene opdracht aan
haar bij. Wij hebben, zoo ver ik weet, op het oogenblik in
Amstelland geene Abdissen; men zal dus voor lief nemen,
dat ik dit nederig verhaaltjen van eene religieuze van den
Derden Regel Sancti Francisci opdrage aan een eenvoudig
Begijntjen. In allen geval dragen de Amsterdamsche Begijntjens
de kleeding van de oud-Amsterdamsche Burgemeestersvrouwen, dat met de nieuwe Amsterdamsche BurgemeestersDames niet eens het geval meer is (3).
Mocht men vragen wat het Begijntjen m ij kwam vragen,
en waaruit dus onze kennis en hartelijke vriendschap ontsproot — een mijner vrienden heeft het andwoord op al dat
vragen geleverd, en Dominee van Groningen, een goed en
begaafd man, heeft er zijn zegel aan gehecht z). Ik schrijf dan:
AAN CATHARINA ELISABETH BEEN.
„Wy, Hertoge van Gelre ende van Gulick ende Greve van
Zutphen, ende Heere tot Kuyck", die de eer willen bevorderen
i) Zie De .Recensent, Alg. Lettert. Mschr., 1854, Oktobernommer, Boehb. bi.
556, en vergelijk Voorgeborchte en andere gedichten door J. A. Alb. Th., bi. iog i
Zegenwaensch, enz.
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van den gezegenden Bruidegom der Heiliger Kerke Christus
Jesus, die vol is van graciën, en eene fonteine der deugden
en bizonder zeer bemint de kuischheid, uit welker wassen de
bloemen der eerbaarheid en de vruchten der heuschheid, door
welke de glorierijke onvruchtbaarheid overvloedig wordt
onder de menschen en voords vervult het Hemelsche Paradijs,
Wij, die willen navolgen den godlijken eerbaren Vorsten,
die ondeugden plegen te wederstaan en deugden te bevorderen,
hebben aangezien de Godsvrucht en goede meeninge 's Heeren
Johans van Kuyck onzes voorvaders (God gedenk hem!) die
hij gehad heeft tot den Hove der Begijnen gelegen in onzer
Stad van de Grave,
Wij hebben besloten aan deze Begijntjens van Grave, die
tot dus verre (dank zij onzen genoemden voorvader) onder
de privilegiën en gebruiken hebben geleefd die de „Beghynen
des alden Beghijnhaeffs van Shertogen Bossche" genieten, —
nieuwe regelen voor te schrijven: opdat zij te beter in deugden,
in eeren en in heiligen leven blijven mochten; want, zegt
de Hertog met veel menschenkennis: des menschen zinnen
zijn altoos begeerig tot den kwade en daarom moet men
nieuwe gebreken, die opstaan, dagelijks met wijsheid en door
de nieuwe inzettingen van goede gewoonten, te hulp komen.
Aldus — de inleiding van den open brief, „gegeven int
Iaer ons Heren dusent vier hondert sesenddertigh, des Donder
naeden heiligen Kyrsdach" door Hertog Arnold, of,-daiges
gelijk hij in Holland heette, Aernout van Gelder. Helaas,
die goede Hertog dacht weinig, toen hij daar te Grave, in
het oktaaf van Kerstmisse, wat uitrustte van zijn vermoeyend
oorlogskrakeel met den Hertog van den Berg, en toen hij
daar de vrome Begijntjens, uit hoofde van „den heiligen
staet, ende dat geestelicke leven, ende dat goet gerucht der
selver personen, Joncvrouwen ende vrouwen des Beghijnhaeffs",
nieuwe wetsartikelen voorschreef en voorrechten verleende, —
dat hij acht -en-twintig jaar I) later, in het oktaaf van DrieKoningen, binnen die zelfde stad door zijn ontaarden zoon
gevangen genomen zou worden en vervallen verklaard van
de Regeering. Toch heeft Grave de vriendschap, die de oude
i)

10

Jan., 1465.
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Hertog haar altijd betoond had, beloond door hem met open
armen als Heer te ontvangen, toen Karel, die om nog andere
redenen dan het tuchtigen van Arnolds oproerigen zoon de Stoute
mocht heeten, den vader verlost en den zoon gekerkerd had.
In dat zelfde Grave zaten de Begijntjens ten jare 1 473
bij eene lijkkist te bidden: 't was die van hun hervormer
en weldoener: Hertog Arnold van Gelder.
Bij den brief van Kerstmisse 1436, door den Hertog gegeven,
wordt het getal der „personen, Joncvrouwen off vrouwen,"
die in het Begijnhof zullen wonen, bepaald op zestien, „die
alle van heiligen leven, kuyscher wanderinghe (wandel), oetmoedigen zeeden ende slechter (dat is, eenvoudige) cledinge
wesen sullen". Zij zullen ieder of met haar- beiden eene kamer
hebben, en zullen haren kost en wat ze behoeven, boven
hetgeen aan het hof geschonken zal worden, zelven moeten
bezorgen. Daarentegen zal men nieuwelingen, die niet bij
meerderheid van stemmen worden afgewezen, toelaten om
Gods wille, zonder iets anders te vergen dan dat de persoon
van „goeden, eersamen, doechtlicken gerucht" zij. Ook de
Meestersche of moeder zullen de zusters uit haar midden
kiezen, en ontstond er op dit of het vorige punt tweedracht,
„off dat inden partien aen beyden ziden even voill (veel)
van stemmen vielen ", zoo staat de beslissing aan den Deken
„wanden Grave". en aan den Prior van Ste-Agatha klooster
„by Cuyck": vizitatoren of bezoekers, die het Begijnhof alle
jaren zullen „oversien in allen zaken ", om te zorgen, dat de
tucht behoorlijk gehandhaafd worde; want hierop staan de
straffen, die de Hertog-zelf in zijn brief bepaalt, en waaraan
ten eeuwigen dagen niemant iets veranderen mag.
De Begijntjens bewoonden een huis met goede voorpoort,
waarschijnlijk aan den noord -oostelijken hoek van het onregelmatig vlak, dat gevormd wordt door de Hoofsche- straat, de
Begijnen-straat, en den Stadswal rechts af. In ieder geval
lag het eigenlijke hof waarnaar soortgelijke stichtingen
genoemd worden, vlak aan heure woningen, een weinig ten
Noord - Westen van de plaats waar nu de Gereformeerde Kerk
staat. Zij mochten niet buiten dit hun grondgebied komen
dan om „te kercken, totten getijden ende totten sermonen"
te gaan, en geene manspersonen, geestelijke noch waereldlijke,
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hadden er toegang dan bij bizonder verlof der Meesteresse.
Echter kon de Meesteres op zich nemen zelfs te veroorloven,
dat sommige zusters, bij uitzondering, een of meer dagen
buiten het hof verbleven. „Nyemant [sail] uutgaen werscappen
tot papen- off tot leyen-(leeken-)huyse", heet het, bij de
ordinantie, „inden kramen off brulofften, off tot enniger feesten
woe die weer in ennigher wijs. Mer als reedelicheit en nutschap
dat eyschet soe machmen, mytter Meisterschen ende moeder
oirloff, totter vrynde huyss wesen ende gaen eten, ende
vryenden oick een onderstant wesen myt dienste ende myt
arbeit als dat geestelicker mynschen staet toebehoert ende

beteempt."
De zusters gingen gezamendlijk ter kerk, en hadden éen
biechtvader, den Pastoor van Grave. Het spreekt van zelf,
dat dezen Begijnen het geregeld plegen van geestelijke oefeningen en dikwerf gebruiken der HH. Sakramenten ten plicht
was gemaakt. Omtrent de kleeding wordt voorgeschreven,
dat deze zeer eenvoudig moet zijn: zij zullen geen „Ranssen,
kirspen off andere doeck dan gemeyn flessen doeck" dragen,
geen „gevlochten off opgebonden haer", geen spelden dan
alleen noodig is om den doeck mede „op te vesten ". Cieraden
zijn verboden: „gheen zijden rieme, gheen rynge, gheen
gestrijnt, gheen bont, off yet datter werlt gelijck" ware, maar
„grauwe overrocken ende swarte houcken (huiken, mantels)
en kovelen (hoofdkappen), alles gesneden naar toenmalig
gebruik bij dergelijke menschen „bijnnen onsen lande van
Gelre wonechtich".
De Hertog ordineert ook nog gebeden voor hem-zelven,
en, zegt hij, voor „onse lieve vrouwe ende gesellinne" —
zoo zorgde de goede man nog voor het booze wijf, dat met
haren zoon in later dagen tegen hem heeft samengespannen.
De zusters waren in alle zaken, die niet blijkbaar in strijd
met de deugd zijn, gehoorzaamheid aan de Meestersche
schuldig en waren gehouden, na ontvangen berisping wegends
gepleegde overtredingen, op de kniën te vallen en om ver
te smeeken.
-gifens
's Avonds zal het huis voor en achter goed gesloten zijn,
en zoodra men „nachtlicht geluyt" heeft, zal de Moeder-zelve
den sleutel in bewaring nemen, terwijl men (in gewone ge-
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vallen) niet weêr openen mag dan na dat 's morgens voor
het eerst Metten geluid is.
Eindelijk ordineert de Hertog, dat indien iemant ( „dat Got
verbie") in onkuischheid viel, of hardnekkig gehoorzaamheid
weigerde aan de Moeder, deze, met goeddunken van vier
der verstandigste zusters, daartoe gekozen, de „broeckefftige
persoon" (breuk -achtige, schuldige; verbrecherinn, zegt de
Hoogduitscher) buiten het hof zal zetten, zonder wederzeggen,
en, des noods, daartoe, met de vier verkozenen, voor „den
Schouthet, Burgemeesteren ende Schepenen” zullen gaan, om
op hare konsciëntie te verklaren, dat de schuldige hare plaats
op het hof verbeurd heeft: waarna de uitzetting volgen zal.
Ook werd er bij de aanneming ten hove eene gelofte
gevergd, afgelegd voor twee Schepenen, waarbij getrouwheid
aan de beschreven wetsartikelen wordt toegezegd.
Voords vindt men er bepalingen omtrent het testeeren der
Begijntjens, dat onafhankelijk is van de bekrachtiging der
burgerlijke Overheid, volgends de pauselijke dekretaliën.
Eindelijk zegt de Hertog, dat de nieuwe voorschriften, die
door de viziteerders, zijnde de Deken van Grave en de Prior
van St-Aegtenkonvent, met goedkeuring van den Pastoor,
Burgemeesteren en Schepenen der Stad, aan de oude mochten
worden toegevoegd, van de zelfde kracht zullen zijn. Hij
wenscht deelachtig te worden „alle der gueder wercken ende
geestelicker oeffenynge en gebede", die door de Begijntjens (4)
voltrokken zullen worden, en daarom bevestigt hij de haar
verleende privilegiën en rechten van zijn „voirvader, den
Heer van Kuyck", en hij verklaart ze: „scattvrij, waeckvrij,
dienstvrij, ende alles onraets ende lastes loss ende vrij,"
terwijl zij heur „broet gelick andere burgeren vanden Grave
wynnen ende werven moegen sonder daer aen yemants hynder
ende bekroen."
Deze open brief is bevestigd met het groot zegel des
Hertogen en, op zijn verlangen, mede bezegeld door ,,Burgen
ende Raide der Statt vanden Grave",-meistrScpn
waartoe deze, bij gebreke van een „gemeyn segell", verzocht
hebben Claes Roeloffsen, Arent Peterssoen ende Johan van
Aken, „dat zy oer segelen van onser alre wegen aen desen
brieve willen hangen".
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Wij lezen dat A°. 1 437, 1 43 8 en 1524 de bovengenoemde
viziteerders onderscheidene nieuwe bepalingen hebben gemaakt,
die ten doel hebben de gelijkheid onder de zusters, hare
godvruchtige lektuur, hare stilzwijgendheid en onderling hulpbetoon te bevorderen. Zoo vindt men daaronder schilderachtige
voorschriften, gelijk de navolgende:
„Dat totten gemeynen werck als torff in te doen ende dess
gelick die personen des huis zemelick helpen sullen;
„dat die jonghe ende stercke persoenen den alden ende
krancken, van mynnen (uit liefde), een onderstant sijn, dien
te dienen ende te hulpe komen."
Weinige jaren na de uitgifte der ordinantiën, hierboven
medegedeeld, zien wij onder de Begijntjens te Grave een
geheel nieuw leven ontwaken. Reeds den 13n April van het
jaar 1459, zijnde Goeden Vrijdag, hebben een gedeelte der
vrome zusters den derden regel van St Franciscus aangenomen I), en het schijnt, dat, bij die gelegenheid, Willem
van Egmond, broeder van Hertog Arnold, zijne huizinge te
Grave aan deze nieuwe kongregatie heeft afgestaan (5); den
16n Mei van het jaar 1463 werden haar onderscheidene
geestelijke privilegiën toegekend door den Bisschop van Luik 2).
De jonge Hertog van Gelder, misschien wel om die van
Grave, na de schanddaad die hij aan zijn vader gepleegd
had, een weinig met zich te verzoenen, bevestigde deze nieuwe
stichting op den Zondag Cantate van het jaar 1469 3).
Bij den gunstbrief van dit jaar, moet, voor deze zusters
van den Sen regel Sti Francisci, besloten zijn tot den opbouw
of inrichting van een nieuw huis of klooster, en is bepaald,
dat de oude Begijnen, bij de aanneming van nieuwe zusters
hier de voorkeur zouden hebben, voor zoo ver zij zich aan
de nieuwe verplichtingen wilden onderwerpen.
Al spoedig werden dan ook deze zusters met eene eigen
kerk voorzien; en in het oktaaf van Maria Hemelvaart van
het jaar 1475 werd haar door Lodewijk van Bourbon, Bisschop
van Luik, eene bidplaats, altaar, en kerkhof toegestaan;
alsmede bij het habijt en de verdere eigenaardigheden van
i) Knippenbergh, Historia eetles. Ducatns Geldriae, Brux. 1719, fol. 290-291.
Archief van het Begijnen - klooster „Maria-Graf", berustende ten kantore der
Registratie te Grave, onder N'. 2, a. 3) Knippenbergh, t. a. p.
2)
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den 3n regel der orde van St Franciscus, het afleggen der
drie geloften 1 ).
Tijdens Hertog Maximiliaen werden hare privilegiën bevestigd door Bisschop Lucas, Legaat van Paus Sixtus IV,
toen Gertrudis Loyen Overste was, en Heer Diederick vander
Voort, Pastoor 2).
Twee stichtingen: een zoogenaamd Begijnhof, en een
Begijnenklooster, dat Mariën Graff geheeten werd, bestonden
hier dus naast elkander. Het eerste was een hoofdgebouw,
misschien met een paar belendende woningen, later tot legering
van soldaten gebruikt en bekend onder den naam van Begijnenbarakken, benevens eene kapel (6); het andere was een besloten gesticht, met zijn eigen kerk, kerkdienst en herder.
In het jaar 1524 3) werd den Begijnen verboden naar het
Lof te gaan, „van Sinte Dionysius [af] tot die Vasten toe",
namelijk — gedurende den winter, wanneer de avond valt
op den gewonen tijd der Loven; waarschijnlijk een maatregel
van zedigheid, even als de volgende, dat zij niet dan bij
uitzondering naar de EERSTE Missen „in die Kerck vanden
Graeff" mochten gaan. Deze bepalingen golden de Begijntjens
van het oude hof, die toen ter tijd dus nog elders ter kerke
konden komen dan in de Groote Kerk. Haar geldt ook
blijkbaar - dat zij geene belofte van bedevaart mogen doen
dan met goedvinden der viziteerders 4).
Nog vele jaren bleef de oude stichting naast de nieuwere
bestaan. Den 28n Oktober van het jaar 1639 vinden wij zelfs
nog een akkoord wegends achterstallige roggerenten, gesloten
tusschen Aelken Hornkens, „eene suster vanden alden
Bagijnhoff" en Grietien van Middeler, mater, ende Metken
van Kessel, procuratersse van het Clooster genaempt Mariengrave, BEYDE GELEGEN BINNEN DESE STADT GRAVE," maar
er volgt dan toch onmiddelijk op, „als met den anderen
geïncorporeert sijnde 5)."
De gebouwen van het nieuwe klooster zijn, gelijk zij zich
bijna drie eeuwen lang althands, vertoonden, gelegen geweest
i) Knippenbergh, t. a. p.
Knippenbergh, t. a. p.: „Em arehioo episcopali"
3) 2 Maart.
4) Toevoegsel aan 's Hertogen brief, in het HS. van D Hermans.
5) Archief bovengen. N. 7.

2)

,
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den stadswal (7), terwijl nog een paar huizen in de
Begijnenstraat aan de zusters toekwamen; zoo dat het eigenlijke
klooster den Westkant uitmaakte van den zelfden vierhoek,
wiens Oost- en Zuidzijde aan de Hoofsche- straat en Begijnen straat uitkomen. De kerk van het klooster stond aan het eind
van den hof, die zich voor de huizinge uitstrekte; en aan de
Noordzijde was, naast de kerk, het kerkhof.
In de tweede helft der XVIe en het begin der XVIIe Eeuw
heeft de stad Grave vele lotwisselingen beleefd, die van den
allergevoeligsten aard waren, om dat zij in zonderheid het
dierbaarste goed harer burgers betroffen — de uitoefening
van hunnen voorvaderlijken Godsdienst.
De Prins van Oranje bezat Grave onder den titel van Pandheer (8). Toen de Prins, in volkomen opstand tegen den
grafelijken Koning, naar Duitschland was getrokken, deed
Alva de stad door spaansche krijgsbenden bezetten, die van
1568 tot 1 577 den burgeren grooten overlast deden. Dit werd
de burgerij moede; bovendien begon zich hier en daar neiging
tot het Protestantisme te vertoonen, en op een schoonen dag
nam dan ook de Magistraat den Goeverneur gevangen, en
met behulp van een vendel knechten, hun door den Prins
verstrekt, dreef men de bezetting de stad uit. Nu was het
welhaast met de katholieke Godsdienstoefening in Grave
gedaan. In 158o strekte de groote of St-Elisabethskerk reeds
tot prediking der onkatholieke leer, terwijl den Kapittelheeren
dezer kerk zelfs geene lijfsbescherming verzekerd werd I), de
andere geestelijken werden afgezet, en voor zoo ver zij in de
stad verbleven, gealimenteerd. De opbrengst der geestelijke
goederen werd onder anderen gebruikt om de Predikanten
aan

te betalen.

Den VIIn Juni 1586 nam eindelijk de Hertog van Parma
de stad voor den Koning te -rug, na een hevig beleg; welke
overgave den opperbevelhebber Heere Lubrecht Turck van
Hemert op het verlies van zijn hoofd bij de partij der Unie
te staan kwam. Nu kwam de hoofdkerk weder aan de Katholieken, en de predikingen van den beroemden Lindanus,
Bisschop van Roermond, brachten te weeg, dat 1300 afgei)

Hendrikx, DI. 1, bl. x99.
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dwaalden te -rug- keerden in den schoot der Moederkerk x).
Omstreeks het jaar 1582 hadden de Kruisheeren van Ste
Agatha hun klooster moeten verlaten, en waren naar Gennip
getrokken, terwijl de Burgemeester van Grave hunne boeken
naar de Leidsche Hoogeschool deed overbrengen 2), maar in
1596 werd hun, bij oktrooi van Koning Philips, een huis te
Grave verleend, waar zij naar hunnen regel leven konden, en
dat voor hen aanleiding werd, in later dagen, de verdrukte
burgers der stad met geestelijke hulp bij te staan, toen Prins
Maurits in het jaar 1602 de stad had bemachtigd.
Daar de Princen van Oranje te Grave streden om het bezit
van eene Heerlijkheid, die zij wel om de ontrouw aan hunnen
Soeverein verbeurd hadden, maar die toch tot hunne partikuliere bezittingen had behoord, kan men hun dien kamp
eerder ten goede houden, dan het aanvoeren van oproerige
gewesten tegen den wettigen Heer; maar daarom is het te
meer te betreuren, dat de Prins in de punten van verzoening
zich over de gewetenseischen zijner eigen onderdanen zoo
dubbelzinnig heeft uitgelaten, en dan ook later ten dezen
opzichte met eene barbaarsche ongerechtigheid is te werk
gegaan. Het verzoek der burgers was zeer bescheiden; het
behelsde alleen of hun Godsdienst mocht worden toegelaten
„in alle stilligheid" 3), en of zij, voor de toediening der Sakramenten van Doopsel en Huwelijk „de kercke vanden nieuwen
Bagijnhof, genoemt St Marien Graef" in gebruik zouden mogen
hebben; blijvende natuurlijk de groote kerk ter beschikking
van de Predikanten en verdere ambtenaren en soldaten, die
de stad zouden bewonen. De Prins andwoordde hierop: „Gij
zult zonder achterhaling in alle billijkheid dezen aangaande
worden behandeld, gelijk andere ingezetenen der Vereenigde
Nederlanden."
Nu, de Gravenaars ondervonden welhaast, waarin 's Prinsen
„billickheyt" bestond, en dat de vrijheid van Godsdienst in
de Vereenigde Nederlanden niets was dan eene met de grootste
onbeschaamdheid volgehouden logen. De hand volbracht een
doodslag, en de mond zeide: ik sla niemant, Het zelfde gerust
werd door den Prins gegeven op de vraag,-stelndawor
x) T. a. p. DI. I, bl. 215. z)
3) Paringet, DI. I, bl. 244.

Godsdienstvriend, DI. 30, bl. 4.
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„dat de aide ende nieuwe Bagijnen, oock de Cruysbroeders
van St Agatha mogen blijven wonen in hunne Cloosteren,
ende aldaer leven in stillicheyt", met behoud hunner goederen;
gelijk ook geschieden moge ten opzichte der „beyde Cappittelen" en den onlangs aangekomen Pastoor.
Des niettemin luidde weinig later artikel 16 van Prins
Maurits' wetsbepalingen tegen het bedrijven van overspel
en het uitoefenen van de „paapse religie ", volgends den
protestantschen Notaris Paringet I), aldus:
„Alsoo tot onser kennisse gekomen is, dat in onse voorsz.
Stad verscheyde tsamenkomsten, conventiculen, en vergaderingen van Mans- en Vrouwspersonen gehouden werden,
van den geenen die hun seggen te wesen (!) van de Roomsche
of andere als de Gereformeerde Christelijke religie in de
geunieerde landen aengenomen en publicq geexerceert, soo is
't dat wy nae voorgaende rijpe deliberatien en advijs ver
hebben, verbieden en interdiceren-bodengitrc
allen ingesetenen onzer voorsz. Stad en andere deselve frequenterende, in eenige kerken of particuliere huysen en plaetsen
op den velde in schepen of schuyten eenige toeloop of tsamenkomste te maken of te houden van Mans of Vrouwen, om
eenige exercitie van Pauselijke leere of Superstitien of andere
als van de Gereformeerde Christelijke religie te doen of te
hooren, onder wat deksel het soude mogen wesen, soo wel in
't heymelijck als in 't openbaer, noch ook eenige exercitie
van de voornoemde Pauselijke leere of Superstitien te doen
of by te woonen buyten eenige t'samenkomsten of vergaderingen, op poene van de verbeurte van 200 Car. Guldens
ten lasten van den geenen in wiens huysen, schepen, schuyten
of andere plaetsen sulks sal werden gedaen, en dat die geene
die deselve Superstitien sal gedaen en gedient hebben uyt
de geunieerde Steden en landen sal moeten vertrecken sonder
daerin weder te mogen komen op poene van ten eeuwigen
dage uyt de voorsz. landen te moeten gaen of blijven op
lijfstraffe: en die geene die hun (zich) in de exercitie van
de voorsz. superstitien sullen present gevonden hebben, sullen
daermede verbeuren 25 Guldens telken reyse als sy sulks
i)

(DI. II) bl. 699.
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hebben gedaen, 't sy dat sy op 't feyt bevonden werden of
dat hetselve naemaels tot kennisse komt, en daer en boven
haer opperste kleet; verklarende in de voorsz. poene boeten
en breuken en correctien vervallen te sijn al den geenen die
onder praetext (!) van te wesen van de Roomsche of andere
als van de Gereformeerde Religie eenige tsamenkomsten,
conventiculen of vergaderingen in eenige plaetsen maken of
daer in verschijnen, 't sy of daer een Priester, Paep, Monnick
of eenig Mans of Vrouspersoon by is, om eenige exercitien,
vermaningen of leeringe te doen of niet, en dat oversulks
soo wel die geene die bevonden sullen werden de exercitie,
vermaninge of leringe in de selve t'samenkomste gedaen te
hebben, vervallen in de voorsz. poenen, straffen en correctien,
als die geene in wiens huysen, velden, schepen, schuyten of
andere plaetsen, 't selve wert gedaen, en ook den geenen
die daerby aen of over sullen wesen."
Ook de huwelijken, door Priesters te sluiten, werden ten
strengste verboden en uitdrukkelijk worden allerlei boeten
gesteld op het onderwijzen der jeugd. En deze bepalingen
werden nog wel uitgevaardigd tijdens de voogdij van twee
vrouwen, de moeder van den minderjarigen Willem III en
zijne grootmoeder, de bij het leven van haren gemaal door de
dichters als zoo beminnelijk afgeschetste Amalia van Solms (9).
Vele burgers van Grave, die ten hunnent van alle geestelijke
hulp verstoken waren, begaven zich des Zondaags „naar het
naburige Velp, om aldaar de Godsdienstoefening bij te wonen
en eenige woorden van troost en zalving uit den mond van
waardige herders te hooren op eenen bodem, die door alle
geloofsvervolging ongeschonden geëerbiedigd bleef. Doch ook
deze vrijheid, welke men in den beginne oogluikend toeliet,
werd den burgeren weldra ontzegd. In de maand Mei van
den jare 16o5 werd eene publicatie openlijk voor het raadhuis
afgekondigd, waarin ieder' ingezeten verboden werd op eene
boete van vijftig Carolus gulden, zich, ter bijwoning van
papistische missen, predicatiën en dergelijke superstitiën
naar Velp te begeven en naar alle andere plaatsen, in het
land van Ravenstein gelegen I)." Het spreekt wel van zelf,
i)

Register der Sted. Resolutien, 2e DI, aangeh. bij Hendrikx, DI. I, bi. z93.
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dat twee derden der ingezetenen van Grave zich op den
duur door dezen maatregel niet lieten kluisteren en zij verzochten en verkregen zelfs in 1624 van de schoone, vrome
en heldhaftige Clara Eugenia Isabel, bewindvoerster in de
Zuidelijke Nederlanden, de vergunning om zonder paspoort
te Velp ter kerk te gaan, gelijk die burgers, gedurende het
twaalfjarig bestand gewoon waren geweest (io). De Aartshertogin „wilde en verstond, dat de genoemde Katholieken
vrijelijk en zonder leed noch last de gezegde Velper Kerk
zullen kunnen bezoeken" (II). Jammer slechts, dat het gezach
der Vorstin aan de palen van „Grave en den lande van
Cuyck" verstomde (12).
Men kan licht nagaan, dat, bij den aangeduiden toestand
der Kerk in Grave, 't aan de geestelijke stichtingen in zich zelven niet voordeelig kon gaan: ik mag echter getuigen,
dat voortdurend, tot aan het einde der XVIIIe Eeuw toe,
het aan de bekwaamheden en zorgen der Moeders of Matèrssen
van het klooster Maria-Graf te danken is, dat deze stichting
voor den ondergang behoed werd. De Moeders waren doorgaands goed ervaren in de geschiedenis van het klooster, en
wisten niet juistheid op welke gronden de voorrechten steunden,
die de stichting genoot, en hoe het stond met de eigendommen. De bezittingen van het klooster waren in den loop
der XVIe Eeuw, door hetgeen er de Zusters, bij hare professie,
inbrachten, tamelijk aangegroeid, en de Moeders waren steeds
bedacht op de handhaving der verleende vrijdommen. Onder
anderen lieten zij, in de Spaansche Tijd, ten jare 1572 heure
rechten nog gelden bij Heeren Schout, Burgemeesteren,
Schepenen en Raden der Stad, en verzochten, aangezien dat
zij, geestelijke personen, onder ordene stonden, haren geestelijken Heere onderworpen waren, gemeene tafel hielden van
soberen state, niet uitoefenende eenige private of publieke
neering dan hare orden te onderhouden en voorts met heure
handen werkende „tot onderhalt haers schemelen nooddrufts,"
dat zij bevrijd mochten zijn van de accijnsen op het molenkoren, en andere waren en beesten, die zij tot heure tafel
gebruikten, verzoekende hierop een troostelijk andwoord I).
i) Archief bovengen. n° 2, b.
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Deze beesten, waarvan zij spreken, aten het hooi van een
„camp land onder Velp, genoemt de Sluyscamp". Ook hadden
de Begijntjens „een coolhof nevens den roschmolen, tegen
over 't clooster", maar hebben dien een tijd lang verpacht
aan den „apothecar", voor vijftien guldens brabantsch r).
Heure voornaamste inkomsten bestonden uit eenige huren,
maar inzonderheid uit de roggetienden, die haar moesten
worden opgebracht, en waarvan zij dan op haar beurt de
armen van Grave weder weldeden. Vooral gedurende de
XVIIe Eeuw, onder de heerschappij van het Huis van Oranje,
blijkt, dat de Moeder eene beschermster van de armen te
Grave was; zoo werd aan haar in 1697, door de Magistraat,
uit eene onbeheerde nalatenschap de somma van f 40 ter
verdeeling onder de katholieke behoeftigen ter hand gesteld 2).
Op Goeden Vrijdag bracht de gewoonte mede — misschien
wel ter viering der verjaring van het aanvaarden des derden
Regels van St Franciscus — dat zij aan de armen gaven
1/2 aam raapolie; en op den H. Kerstavond 3 vat erwten 3).
Daarentegen waren haar legaten door sommige burgers
gemaakt in de form van maaltijden, die haar jaarlijks gebracht
werden 4). Aan de meeste der makingen ten bate van het
klooster was het plegen van goede werken en nakomen van
geestelijke oefeningen voor de Begijntjens als voorwaarde
verbonden.
In de belegering van 1586 hadden de kloostergebouwen
veel geleden, zoodat f 400.— van de 500, die door Zuster
Barbara Vervoorthuysen bij hare aanneming omstreeks 1590
gestort zijn, geheel „geconsumeert" werden „aen de timmeragie" 5).
Prins Maurits, eenmaal weêr meester van de stad zijnde,
verzocht van zijne Soevereinen de Heeren Staten, toen het
twaalfjarig bestand een rustpunt in de krijgsverrichtingen
opleverde, dat hem, in plaats van het Pandheerschap over
Grave en het land van Cuyck, deze Baronnie „in eygendom",
en als een „goet, oudt, onversterffelijck Erfleen" mocht
r) Archief no 3. In een stuk van zo April 1507 is sprake van een anderen
„coolhoff buyten die Hampoirt".
2) Hendrikx, DI. II, bl. r86. 3) Archief, bovengen. n°. 6x.
5) Id. t. a. p.
4) Archief, no 3.
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worden toegekend; aan welk verzoek door Hunne Hoogm.
voldaan werd bij akte van 9 December i6 ii I). De Prins
bleef nu niet in gebreke een naauwkeurigen inventaris onder
anderen ook van de kloostergoederen te doen opmaken, en,
als naaste gevolg, deze, met anderen geestelijken eigendom,
ten zijnen voordeele verbeurd te verklaren (13). Echter — of
het om den wille der schoone oogen van de Jonkvrouwe
van Mechelen geweest mag zijn, of om dat de Moeders van
het klooster tot hare smeekschriften steeds zoo wel versneden
pennen wisten te gebruiken, de Prins stond het koevent, bij
speciale gunst, het gebruik der landrenten toe, die het van
ouds plach te trekken. Met de huishuren ging het minder
goed: het huisjen, staande nevens den rosmolen, werd nu
eens gebruikt tot een „peerdestal'', en wordt later bij cenige
gewezen ruiters bewoond. Hiervoor was jaarlijks beloofd xxij
gulden, mids de reparatie door het klooster te bezorgen;
edoch de armoede der huurders deed de betalinge „failleeren" 2).
Het huis, staande naast de kerk, bracht 12 gld. op; maar
daarentegen was het huis, dat Pater Willem Roeloffs, de
zielzorger der Begijnen plach te bewonen, aan den Predikant
gegeven; de gastenkamer met de andere gemakken hadden
zij aan 's Princen Kommissaris Halling moeten afstaan: „daer
voor haer word gegeven NIET ". Nog een huis, staande achter
het Begijnhof, werd bewoond door den gereformeerden rektor
van de schole, „daer van de conventualen gegeven word
NIET". Bij speciale gunstige beschikkingen schold de Prins
aan de Magistraat der stad de huur van dit huis (der Begijnen),
bewoond door dezen schoolrektor, kwijt 3) !
Voor het overige heeft Prins Maurits het nog wél genoeg
met ,,Marien- Graff" gemaakt, dat de Begijntjens, zonder in
't oog loopende vleyerij, zich daarop bij Frederik Hendrik
beroepen konden. Aan den anderen kant schijnen er, tijdens
het bewind van den strengen vijand der Arminianen, geene
pogingen te zijn aangewend om verlof te krijgen tot het
aannemen van nieuwe Zusters. Het eerste bericht daaromtrent
is van JO Dec. 163o, als wanneer „sijne Hooght" (Frederik
i) Paringet en van Alen, bi. 248-230.
3) 20

Dl. I,

2)

Archief no 3.

Feb. 1613, 27 Ap. 1614, en 28 Jan. 1617. Vergelijk voordl Hendrikx,

bi. 272.

Verspr. Verb. 1I.
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Hendrik) heeft toegelaten: „vier jonge Susteren aen te nemen,
omme in 't voors: clooster haer leven lang te mogen blijven ".
Den 26 Feb. 1634 verleende de Prins ander-maal verlof tot
aanneming van vier jonge dochters r). In 1638 leverden
„Suster Grietien van Middeler [Matèrsse] ende andere conventualen van het Nieuwe Bagijnhoff binnen [Sijner] Hoogheits
Stad Grave" een nieuw smeekschrift in, opdat „Uwe Hoogheit,
navolgende de geroemde deugdsaemheid van synen Broeder
Prince Maurits Hoogr. gedagtenisse, [die] altijd is geneegen
geweest om de cloosters van Religieuse vrouwspersonen ende
insonderheid het convent van de Suppl[ian] ten te favoriseeren",
mocht vergunnen „'t voorsz. getal van vieren te amplieeren
tot soo vele meer als uwe Hoogheid believen zal genadelick
te vergunnen, ende naer den dood van d' aldere" (oudere
Zusters) „gestadig te mogen blyven. Mits welke, de voor
beneficien van uwe Hoogheid ontfangen[de], sullen-gaend
de Suppl;en geneegen en verobligeert blyven God Almagtig
gedurig te bidden, voor uwer Hooghs en uwer Vrouwe de
Princesse lang salig leeven" 2 ). Op den kant staat de beschikking van den Prins: „in 't leger by de Grave, den
IOen October 1638. Ter ordonnantie van S. Hooghd" — wie
denkt ge? — of weet ge 't? — Onze vriend, de bekeerder
van Tesselschade 3) : de geestige Constantin: „(geteekent)
C. Huygens", als secretaris van den Prins.
Het schijnt, dat deze vergunningen wel eens gevraagd zijn
na dat aanneming der bedoelde jonge dochters reeds had
plaats gehad, althands in het geschreven Professieboek, dat,
onder dagteekening van 12 Mei 1636, aanvangt met de gelofte
van „Suster Jacomine Jordens Kerstens", die later Overste
geworden is, komen tusschen deze professinge en die van
„Suster Mechteldt, Mathijs- dochter, Ver riet, welke den 14en
Maart 1 649 voltrokken werd ", geene inschrijvingen voor;
zoo dat schijnbaar het verlof van 1638 zonder gevolg bleef,
iets, dat bij den dringenden toon van het smeekschrift niet
aangenomen kan worden. De toen gegeven vergunning moet
dus, bijna zeker, te-rug-gebracht worden tot Jacomina Kerstens.
i) Archief, bovengen. n° 6.
2) Schrift van eene fiksche vrouwenhand in 't Archief, bovengen. n° 6.
3) Verspreide Verhalen, I, bi. 298. Werken, D1. T.
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en hare onmiddelijke voorgangsters, die nog in dit Professieboek niet vermeld staan (14).
Den 8 Juli 1654 werd er op nieuw verlof gegeven tot het
aanvaarden van vier nieuwelingen, zoo ook den 24 Nov. 1663,
en den 21 Okt. 1670. Onder het bestuur van Zuster Jacomina
Kerstens, beleefde het konvent een belangrijk tijdperk. De
vrome Begijntjens waren vrij talrijk, en alle leeftijden en
velerlei gaven en talenten waren op het Hof vertegenwoordigd.
Wij wonen het uur der uitspanning bij in den tuin van
het gesticht. 't Is winter; een schitterende rijp kleeft aan
alle boomtakken, en heeft een blank verglaassel op de daken
van kerk en klooster gespreid. Het ranke torentjen der eerste
verheft zich, bij een schoonen avondzonneschijn, met fierheid
in de blaauwe lucht. Heeft dat torentjen het recht om zijn
fijne spits zoo cierlijk op te steken? — Zeker; hebt ge er
niet van gehoord? — 't Is heden de 30e in Loumaand van
het Jaar der Genade 1674, en heden morgen heeft voor het
eerst sints onheugelijke jaren de professing eener nieuwe
gezellinne voor de goede Begijnen weder plaats gehad in de
kloosterkerk. Vraag het den vromen maagden zelven maar,
die in hare donker graauwe tabbaarden, haar hagelwitte
doeken en hullen en zwarte kapjens hier door den hof
wandelen; ondervraag hare vriendelijk lachende monden,
haar oogen, schitterend van dankbare vreugde, en gij zult
hooren wat vreugdedag het heden geweest is. Zie, daar staan
waarlijk eenige Zusters op het klinkerpad voor de huispoort
touwtjen te springen: eene van blozende kleur met blaauwe
oogen en eene andere van fijner gelaatstrekken, voor wie de
eerste jeugd al voorbij is, houden het slingertouw, terwijl
andere Zusters vrolijk in de bocht springen. Ik zal u eerst
zeggen wie ze zijn, en dan kunt ge van haar vernemen, hoe
zij heden dus feestvieren. De eerste, blozende, is Zuster
Handersken Verhees. Weet gij welk akkoord met haar gemaakt
is, toen zij den 29 Juli 1669 zich voor het eerst in het konvent
aanbood? Luister:
„In den Aldersoetsten Naem IHS gebenedijt.
„Op heden, den 29 Julio A° 1669 is in ons convent MariaGraef binnen de Stadt Grave gecompareert Handersken
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Jansse Verhees, daer meede geaccordeert is, dat de selve sal
voor eene onse medesuster aangenomen worden, mits conditie
dat dese voors. Handersken Jansse haer sal vernoegen met
onsse gemeine leven, ende gemeinen manieren van doen, met
oprechte trouw tot Godt en het gemein convent; om Godt
te dienen, inden H. Staat der obediëntien ; ende is te vreden
in alles wat het convent overkomen can, 't zy van ketters,
of anderzints; altijt lief en leet niet malcanderen gewillichlick
uut te staen, om altijt trouwelick bij malcanderen ende met
malcanderen te leven ende te sterven. Voorts wordt geconditioneert dat dese voors. Handersken sal brengen al tgeene
dat sy heft...." volgt eene opsomming van hare geringe
besitting. „Noch sal de voors. Handersken brengen ses paer
sla[e)plaekens ende 4 paer kustijken, j dozijn servette noch
i stucxken pellen ende i fijn linnen lapken ende voorschoje."
Dit alles komt aan het konvent, zoo Handersken hare
professinge beleeft, maar als zij in haar proefjaar weder
„uutgonck of aflijvich quam te worden vóor professie", dan
zullen hare naaste vrienden, rechte erfgenamen, halen wat zij
er in gebracht heeft, mits betalende voor kostgeld ƒ zoo.
geteekend: Jo.. Vivario.
In min. antist.
pastor in D.:
alias Steenhuys I).
Susr Jacomina Kerstens Moeder onwer.
Handersken Jansse Verhees
Sr Machteld Ver riet"
Suster Maria Beekmans.
Maar Handersken kwam haren proeftijd goed door, en is
den 16 Juni 1671 geprofest. Zij is nu ruim twee-en-dertig
jaar oud, en maakt zich verdienstelijk in haar officie, nameIijk „van alle gemeyne werken van backen, brouwen, en inden hoff, etc." 2).
En wie is nu hier in den tuin hare speelkameraad — het
oudere, tengere Begijntjen (i5), wier beweeglijke trekken
geene levendigheid van charakter en veêrkracht van geest
uitsluiten, schoon de zielenvreugde bij haar meer spreekt in

x) In het HS. staat eigenlijk een dubbelen X (= Ch) met P (= r).
Prof: b. bl. so.

2)
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den soms opvonkelenden glans der oogen, dan in Benig
sterker teeken of gebaar?
Hoe wenschte ik, dat ik u haar naam kon mededeelen!
Het is een geheimzinnige persoon, in weêrwil van hare goedheid en oprechtheid. In andere speeluren, als hare Zusteren
zich 's zomers in den hof vermaken, dan zit zij, of in haar
celletjen, of op de bank onder gindschen linde, bij de kleine
tafel, en als ware zij ten minste eene H. Brigitta of Teresa,
zoo ernstig, en beurtelings met den zachten gloed der Godsvrucht op het gelaat, beurtelings in eene geestdrift blijkend
uit de snelle en nadruklijke beweging harer hand, — zit zij
dan te SCHRIJVEN. Dat Begijntjen, die speelkameraad van de
hofmeestersche, is — eene dichteres. Zij is te nederig om
zich bij groote voorbeelden te vergelijken — maar toch heeft
zij eene bizondere devotie voor de H. Theresia.
Gij hebt die cierlijke en krachtige lettertjens, die zij zoo
vlug aan dat langwerpig, in pergament gebonden schrijfboek
toevertrouwt, maar te zien, om te begrijpen, dat zij eene
geestige, gevoelige vrouw is, die zeer wel niet de gave der
poëzij bedeeld kan wezen.
Bedienen wij ons van het milde hoewel niet altijd ware
spreekwoord „gedachten zijn tolvrij ", en gaan wij bescheiden
in den gesloten hof en verzoeken wij deze Zuster, die wij
maar Maria noemen zullen, ofschoon zij misschien Wilhelmina
geheeten heeft, ons te zeggen wat er is van dezen feestdag.
Zij geleidt ons door den hof; de avond begint al te vallen.
Door het boogvenster der kloosterkerk wordt een zachte licht
merkbaar. 't Is, dat zuster Paulina, de op éen na laatst-glans
aangekomene, de kaarsen ontsteekt en de boeken gereed legt
voor de avondgetijden. Maar eer het klokjen luidt, dat de
Zusters in processie met hare zwarte kappen uit het klooster
naar de kerk zal voeren, hebben wij nog ruim den tijd om
de verlangde inlichtingen te bekomen.
„Weet gij dan niet," zegt Zuster Maria, „dat de rampen der
waereld dikwerf strekken tot glorie van God? — Voor bijna
twee jaar geleden, goede vrienden of wie ge zijn moogt,
hebben, naar mij verhaald is, de Hoogmogende Heeren Staten goed gevonden het krijgsvolk uit De Graef wech te zenden naar Den Bosch. De Maarschalk de Turenne lag te
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Nimwegen, en meende, dat men wat te veel op zijne goedheid rekende. Hij zond oogenblikkelijk hier eenige ruiters
heen, en liet in naam van den Koning van Vrankrijck deze
vesting prijs-verklaren. De Schout, Burgemeesteren en ver
stad stonden daarover zeer versteld:-derHnva
want welk Nederlander zoí zich niet schamen, dat de vreemdelingen hem de wet komen voorschrijven? maar bovendien
de Heeren van de stad zijn gereformeerd, en zij hadden gehoord, dat de Maarschalk de Turenne en de Koning van
Vrankrijck roomsch zijn. Nu hadden de Heeren, zoo als u
misschien bekend is, de kerken hier in bezit; zoowel de gebouwen als de goederen, zoowel de Groote Kerk als deze
Kloosterkapel, en daarom verzochten zij aan den Maarschalk,
dat althands de Groote Kerk hun eigendom mocht blijven;
en dat zij dan de andere kerk aan de katholieke burgerij
te-rug zouden geven; want, weet ge, de burgerij hier te
Grave ging anders, God beter 't, niet naar de kerk, of naar
Velp, of aan huis bij dezen of genen') of in een kamer
hier in 't klooster. Maar de Maarschalk moet gezeid hebben 2 ),
dat hij wel vrijheid van Godsdienstoefening liet, maar dat nu
aan de Roomschen de beurt was, om weêr eens in het bezit
van hun eigen kerk te komen, gelijk ook aan het klooster.
En nu, Heeren! hebben wij vanmorgen hier een heuglijk
feest gevierd. Zuster Geertruyt Lommessem, die voor een
jaar geleden, ook reeds in deze onze kerk, is ingekleed, heeft
heden morgen haar professie gedaan. De vensters, die de
Dominé en de Rektor in de achtermuren der Begijnhof-huizen
hebben laten maken, die zij bewonen, en die, zoo als gij
ziet, op het Hof uitkomen, zijn van daag potdicht gebleven,
en in alle plechtigheid, en in tegenwoordigheid van hare
vrienden en verwanten, heeft Zuster Gertruyt van morgen
hare gelofte gedaan."
— „En wint gij in haar eene goede zuster aan ?"
— „O, ik kan u niet zeggen hoe lief zij is. Een engel aan
het ziekbed, en een engel in het Maria-lof. Zij wordt ook
stellig tot cantersse benoemd."
r) Vroeger o a. bij den Licentiaat Diemers, Hendrickx, Dl. I, blz. 300.
Art. III der Kapitulatie, Hendrickx, Dl. II, bl. 53, verg. met art. 3 van de
gevraagde voorwaarden der overgave, bl. 49.
2)
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Deze voorspelling van Zuster Maria is uitgekomen. In
November 1649 geboren, was Zuster Gertruyt ruim 24 jaar,
toen zij in het klooster hare gelofte aftel; en bij haar sterven, „sijnde Dijnstdachs naer middachs ten half vier ure voor
ons liefs Heeren Hemel Vaert dach" in de Meimaand van
het jaar 1 703, werd in het professieboek opgeteekend: dat
„dese suster" ontsliep „i8 jaeren geweest hebbende cantersse,
ende siecken meestersse." Zij had dus eerst in het jaar 1685,
dat is elf jaar na hare professie, het ambt van zangeresse
aanvaard. — In wier plaats zij was gekomen?
Het staat niet uitdrukkelijk vermeld: maar ik aarzel niet
te gissen, dat Zuster Maria-zelve, dat onze dichteresse, bij
wie de zang tot de liefste gebedsvormen en uitspanningen
behoorde, haar in het ambt van cantersse of zangster is
voorgegaan.
Ziet hier de gelofte, des morgens in de kloosterkerk aan
Zuster Gertruyt voorgelezen en door haar onderteekend I) :
„ICK SUSTER GEERTRUYT, Johan-Lommessem's Dochter, Gelove Godt Almachtich, sijnre gebenedijder Moeder
Maria, Sinte Francisco, ende alle Godts Heyligen, eeuwighe
Reynicheyt mijns Lichaems, sonder eygentschap in 't gemeyn
te Leven, en die Oversten Inden tijdt gehoorsaemheyt, ende
te voldoen voor mijn gebreecken die ick doen mach tegen
den Regel ons Heyligen Vaeders Francisci, ende Statuten:
naer goedt duncken der Visiteerders Wanneer Ick daer toe
vermaent worde.
Heere ontfangt my naar uwe uytspraecke
ende en beschaemt my
ende Ick sal leven
verbeyden.
niet
van mijn lange

f4

In teecken der waerheyt heb ick dit
met mijn eygen handt onderteekent op
den Son Januarij 1674.
J.

r

,af I

i)

BI.

12

van 't bovengenoemd Professieboek.

.

nmrs n
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Zuster Gertruyt was niet alleen een engel aan het ziekbed
en in het zangchoor, maar zij schreef eene hand zoo net en
gevoelig of eene pen uit een Engelenvleugel haar ten dienste
stond.
Een aangename, godsdienstig - gezellige avond besloot in
den refter dezen schoonen dag. 's Morgens was er hooggespannen heilige vreugde ter kerk geweest, onder den toevloed
der vrienden uit de waereld; ten middagmale gulle blijdschap onder de Zusters en onder de gasten, die voor deze
en volgende gelegenheden, volgends de bepaling des kloosters
bij de uitnoodiging, „een kalf en een schaep, twe hamure
en een stuck roockvleesch" hadden medegebracht I). Van
avond vermaakten de zusters zich met het zingen van geestelijke liederen. Wilt gij er een paar hooren?" — Ik behoef
u niet te zeggen, wie ze gemaakt heeft: Zuster Maria.
Zie, daar staat deze zelve reeds op, en heft, op de bekende Voise: „Mensche, weest verblijt, ick heb vernomen,"
het volgende lied aen a):
;

,VERCREGEN WENSCH.
r

„Lieve bruyt, ghy hebt u 3) wench vercregen
Die ghy hebt soo langti betracht!
Na is uwe siel vervult met segen,
Die ghy hebt soo lang verwacht.
Sijt nu gerust, laet varen al u zuchten;
Quelt u niet meer, maer schept genuchten,
En opt hooghsten u verblijt:
Om dat ghy nu de bruyt van Jesus sijt.
2

„Denckt ghy sijt-gestelt hier inden Tempel
Met de Moeder van den Heer!
Dient uw susterkens voor een exempel:
Volghet user Mariaas Leer."
Bekommert u met Heylige gedachten;
„Wat tegen Godt is wil 'k verachten."
Ey, hier vromelijcken strijt,
Om dat ghy nu de bruyt van Jesus sijt.

i) Conditie van Helena Peeters: Arch. 5o.
Bundel in handschrift, afkomstig uit het klooster-zelf, thands in mijn bezit,
bl. 145. 3) In het hs. staat altoos „u."
2)
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3
„k Wensch u dan•geluck met uw Beminden:
Blijft hem trouw tot inde doot:
Soect uw rust in Hem alleen te vinden.
Tot u is sijn lieffde groot.
Die u ind' order van Franciscus stelde
Wilt dien niet lieffde wz@r vergelden,
Tot des Duyvels meeste spijt:
Om dat ghy nu de bruyt van Jesus sijt."

In het lezen stoot deze maat wel wat, door hare afwisseling; maar de Begijntjens, die weten van ZINGEN, zullen
haar vloeyend bevinden.
Onder de Zusters zijn er een tweetal, die heden als speel
geestelijke bruid optreden. Eene van beiden-notjesvad
is Zuster Susanna Wes, die hieronder nog genoemd zal
worden; de andere is Zuster Fulgentia Coebergh, dochter
van een deftig graefsch geslacht en geprofest in 't jaar 1666
— alle twee bizondere vriendinnen van onze dichteres. Deze
zusters hebben van morgen het jonge Begijntjen reeds niet
een lied van Zuster Maria verwelkomd, hetwelk ze gaarne
op het verzoek en den vriendelijken glimlach van Zuster
Grietjen Verheyen (eene der meest vereerden en Procuratrix
van het klooster) in dit oogenblik herhalen:
„SPEELNOOTJENS TOT DE GEESTELIJCKE BRUIT ' ).
Voise:

„Petit Bordeaux."
2

I

„Vlecht een krans van Louwerieren,
Lely, maegdepalm, en cruyt;
Laet ons nu daer mee gaen eieren
't Hooft van ons eerweerde Bruyt!
Die soo vroomlijck heeft gestreden,
Werelt, vlees, treedt met den voet
Geeft ons haer triumph geen reden,
Dat men haer becranssen moet?

„Off den Duivel van der 'bellen;
Werelt, vlees en sulck gespuys,
U somtijds noch quamen quellen —
Jaeghse van u door het cruys!
Geeft den moet doch niet verloren,
Al moet ghy somtijts te velt:
Tot den strijt sijt ghy geboren:
Neemt den Hemel met gewelt!

—

3
„Strijt maer vroom in dese tijden:
1st oock dat ghijt wat besuert —
Denckt hoe cort is hier het lijden,
Dat vergaet, en niet en duert.

r) HS. bundel bovengen, bI. r80.
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Al valt hier u cruysken swaer:
Denckt dat ghy eens sult genieten
Godt in volle vreught hier naer!"

Na deze hernieuwde hulde aan Zuster Gertruyt, die, sints
hare inkleeding, volstandig gebleven is in het geestelijk
leven, en daarom heden hare zegepraal viert, wordt deze
verzocht met hare schoone stem eene soort van tweespraak
te zingen met Zuster Maria, welke goede laatste Zuster in
dit geestelijk tooneeltjen, dat alweér van hare pen is, de rol
vervult van de Waereld, die, in de gedaante van een jongen
herder, voorondersteld wordt de nieuwe Zuster van het
geestelijk leven te willen aftrekken:
„VAN EEN DOCHTER DIE RELIGIEUSE WORT ').
Voise: „Coridon comt hier what proeten."
I. RELIGIEUSE (Zuster Gertruyt).
„O Godt, nu is den dagh gecomen
Van mijn geluck!
Nu is den rou van mijn genomen
En al mijn druck:
'k Wil Jesum thans, den Heer der Heeren
Dien ick bemin,
Gaen loven, dienen, en Hem eeren
Naer mijnen sin.
2 HERDER (Zuster Maria).
„O Schoone maeght, wat gaet ghy maecken
Door sotten raet!
Ey wilt u opset noch wat staecken,
Eer 't wert te laet.
Soudy u schoonheid soo verliesen,
Seght herderin?
Daer u soo velen wilden kiesen
Voor haer goddin!
3. RELIGIEUSE.
„Mijn schoonheid is doch niet verloren,
Als ick die geeff
Aen Hem, van dien ick ben geboren,

Door wien ick leeff,
Aen Hem, die in voorleden tijden
Uyt lieffde groot
Voor my heeft geerne willen lijden
De bittre doot.
i) T. a. p., bl. xx8.
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4. HERDER.

Maer siet doch aen: u jonge jaren,
Daer ghij in sijt,
En wilt u opset noch wat spaeren —
tis noch langh tijt.
Wat rotten yver, tis geen reden
Dat ghy soo vroegh
U schoone jonge teere leden
Stelt aen den ploegh.
5. RELIGIEUSE.

Lieff heeft deese ploegh gedragen
Van Bethlem aff,
In sijne jonge kintse daegen,
Tot in sijn graff.
Het is reets al te veel verstreken
Van mijnen tijt;
Waer aff ghy, werelt, door u treecken
De oorsaeck sijt.
Mijn

6. HERDER.

En soud ghy dan soo laeten sterven
Door ongenucht
Die om u lieffd' soo menich werven
Hebben gesught?
Is dit den loon van herders dinste
Aen u gedaen?
0 schoone maeght sijt doch de minste;
Blijft noch wat staen.
7. RELIGIEUSE.

werelt, neen, ick kenn u vleyen,
Ick segh Adieu i)
En ghy die my hebt willen leyen,
Siet doch voor u!
En wilt van my het beste leeren,
Doet mijnen raet:
Wilt ingaen tot den weg des Heeren
Eer 't wert te laet!
„Neen,

De zusters konden, bij de laatste tonen van dezen zangstrijd, die zoo beschamend voor de Waereld afliep, niet
nalaten lustig in hare handen te klappen, en zelfs goedig
spottend Zuster Maria aan te zien, die niet zonder een ver
haar voorstaan van de partij des-gelnhidsbojvr

kwaads, naar heure plaats keerde.
i) Spreek uit Adju.
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Nu moest het volgende lied door Zuster Gertruyt er nog
aan worden toegevoegd. Gaarne voldeed zij aan het geuit
verlangen:
VotsE :

„

Liefste A nar asace I)."

I.

Haest vergane giften,
Kan de werelt ons
Voor de öogen siften
Caff uyt louter blom en dons;
Niet dat vol genoegen geeft
Dat aen u geen deel en heeft

Geestelijeke vrijer,
Liefste van mijn hert
Noyt en was ick blyer
Als doen ick u eygen wert;
En nu leeff ick wel gerust
Van des werels dwase lust.

4•

3.

Want ghy Bijt volcomen.
Goedertierelijck:
'k Heb dies voorgenomen
Dat ick sal manierelijck
Vol gehoorsaemheyt en deught
Offren u mijn jonge jeught.

Ach, mijn siele clavert
Opwaerts Hemel- Vorst!
Als gby clopt en davert
Aen de deur van hert en borst
Uwer dienares onwaert,
Die ghy nu voor bruyt aenvaert.
2)

5
Conincklijcke trooster 3),
Geeft de maegden schaer
Elleck in hier clooster
Een geluckigh nieuwe Jaer,
En dat Beggas hoff verrijck
Uwer lieffden eeuwichlijck."

Zoo als men ziet, is er in het laatste koeplet eene toepassing op het Nieuwe Jaar, dat, als samenvallende met de
gebeurtenissen van Kerstmis, eene rij van feesten voor den
geest roept, die in de kloosters een vreugderijk tijdperk
uitmaken. Daar was dan ook op den Son Januari niets meer
dan deze lichte aanleiding noodig om de Zusters zich bij
het kribbetjen van Bethlehem te doen verplaatsen, en het
voorstel van Zuster Gertruyt toejuichen, om nu eens iets
gezamendlijk te zingen: natuurlijk een Kerstliedtjen.
Zuster Maria heeft mij, ten aanzien der liedtjens, die zij
„Kerstmisse" betitelt, en waarvan er een twintigtal in haren
bundel gevonden worden, in eene zeer moeyelijke stelling
i) T. a. p. bl. 120.
2) Steigert, verheft zich.
3) Dit ,,Conincklijcke" is een kenmerkend overblijfsel van den bloeitijd der
Rederijkers, en herinnert ons het „Princelijcke" hunner laatste strofen.
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gebracht. Ik weet namelijk niet, welke dier liederen door
haar gedicht zijn. Het komt mij voor, dat de aanschouwelijkheid der voorstelling van sommigen hare kunstkracht te
boven gaat, en toch is deze bundel van Zuster Maria de
eenige oude bron, welke ik, in weerwil van veeljarig onder
voor eenige honderd werf herdrukte Kerstliedjens heb-zoek,
aangetroffen (16).
Het volgende liedtjen heffen de Zusters krachtig aan, op
de bekende wijs van: „Hoort, o menschen, hoort dit wonder I) !" of, gelijk men 't in 't klooster schijnt gezongen te
hebben: „Comt, o menschen, hoort dit wonder 2) !"
I

3

„Menschen, comt tot Bethlem treden
En siet daer de naeckte leden
Vanden grooten Godt van Al l
Hoe by wert om onse somden
Slecht en koud en arm gewonden,
Leyt in een verlaten stal.

D' Engelen die songen vrede:
Dat de Goede menschèn mede
Glory geven Godt van al!
Een'ge herders, vande oprechtste,
Seer eenvoudich, vande slechtste 3)
Brengen giften in den stal.

2

4

In een cribbe vande beesten
Rust op stroy den aldermeesten
In dit dun gedackt gebou,
Daer was vier noch schou te vinnen,
Maer een os en Ezellinne
Dienen Hem bier voor de kou.

Comt,. hovaerdigh mensch, wilt leren.
Van dien grooten Heer der Heeres
Hier d' oprechte ootmoedigheyt:
Daer uw Godt con alles hebben —
Leyt hier in een arme crebbe:
Past dat op sijn majesteit?
5

Wilt aen Hem doch vurigh vragen
Dat g' em mooght int herte dragen;
Maeckt dat ghy dies sijt bereyt:
Bidt dat by daer uyt wil jagen
Dat sijn Godheyt mocht mishagen
En er woone in eeuwicheyt!"

Met het liedtjen Van de liefde Gods, waaronder Zuster
Maria, in eene dier vernuftsspelingen welke haar zeer gewoon

waren, geschreven heeft:
i) 0. en N. Kerstliede,•e:, van J. A. en L. J. Alberdingk Thijm, N. XXVII.
Bundel in handschr. bovengen. bl. 537. 3) Eenvoudigste.

2)
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anagramma

werd, op de wijze van den „Veni Creator Spiritus"
zang der Zusters dien avond besloten:

2),

de

3•

I.

„Het is all eens aen lieffde puyr:
Ist lieff, ist leet, ist soet off suyr,
Ist pijn, ist vreugd, ist ongeval,
De lieffde Gods verteert het al.

De lieffde Godts laet dat sy kiest,
De lieffde wint dat sy verliest,
De lieffde blijft al even rijk,
De lieffde staet in als gelijck.
4•

2.

Stil swijgen is haer blijden sanck,
Het lijden is haer soeten dranck,
De lieffde groeyt door al het leed,
De lieffde staet tot als 3) bereet.

De lieffde Godts voldoet de wet,
De iieffde scheurt des vijants net;
En sy verwarmt het herte kout,
Die was te bloo die maektse stout.
5.

Naer loon en staet Godts lieffde niet,
Maer naer den arbeyt en verdriet;
Sy lijt uyt lust en niet uyt noot:
De lieffde Godts verwint de dool"

De eerste zoogenaamde „Fransche tijt" was, inderdaad,
voor het klooster een tijd van verademing en vreugde. Niet
slechts, dat de Begijntjens we@r in 't bezit van hare kerk
waren en eene bizondere bescherming genoten, zoo zelfs dat
nog lange jaren na de ontruiming der stad boven de Begijnhofpoort te lezen stond: „Sous la sauveguarde du Roi de
France" — maar ook de bezittingen van het klooster buiten
zijne muren werden, zoover de oorlog zo* toelaten, door het
fransche leger geëerbiedigd. In het te Grave berustend archiefjen van het klooster vindt men nog de rekening van
den bode „minheer De Haan" (de Notaris en Griffier ?), die
i) Boveng. bundel in HS. bl. iii.
Zie eene melodie in de Oude en N. Kerstliederen van
dingk Thijm, W. CXIII of CXV. 3) Alles.
2)

J. A. en L. J. Alber-
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naar het kamp gezonden was om eene vrijwaring te verkrijgen voor het „Huys vande Religieusen vande Grave
gebout in het dorp vande Reeck, met alles wat daerby behoort: Koorn, vruchten, huysraed, paerden, beesten, boomera,
ende plantage"; waarvan de akte verleend is, en onder
-teknd:„LouisBrb".
De bode heeft daar verteerd: fl. 23: I st., waarvan hij
voor „loon" trok fl. Io. Reeds in 1672, oogenblikkelijk na
de inneming der Franschen, vonden de zusters gelegenheid
om eenige noodige herstellingen aan de kerk te laten doen;
Henijn Muss (?) te Roermond leverde de steenen; Heyman
Heymans, de loodgieter, kreeg den 5 Okt. 1672 eene rekening
van f 384 betaald; en van Gaerdt Roemer, den „glasmaker",
kwam den 18n Okt. eene quitantie in van fl. 25: 5 st. r).
Van eene andere vertimmering spreken wij later. Thands
wil ik nog eenige stukken uit het zelfde tijdperk mededeelen,
gedagteekend van voor de fransche tijd. Onder de kwellingen,
waar de goede Begijntjens bitter door gedrukt werden, behoort inzonderheid wat zij zelve intituleerden: „Over last
van predicant Trooy". Waarin die last bestond, zal uit het
volgend verzoekschrift overvloedig blijken. Tot goed verstand
daarvan, moet men zich herinneren, dat de Predikant in een
huis van het klooster gezet was, vlak aan de voorpoort van
het hof, en dat het bleekveld, waarover in den brief gesproken wordt, naar mijne meening in den tuin der Begijnen
moet afgepaald zijn geweest, gelijk ook het kerkhof, dat
lag aan de zuidzijde der kerk. Na 1750 schijnt echter het
hoekhuis wechgebroken te zijn, en de bleek aangelegd op
dat erf 2).
Hoe 't zij, zie hier het stuk, dat ik in zijn geheel mededeel, wijl het een allernaïefst verhaal bevat van de kleine
rampen der Zusters en een blik gunt in het schilderachtige
van haren toestand. Het staat, bovendien, onder een verkeerden titel vermeld op den inventaris der meergenoemde
papieren, wordende dáar gehouden voor de eenvoudige kopie
van een ander smeekschrift 3).
i) Arch. bovengen. n°. 19, 20, 21. 2) Hier vindt de Hr Hendrikx die bleek
reeds vroeger. 3) Arch. boveng. n°. 6, b.
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Tegenover het stuk staat:
„Requeste.
„De arme susteren van het cloosterken van Maria Graeff
binnen Grave over last van predikant Trooy."
Eenc andere hand, die veel met die van Zuster Maria overeenkomt, heeft er bij geschreven: „om te sien hoe wy altijt
sijn gequelt geweest, en de gereformeerden de meester over
ons hebben gespeelt."
„Aen haere Hoocheit de Princesse Douairière van Oranje,
etc. „geven ootmoedelic te kennen Sust. Jacomyne Kerstens
als Matersse ende inden naeme van alle de Religieussen van
tcloosterken Maria Graeff gelegen binnen sijner Hoocheits
statt Grave, dat onlanghs den predicant Domfine Trooy
heeft laeten naerconterfeyten den slutel van ons bleick, door
sijnne meyt, houdende secreetelick in haar hant nat leem,
tot datse met een finesse den slutel ons meyt ute hant greep,
die druckende in nat leem, daer laetende een slutel naer
maecken, ende connen aldus op ons bleik comen als sy willen,
behalven dat desen voorseyden Domfine Trooy oock heff ingenomen onsen kerkhoff, ende die tot vergrooten vanden hoff
in gebruick houdende, die altijt heff afgepaelt gewest, ende
voor kerckhoff erkent; beroemt sich noch seggende dat hy
die in posessie genomen heff, daer hy niet denckt weeder af
te scheyden, t'welk nochtans directelick strijt tegens de salvegardens onsses Hoochgebooren Heeren Princens van Orangiens, tot Hoochloffelicker memorie ons altijt vergunt seer
genadelick. Hierom nemen wy onssen toevlught tot Haere
Hoocheits goedertieren bermherticheit, biddende om Godts
wil, dat wy moegen onsen kerckhoff weederom hebben ende
oock den slutel vanden bleick, die noyt eenige predicanten
voor hem gehadt en hebben. Op dat desen Domfine Trooy
ende sijnne naercomelingen ons in alles laeten gerust ende
ongemolesteert, om altijt te beter te bidden voor Haere
Hoocheits gesontheit, lanck leven ende oock voor onsen
genereussen jongen Prins van Orangie. etc".
Van de zelfde tijd x) is een ander verzoekschrift, dat ten
doel heeft verlof te verwerven ter opname van vier nieuwe
x) 1663.
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Zusters, en waarvan het eerste ontwerp aldus luidde I) :
„Request aan haere Hoocheyt de Princesse Douarière van
Orangie etc.
„Sustr. Jacomyna Kerstens als Materse ende in den naeme
van alle de Religieusen van het kloosterken Maria Graff geleegen binnen Sijn Hooghs Stadt Grave," geven ootmoedelijk
te kennen: „dat wy by desen dieren tijdt groote miserien en
elenden hooren en sien onder den Armen van voors. Stadt, die
wy gaerne door ons Handwerck souden assisteeren volgens
onse schuldige plicht, daer wy oock toe verobligeert sijn 2);
en alzoo de armoede der gemeente dagelix vermeerdert ende
wy nogtans gerne continueren souden in deese acte van
Barmhartigheeden over onse naasten, soo neemen wy onsen
toevlugt tot haere Hoogheid als tot de rechte 3) sprinckader
der gratien onses Levens [te] dier onser plaatse (zoo staat
er), spruytende uyt de milde fontaine der gratien des minneliken 4) herte Haerder Hooghd, biddende ootmoedelik, om de
liefde Gods, te mogen continueeren Dogters by ons aen te
neemen voor Religieusen, die met haer handwerck den nood
der Armen ons mogen helpen assisteeren."
Waarom zij altijd zullen bidden voor de Princes en „onsen
genereusen 5) jonge Prins van Orange etc."
Dit verzoekschrift moge slecht gesteld zijn — het bleek van
kracht: want bij de „Apostille" gedagteekend „'s Gravenhage
25 Nov. heet het, dat Sijn Hoogheyd, by deliberatie ende
goedvinden van Haere Hoogheyt de Princesse Douairière van
Orange, voor Haer selven ende als versogt en geauthoriseerd
lijnde van syne Majesteit van Groot-Brittanje ende van syne
Churv. Doorluchtighd van Brandenburg syne hooggeerde
voogden" de gevraagde vergunning „uyt pure gratie" toestaat.
Ook reeds bij akte van 8 July 1654 was de aanneming
van vier jonge Dochters „tot haere hulpe in 't Bagijnhoff
veroorloofd.
In 1669 hebben de Begijntjens weder de zelfde pleitredenen
laten gelden als in het bovenstaand verzoekschrift; zij schijnen
i) Arch. boveng. n°. 6, b.
den kant met een renvooi: om dat wy hier toe gefundeert sijn."
3) Hier is welke" doorgehaaid. 4) Veranderd in „goedertieren."
5) Eerst heeft hier ,,genadigen" gestaan.
17
Verspr. Verh. II.
2) Op
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tot dat einde den 18n Mei eene geverifieerde kopie van haar
request en de apostille te hebben laten maken, door den
Notaris D. Haan; maar eerst den 2In Okt. des volgenden
jaars, gaf de Prins, na ingewonnen advies, verlof.
De weinige vrijheid, die de Zusters voor en na de „Fransche
tijt" genoten, kon echter geen reden zijn tot een minder
godvruchtig en te-vreden leven binnen den rustigen kloostermuur. Van de beste geeststemming zijn ons in den bundel
van Zuster Maria talrijke bewijzen bewaard gebleven.
Men kan inderdaad niet zonder aandoening de dichtjens
lezen door deze beminnelijke ziel, ter verhaasting van het
Rijck Gods, zoowel in als buiten het klooster gestrooid. Nu
eens is er eene nieuwe Zuster te verwelkomen; dan eens is
er eene aan te moedigen op het ingeslagen pad; later heeft
zij eene oude dichtschuld aan geestelijk of waereldlijk af te
doen; heden is het Oude Jaar en moeten jonge maagden in
de stad een spoorslag ten goede ontvangen. Talrijk zijn de
naamvaersjens of anakrosticha door haar gemaakt, opdat
ieder Christen in de letters van zijnen naam zelve aansporing
vinde tot liefde Gods en oefening aller deugden. Hier maakt
zij een dichtjen voor een jonkman, die Franciskaner staat te
worden; ginds troost zij een meisjen, wier omstandigheden
haar in de waereld te-rug-houden, dat ze den geur der kloosterbloemen niet genieten kan; en ook tot eigen opwekking
alleen, grijpt zij vaak de dichtveder, en verliest hare fantazie
zich in eindeloze en zelfs voor ons niet altoos te ontraadselen
spelingen, doch waarvan God en Jesus het begin en het
einde zijn.
Een klein getal Proeven zal ik mij nog veroorloven van
dit alles bij te brengen.
Ziehier een tweetal allerliefste naamliedekens, door haar
gemaakt voor hare vriendin Fulgentia Coeberchs bovengenoemd, en „opgedragen op den dagh van hare professinge
geschiet den 3n Mey 1666 int clooster van Marien Graft,
binnen de Stadt Grave =)" : „ Voise: Carolus Coninck weest
gegroet, etc.: 2 )
1) Bundel in HS. bovengenoemd, bl. 27, 28.
2) Bundel in HS. bovengenoemd, bl. z7, 28.
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kjulgentia, geluck en eer
. erkrijght ghy heden van den Heer:
tiaet ons Hem loven tallen tijden!
Qhy bint u met u Godt-en-al —
Men die u nimmermeer verlaten sal:
xu wilt in uw geluck verblijden!
!

2.

Hot danckbaerheyt, soo sult gy weer
t-^n allen volgen sijn begeer:
>l sont Hy is het swaerste lijden
Oreunt niet, maer hout u wel te vreén,
Om al hetgeen Hy voor u heeft geleén:
in Hy sal naermaels u verblijden.

!

3.

COemint Hem als is hoogste goet:
1 in offert Hem een reyn gemoet;
►Woept Hem om hulp: Hy salse geven;
oomt maer! geen saeck Hy weygren sal:
Wy is de MILTHEIT, en vermach het AL:
Miet! Hy aenbiedt u 't eeuwigh leven.
5 LIEDEKEN

VoisE:

AEN DE SELVE.

Amarille, je renonce a vos charmes, etc.
I.

I ulgentia, is siel is nu behouwen!
.an daegb soo valt op u het hoogste lot.
raet háer de werelt, die daerop betrouwen —
Qhy sift vernoecht, en kiest het best: dat's Godt!
Bert Die! betrout daerop ! en wilt Hem liefde dragen:
7i iemant als Hem alleen soect te beklagen.
2.

F3erwijl ghy hier dan leeft met is beminden,
mn dit u clooster van Marien graft
'lwaer ghy Godt wilt soecken, en cont vinden
Clamp u deer vast aen Hem; gaet alles aff,
Op datter niet en is waerom Hy sonde scheyden
n van u gaen. Dies wilt u wel bereyden 1
1

3•

Wegint dan soo, dat ghy aen alle menschen
Wen spiegel bent, en een patroon i) meught sijn!
F dechtsinnich leeft in alles, ick u wensche;
e
Qlaerblinckende, gelijck de sonne schijn
k[et gantsche áertrijck en de menschen comt verlichten,
otoo meught ghy door de deught u sustren stichten."

r) Model, voorbeeld.
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Een anderen dag wijdt zij een drietal koepletten aan een
meisjen, dat haar noviciaat gaat beginnen: „Adriana de Bije ",
die zij, bij letterverzetting, noemt: „Dina de arabije" I).
Waarschijnlijk is dit de zelfde maagd, die later den „christelijcken naem" van Jacoba heeft aangenomen en hare professie
gedaan heeft 8 Sept. 1665. Zij laat haar tot den „grooten
Seraphijn" den „allerminnelijcksten vader Franciscus" bidden,
dat hij haar „voorspreecker" bij God moog zijn, opdat ze
's Heeren dienst nimmer moê moog worden, „Inaer te vol herden, Tot het laetste toe!" Den 22 Nov. 1681 ontmoeten
wij Sr Jacoba de Bije als „Matersse", en 36 jaren lang had zij
het klooster gediend, ontslapende 7 Mt I701 „op eenenmaendach smorgens ten half ses uren".
Zuster Maria schijnt hare naemvaerzen zoo maar los uit
de hand geschreven te hebben, en zonder al te naauw na te
rekenen, of het getal regels en naamletters over-een-kwam.
Zoo er ten minste geene geheel onoplosbare vergissing bij
de kloostergenote, die mijn bundel naar het oorspronkelijke van Zuster Maria zal hebben afgeschreven, heeft plaats
gehad, kan ik het alleen aan de zoo even genoemde reden
toeschrijven, dat het stukjen voor „Barbara Peneel" van ter
zijde gelezen, den naam latinizeert, eene vu voor u gebruikt,
en nog eens eene w, waarschijnlijk als opdrachts-U achter
aan plaatst. Het laatste koeplet, dat den kordaten geest der
dichteresse eenigszins kenmerkt, luidt immers aldus:
noopt, werelt, loopt met al u valsche trecken!
Hck heb u duyvels listen wel verstaen:
.00rtwen wil ick nu met u selfs gaen gecken;
cIBruyt, die ghy verhoopte, is u ontgaen.
ma flux, packt u van hier! ghy sult my niet becoren.
at dat ghy doet off niet tis al verloren!

Het „Liedeken van een jonghman die minnebroêr is geworden", begint 2) :
I.

Adieu mijn buys, mijn ouders en mijn vrinden!
Adieu, o werelt, tis genoegh gemalt!
Hy is verdoolt die rust in u wil vinden:

i) Bundel in HS., bl. 37.

2)

Bundel in HS., bl.

102.
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Die 't hooghst geclommen is het laeghste valt.
Sy metsen op het ijs, die op de werelt bouwen:
Maer daer ick 'thart op stel sal ick betrouwen."

Aldus spreekt hij zijne beminde toe:
I.

.Adieu, vriendinne, gaet ick ben te vreden:
Verkiest een ander lieff; wort vry de bruyt;
Maeckt my deelachtich maer van u gebeden.
'k Verfoy de werelt en ik schey daer uyt.
Gelijck een sonnebloem wil ick mijn sinnen keeren:
Mijn oogh, mijn oogmerck is het cruys des Heeren.
2.

Laet mij, Franciscus, in u heylige ordre
Met yver dienen, vlijtich en oprecht!
Ist uwen wil — ik bid ti, laet mij worden
Jae minder dan den alderminsten kneght.
Den laeghsten boom vant bos die sietmen selden vallen:
Den minsten slagif van Godt is Heer van allen."

Het volgende vaers schijnt niet ten dienste van eenige
andere Godminnende ziel te zijn opgesteld, maar is wellicht
eene eenvoudige uitstorting van het gevoel onzer dichteressezelve : I)
LIEDEKEN.

Voisa: Courante La bare: Reyne.
I.

'k Was noyt van onrust vry:
Becommert met gedaghten
Cock heele nachten,
Hoe dat ick my
Verlossen soû uyt swerels slaverny,
Begeven in een heylge staet
Om Godt altijt te dienen vroegh en laet,
Hem te beminnen
Uyt hart en sinnen
Als ons Paulus raet.
2.

Ick hoorde dat Francis
Een regel had gegeven
Om naer te leven,
Die seecker is,
r) BI. 146.
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En daer men noyt en slibbert off gaet mis;
Als men dien regel wel beleeft,
Van Godt hier naer het eeuwigh leven heeft
Voor al de deughden
In volle vreughden
[Die] sijn aenschijn geeft.
3•
Dit stond mijn heel wel aen:
Ick ben daer heen getreden;
De plaes gebeden —
En ben ontfaen.
Men heeft het grau habijt my aengedaen:
Men lasme daer een regul voor,
Dat ick moest volgen op Franciscus spoor:
Het aerds verachten,
Naer 't Hemels trachten
Inden hoogsten Choor.
4•
Hiertoe ontbreeckt my, Heer,
U hulp en u genade
Dat ik dees pade
Terstont inkeer
En anders niet als uwen wil begeer.
0 Godt, mijn cranckheyt dogh aanziet!
'k Ben stoff en asch en maer een enkel riet;
Wilt my verstereken
In al mijn wercken —
Dan ontbreeckt mij niet."

Ja, een tenger en buigzaam riet zijt gij geweest, Zuster
Maria! maar ook de veêrkracht, die het riet eigen is, hebt
gij bezeten en uwen zusteren ingestort. In 't geheel zijt gij
van die rietstokskens, waar men in oude dagen fijne veldfluiten en vruchtbare schrijfpennen van sneed.
Met lyrischen gloed komt somtijds de Godsliefde van
Zuster Maria uit. Zij weet in hare „danckbaerheyt niet" wat
ze den Heer te-rug zal schenken voor al zijne weldaden:
eindelijk roept zij uit r):
„Ey leert mijn hart in lieffde branden!
Int forneys mijns min
Druckt my U lieffden in.
Ontfanght tot offerhanden
Mijn wil, en hart, en sin!

i) Bl. 153.
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En off ick dit al heb gegeven ...
Wat is dit nu! —
Mijn hart, mijn siel, mijn sin, mijn wil, mijn leven,
Alles hoort doch u!
En oft ghy my al liet verwerven
Dat ick meer en meer
In lieffde gansch verteer,
Sal ick ondanckbaer sterven
Aen uwe goetheyt, Heer!"

Een beurtzang, als de door Gertruyt Lommessem en haar zelve gezongene, legt onze dichteresse ook den H. Aloysius
en der Waereld in den mond. Ik mag dit opstel niet al te
zeer uitbreiden — anders verdiende dit geheele lied wel des
meêdeelens. Ik kan mij niet onthouden het laatste woord van
Aloysius af te schrijven, om dat ik voel hoe sterk de dichte
hierin hare eigene Hemelzucht heeft uitgesproken I) : -res
„Mijn hart dat is vol vlam ende vieren:
Het vier wil altijt climmen om hoogh:
Sal ick daer naer mijn wensch niet stieren?
Moet ick aldaer niet wenden mijn oogh?
Want vier en wil doch op aerde niet sijn 1 .. .
Hier langh te leven, dat is maer pijn!
Ach, Jesus! Ghy Bijt er dat eenichste goet,
Die cont versaeden mijn siel en gemoet!"

Hier is al de warmte van de lyrische poëzie der XVIe Eeuw,

en toch is het van onze Maria, van het jaar 1667, want,
ten eerste, het is geschreven op de „voise" van een liedeken
van de XVIIe Eeuw 2); en, ten tweede, het jaartal staat
in een tijdspreuk er onder: „sIet Dat ghIJ aL De IJDeLheIJt
VLUCht'. Nog meer dergelijke tweespraken worden er in
den bundel gevonden: maar ik kan alles wat belangrijk is
hier niet opnemen.
„Wie geefft u desen raet! 11

laat zij de Waereld aan de jonge kloosterzuster half spottend,
half verwijtend, half vleyend toeroepen; maar, als te begrijpen
is, de jonge dochter zet de Waereld op haar nummer, en in
het 4e koeplet zegt de dichteres, hare tegenwoordige stadgenootjens toesprekende:
r) Bl. 7r.

2)

0. en N. gerstliederen, N' XLVII.
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„Ghy dochters van De Graeff,
Blijft niet meer swerels slaeff!
Doet als ons bruyt, en voight haer op het spoor!
Sy wijst den wegh en gaet u voor!
Courasy! schept met haer eens moet !
En treet de werelt met den voet
En al dat u belet de deught
En offert Jesum op u jonge jeught."

Voor hare vriendin, Susanna Wes, maakte zij meer dan
éen dichtjen. Een daarvan, „Protest" getiteld, had zoo zeer
den schijn eener persoonlijke uitboezeming van de gene, die
het gemaakt heeft, dat ik aanvankelijk de dichteresse en
verzamelaarster van den geheelen bundel Susanna Wes gedoopt had I). Ik werd in dit vermoeden versterkt, doordien
onder een vaersjen aan eene andere Jufvrouw Wes 2), de
letters Su geschreven waren, als of de schrijfster heure naam
begon. Dat Su wordt opgevolgd van zeven andere-teknig
u-s, ieder door een punt afgescheiden; en achter de achtste
u staat het woord Godt. Men zoá hierin eene opoffering der
zelfliefde aan God kunnen vinden, als wees de eerste letterg reep van den naam Susanna naar „U", namelijk naar God.
Maar deze gissing heeft alleen dan eenige waarde, indien
Susanna Wes voor de afschrijfster van den bundel, welke
zeer zeker eene tijdgenote van Zuster Maria geweest is, mag
gehouden worden.
PROTEST. 3)

moo langh mijn tijt hier sij wil ick alleen maer Leven
<oor Hem die my eerst schiep en 't leven heeft gegeven;
Wiet eens, hoe dier Hem stont en wat hem heeft gekost
.ls Hy uyt lieffde heeft my door sijn bloet verlost.
xoyt wil ick sin nog hert opt aertse laeten vallen
Zoch opt geen ydel is, maer achten 't niemandalle.
.Itijt sal mijnen wil in d'uwe (ii) sijn gevoegt;
at Ghy mijn oversent, ick sal [des] sijn vernoecht,
Lijn verder oock hetgeen waer in Ghy neemt behaegen
mal ick, o goeden Godt, gewillich u opdragen.

r) 0. ea N. Kerstliederen, door J. A. en L. J. A. Th., bl. 303, boven reeds

aangehaald.
z) BI. i r.

3) BI. r94.
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GEBEDT. I)

moeten Heer, gebenedijde,
goor wiens lieffde ik alles lijde,
mterckt my en maeckt my bequaem
'Itijt t'eeren uwen naem.
7.^oyt laet my in sonden vallen,
xoch het aertse niemendallen
>chten, maer u, Heer, alleen,
^ie 'k bemin, en anders geen!
ton die my na dit cort leven

Mal eens rust en vreughden geven.

Nu volge 't „Liedeken", voor de zelfde Susanna Wes gemaakt 2), en welks 3e koeplet onwederlegbaar bewijst, dat de
dichteres niet zelve dezen naam droeg. Het liedtjen is kunstig
gedicht op de schoone wijze van „Is dit des Vaders eenig
pand", een bekend kerstgezang, dat ik ook vermeen aan onze
Zuster Maria te mogen toeschrijven 3).
I.

ziet Jesus, mijn beminde Godt,

bw dienaresse die heser heeft begeven
Moo langh sy op dees aert sal leven
>lhier, om U te dienen, in dit slot. 4)
xaer d'ydelheyt en vraegh ick niet,
7.^ och acht hetgeen de werelt my aenbiedt;
>ileen uyt lieffde tot n wil ick dragen
at ghy my bereyt;
bdn hoop ick u behagen
Goal in eeuwicheyt.
2.

wendt my doch eenen Seraphijn
Clyt uwen Hemel, die mijn hart doet branden;
tpchiet lieffdens pijltiëns veelderhanden,
'lst u belieft, sy sullen wellcom sijn.
Zeemt my, o Heer, in uw behoet!
xiemant als Jesus oyt my stueren moet.
>en desen leytsman t'aller uyr en stonden
^il ick vol van deught
euwiglijck vastverbonden
Wijn in alle vreught.

i) B1. Iqs.

2) B1. x68.

3) N°. XVII der 0. en .N Kerstliederen van J. A. en L. J. A. Th.; het staat,
met de muziek, op bl. 32 van onzen bundel, zonder muziek op bl. 27 van ons
Kerstboekjen, dat te verkrijgen is bij Van Langenhuysen.
4) Zoo noemde men de kloosterafzondering.
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3
ppusanna, 'k wensch u alles goet!
C,w welvaert en geluk is nu gebleken.
minght loff den Heer, en wilt uytspreken:
„>Imachtigh is Hy die aen my dit doet:
„ Zoyt wil 'k vergeten Godts weldaet !"
xaerdien Hy u gestelt heeft in dees staet,
.envaerende u voor Bruyt en sijn beminde —

:ienscht dan weer soo groot
tien lieffd' voor Hem te vinden
t/tercker als de doot.

't Blijkt niet of Susanna de zuster was van Maria Wes,
maar wel dat de laatste den kloosterstaat niet omhelsd had.
Op Oude-Jaar zond onze dichteresse der laatste het volgend
akrostichon of naamvaersjen, in andwoord naar het schijnt op
een beklag van Maria Wes, dat het zoo moeilijk was de
christelijke volmaaktheid te bereiken.
„AEN JUFFr MARIA WES. x)
Karia, naer de deught doch tracht!
.11een moet ghy maer Een beminnen
Wechtsinnichlijck met al u cracht
p-in 't diepste van u hart en sinnen.
>ch, dat is Godt! — soo ghy volhart,
^aerachtelijck sal by u schencken
en vreught, die oogh, oor, sin off hert
each, hoorde noch en sal bedencken.

Dit Jaer is affgeleeft, 'tgeen volght staet te bedenken
Off u den goeden Godt het eind daervan kon schencken.

Juffer Maria Wes schijnt hare vrome vriendin hierop te

geandwoord, dat ook het „streven naar de deught"
in de waereld zeer zwaar viel voor zielen, die licht bekomhebben

merd zijn. Daarop voerde de verstandige vriendin haar het
volgende te gemoet 2) :
garia, wilt dan nu uyt uw gedachten weren
.I 'tgeen dat u gemoet gestadich court turberen.
must is u alderbest; rust u den Hemel jont;
t-iaeght wech dat u verstoort en niet genieten kont.
>ls ghy uw wenschen wenst soo is al uw opmercken:
,, as ick mee in uw staat, ick sou meer deughden wercken!"
tajy, schaep, ghy sift verdoold en treedt het pat juyst mis;

Mal Godt den mensch niet doen hetgeen hem salichst is!
i) BI. 183.

a) B1. 184.
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Doet dat ghy cont, van uwen kant;
Laet Godt begaen, wilt u niet quellen.
Had Godt n in die staet begeert
Hij hadt u daer in connen stellen.

In dit stukjen vooral ziet men, dat Zuster Maria eene
eeuwgenote was van Huygens en Tesselschade. Men zal zich
bij „Ey schaep, ghy sijt verdoolt ", oogenblikkelijk herinneren
Huygens' „Lijdt dat men u weerom treck !" _) en het bovengestelde „ghij treedt het pat juyst mis" rijmt zelfs zoowel
met Huygens' „gy voert uw speelnoot mis ", als met zijn
„een stallicht leidt haar mis" en Tesselschades „en gy hoort
altijdt mis" 2). Aan deze zelfde Maria Wes is het „Liedeken"
gericht waarvan ik boven gezegd heb, dat het dat zonderling
onderschrift droeg van „Su. u. u. u. u. u. u. u Godt."
Ook aan Zuster Maria van Meerwijck, bovengenoemd, en
aan Juffer Alida Harthal vereerde onze Godvruchtige poëtesse
dergelijke naemvaersjens, geschikt om in een gebedenboek
gelegd te worden, en ieder oogenblik, bij het indenken op
zich-zelve, tot liefde Gods en medemensch aan te sporen.
Men had in vroeger tijd de gewoonte elkander nieuwe
te doen, die in verband stonden met het vieren-jarsgiften
van den Zoeten Naam. Pr Adrianus Poirters heeft, met dat
inzicht, onderscheidene vaersjens, liedtjens, ja, geheele boekjens,
der jonkheid toegewijd 3). Ook dit gebruik vond bij onze
vrome Zuster Maria eene trouwe pleegster. Wij vinden er
een bewijs van, o, a., in een veelszins schoon gedicht, dat
ten titel voert:
„NIEUWE JAER,
gesckoncken aen Juf wen Maria ende Helena Groenen 4).

Deze Juffers zijn nichtjens van de schrijfster, die zich daarin
nader aankondigt als gewoon zijnde liedtjens te maken en ze
te zingen. De aanhef van het vaers luidt aldus:

i) Sneldicht, B IX, N°. 3, Almanak, 1854, bi. 177. 2) Almanak, 1854, bi. r8q.
3) Zie een voorbeeld in de Oude en N. Kerstliederen van J. A. en L. J. Alb. Th.,
N°. LXXXIX. Ook Stalpert, t. a. p. N ° . LXXVI. En ook het titelblad van den
Almanak, 18 54• 4) Bundel in HS., bi. 124.
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Heere, doet mijne lippen open
Dat ick uwen toff verclaer;
Doet ontdoyen en laet lopen
In mijn sinnen eenen aer

Niet van musicael gesangen
(Want mijn nichten singen niet),
Maer van woorden, sacht gehangen
In geen sangh maer lesens liet.

Vervolgens heft zij aan van de Geboorte Christi en de
gebeurtenissen, die in den feestkring van Kerstmis herdacht
worden, om tot haar eigenlijk onderwerp te komen: de naamsbevestiging in de Besnijdenis:
Siet sijn naeme die is Jesus:
Salichmaecker is het woort:
Noyt soo soeten naem als Jesus
Van den Hemel is gehoort.
Want inde Oude Wet voor desen,
Als men Godes name las,
Alles doen in schrick en vresen
Donder ende blixem was:
Maer, in onse blijde dagen,
Godt, een Lam, een suygent kint,
Wilt voor ons een naeme dragen,
Datmen soeter weet noch vint,
Jesu, woort vol soete minne!
Jesu, mijne salicheyt,
Speelt geduyrigh in mijn sinnen!
Blijft my by in eeuwicheyt!
Druckt geduyrich mijn gedaghten l
Sijt in alles mijn gelet',
Dat by daegen noch by nachten
Ghy mijn Jesus van my schey 1
Als ick Jesum by my drage,
Soo besit ick alle goet,
Als ick Jesum maer behage

Soo valt alle bitter soet.
Comt my Jesus weer te ontwijcken,
Dat Hy door mijn sonden vliet —
Schoon 'k besit hier al de Rijcken,
Soo een heb ick echter niet.
Honingh-vloeyent hooghste name,
Mijnen Jesus, mijnen Heer!
Naeme boven alle namen
Siet ick storte voor u ne @r!
SALIGHMAECKER, 'k leg gebonden

In mijn sonden tegens u:
Door u bloet van d'eerste wonden
Jesu, Heer, ontbint my nu!
Siet mijn siel in rouw en smerte,
Siet mijn tranen, die ick stort:
Een gemorselt nedrigh herte
Noyt van u versmaet en wort.
'k Buygh dan, Heer, voor uwe voeten,.
En in diepe ootmoedicheyt
Corn mijn Saelighmaecker groeten,
In den stal hier neérgeleyt.

Na nog eenige regelen gebeds, volgt dan de epiloge, eene
toewijding aan de nichtjens, wien de nieuwejaarsgift wordt
aangeboden. Het slot is een wensch en zinspeling op de
naamletteren JESUS, welke aan het hoofd der vijf geestelijke
gaven gespeld worden, die de dichteresse haren vriendinnetjens toebidt en met den Zoeten-Naamzelven opdraagt. Zij
heeft, zegt ze „lang voorhenen" nog kind zijnde, deze zelfde
edele nieuwjaarsgift van een hunner oude goede buurtjens.
ten geschenke gekregen .... Maar hooren wij de dichteresse
liever zelve:
„Siet, mijn lieve, waerde nichten,
Om dat ghy- li ë niet en sing/It,
Heb ick dit eens willen dichten:
En vergeeft het soo 't wat hinckt.

tls wat haestig affgeweven,
Om dat ick het garen sagh
Int geheel weer uytgeschreven
In u handen desen dag.
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't Nieuwe Jaer dat brengt ons mede,
Datmen goede wensen doet....
Goede Jesus, gunt my heden
Dat ick uwen Name soet

Magh besteden aen me nichten! —
'k Wensch dan nichiëns u gelijck
Dat u dese deughden lichten
Door dees eeu int eeuwigh Rijck!

Al de letters mach ontleenen,
En op yeder eene deught
(Die ons lange nu voorhenen —
Soo my anders wel geheugt! —
De oude goet gebuer vereerde
Tot een geestlijck nieuwe jaer,
En daerby ons ernstich leerde
Die met vlijt te volgen naer)

Dits mijn wensch die 'k aen u geve:
INNICH-, EENICH-, SEDIGHEYT,
VOORTGANCK hier in deughtlijck leven,
Naermaels, volle SALICHEYT.

Eer ick schey mijn eys in dese:
Ist dat uwen tijt het lij —
Dat ghy somtijts dan wilt lesen
Eenen Vader-ons voor my.

Daarop herhaalt de schrijfster nog eenmaal de vijf gaven
— ONDERTEEKENT het stuk.
Ja, goede lezeressen, alle twijfel aangaande den naam van
het dichterlijke Graafsche Begijntjen of eigenlijk Nonnetjen,
is bij mij geweken. Het meêgedeelde vaers moet, dunkt me,
zijn van de pen der punt- en liederdichteresse, die wij onder
den naam van Zuster Maria hebben leeren kennen: en dan
heeft deze Zuster zich onderteekend:

I. E. S. V. S en

W. v. RAVESTEIJN
A° 16 59.
Vraagt gij mij nu, hoe ik dit over- een-breng met het ontbreken van dezen naam in het Professieboek — dan zijn hierop

twee andwoorden:
Ten eerste: Het schijnt in dit gedicht eene reeds bedaagde
moei te zijn, die tot hare nichtjens spreekt. Het Professie boek begint met het jaar 1636: wat belet, dat Zuster Maria
(gelijk wij haar zullen blijven noemen) meer dan twee- of
drie -en- twintig jaar in het klooster geweest zij, eer zij dit
vaers opstelde? Maar
Ten tweede: Het Professieboek kan onvolledig zijn, ook
met betrekking tot het tijdvak waarover het zich uitstrekt.
Te vergeefs toch zoekt men er de namen in van Susanna
Wes en Barbara Peneel, en ondertusschen komt vijftien maal
het jaartal 1667 (18), hetwelk binnen dat tijdvak valt, door
verschillende toepasselijke chronica uitgedrukt, onder de
liedekens in Zuster Mariaas bundel voor. Een keer vinden
wij er 1666 in en éen keer (bovengenoemd) 1659. Maar 't is
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ook waar, dat bij de dichtjens-zelven, voor de Barbara en
Susanna, geen jaargetal is gesteld, en dat er daarentegen
twee liedtjens in den bundel staan, die, als van elders blijken
zal, eerst in 1672 gemaakt zijn. Wat is nu het waarschijnlijkst? Niet dat al die gedichten, welke loopen van bI. 9
tot bl. iii, in dat éene jaar 1667 gemaakt zijn, maar dat
de dichteres in dat jaar op veler aanzoek, gelegenheid zal
gevonden hebben ze netlens bij malkander in een boek te
schrijven, van hetwelk het onze een bijna gelijktijdig afschrift
moet zijn. Van hier ook, dat het gedicht gedagteekend 1659
later kon voorkomen dan de stukjens, vercierd met de tijdspreuken van 1667. Aanvankelijk zal de schrijfster, ten gebruike voor 't konvent, alleen de 1 i e d t j e n s verzameld
hebben, en er eerst later die oude nieuwe jaarsproet bijgevoegd. Ik vermoed dus, dat Zuster Maria, die in de waereld
WILHELMINA of WIJNANDA VAN RAVESTEYN geheeten zal
hebben, geboren is vóor het jaar 162o, dat zij in het klooster
is getreden vóor den aanleg van het ons bekende Professie boek, en, toen zij hare gedichten verzamelde, derhalve niet
veel minder dan vijftig jaren oud geweest kan zijn.
De Bundel gaat te veel met het leven meê, gelijk ik mij
dit in het konvent Maria-Graf voorstel, dan dat niet de
dichteresse-zelve van de meeste stukken hem zou bij -eengebracht hebben — al bezitten wij er slechts eene kopij, of
tweede exemplaar van, door eene vereerster van Zuster
Mariaas talent en ten gebruike bij den zang der Zusters vervaardigd. De tijdspreuken, die niet op de oorspronkelijke dichting
kunnen slaan, bewijzen trouwens, dat eene dichterlijke hand
de verzameling bestuurd heeft; ofschoon de enkele fouten,
die, slechts bij het overschrijven een en ander kunnen ingeslopen zijn, meestal van een aard blijken, dat de dichteressezelve ze niet kan gemaakt hebben. Is dus het Professieboek,
loopende van 1636 tot over 1700, kompleet — dat ik geloof
— dan is onze dichteresse in 1672 ten minste 53 jaren oud.
En dan dat zij zeer wel W. van Ravesteyn geheeten kan
hebben, althands geen der namen droeg in het Professieboek
vermeld, is mij stellig gebleken uit eene naauwkeurige ver
aller handteekeningen der sedert 1636 geprofeste-gelijkn
Zusters, met de hand van onze dichteresse, welke de formu-
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lieren van het Professieboek, in het tijdvak 12 Mei 16362I Aug. 1639, alle, zonder uitzondering, geschreven heeft.
Hare hand deed zij mij overigens kennen, door als schoonschrijfster en vaerzenmaakster, in het gezegde jaar 1672,
nog eene zeer lieve verrassing te bereiden aan eene novice,
welke toen hare gelofte deed. Zuster Maria vereerde namelijk
Juffrouw Maria Halkeet met een kalligrafiesch kunststukjen,
dat ook niet ontbloot is van dichterlijke verdienste r).
Dat stuk, in klein 4t 0 uitmuntend geschreven, voert ten titel
in eene afwisseling van romein-kapitale en italjaansche schrijfletters:
:1/e ^2a ad u2alee V 92eZen
élve2Q'^ 2'a9 V

i

a/ tJ eCAz ee

aeon re
elsvnaren4 en LUesell^aelen4 c/oa,oaaae

IVFF.e MARIA HALKEET.
✓i'a penaeosl

SVSTER PAVLINA
iate e%s Lie mee en en
aetaé 0% ar
ea c L en%
G(Ye^een a'é

ta L

aee, dens 'rill

een
/San c

az oase ao
ecasa cI sauce ce;
e21 a©na% 4,z ,O.%

za c#(

ene 171'.

Tot motto dient de text: „Et Transfiguratus est ante eos.
Matth: 17, cap: v: 2." Het begin luidt aldus:
.Den staedt eerweerde Bruyt waer in jck ben getreden
Verbiedt my dat ick die van Poëterss beclede:
En noch te meer soo court mijn cleyn verstapt hier by,
Dat ick niet dichten kon om u, naer u waerdy
Op uwen Bruyloffs Dach een Dichie te vereeren,
Om alle vreucht in Godt en liefde te vermeeren.
Maer van den and'ren kant de liefd' en min gebien
Dat ick dit sou bestaen, verstapt noch staet aensien.
De liefde wint het al: soo moetse hier oock winnen:
Soo dan ick gaen mijn dicht In Jesus naem beginnen.

r) In bezit van den hooger genoemde Heer Keyenberg te Grave.
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U Schepper, uwen Godt, is liefsten Bruydegom,
Die op den hoogen bergli van Thabor heden Glom,
En nam daer met hem mé sijn Dry beminde Soonen,
Om haer een straelken van sijn glory te gaen toonen,
Dat sy, daer door verlockt, haer oogen souden slaen
Op 't Hemelsch, en niet meer hun harten laeten staen
Op 't Aertsch, maer dat hun wensch mocht altijt sijn naer boven
Om jnder eeuwicheyt haer Godt en Heer te loven;
Voor haer VERANDERT by sijs aensicht als de son,
Klaerblinkender als 't oog des mensch aenschouwen kon.
Men sach terstont sijn kleet soo wit als sneeuw VERAND'REN.
D'Apostels alle dry, die sagen op malkand'ren,
En vielen plat ter Aaerdt; doch hoorden s'uyt Godts Throon
Een stem die nederquam „dit 's mijn beminden Soon,""

Daarop verhaalt de Zuster, in zeer naïeve bewoordingen,
voorstel van Petrus, rakende de drie tenten. „Maar
Petrus, lieven man," zegt zij, „ey segt wat gaet u aen
Denkt gij aldus, „met cous en schoen ", den Hemel binnen
te trekken?
het

„Weet gy niet, dat men moet den harden dop eerst kraecken
Eer datmen van de noot de soete keern kan smaecken?
Men moet VERANDERT sijn, door lijden gepurgeert z)
En in een ANDER mensch geheel end'al verkeert.
Moest Simon Jonas zoon eerst eenen Petrus welen,
En hoeden Christi Kerck door preecken en door lesen 2)
En leven hier beschimt, van yder een veracht,
En worden noch daernaer door 't CRUYS ter doot gebracht —
Hier siet gy, lieve Bruyt, dat niemant wordt gegeven
Godts glorie cn Godts vreucht of by moet ANDERS leven
En maecken voor sijn doot dat hij VERANDERT is,
Of seeckerlijck by loopt den weg des Hemels mis.
Vergeef my, weerde Bruyt, dat ick u schijn te lee ren;
't En is to ij n seggen niet, maar 't is het woort des Heeren.
Wy sien nu altemael dat gy VERANDERT sijt
In hulsel en in cleedt, jn doeck en in habijt —
Nu schorter noch al meer, dat gy in alle dingen
Te werck gaen stellen met al veel VERANDERINGEN.'

Niet als de vrouw van Loth moet gy veranderen, zegt de
dichteresse, maar als uw naamgenoot en verkoren Patroon,
die van Saulus — Paulus werd.
Dat thema van die „veranderingen" wordt het geheele stuk
door aangehouden, allicht een-paar-honderd alexandrijnen
lang. Zuster Maria geeft het nieuwelingetjen goede wenken. Zij
begint met de „Verandering" der vijf zintuigen aan te raden:
i) Gezuiverd.

2)

Bidden.
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„VERANDERT u gehoor, en lijdt geen vuyle dingen,
Die jemant oyt voor u mocht spreecken ofte singen;
En haet den achterklap, als een fenijn serpent:
Sijt soet en lief getal, tot vriend'lijckheyt u went.
Is 't dat gy ergens hoort dat questi is geresen,
Voecht u soo 't kan geschién; soeckt middleress' te wesen.

Na dat het Gezicht, het Gevoel, de Reuk, en de Smaak,
niet zonder toepassing op het geestelijke, besproken zijn, gaat
de auteur tot de geestesgaven over, en dan volgen eenige
regels in den stijl van Cats:
„VERANDERT alsoo voort, verandert in u seeden,
VERANDERT in u spraeck, verandert in u reeden,
VERANDERT in u .....

enz. enz."

met nog eenige reizen eene gelijksoortige herhaling. Eindelijk
zegt de auteur:
„Soo volght dan goeden Raedt, dan salmen van u spreecken,
ghy VERANDERT sijt van leven en gebreecken,
Waerom gy heden comt tot ons MARIA-GRAFF;
Verandert daer geheel en lecht daer alles aff.
Dit huys wensch ick u Bruydt, dat mach u Thabor wesen,
Waer datmen u door deucht omhooch sal sien geresen."
Dat

Dit beeld wordt lief volgehouden en het stuk besloten met
de voorzegging, dat Zuster Paulina in den Hemel haar tabernakel maken zal. Onder het stuk staat, als anagramma :.
„Verandere" — „Naer vrede ". Dan volgen er twee liedtjens,
van het laatste derwelke 't slotkoeplet ontbreekt : dat te betreuren is, wijl daaronder misschien de voornaam voluit der
dichteresse gestaan heeft. Echter is mij dat laatste koeplet
geheel bekend, uit den bundel, waar het liedtjen in overgeschreven is. Het luidt aldus (bl. 1 59) :
,,Danckt den Heer, want hy is goet,
Die u dees genade doet
Dat hy u voor zijn bruyt
Corot te aenvaerden,
Op der aerden
U treckt de werelt uyt:
Looft hein met een soet geluyt!"

Ook hier weder is de kopij van de twee genoemde liedtjens
in mijn bundel veel minder zuiver van spelling en vaersmaet,
dan zij voorkomen op het schoone quarto- exemplaar, hetwelk
Verspr. Verh. II.

I8
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aan „Suster Paulina" zal aangeboden zijn, en dat ik houde
door de eigen hand der dichteresse te zijn geschreven. Als
proeve van haar schrift diene dit half-vaers:

De hand van den bundel, waar ik al hare overige dichtproeven uit geput heb, is wel fijn en vlug; maar de afschrijfster kent de taal zoo goed niet als de dichteres, maakt soms
zinstorende fouten (i9), en vergist zich vooral dikwerf, waar
zij enkele latijnsche woorden te schrijven heeft. Zoo wil de
afschrijfster den bundel sluiten met de spreuk; „Finis coronat
opus", maar spelt ze op de wijze der genen, die oud Fransch,
maar geen Latijn kennen: „Fynis couronne opus".
Het blijft een belangrijk vraagstuk, of Zuster Maria dichte
liederen, die in den door haar gevormden-resivand8
oudste
gestalte voorkomen, en die wij pas
met
de
bundel
vijftig jaar later zeer verminkt voor het eerst te-rug-vinden
in den oudsten bekenden druk der Oude en Nieuwe Lof-

sangen I).
Zij zijn de volgende:
O.en.NK.
HS. O. en N. L. A. Th.
„Court siel, die Godt mint bovenal" bl. 13. D. I, bl. 30. N'. XXX.
„Verheught u, menschen" . . . . „ i6. „ i, „ 33•
„Is dit des Vaders eenich pant". . „ zo. „ I, n 34• n XVII.
„O Mensche, weest verheught" . . „ 36. „ I, „ 36.
„U Maria, die op heden" . .
• n 44. n I , n 53• ,, XC.
„Die selfs de son haer licht eerst
heeft gegeven ". . . . . . . . „ 87. „ I, ,, 35.
„Verblijdt u, mensch, om dese nieuwe
maere 2))
n 8 9• n I, n 35•
„Een nieuwen Hemel fray doorlicht" [Liedekens ter eeren acht Heyligen vande
Predickheeren ordre] bi. 107-114. D. III, bl. 60-63.

Ook het schoone liedtjen „Weest, nieuwgeboren Kind,
gegroet !" in onzen bundel O. en N. Kerstliederen 3) is aan
den bundel van Zuster Maria ontleend, en in het Geesteljck
Lusthoofken (1685, bl. 67) komt een lied van Maria Magi) Zie onze O. en N. Kerstliederen, bI. 2 99 - 3 00•
Dit lied heeft in den druk der O. en N. Lofsanjen zijn
verloren. 3) N'. XLI.
2)

2

slotkoepletten
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dalena voor, dat veel over- een-komst heeft met een dergelijk in
den graafschen bundel l): „Waer soeck ik u, helaes, wat raet !"
Ik heb boven aangemerkt, dat er verwantschap was tusschen de poëzie van Zuster Maria en den toon, die er
heerschte in de kontrovèrsvaersjens van Huygens en Tesseltjen ;
ook vonden wij nu en dan den toon van Pr Poirters en Vader
Cats bij haar te -rug; maar uit den graafschen liederbundel
blijkt, dat zij ook bekend was met de poëzie van den Aartspriester Stalpaert, Anna Roemers hoogwaardigen vriend 2).
Ik heb namelijk in dien bundel te- rug-gevonden Stalpaerts:
„Uw oordeel aen den Koningh geeft ".
Onder de overige liederen, die in den bundel voorkomen,
munten nog uit een paar navolgingen van het Hooge Lied;
maar de ruimte laat mij niet toe, er hier proeven uit mede
te deelen. Hierachter laat ik, in eene noot, de vernuftige
tijdspreuken afdrukken, die Zuster Maria aan sommige liedtjens
verbonden heeft. Ik wil hier nu nog de toepasselijke anagrammen mededeelen, die in haren bundel voorkomen:
Onder een liedtjen op 's waerelds kruisen: „Cruyske" —
„Suycker" (bl. 30) ; onder een gelukwensch : „Adriana de
Bije" = „Dina de arabije" (b. 37); op Maria Geboorte —
„Ave", omgezet „Eva" (bl. 46), een van ouds bekend anagram;
onder een liedtjen op den doek van „Veronica", die zwicht
voor 's Heeren wezen, ons „onder schijn van broot" gegeven,
leest men: „Veronica" = „Veni caro" (bl. 73). Op bl. 104
komt een raadsel voor, dat ik niet weet op te lossen, en gij,
Begijntjens? Ziethier: „Het AA Io 15.11.8 soeckt 10.20??
Op bl. 116 onder een liedeken „ ter eeren de H. Teresa":
„teresa 3) !" „Raetse !" de Zusters van den 3n reg. namelijk.
Op bl. 117 — „Liefde" = „Fidele ", Op bl. 189, onder een
Drie -Koningenliedtjen „Ster" = „rest".
Met nog twee stukjens zal ik deze mijne onverzadelijke
waterputting uit eene bron, die nimmer droog schijnt te
worden, besluiten.
i) O. en P. g A. Th. N°. CV.
2) Almanak 1854, bl. 222. [Werken van Alb. Th., Dl. X. Verspr. Verhalen,
I, bl. 1 93.]
3) De afschrijfster heeft hier weêr eene h tusschengeschoven: Theresa". Zuster
Maria wist beter — Theresa was Spaansch, en het Spaansch heeft Teresa".
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Ziet hier het liedtjen, dat Zuster Maria kenmerkt met het
„Chronographicum : Heer U WIL moet geschIeDen !" (1667)
I.

Voortaen, o Heer, en sal ick bidden niet
Als dat niet na jet maer uwen wil geschiet
In my, om my, door my, en over al,
In vreught en pijn, vermaeck en ongeval —
Sóo 't U behagen sal!
2.

Heer, off u kint somwijlen haer vergis
Met iet te bidden dat niet saligh is,
Al schijnt natuyr gevoeligh en gestoort
En acht dat niet; Ghy weet hoe 't best behoort —
Gaet met u wil maer voort!
3
En off ick somtijts oock wat claeg off creun,
Nochtans lek op u lieffde hoop en steun;
Ghy sift alleen mijn wit en ogen merek:
Maeckt my, o Heer, door u genade sterck,
Dat 'k uwe wille werck.
4•
Soo sal ick seggen, Heer, met Paulo vry:
„Ick leef niet ick, maer Christus leeft in my!"
Iek bidt u dan, Heer dat Ghy court en blijft,
En dat mijn sonde u niet wech en drijft:
Hier toe my helpt en stijft!

Ik geloof, dat Zuster Maria niet voor het jaar 1692 aan
het klooster ontvallen is; want, naar 't mij voorkomt, is met
háar hand onder de gelofte van Zuster Teresa Harmans
Theunissen aangeteekend, dat deze Zuster den 7" Dec. 1691
overleden is I). Zéker schijnt mij trouwens, dat zij in Augustus 1689 de gelofte voor Zuster Catharina Peeters nog gegeschreven heeft 2), de laatste die in het handschrift is opgeteekend.
Lieflijk is het eindvaers, dat Zuster Maria aan het slot van
haren bundel en vermoedelijk in hare laatste levensdagen
geschreven heeft

(20):

i) Professieboek, bl. 14.

2)

T. a. p., bl.

21.
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„EYNDE VOOR EYNDE i).
Dit is door Jesus macht en sijne hulp geschreven
Daerom moet ick Hem danck, eer, loff en glory geven:
Want sonder Hem en ben, en mach, en can ick niet.
Wat eracht heeft aert en stoff, een halff gebroken riet!
Ontfanckt dit boecxken dan, mijn Godt, tot uwer eeren
Opdat daer op u rijck en glory mach vermeren!
Iek bidt u voor die geen, die daer uyt singht off leest —
Versterckse door u kracht en principalen geest!
Ookc heb ick een versoeck aen die die daer in lesen —
Sy mij in haer gebedt gedachtich willen wesen,
En bidden Godt door sijn vergoten, dierbaer bloet
Hy aen mijn sondigh stoff hier nae genade doet."

Ja, goede Zuster, de gemeenschap, die gij vraagt, zal u
niet geweigerd worden. Nog in het jaar des Heeren 1800
een-en-tachentig leven er zielen, die u lief hebben, en die
u den Zelfden zusterdienst bij den Vader vragen, dien gij
van ons niet vergeefs verlangd zult hebben. Hoe zoet zoíl
het u geweest zijn — hadt gij, behalve uwe hoop, welke
te -leur - stelling dreigde, in den kommervollen toestand der
Katholieken uwer tijd reeds eenige teekens mogen waarnemen van den dageraad, die met de XIXe Eeuw voor hen
is opgegaan! Gij zongt wel vol moed, in het „Liedeken ter

eeren des H. Willebrordus" 2 ) :
„Ghy Bataviers hout u constant
In Willibrordus leere l"

maar elders blijkt, dat gij den toestand der Kerk in Nederland donker inzaagt.
Inderdaad, het liedeken, getiteld: „'t Alderheylichste sacrament van Mirakul tot Brussel, Voise: Nederlanders, pluckt
Lourieren !" geeft dit te kennen 3). Zuster Maria noodigt de
bedroefde Nederlanders naar Brussel, om troost te vinden:
„Bidt hier met gevouwen handen,
Bidt den grooten Godt van al
Voor de noot van onse landen:
Want Hy ons beschermen sal.
Stort hier tranen en gebeden
Aen dit heyligh Sacrament,
Dat ons haest den peijs en vrede
Brengen sal uyt 'sHemels tent."
i) Einde des boeks voor 't einde des levens.
Bundel, bovengen. bl. 574.
3) Bundel, bl. rg6.

2)
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Voords beschrijft zij het wonder, beurt hare landgenooten op,
bidt tot Christus en zegt:
„Jesu, o mijn uitvercoren,
Wilt mijn helpen uit de doot,
Helpt ons eer wy gaen verloren:
Want wy sijn in grooten noot!"

Maar in dit oogenblik vindt men te Brussel het Feest van
Gods medewerkende Genade in zijn H. Liefdeoffer:
„Menschen, wilt u dan betrouwen
Op dit heylich sacrament,
En wilt oock den feestdagh houwen,
Die te Brussel is bekent:
Vreest doch voor geen valsch gekaeckel,
Off het craeyt aen alle kant,
't Sacrament van Godts miraeckel
Sal u geven de overkant."

Haar familienaam „van Ravensteyn" schijnt aan te duiden,
dat hare ouders of misschien reeds grootouders uit Ravensteyn naar eene andere streek verhuisd zijn. De taal onzer
zuster doet aan Holland denken. De familie Wes heb ik in
de amsterdamsche registers aangetroffen.
Wie ontdekt nog eens de doopakte dezer meer dan gewone
dichteres?

Bij het beleg van het jaar 1674 en de uitdrijving der
Franschen, was het klooster Maria-graff met de belendende
gebouwen zwaar beschadigd geworden. De Zusters wendden
zich p. requeste tot de Staten met verzoek om te-gemoetkoming in de reparatie I). Na de verschillende bureelen te
hebben doorloopen, wordt dit verzoek den II Okt. 1675
toegestaan door den Prins, onder de voorwaarde, dat het
klooster „jaerlijcx de somme van een hondert gulden" zal
uitkeeren, voor een der protestantsche Predikanten, „tot desselffs huyshuyr". Hieruit schijnt men te mogen afleiden, dat
het huis van den Predikant weder in gebruik aan de Begijntjens
i) Archief boveng. n°. 26.
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gekeerd was. Ook het Rektorshuis is aan het klooster te-ruggegeven, blijkends akte van cessie, door de stad, van 8 Aug.
1675, en eene quitantie der Magistraat, groot f loo.— voor
reparatie, door haar aan dat huis voltrokken I).
Men vindt in het genoemd Archief verscheidene bewijzen,
dat de Begijntjens, bij het aanwinnen van eenig grondbezit,
door welwillende burgers van Grave werden ter zijde gestaan,
die haar hun naam leenden tot het verlijden der daarbij
noodige akten, uit hoofde der moeyelijke verhouding, waarin
het klooster stond tegenover den Prins, die ieder oogenblik
er de hand op kon leggen, en het vernietigen. Intusschen
hadden de Moeders heure zaken met zoo veel overleg weten
te bestieren, dat men de geledene schade geheel hersteld
had, en zich, dank zij ook de bijdragen der burgers en hulp
van den geestelijken vader, den Bisschop van Roermond, in
1690 mocht verheugen in eene aanzienlijke verbetering, die
de gebouwen van het klooster ondergaan hadden. De kerk
was namelijk weêr aan de Zusters ontnomen, en door Willem
III in gebruik gegeven aan de Réfugiés. Nu waren deze wel
zoo weinig in getal, dat er 50 jaar later nog maar twee of
drie huisgezinnen over waren, en de Predikant ontslagen moest
worden 2), maar dit was geen reden voor de vrije Republiek,
om de kloosterkerk aan de Katholieken te laten; derhalve
werd er in het klooster-zelve een lokaal tot kerk verbouwd.
De hierop doelende brief van den Bisschop, Heere Reginaldus
Cools, is te belangrijk, om niet in zijn geheel te worden
medegedeeld. Er is uit af te leiden, dat, onder den druk der
omstandigheden, de kloosterregels wel een weinig verslapt
waren. Misschien staat ook hiermede wel in verband een
vroeger (in 1688) door de Moeder gedaan verzoek, om de
nieuwelingen het habijt niet te doen dragen, waarop de
Bisschop geandwoord had, dat hij hier bezwaar in zag, wil
de Hollanders dan zouden zeggen, dat het klooster uitgestorven
was, en het zouden aanslaan 3).
Ziehier den bedoelden brief 4) :

i) Archief no. 27 en 28.

2) Tegenwoordige staat der Vereenigde 2 ederlandere, DI. II, bl. 272.
3) Archief, n°. 37.

4) T. a. p. n'. 41.
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Ruremunde, II ober 1690•
„Seer Eerw. Mater.
„Rebbe met groote vreucht van mijn herte ontfangen VE
leste aengenamen, hoewel sonder datum; waerby VE my
schrijft, dat Godtloff de Borgerye haeren dienst nu soude
hebben inden nieuwen bouw; daervoor wy gedurich Godt
almachtich moeten bedancken, ende bidden den H. Geest,
dat Hy u eenen nieuwen en vierighen moet mocht scheppen
met alle de religieusen, die ick oock veel ghelucks wensche,
om voirtaen met meerder devotie, ootmoedicheyt, obediëntie,
silentie, ende recollectie te gaen leven; trachtende dat alle
de regels ende constitutiën nu vlijtigher ende exacter moghen
onderhouden worden als tot nochtoe is ghebeurt. Daeromme
soude het oock goet wesen, dat alle de religieusen, tusschen
dit ende Kersmisse, costen houden heure exercitiën, en alsoo
met het Kindeken Jesus oock te moghen herboren worden
in eenen nieuwen yver ende in de gratie van den H. Geest.
Men moet oock nyet laten dyen dach wel aen te trecken
ende daeraff een anniversarium van dancksegginghe te houden,
ende alsdan oock te bidden voir den eeuwighen leghen ende
benedictie voir alle de ghene die daertoe oock hebben ghe
sonder ons te vergeten. Ondertusschen verhopende-coöpert,
de vernieuwinghe vanden inwendighen mensch van UL.
allen, blijve,
Seer Eerw. Mater,
UE. seer gheaff: vader ende dienaer in Chro
Fr. Reginaldus
Epus Ruremund."
Tot beter verstand van dezen brief, moet men in 't oog
houden, wat door een protestantsch auteur 1) der vorige Eeuw
ten aanzien van het gebruik der graver kerken gezegd wordt:
Men heeft twee kerken binnen Grave. „De voornaamste staat
op de Markt en was wel de eer aan de H. Elisabeth toegewyd. Zy wordt van de Gereformeerden gebruikt, welker getal veel kleiner dan dat der Roomschgezinden is, en door
twee Predikanten bediend." De kloosterkerk was in gebruik
bij de fransche Hervormden, gelijk wij boven gezegd hebi) Tegenop. staat t. a. p. bl. 272.
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ben. In 1690 begon dus voor de burgerij de dienst in de
daartoe ingerichte kloostervertrekken, waarvan men in 1 740
bij den bovenbedoelden schrijver nog aldus gewaagd vindt I):
„De Nonnen neemen haaren Godsdienst in eene kamer van
't Klooster waar, die egter te klein is, om alle Roomschgezinden van Graave te vervatten, welken daarom nog een
ander kerkhuis, tot het plegen van hunnen Godsdienst, vergund wordt ".
Gebrek aan ruimte verbiedt mij met die uitvoerigheid bij
de latere lotgevallen des kloosters stil te staan, welke eene
volledige historische schets vereischen zoi1, en waartoe ik nog
wel eenige bouwstoffen heb verzameld. Maar, buitendien, ik
wilde vooral spreken van Graves lieve en vrome dichteresse;
en waar deze van het tooneel treedt, schijnt het met den
laatsten luister van het klooster gedaan te wezen. Over het
verval, men houde 't mij ten goede, wil ik liefst kort zijn.
Wij zien, na i7oo, de Zusters bij herhaling in hare bezittingen besnoeid, bedreigd in haar bestaan, en genoodzaakt
een deel harer vrijheden op te offeren 2 ).
Den 16n Aug. 1729 bevond men dat al de Begijnen, aan
wie levenslang verlof gewaarborgd was om in het klooster te
blijven, waren uitgestorven, en derhalve werd aan den Rentmeester J. Ruyl opgedragen, al de „vaste goederen, renten,
en chijnsen" prijs te verklaren voor het Domein.
De Zusters dienden hier bij herhaling een inderdaad wel
smeekschrift tegen in. Aanvankelijk maakten zij-spreknd
zwarigheid eene lijst harer goederen over te leggen en ver
dien aanzien naar een staat van het jaar 1696 ;-weznt
maar eindigden toch met toe te geven. Hoe deze zaak is
afgeloopen, blijkt niet uit de voor handen oorkonden, maar
wel, dat de Zusters in 1733 (25 Jan.) weêr in grondbezit
waren 3).
Den 17n Maart 1757 waagden de eenig overgeblevene
Zusters, slechts 4 in getal, weder een aanval op het
goede hart van „Hare Kon. Hooghd Mevrouw de Princesse
Douarière van Oranje en Nassau, als moeder en voogdesse over de hoogvorstelyke kinderen ", opdat zij verlof
i) Teyenay. staat t. a. p. bl. 272.

2)

Bijv. Arch. n'. 46 , 53 , 55, enz. 3) Arch. n °. 63.
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mochten bekomen, uit aanmerking harer hooge jaren, eenige
weinige jonge dochters voor hare hulp in het huis aan te
nemen, zich daarbij beroepende op de gunstige beschikkingen
deswege in der tijd genomen door de vorige Princen I). Maar
deze aanvrage bleef zonder gevolg. Eindelijk, in het jaar
1760, na de dood der Princes- douairière, kregen de konventualen verlof van den Raad der Domeinen zich tot den Prinszelven te wenden, en Willem IV beschikte I Juli 1760 in
gunstigen zin. 't Werd dan ook tijd : want er waren nog
maar drie personen in het klooster, en de jongste was „ge
ouderdom van seventig jaren ".
-surpaetdn
Door de gunstige dispositie van den Prins, bleef het klooster
nu, schoon kwijnend, in wezen tot het begin dezer eeuw.
Toen is de stichting der Hertogen van Gelder gevallen
onder een drie - dubbele stormvlaag.
Het „Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks"
wilde eindelijk ten uitvoer brengen, wat de Princen van
Oranje gedurende twee eeuwen gedreigd hadden te doen,
namelijk de kloostergoederen met der daad te sekularizeeren
en het klooster op te heffen. Maar bij „Requeste van de
Overste der Possesseurs van 't Clooster Maria-Graff" (N.B. de
Matersse der Begijntjens), werd overgelegd eene adstruktie,
waaruit moest blijken, dat de renten, waar het klooster van
leefde, geenszins voortsproten uit Heerlijke Rechten, en het
derhalve niet eigenaardig scheen gemelde rentgevende goederen prijs te verklaren. De Burger Krieger, repraezentant
in Den Haag en Schepen van Grave, of althands den zelfden
naam als een der Schepenen van Grave voerende, werd
belast met het verdedigen dezer prxtensie. Evenwel, de
dreigende onweêrsvlaag kon niet worden afgewend.
Den 9n November van het jaar i 800 voegde er zich namelijk
een zoo felle stormwind, dit maal niet van woorden, maar
van wezenlijke najaarsvlagen bij, dat het kloostergebouw half
vernield, en de Zusters genoodzaakt werden in een burger
huis van Grave de vlucht te nemen.
Den 26n Jan. van het jaar i800 was Zuster Cecilia Oploo
Overste, maar de geestkracht dezer Zuster was tegen den
i) Archief, n°. 65.
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weêrspoed niet bestand geweest; hare hand viel van het
roer, en zij schijnt zich aan het drukkend lot des gestichts,
voor haar persoon, te hebben onttrokken. Ziedaar den derden
schok: veel meer dan noodig was, om de stichting den
doodslag toe te brengen.
Op Woensdag, den 24 Feb. des jaars 1802, namen de
„Thesaurier generaal en Raaden van Finantiën der Bataafsche
republiek ", het edelmoedig besluit zich over de ruïnen des
kloosters, en — over zijne goederen, — met kiesche uitzon
-deringvalátfsBeijn htdsgra
van den Pater, — te ontfermen; en te verklaren te wezen
— staatsdomein. Van een en ander werd een inventaris opgemaakt, en men had deernis genoeg, om aan de overgeblevene
Zusters levenslang een „derde part" der opbrengsten te
beloven. Gelukkig waren die zusters nog maar twee in getal:
Theresia van der Linden en Clara van 't Zand I).
Den gn Juli des zelfden jaars werd het beschadigd klooster
verkoop toegewezen aan Ruth Dirks voor de som-gebouwin
van f 405, onder voorwaarde, dat hij de ringmuren alsmede
de voorpoort zoû laten staan, maar de „eygentlyke kloostermuren, als ook die van den zoogenaamden nieuwen Refter,
tot den grond toe afbreken ". 2)
Den 3 Jan. 1804 vindt men nog melding gemaakt van
„de gesuprimeerde Susteren van 't Clooster Maria Graf' en
men moet den toenmaligen republikeinen ter eere nageven,
dat zij ten minste, zoo goed mogelijk, de geestelijke diensten,
waarmede de goederen belast waren, des Dingsdaags en
Donderdaags, hebben doen verrichten, daarvoor uitkeerende
aan den Eerw. Heer Hamakers f 135.— 's jaars 3). En zoo
ik wel onderricht ben, worden nog heden de zielmissen, in
het klooster gefundeerd, ter intentie der weldoeners opgedragen.
Maar het bidden der Zusters in gemeenschap: dag aan
dag de Boetezangen van den Koninklijken Profeet, de groote
Litanie der strijdende Kerk, den zegepralenden geloofshelden
opgedragen, en de andere gebeden, die van de liefdezorg der
Zusters door vrome dooden waren gevraagd — zij weêri) Arch. n°. 69.

2)

T. a. p., n°.

70.

3) T. a. p. n°. 78.
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klinken niet langer in de gewijde muren van Maria-Graf;
sinds jaren is het puin dier muren zelfs verdwenen, en het
is ter naauwer nood, dat een der genen, die tegenwoordig
de aloude kloosterkerk bezoeken, zich harer herinneren zullen,
welke aan den voet van den noorderkerkmuur, jaar op jaar,
gedurende drie en een halve eeuw, door tedere maagdenhanden zijn ter ruste gebracht.

Ziedaar dan het verhaal, dat ik aan mijn goede Begijn
gewijd had. Loopt het eenigszins treurig af — ik kan de
geschiedenis niet anders maken dan zij is. Het verledene
hebben wij niet in onze hand. Wat hebben wij dan in onze
hand? — Met Gods hulp, het heden en de toekomst. En
op heden bestaat er nog eene Begijnstichting, die wij gelukkig
met andere dan treurende oogen kunnen aanzien. Ik bedoel
St Ursulaas hof te Amsterdam. Laat mij wenschen, dat deze
oude godsdienstige instelling onzer vaderen nog lang in wezen
moog blijven, en toenemen in bloei. Er zijn schoone herinneringen aan verbonden — en het voorrecht is zoo zegenrijk,
dat binnen den stillen omtrek des Begijnhofs, de Throon,
als ik mij zoo uit mag drukken, de Throon is gevestigd des
Genen, die regeert ter „Heyliger Stede," die boven den
„gloed des Vuurs" heeft uitgeblonken, en van wiens wonderdadige openbaring binnen onze vesten de opkomst en
grootheid dezer stad wordt gedagteekend. De Begijntjens
zijn eene instelling, die bizonder aan het nederlandsch
charakter, zoo in Vlaanderen en Brabant als in het Noorden,
geëigend schijnt, en het zou zeer te bejammeren wezen zoo
deze zusterschap ten onzent niet in stand bleef. Mijn beste
wenschen voor den zegen Gods over het Begijnhof en het
verblijf des H. Geestes in die rustige stichting!

AANTEEKENINGEN.

(r) Men verhaalt, dat een kogel, dien de Bijitjens (meerendeels werkgasten van
's Lands werf) naar de belegeraars der overzijde wilden zenden, door middel van
een kanon, dat zij uit het tuighuis gehaald hadden, wel over de gracht vloog,
maar tevens over de huizen, en ne@rviel voor de stoep van een porceleinwinkelop
het Muiderpleintjen(l). Alle Amsterdammers weten, dat een kamper schipper,
Kamper Toon, welbekend, van de patriotsche zij » het stoute stuk bestond" van
de gracht over te varen, den wal van het eiland te beklimmen en de ophaalbrug
neér te laten; waarop de inneming door de „Keezen" (Patriotten) en de vlucht
der Oranjelui volgde.
(2) [Lambertus Joannes Alberdingk Thijm, gestorven den Ien December 18 54.
Den Oen overleed Begijntje Been, zij werd begraven aan de zijde van des schrijvers
broeder Lambertus. (Klimop en Rozen, I, bl. r66)].
(3) De Begijnhofoverlevering zegt, dat toen, tijdens de Hervorming, aan de
amsterdamsche kinderen van Ste Ursula heur bruin habijt met wijde mouwen
verboden werd, de Begijntjens, waarvan er verscheidene zusters, dochters en nichten
van Burgemeesters waren, ten Stadhuize voor de Heeren gingen staan met de
vraag, of de Heeren dan maar zelven bepalen wilden, wat kleed hun paste aan
te trekken; waarop de Heeren andwoordden, dat zij zich kleeden konden, niet als
nonnen, maar als de vrouwen en dochters der Burgemeesters. Hierop volgde de
aanvaarding van het huifmutsjen met den kovel, of met de kap, van den sluyer,
de kraag, en den zwarten bouwen, die nog heden door de zusters gedragen worden.
(4) 't Is opmerkelijk, dat zij nooit anders worden aangeduid dan onder de benaming van „psonen, Incvrouwen off vrouwen des Haeffs (nooit Hofs noch Hoefs) vursz."
(5) D. Paringet van Mr. P. van Alen, „Memoriaal of Beschrijving van de Stad
Grave", bI. 168. Deze Ridderhuizing schijntgelegen te hebben ten Westen van het klooster. In 1622 op de plaat van C. Liefrink, vindt men de bedoelde gebouwen daar nog.
(6) Deze wordt, ten minste in later tijd, bepaald aangewezen op de platen en
platte-gronden bij Le Petit, van Liefrink, in den . assauschen Laurencrans (bl. igr),
in Guicciardijn, in het stedenboek van Blaeu, en in De Groots Jaarboeken (bl.
104); later staat zij aangeduid als „Weeshuys": op den pl.-gr. uitg. door Fr. de Witt.
(y) Van daar de benaming van Begijnenwal, die dat gedeelte draagt in 1568:
Zie een besluit van de Magistraat bij Hendrikx, Gesch. en aardrijksk. Beschrijving
der stad Grave, DI. I, bl. 175. Vergelijk voor het jaartal 1745: Het verheerlijkt
,Nederland, enz. bij Tirion, DI. I, No. 142. Zie, in verband hiermede, de noot 5
bij bl. 233.
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(8) Koning Philips, uit aanmerking „van de goede ende getrouwe diensten, die
[zijn] lieve en getrouwe Neve, Ridder van [zijne] ordre, gedaen hadde den Keyser
[zijnen] Heere ende vader, ende [hem] alsnoch dagelijcx [deed]," stond, bij zijn
vertrek in 1559, Prins Willem van Oranje deze Heerlijkheid in pandschap af voor
de som van x Io,000 g Vlaamsch, „te converteeren tot meerder beneficie van den
Lande." De brieven bij Paringet, bl. 229 en volg.
(9) Art. IIII. „Geen vande Roomsche Geestelijckheit, of van eenige Secte,
soose mogen ghenaemt zijn, sullen haer onderwinden yemandt IN ONDERTROUW
OP TE NEMEN, te TROUWEN ofte HERTROUWEN, op pene voor de eerste reyse, dat
alle de soodanige de plaetse harer wooninge, ofte residentie terstont sal worden
ontseyt,... ende soodanige ondertrouwe sal daer en boven nul ende van geender
waerde zijn, ende niemant hem vervorderen, daer op eenige proclamatie ende
solemnisatie te doen: Ende die haer by soodanige laten ondertrouwen, ofte oock
daer toe raet en daet gegeven hebben, sullen verbeuren hondert Carolus guldens."
Bij art. XL wordt den „Paepschen ouders" verboden zich tegen een huwelijk
met onroomschen te kanten. Paringet en van Alen, bl. 269 en volg.
In het IIIIe Capittel van haar schoolreglement bepalen de Princessen „wie geen
Schoole mogen houden: „Alle gewesene Paepsche Schoolmeesters" op boete, de
eerste reize 5o gld., de tweede zoo, de derde op „arbitrale correctie." Ook wordt
den „Paapschen schoolmeesteren," die hier of daar noch schuilen mochten, uitdrukkelijk verboden met de kinderen naar plaatsen te gaan ,,buyten onse gehoor
leggende," om ze daar te leeren; ook dat zal „arbitralick", desnoods-saemhyt
met verbanning, gestraft worden. Ook wordt voorzien en verboden dat kinderen
„op Sondagen of Paepsche Heylige dagen by avonden ofte ontijden, 't zy in
BAGIJNE Ofte NONNE CLOOSTERS, Of PARTICULIERE HUYSEN, onder schijn van te
leeren Nayen, Breyen, Spinnen, op Instrumenten spelen, of andersints, sullen
leeren lesen ofte schrijven ". Men zou zich moeilijk een denkbeeld kunnen maken
van de spitsvondige dwangmiddelen, waarmede men daar te Grave de bevolking
de „ware Gereformeerde Religie" heeft trachten in te enten.
Het geheele schoolreglement is in dat opzicht eene monsterproeve van dwingelandij. Paringet en van Alen, bl. 256 en volg. Wees dwingeland — maar wees
het in naam van een bovennatuurlijk gezach, waarmede gij u, te-recht of te
onrechte, bekleed gelooft: maar den dwingeland te spelen, in naam der Vrijheid,
der vrije kritiek, en van de onafhankelijke individuëele rede, dat is de onmenschelijkste barbaarschheid en tevens de God- en menschtergendste onzin, waartoe een
Goevernement vervallen kan; en dezer barbaarschheid en dezen onzin heeft de
Regeering der Geünieerde Provinciën, wier vrijheidszin men ons ter vereering
opdringt, gedurende twee en een halve eeuw op het toomelooste bot gevierd. God
dank, dat wij betere dagen beleven. Ik zeg volmondig: „Eere den hedendaagschen
politieke-liberalen! — behalve waar zij beweeren, dat in Nederland van 1566 tot
1795 de vrijheid iets had in te brengen."
(so) Aanhoudend, ook in 1656, wordt er gewaagd van het Mis hooren te Velp,
ondanks het sluiten der vestingpoorten. Hendrix, Dl. II, bl. 26.
(ii) Brab. plakaatb., cap. I, p. 65, aangeh. bij Hendrikx. In de jaren 1642 en
45 werden de plakaten tegen de Katholieken weér vernieuwd en uitdrukkelijk
bepaald, dat ALLE huwelijken in de Kerk der Hervormden voor den Predikant
moesten voltrokken worden. Hendrikx, Dl. I, bI. 291. Maar de ijverige Kapucijnen
van Velp vonden gelegenheid, ten minste aan zieken en stervenden, de troost middelen van den Godsdienst te brengen. Hendrikx, D1. I, bl. goo.
(i2) Men vindt in het tweede deel van het Register der Stedelij ke Resolution,
onderscheidene voorschriften tot verkorting van de rechten der Katholieken: van
de onschuldige spelen der kinderen af tot aan de erfmakingen der dooden. Bij
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eene ordonnantie der Magistraat, van het jaar 1613 moesten de Dekens der
Broederschappen een staat hunner inkomsten overleggen, en de gelden, gesproten
uit katholieke stichtingen, werden van toen af bestuurd door den Kerkeraad der
kunstig saamgebrachte Hervormde Gemeente.
(13) Archief n°. 3, 4 enz. Ook verhoogde de Prins de tollen engerechtsloonen
in zijn Heerlijkheid. Hendrikx Dl. I, bl. 279. Wij mogen er echter bijvoegen, dat
de Prins, zoowel als zijn vader Willem I, zich ten opzichte van de Kruisheeren
bizonder gunstig betoonde. Zie den Godsdienstvriend, Dl. 30, bl. 6 en 3.
(14) Dit Professieboek bcrustte onder den Heer H. H. Keyenberg, Ontvanger
te Grave. Uit dat handschrift en uit het meergenoemd Archief, waarvan mij, door
eene milde ministeriëele beschikking, het gebruik ten mijnen huize gegund werd,
zijn de volgende namen getrokken van Begijntjens, die in het klooster geleefd
hebben:
S. Grietje van Middeler, Matèrsse in Okt. 1638 en 1639 (Arch. 6, a, en 7).
S. Metken van Kessel, Procuratersse, Okt. 2639, Jan. 1640 (Arch. 8, 7).
S. Maria Beekmans, 29 Jul. 1669 (Arch. 22).
S. Jacomina Dorden- Kerstens dr. (van den Broeck), geprof. za Mei, 1636
Matersse in Aug. 1659 en nog in 1674 (Arch. 22-22).
S. Jerisken(?) Verheyen, Procuratersse in 1641 en 1642 (Arch. 7).
S. Mechelt of Mechteldt Mathijs-Verriet-s dr, geprof. 14 Mt 1649, t 3 rec. 1691,
oud 71 j.
S. Margariet dr wijlen Peter Verheyen, geprof. 19 Juni, z65o, Procuratersse in
1673 en 74 (Arch. 19, 22).
S. Anna Jacobus-Conincx dr, geprof. ro Jul. 1656.
S. Claere Coendert-van -Dalen d', geprof. zo Okt. 1656, leeft 24 Okt. 2706 (Arch. 47).
S. Anna Theunis-Silvesters (Anna Tunnis) d', geprof. 6 Juni 1658, t 7 Sept.
1676, begraven den 8e°.
S. Jacoba Willem-de-Bije dr, geprof. 8 Sept. 1665, Matersse 22 Nov. í68r, t 7
Mt 1701.
S. Maria Godefridus-van-Meerwijckx dr, geprof. 25 Mt z666.
S. Fulgentia Maximiliaen-Coeberghs dr, geprof. 13 Mei 1666.
S. Handersken Jan-Verhees d', geprof. z6 Jan. 1671, t 17 Aug. 1683, oud 4a j.
S. Paulina Johan-Halkeets dr, geprof. 13 Mt 1672, leeft 24 Okt. 27o6 (Arch. 47).
S. Geertruyt Johan-Lommessems, geprof. 30 Jan. 1694, t 15 Mei 1703.
S. Francisca Claes-Lammerts d', geprof. 22 Feb. 1674, j- 2 Jan. i6.. (sic).
S. Teresa Harman-Teunissen dr Tresa, Hermans Thunssen), geprof. 25 Nov.
1694, t 7 Dec. 2691.
S. Margriet Willem-Verhals dr, geprof. 3o April, x675.
S. Maria Marten-Teunissen dr (Maria Martens Tonis), geprof. 3o April 16 75,
t 20 Feb. 1703.
S. Elisabeth Niclaes-Gerits dr van den Heuvel, geprof. 20 Ap. 1675.
S. Barbara Otto- Roelofs dr, geprof. 5 Okt. 1678.
S. Maria-Magdalena Peter Goossens dr, geprof. 22 Mt :683, leeft 24 Okt. 1706
S. Francisca Huybert-Leenderts dr, geprof. 22 Okt. z686.
S. Catharina Peter•Goossens dr, geprof: 21 Aug. 1689.
S. J. van Veen, Matersse 8 Sept. 2702 en nog 24 Okt. 1706 (Arch. 4 2 , 47).
S. Joanna Smyts d', gen. 24 Okt. 1706 (Arch. 47).
S. Joanna van Tiel, 25 Jan. 1707 (Arch. 48).
S. Helena Peeters, 13 Nov. 1713 (Arch. go).
S. Cornelia Huet, Matersse 13 Nov. 1713 (Arch. 5o).
S. Agatha vander Gronde, Matersse 4 Okt. 1729 (Arch. 62).
S. Clara Evers, Jul. 2760 (Arch. 6, e).
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S. Cecilia van Oploo, Matersse 26 Jan. x800 (Arch. 67).
S. Theresia van der Linden, 24 Feb. 1802 (Arch. 69).
S. Clara van 't Zandt, 24 Feb. 1802 (Arch. 6g).
Het valt in 't oog, dat hier Begijntjens van de XVIII eeuw ontbreken. De
voornamen zijn hier de dusgenoemde Christelijke" of klooster- niet de doopnamen.
(55) Het konvent had den naam van ,,Begijnenklooster", maar de bewoonsters,
hoewel uit het Begijnhof voortgekomen, waren toch eigenlijk Nonnetjens — geene
Begijnen. Haar zal deze laatste naam zijn toegekend gebleven, om der protestantsche
regeering wille: maar zelve hebben de zusters dien, zoo ver mij gebleken is, nooit
gebruikt. Hare ongewone verhouding tegenover deze zelfde regeering en de geheele buitenwaereld rechtigt mij evenwel tot het gebruik van dezen naam. Onder
de Gravenaars duidde men deze algemeen vrij beschaafde en meestal van deftige
geboorte zijnde religieuzen vaak onder den naam van de ,,Juffrouwen" aan.
(16) 't Is bier misschien de plaats om eene ter goeder trouw verbreide dwaling
te wederspreken. Ik heb, in den met mijn geliefden broeder bewerkten bundel
gerstliederen, zeker lied half toegeschreven aan eene dichteresse, welke wij Susanna
Wes noemen. Voor dit Susanna Wes behoort echter de naam gelezen te worden
van onze dusgenoemde Zuster Maria (verm. W. van Ravesteyn), ofschoon deze
wel met de familie Wes bevriend is geweest, als gebleken heeft. Zie de gen.
.Kerstliederen, bl. 303.
(x7) In het HS. staat n d'eeuwe". Dergelijke fouten hebben mij bevestigd in de
overtuiging, dat ik hier met eene uit achting voor de dichteres en ten gebruike
bij den zang der Zusters vervaardigde kopij te doen had, hoewel het charakter
van de hand geest aanduidt.
(x8) BI.
g: VVenst ghlJ Met Chrlsto sITn LIJDen = 1667.
soo MeVCht ghë V VerbLIJDen=x667.
» zo: heer, V VVIL Moet gesChIeDen = 1667.
» 22: sonDaers hebt Moet, CbrlstVs bLoet Is Voor V = 5667.
26: besChrelJt ghIJ Mijn oogen V booshelJt en IJDeLheIJt = 1667.
n 32: Leert hoe eensaeMhelJt ons VerV Veckt tot soete geDaChten = 1667.
n 43: Op de Suyveringh Marie":
Den tVVIntlChsten LaV Maent= 1667.
» 47: Op Maria-Ontvangenis:
Marla VVIerD onbeVLeCkt ontfangen = 1667.
» 71: sIet Dat ghIJ aL De IJDeLhelJt VLVght = 1667.
n 86: In Den heMeL Is Voor ons VreVCht = 1667.
93: ,,Op het Vagevuer":
VerLost, heere, haer sleLen VIt De VLaM=x667.
» tol: „Kersmisse ':
IesVs VVert te bethLeëM In De naCht geboren = 5667.
» iio: onsen Vrint thoMas Van agVInen, engeLsen DoCtor= 1667.
n xis: » St Vincentius van Ferraren":
VVonDerbaer In MIraCVLen = 1667.
(iq) Bijv. in een liedtjen op den H. Willibrorbus (bl. 174-197), was blijkbaar

oorspronkelijk geschreven:
» Te Walcheren dat hy eens quam
Om daer Godts woort te preecken;
Een affgodts beeld hy noch vernam:
Hy ginekt aen stucken breecken."
Nu staat er, voor » quam ", n bequam", en, voor » beeld ", » beest ". In het boven
aangehaalde Iiedtjen op de ,,Veranderingh" heeft Zuster Maria geschreven:
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„Wat is veranderingh n een fraeye saeck,
„Waer vintmen eenich dinck „soo vol vermaeck".
De afschrijfster heeft hier zeer kreupel van gemaakt:
.Wat is de veranderingh een fraeye saeck,
Waer vintmen eenich dinck soo volmaeckt."
Op bl. 9 leest men het tijdvaers:
„VVenst ghIJ Met Chrlsto s1Jn LIJDen," = 1667.
son MeVCht ghe V VerbLijDen." = 1667.
De afschrijfster heeft den tweeden regel aldus geschreven:
„Soo meught ghij V verblijden" (= r569),
dat niet uit kan komen. Elders heeft de chronograaf „wierD" gespeld; de
kopiist spelt „wiert" — zoo is het jaartal soo te klein.
Die dat oorspronkelijke, waarschijnlijk gekalligrafiëerde handschrift van ons
Graafsch Begijntjen nog eens machtig kon worden!
Op eene andere plaats maakt ons vernuftig Zusterken uit het woord „liefde"
het anagramma „fidele"; de afschrijfster, die de sluit-f steeds verdubbelt, schrijft:
„lieffde" — „fidele' — dat alweér mank gaat. Zuster Maria maakt, van ,cruyske",
„suycker"; de afschrijfster stelt: „cruysken", en zoo is er een n te veel. Mijn
afschrift van den bundel schijnt overigens bij voortduring in het klooster gebruikt
te zijn, want niet alleen, dat andere vrouwenhanden soms gemakkelijker wijzen bij
de liederen hebben opgegeven, en zeer enkele verbeteringen hebben gemaakt in
de kopij, maar achter het register is men begonnen weer eene nieuwe reeks
liedtjens met drie verschillende handen in te schrijven, waarvan de fraaiste reeds
voor ten minste 130 jaren, en ook later, door den druk zijn bekend gemaakt, als:
Aensiet hoe Jesus schreit." O. en N. Kerstliederen. A. Th. N. LXXIV.
„Wellekom Kindeken Jesu zoet." O. en 1V. K. N °. LXVIII.
„Maeckt plaets, o herderkens, komt uyt den stal." O. en Y. Lofzangen, I, 38.
„Herderkens, en herderinnekens van Bethlehem." O. en N. K. A. Th. N°. XXXIX.
(20) De verzameling, die in het jaar 1667 bij-een-gebracht is, loopt waarschijnlijk slechts ongeveer tot bl. rrs. Op bl. 157 zijn wij gevorderd tot het jaar
r672 (Pauline Halkeet). In de volgende jaren kunnen er de latere liedtjens tot
bl. 209 bijgekomen zijn. „Eynde voor Eynde" staat op bl. 207, en het boek sluit
met een lied getiteld 1 MEMENTO Mosi, fodie mild, eras tibia' Heden mij,
morgen dij.
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HOOFT EN VONDEL,
HUWLIJKS-BEZORGERS.

Aan Mevrouw ROSA ALBERDINGK THIJM,
geb. CUYPERS.
Weet ge iemant beter dan die 't kleed van Tesselschade
In d'eêlsten werkkring heeft omgord,
Aan wie dit klein verhaal, aansprakeloze aubade,
Door d'ouden menestreel hier voorgedragen word'?
De vroegre Tesselschaá sprak, aan den disch, voor-dezen
Den franschen Ridder toe „Vous n'avez point mon coeur" —
De laatre zal misschien mij in haar blik doen lezen:
„Een stuckjen van mijn hert? — Nu, oom, als 't dan moet wezen,...
En 't u gheluckigh maeckt, wel, gaet er maer me@ deur!"
[1878.]
J. A. A. TH.

Oudste dochter van den architekt Dr. P. J. H. Cuypers. Toen zij, bij gelegen beid van een n fancy fair", als Tesselschade gekleed, in een winkeltje door de
Vrouwenvereeniging van dien naam ingericht, medewerkte, droeg A. Th. haar
achterstaand verhaal op met dit versje.
Zie voor de aangehaalde woorden van Tesselschade bl. 314 hierna.
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I.
OP HET „HOOGHE HUYS".

Wij zijn op het slot van Muyden, in de herfst van het
jaar 1637.
De pruimentijd is voorbij. Het begint koud te worden.
Pieter Corneliszoon Hooft, Baljuw van Gooiland en Weesper
Karspel, die, als Drost van Muyden, het kasteel sedert 28
jaren bewoont, heeft zijn torenvormigen koepel in den boomgaard als studeervertrek verlaten, en zijne boeken en papieren,
voor zoo ver ze niet al gereed staan om naar Amsterdam
(waar hij den winter doorbrengt) te worden verzonden, over-

gebracht in het slot.
Wij treffen hem daar op een voor-den- middag in zijne
door een zacht vlammend haardvuur matig verwarmde huiskamer. De groote Zaal is afgesloten: gasten zijn er niet.
Nog mogen er de echoos hangen der liederen van Tesselschade en Francisca Duarte, der vaerzen van Vondel en
Barlus, — ja, meer tastbaar mogen in de ijle zaal eenige
dorre loofslingers aan wand en schoorsteen de herinnering
bewaren van Tesselschades bedrijf, — het feestgedruisch is
verstomd; binnen veertien dagen zal de familie haar verblijf
aan Vecht en Zuiderzee met dat op de Keizersgracht bij de
Brouwersgracht verwisselen.
In de rondachtige huiskamer vinden wij den 56-jarigen
Drost aan het smalle, lange venster gezeten, achter zijn lesse-
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naartjen en achter de in lood gevatte ruitjens, die meer licht
doorlaten dan menig voorstander onzer onbescheiden spiegelvensters denken zoLI. Reeds mengen zich enkele grijze haren
onder het lichtbruin, 'twelk trouwens sints geruimen tijd al
plach af te steken bij het loze perruikjen, dat hem het
bovenhoofd bedekte en hem vroeger wel eens door de handige
vingeren van Anna Visscher, Tesselschades oudere zuster,
gevlochten werd I). Aan de middentafel, wier gedraaide pooten
zonder moeite het werkkussen der Dames en een groen-glazen
wijnkan met een paar roemers dragen, hebben in eigen
persoon Hoofts tweede gade, de schoone, bruinoogde Leonoor,
licht vertrooste weduwe Bartolotti, en hare ruim 24-jarige
dochter Suzeke plaatsgenomen. Zij schijnen een levendig
belang te stellen in het gesprek, dat door Hooft met een
jeugdig bezoeker gevoerd wordt, die, tusschen tafel en tafel
gezeten, waarlijk niet uit verlegenheid zijn grijzen,-tjen
breedgeranden hoed, met roode veêr, in de hand heeft gehouden. Nu en dan rinkelen de sporen aan zijne bruingele
kaplaarzen, en geven even-zeer getuigenis van zijne onbeschroomdheid, als van het vervoermiddel, waarmeê hij dezen
morgen uit Amsterdam naar Muyden getrokken is.
Hij is een knappe jongen, met lang glansend zwart haar
en een zwarten knevel. Jammer is het alleen, dat hij minder
dan iemant twijfelt aan den gunstigen indruk dien bij maakt.
Wanneer men zoo een echtpaar van rijpe leeftijd, eene jonge
een jonkman, die haar broeder niet is, in een half-jufvrowen
ernstig, half minzaam onderhoud ziet gewikkeld, is men steeds
geneigd te gelooven, dat er een huwelijk wordt voorbereid.
En zoo was het hier ook het geval. Wij, onzichtbare getuigen, moeten ons echter niet te spoedig in onze scherp..
zinnigheid verheugen, wanneer wij meenen, dat het bezoek
van den kavalier in verband staat met een aanval, dien hij
waagt op de hand van Susanna Bartolotti.
Trouwens, wij vinden wel opgeteekend, dat haar vader den
weidschen naam van Giovan-Battista Bartolotti van den Heuvel
tot Beichlingen voerde, en woonde te Amsterdam naast het
i) Gedichten, uitg. Leendertz, i, bl. 183; [Stoett, I, 173.] verg. Brieven, I, bI. 2 43.
[Bloemlezing uit de brieven van Hooft door Mej. G. F. C. van Nop, bI. 39.
Pantheon, :909].
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Trippenhuis; en dat Suzeken romans en komedies las; maar
omtrent hare schoonheid hebben wij Beene volkomen geruststellende berichten, al prijst Barlus haar blankheid, en al
trouwde zij later, op 29-jarigen leeftijd, den min bekenden
Heer Jan van de Perre te Utrecht. (i)
Er wordt hier dan ook wel een huwelijksaanvraag besproken: maar ik twijfel of het eene aanvraag is die hart of
hand, of beiden, van Suzeken geldt.
Het zal ons duidelijk worden, wanneer ik u meêdeel, wie
deze geattardeerde Muyder slotgast is.
Hij hoort thuis te Amsterdam; maar ligt overhoop met
zijn tweeden vader, den schatrijken Nicolaes Sohier. Zijn
moeder was de zuster van Mevrouw Hooft, en hij heet als
zijn Monpeer (men had in die familie de gewoonte de maagschap in bastert-Fransch uit te drukken) Edoardo de Surcho,
ook wel Van Zurck genaamd. Men zoí bij al die namen in
o en i haast zeggen, dat het den Drost van Muyden er om
te doen was geweest (hoe het lot zich keerde) aan alle kanten
de oom van jonge italjaantjens of spanjaardtjens te zijn; maar
anderen beweeren, met meer schijn van grond, dat de
schoone oogen van Leonoor en hare blinkende dukatonnen in
's Drossaarts tweede huwelijk nog eene grootere rol hebben
gespeeld. Hoe dit zij, Pieter Corneliszoon laat zich, in zijne
belangstelling voor zijn oomzegger, niet onbetuigd. Ook
Mevrouw Leonore schijnt 's jongelings stap en bede bevorderlijk te willen zijn. Suzeke daarentegen, hoe ouderlievend
kind anders, behoort niet tot de bondgenoten.
Nu, de stap en bede van den schoonen kavalier betreffen
dan ook werkelijk, gelijk ik reeds liet doorschemeren, geenszins HaarEd. Uit het gesprek, dat gevoerd wordt, zal het
ons blijken.
„Ik had gepeisd, Mononkol," zegt de jonkman bescheiden,
dat een enkel woordtjen van u mijne affaire meer zou avanceren als alle courtoisiën, die ik de Juffrou zou kunnen
aandoen."
Hooft glimlacht met den mond, en fronst de wenkbraauwen:
„De meiskens hebben in onze tijd zoo al hare verkiezinge,'
zegt hij ..
— „Hebt ge dan iet gehoord, Mononkel, van preferencies,
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die Juffrou Catarina hier of daar betoogd zou hebben?. .
— „Neen," zegt Mevrouw Hooft, „dat geloof ik wel niet.
Onlange was onze cousijn Wickefort nog hier, en hij sprak
er zoo over, dat de jonkheid wel attenties voor zijn zusterken
had, maar dat heur herte nog heel en gants vrij scheen te
zijn...
— „Juffer Catarina heeft mij geen deelgenoot van hare
hartsgeheimen gemaakt," zeide de Drost; „maar ik weet juist
niet, of zij haar broeder, dien zij, om het verschil van jaren,
als voogd pleegt te betrachten, daarom wel beter op de
hoogte gebracht zal hebben. .
— „Ah," zeide de Drostin, „men bemerkt toch al seffens
wat, als er iet aan is."
— „Ook als de meisjens het verbergen willen ?" vroeg
Susanna, opziende van haar speldewerk.
— „Ik weet het niet," zeide Hooft, terwijl nu eenige
voorhoofdrimpels in de breedte die in de lengte kwamen vervangen; » maar ik zoí wel vreezen, dat Catarina éen van
die jonkvrouwen was, die juist, zoo als de Franschman ze ?t,
se roidiroient contre, als iemant door de derde hand heur
hart in gijzeling wilde slaan ..."
— „Mononkel is anders zoo wel gezien bij de familie
Wickefort," hernam de jonge vrijer. „Mevrouw de Rezidente
luistert zoo gaarne naar uw geestigen kout.. . Gij kunt ze,
des noods, in alle talen, in vaerzen of in proze, bepraten..
— „Het zou ook bizonder gewenscht zijn," vervolgde
Mevrouw Hooft, „dat door deze alliantie een eind aan het
proces kwam in de zake van de Surchoos en Bartolotties.
Ook mag het neef Eduard niet onverschillig zijn, dat het
zusterken van onzen neve in het bezit is van vaders en
moeders erfdeel beide, — al en behoeft hij het niet om het
geld te doen, — ook het aanzien van de familie zou er niet
anders dan bij kunnen winnen..
— „Ik wil neve Edoardo mijne diensten geenszins weigeren,"
hernam Hooft; „en zoo als gij wel zegt, Neve, wij zijn genoodigd tegen Allerheiligen, om met de Heeren Barleus en
Vossius in de Ploecla te gaan middagmalen; maar wij hebben
er ons van moeten bedanken: voor-eerst om dat uwe moei
nog hier een en ander te bestellen heeft voor onze verhuizinge;
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ten andere, om dat wij in Amsterdam geen thuiskomen
hebben. Ons huis staat nog zonder bediening en vol werkvolk ..."
— „Neef Eduard, mag ik u nog eens schenken ?" vroeg
Suzeken, terwijl zij opstond en heur hand aan het oor van
de wijnkan sloeg.
In het zelfde oogenblik ging het groene laken ter zijde,
dat voor de kamerdeur hing, en eene dienstmaagd gaf aan
Mevrouw Hooft een briefjen over. „Hee," zeide zij, „men
moet maar van de zon spreken... schrijven van cousijn
Wickefort ... Ziet eens gaauw, vriend, wat het is," ging zij
voort, en gaf de vierkante missive met het roode zegel aan
haren man.
Hooft nam zich het gouden knijpertjen van de neus, die
anders, bij den eenmaal vrij sterk bijziende, voor dezen dienst
als geboetseerd scheen, en las: (2)
,,Monsieur mon cousin,
,,Ma douce patronne m'ayant communicqué 1'aimable
lettre, — aimable et cruelle à la fois — de Mme vostre
chère moitié nous mandant par icelle ne pouvoir quitter
de si-tost sa résidence de Muyde,— pour assister à la petite
fête que nous voulons faire à notre scour Catarina — nous
venons vous exprimer notre grand regret à ce subject.
,,Madame notre cousine nous expose aussy que mesme
pour vous (son illustre mary) it y aurait empeschement,
vu que vous ne pouvez passer la nuict dans vostre maison
d'Amsterdam, oû vous logez les ,démons familiers' du
nettoyage et du racommodement.
,,Quant à cet inconvenient, Monsieur et tres honoré
cousin, ce n'en est pas un dans cette occurrance, — vu
que les habitans de la maison De Ploech tiendront à grand
honneur et se feront un singulier playsir d'oser offrir une
modeste hospitalité à 1'illustre poète et historien, qui veelt
bien les favoriser de sa bonne amitié.
,,Nous espérons donc pouvoir compter au moins sur vous
et sur la cousine Susanne, pour pouvoir festoyer avec
quelque grace la fête de tous les Saincts du Paradis et
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notamment celle de Ste Catherine à l'intention de notre jeune
steur que Vous ainsi que Mademoiselle Susanna se plaisent
à honorer de leur affection ..."
— „Zie daar, wat goede occasie!" zeide Mevrouw Hooft.
De Drost ging voort:
„Avec vostre permission ie baise tres humblt les mains,
comme fait aussi ma femme, à notre belle cousine, & dans
l'espérance d'une proche entreveuë ie vous prie de me
croire, Monsieur mon cousin,
„Vre tres humble & tres obeisst serv:

D'Amsterdam,
ce 21 Oct. 16 37."

„JOACHIM DE WICQFORT."

„Gij kunt dat niet afslaan, zeide Mevrouw Hooft...
— „Ik wil ook heel gaerne meêgaan, Monpeer," zeide
Suzeke...
— „Ik ben ook geïnformeerd," voegde de Heer van Zurck
er bij, „dat Jufvrouw Tesselschade aan het feest zoû deelnemen..."
Hooft bedacht zich. „Nu, ik zal de noodiging dan maar
aannemen," zeide hij, „en ik zal zien wat ik voor u doen kan."
— „Als neef Eduard dan morgen een bezoek in de Ploech
ging brengen, en zeide, dat gij en Suze niet resisteeren kunt
aan die minzame invitatie. . ."
Hooft gaf zijne toestemming. Neef van Zurck stond op,
nam afscheid van de Dames, had nog even den tijd om
Mevrouw Helionore te komplimenteeren over hare beide kinderen „beneden de Jo jaar", Aernoutjen en Christiintjen, die
uit de gang naar binnen galopeerden, en werd door den
Drost tot het kasteelplein uitgeleid, waar hij te paard steeg.
II.
IN DE „WINCKEL-KAMER".

Op den zelfden laten Octoberdag, die getuige was van de
audiëntie des Heeren en neven Edoardo de Surcho bij den
„Toparch" van Muyden, werd er door een anderen jonkman
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een bezoek gebracht bij een anderen nederlandschen dichter.
Op den zuidelijken hoek der Warmoesstraat en Oude Brugsteeg stond, binnen Amsterdam, nog voor weinige jaren
een der oudste en schilderachtigste geveltjens der stad: men
vond er nog gemetselde puntboognissen aan; men vond er
aan, — een waterbuis en vergaarbak van gebeeldhouwden
bergsteen; de verdeeling der verdiepingen bracht ons te -rug
tot de helft der XVIe Eeuw.
Dat huis is natuurlijk afgebroken, zooals door sommigen
bij voorkeur steeds dat gene wordt vernietigd, waar eenig
bizonder charakter het duidelijkst uit spreekt. Velen vinden
het nieuwe steeds fraayer dan het oude, het lichte dan het
donkere, het gladde dan het veelvormige, het rechte dan het
bochtige, het eenvoudige dan het samengestelde. Maar men
bekent toch niet graag, dat men geen historischen zin hoegenaamd heeft; men stelt wel eenig belang in hetgeen vroeger
gebeurd is; alleen, men vindt dat lichter herkenbaar in
volzinnen dan in lijnen, en zoo koopt men de werken van
Motley en Thiers; zoo gaat men luisteren naar Dr Doorenbos,
en zoo breekt men poorten, beurzen, wagen, oude woon

-huizenwc.
Zoo heeft men ook afgebroken het aangeduide geveltjen;
maar wat het ergste is, men heeft met groote letters het
woord Vondel s huis tot opschrift aan den nieuw gebouwden
winkel gegeven; en ondertusschen heeft geen Vondel met
dat huis iets te maken. De dichter heeft in zijn tijd den ouden
gevel menigmaal gezien, het zij dat hij uit de Warmoesstraat naar de Geldersche kaai liep (in zijn tweede periode) ;
het zij dat hij liep naar de Kolk in zijn vierde (Men weet,
dat Tesselschade, over Alkmaar, uit de schaduw van den
Schreyerstoren naar de schaduw van den Steenen Roelant
verhuisd is). Maar geen andere betrekking heeft er ooit tusschen onzen hoofddichter of iemant van zijne familie en dat
dwaaslijk zoogenaamde „Vondelshuis" bestaan.
Als we bij den dichter willen binnengaan, moeten wij meer
in de buurt van de Papenbrugsteeg te-recht - komen. Op die
zelfde hoogte woonde weleer ook de familie Wickevoort,
eigenlijk: de Wicquefort: niet alleen heeft het 2e en 3e huis
noordwaards van den hoek lang ten name der Wickevoorts
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gestaan l); maar de Heer Joachim woonde in 1633 daar nog
„in het Moortjen" 2 — Ik verdenk den grootvader, die een
Andwerpenaar was, en hier in 1590 het poorterrecht gekocht
heeft, van tot den stand der zijde- of lakenkramers te hebben
behoord. Maar we zijn nu in 1637; grootouders en ouders
zijn dood, en de Ridder Joachim — ten wiens huize wij ter
zijner tijd aan het feestmaal zullen deelnemen, — woont
thands op de Cingel, niet ver van de Torensteeg. (3)
Tot de warmoesstraatsche winkeliersgeslachten, die vroeger
noch later in den Ridderstand zijn opgenomen en waarvan
geen lid ooit een diplomatieke betrekking heeft vervuld, behoort dat van de reeds aangeduide Joosten vanden Vondel.
Zij woonden schuins over de Zoete-naemsteech in het huis
heden gent N'. 110, het 16e van de Papenbrugsteeg af, het
hoekhuis meegerekend.
De dichter — ons het best bekend — behoeft trouwens
niet aan voormalig buurtgenootschap de kennis te danken,
waarin hij met den Heer Joachim de Wicquefort staat. Deze
Ridder, Rezident of Minister van de Landgravin van Hessen
bij de Staten der Vereenigde Nederlanden, is een rechtschapen, beschaafd en geestig man, die niet zelden, als zijn
knecht, op den Oudezijds-Achterburgwal bij 't Gasthuys 3),
Professor Barkus ten eten ging vragen, hem ook een briefjen
gaf voor den kousenkooper in de Warmoesstraat en dezen
noodigde van de partij te zijn, al nam Vondel het doorgaands
slechts aan voor het nagerecht in des Ridders bibliotheek.
Ik zeide zoo even, dat toen Hooft den jongen van Zurck (4)
bij zich had, een dito bezoek bij een anderen hollandschen
dichter werd afgelegd. Die dichter was Vondel. Hij had bij
zich in huis zijne begaafde dochter Anna, die haar tijd tusschen studie en het zij godsdienstige, het zij huislijke plichten
verdeelde, en zijn zoon Joost, den te-leur-gestelden aanbidder van Baertgen Hooft 4). De zoon was, als veeltijds,
afwezig. De vader zat met de dochter op een opkamer, die
achter den winkel uitzicht had op een binnenplaats. Aan de
).

i) Zie D. Warande, N. R., D. II, bl. Sro en het hoogst belangrijk kaartjen van
blr. N. de Roever Az., tegenover bl. 528.
2) Hoofts Brieven, IV, 330.
3) Hoofts Brieven, IV, 246.
4) Vera. Portretten van J. r. d. V., bl. go-98.
Werken, Dl. IX, ira vlg.
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overzij was een blinde muur: want de kamer dáar ontving,
in dat diepe huis, haar licht van een tweede binnenplaats. Tegen
dien muur had de historie- en portretschilder Sandrart, die
bij uitzondering aan het landschap deed (5), een gezicht op
Keulen geborsteld, en links en rechts omlijstten een paar
levende wingertranken deze voor onzen Keulenaar zeer aangename herinnering; terwijl de schilderij van onderen werd
afgesloten door twee riviergoden en eenige stroomgodessen.
„Anna," zeide de 50-jarige dichter, die juist de alleenspraak
van Rafael, aan het slot van zijn Gijsbreght óverwerkte,
„ga eens even voor. Ik zie een Heer in den winkel, met wien
Jasper (de knecht) misschien niet goed voort zal kunnen."
Men doet Vondel onrecht met te meenen, dat hij volstrekt
geen kousenkooper was; hij heeft immers in die betrekking
twee reizen naar Denemarken gemaakt en de verheven Zanger
van den Rhijnstroom en den Kruisbergh zegt ergends uitdrukkelijk I) :
„Heb-je een blaeuwe kous van doen,
'k Heb er noch van goedt fatsoen."

Anna ging het zijtrapjen af, den winkel in, en het gaf
Vondel nog wat meer adem; want ik heb wel gehoord, dat
de dichters moeilijk in anderer bijzijn vaerzen kunnen maken.
Maar Anna bleef niet lang wech. In tegendeel, zij keerde
spoedig en met den winkelbezoeker.
Vondel zuchtte. „Het is zeker om napelsche zijen te doen,"
dacht hij, „en daar ben ik op 't oogenblik slecht in gesorteerd."
Maar de blonde jonkman, die bij hem binnenkwam, legde
in zijne effen donkere kleederdracht niet aan den dag, dat
hij het den kousenkooper lastig zoû maken.
Vondel zat daar in zijn bruinen huistabbert; de levendige
kop van den dichter kwam kleurrijk uit op den witten lig
halsboord en den goudleeren behangselgrond. Vondel-gend
had zeer sprekende donkere oogen, en al bedekte een
kalotjen zijn kruin, zwart en nog krachtig krullend was het
haar, dat zijn gelaat omgaf.
Werktuiglijk, als voor een begunstiger, rees hij op, en
noodigde den jonkman tegenover hem plaats te nemen.
Deze had iets schroomvalligs; met ontdekten hoofde stond
i) V. Vloten, I, 322. [Unger, 1646-47. bl. 266.]
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hij tegenover den beroemden dichter, en begon licht glimlachend te fluisteren, dat hij een verzoek had.
Op Vondels herhaald gebaar, ging hij zitten.
„Mag ik weten," vroeg Vondel...
Weêr speelde een bedeesde glimlach om de fijne knevels
van het Heertjen.
„Vader," zeide Anna, „deze jonge Heer wilde u, geloof ik,
spreken over een vaers."
— „Offert Mijnheer aan de Muzen ?" vroeg Vondel met
goedheid.
— „Neen," zeide de jonkman, „maar mijne zuster. . . ik
heb een zeer goede lieve zuster, weet ge?. . . zij zeide mij,
dat ze u ontmoet had, Heer Vondel! ... Ik geloof.., ik
weet niet zeker, of het was bij het orgelspelen van Swelinck,
in de Ouwe Kerk, of. . . ergends anders. .
— „Ah!" zeide Vondel, „een meisjen van ongeveer 25 jaar,
die als twee droppelen water op u lijkt. . ."
— „Juist," zeide de Jonkman; „zij is iets jonger"; en hij
was blij, dat de kennismaking met den gevreesden bestrijder
der Smouten en Triglanden zoo gemaklijk ging; „zij heet
Elzabet..
— „Elzabet, dat kan zijn," glimlachte de dichter; „maar
het was niet op een wandeling in de Ouwe Kerk; het was
op een morgen in den schouwburg, toen men aan het overdoen was van het tweede en derde bedrijf van den Gijsbreght ... Zij was in het gezelschap van den Heer Rezident
Wickevoort. . ."
— „Juist, Mijnheer!" zeide de jonkman, blozend en juichend.
— „Maar wat begeerde uw zuster dan van mij ?" vroeg
Vondel.
.— „Wel, Heer !" zeide de jonkman, en ging zachter voort,
omziende naar Anna, die in de kamer bézig was; „ik weet
niet, of u de Jonge Jufvrouw Catharina van Wickevoort
bekend is: het zusjen, dat bij den Rezident in huis woont. .
— „Wel zeker !" zeide Vondel.
— „Nu, weet ge, zij is een groote vriendin van mijne
zuster ..."
— „Van uw zuster Elzabet. .
— Ja wel, Elzabet Rover — ik heet Valerius Rover —
."
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nu is, zoo als gij weet, Jufvrouw Catharina van Wickevoort

zeer lief en goed ..."
Vondel zag den voorbeeldig onnoozelen jonkman met
belangstelling aan.
„Geen wonder dan ook, dat vele aanzienlijke jonge lieden haar,
bij alle gelegenheden, bloemen en geschenken thuis sturen.. ."
— „En dat gij u in hunne rij stelt," zeide Vondel.
— „Ja," andwoordde hij vluchtig: „Mijne zuster zou gaarne
willen, dat ik .
„En gij zoudt niet willen ?" schertste Vondel.
— „Ik niet willen !" kreet hij : „het is alleen maar, dat
vele jonge lieden, met hunne kleeding, met hun luitspel, met
hun grooten naam veel op een ander vooruit hebben,.., en
nu dacht mijne zuster ..."
— „Wat dacht dan uw zuster ?"
— „Mijn zuster dacht, als ik eens een mooi vaers, een
gedicht aan dat allerliefste Katriintjen geven kon.. . bijv.
op haar feestdag, die met Alderheyligen gevierd wordt." (6)
— „En daarvoor komt ge bij mij," zeide Vondel.
De jonkman knikte van „ja."
„Maar kunt ge dat zelf niet maken?"
— „Ik schrijf wel veel," andwoordde hij, „ik ben op een
makelaarscomptoir, bij mijn oom, den Heer Jacques van
Gistelen, dien gij wel zult kennen ... maar vaerzen kan ik
niet maken; dat moet iemant aangeboren zijn. Elzabet schrijft
wel eens een vaersjen: maar als UEd., Heer Vondel, voor
dit geval het op u kon nemen. .
— „Goed, mijn lieve jongen!" zeide Vondel, „groet uw
evenbeeld van mijnentwege, en zeg haar, dat ik aan haar
verlangen zal voldoen."
En Vondel, ofschoon een jonkman van 25 jaren voor zich
hebbende, kon zich niet weérhouden hem de hand op het
hoofd te leggen in de zijzachte blonde haren, en, hem in de
heldere oogen ziende, te zeggen: „God zegene u !"
De jonkman verwijderde zich, en Vondel keerde tot den
Engel Rafael te -rug: de overgang was niet onharmoniesch.
Maar pas had de dichter de pen weêr op het papier gezet,
toen Valerius Rover met eenige overhaasting den winkel
weêr binnentrad, het trapjen opvloog en zonder den hoed
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af te nemen den mantel opensloeg, zeggende, met eene vertrouwelijkheid, als of hij tot zijn vader sprak: ,,Maar...
wanneer mag ik het dan komen halen?"
Vondel nam een geopend briefjen van de tafel, en gaf het
aan Valerius. Hij las:
„Heer Vondel,
„Op Alderheyligen-Zondagh sijn wy van meeninghe het
najaersfeestjen van onse suster Catarina te celebreren. Wy
verhopen, behalve eenige jonghe luyden, de Heeren Vossius,
Barlus, ook den Heere Hooft aan onsen avont-disch te
sien. By een geselschap van Musen-dienaers als de genoemde,
mag UE. niet mancqueren van mede aen te sitten; waertoe myne Huysvrouwe en ick selver, UE. op 't vriendelijckst
bidden, blyvende met alle achtinghe en goede affectie,
„UE. dienstw.
„DE WICQFORT." (7)
„Uyt de Ploegh,
22 Oct."
„Gij komt dus ook op het feest ?" vroeg Valerius, terwijl
een glans over zijn gelaat ging.
— „Ja," zeide Vondel, „en als ge 't goedvindt zal ik het
dan meebrengen..
— „Heel ... goed," zeide Valerius, nadenkend: „maar
daar was nóg iets," vervolgde hij verlegen. „Elzabet had
gedacht, als we dan een krans vereerden aan... De bloemen
worden wel schaars: maar de tuinman van Scheybeek I)
zou ons toch nog wel helpen... Ook zeide mijn zuster, dat
een onvergankelijke kroon met zij ë bloemen en gouden
blaadtjens nog mooyer zou zijn."
„Heel goed, heel goed," andwoordde Vondel.
En na het sluiten van dit nieuwe bondgenootschap valt
weer het scherm.
III.
EEN „ALDERHEYLIGHEN"- VIERING.

Ik had zoo even gelegenheid te verhalen, dat het huis
i) De hofstede der Baken in de Beverwijk.
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De Ploech, door de familie Wickevoort bewoond, stond op
het Cingel, bij de sedert afgebroken Jan-Rooden-Poorts- toren.
Het was wellicht ter plaatse waar wij nu de Twentsche Bank
aantreffen. Het stond naast een huis, dat nog meer bekend
was dan dit, en waar een Dolphin in den gevel stond.
Toch kon het verblijf van den Rezident Harer Genade de
Landgravin van Hessen onder de aanzienlijke huizen gerekend
worden.

's Heeren Joachims broeder, de meer bekende Abraham
de Wicquefort, een man van veel geest en geslepenheid,
heeft zich wel eens met een minder aangename verblijfplaats
moeten behelpen, toen hij in de Bastille en ook hier in der
Heeren Staten Gevangenis, wegends zekere diplomatieke
stoutigheden, gekerkerd zat.
Daarover echter tobt men zich heden, Zondag, i November
1637, ten huize van Joachim nog niet af. Abraham schijnt
te Parijs in blakende gunst te staan bij den alvermogenden
Richelieu, en in de briefwisseling met hem, die over het lot
der tegen Spanje en den Keizer vereende Hollandsche en
Fransche wapens loopen kan, is het, zoo als men zeide,

„botertjen tot den boom".
Als men het huis De Ploech binnentrad, zag men de vergulde lantaarn hangen in het midden van een hoog en ruim
voorhuis. In den achterhoek rechts klom de balustrade
zachtkens langs de breede wenteltrap naar boven. Hier, van
voren, was ter zelfder zijde de deur der huiskamer; daartegenover die van de ruime zij- en binnenkamer, waar men
gewoon was te ontvangen, en met gemak diners van 30 personen geven kon.
In de zijkamer, die slechts door een gewone betimmerde deur
met de binnen- of eetkamer gemeenschap heeft, treffen wij tegen
5 uur in den namiddag, den Drossaart Hooft aan, den eersten
der gasten, die door Mevrouw van Wickevoort ontvangen is.
„Het is wel jammer," zegt Mevrouw: „het is zoo plotselijk
opgekomen. Gisterenmorgen kwam de dépesche uit Westphalen en eenige uren later was mijn man reeds op weg naar
Breda... om den Prins, uit naam van de Landgravin geluk
te gaan wenschen — al is 't wat laat ... Uw neef Schouten
(8) vergezelt hem ..."
Verspr. Verh. H.20
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— „En dat ik juist eenige dagen vroeger dien uitstap
moest maken !" zegt Hooft. „Ik heb, in het leger, des Heeren
Huygens' ontmoeting ook al gemist I). Nous avons du guignon,
zoo als de Franschman zegt — ongeacht de inneminge van
Breda... Maar waar beklaag ik mij over! — thands — nu
ik de eer van uw gezelschap genieten mag.. . en dat met
zoo heusche noodiging, onder zoo vriendelijke voorwaarden.
Ik vrees alleen maar u overlast aan te doen ..."
— „O, in 't geheel niet, mon cousin," andwoordde de
Dame: „ik zal u gaarne herbergen. Mijn man stelt uw
vriendschap op zoo hoogen prijs, dat hij het euvel duiden
zou, zoo gij onze waardschap niet aannaamt ..."
Hooft boog dankbaar. „Gij zult de Heeren Vossius en
Barleus hebben ?"
„Ja," zeide Mevrouw Wickevoort, „en Vossius' geestigen
neef Johan De Brune: maar vooral nog iemant, die 't u niet
onaangenaam zal zijn hier te treffen. .
— „Een vriend?"
— „Een vriendin !"
Hooft: „Vooral van Barlarus?"
Mevr.: „Ook van Barlus, dien men er vrij plagen meê
heeft..
Hooft: „Om dat hij 't zich gaarne laat doen. . ."
Mevr.: „Dat meen ik opgemerkt te hebben. Het spijt me
maar, dat Tesselschade dit-maal niet alles voor allen zal
kunnen zijn. Mag ik eens open met u spreken, neef ?"
Hooft glimlachte met gesloten mond en boog.
„Och," zeide Mevrouw, „ik had de Alkmaarsche gevierde
zoo graag tusschen u en den Heer Barl2eus gezet: maar ik
heb mij aan iemant anders de belofte laten ontvallen hem
hare kennis te doen maken: het is een Fransch Edelman.
Hij diende al geruimen tijd onder den Prins en heeft Breda
helpen innemen. Hij heet Maximilien Demareste, en hoopt
eenmaal het Graafschap Rochefort te beerven. . ."
— „Het komt mij heel aardig voor," zeide Hooft, half
oprecht, „dat Jufvrouw Tesselschaá nu eens de geestigheden

i) Hooft, Brieven III, 236.
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van onzen latijnschen poëet met die van dien franschen
Ridder zal kunnen vergelijken ..."
— „En gij zult het met mine nabuurschap voor lief moeten
nemen, neef!" zeide Mevrouw met veel eenvoudigheid.
Hooft andwoordde daarop met een niet onverdiend kom
-pliment.
Mevrouw Anna van Wickevoort was de type van hetgeen
wij in onze tijd „distinctie" noemen. Haar kiesch gevoel,
dat zekere gulheid niet uitsloot, haar fijne smaak, die altijd
het midden hield tusschen het gewone en het gezochte, de
adel harer neigingen en opvattingen, bij de snelheid van haar
vernuft, hadden een hoogst welluidend geschakeerd spraakvermogen tot hun dienst. Zij was anders niet schoon, in den
zin van het recept der meeste dichters: zij was eer tenger
dan slank; zij had geen fraaye gelaatskleur; zij had niet
bizonder glansige haren; maar zij had een profiel, welks
fijn gemodeleerde lijnen u den indruk gaven, dat vrouw
Natuur hier niet maar een frissche rondachtige fyzionomie
had willen leveren, doch het de moeite waard had gekeurd,
voorhoofd, neus, mondtjen, kin, hals met intentie te boet
traden ook niet in wedstrijd met ivoor-sern.Haog
ultramarijn; maar wanneer hun opslag u onwillekeurig-zwartof
trof, waart ge verwonderd, dat dit zachtblaauw, met zachtbruin gemengd, een glans en limpiditeit had, die u moest
boeyen, zoo gij nog een anderen maatstaf hadt dan de aangeduide dichterstarieven. Zij droeg het donkerblonde, getapeerde haar gedeeltelijk over het voorhoofd, en had er een
kapsel in van twee groote witte rozen, die haar noch blanke,
noch rose tint iets interessants gaven. Breede kanten bedekten
den hals; de japon met het korte lijf, was lichtbronskleurig,
afgezet met zwart fluweel. Maar als hare fijne hand op
een der breede fulpen banen lag, zou men gezegd hebben:
„dat heeft niet de natuur, dat heeft Antoon van Dijck
gemaakt."
Als ik u haar geboortenaam noem, zal u dit princesachtige
van Anna van Wickevoort minder verwonderen. Zij was een
Leleu de Wilhem, en deze Heeren hadden in het Kamerijksche
in de Elfde Eeuw reeds een grooten naam.
Keeren we, eer ze door de andere gasten overvallen worden,
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tot Hooft en zijne twee-en- dertigjarige gastvrouw te -rug.
„Nu wij toch op het onderwerp zijn," zeide de Drost, „en
de meisjens ons een oogenblik verlaten hebben, zou ik u,
met betrekking tot de schikking van de tafel, nog wel iets

mogen vragen? Waar, lieve nicht, hebt ge uw schoonzuster,
Jufvrouw Catarina, geplaatst ?"
Mevrouw Wickevoort zag haren neef eenigszins vreemd
aan. Hooft, natuurlijk, verblikte niet.
Glimlachend zeide Mevrouw opstaande: „Ik zal u gaarne
met mijne kleine huishoudelijke bizonderheid in haar geheel
bekend maken: UEd., neef, zit aan mijne rechter hand; aan
mijne linker: Prof. Vossius, naast Vossius de Heer Vondel,
— dien wij ook gevraagd hebben; daarnaast Jufvrouw
Schouten..
— „Mijn zwagers zuster, Debora Baeck," zeide Hooft.
— „Juist: en dan mijn mans broêr Gaspard: naast u de
Heer Barkeus, dan Tesschelschade, dan de fransche Officier,
dan Jan de Brune; en naast dezen celibataire uwe lieve
Suzanna. Aan hare andere zijde om den hoek van de tafel
de jonge Valerius Rover, de broêr van de vriendin van
Catrina, dan Catrina, dan haar vriendin — en tusschen deze
en Gaspard Wickevoort uw neef Eduard van Zurck ..."
— ,,Uitmuntend!" zeide Hooft; „maar mag ik ééne ver
laat Eduard en den jongen Heer Rover-anderigsolct:
dan van plaats verwisselen. Mijn neefjen zou zoo ontzaglijk
graag een poging doen om de goede gunsten van uwe zuster
te verwerven ..."
— „Mijn lieve Mijnheer Hooft! dat kan niet, dan komen
zuster en broêr naast elkaar . ..."
— „Zet dan Eduard tusschen de beide vriendinnen!"
— „Hoe gaarne zoí ik dat !" was het andwoord: dan
maakte ik mijn broêr gelukkig, die zoo gaarne naast Jufvrouw
Rovers zoá zitten; maar Catrina heeft me uitdrukkelijk gezegd; doe me éen genoegen: zet Elzabet naast mij . .. Nu,
in allen geval, zit uw neef in het hoekjen bij de jonge-lu? .. .
En buitendien, hij zal immers genoeg gelegenheid vinden,
om zich door den tijd aangenaam te maken.
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De gangdeur ging open. Tesselschade trad binnen, aan de
hand van den 53-jarigen weduwnaar Kaspar van Baerle, of
Barlus, vader van zeven kinderen, medicus, theoloog,
professor der rhetorika en geestig dichter, maar week, onbeholpen en onverhoord hofmaker. Hij was Tesselschade bij
haren zwager, den Onderschout van Buyl, gaan afhalen. De
schoone weduw had een in papier gewikkelde bokaal in de
hand, waarop zij een bekranste Ploeg gegraveerd had en
dien zij Mevrouw van Wickevoort ter dezer feestgelegenheid
vereerde. (9)
Ik zal den lezer niet vermoeyen met eene nieuwe optelling
der gasten, die toch reeds alle min of meer aan hem (of
haar) zijn voorgesteld. Daar waren anders kontrasten genoeg:
de deftige, doorgeeerde, door het verlies van rijk begaafde
kinderen zwaar beproefde, maar toch opgeruimde Gerard
Vossius, van wien Vondel zegt, dat hij „oprecht en zonder
ergh f1 I) was; de stijve, 4o-jarige vrijgezel Gaspard van
Wickevoort; de bescheiden, kunstig-natuurlijke Fransche
Officier, . en verder, wie wij zoo straks groepsgewijze aan tafel
nader zullen leeren kennen.
Men soepeerde vroeg in die dagen. De korte vooravond
werd dan ook heden niet aan kaartspel, schaak -, dam- of
verkeerbord ten beste gegeven; maar werd ingenomen door
een clavecingeldeuntjen van Jufvrouw Susanna, door een lied
van Tesschelschade, dat de droge Gaspard van Wickevoort
op de gitaar akkompanjeerde, en verder door de bezichtiging
van eenige nommers uit 's Heeren Joachims verzameling
„uitgeleze boecken, brieven, beelden, schilderyen, printen,
teeckeningen en diergelijcken huisraet," door Vondel, in de
opdracht van een zijner tooneelwerken 2), schilderachtig beschreven.
Al spoedig kwam een dienaar, in blaauwe, met goud geboorde, liverei (io), voor Mevrouw Wickevoort een buiging
maken. Hare linker hand uitstrekkend naar den Drost, die de
hand kuste en vasthield, noodigde zij de vrienden met hen aan
tafel te gaan. Men volgde hen, paarsgewijze, uit het minder
verlichte zijvertrek in de rijk met waslichten vercierde zeer
i) Van Lennep, IV, 5. [Unger, 164t -42,

bl. 2.)

2)

Joseph in Dothan.
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ruime binnenkamer, waar het damast, zilver- en glaswerk
op den disch veelvoudig de luchters weêrkaatsten en de
stemming der gasten verhoogden.
Zijn wij een weinig onbescheiden, en luisteren wij naar
eenige ook verbloemde gesprekken.
Mevrouw Wickevoort, voor de tafel gezeten, vernam met
belangstelling bij den geleerden Vossius naar het wechloopen
eener dienstmaagd voor den 3n November; hetgeen de huisvrouw des geleerden dezen avond belet had hem te vergezellen.
Hooft, haar andere buurman, om den hoek der tafel, trachtte
nog méer door eene fijne hulde aan de hoedanigheden van
de gastvrouw, dan door het breed uitmeten der deugden van
zijn neef Edoardo, Mevrouw Anna gunstig te stemmen voor
het half uitgesproken aanzoek zijnerzijds.
Professor Barlus zat, met vonkelende oogjens, eenige
aardigheden aan zijne buurvrouw rechts te debiteeren. Die
buurvrouw was: hebt ge 't onthouden? de „vermaertste van
het landt", de „koningin der overvlieghende geesten", de
zangster, de kunstenares bij uitnemendheid: Maria Tesselschade Visscher. Ziet gij haar, met dien blos, dien de dichters
zeggen, dat zij Venus-zelve „ontdragen" heeft, met dat
blanke, breedachtige, schoon gewelfde voorhoofd, nu naar de
mode der tijd door eenige haarlokjens overschaduwd? met
die sprekende, bruine, oprechte oogen, die „tweelingstarren ",
zoo vaardig om uit te drukken, wat er in dien vluggen geest,
in dat edelmoedig en gevoelig hart omgaat? Kent gij een
glimlach als de hare, zoo gereed, zoo beteekenisvol? 't Is
geen wonder, dat al wat op beschaving aanspraak maakt,
wat smaak en vernuft heeft in de zeven Provinciën haar kent
en huldigt. Zij is nu drie-en-een-half jaar weduw en houdt
de gedachtenis van haren Adelaert in eere, maar onttrekt
zich niet aan vriendschap en gezelligheid: en waar zij zich
vertoont, is zij een middenpunt van algemeene en velerlei
genegenheid. Geen wonder, dat de Ridder Maximilien
Demareste haar duizendmaal interressanter vindt dan de jonge
meisjens wier kennis hij gemaakt heeft.
Wat gebeurt daar? — Iets, dat de opmerkzaamheid van
den overbuurman — Vondel, die vaak, en ook in dit gezelschap zich een „groot zwijger" betoonde — in ongewone

HUWLIJKS- BEZORGERS.

311

mate gaande maakt? Tesselschade schertst met den franschen
Heer. Hij schijnt te zeggen, dat de lijfcieradiën der hol
vrouwen zich door zulk een goede smaak onder--landsche
scheiden. Tesselschade heeft over het gestikte lijf van haar
zwart zijden samaar een massa witte kanten, en van voren
op de borst een groot ornament van gouden filigraan, in
cierlijke ranken bewerkt op een matten grond. Dit „borststuk"
is gehecht op een wit en rood satijnen gekarteld lint.
De Franschman schijnt dat goudsmeêwerk zeer te bewonderen.
„Wilt ge 't eens op uw gemak bezien ?" vraagt Tesselschade
en haakt de broche met het lint los. De Ridder Demareste
neemt het stuk met fijne vingeren aan; hij beschouwt het
en maakt zich niet gereed het te-rug te geven.
Tesselschade wil het weêr aannemen. Hij ziet haar
biddend aan, en vraagt verlof het bij zijn thuiskeer aan zijn
zuster te mogen toonen.
De schoone weduw verzet zich...
Zij waren nog midden in den strijd, toen de jonge Heer
Valerius Rover op zijn glas tikte en een oogenblik aandacht
vroeg. Men had dat moeten zien: het aardig aspekt van dat
drietal: Jufvrouw Catrina van Wickevoort, tusschen Valerius
en Elzabet Rover.
Als Elzabet en Valerius naast elkaar gingen, zag men
(behalve de kleêren) vooral aan de grootte, wie de broeder,
wie de zuster was; maar gezeten, kwamen de gelijkmatig
stralende blaauwe oogen dier beide zeer blonde jonge menschen juist op de zelfde hoogte; ook het kapsel dat, beide,
over het voorhoofd krulde, had overeen-komst; daarbij waren
broêr en zuster in licht-blaauwe en witte zij (voor dit feest)
gekleed, en hadden een groote platte kraag om. En tusschen
die twee — Catrina, met hare levendige bruine oogen, haar
bloeyende wangen, hare vaak zichtbare paerelrijtjens.
De Heeren Edoardo en Valerius dachten beide:
,,[Wy zien hier] perlen en koralen
En tintelend gestarnt en glans die schoonder brandt,
In vrouwenoogen als in flonckerdiamant." r)
x) Vondel, Geboortkloeh van Willem van Nassau, Van Lennep II, 545. [Unger,
1627-29, bl. 7.]
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Maar als ik zeide: de tweede tikte op zijn glas; zijn zuster
en hij stonden te gelijk op, deden een stap achterwaards,
namen een bloemenkroon van onder een servet op een dientafel, en zett'en haar onverhoeds de schoone brunette op
de haren.
Daar bleef het niet bij. Valerius had een apartjen met Vondel
gehad, en onversaagd las hij het volgend gedichtjen voor:
„O kransken, uw geluck weeght over;
Geenzins om dat de goude lover
En zijde bloem u cieraet streckt;
Maer om dat gy het Bair bedeckt
Van d' eelste bloem der lentebloemen,
Om wie van haer geluck zou roemen
Dees bant, zoo 't Venus daer toe broght.
Dat zy dees bloem éens plucken moght
Waer op een drom van vryers loneken.
Wat baet de bloem, dat zy blijf proncken
Vergeefs op haren groenen struick?
Men looft de dingen om 't gebruick.
Gepluckte roos kan 't hart verquicken
Dat in zijn flaeuwte scheen te sticken.
Wat 's aengenamer dan de lent?
Doch eer men 't merckt loopt zy ten ent.
Wat baet de bloem den dauw te slorpen?
Zy 's 't verwelcken onderworpen.
Bedacht dit schoone Catharijn,
Die, boven zonne en zonneschijn,
Verblijt alle oogen, die haer minnen,
Zy zou haer al te schuwe zinnen,
Als een gezeggelijcke maeght,
Op hem, die trouwe liefde draeght,
Eens zetten, en met gunstige ooren
Naer zijn gebeên en klaghten hooren,
Eer haer de lentetijt ontschoot.
Wat eenzaam leeft is levend doot." i)

Deze declaratie van den schuwen blonden jongeling, zoo
in 't openbaar, stemde, ondanks de verlegenheid der gevierde,
de meeste der gasten tot luidruchtige vreugde. De glazen
werden geheven; men lachte en schertste; men zag elkander
aan, en riep elkander toe, en `wist niet dat Valerius zulk
een poëet was'. Eduard van Zurck lachte en klonk gedwongen
meê; Hooft wendde verstrooidheid voor; pijnlijk was de
toestand voor Mevrouw Wickevoort, die haar zusjen niet
r) Van Lennep, III, 724. [Unger, 1630-36, bl. 239.]
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stormenderhand wilde laten veroveren; en wel niet pijnlijk,
maar toch moeilijk voor Catarina- zelve, die Valerius goed
mocht lijden, maar op zoo iets gants niet was voorbereid.
Zij lachte maar en klonk — wat zoi] ze anders doen? Gelukkig
kwam er plotselijk een sterke afleiding. De zaaldeur ging
open, en de trouwhartige Justus Baeck, Hoofts liefste zwager
en broeder van Jufvrouw Schouten-Baeck hier prezent, kwam
binnen; met het vrolijkste gelaat, en een glas vattende,
zeide hij:
,,Vrienden! wenscht mij geluk! ik heb zoo even een
dochtertjen gekregen! 1 ) Debora, ging hij voort, zich tot
Jufvrouw Schouten wendende: niet om mij, maar om u: ik
drink op uw petekind !"
— „Mooi gevonden!" riepen allen, en daar kwam haast
aan het gelukwenschen geen einde. De kraamheer moest zich
zetten tusschen Mevrouw Wickevoort en Hooft. Men dronk
op de gelukkige vaart van het afgeloopen scheepjen. Jan de
Brune moest kwinkslagen vertellen; die zingen kon moest
zingen, die rijmen kon, rijmen. Al spoedig was de beurt aan
Tesselschade.
Onder de genen, dien de galanterie van den Franschman
— het in bruikleen nemen van het borststuk — niet gesmaakt
had, behoorde Vondel. (u) Of Tesselschade dit had opgemerkt, is mij niet bekend, maar toen het aan háar was om
een vaersjen te maken, zeide zij:
„Daar we toch improvistamente aan 't rijmen zijn, en
Valerius zijn buurtjen in vaerzen gezegd heeft, hoe 't naar
zijne opinie tusschen hen stond, wil ik dit ook aan den Ridder
zeggen, die met mijn borststuk door wil gaan:
„Noch heb ick hert, al is my 't harnas -tuyg ontdragen,
Een Roover uyt te dagen,
Die my met schijn van deught mijn halsbergh troonden af,
Dien ick hem willigh gaf.
.
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Maer hoe! een Hopman, hoe! een Kristen-Hertogh, Heer!
Geeft die geen leening e@r,
Onnosel afgeleent en dat met smekend vleyen
Als Dalilas verleyenl

i) Hoofts Brieven, III, 234.
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Weet, dat mijn kracht bestaet in geen locksoete tael,
Maer in het vinnigh stael,
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'k Besweere u by dat stael, dat door kristal kan streven
En roemers brengt om 't leven,
Dat ghy my 't stuck hergeeft! Maer weet, — ginght ge er meê deur —

Qrse ce n'est point mon cnur!" i)

Men kan begrijpen, hoe Hooft, Barleus, De Brune (die
Tesselschade ergends boven Tasso verheft), Vondel, en ook
Vossius, ieder in zijn toon deze geestige bestraffing toejuichten.
De wijnkelder van den Rezident had getuigenis kunnen
geven van de opgewektheid der gasten en had ze gedeeltelijk
kunnen verklaren. Tesselschades groote bokaal ging bij herhaling rond, en gaf Catrina hem aan Valerius, en Tessel aan
Van Baerle, dan wisten de Heeren wel, waar ze de lippen
zett'n. Maar aan alle vreugde komt een einde. De gasten

namen afscheid.
De Onderschout Van Buyl had een draagkoets en bovendien een dienaar met een flambouw gestuurd, om Tesselschade
te halen: want aan ieder twaalfde huis op de straat, moest
de bewoner wel een lantaarn met kaars uithangen; 2) maar
Van Buyl wist, `hoe dat ging' en deed Tesselschaá graag eere.
Nu was ook het oogenblik aangebroken, dat aan Mevrouw
van Wickevoorts logeergast of waardschapper (gelijk men
't noemde) zijn kamer moest gewezen worden.
Maar de Gastheer was niet thuis, en de lijfknecht, die den
blaker bracht, niet waardig genoeg. De Gastvrouw nam het
licht, en terwijl de aftrekkende vrienden nog in het voorhuis
waren, ging zij met Hooft derwaards, besloten hem op de
trap vóor te lichten tot aan zijn kamer.
Toen men echter aan de voet van de trap was, wilde de
Drost den blaker overnemen, maar Mevrouw van Wickevoort
verzett'e zich.
„Mijn man is van huis; ik moet hem vervangen!"
— „Ik laat mij," zegt Hooft, „van u, die zoo uitmunt,
deze dienstbaarheid niet welgevallen."
— „Men noemt u Apollo, — zachts dat men u dien!"
zeide zij.
r) Verg. Holl. Parnas, z66o, bl. 504.

2)

Wagenaar, III, 45.
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„Als ik de zon dan ben, zou de blanke maan gehoorzaam
moeten zijn ..."
Terwijl die strijd gevoerd werd, traden de gasten, die reeds
in den deurpost stonden, al lachend te -rug en om de krakeelenden rond.
Wie overwon? Ik ga het u verhalen, in vaerzen van Vondel,
naar van Baerles Latijn:
„Een vriendelijcke twist begost
Zich tusschen Anna en den Drost
Te mengen: of het Hooft van Muiden
Dat voor al Ne@rlants dichters huiden
De fackel draeght, vooruit zou tre@n,
En dragen 't licht, dat haer bescheen,
Of dat de schoone Huis-waerdinne
(De torts van kuische en eerbre minne;
Beleeftheid, trouwe en goede zeên —
Het licht der Joffren) 't licht voorheen
Zou voeren, en den nacht verdrijven.
A p o 11 o scheen om 't recht te kijven
En met zijn zuster in de war;
Of de avond- met de morgenstar,
Heleen met Castor, Mars met Veste.
Hy wil; zy niet; elck doet zijn beste
En geen van beide als de ander wil.
Elck heeft zijn zin in dit geschil.
Twee, die elckanderen gelijcken
In deughden, weigeren te wijcken,
Door onghelijckheit van verstant.

(van opvatting.)
De Drost drijft, dat Appollo's brant
De zee en 't aerdrijck toe- en aenlicht,
En dat de Maen hem naer zijn aenzicht
(Waer uit zy leven schept) moet zien.
Maer Anna wil, dat zy hem dien'
En dat die groote gast gehouwen
Is, 't licht zijn dischvrouw te vertrouwen.
Terwijl men dus om 't licht krackeelt,
En Blek zijn ent houdt, en verscheelt,
Slaet Hooft zijn armen om haer leden,
En beurt zijn dischvrouw van beneden
Om hoogh, en maeckt een nieuw gestarnt
En vrouwebaeck, die heerlijck barnt.
Vrouw Wickevort, om 't scheel te slechten,
Gewint den kaersstrijt, na al 't vechten;
De Drost, die h a e r op de armen draeght
Wier dienstbre heusheit hem mishaeght,
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Hier blijckt geen onderscheit van eere;
Want slae men gast en dischvrouw gae,
Hier is geen orde, voor nocht nae.
Hy, die om Goeilant te bescharmen
De rechtsro@ draeght, draeght op zijn armen
Dees vrouw, die menigh licht verdooft;
En torts en vrouw gehoorzaemt Hooft.
Wy zien met lust en onverbolgen
Hier niemant voorgaen, niemant volgen,
Daer niemant Heer noch paedje kent.
En elck zijn kroon houdt ongheschent.
Terwijl zy elck den kaersprijs strijcken.
Daer geen den andren komt te wijcken,
Elck deel aen dezen zege heeft
In 't velt, daer Hooft nocht Anna ['t] geeft. r)

En nu — eer ik eindig, waarde lezers en lieve lezeressen,
dankbaar voor uw geduld, wil ik u de voldoening niet
weigeren der meêdeeling, dat, ondanks den invloed des
Drosten, den 25n Maart 1638 Valerius Rover met een cierlijke
italiaansche letter, Catharina van Wickevoort, met eene keurige
duitsche, voor Heeren Commissarissen het Procesverbaal
teekenden van hunne ondertrouw. (12)
4 November 1876.
r) Verg. Van Lennep, III, 7a. [Unger, 1641-42, bl. za].

AANTEEKENINGEN.

„Armen, die het sneeuw bedriegen:"
(x)
vertaalt Vondel. Verder is er sprake van de tangre Bartelot" en van de „blancke".
Zie De Mesch van Suzanna Bartelot. V. VI. I, 323. [Unger, 1630-36, bI. 223.]
(2) Deze brief is verdicht.
(3) Adressen van Wicqfort, opgeteekend uit Hoofts Brieven.
(4) Dit bezoek en de geheele personaadje van Eduard van Zurck zijn verdicht.
(5) Dit is waar; maar of Sandrart zoo iets voor Vondel gedaan heeft, is niet
bekend.
(6) Het is niet onwaarschijnlijk, dat in deze uit Zuid-Nederland afkomstige
familie ook de naamdagen gevierd werden, en ofschoon Catharina pas 25 November
invalt, kan men wel met den juisten datum het zoo naauw niet genomen hebben.
Jufvrouw Catarina schijnt (anders) jarig te zijn geweest in 't voorjaar. Althands
Vondel noemt haar: „De schoonste bloem der lentebloemen". V. VI. I, 418. [Zie
„Geboortekrans voor Jonkvrouw Katharine van Wickevort"; Unger, 1630—x636,
bi. 2 39.]
(y) Ook dit briefjen is verdicht.
(8) Cornelis Lourensz. Schouten was eigenlijk geen neef van Hooft, maar zwager
van zijn zwager Baeck.
(9) Verdichting.
(zo) Wicquefort voerde: doorsneden: I, een loopende gouden leeuw in lazuur,
getongd en geks. van keel; II, 9 klaverbladen v. sin, in goud.
(ii) Verg. Portretten van J. v. d. V. bi. 41--84, x26, 130-132; [Werken,
Dl. IX, bi. 55 -107, 158, x64-166.1 maar lees eerst Verspr. Yerk, in proza, I, bi. 217
en volg. [Werken, Dl. X, bi. 26x, volgg.J
(x2) Elzabet werd den 13 Dec. 1639 de bruid met Gaspard van Wickevoort.
De Heer Joachim en Valerius' gelukkige huisvrouw Catharina waren getuigen.
Bij bl. 132. Mevrouw Dorothea Anna Alberdingk Thijm, weduwe van den heer
Louis Julien Fuchs is op 3 Aug. 1910, 85 jaar oud, te Antwerpen overleden.
Bij bi. 218, noot 7) te voegen: Cornelia Noortdyck ging ... ter ondertrouw met
(den doopsgezinden Heer) Gysbert Claessens de Veer van Frederickstadt, geb. 1627,
woont op de „Keysersgraft". Zij woont op 't „Rockin" en haar moeder heette
Elisabeth Verschuyren. Deze en zijn broeder Abraham waren getuigen van de
ondertrouw.
EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.

