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Platen:
Portret
Vondel, naar
naar Jan
Jan Lievens,
Lievens, I)
Portret van Vondel,
1) tegenover den
titel.
Vondels woonplaats
woonplaats te Keulen,
Keulen, tegenover
tegenover bl.
bI. 201.
Vondels
Faksimilee
van
het
Hoogtijdsdicht
voor
Sybrant de
de
Faksimilee van het Hoogtijdsdicht voor Sybrant
Agnes Block,
Block, tegenover
tegenover blz.
blz. 245.
245.
Flines en
en Agnes
I) Hier
Hier worde
worde nog
nogopgemerkt,
opgemerkt,dat
datinindedelijstlijst
van
Vondelsportretten
portrettenopopblz.
blz.274,
274,
i)
van
Vondels
de onder
onder C vermelde
vermelde schilderij
schilderij van
van J.
Lievens, inin het
hetRijksmuseum,
Rijksmuseum, dezelfde
dezelfde isis
de
J. Lievens,
als die
die onder
onder II aan
aanFlinck
Flinckisistoegeschreven,
toegeschreven, zoodat
zoodat dedeeerste
eerstemoet
moetvervallen.
vervallen.
als
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De schetsen
schetsen en
en paneeltjes,
paneeltjes, die
die Alberdingk
Alberdingk Thijm in 1876,
i876, in éen
galerij
vereenigd, zijnen
zijnen landgenooten
landgenooten aanbood
galerij vereenigd,
aanbood als Portretten
Portretten van
Joost van
van den
den Vondel, waren
verschillende tijdstippen
tijdstippen door
door hem
hem
waren op verschillende
ontworpen
zijn Volks-Almanak
ontworpen en bewerkt ter
ter opluistering van zijn
Volks-Almanak voor
Katholieken en andere
andere tijdschriften.
tijdschriften.
Nederlandsche Katholieken
eenvoudig, als
als bijdrage
bijdrage tot de volkslectuur
Deze, aanvankelijk zoo eenvoudig,
uitgegeven meesterstukjes,
meesterstukjes, waren
waren niet
nietdedeeerste
eerstebewijzen
bewijzenvan
van Thijms
hooggestemde
zijn tijd.
tijd. Reeds
Reeds in
in 1851
hooggestemde belangstelling
belangstellinginin Vondel
Vondel en
en zijn
185i
gaf zijn,
zijn, onder
onder den titel
titel „Herleving
"Herleving van
van Vondel,"
Vondel," in
in De Tijd
Tjjd geschreven beoordeeling
beoordeeling der
uitgave van
van 's dichters werken door Van
der uitgave
Lennepi
bewijs dat
dat hij
hijdit
ditonderwerp
onderwerpdoor
doorzijn
zijn langjarige, diepLennep, het bewijs
gaande studie
volkomen meester was,
studie volkomen
was, Bij de onthulling van Vondels
standbeeld
der ijverigste
ijverigste en
en meest invloedeen der
standbeeld in 1867 was Thijm een
rijke
leden van
het Comité, en
gaven opstellen in zijn Dietsche
van het
en gaven
rijke leden
andere geschriften
geschriften blijk
blijk van
van zijn
zijngeestdrift
geestdrift en
en opwekWarande
Warande en andere
kende bezieling.
Nadat
in de
Gids van 1871, als
van een
een overigens niet
als slot van
de Gids
Nadat in
niet in
was uitde Vondelportretten opgenomen
artikel, I)
opgenomen artikel,
1) voor 't eerst
eerst was
gegeven een
der tafereelen later
daarin gevoegd:
sterfbed van
van
later daarin
gevoegd : het sterfbed
een der
2) verscheen
volgend jaar
jaar in
in hetzelfde
hetzelfde tijdschrift:
Tesselschade, 2)
verscheen het volgend
tijdschrift :
"Baertiën
dat later
later het
hetderde,
derde, een
eender
derschoonste,
schoonste, hoofdHooft," dat
„Baertiën Hooft,"
stukken der Vondelportretten
worden.
Vondelportretten zou worden.
De Katholieke
Katholieke Illustratie,
Illustratie, jaargang 1873-74, had
voorrecht
had het voorrecht
zijn
lezers bekend
bekend tetemaken
makenmet
metdedehistorisch-romantische
historisch-romantischeschetsen,
schetsen,
zijn lezers
die later
later het
het eerste
eerste hoofdstuk
hoofdstuk der
der „Portretten"
"Portretten" zouden vormen,
vormen, onder
onder
den
titel:: "Vondels
voorbereiding tot den
den grooten stap van 1641."3)
1641." 3)
„Vondels voorbereiding
den titel
I)
liefdesgeschiedenissen van
van twee
twee hollandsche dichters:'
herdrukt in
in
dichters." Hier herdrukt
„De liefdesgeschiedenissen
i) "De
Verhalen,
Dl. V der Verspreide Verhalen,
2)
eerste uitgaaf van P. v.
11. V.
T7.
der eerste
Bl. 81-84 der
2) BI.
3)
uitgaaf van .r.
p. \1,
v, V,
eerste uitgaaf
3) BI.
Bl. 1-40
x-4o der eerste
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Volks-Almanak verrijkt
In 1874
In
1874 werd
werd de
de Volks-Almanak
"Vondels overoververrijkt met
met „Vondels
gang",
de „Portretten"
"Portretten" als
als tweede
tweede hoofdstuk
hoofdstuk geplaatst
geplaatst 1);
I); en
en die
die
gang", in de
van
1875 gaf
gaf „De
"Dedrie
drieWeduwnaars"
Weduwnaars" later
later het
hetvierde
vierdetafereel
tafereelvan
van
van 1875
de „Portretten"
"Portretten" 2).
2).
De »Bedevaart
"Bedevaart naar
naar Agrippine"
Agrippine" en de
de latere
latere hoofdstukken
hoofdstukken ververschenen niet
schenen
niet elders,
elders,voordat
voordatzijzijinindede„Portretten"
"Portretten"geplaatst
geplaatstwerden.
werden.
In 1895
1895 heb
hebik,ik,voor
voordedefirma
firmaC.
C.L.
L.v.v.Langenhuysen,
Langenhuysen, een
een tweeden
tweeden
druk,
4°. bewerkt,
bewerkt, een
eenvolksuitgaaf,
volksuitgaaf, zonder
zonderdedevele
velestamboomen
stamboomen
druk, in 4°.
en
met geen
geenillustraties,
illustraties, behalve
behalve 33portretjes
portretjes van
van Vondel
Vondel op
op den
den
en met
omslag.
was spoedig
spoediguitverkocht.
uitverkocht.De
Denu
nubewerkte
bewerkteuitgaaf
uitgaafisis dus
dus
omslag. Deze was
de
derde. In
Inverschillende
verschillende bundels
bundels van
vanzijn
zijnAlmanak,
Almanak,verschenen
verschenen
de derde.
na
1876, deed
deeddedeschrijver
schrijverlater
laterherdrukken
herdrukkenuitgeven
uitgeven van
vanhoofdhoofdna 1876,
stukken
dePortretten
Portretten 3).
3). Ook
Ook had
had hij
hij het
hetplan
plangevormd
gevormd van
van
stukken uit de
het
geheele boek
boek een
eennieuwen
nieuwendruk
druktetebewerken,
bewerken, met
metwelk
welkdoel
doel
het geheele
hij
zijn handexemplaar
handexemplaar tal
talvan
vanaanteekeningen
aanteekeningenenenverbeteringen
verbeteringen
hij in zijn
schreef,
in deze
dezeuitgaaf
uitgaafzijn
zijnovergenomen,
overgenomen,voorzoover
voorzooverzijzijdaardaarschreef, die in
voor
in aanmerking
aanmerking komen.
komen. Dit
Ditexemplaar
exemplaar berust
berust in
in 't Vondelvoor in
museum.
In
deze derde
derdeuitgaaf
uitgaafzijn
zijnniet
niet
opgenomen:
grafzerk, het
het
In deze
opgenomen
: dedegrafzerk,
Poezie, hoe
hoe lieflijk
lieflijk isisuw
uwtred",
tred",noch
nochde
deafbeelding
afbeelding
muziekstuk:
muziekstuk : ,,0
„O Poëzie,
van
"Vondels gebeente",
gebeente", voorkomende
voorkomende in
in den
den eersten
eerstendruk.
druk.
van „Vondels
Het portret
portret tegenover
tegenover den
dentitel,
titel,naar
naarPhilips
PhilipsKoning,
Koning,isisvervangen
vervangen
door
dat volgens
volgensden
denkoperdruk
koperdruk naar
naar J.J. Lievens'
Lievens' teekening.
teekening. Het
Het
door dat
facsimile
Vondels gedicht
gedicht aan
aan S.
S. de
de Flines
Flines en
en Agnes
Agnes Block
Block
facsimile van
van Vondels
genomen naar
naar het
hethandschrift
handschrift in
in 't bezit
bezit van
van prof.
prof. Dr.
Dr. J.
J. Six
Six
is genomen
van Hillegom,
Hillegom, welwillend
welwillend daarvoor
daarvoor afgestaan.
afgestaan.
Dat het
reeds van
van den
den aanvang
aanvang afafbij
bijden
denschrijver
schrijvervaststond,
vaststond,
het reeds
deze
tafereelen
uit
het
leven
van
Vondel
tot
één
bundel
verdeze tafereelen uit het leven van Vondel tot één bundel tetevereenigen, is niet
niet waarschijnlijk.
waarschijnlijk. De
vele veranderingen,
veranderingen, die de
de oorooreenigen,
De vele
spronkelijke
den herdruk
herdruk ondergaan
ondergaan hebben,
hebben, en de
de
spronkelijke schetsen
schetsen bij
bij den
later geschreven
geschreven overgangen
overgangen om
om dedehoofdstukken
hoofdstukkenteteverbinden,
verbinden,
later
hiertegen.
pleiten hiertegen.
Meer aannemelijk
aannemelijk acht
acht ik
ikhet,
het,dat
datThijm
Thijmdoor
doorzijn
zijn Vondelstudiën
Meer
een
groote
leemte
in
de
uitgave
van
Van
Lennep
heeftwillen
willen
een groote leemte in de uitgave van Van Lennep heeft
aanvullen
door
in
schets
bij
schets
aan
te
toonen,
hoe
groot
de
aanvullen door in schets bij schets aan te toonen, hoe groot de
invloed
van
's
dichters
overgang
tot
de
Katholieke
Kerk
op
zijn
invloed van
dichters overgang tot
Katholieke Kerk op zijn
leven en
enwerken
werkengeweest
geweestis.is.Deze
Dezevergeten
vergetenhoofdstukken
hoofdstukkenschreef
schreef
leven
hij in
inden
denhistorisch-romantischen
historisch-romantischen vorm,
vorm, dien
dienhij
hijzoo
zoomeester
meesterwas,
was,
hij
I) Bl.
BI. 4I-48~
Ie uitg.
uitg. v. P. v.
v. V.
1)
41-48, der ie
BI. 123—i42
123-142 der
der Ie
11. V.
V.
2) Bl.
le uitg. v. P. v.
die van
van 1877,
'78, '80,
'Sa, '81
'81 en '82.
3) In die
1877, '78,
782.
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IX

om daardoor
ruime verspreiding
verspreidingtetebevorderen
bevorderenonder
onderdie
dielezers,
lezers,
daardoor een ruime
wie de
de 12
Van Lennep
Lennep meer
meer een
eenschitterend
schitterend
voor
folianten van
van Van
12 folianten
voor wie
sieraad
hun bibliotheek,
bibliotheek, dan
dan een
eengemakkelijk
gemakkelijktetegenieten
genieten
sieraad voor
voor hun
boekenschat vormden.
vormden.
boekenschat
Toen
die losse
losse tafereelen
tafereelen uit
uitden
denVondel-kring,
Vondel-kring, ininveel
veel tijdtijdToen die
schriften
verspreid, verborgen
zoo voor
voorhet
hetgros
grosder
derlezers
lezers
schriften verspreid,
verborgen lagen
lagen en zoo
dreigden
verloren te gaan,
gaan, voegde
voegdeThijm
Thijmzezebijeen,
bijeen,om
omzezeals
als„Een
"Een
dreigden verloren
laatste
aflevering tot
het werk
werk van
vanMr.
Mr.Jac.
Jac.van
vanLennep",
Lennep", den
den
laatste aflevering
tot het
Vondel
vereerders aan
bieden. Men
Men heeft
heefthem
hemhiervan
hiervaneen
eenzacht
zacht
Vondelvereerders
aan te
te bieden.
verwijt
het Algemeen
va1Z Nederl.
Neder!.Indië
Indië
Algemeen Dagblad
Dagblad van
verwijt gemaakt.
gemaakt. In
In het
(23
1876) begon
begon C.
C. Busken
Busken Huet
Huet zijn
zijn aankondiging
aankondiging van
van het
het
(23 Dec.
Dec. 1876)
pas
verschenen werk
werk aldus
aldus:: „Sprekend
"Sprekend over
overhet
hetgroote
grootenieuwe
nieuweboek
boek
pas verschenen
van
heer Alberdingk
Alberdingk Thijm,
vriend van
van hem,
hem, doch
doch
van den heer
Thijm, zeide
zeide een
een vriend
in
geloofszaken een
tegenvoeter: Dit is
is nu
nugeen
geenVondel
Vondelopopsterk-,
sterk-,
in geloofszaken
een tegenvoeter:
maar
wijwater I).
maar op wijwater
9.
Ondeugende
kritiek! ! Maar
Maar Thijm
Thijm isis66k
óókondeugend,
ondeugend,wanneer
wanneer
Ondeugende kritiek
hij
zijn Portretten van
vanVondel
Vondel Van
Lennep in
in de
deschoenen
schoenenschuift
schuift
Van Lennep
hij zijn
en
ze als
alseen
eenlaatste
laatste
hoofdstukvan
vanMr.
Mr.Jacob's
Jacob'swerk
werkaanbiedt.
aanbiedt.
en ze
hoofdstuk
Indien
Van Lennep
Lennep weder
weder levend
levendwerd
werdenenvernam
vernam dat
datThijm's
Thijm's
Indien Van
een
en al
al roomsche
roomsche Vondel
Vondel als
als een
eenaanhangsel
aanhangsel op
opden
denzijnen
zijnen was
was
een en
uitgegeven,
dan geloof
geloofikikdat
datzijne
zijnegrijze
grijzeleeuwenmanen,
leeuwenmanen,wegens
wegens
uitgegeven, dan
deze
paapsche stoutigheid,
stoutigheid, van
van verbazing
verbazingovereind
overeindzouden
zouden gaan
gaan
deze paapsche
staan......... .
Met
een welsprekenden
welsprekenden overvloed
overvloed van
vanvernuftige
vernuftige gissingen
gissingen en
en
Met een
onwederlegbare
aanhalingen, werpt
werpt hij
hij den
denVondel
Vondelder
deroverlevering,
overlevering,
onwederlegbare aanhalingen,
in wiens
wiens leven
levenhet
hetroomsch
roomschworden
wordeneene
eenezaak
zaakvan
vanondergeschikt
ondergeschikt
belang
geweest, van
van zijn
zijn voetstuk
voetstuk en stelt
stelt voor
voor hem
hem een
eenVondel
Vondel
belang is
is geweest,
in de
de i)laats,
plaats, wien
wienhet
hetkatholicisme
katholicisme isisdoorgedrongen
doorgedrongen tot
tot in
in merg
merg
en been".
been".
Huet
toonde zich
zich ten
tenzeerste
zeersteingenomen
ingenomen met
methet
hetwerk
werkvan
van
Huet toonde
Thijm:
"Twintig kleine
kleine hoofdstukken
hoofdstukken worden
worden uu hier
hier aangeboden,
aangeboden,
Thijm : „Twintig
waarvan
zich zelf
zelfeen
eenoud-amsterdamsch
oud-amsterdamsch schilderijtje
schilderijtje uit
uit de
de
waarvan elk
elk op zich
17de
eeuwvormt,
vormt,maar
maarz66
zóódat
datzijzijininelkander
elkandervoegen
voegenals
alsde
dedeelen
deelen
i7de eeuw
van
één groot
groot mozaiek,
mozaiek, voorstellend
voorstellend het
Joost van
van den
den
van één
het leven
leven van Joost
Vondel". Baertje
Hooft en
Bedevaart noemt hij
hij twee
twee
Baer& Hooft
en de Keulsche Bedevaart
meesterstukken
vinding, voorstelling,
voorstelling, humor
humor en
en stijl.
stijl. Hij
Hijvoelt
voelt
meesterstukken van
van vinding,
zich
gedrongen te
te wijzen
wijzen„op
"opdedebreede
breedesoort
soortvan
vanbeminnelijke
beminnelijke
zich gedrongen
eigenschappen,
dit boek
boek doorstralen
doorstralen en,
en, bij
bij alle
alleverschil
verschil
eigenschappen, welke
welke in dit
van
zienswijze, uu den
denauteur
auteurdoen
doeneeren
eerenen
enliefhebben
liefhebbenals
alsmensch".
mensch".
van zienswijze,
I)
van Vloten
Vloten in
in De Kunstbode
van Dr.
Dr. van
Kun8tbode 1876, No.
i) Een .geestigheid"
ngeestigheid" van
NO. 21,
2I, bI.
bl. 158;
x58;
en
No. 22, bI.
ook de repliek
repliek van
van Thijm aldaar.
169-17o. Zie
Zie ook
en No.
bl. 169-17°.
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Deze Portretten
Portretten "ademen
Deze
zoo buitengewone
buitengewone mate
mate van
van harteharte„ademen eene
eene zoo
lijkheid zonder
zonder sentimentaliteit,
sentimentaliteit, dat meer
lijkheid
meer dan
daneens
eensonder
onderhet
hetlezen
lezen
de tranen
de
tranen u in
in de
de oogen
oogen schieten".
schieten".
Geen
maatstafvan
vandedewaardeering,
waardeering,die
diehet
hetwerk
werkvan
vanThijm
Thijm
Geen betere maatstaf
ondervond,
beoordeelingen, die onze
onze eerste
eerste critici
critici terstond
terstond
ondervond, dan
dan de beoordeelingen,
bij
verschijning er
van gaven.
gaven. In
In Het
Vaderland van
bij de verschijning
er van
Het Vaderland
van 11 en
10
feuilleton „Een
"Een
1 o Augustus
Augustus 1876
1876 schreef
schreefC.
C. Vosmaer,
Vosmaer, onder
onder het feuilleton
en
ander" een
een uitvoerige
uitvoerige recensie
recensie van
van de
de Portretten.
en ander"
Portretten. "Thijm's
„Thijm's
Vondel,
inderdaad zijn
zijn Vondel
Vondel isis een
eenandere
andere als
alswij
wij gewoon
gewoon
Vondel, -— inderdaad
waren.
gedeeltelik daaraan,
men tot
tot dus
dus ver
vernooit
nooit het
het
waren. Dit
Dit ligt
ligt gedeeltelik
daaraan, dat
dat men
zwaartepunt van 's's dichters
zwaartepunt
ultradichters gemoedsgemoeds-en
en kunstleven
kunstleven in
in het ultramontaansch-katholieke
gesteld te
te gegemontaansch-katholiekegesteld
gesteldheeft....
heeft....IkIk ben
ben er
er op gesteld
tuigen,
de letterkundige
letterkundige behandeling
behandeling van
van dit
ditboek
boekde
dedegelikst
degelikst
tuigen, dat de
wetenschappelike
belletristische de
defijnste
fijnste kunst
kunst ademt,
ademt, omdat
omdat
wetenschappelike is,
is, de belletristische
ik
thans moet
moe tovergaan
overgaan tot
toteen
eenbeschouwing
beschouwing uit
uit een
een ander
ander oogoogik thans
punt.
Wel wisten
wistenwij,
wij, dat
datVondel
Vondeltot
totdedemoederkerk
moederkerkwas
wasterugterugpunt. Wel
gekeerd,
wij stelden
stelden hem ons
ons niet
niet voor
voorals
alseen
eenman
mandie
dievan
van
gekeerd, maar
maar wij
den
aanvang onrustig
onrustig naar
naar dat
dateene
eenenoodige
noodigezocht
zocht;; wij
wij zagen
zagen in
in
den aanvang
hem
een mysticisme
mysticisme zooals
zooals dat tot
tot zekere
zekere mate
matealle
alledichterdichterhem meer een
schap
verzelt; maar
maarwij
wijzagen
zagenook
ookden
denkrachtigen
krachtigenstrijder
strijdertegen
tegen
schap verzelt;
kerkeliken
staatkundigenovermoed
overmoedenenheerschzucht
heerschzuchten
enmeenden
meenden
kerkeliken en staatkundigen
dat deze
deze niet
niet alleen
alleen bij
bijhet
hetCalvinisme
CalvinismeenendedeStaten
Statenofofde
dePrinsenPrinsenpartij
vinden waren,
waren, en
en dat
datVondel
VondeldedeDordtsche
Dordtschesanten
santenmoest
moest
partij te vinden
geeselen
fransche of roomsche
roomsche in
vliegen. Een
Een
geeselen om
om fransche
in de
de armen
armen te
te vliegen.
gansch
nunu
hier
ontvangen.
. . ..Dat
Dat
gansch anderen
anderen Vondel
Vondelhebben
hebbenwijwij
hier
ontvangen
Vondel
voor ons
onsdoor
doorgewonnen
gewonnenheeft,
heeft,zullen
zullen velen
velen met
metmij
mij
Vondel er voor
niet aannemen.
aannemen.
maakteen
een
Die zwakhoofdige,
zwakhoofdige, sombere
sombere tobber
tobber over
over geloofszaken
geloofszaken....
.... maakt
treurigen indruk
als dit
dit beeld
beeld het
hetware
warezal
zalblijken,
blijken,dan
danisisvoor
voor
treurigen
indruk en als
helft der
derNederlanders
Nederlandersaan
aanVondel's
Vondel'spopulariteit....
populariteit.... voor
voorgoed
goed
de helft
alle
kans ontnomen....
ontnomen .... Het geheele
geheele boek
boek van den
den heer
heer Thijm,
Thijm, ofofalle kans
aan Vondel
Vondelgewijd,
gewijd, heeft
heeftevenwel
evenweleen
eenveel
veeldieper
dieperenenwijder
wijder
schoon aan
strekkende beteekenis.
bl!teekenis. Daar
Daar ligt
ligteene
eenewereldbeschouwing
wereldbeschouwing en
en eene
eene
strekkende
levensovertuiging in,
die zich
zichopen
openen
enstellig
stelliguitspreken
uitspreken en
envoor
voor
levensovertuiging
in, die
als de
deeenig
eenigware
wareenenden
denmensch
menschwaardige
waardigestrijdend
strijdendoptreden."
optreden."
zich als
Toch heeft
heeft Vondels
Vondels populariteit
populariteit door
door de
de uitgave
uitgave van
van de
de PorToch
volstrekt niet
geleden; maar
maar is
is de
de studie
studie van
vanzijn
zijnwerken
werken
tretten volstrekt
niet geleden;
vooral van
vanzijn
zijninnerlijk
innerlijkleven
levenbelangrijk
belangrijkuitgebreid
uitgebreidenengestegen.
gestegen.
en vooral
Opmerkelijk zijn
zijn de
de kritieken
kritiekenvan
vanverschillende
verschillende zijden,
zijden, van
vanvoorvoorOpmerkelijk
tegenstanders, waarmede
waarmede Thijms
Thijms boek
boekontvangen
ontvangen werd.
werd. PotPot·
en tegenstanders,
en Schetsen,
Schetsen, Dl.
Dl. II,
11,
gieter heeft
heeft in
in zijn
zijn inleiding
inleiding tot
tot de
de Studiën en
gieter
Bakhuizen van
vanden
denBrink
BrinkdedeVondeltafereelen
Vondeltafereelenbij
bijdedeeerste
eerste
van Bakhuizen
uitgave in
in de
deAlmanakken,
Almanakken,ook
ookdie
diewelke
welkeniet
nietinindedePortretten
Portretten
uitgave
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zijn
opgenomen, zoo
zoo juist en sympathiek
sympathiek gekarakteriseerd,
gekarakteriseerd, dat
ik
zijn opgenomen,
dat ik
niet
kan nalaten
nalaten ook
hem nog even
even aan
aan te
te halen:
niet kan
ook hem
halen :
Alberdingk Thijm
Alberdingk
Thijm "heeft
ons door
doorschets
schetsbij
bij schets,
schets, liever
lieverschrijve
schrijve
„heeft ons
want trots
ik tafereel op tafereel,
tafereel, -— want
trots al zijn
zijn streven
streven naar
naar den
den eender voorstelling
eenen
voud der
voorstelling door
door den
den een
en vorm
vergund, dwong
dwong de
vorm vergund,
rijkdom
van stoffen hem
tot de
de uitvoerigheid door
anderen
rijkdom van
hem tot
door den anderen
geëischt —
- hij
heeft ons
ons in
in een
eenreeks
reeksvan
vankleine
kleineverhalen
verhalenVondel
Vondel
geëischt
hij heeft
doen zien, of wij
wij met
met den
den man
man van
van meer dan middelbaren leeftijd,
of wij
wij met
metden
dengrijsaard
grijsaard in
inhet
hetAmsterdam
Amsterdamzijner
zijnerdagen
dagen verkeerden....
verrast het
het ons
ons allen,
allen, hoe
hoeverbaast
verbaast of
ofverrukt
verrukt het
het ons
ons
den.... Hoe verrast
wij zelven
zei ven gestemd
gestemd zijn, in
de ontmoeting
ontmoeting van
van weduwe
weduwe en
en
naar
naar wij
in de
weduwnaar,
het tooneel
tusschen Tessela
Tessela en
Vondel. ... Maar
Maar
tooneel tusschen
weduwnaar, in
in het
en Vondel....
als
auteur er
er zich
zich in
inmag
magverheugen
verheugen Vondel
Vondel zelven te doen opals de auteur
treden, van
welk eene genegenheid getuigt ieder tint, ieder toets 1L..
...
van welk
ik tart
tart U in onze
onze hoofdstad
hoofdstad het
het Begijnehof langs
gaan, zonder
zonder
langs te gaan,
zijner
te gedenken;
gedenken; zonder,
onroomsch als
zijn moogt, lust
zonder, onroomsch
als ge zijn
zijner te
lust te
gevoelen
met den
den schrijver
schrijver de
deplekken
plekken op
op te zoeken,
waar nog
gevoelen met
zoeken, waar
de indruk
indruk van
van Vondel's voetstap
zien."
voetstap valt
valt te zien."
In De
Gids heb
geen vermelding
vermelding van
van Thijms boek kunnen
De Gids
heb ik geen
vinden.
Onder
was de verOnder de geloofsgenooten van Alberdingk vooral
vooral was
dicht
schijning der
Portretten een
een feit van groote
beteekenis. In
der Portretten
groote beteekenis.
In dicht
en ondicht
ondicht werd
werd den
denschrijver
schrijverhulde
huldegebracht.
gebracht. De Tijd
Tijd van 14
Augustus 1876 (om slechts éen dagblad
noemen) schreef:
schreef: „Dit
"Dit
dagblad te
te noemen)
de vrucht
vrucht van
van een
een geheel
geheel menschenleven. Er
alles aan
aan
werk
werk is
is de
Er is alles
besteed,
wat er aan
aan besteed
besteed kon
kon worden:
besteed, wat
worden : onbezweken
onbezweken ijver
ijver in het
opsporen
der historische
historische bouwstoffen....
bouwstoffen .... onverpoosde
zorg voor
opsporen der
onverpoosde zorg
voor de
voorstelling, gepaard
levendigen en
en behaagder voorstelling,
gepaard aan
aan den levendigen
juistheid der
lijken verhaaltrant
een onmiskenbaar
onmiskenbaar talent".
talent". Het
Het gedicht:
verhaaltrant van
van een
gedicht :
"Zoo
d'avont van mijn leven", wordt
wordt "een
„Zoo kom ick dan aen
aen d'avont
„een waarachtig meesterstuk"
meesterstuk" genoemd.
Thijm had
wel eens
eens beklaagd
beklaagd over
over gebrek
gebrek aan
aan waardeering
had zich wel
van
zijn werk
werk door
door zijne
geloofsgenooten I).
het
zijne geloofsgenooten
1). Mocht
Mocht dit ooit
ooit het
van zijn
geval
geweest zijn,
zijn, zeker in de
de jaren
jaren 1876-78 niet
meer. In
In De
niet meer.
geval geweest
Katholiek (1877, bI.
van C[ooth],
gaf A. van
C[oothj, een fijn
fijn gestygestyKatholiek
bl. 148-166), gaf
leerde, zeer waardeerende beschouwing over
over het
het nieuwe
nieuwe boek.
boek. In een
I)
.Met
uitzondering van
sympathiek noot
jen van
prof. Broere
Broere en
van de
de
„Met uitzondering
van een
een sympathiek
nootjen
van prof.
en van
1)
de Almanakken,
Almanakken, die
diejaarlijks
jaarlijks worden
worden
opneming
mijn Volks·Almanak
onder de
Volks Almanak onder
opneming van mijn
aangekondigd,
het eerste
eerste„Godsdienstig,
"Godsdienstig,GeschiedGeschied-enenLetterkundig
Letterkundig MaandMaandaangekondigd, had
had het
schrift"
30 jaren van
van zijn
zijn bestaan,
bestaan, zoo
zoo
schrift" van
van ons -— NederIandsche
Nederlandsche Katholieken
Katholieken -—in
in de
de 3o
mij heugt,
heugt, nog
nognimmer
nimmeraanleiding
aanleidinggevonden
gevondenmijn
mijnletterkundigen
letterkundigenarbeid
arbeid ter
ter
ver
ver mij
Warande, 1871,
bI. 56o).
560).
sprake te brengen".
brengen". (Diet8che
1871, bl.
(Dietsche TVarande,
-
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viertal
geestig geschreven
geschreven schetsen
schetsen heeft
heeft Dr.
Dr. Schaepman
Schaepman in
in Onze
viertal geestig
Wachter I)
I) den
Wachter
den man
man van
van „Kunst
"Kunst en
enKarakter"
Karakter" zoo
zoo juist
juist en
en met
met
liefde
hem niet
nietkan
kanbeoordeelen
beoordeelenzonder
zonderdie
die
liefde geteekend,
geteekend, dat
dat men
men hem
opstellen
kennen. Zij
Zijverschenen
verschenenechter
echtergedeeltelijk
gedeeltelijkv6or
vóor de
de
opstellen te kennen.
"Portretten".
den jaargang
jaargang 1878
1878 van
vanhetzelfde
hetzelfdetijdtijd„Portretten". Maar
Maar toen
toen in den
schrift
Schaepman zijn
zijn hartelijk
hartelijk „Welkom"
"Welkom" aan
aan den
den schrijver
schrijver der
der
schrift Schaepman
"Verspreide
aankondiging van
van het
het eerste
eerste
„Verspreide Verhalen"
Verhalen" toeriep
toeriep bij
bij de aankondiging
deel,
toen herdacht
herdacht hij
hij ook
ookdede
Vondel portrettenmet
metoprechte
oprechte
deel, toen
Vondelportretten
waardeering
waardeering::
.Gij
de diepten
diepten
„Gij hebt
hebt de
hart
Van
Vondels hart
Van Vondels
Gepeild
vreugde,
Gepeild in vreugde,
In
en smart.
smart.
In liefde en
Gij
mat de
de hoogten
hoogten
Gij mat
Van
vlucht,
Van Vondels vlucht,
Der
vleuglen rennen
rennen
Der vleuglen
I"
Door gouden
gouden lucht
lucht!"

Ook
andere katholieke
katholieke dichters
dichters bezongen
bezongenThijms
Thijmspas
pasverschenen
verschenen
Ook andere
boek,
bezield door
door het
het opwekkende
opwekkende licht dat
dat van
van die
diereine
reinebladen
bladen
boek, bezield
straalde.
Jonckbloet, thans
thans missionaris
missionaris in
inonze
onze Oost,
Oost, doch
doch
straalde. Pater
Pater G. Jonckbloet,
in
dien tijd
tijdeen
eengeestdriftig
geestdriftig volgeling
volgeling van
van Thijm
Thijm en
eneen
eenverdienverdienin dien
datuitnemend
uitnemendden
denindruk
indruk
stelijk
dichter, wijdde
wijdde hem
hem een
eenvers,
vers, dat
stelijk dichter,
weêrgeeft,
op de
dejongeren
jongerenmaakte,
maakte,het
hetbegint
begint::
weérgeeft, die 's Meesters
Meesters boek
boek op
.Zoo
mocht ik dan
dan mijn
mijn blijde
blijde voeten
voeten zetten
zetten
„Zoo mocht
In 't grootsch paleis,
heerlijk praalgesticht,
praalgesticht,
paleis, het heerlijk
naar schoonheids
schoonheids hoogste
hoogste wetten,
wetten,
Door
Uwe hand,
hand, naar
Door Uwe
Den
eedlen Vondel
Vondel opgericht"
opgericht" 2).
2).
Den eedlen

Ook
dichter Ant.
Ant. L.
L.dedeRop
Rop
plaatsteinin„Nederland"
"Nederland"enthouenthouOok de dichter
plaatste
siaste
verzen, waarvan
waarvan een
een paar
paar regels
regels ook
ook reeds
reeds doen
doen zien,
zien, dat
dat
siaste verzen,
Thijm
in zijn
zijn boek
boek den
den rechten
rechten toon
toongetroffen
getroffen heeft
heeft om
om bij
bij de
de
Thijm in
jongeren belangstelling
belangstelling voor
op tetewekken
wekken:
jongeren
voor Vondel op
:
.Een
Lieds, een
een Dichter
Dichter zijn
zijn 1! —
zoon des
des Lieds,
„Een zoon
Zoo
iemand Vondel's
Vondel's kostbre
kostbre schrijn
schrijn
Zoo iemand
Met
Met diepen
diepen eerbied
eerbied heeft
heeft ontsloten,
ontsloten,....
....
Zijt
Gij het,
Vondel's Eerzuilstichter
Eerzuilstichter!!
Zijt Gij
het, Vondel's
dichter !"
I" enz.
enz.
Gij, zoon
Lieds!! —
- Gij krachtig
zoon des Lieds
krachtig dichter

Het
jaar 1876
1876 was
wasmerkwaardig
merkwaardig in
in Thijms
Thijmsleven.
leven. Het
Hetwerd
werd
Het jaar
I)
1876, Dl.
Dl. I,
bi. no,
IlO,242.
242.Onder
Onderdedeschuilletters
schuilletters E.
E. L.
L. C.
C. Menschen.
en.
3fenschen en
I, bl.
x) 1876,
Boelten. I,
bI. 22.
I, bl.
Boeken
22.
2)
Vit Eigen
Eigen.enen.Veeemde
V"eemdeGaarde.
Gaarde. Gedichten van G.
G. Jonckbloet.
Jonckbloet.Amst.
Amst.1884,
1884,bl•
bI.73.
73.
2)
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gekenmerkt
twee feiten,
feiten, die
diehem
hemgroote
grootevoldoening
voldoeningschonken.
schonken.
gekenmerkt door
door twee
De Historische
Historische Tentoonstelling
Tentoonstelling van
van Amsterdam,
Amsterdam, in 't Oûmanhuis,
Otimanhuis,
en
zijn benoeming
benoeming tot
tothoogleeraar
hoogleeraar aan
aandedeRijks-Academie
Rijks-Academie van
van
en zijn
Beeldende
ambt hij
hij den
den 44nn December
van dit
dit jaar
jaar
Beeldende Kunsten,
Kunsten, welk
welk ambt
December van
aanvaardde.
uitgave van
vanzijn
zijnmeesterwerk
meesterwerkdedeVondelportretten,
Vondelportretten,
aanvaardde. De uitgave
aan
welks samenstelling
samenstelling hij
hij zijn
zijn beste
beste levensjaren
levensjaren besteed
besteed had,
had,
aan welks
bekroonde
jaar, waarin
waarin hij
hij zijne
zijnehooge
hoogebeginselen
beginseleninindedehistorie,
historie,
bekroonde dit jaar,
de
kunst en
en den
den godsdienst
godsdienst zoo
zoo oprecht
oprecht gehuldigd
gehuldigd zag.
zag.
de kunst
Aan Alberdingk
Alberdingk Thijm
Thijm is,
is, vooral
vooral door
door de
de jongere
jongere geschiedvorschers
geschiedvorschers
in zijn
zijn dagen,
dagen, als
als Mr.
Mr. de
deRoever,
Roever,D.D.C.C.Meyer
MeyerJr.,
Jr.,J.J.H.
H.W.
W. Unger
Unger
e.
a. een
eenernstig
ernstigverwijt
verwijt gemaakt,
gemaakt, dat
dat hij
hij in
in zijn
zijnVondelschetsen
Vondelschetsen
e. a.
zooveel
fantasie heeft
heeft gemengd,
gemengd, zooveel
zooveelverdicht
verdichtheeft
heeftop
opeen
eenwijze
wijze
zooveel fantasie
dat
de argelooze
argelooze lezer
lezermeent
meentzuivere
zuiverehistorie,
historie,deugdelijk
deugdelijkonderonderdat de
zochte
feiten voor
voor zich
zich te
te hebben
hebben I).
juist, waarheid
waarheid en ververzochte feiten
Is juist,
9. 't Is
dichting
hier dooreen
dooreen gemengd;
gemengd; zelfs
zelfs geheele
geheele gedichten,
gedichten, aan
aan
dichting zijn
zijn hier
Vondel
in den
denmond
mondgelegd,
gelegd,vloeiden
vloeidenuituit
Thijmsveder.
veder.Maar,
Maar,
Vondel in
Thijms
behalve
de hoofdfeiten
hoofdfeiten historisch
historisch zijn,
zijn, mag
magmen
menniet
nietvergeten,
vergeten,
behalve dat de
dat
de verhaaltrant
verhaaltrant van
van 't boek,
de gesprekken
gesprekken van
van de
depersonen,
personen,
dat de
boek, de
al
zijn ze
nog zoo
zoo in
in den
den trant
trant van
van de
de 17e
17eeeuw,
eeuw, den
den lezer
lezer toch
toch
al zijn
ze nog
moeten
waarschuwen, dat niet
niet alles
alleswat
watThijm
Thijmschrijft
schrijftgedocumengedocumenmoeten waarschuwen,
teerde
wezen. 't Is echter
echter juist
juistdie
diestoffeering
stoffeering met
met
teerde geschiedenis
geschiedenis kán
kin wezen.
allerlei
locale bijzonderheden,
bijzonderheden, die het
hetdroge
drogegeschiedverhaal
geschiedverhaal in
in
allerlei locale
zóó aantrekkelijk
aantrekkelijk maakt,
maakt, en z66
zóó doet
doetuitmunten,
uitmunten,
Thijms
verhalen z66
Thijms verhalen
dat
hij in
indit
ditgenre
genrealleen
alleen
staatinin
onzeletteren,
letteren,enenmisschien
misschien
dat hij
staat
onze
slechts
door Jacob
Jacobvan
vanLennep
Lennepeenigszins
eenigszinswordt
wordtgeëvenaard.
geëvenaard.
slechts door
In
de „Nareden"
"Nareden" tot
tot het
het eerste
eerste deel
deel der
der Verspreide
Verspreide Verhalen
In de
heeft de
deschrijver
schrijverzich
zichverantwoord
verantwoordover
overdeze
dezegrief.
grief. „Wel
"Welbeschouwd,
beschouwd,
(schrijft
bij een
een goed historiesch
het
historiesch kunststuk
kunststuk het
(schrijfthij
hij daar
daar o.
o. a.)
a.) is bij
onderscheid
het waar
gebeurde en het
het andere
andere[de
[deverdichting]
verdichting]
onderscheid van
van het
waar gebeurde
slechts
hierin gelegen,
gelegen, dat
dat het
het laatste
laatsteininzijn
zijn
onderdeelenvan
van
slechts hierin
onderdeelen
dezelfde
stof isis als
alshet
heteerste,
eerste,maar
maar dat
dathet
hetverband
verband verdicht
verdicht is;
is;
dezelfde stof
bij
het eerste
eerste isisook
ookhethet
verbanduit
uitdedenatuur
natuurgenomen.
genomen. Het
Het
bij het
verband
eerste
zoodoende,
doende,speciaal,
speciaal,het
hettweede
tweedealgemeen;
algemeen; het
heteerste
eerste
eerste is, zoo
individu,
,tweede type."
type."
individu, het tweede
Andere
onjuistheden, waarvan
waarvan men
men echter
echterden
denschrijver
schrijver geen
geen
Andere onjuistheden,
grief
kan maken,
maken, komen
komen voort
voort uit
uitlatere
latere ontdekkingen
ontdekkingen en
en veranverangrief kan
derde
inzichten omtrent
omtrent Vondel
Vondel en zijn
zijn omgeving.
omgeving. Thijm
Thijm zou
zou de
de
derde inzichten
eerste
zijn geweest
geweest om
om die
diete te
verbetereninindedeaanteekeningen,
aanteekeningen,
eerste zijn
verbeteren
daar
zooals
hij dit
dit werkelijk
werkelijk reeds
reeds hier
hier en
endaar
daarheeft
heeftgedaan,
gedaan,o.o.a.a.daar
zooals hij
I)
Zelfs
Worp over
over Jan
Vos is Thijms beschrijving van
JanVos
I)
Zelfs in
in het proefschrift
proefschrift van
van Dr. Worp
het
huis van
van Lorenzo
Lorenzo Muti,
Muti, De
DeZyde
ZydeWorm,
Worm,voor
voorernst
ernstopgenomen.
opgenomen.(Oud-Holl.,
(Oud-Holl.,
het huis
1886,
bI. lIS).
x886, bl.
115).
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waar hij
hij Vondels
waar
Vondels portret
portret van Philips
Philips Koning
Koning door
door Govert
Govert Flinck
geschilderd
meende, waardoor
waardootde
devoorstelling
voorstelling in
in het
het verhaal
verhaal eigenlijk
eigenlijk
geschilderd meende,
geheel
komt te
te vallen.
vallen.Ook
Ookdedetoediening
toedieningder
derlaatste
laatsteH.H.SacraSacrageheel komt
aan Vondel door
menten aan
door Pastoor
Pastoor Wandelman 1)
niet te verantI) is niet
woorden, sedert
een Jezuiet, pater
sedert gebleken
gebleken is
is dat een
pater Jacob
Jacob de Coninck
van
uit het
het bedehuis
bedehuis op
op de
de Verwersgracht den grooten dichter
van uit
heeft bediend
heeft
bediend in
in 't begin
van Februari
Februari 16
79 2).
2).
begin van
1679
Tegenover
Vondel door
door een
een Jezuiet of door
door Marius
Marius
Tegenover de
de vraag
vraag of Vondel
bekeerd
zijn, heeft
heeft Thijm nooit
partij gekozen,
gekozen, ofschoon
ofschoon daarbekeerd zou
zou zijn,
nooit partij
voor in
dit boek
boek wel
wel aanleiding
aanleiding geweest
geweest zou zijn.
volgt echter
echter
in dit
zijn. Hij volgt
G. Brandt,
Brandt, die
die beide
beideinvloeden
invloedenmogelijk
mogelijk
stipt
de voorstelling
voorstelling van
van G.
stipt de
maakt
Ook het
proefschrift van
Dr. Gerard
Gerard Brom,
Brom, uitsluitend
uitsluitend
maakt 3).
3). Ook
het proefschrift
van Dr.
aan
dit onderwerp
onderwerp gewijd,
gewijd, heeft deze
vermogen op
aan dit
deze vraag
vraag niet
niet vermogen
op te
lossen 4).
Wat
echter menig
menig lezer
lezer het
het meest
meest zal
zal spijten,
spijten, is
is zeker dat
Wat echter
dat het
aandoenlijke
samenwerking van
Vondel en
en Tesselaandoenlijke tafereel
tafereel der
der samenwerking
van Vondel
schade aan
aan de Tasso-vertaling (bI.
(bl. 38-41)
38-40 een ingrijpende herziening
behoort te ondergaan
Kalff heeft
heeft aangetoond dat
ondergaan sedert
sedert Prof.
Prof. G.
G. Kalif
op een
de „betutteling"
"betutteling" van haar
haar werk
werk door
door Vondel
Vondel grootendeels op
„bokje" van
van Jacob
"bokje"
Jacob van
van Lennep
Lennep berust
berust 5).
Voor zooveel mogelijk
ikde
denieuwere
nieuweregegevens
gegevenstelkens
telkensin
inde
de
mogelijk heb ik
aanteekeningen
aanteekeningen tusschen
tusschen [[]] aangehaald,
aangehaald, evenals
evenals ik steeds toevoegsels
van mijn hand aldus heb aangeduid. Bijvoegsels
Bijvoegsels uit
uit het
het handexemplaar
overgenomen zijn
E. gemerkt; hier
daar heeft
heeft ook de
overgenomen
zijn met
met H.
H. E.
hier en
en daar
tekst, volgens
volgens latere
latere aanwijzing
aanwijzing van
van den
denschrijver,
schrijver, groote wijziging
tekst,
en verbetering
verbetering ondergaan.
ondergaan. De genealogiën
Vondel,De
De Woljf
Wolf
genealogien van Vondel,
en Baerken
Baertgen Hooft zijn,
volgens 't H. E.
E. belangrijk
belangrijk uitgebreid.
uitgebreid.
zijn, volgens
Ik heb
heb gemeend
gemeend deze
dezenieuwe
nieuweuitgave
uitgave van
van Thijms meesterstuk
Ik
deze wijze
wijze het
het best
best te bewerken.
Totverklaringen
verklaringenvan
vanwoorden
woorden
bewerken. Tot
op deze
zinnen acht ik
ik mij
mij niet
niet gerechtigd.
gerechtigd. De
Deontwikkeling,
ontwikkeling, die
dievoor
voor
of zinnen
wordt
het verstaan
verstaan van
van dit
dit proza noodig is, -— populaire
populaire lectuur wordt
het
het, evenmin
evenmin als dat
dat van
van Potgieter,
nooit, —
- mag bij
bij eIken
het,
Potgieter, nooit,
elken lezer
worden verondersteld.
Augustus 1908.
i9o8.

J.
M. STERCK.
J. F. M.

I) Bl.
BI. 26o.
260.
z)
2) Jaarboekje van
!Jan Alb.
A/b. Thijm,
bi. 240-241
Over Vondel".
19o2, bl.
2)
Thijm, 1902,
24o-241.• •„Over
3) Portr. v.
v. V.
V. bl.
bI. 86-87.
3)
4) Vondels Bekering,
Bekering, Amst. 1907·
19°7.
4)
Zie de
de aangehaalde
aangehaalde plaats
plaats op blz.
blz. 5i,
51, noot 26, hierachter.
5) Zie

AAN DE
DE NAGEDACHTENIS
NAGEDACHTENIS
VAN

E. J.
J. POTGIETER.
POTGIETER.

Ik heb
heb aan
aanden
dentrouwhartigen
trouwhartigenvriend,
vriend,wien
wienikikdeze
dezeschetsen
schetsen
de
dierste
verplichtingen.
Ik
ontveins
mij
geenszins,
wijdde,
wijdde, de dierste verplichtingen. Ik ontveins mij geenszins,
dat,
als ik
ik dezen
dezen krans
krans neêrleg
neêr1eg op
op zijn
zijn graf,
graf, dit
dit een
eenhooger
hooger
dat, als
beteekenis
dan hij,
hij, althands
althands in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenzijner
zijner
beteekenis heeft, dan
in te
te
omwandeling
zijn er
omwandeling hierbeneden,
hierbeneden,bereid
bereid zoû
zoil geweest
geweest zijn
er in
erkennen.
Verkeer
met
afgestorvenen
was
hem
tóen
wel
niet
erkennen. Verkeer met afgestorvenen was hem t6en wel niet
veel meer
meer dan
dan eene
eeneschoone
schooneilluzie.
illuzie.„Ik
"Ikweet
weethet
hetniet,"
niet,"verder
verder
kon
zijn snelle
snelle blik
blik enenschrandere
schrandere geest
geest hem,
hem, bij
bij de
dedoordoorkon zijn
vorsching
van het
het eeuwige
eeuwigeenenbovennatuurlijke,
bovennatuurlijke,niet
nietbrengen.
brengen.
vorsching van
Maar
zoo eerlijk,
eerlijk,zoo
zoorechtschapen,
rechtschapen,zoo
zoooffervaardig,
offervaardig,
Maar hij
hij was zoo
dat
de Eeuwige
Eeuwige Rechter
Rechter en
enVader
Vaderhem
hem geen
geengoede
goedeplaats
plaats
dat de
de „vele
"velewoningen"
woningen" Daarboven
Daarboven kan
kan ontzegd
ontzegd hebben.
hebben.
in
in de
Uit zijnen
mocht ik
ik het
heteerst
eerstdedezending
zendingvernemen,
vernemen,
zijnen mond
mond mocht
die
mij ininmijn
mijnvaderland
vaderland door
door aangeboren
aangeboren zin
zin en
en tijdstijdsdie mij
"Wij stellen
stellen er
er prijs
prijs op,
op,
omstandigheden
opgedragen. „Wij
omstandigheden werd
werd opgedragen.
hem
te zien
zienhouden,
houden,wat
watzijn
zijn
eerste
optredenbelooft
belooft;
hem te
eerste
optreden
; ....
..
wij
wenschen onzer
onzerletterkunde
letterkundegeluk,
geluk,ininhem
hemde
deontwikkeling
ontwikkeling
wij wenschen
eener
zijde, het
het Hollandsch-Catholijke,
Hollandsch-Catholijke, te
te zullen
zullen winwineener nieuwe zijde,
1846
nen,"
zoo sprak
sprak de
de heusche
heusche beoordeelaar,
beoordeelaar, reeds
reeds ten
tenjare
jare 1846 I).
nen," zoo
1).
Die
aansporing klonk
bevel. Ik
Ik voelde,
voelde, dat
dat mij
mij
Die aansporing
klonk mij
mij als
als een
een bevel.
Destichter
stichter
van de
de uitvoering
uitvoering rekenschap
rekenschap zoil
zoû worden gevraagd. De
Gids
en
de
hoofdleider
der
nieuwere
Nederlandschvan
den
en de hoofdleider der nieuwere Nederlandschvan den
I)
Gids, 1846, I,
79.
x) Gids,
I, bI.
bl. 79.
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AAN DE
VAN E.
E. J.

letterkundige
werd mijn
mijn vriend
vriend en
en steun.
steun. IkIkwas
waseen
een
letterkundige kritiek,
kritiek, werd
der
genen, ten
ten wier
wier opzichte
opzichte hij
hijererzijn
zijngenoegen
genoegen in
in vond
vond
der genen,
zijn
belijden, dat
er uit
uit Nazareth
Nazareth —
- uit
uit Rome
Rome —
zijn geloof
geloof te belijden,
dat er
iets
kon voortkomen.
voortkomen. Hoe
Hoe warm
warm hij
hij ook
ook voelde
voelde voor
voor
iets goeds kon
den
"Vader des
des Vaderlands"
Vaderlands" en
en„Prince
"PrinceMouringh",
Mouringh", hij
hij mismisden „Vader
kende
de bezwaren
bezwaren niet,
niet, van
van onze
onze zijde
zijde ingelegd
ingelegd tegen
tegen het
het
kende de
meêvieren
onrechte dus
dus genoemde)
genoemde) „nationale
"nationale feesfeesmeêvieren der
der (ten onrechte
ten".
Weinige dagen
dagen voor
voor den
den In April
kwam hij
hij mij
mij
ten". Weinige
April 1872 kwam
nog bezoeken,
bezoeken, de
de hand
hand drukken,
drukken, en
en bij
bijeventueele
eventueelemoeilijkmoeilijkheden
zijnen dienst
dienst aanbieden.
aanbieden.
heden zijnen
Ondanks
wat ons
ons scheidde,
scheidde, had
had ik
ikhem
hem zeer
zeer lief
lief en
en
Ondanksalal wat
beandwoordde
volle„de
"desympathie",
sympathie",
waarvanhijhijmij
mijvcior
vóor
beandwoordde ten volle
waarvan
30
jaren de
de verzekering
verzekering reeds
reeds in
in 't openbaar
had.
30 jaren
openbaar gegeven
gegeven had.
Wat
kon ik
ik hem
hem dan,
dan, ten
tenteeken
teekeneener
eenerdankbaarheid,
dankbaarheid, die
die
Wat kon
behoefte
zich uit
uittetespreken,
spreken,beter
betertoewijden
toewijden dan
dan dit
dit
behoefte voelt zich
boek
onze nederlandsche
nederlandsche XVIIe
Eeuw —
- een
een tijdperk,
tijdperk,
boek over onze
XVIIe Eeuw
hem
zoo dierbaar
dierbaar en
en zoo
zoo veel
veelaan
aanhem
hemverschuldigd
verschuldigd?? Het
Het
hem zoo
is
een proeve
proeve om
om aan
aan tetevullen,
vullen,wat
wathij-zelf,
hij-zelf,wat
watBakhuizen
Bakhuizen
is een
en
Van Lennep
Lennep open
open hebben
hebben gelaten
gelaten:: het
het isiseen
eenbrokstuk
brokstuk
en Van
uit
het „Hollandsch-Catholijke"
"Hollandsch-Catholijke"; ; en
de stof
stofbehoort
behoort zeker
zeker
uit het
en de
tot het
het beste
beste wat
wat daarvan
daarvan kan
kan gegeven
gegeven worden.
worden. Ik
Ik vlei
vleimij
mij
geenszins,
behandeling haar
haar waard
waard is:
maar ik
moet
geenszins, dat
dat de behandeling
is : maar
ik moet
wel
betuigen met
met geweten
geweten gewerkt
gewerkt te
te hebben
hebben;; en
en hoop
hoop
wel betuigen
daarom,
in dit
dit letteroffer
letteroffer ook
ook iets
iets is
is van
van een
een goed
daarom, dat
dat er
er in
werk, dat, zij
zij 't ook
nog zoo
zoo gering,
gering, met
meteenige
eenigevrucht
vruchtnaar
naar
ook nog
Roomsche
aan de
de ziel
zieleens
eensontslapenen
ontslapenengewijd
gewijdkan
kan
Roomsche zede,
zede, aan
worden.

J.J. A.
A. A.
A. TH.
TH.
Meimaand,
1876.
Meimaand, 1876.
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Onze burger
burger huizen
huizen omtrent
omtrenthet
hetjaar
jaar 1600
1600 waren heel anders
onzedagen
dagen
ingericht
dan de
de tegenwoordige.
tegenwoordige. De
De„gang",
"gang",die
dieininonze
ingericht dan
een
noodzakelijke middenevenredige
middenevenredige tusschen
"stoep" en
en
een noodzakelijke
tusschen de
de „stoep"
vindenininpatricische
patricische
de
"kamers" uitmaakt,
uitmaakt, was
was alleen
alleen tetevinden
de „kamers"
woningen.
allengskens, in
in fatsoenlijke
fatsoenlijke gezinnen,
gezinnen, zelfs
zelfs op
op
woningen. Wat allengskens,
25 jaar,
jaar, die
die volgden
volgden
het land,
land, uitzondering
uitzondering werd,
werd, was
was in
in de 25
op
de Reformatie
Reformatie van
van Amsterdam
Amsterdam bijv.,
bijv., regel
regel:: men
men viel
viel
op de
de deur
deur ininhuis."
huis."„Schellen"
"Schellen"waren
waren schier
schier
letterlijk
letterlijk "met
„met de
er de
de
onbekend;
men trommelde
trommelde er
onbekend ; "kloppers"
„kloppers" volstonden,
volstonden, en
en men
buurt
niet meê
meê bij
bijelkaår,
elkaàr, —
- want
want die
die„open"
"open" tete„doen"
"doen"
buurt niet
had
- het
het zij
zij dan
dande
devrouw,
vrouw, of
ofde
dedochter,
dochter, of
of de
de dienstdiensthad —
maagd
- beyond
bevondzich
zichdoorgaands,
doorgaands,met
methet
hetgezin,
gezin,ininhet
hetvoorvoormaagd —
vertrek
of „voorhuis"
"voorhuis";; en
enzoo
zoomen
menal,
al,door
dooreenig
eenigschotwerk
schotwerk of
of
vertrek of
betimmerd
" vloermat", de
tocht, en
en tevens
tevens den
den
betimmerd portaal,
portaal, de
de „vloermat",
de tocht,
bezoeker
boodschapper, buiten
buiten het
het rechtstreeksch
rechtstreeksch verkeer
verkeer
bezoeker of boodschapper,
met de
de huisgenoten
huisgenotenhield
hield—- dedezij-zij"zijdelkamer"ontbrak.
ontbrak.
ofof
„zijdelkamer"
Eerst
de tweede
tweedehelft
helftder
derXVIIe
XVIIeEeuw
Eeuwveroorloofde
veroorloofdemen
men
Eerst in de
zich
in alle
alletoehuizen
toehuizen den
denaanleg
aanlegvan
vandit
ditvertrek,
vertrek, dat
datdan
dan
zich in
ook,
min of
ofmeer
meerals
alsgalakamer,
galakamer,doorgaands
doorgaands was
was afgesloten.
afgesloten.
ook, min
In
de „binnenkamer",
"binnenkamer", maar
maar vooral
vooral in
in het
het „voorhuis"
"voorhuis" leidde
leidde
In de
het
gezin zijn
zijn kalm
kalm of
ofonrustig
onrustig leven.
leven. Werd
Werd het
het als
als winkel
winkel
het gezin
gebruikt,
men er
er koopwaren,
koopwaren, toonbank,
toonbank, en
enkasten,
kasten,
gebruikt, dan
dan vond men
el ofofdedeweegschaal,
weegschaal,dededroge
drogeof of
nattemaat
maat;
enhet
het
de
de el
natte
; en
zonlicht
zijn weérschijn
weêrschijn viel,
viel,over
overde
debuitenluifel
buitenluifel heen,
heen,
zonlicht of zijn
door
oppervensters en
en het
hetsnijraam
snijraam boven
bovende
dedeur,
deur,op
opde
de
door de oppervensters
I1
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1597
1597:: 162o.
1620.

goederen en
de vloersteenen.
vloersteenen. Door
Door de
de onderramen en vaak
vaak
goederen
en de
de openstaande
openstaande bovendeur
bovendeur had
had men
men het
het gezicht
gezicht in
in de
de
langs de
het niet te zeer
zeer belemmerd
belemmerd werd
werd door
door de
de koopstraat, als
als het
straat,
waarvan men
de beste
beste stalen
stalen „in
"in het
het venster", dat
men de
waren, waarvan
onder de
de luifel,
luifel, gelegd
gelegd had.
had. Door
Door een
een „toehuis"
"toehuis" verstond
is onder
zoodanig een,
een, waarvan
waarvan de
de onderluiken
onderluiken zoowel
zoowel als
als de
de
men zoodanig
men zich voor
doorgaands gesloten waren
waren ;j terwijl men
bovendeur doorgaands
gemis van
vanuitzicht
uitzichtschadeloos
schadeloos stelde,
stelde, het
het zij
zij door
door een
een
het gemis
druk verkeer
stoep en op
op de
de straat j; hetzij
hetzij door
door een
een
druk
verkeer op
op de stoep
opkamer, of
insteek, die
die een
een deel der beglaasde
beglaasde bovenpui
opkamer,
of insteek,
strekken deed
nog tot
tot een
eenander
ander doel
doel dan
dan verlichting naar
strekken
deed nog
kwamen echter
binnen. De
De "spionnetjens"
echter
„spionnetjens" of kozijnspiegels kwamen
binnen.
jaar later in
in gebruik.
gebruik.
pas een
een 100
1 oo jaar
pas
ontzagen zich zeer
gevestigde "cramers"
zeer
„cramers" ontzagen
De winkeliers of gevestigde
vrouwen
kroost een deel van hun dagelijksch
weinig
met vrouw
weinig om met
en kroost
leven
in den
den winkel
winkel te
te slijten, en
was het
het huis
huis wat
wat klein,
klein,
en was
leven in
waren
zolders in
in gebruik
gebruik tot
tot berging
berging der
der waren
waren -— was
waren de zolders
het eenige slaapvertrek
de binnenkamer (in welke
slaapvertrek boven
boven de
laatste 's middaags,
achternoens en 's avonds
werd opgeavonds werd
middaags, 's's achternoens
schaft), in
gebruik bij
bij den
den meester,
meester, de vrouw
vrouwen
den jongin gebruik
en den
in de keuken,
geborene, —
- sliepen de beide
beide oudste
oudste dochtertjens in
„pothuis"
welke
onder de
de binnenplaats-Iantaren
binnenplaats-lantaren of achter het "pothuis"
welke onder
niet
zelden,
dat
was
uitgegraven,
dan
gebeurde
't
niet
zelden,
dat
of de
de
was uitgegraven, — dan gebeurde
zoons of de
de meid
meid hun
hun bedstede
bedstede in
in den
denwinkel
winkelhadden,
hadden, vaak
vaak
áan de
de straat
straat was
was afgeschut.
afgeschut.
boven
dat aan
boven het kantoortjen, dat
Van
aard was
was de
de gewone
gewone inrichting
inrichting bij den neeringVan dien aard
doenden stand,
de Amsterdamsche hoofdgtraten
hoofdstraten ;j de
de
stand, die
die de
„Caluer„Nes", en de "Caluer"Warmestraet",
„Nieuwendijck", de "Nes",
„Warmestraet", den "Nieuwendijck",
straet"
bewoonde. Eerst in den loop der XVIIe Eeuw verhieven
straet" bewoonde.
zich de
de winkelhouders
winkelhouders tot
tot den
den rang
rang van
van kooplieden,
kooplieden, en
en ofschoon
ofschoon
meestal
winkel inindedefamilie
familiebleef,
bleef,gingen
gingenvader
vaderen
enmoeder
moeder
meestal de winkel
met
of zonder
zonder dochters,
dochters, een
op de
levensavond op
een rustigen
rustigen levensavond
met of
"Coninx",
"Heeren- of Kaysersgraften"
doorleven, terwijl de
„Coninx", „HeerenKaysersgraften" doorleven,
is Amsterdam
Amsterdam dan
dan
zoon het
bewoonde. Zoo is
het oude winkelhuis bewoonde.
ook,
in den
den letterlijken
bevolking,
zijne bevolking,
opgegroeid met zijne
letterlijken zin, opgegroeid
ook, in
met de burger
burger lieden van 1578
Catholijken,
Gereformeerden, Catholijken,
1578 -— Gereformeerden,
een
weinig later
later ook Mennisten.
Mennisten.
een weinig
Intusschen
die naar
geesten, die
maatschappij geesten,
men heeft
heeft in alle
alle maatschappij
Intusschen men
voo
t g a nng
g tl'achten,
anderen, die
die er
er alleen
alleen op
op bedacht
bedacht
trachten, en anderen,
vo orr uui itga
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zijn
te houden
hou den wat
wat zij
zij hebben.
hebben. Het
Het misbruik,
misbruik, dat
dat van
van de
de
zijn te
vooruitgang en behoud
behoud is gemaakt,
gemaakt, om
om daarmee
daarmeê aan
woorden vooruitgang
te duiden
duiden het
het wechruimen van alle
alle historiesch
historiesch gewettigde
toestanden en het
hette-rug-blijven
te-rug-blijven op
opeen
eenvermolmde
vermolmdeladderladdertoestanden
sport, —
- kan
kan de taal
taal hare
hare beteekenis niet doen verliezen, en
daarom
meen ik iets
daarom meen
iets loffelijks te zeggen, wanneer ik mededeel,
mededeel,
dat een
een deftige
deftige amsterdamsche
amsterdamsche koopman,
koopman, die,
van zijn
zijn voordat
die, van
Roemer, van
van zijn
zijn toenaam
toenaam Visscher
Visscher of
of De
DeVisscher
Visscher
naam, Roemer,
heette, en met
met Aefgen Jansdochter
Jansdochter uit
het oude
oude Regentenheette,
uit het
der Van
Van Campens
Cam pens getrouwd
was, de
de wettelijke
wettelijke vergeslacht der
getrouwd was,
van den
den jare 1593 reeds was vooruitgeloopen,
grooting der stad van
door zich
zich een
een deftig
deftig toehuis te bouwen
bouwen aan
aan de
de overzijde van
door
Cingel (t6en
(tóen grens
eigenlijke stad)
stad) niet ver
ver van
van de
de
grens der
der eigenlijke
den Cingel
Corsgen-Poortsbrugh, vermoedelijk
ter
plaatse
waar
thans
het
vermoedelijk
plaatse
zuidelijk hoekhuis
der RoSmolensteeg.
Roómolensteeg. Heden
ten dage
dage
Heden ten
zuidelijk
hoekhuis staat der
bestaat dus
huis, waar
waar een
een Kr
ft ininden
dengevel
gevelprijkte,
prijkte,
K r e eeft
bestaat
dus dat huis,
maar men
meer;; althands
althands niet
in zijn
zijn oude
oude gedaante:
gedaante : maar
niet in
niet meer
mag veilig
veilig aannemen,
aannemen, dat
dat de
deluimige
luimige bouwheer met
dezen
met dezen
mag
gevelsteen het
het tegenovergestelde
zijn wakkeren
wakkeren en
en werkvan zijn
tegenovergestelde van
gevelsteen
zamen geest heeft
heeft willen aanduiden.
huis lag
lag een
een
aanduiden. Achter
Achter het huis
tuin
met vijver.
vijver. Of
Of hij
hij om
om dezen
dezen tu
ins wille,
waar hij
hij zijne
wille, waar
tuins
tuin met
kinderen
in het
hetzwemmen
zwemmenenenschaatsenrijden
schaatsenrijdenliet
lietoefenen,
oefenen,
kinderen zich in
zich
den Stads-cingel gevestigd
heeft, is
is niet zeker.
zeker. Waargevestigd heeft,
zich op den
schijnlijk bewoog
een belang
handel en
scheepvaart er
er
van handel
en scheepvaart
belatig van
bewoog een
hem
toe;; al zoû
de onderstelling
onderstelling rechtvaardigen,
rechtvaardigen, dat
dat
niets de
hem toe
zoil niets
hij,
door binnen
binnen de vrijheid
vrijheid der
der stad,
stad, maar
maar ver
ver van
van raad- en
hij, door
rasphuis
wonen, zich
zich het
het ontduiken
ontduiken en
envruchtbaar
vruchtbaar maken
maken
rasphuis te
te wonen,
der "excysen"
vergemakkelijkt.
„excysen" heeft vergemakkelijkt.
Hoe 't zij
men in
in 1593 begon
begon de dwarsgrachten,
toen men
zij -— toen
straten
en
stegen
aan
te
leggen,
tusschen
de 1I ee Brouwersstraten en stegen aan te leggen,
gracht en
en de Beulingsluizen, volgde men met dien huizenbouw
16o1 de
het
voorbeeld van
van Roemer
Roemer Visscher;
toen in
in 1601
en toen
Visscher ; en
het voorbeeld
oude Haerlemer-Poort en wallen der stad, tusschen de H.-Cruysof Haringpakkerstoren en
de Poort
Poort van
vanJan
JanRood
Roodwerden
werden
en de
afgebroken,
aan een
een jongen
jongen hond
hond den
den naam
naam van
van
afgebroken,gaf
gaf hij
hij aan
"Schàebaet",
dat de
de onkosten,
onkosten, waar
waar de
de stad,
stad, bij
bij het
het
om dat
„Schåebaet", om
in
verviel,
aanleggen dezer
zoogenaamde
"Londensche
Cay",
in
dezer zoogenaamde „Londensche Cay",
hém ten
kwamen, door
door de
de verbeterde
verbeterde ligging
liggingvan
vanzijn
zijn
ten goede kwamen,
huis I).
meer op
op de
de doodsche
keken nu
nu niet meer
1). Zijn dochtertjens keken
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stadsmuren uit,
uit, maar
stadsmuren
maar genoten,
genoten, behalve
behalvehet
hetvrolijk
vrolijkgezicht
gezichtder
der
schepen die op
op Engeland
Engelandvoeren,
voeren,de
debedrijvigheid
bedrijvigheidder
deróverbuurt.
overbuurt.
zoo ver
verzijn,
zijn, moet
moetikiku uechter
echteruitnoodigen
uitnoodigen het
het
Voor
we zoo
Wor we
met
die muren
muren nog
een oogenblik
oogenblik voor
nemen, en
en uu
met die
nog een
voor lief
lief te nemen,
met
mij, den
den 27n
27 n Maart
Maart van
van het
het jaar
jaar 1597, te plaatsen
plaatsen voor
met mij,
het
huis De
Kreeft, waarvan
en onderdeur
onderdeur zich
zich
waarvan de
de boven- en
het huis
De Kreeft,
met zekere
zekere drift
drift ontsluiten.
ontsluiten.
't Is
avonds half
half zeven
zeven;; een
een statig
statig man
man van
van nog
nog geen
geen
Is 's's avonds
veertig
jaar, met
met donkere
donkere oogen,
oogen, slingerende
slingerende wenkbraauwen
wenkbraauwen
veertig jaar,
en een
een zwaren
zwaren baard,
baard, komt
komtnaar
naarbuiten.
buiten.Zijn
Zijnglimlach
glimlachzweeft
zweeft
tusschen
luimige en
enweemoedige
weemoedige;; de
dezwart
zwartfluweelen
fluweelen
tusschen het
het luimige
muts
met opgewipten
opgewipten passementboord
passementboord verlaat
verlaat zelden
zelden zijn
zijn
muts met
hoofd;
nogaltijd
altijd bleek,
bleek,ondanks
ondanks de
dekuur,
kuur, waarmeê
waarmeê
hoofd ; hij
hij ziet nog
i n g te
te
de
geneesheeren hem
dedeter
de geneesheeren
hem voorgeschreven
voorgeschrevenhebben
hebben
tering
bestrijden:
voedingsbestrijden :die
die baardeman
baardemannamelijk
namelijk gebruikt
gebruikt het voedingsin de
degevangenis
gevangenisharen
haren
middel,
waar de
de romeinsche
romeinsche vrouw
vrouw in
middel, waar
aan 't't herstellen
herstellen en
en heeft
heeft nog
nog
vader
meê laafde
laafde:: maar
vader meê
maar hij
hij is aan
twintig
gezonde jaren
jaren te goed.
goed.
twintig gezonde
datongeschokte
ongeschoktewelvaren
welvarenniet
nietnoodig
noodig gehad,
gehad,
Toch heeft
heeft hij
hijdat
te zijn
zijn van
vandedemeest
meestgespierde
gespierdesoort.
soort.
om een
een kunsthervormer
kunsthervormer te
Die
man, die
die zich
zichzoo
zoozorglijk
zorglijkininzijn
zijnmantel
mantelwikkelt
wikkelt en
en
Die man,
daarbij
rechter hand
hand vertoont,
vertoont, die
die geheel
geh~el misvormd
misvormd is,
is,
daarbij een
een rechter
sedert
de dagen
dagenzijner
zijner jeugd,
jeugd, —
- die
dielijder
lijder aan
aan eene
eene droefdroefsedert de
geestigheid,
welke twee
twee maal
maal op
op het
hetpunt
punt isisgeweest
geweesthem,
hem,
geestigheid, welke
het uiterlijk
uiterlijk van
vaneen
eenreddeloos
reddeloosgeraamte,
geraamte,ininden
dengrafkuil
grafkuil
met het
te
storten, —
- hij
hij isisdede
schilder,die
diededevrome
vromeen
entedere
tedere
te storten,
schilder,
overleveringen
Dirck Bouts
Bouts**enenJan
Janvan
vanScorel
Scorel-t.t den
den
overleveringen van
van Dirck
schop
heeft gegeven,
gegeven,wiens
wiensteekening,
teekening,oneindig
oneindigedeler
edelerdan
dan
schop heeft
oneindig fijner
fijner dan die
die van
van
die
van Maerten
Maerten·Heemskerck
Heemskerck §, oneindig
die van
**, oneindig
oneindigzwieriger
zwierigeren
entoch
tochminder
minder sensueel
sensueel
Maerten
Vos**,
Maerten de Vos
dan
die van
vanBartholomæus
Bartholomreus Spranger
Spranger tt,
tocheigenlijk
eigenlijk de
de
dan die
tt, toch
richting
zinlijkheid inin de
de kunst
kunst zeer
zeer bevorderlijk
bevorderlijk isis
richting der
der zinlijkheid
geweest;
hij heeft
heeft de
denaakten
naaktenbehandeld
behandeld met
meteene
eenemolligmolliggeweest ; hij
heid,
eene beurtelingsche
beurtelingsche forschheid
forschheid en
en malschheid,
malschheid, eene
eene
heid, eene
alzijdigheid
opvatting, eene
eene stoutheid
stoutheid van
van vinding,
vinding, met
met
alzijdigheid van
van opvatting,
een
rijkdom zoo
weelderig, dat
men niet
niet begrijpen
begrijpen zoil,
zoû, hoe
hoe
een rijkdom
zoo weelderig,
dat men

** Geb.
te Haar!.
(?). t-I- te
te Utrecht 6 Dec. 1562.
Geb. te
Haarl. 1410
te Leuven, 1475.
1410 (?).
x562.
1475. tt tt te
§ Geb.
te Haar!.
1574. **
** Geb.
1603.
Geb. te
Geb. te Andwerpen,
Andwerpen,1531,
153x,tt 16o3,
Haarl. 1498,
1498,t ± lOkt.
x Okt. x574.
tt
Geb. te Andwerpen,
Praag 1628.
te Praag
Andwerpen, 1546,
1546, tt te
tt Geb.
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daar,
den kunstenaar
kunstenaar eerbaarheid
eerbaarheid van
van zeden
zeden en
en ingetoingetodaar, in den
genheid
verbeelding me/6
meê gepaard
gaan, indien
indien men
men
genheid der verbeelding
gepaard kon
kon gaan,
niet
wist, welk
welk aandeel
aandeel de
stijl, de
de adem
adem der
der eeuw,
eeuw, de
de
niet wist,
de stijl,
onpersoonlijke
versterving en
en het
hetmystiesch
mystiesch
onpersoonlijke reaktie
reaktie tegen
tegen de versterving
leven
der middeleeuwen,
middeleeuwen, welk
welk aandeel
aandeelde
deuiterlijke
uiterlijke anatoanatoleven der
mische
studie,
in
de
africhting
van
zulk
een
kunstenaar
mische studie, in de africhting van zulk een kunstenaar
Dat hij
hijvermogen
vermogenop
opzich-zelf
zich-zelfhad,
had, blijkt
blijkt
hebben
konden. Dat
hebben konden.
trouwens
het gemak,
gemak, waarmede
waarmede hij
hij buiten
buiten zijn
zijn eigen
eigen
trouwens wel
wel uit het
Durer
manier
uit speelschheid,
speelschheid, nu
nu een
een eens
eens A/óert
manier trad,
trad, om,
om, uit
Albert Durer
dan
eens een
een Lucas van
vanLeyden
Leyden te voorschiji
voorschijn· te
te brengen.
brengen.
dan eens
is de
de leerling
leerling van
vanDirck
DirckVolkertsen
Volkertsen CoornCoornTrouwens,
hij is
Trouwens, hij
hert, en op
op welk
welkgebied
gebiedook
ookliberaal
liberaalenenmin-ordelijk
min-ordelijk—
- deze
deze
hert,
zijnsnipperuren
snipperuren .....
kunstenaar-filozoof,
vertaalde hij,
hij, ininzijn
kunstenaar-filozoof, al
al vertaalde
...
Boccaccio,
over 't't geheel hard
hard tegen
tegen de
dezinlijkheid.
zinlijkheid. 't'tIsIs
Boccaccio, was
was over
wel
vreemd, dat
dat de
debeelden,
beelden,waarin
waarindie
diemannen
mannende
deWaereld,
Waereld,
wel vreemd,
de Overdaad,
Overdaad, het
het Vleesch,
Vleesch,het
hetMinnespel
Minnespelverpersoonlijken
verpersoonlijkenen
en
zoo aantreklijk
aantreklijk zijn,
zijn, en
ende
devlijtige
vlijtige
veroordeeld
willen hebben,
hebben, zoo
veroordeeld willen
zoo veel
veelduidelijker
duidelijkerverraden
verraden dan
dan hunne
hunne alleallemeesterhand
meesterhand zoo
goriën
der Deugd.
Deugd. En
Entoch
tochkan
kanhet
hetzijn,
zijn,dat
dathun
hungeweten
geweten
gorien der
daar
onbevlekt, hun
hart daar
daar grootendeels
grootendeels kalm
bij isis
daar onbevlekt,
hun hart
kalm bij
gebleven:
meer
dan,
in
onze
overprikkelde
tijd,
met
haar
gebleven : meer dan, in onze overprikkelde tijd, met haar
zenuwachtig
haar ongeloof,
ongeloof, haar
haar gebrek
gebrekaan
aanargloosarglooszenuwachtig fatsoen,
fatsoen, haar
zoû zijn.
zijn.
heid
mogelijk zoll
heid mogelijk
't
Is dan
dan ook
ook waar,
waar, dat,
dat, als
als men
men de
de Madonnaas en
en de
'Hs
Christuskind
eren van HENRICK
GOLTZIUS gadeslaat
(wij
gadesiaat (wij
Chri stuskinderen
HENRICK GOLTZIUS
hebben
inderdaad met
met dézen
dézenNederlandschen
Nederlandschenkunsthervormer
kunsthervormer
hebben inderdaad
te doen
doen 2),
2), zij
zij byna
byna even
evengoed
goedeen
eenpoezele
poezeleVenus
Venusofofmolligen
molligen
Cupido
ontbreekt het
het niet
nietaan
aanlicht
licht
Cupido kunnen
kunnen verbeelden.
verbeelden. Wel
Wel ontbreekt
in
die
oogen,
aan
fijne
spelingen
om
dien
mond,
aan
weelin die oogen, aan fijne spelingen om dien mond, aan weeldat neusjen
neusjen en
endie
dieooren,
ooren,
derige
vormen vol intentie
intentie rondom
rondom dat
derige vormen
wel
treden deze
deze aanvalligheden
aanvalligheden niet,
niet, als
als bij
bij de
deSchoonheidsSchoonheidswel treden
in wedstrijd
wedstrijd met
met de
de paerlen
paerlen om
om den
den hals
hals en
en op
op het
het
godin,
godin, in
hoofd:
maar
dat
hebben
die
Heilige
figuren
slechts
op
de
hoofd : maar dat hebben die Heilige figuren slechts op de
antieken, niet op het ideaal
ideaal vooruit eener ongewijde schoonheid.
schoonheid.
datdaar,
daar,met
metkuiltjens
kuiltjens
ofhet
hetJoffertjen
]offertjenererover
overdenkt,
denkt,dat
Hoe of
in
de
blozende
wangen,
of
Goltzius
ze
geteekend
had,
- chter
in de blozende wangen, of Goltzius ze geteekend had, aachter
hem
aan, de
de stoep
stoepkomt
komtaftreden
aftreden?
hem aan,
?
Zij is
pas veertien
veertien jaar,
jaar, niet
niet groot
groot van
van stal,
stal, maar
maar geheel
geheel
is pas
te
gaan.
volvormd,
en
schijnt
eene
gezonde
toekomst
in
toekomst
in
te
gaan.
volvormd, en schijnt eene gezonde
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Haar naam
naam isis Anna
AnnaRoemers
Roemers;; zij
zij isiseen
eendochter
dochter van
van den
den
Haar
koopman bovengenoemd.
op de
delevensgroote
levensgroote
koopman
bovengenoemd. Zij
Zij gelijkt
gelijkt veel op
lachende vrouw
vrouw van
van het
hetAmsterdamsche
AmsterdamscheMuzetim,
Muzeüm, die,
die, bij
bij
lachende
eenen evenzeer
evenzeer lachenden
lachenden Heer
de XVIIe
XVIIe Eeuw
Eeuw in
in een
een
eenen
Heer uit
uit de
schoonen tuin
gezeten, ons
ons als
als dedevrouw
vrouwvan
vanFrans
Frans Hals
Hals
schoonen
tuin gezeten,
geprrezenteerd wordt.
devroeg-wijze
vroeg-wijze Anna
AnnaRoemers
Roemers
gepræzenteerd
wordt. Hoe
Hoe de
streng —
- de
de
over de
de kunst
kunst van
van Goltzius
Goltzius denkt
denkt?? Niet
over
Niet al
al te streng
dit:: maar
hij haar
haar heden
heden een
een
eeuwgeest verbood
verbood dit
eeuwgeest
maar toch
toch heeft hij
dat ten
tendoel
doelhad
hadden
denindruk
indrukwech
wech
aangeboden, dat
teekeningetjen aangeboden,
nemen, door
door eene
eene alalteteparadijsachtige
paradijsachtige Danaë
Danaë op
op het
het
te nemen,
deugdzame meisjen
meisjen gemaakt.
gemaakt. Ook
Ook dit
dit teekeningetjen
teekeningetjen steekt
steekt
deugdzame
misschien wel
de rol,
rol, die
diezij
zij ininde
dehand
hand heeft,
heeft, en
en stelt
stelt
misschien
wel in
in de
Verga nke
id voor,
voor, onder
onder het
het beeld
beeld van
van een
een
de Vergank
de
el lij
ij khe
kheid
kind, dat,
dat, op
opeen
eendoodshoofd
doodshoofdgeleund,
geleund,zeepbellen
zeepbellenblaast,
blaast,
kind,
terwijl achter
rook uit een
een reukvat
reukvat zich
zich in
in de
de lucht
lucht
terwijl
achter hem
hem de
de rook
verliest en
en het
hetgeheel
geheeltottot
onderschriftheeft
heeft:
evadet?
verliest
onderschrift
: Quis evadet?
-— Wie
Wie ontkomt
ontkomt ereraan
aan?
?
"Waarheen,
Anneke?"
vraagt Goltzius
Goltzius::
„Waarheen, Anneke
?" vraagt
"Naar
de Warmestraet
Warmestraet;";" zegt
ze, „'t
,,'tis
is mooi
mooiweêr,
weêr, en
en
„Naar de
zegt ze,
als
het Meester
Meester Henrick
Henrick goeddunkt,
goeddunkt, kunnen
kunnen we
we buiten
buiten om
om
als het
wandelen."
Zoo
gezegd, zoo
zoogedaan
gedaan;; men
men slaat
slaat links
links af,
af, wandelt
wandelt de
de
Zoo gezegd,
in 3),
als ik
ikboven
bovenaangaf,
aangaf,aan
aan de
oude
Haerlemer poort
poort in
3), die,
die, als
oude Haerlemer
Haerlemer-sluis
derichting
richting van
van den
den
Haerlemer-sluisstond,
stond,stapt
stapt voort
voort in de
Haringpakkerstoren,
verder
NieuweHaringpakkerstoren,
verderlangs
langsden
denYkant
Ykant of
of NieuweZijdts-Houttuynen;
torentjen, op
op den
den hoek
hoek
Zijdts-Houttuynen ;slaat
slaatbij
bij een
een oud torentjen,
af en
en bereikt,
bereikt, over
over de
de Oude
Oude Brug,
Brug,
van
het Damrak,
Damrak, rechts
rechts af
van het
de
oudste straat
straat der
der stad.
stad.
de oudste
Wat
voeren die
die kunstenaar
kunstenaar en
en dat
datJoffertjen
Joffertj~n in
in hun
hun
Wat voeren
schild?
schild ?
Aan
de westzijde
westzijde der
der straat
straat treedt
treedt men
men een
een geluifeld
geluifeld
Aan de
winkelhuis
naar de
de bovenverbovenverwinkelhuis binnen.
binnen.Men
Menlaat
laatde
de trap,
trap, die
die naar
dieping
voert, links
links liggen,
liggen, men
mengaat
gaateenige
eenigetreedtjens
treedtjens af,
af,
dieping voert,
maar
stapt ditmaal
ditmaal ook
ookdedebinnenkamer
binnenkamervoorbij,
voorbij, die
die haar
haar
maar stapt
licht,
door drie
drie hooge
hooge vensters,
vensters, van
van een
eenplaats
plaatsofoflooden
lood enplat
plat
licht, door
ontvangt;
al zoll
zoûmen
mennunuminder
mindergoed
goedden
denweg
wegin
in dit
dit diepe
diepe
ontvangt ; en
en al
burger
geval
burger winkelhuis
winkelhuisweten
wetendan
danmet
met Anna
Anna Roemers
Roemers het geval
is,
een bezoeker,
bezoeker, die het
het gezin
gezin bij
bij elkaår
elkaàr woil
woû zien,
zien,zoil
zoû toch
toch
is, een
al licht
door het
bet vrolijk
vrolijk gedruisch,
gedruiseh, waarbij
waarbij het
klinken van
van
licht door
het klinken
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glazen eene rol
glazen
speelde, naar
naar een
eengroot
grootvertrek
vertrekaan
aanhet
heteinde
einde
rol speelde,
der
zijn gelokt,
gelokt, waar
waar men
men lustig
lustigfeestvierde.
feestvierde.
der gang zijn
Zijgaan
gaanbinnen
binnen
Derwaards stappen
Goltzius en
enAnna.
Anna.Zij
stappen ook Goltzius
zonder kloppen en
en vinden
vindenden
denmeester
meesterenende
devrouw
vrouwdes
deshuizes
huizes
zonder
omringd
van hunne
hunne kinderen,
kinderen, en
en de
degelukwenschen
gelukwenschen ontvanontvanomringd van
gend
van vrienden
vrienden en
en verwanten,
verwanten, wien
wien met
met milde
milde hand
hand de
de
gend van
rhinsche
fransche wijn
wijn wordt
wordt geschonken
geschonken en
en de
de lekkerste
lekkerste
rhinsche en
en fransche
sukadekoek
wordt.
sukadekoek gesneden wordt.
Bij
hun intreden
intreden oogenblikkelijk
oogenblikkelijk herkend,
herkend, daar
daar de
de zon
zon nog
nog
Bij hun
niet
geheel
is
ondergegaan,
of
ten
minste
nog
een
warm
niet geheel is ondergegaan, of ten minste nog een warm
schemerlicht
binnen zendt,
zendt, worden
worden zij
zij ontvangen
ontvangen met
met
schemerlicht naar
naar binnen
een
welkom, waar
waar eenige
eenige verwondering
verwondering niet
niet vreemd
vreemd aan
aan is.
is.
een welkom,
Meester
Henrick trouwens
trouwens stond
stond geenszins
geenszins voor
vooreen
eenvrolijken
vrolijken
Meester Henrick
gast
te boek
boekenenAnna
Anna
Roemerswas
waswel
weleen
eenlief
liefmeisjen,
meisjen,
gast te
Roemers
maar
had al
al vroeg
vroegdie
diesoort
soortvan
vanwijsheid
wijsheid ininpacht,
pacht, welke,
welke,
maar had
in
sommiger oog,
oog,meer
meerachtenswaardig
achtenswaardigisisdan
danbeminnelijk.
beminnelijk.
in sommiger
Het
gezelschap, in
in dedewarmoesstraatsche
warmoesstraatsche achterzaal,
achterzaal, isis
Het gezelschap,
gedeeltelijk
om
den
vrolijk
brandenden
haard
gezeten,
waargedeeltelijk om den vrolijk brandenden haard gezeten, waarvan
gloed ook
ook in
indeze
dezeLentemaand
Lentemaand nog
nog in
in 't geheel niet
van de gloed
het gegroept
gegroeptbij
bijdedevensters
vensters;
overtollig
is;; gedeeltelijk
gedeeltelijk staat het
overtollig is
;
terwijl
een lankwerpig
lankwerpig vierkante
vierkante tafel,
tafel,op
opzware
zwaregedraaide
gedraaide
terwijl een
pooten,
de kannen
kannen en
en glazen
glazen draagt,
draagt, die
die bewijzen,
bewijzen, dat
dat men
men
pooten, de
het
bij het
hetnamiddagstuk
namiddagstuk ditmaal
ditmaal aan
aan geen
geen wijn
wijn en
enbier
bier
het bij
heeft laten
laten ontbreken.
ontbreken.
wel.
burenenenbinnen
binnenAmsterdam
Amsterdam
Ik geloof
geloof het
hetdan
danook
ookwel.
DeDe
buren
wonende
vrienden
(met
andere
woorden
verwanten)
van
wonende vrienden (met andere woorden — verwanten) van
den
meester des
des huizes
huizes vieren
vierenvan
vandaag
daageen
eenbelangrijk
belangrijkfeest.
feest.
den meester
Was hij,
hij, ofschoon
ofschoon Andwerpenaar
Andwerpenaar van
van geboorte,
geboorte, om
omde
de streek
streek
van
waar hij
hijnaar
naarNoord-Nederland
Noord-Nederland verhuisde,
verhuisde, onder
onder den
den
van waar
naam
van
"Joost
van
Duislant"
bekend,
van
heden
af
zal
naam van „Joost van Duislant" bekend, — van heden af zal
die stempel
stempel van
van het
hetvreemdelingschap
vreemdelingschapallengs
allengsgeheel
geheelbij
bijhem
hem
uitslijten,
hij isistot
totden
denPoorterseed
Poorterseedtoegelaten,
toegelaten,en
enonder
onder
uitslijten, want hij
de
belofte van
van„Burgemeesteren
"Burgemeesteren en
enRegierders
Regierdersinder
indertijdt
tijdt
de belofte
onderdanigh
wesen, —
- in
in Waken,
Waken, Byten
Byten en
enandere
andere
onderdanightete wesen,
Beschermenissen
lasten deser
deser Stede
Stede hem
hem goedtwilligh
goedtwilligh te
te
Beschermenissenen
en lasten
sal
betoonen,
dese goede
goede Stede,
Stede, voor
voor 't quaet, dat
dat hy sal
betoonen, -— dese
welvaert met
met raet
raet en
en
vernemen
waerschouwen en
vernemen te
te waerschouwen
en tot
tot alle welvaert
daet
nae al
al sijn
sijnvermoghen
vermoghen tetevorderen
vorderen en
enhelpen,"
helpen," als
als
daet nae
burger van Amsterdam.
Amsterdam ontvangen.
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Toch
zijn er
er bij
bij de
devrienden,
vrienden, die
diehem
hemhier
hieromgeven
omgevenmaar
maar
Toch zijn
het
weinig
geboren Amsterdammers.
Amsterdammers. Wij
met het
weinig geboren
Wij willen
willen ons
ons met
gezelschap eenigszins
eenigszins nader
nader bekend
bekend maken.
maken. De
Denieuwe
nieuwepoorter
poorter
van Amsterdam
van
Amsterdam heet
heet Joost
Joost van
van den
den Vondel.
Vondel. Als
Als men
men zich
zich
het jaar,
hij hier
0597) zal
het
jaar, waarin
waarin hij
hier optreedt,
optreedt, herinnert,
herinnert, (1597)
zalmen
men
er sprake
sprake isisniet
nietvan
vanden
dengrooten
grootendichter,
dichter,
begrijpen,
begrijpen, dat
dat er
maar
van zijn
zijn vader.
vader. Deze
Deze Joost
Joost was,
was, gelijk
gelijk men
men weet,
weet, uit
uit
maar van
te Keulen
Keulen Sara
SaraPietersdochter
Pietersdochter
Andwerpen
Andwerpen geboortig
geboortig en
en had te
Kranen
aan wier
wier geboorte
geboorte en
endoop
doopzich
zich een
een geheel
geheel
Kranen getrouwd,
getrouwd, aan
drama
Lennep heeft
heeftzich
zichvergist
vergist met
met de
de opgave
opgave
drama verbond.
verbond. Van Lennep
aaloudeBisschopsstad
Bisschopsstad zouden
zouden
der
kinderen, die
die hem
heminindedeaaloude
der kinderen,
geboren
zijn.
Met
zekerheid
zijn
alleen
Keulenaars
te
noemen
geboren zijn. Met zekerheid zijn alleen Keulenaars te noemen
ik uuals
alseen
eenelfjarig
elfjarig
zijn
dochtertjen, Clemensken,
Clemensken, dat ik
zijn oudste dochtértjen,
meisjen,
de lieveling
lievelingdes
desvaders,
vaders,hier
hiervoorstel
v?orstel;
zijndochtertjen
dochtertjen
meisjen, de
; zijn
dat in
in 1594
1594geboren
geboren bij
bij de
degrootouders
grootouders te
te Keulen
Keulen is
is
Sara,
Sara, dat
achtergebleven 4), en
die kleine
kleine jongen
jongen van
van nog
nog geen
geen 10
en die
10
jaren, wiens
weinig kleurig
kleurig gelaat
gelaat nog
nog even
even door
door een
een weêrweêrjaren,
wiens weinig
schijn
van de
deondergaande
ondergaande Maartsche
Maartsche zon
zonverlicht
verlichtwordt,
wordt,
schijn van
gindschevenstervenstervoor
zoo-ver de hand,
hand, waarop
waarop hij
hij leunt
leunt iningindsche
voor zoo-ver
bank, het
het niet
niet bedekt.
bedekt. Nog
Nogheeft
heeftvader
vaderVondel
Vondel een
een kind
kind
bank,
dat hem
hem ininJan.
Jan.1598
1598ontviel,
ontviel, thands
thands boven
boven in
in zijn
zijn
gehad,
gehad, dat
wiegetjen
ligt, maar
maar dat
datwaarschijnlijk
waarschijnlijk of in
in Utrecht
Utrecht of
ofinin
wiegetjen ligt,
waereld is gekomen
gekomen 5).
de beide
beideandere
andere
Amsterdam ter
Amsterdam
ter waereld
5). Ook
Ook de
kinderen,
de
gunstig
bekende
Willem
en
Catharina,
zullen
kinderen,
gunstig bekende Willem en Catharina, zullen
Vondel den
den vader,
vader, en
enmoeder
moederSaertgen,
Saertgen,ininAmsterdam
Amsterdam komen
komen
verheugen.
andere personen,
personen, hier
hier tegenwoordig,
tegenwoordig, zijn
zijn voor-eerst
voor-eerst de
de
De andere
24-jarige
buurman
der
Vondels,
Hans
de
Wolf,
die
insgelijks
24-jarige buurman der
Hans de Wolf, die insgelijks
Keulengeboren
geborenis,is,enenmet
metzijne
zijnemoeder
moederTanneken
TannekenSimonsdr
Simonsdr
te Keulen
Putze aan
aan het
hetfeestjen
feestjenkomt
komtdeelnemen.
deelnemen. Als
Alsmen
menevenwel
evenwel
Putze
datde
dejonkman
jonkman nu
nu reeds
reeds het
het oog
oogop
opClemensken
Clemensken
mocht,dat
denken mocht,
heeft, die
die in
in later
latertijd
tijdzijn
zijnvrouw
vrouwisisgeworden,
geworden,zoll
zoûmen
menzich
zich
heeft,
vergissen; ; want
heeft eerst
eerst nog
nog een
eenander
anderhuwelijk
huwelijkaanaanvergissen
want hij
hij heeft
gegaan. Trouwens,
Trouwens, daar
daar zijn
zijnbetrekkingen
betrekkingen genoeg
genoegtusschen
tusschen
gegaan.
Vondels en
en de
deDe
DeWolven,
Wolven,omom
vandaag
daagop
opbelangstelling
belangstelling
de Vondels
van
kunnen rekenen.
rekenen. Niet
alleen was
de oude
oude Hans
Hans de Wolf
Wolf
te kunnen
Niet alleen
was de
zaliger een naar
naar Keulen
Keulen gevluchte
gevluchte Brabander
Brabander gelijk de
de AmAmzaliger
zij
behoorden
ook
sterdamsche
nieuw-burger
Vondel,
maar
sterdamsche nieuw-burger Vondel, maar zij behoorden ook
tot de zelfde
zelfde gezindheid,
gezindheid, met
met hun
hun Menno-leer,
Menno-Ieer, en tot
tot het
het
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zelfde Groot-Cramers-Gild,
met zijn
zijn zijden
zijden stoffen,
stoffen,
Groot-Cramers-Gild,De
De Wolf met
Vondel met
Vondel
met zijn
zijn kousen.
kousen.
Onder
vrienden, die
die zich
zich hier
hierverder
verder van
van hun
hun plicht
plicht
Onder de
de vrienden,
komen
kwijten, noem
in de
de eerste
eerste plaats
plaats den
den deftigen
deftigen
komen kwijten,
noem ik
ik u in
nieuwendijker lakenkooper
lakenkooper Adriaen
Adriaen Block
nieuwendijker
Block;; dán
dán Michiel
Michiel van
van
Vaerlaer,
Keulenaar, lakenkooper
lakenkooper en
enWarmoesstrater
Warmoesstrater;
voords
Vaerlaer, Keulenaar,
; voords
Cornelis
Tongerloo (insgelijks
(insgelijks een
een buurtgenoot).
buurtgenoot). Deze
Deze
Cornelis van
van Tongerloo
personen
zamenMennonisten
Mennonisten van
vanverschillende
verschillende
personen zijn
zijn al tetezamen
schakeering,
deorthodoxe
orthodoxeStaatskerk
Staatskerk wordt
wordt hier
hier alleen
alleen
schakeering, en
en de
vertegenwoordigd
Brevertegenwoordigddoor
doorden
den Amsterdammer
AmsterdammerAriaen
Ariaen in
in Brederoö,
eenvoudig schoenmaker,
schoenmaker, uit
uitde
deCalverstraat,
Calverstraat, maar
maar
dero6, een eenvoudig
vader
van den
den bekenden
bekenden blijspeldichter.
blijspeldichter. Ook
Ook heb
heb ik
ik nog
nog
vader van
te spreken
spreken van
van Cornelis
Cornelis Symonszen
Symonszen van
van Hamburg,
Hamburg, een
een jonkman
van 21
volle neef
neef van
van den
den jongen
jongende
deWolf
Wolfenenzijreeder
zijreeder
2 1 jaar,
jaar, volle
van
zijn beroep.
beroep.
van zijn
Wij
zeiden zoo
zoo straks,
straks, dat
datSinjeur
SinjeurHans
Hansgeen
geenwerk
werkmaakte
maakte
Wij zeiden
van
het elfjarig
elfjarigClemensken
Clemensken ;; maar
maar deze
deze Cornelis
Cornelis staat
staat niet
niet
van het
boven
zulke verdenking
verdenking en
en gaarne
gaarne onderhoudt
onderhoudt hij
hij zich,
zich, al
al
boven zulke
raabraakt
het Hollandsch
Hollandsch wat,
wat, met
met een
eenallerliefst
allerliefst blond
blond
raåbraakt hij
hij het
meisjen van
dat wel
wel eens
eenseen
eenoogenblik
oogenblik
van ongeveer gelijke leeftijd, dat
van moeder
moeder Saertgens
Saertgenszijde
zijdewijkt
wijkten
endat
dathem
hemmet
meteen
eenvrolijken
vrolijken
lach
in
het
oprechtste
en
kleurigste
Vlaamsch
te
woord
staat.
lach in het oprechtste en kleurigste Vlaamsch te woord staat.
Dit meisjen
meisjen heet
heetLiisbeth
LiisbethSerwouters,
Serwouters,en
enisisvan
vanedele
edelegeboorte,
geboorte,
ofschoon
haar vader,
vader, naar
naarikikmeen,
meen,een
eenkunsthandwerk
kunsthandwerkdrijft.
drijft.
ofschoon haar
Deze vader,
vader, die
die zich
zichdoor
dooreen
eendikken
dikkenkroesbaard
kroesbaard van
van de
de
Deze
winkeliers
onderscheidt,
is
mede
van
't
gezelschap,
en
de
winkeliers onderscheidt, is mede van 't gezelschap, en de
eerste,
die op
opGoltzius
Goltziusen
enAnna
AnnaRoemers,
Roemers, bij
bij hun
hun binnenbinneneerste, die
komen, hartelijk
hartelijk toetreedt.
toetreedt.
komen,
"Haha,
Meester Henrick,
Henrick,zijt
zijtgij
gijhet
het!"
roeptJan
JanSerwouters,
Serwouters,
„Haha, Meester
!" roept
de wederkeerig
wederkeerig aan
aanGoltzius
Goltziuswel
welbekende
bekendevader
vadervan
vaneen
eenzijner
zijner
leerlingen, uit.
uit. „Komt
"Komt gij
gij mede
medededehand
handdrukken
drukkenaan
aanSinjeur
Sinjeur
leerlingen,
Joost, nu
nu hij
hij voor
voor goed
goed zijn
zijnanker
ankerhier
hieraan
aan het
het Y heeft
Joost,
uitgeworpen?"
?"
uitgeworpen
"Wij
kennen malkaår
malkaar nog
nogmaar
maaralleen
alleenvan
vanaanzien,"
aanzien,"
—
„Wij ketinen
de gastheer
gastheer inin;
"maarMeester
MeesterHenrick
Henrickisismij
mijvan
vanharte
harte
valt de
; „maar
welkom. Ga
Ga zitten,
zitten, Meester
Meester Henrick,
Henrick, daar
daar is
is een
een stoel
stoel met
met
welkom.
een kussen.
kussen. -— En
En gij,
gij, Juffer
Juffer Anna,
Anna, hoe
hoe staat
staat het
hetleven
levenaan
aan
een
Vest?
- Schik
Schiku umaar
maarwat
wat
Moederenendedemeisjens,
meisjens,
Stadts Vest
?—
bijbijMoeder
gij wilt."
wilt."
als gij
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"Ik dank
dank u,u,Sinjeur,"
Sinjeur," andwoordde
andwoordde Anna,
Anna, met
met gepaste
gepaste
— „Ik
vrijmoedigheid
„het gaat
. . Gij
vrijmoedigheid; ;"het
gaat bij
bij ons
ons alles
alles wel.
wel...
Gijziet
zietmij
mij
hier, om
om onzen
onzen vriend
vriend Goltzius
Goltzius den
den weg
wegtetewijzen.
wijzen.IkIkgeloof,
geloof,
hier,
dat hij
hij uu een
eenaardige
aardigeverrassing
verrassing bereid
bereidheeft."
heeft."
zij zoo
zoosprak,
sprak,had
hadhet
hetbleeke
bleekejongentjen
jongentjenaan
aan 't venster
Toen zij
zijn even
evenschrander
schrander als
als goeclig
goedig donker
donker oog
oog haar
haar beteebeteemet zijn
kenisvol aangezien.
misschien de
eenige van
van de
de
kenisvol
aangezien.Hij
Hij was
was misschien
de eenige
die met
metgenoegen
genoegenMeester
MeesterGoltzius
Goltziusininden
dennieuwen
nieuwen
aanwezigen, die
herkend had.
had.
gast herkend
zonderlinge man
man had niet
niet veel
veelgesproken
gesproken;; zoo
zoo maar
maar
Deze zonderlinge
hij had
hadintusschen
intusschen plaats
plaats genomeh
genomen
afgebrokenwoorden
woorden;
eenige afgebroken
; hij
den stoel,
stoel,dien
dienmen
menhem
hemtoegeschoven
toegeschovenhad,
had,en
ende
despaansche
spaansche
op den
muts, waarmee
waarmeê hij het
het gezelschap
gezelschaphad
hadgegroet,
gegroet,weer
weêrover
overhet
het
muts,
voorhoofd getrokken.
getrokken.
hooge voorhoofd
Hij gaf
gaf nu
nuechter
echtereen
eenwenk
wenkaan
aanhet
hetknaapjen
knaapjenmet
metde
dezwarte
zwarte
Hij
oogen,
dat snel
snel tot
tothem
hem
kwam...
Hijnam
namhem
hemtusschen
tusschen
oogen, dat
kwam.
. . Hij
zijn
kniën, streek
streek hem
hem over
overhet
hethoofd,
hoofd,enenzeide
zeide:
»Vader
zijn knien,
: „Vader
Vondel,
dit isisuw
uwstamhouder,
stamhouder, als
als God
God wil,
wil, niet
nietwaar
waar?? —
Vondel, dit
Nu ik
ik zeg
zegu,u,datdat
dezenschedel
schedelméer
méerzit
zitdan
danmenig
menig
Nu
er er
in in
dezen
misschien
ontmoette verleden
verleden week
weekden
denjongen
jongenbij
bij
misschien denkt.
denkt. Ik ontmoette
welbekend.Hij
Hijtrof
trofme.
me.
Annaas
vader, Roemer
RoemerPieterszoon
Pieterszoon6)6)welbekend.
Annaas vader,
Ik
heb een
eenschetsjen
schetsjen van
vanhem
hemgemaakt,
gemaakt, en
en dat
dat kom
kom ik
ik uu
Ik heb
van
daag,
ik
hoor
dat
ge
uw
poortersceel
beeedigd
hebt,
van daag, — ik hoor dat ge uw poortersceel beeedigd hebt, —
brengen,
hetkonterfeitsel
konterfeitselvan
vaneen
eenaanstaanden
aanstaanden amsteramsterbrengen, als het
damsehen
van zich
zich zal
zal doen
doenspreken,
spreken, en
en veel
veel
damschen klant,
klant, die
die veel
veel van
zal.Het
Hetisiseen
eengedenkblaadtjen
gedenkblaadtjen
over en
en tegen
tegenanderen
anderenspreken
sprekenzal.
voor
van daag."
daag."
voor van
Anna
Roemers ontrolde
ontrolde inmiddels
inmiddels haar
haar pakjen,
pakjen, en
en het
het
Anna Roemers
zachte,
portret met rood
rood en
en zwart
zwart krijt
krijt werd
werd vertoond
vertoond
zachte, lieve
lieve portret
van JOOST
DEN VONDEL,
VONDEL, den
grooten dichter,
dichter, die
die werwerden grooten
JOOST VAN
VAN DEN
dat
bleeke
jongentjen
gegroeid
is
7).
kelijk
uit
kelijk uit
bleeke jongentjen gegroeid is 7).

11.
II.
ONTBOLSTERING.
ONTBOLSTERING.
Aanvankelijk
knaapjen, hoe
hoe leergierig
leergierig en nanaAanvankelijk scheen
scheen het knaapjen,
denkend
profetie van
van Henrick
Hcnrick Goltzius
Goltzius niet
niettetezullen
zullen
denkend ook,
ook, de profetie

ONTBOLSTERING.
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verwezenlijken. Zijn
Zijn levensbeschrijver
levensbeschrijver Brandt
Brandt meldt ons,
ons, dat
dat
verwezenlijken.
hij
eenigen
tijd
te
Utrecht
ter
schole
gelegd
werd,
maar
met
hij eenigen tijd te Utrecht ter schole gelegd werd, maar met
ander doel
doel dan
dan om
omererlezen
lezenenen
schrijventeteleeren
leeren*,., iets
iets
geen ander
schrijven
zeer vreemd
vreemd vdorkomt,
vóorkomt, daar
daar er
er om
om zich
zichinindeze
dezekunsten
kunsten
dat zeer
oefenen genoegzame
genoegzame gelegenheid
gelegenheid ininAmsterdam,
Amsterdam, ook
ook in
in
te oefenen
van den
den jare
jare 1600,
1600,voor-handen
voor-handen was.
was. Het
Hetisisechter
echtermogelijk,
mogelijk,
dat van
de oude
oude Vondel,
Vondel,ininUtrecht
Utrechtwonend,
wonend,dedekennis
kennisvan
van eenen
een en
dat de
anderen schoolmeester
schoolmeester gemaakt
gemaakt had,
had, die
die hem
hem had
had doen
doen
of anderen
beloven den
den jongen
jongen Joost
Joost bij
bij hem
hem ter
ter opleiding
opleiding in
in de
de kost
kost
beloven
bestellen. Het
Hetzou
zou6ok
óokkunnen
kunnenwezen,
wezen, ofschoon
ofschoon er
er meer
meer
te bestellen.
dan éen
éen frangoysche
françoysche meester
meester 8)
8) in
in Amsterdam
Amsterdam aan
aan het
hethoofd
hoofd
dan
stond van
van een
eenschool
schoolofof
schooltjenvoor
voor„meer
"meeruitgebreid
uitgebreid
stond
schooltjen
lager onderwijs",
onderwijs", gelijk
gelijk men
men thands
thands deftig
deftig spreken
spreken zoil,
zoû, —
lager
Vondel ininUtrecht
Utrechtdedebizondere
bizonderegelegenheid
gelegenheidhad
had gevonden
gevonden
dat Vondel
Fransch met
met die
diezeldzame
zeldzamevolmaaktheid
volmaaktheid teteleeren,
leeren,welke
welke
het Fransch
blijkt uit
uit een
een Epistre
Epistre en vers,
zijnen vriend,
vriend, den
den
vers , door
door hem zijnen
blijkt
lakenkooper-Baanderheer van
van den
denhooger
hooger
lakenkooper-Baanderheer
van Vaerlaer,
Vaerlaer, zoon van
genoemde,
in 1612
1612 toegezongen
toegezongen 9),
9), en
en dat
dat Brandt
Brandt zich
zich dus
dus
genoemde, in
vergist
heeft. In
In het
het jaar
jaar -20 blijkt
ook, dat
dat Vondel
Vondel met
met
blijkt het ook,
vergist heeft.
Italiáansch zeer vertrouwd
vertrouwd is
is t.
heeft hij
hij echter
echter wel
wel
f. Dat
Dat heeft
het Italidansch
niet
in
Utrecht
geleerd.
niet in Utrecht geleerd.
Van
nature eenigszins
eenigszins· bloó,
zal hij
hij bij
bijhet
hetreizen
reizen voor
voor
Van nature
blo6, zal
's vaders
kousenhandel, dat
hem in
in Vriesland
Vriesland en
en Overijssel
Overijssel
vaders kousenhandel,
dat hem
bracht, wel
wel wat
watvoor
voorzijne
zijneontwikkeling
ontwikkelinggewonnen
gewonnenhebben
hebben::
bracht,
maar
zijne,
't
zij
God
goede
zeden,
't
zij
de
bevalligheden
zij
de
zij
God
of
goede
zeden,
maar zijne,
der
overzeesche Juffers
Juffers vierende
vierende gedichten
gedichten van
van het
het eerste
eerste
der overzeesche
tijdperk,
er ver
ver van
van daan
daan in
in hem
hem den
den dichter
dichter van
van den
den
tijdperk, zijn
zijn er
Palamedes
van den
den Luczfer
Zijn Pascha, pas
Luczfer te voorspellen. Zijn
en van
Palamedes en
gedrukt
in 1612,
1612,maar
maarreeds
reedsvroeger
vroegergespeeld
gespeeld§,§,behandelt
behandelt
gedrukt in
de verlossing
verlossing der
derkinderen
kinderenIsraels
Israëlsuit
uitde
deÆgyptische
iEgyptischeslavernij,
slavernij,
en daarbij
daarbij heeft
heefthij
hijhet
hetdoel
doeleen
eenvoorschaduwing
voorschaduwing te
te leveren
leveren van
van
de vrijwording
vrijwording der
der „Vereenichde
"VereenichdeNederlandsche
NederlandscheProvincien
Provincien:"
:"
"Wien
naecter af
„Wien schildert
schildert Pharao
Pharao na
na t' leven
leven naecter
Als Phlippo
Phlippo den
Monarch??den
sijn staf,
staf,
den Monarch
den eenen,
eenen, met sijn
Beheerscht
blauwen Nijl
Nijl;; den
den and'ren
and'ren draecht
draecht in
inhanden
handen
Beheerscht den
den blauwen
Den
scepter wiens
wiens ghebiet
ghebiet street
strect over
overTagus
Tagusstranden
stranden;;
Den scepter
Den
eenen Osiris
Osiris eert
eert met
metgheboghen
gheboghenknien
knien;;
Den eenen
Den
and'ren zal
God des
des Tibers
Tibers eere
eere bien."
bi en."
Den and'ren
zal den God

**

Brandt, Leven, bI.
L., II,
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In 't geheel
geheel dragen zijne gedichten
van algemeene
strekgedichten van
algemeene strekking
in dit
diteerste
eerstetijdperk
tijdperk den
den kennelijken stempel
stempel van
van de
king in
kerk- en staatsoverleveringen, waarin
Zijne krachwaarin hij ademde. Zijne
tigste
vaerzen
zijn
meer
de
partijkreeten
eener
de
door de
tigste vaerzen zijn meer de partijkreeten eener door
omstandigheden
gehouden opgewondenheid,
opgewondenheid, dan
dan de
de
omstandigheden levend
levend gehouden
uitboezemingen
eener diepe
persoonlijke overtuiging,
overtuiging, eener
diepe persoonlijke
uitboezemingen eener
edele geestdrift
de hooge pozitieve
pozitieve waarheden,
waarheden, die men
geestdrift voor de
is,
in
zijn
Treurdicht
op Henri
Henri IV,
bemint. Van
zulken
aard
Van zulken aard
in zijn Treurdicht op
het zestiental regels,
regels, aanvangend
aanvangend::
"Hoe
tergen,
noch den hooghsten Rechter
Rechter tergen,
„Hoe lange zuldy noch
de weerelt
zaeit
Hoer, die
die in de
weerelt zaeit
Gy Babylonsche Hoer,
't Vermaledyde
zaet, waervan
waervan men eindlijck
maeit
eindlijck maeit
Vermaiedyde zaet,
Dees vruchten?

(als
daad van
van Ravaillac.)
(als de daad
. (5ö Den
val genaeckt
I" *'"
Den val
genaeckt u zeven bergen !"

In
dat tijdperk
tijdperk verkondigde hij
den lof van
Prins Maurits
Maurits
van Prins
hij den
In dat
ook
nog::
ook nog
Sinds desen
grooten Helt ghingh inde
schoenen treden
treden
inde schoenen
desen grooten
verraderlijc en
straf
Syns Vaders,
Vaders, welck (eylaas
(eylaas !)1) verraderlijc
en straf
De swarte
geblixemt heeft
graf." t
heeft int graf."
swarte Nydicheydt geblixemt

Dat
klonk anders
anders dan
dan als
als de
de "Stedehouder"
zal
gezegd zal
„Stedehouder" gezegd
Dat klonk
te
zijn
worden door
den
bliksem
des
Aartsengels
getroffen
zijn §§;;
door den
maar
tijdperk zijn
zijn wij
wij nog
nog ver
ververwijderd.
verwijderd. Toch niet
maar van
van dit tijdperk
van
dat, waarin
waarin den
den op
op zijn
zijn 20
Po)
2oee jaar gedoopten Mennoniet IO)
van dat,
het "Dienaer"schap
te zwaar
zwaar
gemeente te
„Dienaer"schap der waterlandsche gemeente
zoû
vallen.
zoil vallen.
n Nov. 1610 getrouwd
zijn buurVondel was
den 20
20n
getrouwd met zijn
was den
zij de
de zuster
zuster van
van zijn
meisjen
Mayken de
Wolf. Reeds
Reeds was
was zij
de Wolf.
meisjen Mayken
in Mei
1607 gevierde
bruiloft van
Hans en
zwager,
Mei 1607
zwager, door
door de
de in
gevierde bruiloft
van Hans
Clemensken. Ondanks
dubbelen band
de sympathie
Ondanks dien
dien dubbelen
band was de
tusschen den
jongen dichter
dichter en den
den 13
den jongen
13 jaar ouderen behuwdhet is
is te vreezen,
vreezen, dat Vondel, behalve
broeder gering,
gering, en
en het
den
steun, dien
dien zijne vrouw
voor de
de handels- en winkelden steun,
vrouw hem
hem voor
zaak aanbracht (zijn vader
hem in
in 1608
ontvallen), ook
vader was
was hem
16°8 ontvallen),
bij
háar niet
niet gevonden
gevonden heeft
heeft de
de waardeering zijner
bij 'liar
zijner geestelijke
geestelijke

** V.
AId., bl.
bI.
V. L.I.
L. I. bI.
bl. 35.
35. ft Ald.,

120
120.

§ In
In den
den Lllcifer.
Lucifer.
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behoeften en der
behoeften
der plichtvervulling, aan
aan de ten dichter gezalfden
voorgeschreven. Menig argloos
buurpraatjen zal Mayken
Mayken de
argloos buurpraatjen
Wolf,
reken ik, over
over haren
haren man
man hebben
hebben gehouden:
Wolf, reken
gehouden : ten beste
genomen -— om hem
hem teteverontschuldigen,
verontschuldigen, wegends zijn
zijn „schrij"schrijven en wrijven."
wrijven
Toch
was in
in de
de jaren
jaren 16IO-1620
Toch was
i610-1620 dat schrijven en wrijven
nog gants niet
in gang.
gang. Vondel tobde nog met
met zijn
zijn consciëntie
niet in
en
vond in
inde
debediening
bediening van
van een
een kerkelijk ambt
geenszins
en vond
ambt geenszins
er wellicht
wellicht van
van verhoopt had.
de
rust en
en voldoening,
voldoening, die hij
hij er
de rust
Er waren
waren hier
hier ter stede
stede verschillende
verschillende schakeeringen van Doopsgezinden:
had de
deVlamingen,
Vlamingen, de
deVriezen,
Vriezen, de
de WaterWatergezinden : men
men had
ter zake
zake
landers, en
de Hoogduitschen. De eerste
eerste werden,
werden, ter
en de
van eene kibbelarij van maatschappelijken aard, onderscheiden
onderscheiden
in
Oude Vlamingen
Vlamingen of Huiskoopers, en,
gewone, Vlamingen.
Vlamingen.
in Oude
en, gewone,

De Vriezen
Vriezenonderscheidde
onderscheiddemen
menaanvankelijk
aanvankelijk ininJan-JacobsJan-Jacobsvolk
en Lubbert-Gerrits-volk, welke laatste
laatste ook
ookden
denbijnaam
bijnaam
yolk en
van "sachte
Vriesen" kregen.
bij wie Vondel
„sachte Vriesen"
kregen. De Waterlanders, bij
was
ingeschreven, werden
laatst zoo
zoo rekkelijk in hun
was ingeschreven,
werden op
op het laatst
geloofsleer,
men de
debontgekleurde
bontgekleurde gemeente
gemeente met
met den
den
geloofsleer, dat
dat men
schilderachtigen naam
naam van "dreckwagen"
„dreckwagen" bestempelde.
bestempelde. Toch
konden
eindeloze scheuringen
scheuringen niet
niet voorkomen
voorkomen worden, en
konden de eindeloze
menig "vermaender"
voorganger richtte
richtte een
een "besonder
„vermaender" of voorganger
„besonder
_
capelleken" op."
Het was
was Vondel, onder al dat
dat geharrewar,
geharrewar, treurig te
te moede.
moede.
Reeds
had men
men uit
uit zijn
zijn vaerzen op
het Twaalfjarig
Twaalfjarig BeBeReeds had
op het
stand
mogen opmaken,
opmaken, welk
welk een
een voorstander
voorstander van
van den
den vrede
vrede
stand mogen
hij was.
was. Daarin
Daarin sprak
sprak zich
zich zijn
zijn persoonlijk
persoonlijk gevoel
uit en
en er
er
hij
gevoel uit
wordt
minste wrevel,
wrevel, tegen
tegen Rome
Rome ofofSpanje,
Spanje, inin gewordt niet
niet de minste
vonden, luistert maar:
maar :
"De
Hemel, krygens
erbermt sich
sich onser
onser qualen.
qualen.
krygens zadt,
zadt, erbermt
„De Hemel,
Kastiljen wort beweeght, den
Vrede ons
aan te
te biên.
bién.
den Vrede
ons aan
dies wy, verwondert,
De Staten
Staten leenen 't oor;
verwondert, sien
oor; dies
Het vredemaackend
genaacken onse
onse palen.
vredemaackend volck
volck genaacken
onderlingh gespreck,
gespreck, opschorsing,
opschorsing, en lang
lang dralen,
dralen,
Na onderlingh
Vergunt
men haer
haer 't Bestant voor
jaren twee
twee en
en tien
tien::
voor jaren
Vergunt men
Op
hope of
of met
met 'er
'er tijdt
tijdteen
eenVrede-zon
Vrede-zonmisschien
misschien
Op hope
Den Nederlanden
Nederlanden mocht
mochtgeduuriglijck
geduuriglijck bestralen.
bestralen.

** Wagenaar,
Wagenaar, Amst.
Avast.

1I,
11, bI.
bl. 192-194.
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ontwapent sich
sich om ruste
Nassou ontwapent
ruste te
te verwerven,
verwerven,
Steekt op,
op, sijn
Steekt
sijn dreygend
dreygend staal,
staal, geschaert
geschaert van
van 't't veel doorkerven,
Bondigh Landt geniet
En 't Bondigh
vruchten van
van sijn
sijn zweet.
zweet.
geniet de vruchten
Van vreughde
Van
vreughde golven vyers
vyers ten
ten hemel
hemelopwaart
opwaart varen
varen;;
Men offert
offert lof
lof en danck
Men
danck den
den Heere
Heereder
derHeyrscharen,
Heyrscharen,
Die nu
nu in
in louter
loutervreught
vreught doet
doeteindighen
eindighen ons
onsleedt."
leedt."**

Vond
Vondel bij
bij de
deverwanten
verwantenzijner
zijner vrouw
vrouw maar
maar weinig
weinig
Vond Vondel
weêrklank
zangen, hierop
hierop heeft
heeft toch
toch éene
éene uituit~
weêrklank voor
voor zijne
zijne zangen,
zondering
bestaan. Abraham
Abraham de
de Wolf,
Wolf,een
eenjonger
jongerbroeder
broeder van
van
zondering bestaan.
Hans
Junior, stond
stond te
boek als
als de
de schoone
schoone geest
geest in de
de fafa~
Hans Junior,
te boek
milie,
die men,
men, naar
naar landsgebruik,
landsgebruik, voor de
de fijne
fijne schaaf,
schaaf, een
een
milie, die
reis
Italië liet
lietdoen.
doen.Deze
Dezewas
was
een
vriendenenbeschermer
beschermer
reis door Italie
een
vriend
van
onzen dichter,
dichter, en
en wat
watererininRome
Romemet
metden
denjonkman
jonkman
van onzen
voorgevallen
ik niet
niet:: maar
maar 't't is
is zeker,
zeker, dat
dat
voorgevallen mag
mag wezen,
wezen, weet
weet ik
deze
Mennonist aan
de voeten
voeten van
van den
den Paus
Paus heeft
heeft gelegen,
gelegen,
deze Mennonist
aan de
en
dat onze
onze dichter
dichter zooveel
zooveel kracht
kracht toeschrijft
toeschrijft aan
aan den
den over
over
en dat
zijn
zwager afgedaalden
afgedaalden zegen,
zegen,dat
dathij
hijdien
dienals
alsde
debegeerlijkste
begeerlijkste
zijn zwager
gunst
voor zijne
zijne eigene
eigeneMuze
Muzeaanduidt
aanduidt::
gunst voor
"Alreede
verblijd, misschien
misschien om
dat den
den zegen
zegen
„Alreede is sy verblijd,
om dat
hy tete Roomen
Roomen heeft
heeftzoo
zoogoedertieren
goedertieren 'kregen
'kregen
Die hy
Van
Zyne Heyligheyd,
Heyligheyd, hy uyt
uyt zijn
zijn goedheyd
goedheyd pleyn
pleyn
Van Zyne
Zal
storten op heur
heur hooft,
hooft, en
en maecken
maecken heur
heur gemeyn."
gemeyn." t
Zal storten
Vondel
in deze
deze zelfde
zelfde periode,
periode, zich
zich met
met de
de borst
borst
Vondel besloot,
besloot, in
op
het Latijn
Latijn tetegaan
gaantoeleggen.
toeleggen. In
In 1615
1615 waren
waren er
er tot
tot de
de
op het
WaterIandsche
doorgaands in
in den
denGrooten
Grooten
Waterlandsche Gemeente,
Gemeente, die
die doorgaands
Spijker op
ophet
hetSingel
Singelbij
bijden
denJan-Rodenpoortstoren
Jan~Rodenpoortstorenvergaderde,
vergaderde,
30-tal Engelschen
Engelschen toegetreden.
toegetreden. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk is het
het bii
bij
een 3o-tal
dezer kerkgenoten
kerkgenoten geweest,
geweest,dat
datdededichter,
dichter,ofschoon
ofschoonreeds
reeds
een dezer
een
huisvader van
van 28
28 jaar,
jaar, zijne
zijne eerste
eerste latijnsche
latijnsche lessen
lessen gege~
een huisvader
nomen heeft
heeft;; later
later heeft
heeft hij
hijzijne
zijnestudien
studiënmet
metvurigen
vurigenijver
ijver§§
nomen
voortgezet bij
bij een
een Lector
Lector der
derLatijnsche
Latijnscheschool
schoolaan
aande
deOude
Oude
voortgezet
Zijde, Abbama
Abbama geheeten.
geheeten.
Zijde,
Vele Doopsgezinden
Doopsgezinden van
van die
diedagen
dagenwaren
waren stille,
stille,ernstige
ernstige
Vele
menschen,
in
wier
leer
de
rechten
der
nederigheid
en
kuischmenschen, in wier leer de rechten der nederigheid en kuischder liefde
liefdeenenzachtmoedigheid
zachtmoedigheideene
eeneruime
ruimeplaats
plaatshadden.
hadden.
heid, der
licht werd
werdiemant
iemantbeschuldigd
beschuldigd van
vanzich
zichplichtig
plichtigtetemaken
maken
Al licht
aan
de
werken
des
vleesches
en
dan,
bij
het
harde
"Jan~
aan de werken des vleesches en dan, bij het harde „Jan-

*

* V.
V. L.,
L" I,
1, 27.

t

je

V. L.,
L" I,1, tso.
ISO. §§ Brandt bl.
bI. is.
IS. [H.
[H. bl.
bI. 23.]
V.
23.)
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bijv., zonder
zonder genade
genade uit
uit de
degemeenschap
gemeenschap gegeJacobs-volck" bijv.,
bannen. Het bloedstorten,
bloedstorten, en daarmeê
daarmeê ook
ook het
het geheele
geheelehalshalsbannen.
recht met
met den
den aankleve,
aankleve, waren
waren veroordeeld.
veroordeeld. Vondel,
Vondel,van
van een
een
recht
allerbraafst levensgedrag,
spoedig voor
voor de
debetrekking
betrekking
allerbraafst
levensgedrag, was
was al
al spoedig
van „Dienaer"
"Dienaer" of Diaken,
Diaken, op
op de
de nominatie
nominatie gekomen,
gekomen, en
en het
het
van
wees hem
hemdedebetrekking
betrekkingtoe.
toe.DeDe
onophoudelijkescheuscheulot wees
onophoudelijke
ringen in
in de
degemeente
gemeenteechter,
echter,waarvan
waarvanikikzoo
zooeven
evengewaagde,
gewaagde,
ringen
waren weinig
weinig geschikt
geschikt om
om iemant
iemant rust
rust en
engeluk
gelukininharen
haren
waren
schoot te
te doen
doen vinden.
vinden.Hij
Hijtrad
tradtoen
toenjuist
juist
zijneeerste
eerstemelanmelanschoot
zijne
levensperiodein
in;; hij
hij was
wasruim
ruim 3o
30 jaar.
jaar. Diep
Diepontroerde
ontroerde
cholieke levensperiode
de behandeling
behandeling op
opvoorgang
voorgangvan
vanPrins
PrinsMaurits,
Maurits,door
doorde
de
hem de
geheele orthodox-gereformeerde
orthodox-gereformeerdepartij
partijzulken
zulkenedelen
edelenfiguren
figurenals
als
geheele
en Hugo
Hugode
deGroot
Grootaangedaan.
aangedaan. Onze
Onzedichter
dichter omhelsde
omhelsde
Barnevelt en
wel de
de leer
leerder
derRemonstanten
Remonstanten niet,
niet, maar
maar voelde
voelde toch
toch veel
veel
wel
meer liefde
liefde voor
voor hen
hendan
danvoor
voordede
prredestinatarissen. Het
Het
meer
prædestinatarissen.
denkbeeld der
der Voorbeschikking,
Voorbeschikking, gelijk
gelijk het
hetdoor
doorde
deDordtsche
Dordtsche
denkbeeld
lee raars verkondigd
verkondigd werd,
was hem
hem een
een gruwel,
gruwel, en
en hij
hij die
die
leeraars
werd, was
alles
in het
hetgroot
grootopvatt'e,
opvatt'e,besloot
beslootininéen
éen
vonnisvan
vanveroorverooralles in
vonnis
deeling
de prædikanten
prredikanten der
der Staatskerk
Staatskerk en
enden
denPrins,
Prins,die
dieden
den
deeling de
raadslag der
der 24
24 rechters
rechters over
overdedeHeeren
Heerenvan
vanOldenbarnevelt,
Oldenbarnevelt,
raadslag
Hogerbeets
en De
DeGroot
Grootbestuurd
bestuurd had,
had, en
endie
diezijn
zijnamsterHogerbeets en
amsterdamschen coup e d'état
1618 met
met den
den coup
coup de glaive op
van 1618
l' itat van
het Haagsche
Haagsche Hofschavot
Hofschavot in
treurspel van
van 1619
1619 zoti
zou bebein het treurspel
kroonen.
Het was
was er
erechter
echternog
nogver
vervan
vandaan,
daan,dat
datVondel,
Vondel,ofschoon
ofschoon
het van
waar en
het waarheen van
den sterflijken
sterflijken mensch
mensch
van den
en het
van waar
hem
geen geheim
geheim was,
was, omtrent
omtrent het
het waarlangs tot
genoegtot genoeghem geen
zame
zijner gedichten
gedichten van
van
zame zekerheid
zekerheid zou
zoti gekomen
gekomen zijn.
zijn. Éen
ten zijner
die
periode besluit
besluit hij
hij met
met de
deaandoenlijke
aandoenlijke bede
bede*:
*:
die periode
"Ghedurende,
myn Godt,
in 's Weerelds krijt
Godt, dat
dat ick
lek in
„Ghedurende, 0o myn
Naer
uwen heyl'ghen
heyl'ghen wil myn
myn broosche
broosche leven
leven slijt,
slijt,
Naer uwen
Vergunt
ick mach,
mach, o0Vader
Vaderaller
allerdinghen
dinghen!!
Vergunt my
my dat lek
Den
uytghebreyden lof
uwe daden
daden singhen,
singhen,
Den uytghebreyden
lof van uwe
Tot myner
myner zielen
zielen heyl,
heyl, myn
myneenigh
eenighooghen-merck
ooghen-merck
Tot
d' Eere
Eere dynes
dynes Naems
Naems en
enbouwingh
bouwingh dyner
dyner Kerck."
Kerck."
Tot d'
Ik
weet niet,
niet, ininhoe
hoeverre
verrededestemming
stemmingvan
vanVondels
Vondelsgeest,
geest,
Ik weet
gelegenheidder
derDortsche
Dortsche
bij
den strijd
strijd op
opelkelk
gebiedterter
bij den
gebied
gelegenheid

** V.
L., I, 143.
V. L.,
143.
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Synode, oorzaak
oorzaak geweest
geweestisisvan
vanzijne
zijnezwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid:
zijne
: zijne
wedervaringen
het voorjaar
voorjaar van
van 162o
1620kunnen
kunnen daar
daar mismiswedervaringen in
in het
schien eenig
schien
eenig nader
nader licht
licht op
op werpen.
werpen.

1619en
ende
deLoumaand
Loumaand van
van
De laatste
laatste maanden
maanden van
vanhet
hetjaar
jaar1619
het jaar
jaar -20 waren
om Vondels
Vondels
waren nochtans
nochtans geschikt
geschikt geweest, om
zwaarmoedigheid,
mogelijk was,
was, teteverdrijven.
verdrijven.
zwaarmoedigheid,indien
indienhet
het mogelijk
in dien
dien winter
winter het
hetverkeer
verkeergeweest
geweest
Levendiger
was in
Levendiger dan
dan ooit
ooit was
ten huize
huize van
van Roemer
Roemer Visscher.
Visscher. De
Degastheer,
gastheer,die
dieininder
dertijd,
tijd,
hettijdvak
tijdvak
met
Coornhert en
en Spieghel,
Spieghel, hier
hier teteAmsterdam
Amsterdam het
met Coornhert
dat tusschen
tusschen de
de strompelende
strompelende RedeRedehad
vertegenwoordigd, dat
had vertegenwoordigd,
rijkerskunst
edele vlucht
vluchtder
derMuze
Muzevan
vande
deXVIIe
XVIIeEeuw
Eeuw
rijkerskunst en
en de edele
in
ligt, en
en die
diedaarbij
daarbij het
hetzijne
zijne had
hadtoegebracht
toegebracht om
om de
deHolHolin ligt,
landsche
boekentaal van
van haar
haar borgondiesch
borgondiesch keurslijf
keurslijf te ontontlandsche boekentaal
doen
algemeener tot de
de volkstaal
volkstaal te-rug
te-rug tetevoeren
voeren(welke
(welke
doen en algemeener
enliederen,
liederen,trouwens
trouwens
zich, ook
ook iningedrukte
gedruktechronijken,
chronijken,romans
romansen
altijd
had staande
staande gehouden)
gehouden) -— bewoonde
bewoonde reeds
1606
altijd had
reeds in
in 16°6
niet
meer
het
huis
de
aan
de
Cingel;
verwisselde
de
Kreeft
Cingel
;
maar
verwisselde
niet meer het huis
deze
zoogenaamde Londensche,
Londensehe, met
met de
deGeldersche
Geldersche „Cay",
"Cay",
deze zoogenaamde
gedeeltenabij
nabijden
denSchreyerstoren,
Schreyerstoren,insgelijks
insgelijks een
een
waarvan
waarvan het gedeelte
tijd
lang Engelsche
EngelscheenenLonden-cay
Londen-caygeheeten
geheetenheeft.
heeft.InInRoemer
Roemer
tijd lang
Visschers
aanzienlijke woning
plaatse stond
stond de
de
Visschers aanzienlijke
woningdaar
daar ter
ter plaatse
"Corendraegher"
gevel.
„Corendraegher"in
in den
den gevel.
Ten huize
huize van
van den
den luimigen
luimigen grijzaart
grijzaart verkeerde
verkeerde al
al wat
wat de
de
schoone
niet met
met de
deSynode-partij
Synode-partij aanaanschoone kunsten
kunsten liefhad,
liefhad, niet
spande II)
tot de
deeerzame
eerzameburgers
burgerskon
kongerekend
gerekendworden.
worden.
en tot
II) en
Dat
de toon
toonininRoemers
Roemershuis,
huis,eer
eerzijn
zijnkinderen
kinderen tot
totjonkjonkDat de
vrouwen
waren opgegroeid,
opgegroeid, weinig
weinig over-een-kwam
over-een-kwam met
met hethetvrouwen waren
wij tegenwoordig
tegenwoordig ik
zeg niet
niet door
door goeden toon verstaan,
geen
geen wij
ik zeg
maar
slechtseven
evenmet
metfatsoen
fatsoeneneneerbaarheid
eerbaarheidbestaanbaar
bestaanbaar
maar ook slechts
is buiten
buiten twijfel.
twijfel. Roemer,
Roemer, met
met zijn
zijn hoogst
hoogst ordiordirekenen,
rekenen, -— is
nair
Hendrick Spieghel,
Spieghel, met
meteen
eenkleinen
kleinenlichtmissenlichtmissennair gezicht, Hendrick
uitdruk
zijn knevel,
knevel, in
in de
derichting
richting van
vanzijn
zijn
uitdruk in
in zijn
zijn oogen,
oogen, in zijn
galonmuts,
voerden samen
samen praatjens,
praatjens,verkochten
verkochten kwinkslagen,
kwinkslagen,
galonmuts, voerden
dat zij
zij in
in een
een café chantant
chantant onzer
van
zulk een
een stempel,
stempel, dat
van zulk
dagen
naauwlijks geduld
1612 een
een
dagen naauwlijks
geduld zouden
zouden worden.
worden. Toen
Toen in 1612
datfraais
fraaisbij-eenbij-eenleidsche
boekverkooper een
bundel van
vandat
leidsche boekverkooper
een bundel
verzameld
perse had
had gelegd,
gelegd,buiten
buitenRoemers
Roemerstoedoen
toedoen
verzameld ter
ter perse
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(schijnt),
man dit
dit volstrekt
volstrekt niet
nieteuvel
euvel;; in-tegenin-tegen(schijnt), nam
nam de
de oude man
deel,
deel, daar
daar die
die boerterijen
boerterijen (waarvan
(waarvan ontucht
ontucht dikwijls
dikwijls de stof
stof
was)
nu toch
toch eenmaal
eenmaal onder
onder de
de menschen
menschen waren,
waren, gaf
gaf de
de
was) nu
auteur
vermeerderde editie.
indien men
men niet
nietwist,
wist,
auteur een
een vermeerderde
editie. En
En indien
waar
rozen en
en aardbezien
aardbeziën meê gemest
gemest worden,
worden, —
- zoti
zoû men
men
waar rozen
zich
naauwlijks kunnen
hof planten
planten
zich naauwlijks
kunnen verklaren,
verklaren, dat
dat in
in Roemers hof
hadden
Anna en
en Tesselschade.
Tesselschade. Maar
Maar de
de
hadden kunnen
kunnen groeyen
groeyen als
als Anna
reaktie
was gelukkig
gelukkig niet
nietuitgebleven.
uitgebleven. De
Dedochters,
dochters,hoewel
hoewel
reaktie was
geenszins
devrolijke
vrolijke zijde
zijdedes
deslevens,
levens,trachtten
trachtten
geenszins afkeerig
afkeerig van de
door
ernst en
en godsvrucht
godsvrucht op
op tetewegen
wegenwat
wat's 'svaders
vaders losse
losse
door ernst
boert (bij
(bij al
al zijn
zijn degelijkheid)
degelijkheid) misdaan
misdaan had.
had. In
In de
delaatste
laatste
boert
waren bovendien
bovendien de
dekrachten
krachtendes
desouden
oudenmans
mansmerkelijk
merkelijk
jaren waren
verminderd,
liefde, die
die hij
hij zijnen
zijnen
verminderd,enen daarentegen
daarentegenbegon
begon de
de liefde,
twee
nog ongehuwden
ongehuwden dochters
dochters toedroeg,
toedroeg, aan
aan tedere
tedere ververtwee nog
eering
grenzen. Anna,
Anna, zijne
zijneoudste,
oudste,schijnt
schijnt hem
hem tetehebben
hebben
eering te grenzen.
aangezet
de bewerking
bewerkingder
derzoogenaamde
zoogenaamde Sz·nnepoppen
Sinnepoppen 12),
aangezet tot de
eene verzameling
verzameling emblèmes,
hij op
op vrij
vrij groote
groote schaal
schaal had
had
emblèmes, die
die hij
laten
teekenen, en
die hij
hij vroeger
vroeger slechts
slechts met
met den
denvinger
vinger en
en
laten teekenen,
en die
het gesproken
gesproken woord
uit te
te leggen,
leggen, maar
maar die
die nu,
nu,door
door
woord plach
plach uit
hem
met geschreven
geschreven toepassingen
toepassingen voorzien,
voorzien, bestemd
bestemd waren
waren
hem met
allerlei
zedelessen onder
menschen te brengen,
brengen, en
en die
die
allerlei zedelessen
onder de
de menschen
Anna hoopte,
hoopte, dat
dat de
de soms
somsmaar
maaralaltetevermakelijke
vermakelijkesnakerijen
snakerijen
overschaduwen
goede, vrome
vrome maagd
maagd rustte
rustte niet
niet
overschaduwen zouden.
zouden. De
De goede,
vóor
bij 's vaders
leven, eene
eene tweede
tweede uitgave
uitgave dezer
dezer
vaders leven,
vcior zij,
zij, nog
nog bij
Sinnepoppen
waarin haar
haar godsdienstig
godsdienstig gevoel,
gevoel,
bezorgd had, waarin
Sinnepoppen bezorgd
zoowel
haar zin
zin voor
vooredele
edeletoonkunst,
toonkunst,nog
nogbeter
beterberusten
berusten
zoowel als haar
kon.
Uit een
eengedicht
gedicht van
vanHuygens
Huygens blijkt
blijkt ten
ten overvloede
overvloede de
de
kon. Uit
groote
liefde, waarmee
waarmeê Roemer
Roemer de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van TesselTesselgroote liefde,
schade
naging.
schade naging.
Dat in
in de
delaatste
laatstejaren
jarendedefijner
fijneropgevoede
opgevoedePieter
PieterCornelisz.
Cornelisz.
Hooft,
Drost
van
Muyden,
de
plaats
van
Henriek
Spieghel
Hooft, Drost van Muyden, de plaats van Henrick Spieghel
aan
hun disch
disch en
enhaard,
haard, hoewel
hoewel niet
niet inin's'svaders
vaders hart,
hart, was
was
aan hun
komen
innemen, was Annaas streven
streven bevorderlijk.
bevorderlijk. De
De tegentegenkomen innemen,
woordigheid
mag eenige
eenige gemaaktheid
gemaaktheid in het
het verwoordigheid van
van Hooft
Hooft mag
keer hebben
aangebracht,
zij
verhinderde
met-een
eene
al
hebben aangebracht, zij verhinderde met-een
al te
groote losheid
gesprekken. In
In puriteinsche bekrompenheid
losheid der gesprekken.
te vervallen,
vervallen, -— hiervoor
wel geen
geen gevaar.
gevaar. Nog
Nog altijd
hiervoor was
was wel
verkeerden
in
den
Corendraegher
de
vinnige
en
vindingrijke
vinnige en vindingrijke
verkeerden den Corendraegher
geneesheer-tooneeldirekteur
geesel der
der
geneesheer-tooneeldirekteurSamuel
SamuelCoster,
Coster,de
de geesel
2
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Staats-prredikanten en,
en, een
een tijd lang,
lang, de
de komische schilder
Staats-prædikanten
schoenmakerszoon Gerbrant
Gerbrant Adriaenssen
Adriaenssen
des volkslevens, de schoenmakerszoon
Breêroó. Anna
Anna heeft
heeft er
er den
den Drost
Drost van
van Muyden in kennis
kennis
Breero6.
met den
denjeugdigen
jeugdigendiplomaat
diplomaatConstantin
Constantin Huygens
Huygens 13),
gebracht met
zich, waarschijnlijk
waarschijnlijk gewapend
een brief
briefvan
van Annaas
die zich,
gewapend met een
vereerder Jacob
Jacob Cats
Cats 14),
1 4), omstreeks
omstreeks het jaar
jaar -18 of -19 bij
bij
vereerder
zijn geestverwant,
geestverwant, den
den Hollandschen
Hollandschen Martiael,
Martiael, gelijk
gelijk men
zijn
Roemer Visscher
Visscher eenmaal
eenmaal noemde,
noemde, zal geïntroduceerd hebben 15);
Is);
Roemer
Huygens, men
men weet het,
het, wisselde ook niet
niet zelden de schoolen Huygens,
af met
met de
demarot
marot van
van den
den straathansworst.
meestersplak af
meestersplak
de bescheiden
bescheiden Joost
Joost van
van
Visscher verkeerde
verkeerde ook
ook de
Maar bij Visscher
der Vondelen, de bovengenoemde
bovengenoemde Diaken
Diaken der
der Waterlandsche
gemeente;; hij
kwam er
er zijn Treurspel lezen van Hierusalem
Hierusalem
hij kwam
gemeente
verwoest en
verhaalde half
half verlegen, dat,
ondanks de
de verdat, ondanks
verwoest
en verhaalde
het tooneel, waarmeê
hij zijne
tragcedie Het
van het
zijne tragcedie
waarmee hij
dediging van
toegerust, zijne ambtgenoten
de kerk,
kerk, bij
ambtgenoten in
in de
had toegerust,
Pascha had
ermaender" of prædikant
prredikant hem te
te vermonde van hunnen
hunnen "V
monde
„Vermaender"
staan hadden
gegeven, dat hij
hij zijne betrekkingen
met het
het
betrekkingen met
hadden gegeven,
behoorde te verbreken,
verbreken, zoo
hij rustig
rustig in
in hunne
hunne kerkzoo hij
tooneel behoorde
en dienen.
dienen. Daarom
Daarom had
had hij
hij ook
ook
gemeente wilde
blijven leven en
wilde blijven
het
Jerusalem geschreven
treurspel van
van Jerusalem
geschreven"als
„als op
op het
voor zijn treurspel
meeTooneel vertoont
vertoont;"
uitvoering te mogen
mogen meêzonder tot
tot de uitvoering
;" zonder
werken.
bizonder dien
winter, voor
voor Vondel
Vondel
Intusschen had zich,
dien winter,
zich, bizonder
een nieuwe
nieuwe gezichteinder
gezichteinder geopend.
geopend.
Zoo
als ik
ikboven
bovenreeds
reedsaanmerkte,
aanmerkte, behoorde
behoorde het
het tot
tot de
de
Zoo als
opvoeding
vorming, in
minste
familie, dat
dat ten minste
opvoeding en
en vorming,
in elke deftige familie,
zonen een
een italiaansche reis
maakte, en
en ofschoon
ofschoon de
éen der
reis maakte,
der zonen
zoontjens, die
Roemer
Visscher
gehad
mag
hebben,
hem
die Roemer Visscher gehad mag hebben, hem
vroeg ontvielen
ontvielen 16), vond
den koopook den
vond het Italjaansch
Italjaansch (dat ook
lieden vrij
gemeenzaam in
die dagen
dagen was)
was) in
in zijn
zijn huis
huis een
een
vrij gemeenzaam
in die
goed
onthaal.
De
lust
voor
die
taal
en
literatuur
werd
er
(Toed
onthaal.
De
lust
voor
die
taal
en
literatuur
werd
er
t,
dan
ook
vooral
levendig
gehouden
door
een
man
van
groote
dan
vooral levendig gehouden door een man van
talenten,
dien wij boven
reeds noemden.
noemden.
talenten, dien
boven reeds
Pieter Corneliszoon Hooft,
hoewel in
in eene aanzienlijke
Hooft, hoewel
magistraatsbetrekking geplaatst
en
de
reeds achter
achter
jaar reeds
geplaatst en de 40 jaar
den
hebbende, was
was de
de schitterendste
schitterendste hollandsche
hollandsche minneden rug hebbende,
dichter van
Eene fijne
fijne zinnelijkheid,
zinnelijkheid, die
die hoogst zelden
van zijn tijd.
tijd. Eene
in wulpschheid overging, eene op
dat
gebied
ongeevenaarde
op
gebied ongeêvenaarde
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deden hem
geestigheid en kleurgave, deden
hem de
de italiaansche
italiaansche dichtsonnet zeer beminnen
beminnen;; ja,
vormen, in zonderheid het sonnet
ja, het geheele weelderige Italiaansch, met
met zijn
zijn „lieve
"lieve lentelucht,"
lentelucht," liet
het beenig en
vruchtbaar voorhoofd
voorhoofd
Hooft
zich gaarne
gaarne het
Hooft zich
en vruchtbaar
omspelen.
zijn, die
die vooral
vooral Tesselschade tot kennisHij
schijnt het
Hij schijnt
het te zijn,
de Toskaansche Muze
heeft aangezet;
making
making met
met de
Muze heeft
aangezet ; en
en het
feit
doet zich voor,
ook Vondel,
Vondel,ininhet
hettijdperk
tijdperkwaarvan
waarvan
feit doet
voor, dat ook
wij
spreken, -19-20, zich
met de
de borst
borst op
op de
de studie
studie van
van
wij spreken,
zich met
Tasso heeft
toegelegd 17).
heeft toegelegd
Een
vriend, in
in wien Hooft
een tiental
tiental jaren geleden,
geleden, een
Een vriend,
Hooft een
medeleerling van Tasso en Petrarca gevonden
was de
de
gevonden had,
had, was
wakkere
Amsterdammer Laurens
Laurens Reael, zoon
van een voorwakkere Amsterdammer
zoon van
dichter, wiskunstenaar en
vechter der Geuzenzaak, maar,
maar, als dichter,
zeevaarder,
als zwager en
discipel van
van Prof.
Prof.
en discipel
zeevaarder, vooral
vooral ook
ook als
Arminius, den
Patroon der
der Remonstranten,
Remonstranten, verdraagzaam
verdraagzaam in
in
den Patroon
het godsdienstige.
godsdienstige. Reael was
man, die
die aan
aan een
een eerlijke
eerlijke
was een man,
en
edelmoedige inborst
inborst een
een helderen
helderen en
en krachtigen
krachtigen geest
geest
en edelmoedige
paarde;; bovendien
gunsteling van
van Oldenbarnevelt.
Oldenbarnevelt. Het
Het
bovendien een gunsteling
paarde
verwonderde
ook niemant, toen hij
hij eenmaal
eenmaal als
als Commanverwonderde dus
dus ook
deur van
vier schepen
schepen voor
voor de
de belangen
belangen der
der jeugdige
jeugdige O.
O. I.
van vier
1.
Compagnie
naar
de
Molukken
was
vertrokken,
dat
hij,
eenige
Compagnie naar
Molukken was vertrokken, dat hij,
ofschoon pas
pas 33 jaar
Gouverneur GeneGenejaar oud, tot Gouverneur
jaren later,
later, ofschoon
raai
onzen Indischen Archipel
benoemd werd.
werd.
Archipel benoemd
raal over onzen
Van' 1609
hij het
het vaderland
vaderland niet
niet te-rug-gezien,
te-rug-gezien,
'609 tot 1619 had hij
en
zoo hij
hij vele
velepersonen
personenininNederland
Nederlandhad
hadachtergelaten,
achtergelaten,wie
wie
en zoo
de
mare zijner aanstaande
vreugde vervulde,
vervulde,
aanstaande thuisreis
thuisreis met vreugde
de mare
er meer
meer naar
naar dan het kransjen van dichters
weinigen verlangden
verlangden er
en
kunstenaars ten
ten huize
huize van
vanRoemer
RoemerVisscher,
Visscher,waarvan
waarvan
en kunstenaars
eenige leden,
als Hooft
Hooften
enAnna,
Anna,zoo
zoolevendige
levendigeherinneringen
herinneringen
leden, als
van
het aangenaam
aangenaam verkeer
verkeer des
des begaafden
begaafden jonkmans
jonkmans (nu
(nu een
een
van het
groot personaadje geworden,
maar inwendig
inwendig zeker niet vergeworden, maar
anderd) bewaard hadden.
Daar
kwam bij,
bij, dat
niet ver
ver van
van den
den Schreyerstoren, in
Daar kwam
dat niet
de
Visschertjens
thands
jong
wiens
schaduw
bloeiden, een
een jong
wiens schaduw de Visschertjens thands bloeiden,
meisjen schijnt
hebben, dat
dat ons
ons alleen
alleen onder
onder den
den
schijnt gewoond
gewoond te hebben,
maar dat
dat van
van haar
naam
van Swaentgen bekend
gebleven, maar
bekend is gebleven,
naam van
kindsheid
dan gewone
gewone vriendschap
vriendschap voor
voor dien
dien
meer dan
kindsheid af eene meer
noemt, bleef
Eelhart, gelijk
Hooft in
in een
eendichtstuk
dichtstuk Reael noemt,
gelijk Hooft
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koesteren. * Er was
was dus
dus aanleiding
aanleiding genoeg,
genoeg, zoo
zoo voor
voor de schertsende plaagzucht
voor ernstiger
ernstiger genegenheden,
genegenheden, om
om het
het
plaagzucht als
als voor
beeld van
van den
den jongen
jongen Generaal
Generaal levendig
levendig te houden
houden aan
aan den
den
beeld
Ykant, waar
hij eindelijk
eindelijk landen
landen zoû.
wijngaard, die
die
waar hij
zoti. Of
Of de wijngaard,
den gevel der
der Visschertjens bekleedde, t-t. ook getrild zal hebben,
toen
de gevierde
gevierde Onderkoning
Onderkoning voet
voet aan
aan wal
wal zett'
toen de
zeteee!! Hooft
kan
maar niet van
van zwijgen:
jaar later
later zingt
zingt hij
hij nog
nog::
kan er maar
zwijgen : tien
tien jaar
,,'t
hij, die
die in
in triomf,
triomf, van
van daer
daer 't begint
daeghen
„'t Is
Is hij,
begint te daeghen
EERSTE
OVERST over quam,
hij uyt
uyt zijn
zijn waeghen
waeghen
quam, als
als oft hij
EERSTE OVERST
Neptujn gestooten
gestooten had,
mende zelf
zelfzijn'
zijn' jaght,
jaght,
Neptujn
had, en mende
En voor
voor zich
zich heen,
heen, tot
totblijk
blijkder
derbrave
braveridderstukken,
ridderstukken,
Dreef den schatrijken
schatrijken oest
oe st der
der krujdige
krujdige Molukken,
Molukken,
En
meer, in
in Holland,
Holland, als
alséén
éénzoomer
zoom erteffens
teffensbraght.
braght.
En meer,
"Wat
een krioel
krioel!! wat
wat leefde
leefde 't door
gassen, §§
„Wat was
was er een
door de gassen,
landt treende
treênde ujt
ujt de
depekelplassen,
pekelplassen,
Wanneer
Wanneer hij,
hij, eerst,
eerst, op landt
Met 's waters
overwinst het
het aertrijk
aertrijk eeren
eerenquam
quam!!
waters overwinst
Het juichend
juichend volk vloog
vloog toe,
toe, van
vanallerleyen
allerleyen gilde,
gilde,
Het scheen
scheen dat
dat Amsterdam
Amsterdam de
dewereldt
wereldtworden
worden wilde,
wilde,
(Zoo
sneeuwde 't menschen) aft
de wereldt
wereldtAmsterdam."
Amsterdam."**
**
(Zoo sneeuwde
oft de
En elders
elders::
"Noyt
yemandt van
de stam
stam der
derAemstellandsche
Aemstellandschejeughden,
jeughden,
„Noyt yemandt
van de
Den overoudren
overoudren bet [deedt]
[deedt] poplen
poplen 't hart
vreughden,
hart van vreughden,
Noyt Ammerdammer
Ammerdammer kindt,
kindt, van
overzeesche strandt
strandt
van overzeesche
Met
sulck een'
een' heerlijckheidt
heerlijckheidt t'huyskomend'
t'huyskomend' is
is gelandt.
gelandt.
Met sulck
er volk
volk dat
datpas
pas!
watgrimmelden
grimmelden de
degassen
gassen!
Wat
Wat vloejde er
! wat
!
Hoe hadden
hadden schuyt
schuyt en
en jaght
jaghtgevloert
gevloert de
degroote
grooteplassen
plassen!!
Het staet
staet mij
mij leevend
leevend voor.
voor.
zoo weeck,
weeck, dat
dat de
deoogen
oogentraenen
traenendroeghen,
droeghen,
Daer was
was er
er wel zoo
Tot tujghen
tujghen hoe
hoe in
in 't hart
zielen lieflijck
lieflijck loeghen,
loeghen,
hart de zielen
wasgeraeckt
geraeckt
Mits
zij beleefden,
beleefden, dat
dat hun'
hun' Aemstel
Aemstel was
Mits zij
Aen
eighen burgher,
had Coningen
Coningen gemaeckt."
gemaeckt." tt
Aen eighen
burgher, die
die had
ft
Maar,
helaas, zegt Van
Lennep te-recht,
te-recht, hoe
hoe blij en
Maar, helaas,
Van Lennep
schitterend
inkomst van den
den jongen Goeverneur-Generaal
Goeverneur-Generaal
schitterend de
de inkomst
ook
geweest mag
mag zijn,
zijn, daar
daar wachtte
wachtte hem
hem hier
hier veel
veel verdriet:
verdriet :
ook geweest

** „Och!
nOch!

kon
met zoo
zoo beklagelyk
beklagelyk een
een taal
taal
kon ik dan met
Nu
schreien om den
den Drost,
Drost, als
als Zwaantjen
Zwaantjen om
om Reaal!"
Reaal!"
Nu schreien
Reyer
(Uitg. t713)
1713) bI.
bl. 367.
Reyer Anslo (Uitg.
tf v.
L., II,
Il, 192,
192, v.V.67.
67.§ Straten,
§ Straten,alsalsin in
't Hoogd.** **
Leendertz, I,I,3o5.
30S.
V. L.,
't Hoogd.
Leendertz,
T. a.a.p.,
p.,2o9
209[Stoett,
[Stoett, II192.]
192.]
(Stoett,
[Stoett,II 279.]
279.]tt
ft T.
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"Hij
naar de Indien
Indien vertrokken
vertrokken als
de bekende
bekende leerling
leerling
„Hij was
was naar
als de
van Arminius, als
de gunsteling
gunsteling van
van Oldenbarneveldt:
als de
Oldenbarneveldt : hij
had,
bij zijn
zijn terugkeer,
terugkeer, de
de aanhangers
aanhangers van
van beiden aan
had, bij
aan vervolging ten
prooi, zijn
zijn voornaamste
voornaamste vrienden
vrienden en
en weldoeners van
ten prooi,
de stoelen
de
stoelen der
der eere geschopt,
buiten het
het vaderland gebannen,
geschopt, buiten
in de
in
de kerkers
kerkers gesloten,
gesloten, Oldenbarneveldt zelven
onthalsd
zelven onthalsd
gevonden.
wonder, dat de
de bitterste
bitterste aandoeningen
gevonden. Was
Was het wonder,
van
smart en
en verontwaardiging
verontwaardiging de
ziel des
des fijngevoelenden
van smart
de ziel
mans vervulden?"
aan de
deletteren
letterenen
enaan
aan de
de vriendvervulden ?” ** Het was aan
schap voorbehouden
wonden te
te zalven;
en
daar
werd
voorbehoudendie
die wonden
zalven ; en daar werd
in de
in
de maand
maand Januari van
jaar 1620
van het jaar
162o "in
„in 't saligh Roemers
huys" tt en
huys"
woonstede van
van Hooft
Hooft druk
druk aan
aan gedaan.
gedaan.
en ter woonstede
V
rij wat
wat harthart- en
en geest-verheffende
geest-verheffende samenkomsten
samenkomsten beloofde
beloofde
Vrij
men
zich, toen
toen een
een voorval
voorval plaats
plaats had,
had, dat
dat daar
daar eenige
men zich,
stoornis
bracht.
stoornis in bracht.

lIl.
EEN FEEST
FEEST BIJ
BIJ ROEMER
ROEMER VISSCHER.
VISSCHER.
Maandag,
eens lustig
lustig de
de
Maandag, de II Ie
I e Febr.,
Febr., was
was bepaald
bepaald om
om eens
vieren. Zijne
Zijne konferentien in
weêrkomst van Reael te vieren.
in den
Haag waren
waren een
eind heen,
heen, hij
hij begon
begon zich
zich te
tetroosten
troosten
Haag
een goed eind
zijn val:
val : -— want een val
in zijn
v a I was zijne ontvangst bij
bij de machtden lande,
lande, ondanks
ondanks de
de volksgeestdrift, wel
hebbenden in
in den
wel te
vrijen tijd
tijd en een
een vrijen
vrijen geest
geest om
om weêr
noemen. Hij kreeg
kreeg vrijen
weér
gaan arbeiden
arbeiden aan
aan den
den opbouw
opbouw der
der vaderlandsche
meê te gaan
letterkunde.
taal- en letterkunde.
talrijk gezelschap
gezelschap was
was aan
aan de
de GelGelEen uitgezocht, niet
niet te talrijk
de ruime
ruime zijkamer
zijkamer van
van de
de Visschertjens
dersche Kade
Kade in de
Demaaltijd
maaltijd werd
werd in
in de
de hooge binnenkamer opgedragen.
bij-een. De
waren tegenwoordig
tegenwoordig:: voor-eerst
voor-eerst de gastheer
gastheer Roemer
Roemer
Daar waren
breed geschouderde, weleer
weleer krachtige
krachtige AmsterAmsterVisscher, een breed
75 jaar,
jaar, maar
maar wiens
wiens middelmatige
middelmatige lengte
lengte de
de
dammer van 75
jaren niet had
had toegenomen,
toegenomen, daar
daar hem de
de forsche kin
laatste jaren
haar baardtjen een weinig
weinig op
op de
de borst
borst begon
begon te
tezakken
zakken 18).
met haar
Hij droeg
droeg een
een kleine
kleine dubbele
dubbele geplooide
geplooide kraag,
kraag, een
een zwart
zwart
Hij

*

* V.
II, 157.
Iv.
V. L.,
L., 11,

tt Ald.
Aid. 182.
182.
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wambuis van
van geperst
geperst fluweel,
wambuis
fluweel, dito korte
korte broek,
broek, met
metstrikken
strikken
aan de knie,
kousen, en
en een met
aan
knie, zwarte kousen,
met bruin
bruin bont
bont gevoerden
gevoerden
lakenschen tabbaart.
lakenschen
tabbaart. Haar
en baard
baard waren
waren nog
nog niet
niet geheel
geheel
Haar en
grijs;
grijs ; maar minder geestig dan
dan vroeger vonkelden zijne blikken
onder
onder den breeden rand
rand van
van den eenigszins spits oploopenden
hoed.
Zijne dochter
dochter Anna,
Anna, die
die donkerder
donkerder haar
haar en
en oogen dan
hoed. Zijne
Tesselschade had,
de kategorie der
had, en
en tot de
der dikke vrouwtjens
behoorde,
insgelijks in
in 't zwart,
maar heur bouwen
bouwen of
behoorde, was
was insgelijks
zwart, maar
opgenomen overrok was
gele zijde
zijde doorwerkt.
doorwerkt. Hagelwit
Hagelwit
was met gele
waren
kousen, achter
achter de
de raode
waren de kousen,
schoenen ; hagelroode rozet
rozet der schoenen;
wit
haar halskraag en vleugelmutsjen.
Tesselschade, hoewel
wit haar
vleugelmutsjen. Tesselschade,
ge
ene blondine,
blondine, had zulk een betooverende gelaatskleur,
gelaatskleur, dat
geene
zij
veilig dat
dat korenblaauwe kleed
kon
aantrekken.
met
zij veilig
kleed kon aantrekken. De met
punten
geborduurde strook van
haar doorzichtige
doorzichtige muts
muts of
punten geborduurde
van haar
huive vormde
boven de
de achterwaards-gekamde,
vormde boven
achterwaards-gekamde, licht bruine
haren
soort van
van kanten
kanten diadeem.
diadeem. Het
Het lijf
lijf van
van haar zwart
haren een
een soort
geboord
kleed
was
vierkant
uitgesneden,
tot
een met
met
geboord kleed was vierkant uitgesneden, tot op
op een
gitten bewerkte
bewerkte lange
lange keurs.
keurs. Een
Een fraai geborduurde
gitten
geborduurde kraag
verloor zich in
haren kamerijkschen halsdoek, en omgaf,
omgaf, naar
naar
in haren
achteren verbreedend, op eenigen afstand,
hals, die
die
afstand, den
den hals,
dezen
witten weêrschijn niet noodig had,
vrij groote
dezen witten
had, om
om het vrij
geêmaliêerde borstkruis
doen spreken.
spreken. Aan
Aan een
een zijdgeemalieerde
borstkruis sterk
sterk te
te doen
een metalen
metalen reukfleschjen, dat nog nooit
koorden gordel
gordel hing een
gevuld
gevuld was
was geweest;
zij droeg uitgepunte handboorden
handboorden van
geweest ; zij
het zelfde
zelfde borduursel
borduursel als
als kraag
kraag en
en huive:
als gij
gij haar
haar
het
huive : en
en als
toegesproken hadt
en
zij
zag
u
met
haar
goedige
schoone
hadt —
zij
oogen zoo
argeloos aan,
aan, -— kondt
kondt ge niet
niet nalaten
nalaten getroffen
getroffen
zoo argeloos
gratie van
van die
die veêrkrachtige gestalte, zich
te worden door
door de gratie
daar koen
koen verheffend
verheffend op
op die
die fraai
fraai gekambreerde voeten,
daar
zoo vlug op die goudleêren schoentjes voortkonden.
Onwildie zoo
voortkonden. Onwillekeurig zoudt
zoudt ge gezegd
gezegd hebben,
hebben, dat
dat Barla!us,
lekeurig
Barlazus, haar bezingende
toen
crende
zij
eens
te
paard
zat,
aan
geene onwaardige
toen
zij
eens
te
paard
zat,
aan
b
amazone zijn
hexameters (of wat
wat 'et
'etwezen
wezenmag)
mag) geamazone
zijn deftige
deftige hexameters
wijd heeft.
Nu volgt,
volgt, naar
naar recht
recht en
en reden,
reden, zuster
zuster Geertruyt, die,
vier
Nu
die, vier
dan Anna,
Anna, maar
maar zeven
zeven jaar
jaar ouder
ouder dan
dan Tesseltjen,
jaar jonger dan
volgends den
den rang
rang der
der leeftijd,
leeftijd, reeds
reeds eerder
eerder had
had moeten
moeten geworden. Dat
Dat onze
onze letterkundigen, nog
nog lang
lang na
na het
het
schetst worden.
optreden van
van Jacobus
Jacobus Scheltema, van deze derde
derde zuster
zuster nooit
optreden
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hadden hooren spreken,
hieraan, dat zij
zij weinig
weinig aan
aan chronospreken, ligt hieraan,
logie deden
van ouds
ouds de
degewoonte
gewoontehadden
haddende
detijdperken
tijdperken
deden en van
van
het leven
levenonzer
onzerdichters,
dichters,en
ender
dergroepen,
groepen,waarin
waarin deze
deze
van het
zich bewogen,
zich
bewogen, met
met eene beminnelijke
wanorde door
door elkaar
beminnelijke wanorde
elkaår
te werpen.
werpen. Jacobus
Jacobus Schelterna,
Scheltema, de historiograaf van
van Hooft en
de Visschertjens, zegt
maar doodeenvoudig
doodeenvoudig en,
en, une larme
zegt maar
dans
Anna en
en Tesselschade zeer vroeg derzelver
derzelver
clans la voix, dat
dat Anna
dierbare
moeder moesten
moesten derven;
dierbare moeder
derven ; hetgeen
hetgeen te wege bracht,
dat
Anna de
de opvoeding
opvoeding van
van Tesschelschade te verzorgen
verzorgen
dat Anna
had 19). Daar
is, om
om de
de waarheid te zeggen, niets
van aan.
aan.
Daar is,
niets van
Toen Geertruyt Roemers
trouwde, in
in Juni
Juni 1609,
Anna
Roemers trouwde,
16°9, was
was Anna
23 en
Maria Tesselschade ruim 14 jaar,
goed als
als volen Maria
jaar, zoo
zoo goed
wassen. En
wie was
was getuige
getuige bij
bij dat
dat huwelijk?
Niemant
En wie
huwelijk ? Niemant
r
anders
de moeder
moeder der
der meisjens,
Aefgen Jansdr,
Jansd , die
anders dan
dan de
meisjens, Aefgen
die de
goede
Jacobus al
al vóor
1600 naar
graf had
had verwegoede Jacobus
v6or 1600
naar het
het koele graf
zen;
niets bewijst nog zelfs, dat
de huismoeder
huismoeder zoo
zoo spoeen niets
zen ; en
dat de
dig na
na het
hethuwelijk
huwelijk harer
harer middelste
middelste dochter
dochter overleden
overleden is.
is.
Deze
middelste
dochter
dan
was,
met
haar
man,
den
Deze middelste dochter dan was, met haar man, den
welgegoeden bierbrouwer
bierbrouwer'"
Nicolaes van
* "In
„In 't Duyfgen"
Duyfgen" Nicolaes
Buyl, meé*
meê ten
eten gevraagd
gevraagd bij vader
Roemer, op
op den
den
ten eten
vader Roemer,
genoemden Sprokkeldag. Zij
was wat
watopzichtiger
opzichtiger dan
dan hare
hare
Zij was
zusters gekleed, en
scheen in
in 't geheel
een grover
grover vorm
vorm
en scheen
geheel in een
gegoten,
zoo wat
wat de
de ziel als wat het gebeente
gebeente betrof. Haar man,
gegoten, zoo
de aanstaande
aanstaande Onderschout t.
-1-, nam ook deel aan het gezelschap.
Men
zag er
er voords het
bevallige Swaentgen, van
wier
het bevallige
Men zag
van wier
zwak
den Generaal
Generaal Reael ik
boven gesproken
gesproken heb.
heb. Te
Te
ik boven
zwak voor den
oordeelen naar
uitdrukking, waarmeê
waarmeé zij
naar de uitdrukking,
zij nu en dan,
dan, onop
onop-..
gemerkt,
naar hem
hem heenzag,
zoü zij
geen zwarigheid
zwarigheid in
in
heenzag, zoll
zij er geen
gemerkt, naar
gevonden
hebben, ten
ten pand
pand van
vanhaar
haar hart,
hart, hem
hemhaar
haar hand
hand
gevonden hebben,
te
reiken, al
al wist
wist ieder-een,
ieder-een, dat
dat hij
hij op
op 't oogenblik bij
bij de
te reiken,
Heeren in
den Haag
Haag een
een weinig geliefd
persoon was.
was.
geliefd persoon
in den
Reael had,
voor heden,
heden, besloten
besloten zich geenszins
door die
die
geenszins door
had, voor
stemming
overheerschen, en wilde
zijnen nadeele te laten overheerschen,
stemming ten zijnen
meêwerken tot een allergenoeglijkst samenzijn. In zijn ridderlijk
gewaad, fluweelen
lijfrok waar
goud-lakensche mouwen
waar de goud-Iakensche
fluweelen lijfrok
van zijn
onderkleed fraai
afstaken, met
met zijn
zijn krijgsdegen
fraai bij
bij afstaken,
zijn onderkleed
en
dikke gouden
gouden keten,
keten, trok
trokhij
hijalalaanstonds
aanstondsde
deaandacht
aandacht
en dikke
,.* Zie
Zie Keurboek
Keurboek I,
bI. 254.
t Claes Buyl werd
ten jare 1653
1653 benoemd
"in
benoemd „in
werd ten
254. -t.
I, bl.
plaets van Jan Tengnagel."
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midden der
der gasten,
gasten, ook
ook zoo
zoozijn
zijn bruine
bruine tint,
tint, donker
donker oog
oog
te midden
knevel hem
hem niet genoeg
en raafzwarte knevel
genoeg onderscheiden hadden.
Behalve
Pieter Corneliszoon Hooft,
niet in
in het
het
Hooft, die
die nog
nog niet
Behalve Pieter
bezit was
deel gevallen
bezit
was van
van de
de later
later hem
hem ten
ten deel
gevallen ridderketen,
ridderketen,
behalve zijne
lieve vrouw,
blonde clavecimbel-speelster
vrouw, de blonde
zijne lieve
Christina
van Erp, die,
naar het gebruik
gebruik van
van de tijd,
tijd, door
door
die, naar
Christina van
den
Drost doodeenvoudig
doodeenvoudig met
met den
den naam
naam van
van "Stiintgen"
den Drost
„Stiintgen"
werd
toegesproken, was
nog van
van het
hetgezelschap
gezelschap een
eenander
ander
werd toegesproken,
was nog
liefhebber der Italiaansche Letterkunde, een met roem
roem bekend
oud-Amsterdammer, Dr Johan Fonteyn genaamd, lijfmedicus
van Roemer
Roemer Visscher;
voords:: een jeugdig Hopman-ter-zee,
Visscher ; voords
van
met
name
Allart
van
Crombalch, die
wellicht de
de thuisreis
thuisreis
die wellicht
met name
met Reael gemaakt
hij niet
niet reeds
reeds door
door hunne
hunne
gemaakt had,
had, zoo
zoo hij
Alkmaarsche betrekkingen
familie Visscher
Visscher ininkennis
kennis
betrekkingen met
met de familie
was
gebracht. De
De jonkman
jonkman toch
toch hoorde
hoorde in de
de Kennemer
was gebracht.
hoofdstad
zijn vader
vader Jan
Jan van
van Crombalch
hoofdstad thuis,
thuis, waar zijn
Crombalch woonde,
al
was hier
hier ininAmsterdam
Amsterdam zijn
zijnpeetoom
peetoomenennaamgenoot
naamgenoot
al was
Allart "Inde
bekend.
meer bekend.
„Inde climmende bock" 20) meer
Toen het gezelschap zich
om den
den disch had
geplaatst,
zich om
had geplaatst,
waar, naar
naar Roemers
Roemers „Tafel-recht"
"Tafel-recht" *, de "waerdt
waar,
„waerdt en waerdit gezin
gezinvertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door den
den Vader
Vader en
en
dinne", in
in dit
oudste
dochter, de
de hoofdplaatsen
hoofdplaatsen van
van bezett'en, lichtte Roemer
oudste dochter,
even
den hoed,
hoed, maakte
maakte een
een vrij
vrij vluchtig
vluchtigkruis
kruis en
en zeide overeven den
luid een
kort gebed
gebed of "Benediist",
hij 't zelf ergends
„Benediist", gelijk
gelijk hij
een kort
de
heeft
aangeduid. Duidelijker
dezen kring,
kring, de
heeft aangeduid.
Duidelijkerdan
dan men,
men, in
in dezen
gewoonte
zich over
over uit
uit tetespreken,
spreken, heeft
heeft men
men in
in
gewoonte had
had er
er zich
Holland
den aanvang
aanvang eener maaltijd
geven
Holland bij
bij den
maaltijd getuigenis
getuigenis te
te geven
van zijne
kerkleer. Ook
Ook op
dezen II In van Sprokkelmaand
zijne kerkleer.
op dezen
waren
de
konfessiê!n
nog
al
alleen toch
toch
waren de konfessien nog al verscheiden. Niet
Niet alleen
het kruisteeken, gemaakt
nagelaten, was
was hier
hier kenmerk;
gemaakt of nagelaten,
kenmerk ;
maar een geoefend waarnemer zoû
zoll sterke schakeeringen en overovergangen bespeurd
rij der
der genen
genen die
die zich
zichkruisten
kruisten
bespeurd hebben
hebben in
in de rij
en
der anderen,
anderen, die het
het hoofd
hoofd wat
wat dieper bogen
dan deze.
deze.
en der
bogen dan
Hooft
deed, onder
onder het gebed,
gebed, slechts
slechts zóo
behouHooft deed,
z6o veel als,
als, behoudends de voegzaamheid,
kon worden;
voegzaamheid, niet gemist
gemist kon
worden ; Reael bad
met meer
meer innigheid
distraktie.
innigheid ;j de Heer van Buyl had eene distraktie.
Anna
en Tesselschade
zaten met neêrgeslagen
oogen en
Anna en
Tesselschade zaten
neérgeslagen oogen

** Brabbelingh
Brabbelingh

(1669)
bI. lIl.
(x6* bl.
ni.
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schaamden zich
zich hun
schaamden
hun kruisteeken
kruisteeken niet.
niet. Voor
Voor zuster
zuster Geertruyt
Geertruyt
was
het begin
beginder
derfamilie-maaltijd
familie-maaltijd immer
immereen
eenpijnlijk
pijnlijkoogenoogenwas het
jaren vroeger
vroeger getrouwd
getrouwddan
danhare
hareoudere
ouderezuster,
zuster,
blik.
Vijftien jaren
blik. Vijftien
had zij
2 I e, in
had
zij op
op haar
haar 2Ie,
huwelijk met Claes
Claes Buyl
Buyl of
of van
van
in het huwelijk
Buyl hare
hare geloofsleer
geloofsleer en
en kerkplichten
kerkplichten ten
ten offer
offergebracht.
gebracht. Bij
Bij
Buyl
haar
ondertrouw
assisteerde,
als
wij
boven
zagen,
hare
haar ondertrouw assisteerde, als wij boven zagen, hare
moeder
alleen 21).
21). Was
het den
denvader,
vader,ondanks
ondanks zijne
zijne losse
losse
moeder alleen
Was het
den borst
borst om
omininpersoon
persoon de
degeloofsgeloofsvaersjens,
vaersjens, toch
toch tegen
tegen den
verzaking
komen bezegelen
bezegelen?? Wij
Wij weten
weten het
het
verzaking zijner
zijner dochter
dochter te komen
niet:
maar
dit
is
zeker,
dat
de
huwelijksvoltrekking
door
niet : maar dit is zeker, dat de huwelijksvoltrekking door
Dominus
Caspar Heidanus
Heidanus niet
niet heeft
heeftkunnen
kunnenverhinderen,
verhinderen,
Dominus Caspar
dat
de geheele
geheelepersoonlijkheid
persoonlijkheid van
vanTruytgen
Truytgen Roemers
Roemers met
met
dat de
een
nevel overtogen
overtogen is,
is, en
endat,
dat,hoewel
hoewelhet
het
familieverkeer
een nevel
familieverkeer
zijn,Jufvr.
Jufvr.ofoflater,
later,
nooit geheel
geheel geschorst
geschorst schijnt
schijnt geweest
geweest tetezijn,
nooit
Mevr.
Buyl, tegenover
tegenover het
hetnimmer
nimmerverzaakt
verzaaktkruisteeken
kruisteeken
Mevr. van
van Buyl,
harer zusters,
zusters, zich
zich altijd
altijd eenigszins
eenigszins belemmerd
belemmerd moet
moet hebben
hebben
harer
gevoeld,
al zouden
zouden die
die zusters
zusters in
in later
latertijd
tijdzich
zichinsgelijks
insgelijks
gevoeld, al
Dejonge
jongeAllart
AllartCromCromaan
protestantsche mannen
mannen verbinden.
verbinden. De
aan protestantsche
balch,
godsdienstig als
als de
de zeelui
zeeluizijn,
zijn,behoorde
behoorde echter
echter niet
niet
balch, godsdienstig
tot de
de kruismakers.
kruismakers. Swaentgen
Swaentgen voegde
voegde bij
bij haar
haar gebed
gebed om
om
hetmaal,
maal, een
eenblosjen
blosjeneneneen
eenzucht
zuchtom
omzegen
zegen
den
zegen over
over het
den zegen
der meest
meest gevierde
gevierde gasten
gasten;; de
de Drostin
Drostin bad
bad met
met
voor
een der
voor een
ernst
en vertrouwen
vertrouwen;; Dr
eigenlijk den
den familiefamilieernst en
Fonteyn, die eigenlijk
Dr Fonteyn,
Ho 11 a n voerde,
d voerde,
daarzijn
zijngeslachtsboom
geslachtsboom aanving
aanving
naam
naam van
van Holland
daar
bij
een Graaf
Graaf uit
uit het
het Oude
Oude Vorstenhuis,
Vorstenhuis, terwijl
terwijl hij,
hij, met
met
bij een
Sybilla
Plemp,
eene
dochter
uit
dat
zeer
katholieke
geslacht,
Sybilla Plemp, eene dochter uit dat zeer katholieke geslacht,
tot
moeder, zich
zich dedewoorden
woorden„FoNs
"FONSvitaz
vitreChristus"
Christus" tot
tot
tot moeder,
zinspreuk
had, zoü
wel een
eenmiddenevenredige
middenevenredige
zinspreuk gekozen
gekozen had,
t6ch wel
zoa tóch
"een kruis"
kruis" en
en„geen
"geenkruis"
kruis":
hebben
willen vinden
vinden tusschen
tusschen „een
hebben willen
:
maar
nog
éen
persoon
was
er,
die
maar
half
vrede
had
met
maar nog éen persoon was
die maar half vrede had met
zijn
eigen kerkgebruik,
kerkgebruik, van,
van, zonder
zonder kruis,
kruis, uit
uit het
het gebed
gebed in
in
zijn eigen
het
vrolijke tafelverkeer
tafelverkeer te-rug
treden. Het was
was een
een zeer
zeer
het vrolijke
te-rug te
te treden.
bescheiden dischgenoot
geen 33
33jaren,
jaren,die,
die,tusschen
tusschen
bescheiden
dischgenoot van
van nog
nog geen
en den
den deftigen
deftigen Dr
de goedige
goedige en
en vrolijke
vrolijke Tesselschade
Tesselschade en
Dr Fonteyn
gezeten, met
met geest
geest en
hart sterk
sterk scheen
scheen te deelen
deelen in
en hart
teyn gezeten,
den
strijd van
van aardige
aardige slagen
slagen door
door Roemers
Roemers levendige jongste
den strijd
den Drost,
Drost, den
den Generaal
Generaal en
en den
den jongen
uitgewisseld met
met den
met zachte
zachte stem
stem een
een min
min of
of meer
meer
Crombalch, al zett'e hij
hij met
geleerd
gesprek met
met zijn
zijn medikalen buurman
buurman voort.
geleerd gesprek
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Vader
Roemer was
was niet
niet spraakzaam
spraakzaam; ; hij
hij had
had iets
ietsdofs
dofs;;
Vader Roemer
Anna
moest hem
hem meer
meer verzorgen
verzorgen dan
men het een
een dischgedischgeAnna moest
dan men
noot en
noot
en gastheer
gastheer pleegt te
te doen.
doen.
,,'t
heeft kunnen
kunnen komen,"
komen," zeide
zeidehij.
hij.
„'t Is jammer,
jammer, dat Coster niet heeft
"Is
het om
om den
denzieken
ziekenevenmensch,
evenmenseh, dat
dat Doctor
DoctorSamuël
Samuël
„Is het
zich
heeft?"
Reael.
zich geëxcuseert heeft
?" vroeg Reael.
„Ik denk
„dat hij
"Ik
denk eerder,"
eerder," zeide
zeide Tesselschade,
Tesselschade, "dat
hij met
met de
de
Academisten
aan 't inventeeren van
eenige vastelavondsvastelavondsAcademisten aan
van eenige
mommerijen
is...
mommerijen is.
. .""
-— "Neen,
denk ik
ik niet,"
niet," zeide
zeideJufvrouw
Jufvrouw Buyl
Buyl met
met
„Neen, dat
dat denk
zekere drift
drift.....
. . . „Er
. . .""
zekere
"Er zijn
zijn misschien
misschien nog al
al zieken.
zieken ....
-— "Er
„Er zijn
zijn niet
niet veel
veel zieken,"
zieken," zeide
zeide de
dediepe
diepestem
stem van
van
Dr Fonteyn.
"Anders
hadden wij
wij de
de genuchte
genuchte van
van liw
uw gezelschap
gezelschap 6ok
óok
„Anders hadden
wel gemist,"
gemist," zeide
zeide Hooft
Hooftheuschelijk.
heuschelijk.
"Neen,"
"Doctor Fonteyn
Fonteyn kon
kon van
van
„Neen," merkte
merkte Anna
Anna aan,
aan, „Doctor
daag
niet thuis
thuis blijven.
blijven ....
daag niet
. . .""
-— "Wel
neen, hij
hij heeft
heeft onze
onze nooying
nooying wel
welvoor
voorlief
liefwillen
willen
„Wel neen,
nemen,"
Tesselschade, „om
"om dat
dat het
het zijn
zijnverjaardag
verjaardag is,
is,
nemen," zeide
zeide Tesselschade,
niet waar,
waar, Doctor
Doctor?"
?"
pr Fonteyn knikte
knikte met
meteen
eenzekere
zekeregewichtigheid
gewichtigheid;
enterwijl
terwijl
Pr
; en
Tesselschade,
tusschen de
de jongste
jongste der
deraanwezige
aanwezigeHeeren
Heeren
Tesselschade, die
die tusschen
zat, namelijk
namelijk den
den bleeken
bleeken 33-jarige
33-jarige en
enden
denbruin-gebloosden
bruin-gebloosden
zat,
Crombalch, met
stil gesprek
gesprek aanknoopte
aanknoopte over
over de
de
Crombalch,
met deze
deze een stil
ruchtbaar geworden verloving
verloving van
vaneen
eenzoon
zoondes
desDoctors,
Doctors,
juist ruchtbaar
medicus
hield Hooft
Hooft niet op
op met
met een
een lichte
lichte tint
tint
medicus gelijk
gelijk hij,
hij, -- hield
van ironie
ironie zijne
zijne drie
drie dochters,
dochters, die
dieBelietgen,
Belietgen,Trijntgen
Trijntgen en
en
van
Marijtgen heetten,
Drie Gratien
Gratiën aan
aan te
te duiden.
duiden.
Marijtgen
heetten, als
als de
de Drie
"Ik
verneem, dat
dat deze
deze uw
uwzoon
zoonNicolaes
Nicolaes22)
22) ook
ookalweêr
alweêr
„Ik verneem,
niet kwalijk
kwalijk gepaard
gepaard zal
zal zijn,"
zijn," zeide
zeide Jufv.
Jufv. Buyl,
Buyl, voor
voor
niet
Hooft heen.
h een.
,. Waarlijk niet,"
Drost: : „Met
"Met eene
eene van
van het
het
„Waarlijk
niet," zeide
zeide de
de Drost
tweetal uit
uit het
hetHuis
Huisvan
vanJan
JanHendricxen
HendricxenLoen-Boelens.
Loen-Boelens....
tweetal
. . .""
- ,,'t
een voegzame
voegzamealliantie,"
alliantie,"zeide
zeide Dr Fonteyn, terwiji
terwijl
—
„'t Is een
hij, op
op een
een stalen
stalen vork,
vork, met
metblanke
blankehanden
handenen
eneen
eenblank
blank
hij,
tafelmes
een
stuk
van
een
kapoen
uit
den
heerlijken
"ollitafelmes een stuk van een kapoen uit den heerlijken „ollipodrigo" anatomizeerde,
anatomizeerde, dien
men had
had voorgezet,
voorgezet,„maar,"
"maar,"
podrigo"
dien men
voegde hij
hij er
er bij,
bij, enentrok
trokdede
zwarte
wenkbraauwen naar
naar
voegde
zwarte
wenkbraauwen
boven,
"Mijn
Heere
den
Drost
is
wel
bekend,
dat
het
Huis
boven, „Mijn Heere den Drost is wel bekend, dat het Huis
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Fonteyn-Holland, met
met zijn
zijn rooden
rooden Wapenleeuw,
Wapen leeuw, niet
van Fonteyn-Holland,
verlegen
hoeft
Boelensen
.....
. . .""
te
wezen
tegenover
de
verlegen hoeft wezen tegenover de
~ „Te
"Te minder,"
minder," zeide Hooft,
Hooft, terwijl
terwijl hij
hij Van
Van Buyl, die
—
schuins over
hem zat,
zat, en
en tot
totdus
dusverre
verremeer
meerhad
hadgegeten
gegeten
schuins
over hem
dan gepraat,
gepraat, een
een oogjen gaf,
"te minder,
minder, om
om dat
dat ieder-een
ieder-een
gaf, „te
dan
er præcies
pr<ecies niet
niet den
den leeuw
leeuw van
van den
den graaflijken stamvader
Floris den
den Ve in
in behoeft
behoeft te
te begroeten
begroeten;; maar
veeleer het
het
maar veeleer
Floris
vriendin Catharina
Catharina van
van Teylingen, de
blazoen van zijne vriendin
schoonste vrouw
vrouw van
van haar
haar Eeuw."
schoonste
zoil
Dit scheen
scheen den
den Doctor
Doctor maar
maar half
half naar den
zin. Hij
Hij zoû
den zin.
Dit
misschien voor
voor zijn
zijn graaflijken
graaflijken oudgrootvader,
oudgrootvader, dien
zich misschien
in zijn
zijn treurspel
treurspel Geeraerdt
Geeraerdt van Velsen tamelijk ongunHoofd in
stig had
had afgeschilderd,
afgeschilderd, niet
niet hebben
hebben doodgevochten;
maar de
doodgevochten ; maar
pr<etensie
der
familie
was
toch
meer
op
den
rang
des
Koningsfamilie
was
toch
meer
op
den
rang
des
prætensie
op dedeschoonheid
schoonheidzijner
zijnerminnares
minnares gebazeerd.
dan op
zoon, dan
Bovendien de
Doctor was
was monarchaal
monarchaal gestemd
gestemd en
en voerde
voerde
Bovendien
de Doctor
den titel
titel van
van lijfarts
lijfarts van
van Prins
PrinsMaurits
Maurits 23).
23). Tesseltjen kwam
den
een afleiding
afleiding geven:
Doctor," zeide zij
ondeugend,
zij ondeugend,
geven : "Zoo,
„Zoo, Doctor,"
"was
uw oudgrootmoeder
zulk een mooye
vrouw?"
oudgrootmoeder zulk
mooye vrouw
?" De Doctor
„was uw
waagde
een glimlach
bij : "AI
„Al
waagde insgelijks
insgelijks een
glimlach en
en een
een scherts
scherts er
er bij:
zeer schoon
schoon moet
moet ze geweest
zijn," zeide hij,
"daar de
de
geweest zijn,"
hij, „daar
zeer
eerwaarde
deftigekloosterbroeder
kloosterbroederWilhelmus
WilhelmusProcurator
Procurator
eerwaarde en deftige
haar pulcherrima
Dominanoemt.
noemt ....
de
. . . Mijn
Mijn Heer
Heer de
pulch err ima Domina
Drost
mag ook
ook wel
voorzichtig zijn,
zijn hekeling
hekeling van
van
wel voorzichtig
zijn, met
met zijn
Drost mag
Grave Floris:
maar op,
op, dat
dat hij te Muyden niet
nog
pas maar
niet nog
Floris : pas
eens bij
bij uu komt spoken.
spoken ....
"
. . ."
Mevrouw Hooft,
naast den
den ouden
ouden Heer
HeerRoemer
Roemer zat,
zat,
Hooft, die
die naast
riep
van de overzijde der
met haar
haar welluidende
welluidende hooge
der tafel, met
riep van
stem:
niet ván, Doctor!
van
Doctor ! daar
daar wordt
wordt genoeg van
stem : "Praat
„Praat er
er niet
verteld,' onder
onder de bojen."
-— "Arme
meiden," zeide
zeide Tesseltjen, die Mev. Hoofts over„Arme meiden,"
buur was...
zij 't moeten misgelden, als
Mijnheer de
als Mijnheer
„dat zij
was ... "dat
Drost
zijn treurspelpersonagies beloopt."
van zijn
Drost de disgratie van
Onder
deze en
endergelijke
dergelijkesamenspraken
samenspraken werd
werd het
het avondOnder deze
eten, dat,
door
twee
geoefende
dienstmaagden
van
de tafel
tafel
dat, door twee geoefende dienstmaagden van de
genomen
werd, allengs verorberd. Aan
rondgepræzenteerd werd,
genomen en rondgepr<ezenteerd
een dressoor in
hoek der
der kamer
kamer was
was de
de handigste
handigste voorin een hoek
snijder bezig,
dien
men
ooit
aan
het
werk
had
gezien : hij
hij was
bezig, dien men ooit aan
werk had gezien:
een kleurling,
kleurling, en
en kamerdienaar
kamerdienaar van
van Reael, die
den zusters
zusters
die hem den
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voor dit feest
feestjen
voor
jen had
had afgestaan.
afgestaan. Ook op het koelen en schenken
schenken
der
verschillende wijnen,
van den
den omder verschillende
wijnen,het
het passelijk
passelijk vullen
vullen van
omganger of groote feestbokaal,
ganger
feestbokaal, waar
voorname gezondheden
waar de voorname
meê
verstond hij
hij zich
zich uitmuntend.
uitmuntend.
mee' gedronken
gedronken werden,
werden, verstond
Bij het
nagerecht zeide Anna
zacht iets tot
tot haren
haren vader,
het nagerecht
Anna zacht
knechtjen
die daarop
die
daarop het
het knecht
jen van Reael in
last gaf den
den feestfeestin last
beker op
zilveren voet
voet te
te vullen
vullen en
en dien
dien aan
aan den
den Hr Hooft
op zilveren
te brengen:
brengen : "Heer
„Heer Drost,"
„mag ik
ik Uw
Drost," zeide de grijzaart, "mag
Liefde
vragen de
de gezondheid
gezondheid in
in te
te stellen
stellen van
van den
den GeneGeneLiefde wel vragen
raal, onzen hoogen en waarden
waarden gast?"
Hooft liet niet
na oogenblikkelijk aan dezen last
niet na
last te voldoen. De groet en de wensch, die hij
Reael
te-gemoet-voerde,
hij
te-gemoet-voerde,
gloeiden
schitterden van de
de gevoelens, die
dat
gloeiden en schitterden
die wij weten, dat
hij
de aanwezigen
aanwezigen voor
voor hem
hem koesterden.
koesterden. Toen
Toen hij
hij echter
echter
hij en de
eenige toespeling
maakte op het
het miskennen
miskennen zijner
zijner den
den lande
lande
toespeling maakte
bewezen
diensten door de Hooge Overheid,
Overheid, en de voorzichtige
bewezen diensten
Drost zelfs een pijltjen op
Prins Maurits
Maurits afschoot,
afschoot, zich
zich den
den
op Prins
titel van
van Dr
herinnerende, betrok
gelaat van
van
Dr Fonteyn niet herinnerende,
betrok het gelaat
dezen zichtbaar:
tegendeel een
eenglans
glansvan
van voldoening
voldoening
zichtbaar : terwijl
terwijl in tegendeel
over het aangezicht
aangezicht kwam
kwam van
van Tesselschades bleeken
bleek en buurman.
buurman.
Maar hoe werd
werd deze
deze spanning
spanning niet nog vermeerderd,
vermeerderd, toen
plotselijk de
deur die
die naar
naar de
de zijkamer leidde, zich opende,
de deur
en
de man
man van
van wien men
straks gesproken
gesproken had,
had, de
de scherpe
scherpe
en de
men straks
Samuël
zijn snaaksche tronie,
meesmuilend tusSamuel Coster,
Coster, met
met zijn
tronie, meesmuilend
schen hoed
en mantel,
mantel, een
een oogenblik acces
voor een
hoed en
acces vroeg voor
paar ongenoóde
ongeno6de gasten.
werd op den
den voet
voet gevolgd
gevolgd door
door een
eendrietal
drietal zonderling
Hij werd
Kamerspelers, die
dialoog of zinnebeeldige
toegetakelde Kamerspelers,
die een dialoog
voorstelling begonnen
begonnen over
van den
den dag,
dag, den
den te-rugover het
het feit van
Het was
was
keer van Reael en zijne ontvangst
ontvangst in
in den
den Haag.
Haag. Het
een samenspraak van
van de
de allegorische
allegorische personagies :Juychent
Yuychent
Neder/ant, Danckrijck
DanckriJckOost-Inje
Oost-InJe en Tirannye
van EyghenEyghenNederlant,
Tirannye van
baet. Door
Door het
het laatste
laatste personagie werd,
werd, niet
niet onduidelijk,
onduidelijk,
baet.
voor een goed
goed gedeelte
gedeelte de
dePrins
Prins gecharakterizeerd. Nu
voor
Nu en
dan mengde
mengde Dr Coster,
Coster, die
de geheele zaak ontworpen,
dan
die de
"gerolleert" en „gepersoneert"
"gepersoneert" had, zich in het gesprek,
gesprek, naar
naar
„gerolleert"
wij de
de poppekastvrouwen
poppekastvrouwen voor eenige jaren
jaren
de methode, die wij
zagen, als
het woord
woord namen
namen in de
de alleennog volgen zagen,
als zij
zij het
spraken of uitvallen van Jan
Jan Klaeszen.
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Met uitzondering
Jufvrouw Buyl, die
Met
uitzondering van
van ]ufvrouw
door Coster
Coster in
die door
het geheim
en die
het
geheim was
was genomen
genomen en
die zoo
zoo veel
veel bete
eken is niet
beteekenis
hechtte aan
politieke denkwijze
denkwijze van
van haars vaders
lijfarts,
aan de politieke
vaders lijfarts,
tevens huisdoctor bij
de familie
familie Hooft,
Hooft, zat
zathet
hetgezelschap,
gezelschap,
bij de
verschillendetirades
tirades in
in het
bij verschillende
het zinnespel, nog
op heete
nog al
al op
kolen. De personagies kweten
kolen.
uitmuntend van haar
haar taak.
taak.
kweten zich uitmuntend
Juychent Nederlandt
Het JUYChC1Zt
Nederlandt bracht
onder anderen
anderen een
een weegbracht onder
schaal voor
den dag,
dag, waarin
waarin zij
zij een
een hoorn
hoorn van
vanovervloed
overvloed
voor den
uitstortte,
inhoud, uit
uit kunstig
kunstigvervaardigde
vervaardigde vruchten,
vruchten,
uitstortte, wier
wier inhoud,
eikenloof,
specerijen bestaande,
bestaande, opschriften
opschriften droeg
droeg als
als
eikenloof, en
en specerijen
„Goede Daden
"Goede
Daden vanden
vanden grijsen Patriot,"
van
Patriot," "Goede
„Goede Woorden van
het Delfsch orakel," "Goede
Geuren vande
vande aengespogen Lelye":
„Goede Geuren
Lelye" :
het eerste
het
eerste sloeg
sloeg op
op Barnevelt, het
tweede
op
De
Groot,
het tweede op De Groot,
het derde
het
derde op
op Reael, wiens
wapen een
een Lelie
Lelie was,
was, geplaatst
geplaatst
wiens wapen
tusschen twee
sissende slangen.
slangen. Het
Het Dmzckrijck
Oost-ll1je
twee sissende
Danckrijck Oost-Inje
wierp
de zelfde
zelfdeschaal
schaaleen
eengebeeldhouwd
gebeeldhouwdvlammend
vlammend hart,
hart,
wierp in de
om de
stemming der
der Kolonisten
Kolonisten voor
voor Reael aan
te
duiden,
de stemming
aan duiden,
en
de schaal ging
sterk naar
naar onder:
van
en de
ging sterk
onder : maar TiralZny
Tiranny van
EyghC1Zbaet
de andere
andere schaal
schaal een
eenbundel
bundel
Eyghenbaet wierp
wierp haastig
haastig in de
papieren met het
papieren
het opschrift
opschrift "Valsche
loopmaren" en "Onghe„Valsche loopmaren"
„Ongherechte vonnissen",
schaal nog
nog niet
niet doorsloeg trok
vonnissen",en
en toen
toen de
de schaal
Tirannye
Eyghenbaet een zwaard en drukte met kracht
kracht
Tirannye van Eyghenbaet
de schaal
schaal naar
naar onder.
onder. Vele
Vele gasten
gasten konden
konden nu
nu hunne
hunne toejuiching niet weêrhouden.
oogen richtten
zich naar
weêrhouden. Vele
Vele oogen
richtten zich
naar TesselTesselschades
bleeken buurman
buurman;; deze -— 't was
Vondel
zelf
schades bleeken
was Vondel zelf -—
rees op,
ontblootte zich
zich het
hetedele
edelevoorhoofd,
voorhoofd,enenreciteerde
reciteerde
op, ontblootte
met bewogen
bewogen stem
stem zijne beroemde strofen op
de dood
dood van
van
met
op de
Oldenbarnevelt *'" ::
Oldenbarnevelt
"Had
Hollant dan
dan gedragen
gedragen
„Had hy Hollant
Onder 't hart,
syn af-geleefde
af-geleefde dagen
dagen
Tot syn
Met veel smart,
smart, —
Met
meyneedigh swaert
swaert te laven
laven
Om 't meyneedigh
Met syn bloet
bloet
Met
En te
te mesten
mesten kray
kray en
en raven
raven
En
Op syn goet?
goet?
Op
Maer, waer6m
waeróm den hals
hals gekorven
gekorven?
Maer,
?
Want syn bloet
bloet
Want
Was in
in d'aders
d'aders schier
schierverstorven
verstorven::
Was
syn goet
goet
In syn
** V.
v. L.,
L., II
II bl.
bI. 3z8.
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Vondt men
noyt de
de Pistoletten
Pistoletten
men noyt
verraet, -—
Van 't verraet,
U
ytgestroyt om
scharp te wetten
wetten
Uytgestroyt
om scharp
's Vollecx haet.
haet.
Gierigheyt en wreetheyt
wreetheyt beyde,
beyde,
Die het
het swaert
swaert
Grimmigh ruckten
ruckten uyt der
Grimmigh
der scheyde,
Nu
bedaert
Nu bedaert
Suchten:
vernoegen
Suchten : 'Wat
'Wat kan
kan ons vernoegen
Goet en bloet
bloet??
Och, hoe knaegt een eeuwigh
eeuwigh wroegen
wroegen
Ons gemoet
gemoet!'
I'
Weest
vreen, haelt
haelt Predikanten
Predikanten
Weest te vreen,
West
Oost::
West en Oost
Gaet en
soeckt bij
bij Dortsche
Dortsche santen
santen
en soeckt
Heyl
en troost;
troost;
Hey' en
't Is vergeefs;
vergeefs ; de Heer koomt kloppen
Met
Woort.
Met syn Woort.
Niemant kan
wellen stoppen
stoppen
kan de wellen
Van
die Moort.
Moort.
Van die
Spiegelt,
dan echter,
echter,
Spiegelt, spiegelt
spiegelt u dan
Wie
zijt;
Wie ghy zijt;
worm, die
diedesen
desen Rechter
Rechter
Vreest
Vreest den worm,
't Hart af-bijt.
af-bijt.
uw' handen
handen aen
aen geen
geen Vaders,
Vaders,
Schent uw'
Dol van
van haet.
haet.
Scheldt
vromen voor
voor verraders
verraders
Scheldt geen vromen
Van
den staet."
staet."
Van den
't Handgeklap
Handgeklap van
van Dr Coster
zijn gezellen,
gezellen, het
het opstaan
Coster en
en zijn
der gasten,
gasten, om,
om, op
op Costers
Costers voorbeeld,
voorbeeld, met
met Reael te gaan
gaan
der
de door
door
klinken en
en drinken,
drinken, redd'e
redd' e den
toestand en
en stelde
stelde de
klinken
den toestand
zulke tegen-princelijke
tegen-princelijke demonstratie eenigszins benepen gemoederen gerust.
hart de
de gantsche
vertooning en
Reael, die
in zijn
zijn hart
die in
gantsche vertooning
en de edele
strofen van
van Vondel
Vondel zeer
zeer had
had toegejuicht,
toegejuicht, tetemeer
meerdaar,
daar,voor
voor
strofen
nog geen
geen 14 dagen
dagen geleden, bij
bij zijn
zijn vriend Rem Egbertsen
nog
Bisschop, den
den trouwen medestander
zijn zwager
zwager ArmiBisschop,
medestander van zijn
was opengebroken,
opengebroken, en Rem
Rem Egbertnius, het schrijfvertrek was
toen het
het woord,
woord,
sen was ingedaagd voor 't Gerecht",
Gerecht *, nam
nam toen
harte!! voor
de
goede
zeide:: „Vrienden,
"Vrienden, dank,
dank, uit
uit heeler
heeler harte
en zeide
voor de goede
hebt;; voor
voor de eer
eer die
die ge mij aandoet;
opinie, die
die gij
gij van
van mij
mij hebt
opinie,
aandoet ;
Wagenaar. Amst.
Amst. I,
I. bl.
bI. 476.
** Wagenaar,
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vriendschap die
mij betoont
betoont; ; en
in een
een
die gij
gij mij
en dat
dat wel
wel in
voor de vriendschap
tijd, waarin
waarin het
altoos even
even raadzaam
raadzaam is
met de
de gevoegevoetijd,
het niet altoos
is met
lens, ook
ook die
die men
men ter
tergoeder
goedertrouw
trouwaankleeft,
aankleeft, voor
voorden
dendag
dag
lens,
komen. Ik
Ik dank
dank uuhartelijk.
hartelijk. Maar
Maar nu
nu hebben
hebben wij
wijnog
nogeen
een
te komen.
anderen plicht
vervullen. Wij
Wij mogen
mogenons
onsverheugen
verheugenin
inons
ons
anderen
plicht te vervullen.
gezellig
samenzijn,
bij
het
genot
van
eene
goede
gezondheid.
gezellig samenzijn, bij
genot van eene goede gezondheid.
Laten wij
wij daar
daar het
het Opperwezen
Opperwezen voor
voor danken
danken:: want,
want, zoo
zoo als
als
Laten
onze hooggeeerde
hooggeëerde dischgenoot
dischgenoot Dr Fonteyn
Fonteyn in
in zijn
zijn zegel
zegel
onze
schreef:: Fons vitae
vüae Christus; maar
laten we
we 6ok
óok huldigen
huldigen
maar laten
schreef
en bedanken
bedanken die
die mannen,
mannen, die
diedoor
doorde
debeoefening
beoefening en
envoorvooren
schrijving van
van de
de geneeskrachtige
geneeskrachtige kruiden
kruiden meewerken
meêwerken met
met
schrijving
den Oppersten
Oppersten Gezondmaker.
Gezondmaker. We
hebben er
er hier
hier twee,
twee, die
die
den
We hebben
wij tot
tot onze
onzegeachte
geachtevrienden
vriendenmogen
mogenrekenen
rekenen:
hetisis Dr Coswij
: het
ter en
en Dr Fonteyn
Fonteyn: : die,
beide, niet alleen
alleen den
den zoon,
zoon, iEscuiEscudie, beide,
ter
lapius,
zoo als het
het hoort,
hoort, den
den vader,
vader, Apollo,
Apollo, den
den
lapius, maar
maar ook,
ook, zoo
der dichtkunst
dichtkunst huldigen.
huldigen.
God der
"Daar
is, Heer
Heer Coster,
Coster, nog
nogeen
eenbizondere
bizonderereden,
reden, waarom
waarom
„Daar is,
we
hier
uw
kollega
Dr
Fonteyn
gedenken
willen:
het
van
Fonteyn gedenken willen : het isisvan
we hier uw kollega
mij stof
stof tetewenschen,
wenschen,
mans verjaardag,
verjaardag,en
en dat
dat geeft mij
daag 's mans
dat
hij nog
nog lang,
lang,ininkracht
krachtenengezondheid,
gezondheid,zich
zichmoog
moogblijven
blijven
dat hij
wijden
zijn weldadig
weldadig kunstvak,
kunstvak, de
de kwalen
kwalen van
van de
demenschmenschwijden aan zijn
heid
verlichten, een
troostende Engel aan
aan menig
menigziekbed
ziekbed zijn,
zijn,
heid verlichten,
een troostende
en
een welkome
welkome gast
gast aan
aan den
denvrolijken
vrolijken disch
disch van
van Bestevaer
Bestevaêr
en een
Roemer Visscher."
Visscher."
Toen
Reael deze
dezewoorden
woordenhad
haduitgesproken,
uitgesproken, haalden
haalden de
de
Toen Reael
meeste
gasten
iets
voor
den
dag,
waar
zij
Dr
Fonteyn
meê
Fonteyn
med
meeste gasten iets voor den dag, waar zij
beschonken:
en Tesselschade
Tesselschade eenig
eenig speldewerk,
speldewerk, voor
voor
beschonken :Anna
Anna en
kraag en
en lubben
lubben;; en
en terwijl
terwijl Vondel
Vondeleen
eenrol
roltetevoorschijn
voorschijnbracht,
bracht,
vervolgde Hooft
Hooftden
denfeestdronk
feestdronkvan
vanReael
Reaelinindeze
dezebewoordingen
bewoordingen:
:
"Lief
het mij
mij onzen
onzen waarden
waarden Dr Fonteyn
bericht te
Fonteyn een bericht
„Lief is het
kunnen
dézen kring
kring wel
wel mag
magworden
worden
kunnen verstrekken,
verstrekken,dat
dat in
in dézen
overgebracht:
goed als
alszeker,
zeker,dat
datde
deVroedschap
Vroedschap
overgebracht :Het
Het isis zoo goed
dezer
stad, in
in eene
eeneharer
harereerstvolgende
eerstvolgendezittingen,
zittingen, Dr Johan
dezer stad,
Fonteyn
zal benoemen
benoemen tot
tot Voorlezer
Voorlezerininde
deOntleedkunst
Ontleedkunst aan
aan
Fonteyn zal
hare
Doorluchtige Schole,
Schole, —
- eene
eene vereeringe,
vereeringe, die
die ik
ikhoop,
hoop,
hare Doorluchtige
dat hem
hem (even
(even als
alsons-allen)
ons-allen)wellekom
wellekomzal
zalwezen."
wezen."24)
24)
Een
daverend handgeklap
handgeklap volgde
deze woorden.
woorden. Toen
Toen
Een daverend
volgde op deze
de
kalmte
zich
weêr
een
weinig
hersteld
had,
vroeg
Vondel
de kalmte zich weer een weinig hersteld had, vroeg Vondel
verlof
spreken::
woord te spreken
verlof een woord
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„Na de opdracht
gaven
"Na
opdracht van
van zulke
zulke degelijke
degelijke en
en deugdelijke gaven
zal wat
ik aanbreng
aanbreng niet
niet veel
veel beteekenen. Ik heb hier
wat ik
hier een
goed
exemplaar van
platen van
van Sadeler, de
Vaders, ProProgoed exemplaar
van de platen
de Vaders,
feeten en
Helden des
des Ouden
en Helden
Ouden Verbonds, die gij, Heer
Heer Doctor,
ook
van wege de schoone
en ledematen,
ledematen,
ook vaii
schoone teekening van
van stand en
met
genoegen pleegt
pleegttetezien.
zien.Berijmde
Berijmdeuitleggingen
uitleggingenzijn
zijndaar
daar
met genoegen
door mij op
geschreven, en ik
ik vraag
vraag verlof
verlofonder
onder den
den naam
naam
op geschreven,
van Helden
Godts deze
schare aan
aan u toe
Heiden Godts
deze schare
toe te eigenen. Zijn
die
vrome mannen
mannen de
de stichters
stichters van
van het
hetzedelijk
zedelijkwelvaren
welvaren
die vrome
der Israëlieten geweest,
behoort tot
de kloeke
kloeke en
en vergeweest, gij
gij behoort
tot de
standige Genezers,
door heilzame
heilzame artsenijen
artsenijen de
de belemGenezers,die
die door
merende kwalen
des lichaams met
goeden uitslag
uitslag bestrijdt,
bestrijdt,
kwalen des
met goeden
gij,
deze loffelijke
loffelijke Stad,
Stad, naar
naar wij
wij gehoord
gehoord hebben,
hebben, nog
nog
gij, die deze
tot eene ruimer vloeyende
nuttige kennis
kennis gaat
gaat
vloeyende Fonteyn van
van nuttige
strekken, gij, die
ook de
de dichtkunst
dichtkunst somwijlen met
liefdie ook
met een lieflijk gemoed
omhelst,
en
van
wien
het
verste
nageslacht
zal
gemoed omhelst, en van
het verste nageslacht zal
zeggen, wat
hoog dravende
wat de hoog
dravende Heer Torquato Tasso, in
in het
elfde gezang
gezang van
van zijn
zijn Gt"erusa!emme
!iberata, van
ouden
Gierusalemme liberata,
van den ouden
Erotimus zegt
zegt::
"De
schrandere Fonteyn,
van Rijn
Rijn tot
tot Amstelvliet
Amstelvliet
„De schrandere
Fonteyn, van
tot 's gequetsten troost
vlijt gebruycken
gebruycken liet
liet::
Zich
Zich tot
troost met vlijt
Die van
van het
hetheylzaem
heylzaemnat,
nat,van
vanplanten,
planten,en
envan
vankruyden
kruyden
Die
't Gebruyk verstond,
wist elcx
elcx krachten
krachten te
te beduyden,
beduyden,
verstond, en
en wist
En
had de
de gunste
gunste noch
noch der
der Musen
Musen op
En had
op zijn
zijn zij':
zip ...."If •*

Vondel
wilde hier
hier nog
nog een
eenpaar
paarwoorden
woorden aan
aan toevoegen;
Vondel wilde
toevoegen ;
in goede
goede stemming
stemming gebracht,
gebracht,de
Fonteyn was weêr geheel
geheel in
de
gasten waren
waren alle
alle tevrede, toen plotsling de 75-jarige
gasten
Roemer Visscher
Visscher een
een vreemd
vreemd geluid
geluid hooren deed, akelig
Roemer
met
de
oogen
begon
te
rollen,
zijn stoel heen
heen en
en
met de oogen begon
rollen, zich op
op zijn
weder bewoog,
bewoog, en
en bewusteloos
bewusteloos ter
ter zijde
zijde viel.
viel. Mevrouw Hooft
weder
hem, de
de dochters
dochters waren
waren hevig
hevigverschrikt,
verschrikt,maar
maar
onderving hem,
terstond
bij
de
hand
om
hulp
te
bieden,
en
het
oogenblik
terstond bij de hand om hulp te bieden, en het
eerder daar
daar dan
dan iemant verwacht
had, waarin
waarin Dr
Dr Fonteyn
was eerder
verwacht had,
proeven van
van zijne medische
medische bedrevenheid
bedrevenheid zoû
leggen
proeven
zot1 af te leggen
hebben. Men
Men droeg
droeg den
den grijzaart in
de zijkamer;
hebben.
in de
zijkamer ; een kerwerd gespreid,
gespreid, eene lating
lating werd
werd toegediend,
toegediend, de
de
misbed werd
doktoren brachten
brachten den zieke
zieke weder
wederbij,
bij,maar
maar éen van
van hen
hen
doktoren
** V.
v. L.,
L., II,
11, bl.
bI. 15.
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deelde
den vrienden,
vrienden, die
dieinindedebinnenkamer
binnenkamernog
nog stil
stilbij
bij elkandeelde den
elkander zaten,
der
zaten, mede,
mede, dat
dat zich
zich het
het toeval
toeval gemaklijk
weêr
gemaklijk weêr
herhalen kon,
kon, dat
dat rust
herhalen
rust een
een vereischte was,
dus allen,
allen, die
die
was, en
en dus
niet
van dienst
dienst konden
konden zijn,
zijn, in
in bedenking
bedenking werd
werd gegeven
gegeven zich
niet van
zachtkens te verwijderen.
verwijderen.
Dien zelfden II In Febr., dagteekening van
Vondels hulde
hulde
van Vondels
aan Dr Fonteyn, is
Roemer Visscher
Visscher overleden.
overleden.
is Roemer

IV.
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Wij
bevinden ons,
weken later,
later, op nieuw
nieuw in
in de
de zijkaWij bevinden
ons, drie
drie weken
mer van
is, sedert
sedert de
de
van het huis op
op de Geldersche Kade.
Kade. Het is,
vader er uit gedragen
vader
werd, als
alslevenloos.
levenloos. Nu
Nuvooral
vooral gevoelen
gevoelen
gedragen werd,
de zusters,
zusters, Anna
Anna en
en Tesselschade, hoe
veel zij
zij missen,
missen,
de
hoe veel
daar zij geen
broeder hebben.
Anna nu
nu al
al 36 jaar,
geen broeder
hebben. Toch
Toch is
is Anna
en
naar geest en
en lichaam
lichaam eene matrone, onder wier vleugelen
en naar
Tesselschade, die,
met haar
haar nareviteit
schijnt dan
die, met
nafeviteit veel jonger schijnt
25, veilig schuilen
schuilen kan.
kan.
De beide
beide zusters
zusters zijn
zijn in
in een
een statig rouwgewaad gekleed, en
hare
droefheid bij
bij 's vaders dood
heeft een
een matten
matten sluyer
hare droefheid
dood heeft
over
beider blos
blos geworpen.
geworpen. Het
Hetisisvier
vieruur
uurininden
dennamiddag.
namiddag.
over beider
is bijna
bijna geen dag
Beiden zijn met eenig handwerk
handwerk bezig.
bezig. Er is
Hooft niet
niet naar
naarhaar
haarisiskomen
komenomzien.
omzien.
voorbijgegaan, dat
dat Hooft
Ook hare
hare geloofsgenoten,
geloofsgenoten, de
de latijnsche dichter
Cornelis
Ook
dichter Cornelis
Gijsbertsz. Plemp
Plemp en zijn
zijn vrouw
vrouw Geertgen
Dobbes, de AdvoGeertgen Dobbes,
Jan Vechters,
Vechters, voor
voor Schepensbank meer bekend
kaat-literator Jan
Mr Joannes
Victorinus (met zijne zusters
de
Joannes Victorinus
als Mr
zusters wonend
wonend in
in de
den Geldersehen
Ryer) *, zijn
bij herhaling
herhaling
in den
Gelderschen Ryer)*,
Calverstraet in
zijn ze bij
komen bezoeken.
bezoeken.
komen
In dit
dit oogenblik echter bevinden
bevinden zij
zij zich in ander
ander gezelIn
schap.
Zij zijn
zijn in
in gesprek
gesprek met een
een 4o-jarig man, wiens zwarte met
Zij
donker bont
bont voorziene
voorziene toga
toga en
ensmalle
smallewitte
wittehalsboord
halsboord wel
donker
waren om
om ons
ons van
vande
deverkeerde
verkeerde meening te-rug
te-rug te
noodig waren
*) Begr.-b.
Begr.-b. N. K.
K. 27 Okt. 1594.
*)
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brengen, dat
dat wij,
wij,inindat
datmoedig
moedigvoorkomen,
voorkomen,die
diedoordringende
doordringende
brengen,
oogen, die arendsneus, die
snorren, dien
dien puntbaard,
puntbaard, en
een
die snorren,
en een
schedelvorm,
den Hertog
Hertog van
van Alva
Alva toe
toe te
schedelvorm,als
als men
men gewoon
gewoon isis den
schrijven,
iets anders
dan een
een krijgsman
krijgsman te zoeken hadden.
schrijven, iets
anders dan
en iets
iets teêrs in zijne kleur,
Nochtans zoû
zofi zijn fijn gebeente
gebeente en
een gevolg van
veel koortslijden, hem
voor het staats
leger
van veel
hem voor
staatsleger
minder
geschikt gemaakt
gemaakt hebben.
hebben. Hij
Hij streed
streed echter
echter wel,
wel, en
en
minder geschikt
veel,
en krachtig
krachtig;; maar
een ander
ander gebied
gebied:: hij
maar op een
veel, en
hij is de Priester
der Wiele, die,
van geproen
Edelman Joan
Joan Stalpaert van
van der
die, van
en Edelman
moveerd advocaat,
dienaar in den
den geestelijken
geestelijkenwijngaard
wijngaard des
des
advocaat, dienaar
Heeren en Theologi;e
is geworden,
geworden, en
en thands
Doctor is
Theologiæ Doctor
thands sints
totwerkplaats
werkplaatsheeft,
heeft,met
metden
dentitel
titel
eenige jaren
stad Delft
Delfttot
jaren de stad
van
Deken over
over de
de Delvenaars en
Rotterdammers. Hij
Hij is
is
van Deken
en Rotterdammers.
zeer gezien
gezien bij
bij de
de familie
familie Visscher,
Visscher, en
en Anna
Anna draagt
draagt hem
hem
zeer
eene bizondere
bizondere vereering
vereering toe.
Bij vroegere gelegenheden heb
over zijne geleerdheid
heb ik over
en
bedrevenheid in
kontrovers, over
over zijn
zijn vernuft en dichen bedrevenheid
in de kontrovers,
terlijk talent
uitvoerig gehandeld.
gehandeld. In
In blijder
blijder dagen
dagen zal
zal ook
ook
talent uitvoerig
zijne
zanggave recht welkom in
het Huis
Huis van
van Roemer
Roemer gein het
zijne zanggave
dat vele liederen uit de
weest zijn,
men mag
mag onderstellen,
onderstellen, dat
zijn, en
en men
honderden,
hij geschreven
geschreven heeft,
heeft, door
door Anna
Anna en
en Tesselhonderden, die
die hij
schade
zullen gezongen
Hij komt
komt thands de zusters
zusters
gezongen zijn.
zijn. Hij
schade zullen
troosten,
bij den
den zwaren slag,
die haar
haar getroffen
getroffen heeft,
heeft, en
en
slag, die
troosten, bij
twee
regels pas
pas had
had hij
hij haar
haar opgezegd
opgezegd uit
uit zijn nog onuittwee regels
gegeven dichtwerk 't Hemelriick,
Hemelrijck,
"Daer
daer brandt
brandt geen Son by daeg," *
„Da,er quetst geen Maen by nacht, daer
toen
Anna hem
hem in
in de
de rede
rede viel,
viel, en
en zeide:
"Daar treedt
treedt juist
juist
toen Anna
zeide : „Daar
Vondel
stoep op
op .... wij
Vondel de stoep
wij hebben Mijn Heer van zijne neiging
onlangs gesproken,
gesproken, niet
niet waar?"
voor
de Roomsche Kerk
voor de
Kerk onlangs
waar ?"
Heer Stalpaert zag
naar buiten
buiten en
en zeide:
ziet hij
hij er
zeide : "Wat
zag naar
„Wat ziet
droefgeestig
uit.
Is
hij
niet
gelukkig?"
droefgeestig uit. Is hij niet gelukkig ?"
-— "Hij
heeft niet
niet veel
veel gezondheid,"
Tesselschade,
„Hij heeft
gezondheid," zeide
zeide Tesselschade,
"en
de verwarringen
verwarringen in zijne
zijne gemeente
gemeente trekt
trekt hij
hij zich
zich zeer
zeer
„en de
aan ....
• • •"
-— "Hij
moest eens
eens een
een reis
reis naar
naar Rome
Romedoen,"
doen," zeide
zeide
„Hij moest
" Met-een
de
Stalpaert,
dichter zot.1
zoû dat
Stalpaert, "voor
„voor zoo'n
zoo'n dichter
dat....
...."
Met-een ging de
))

.

**

Van
Het Leven
Leven enz.
enz. v.
v. Joh. St.
v. d.
d. Wieie,
Van Vloten,
Vloten, Het
St. v.
Wiele, bi.
bl. 9.
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deur der
der zijkamer
zijkamer open,
open, en
en Vondel trad blootshoofds
blootshoofds van
deur
het zware
zware gordijn
gordijn te voorschijn,
voorschijn, waar een
een gedeelte
gedeelte
achter het
achter
kamer me
meêie was afgescheiden.
afgescheiden.
der kamer
„Vergeving,
"Vergeving, Mejufvrouwen,"
Mejufvrouwen," zeide
zeide hij, „Claesgen
"Claesgen zendt
zendt mij
mij
maar naar
naar binnen
binnen .•.
...""
zoo maar
"en
- „Gij
"Gij zijt
zijt ons hartelijk
hartelijk welkom," andwoordde Anna, „en
—
bij deze
deze gelegenheid
gelegenheid aan
aan een
een onzer
onzer beste
beste vrienden
vrienden
kunnen u bij
voorstellen, die u nog nooit
nooit persoonlijk ontmoet had.
had.
voorstellen,
onze poftt
poêet Vondel,
die, zoo
zoo
. „Mijn
"Mijn Heer
Deken, dit is onze
Vondel, die,
Heer de Deken,
als
Uw
Eerw.
weet,
treurdichten
schrijft
en
uitgeeft;
wel
weet,
treurdichten
schrijft
en
uitgeeft ; die
als Uw
Tasso leest ....
.. ..""
met Tessel Tasso
„heel erg
die, wat
wat erger
erger is,"
is," zegt Tesselschade,
Tesselschade, "heel
- "En
„En die,
—
in 't geheim rijmtjens
rijmtjens dicht,
daar de
de rechters
rechters van
van Barnevelt
dicht, daar
en de
de prædikanten
prredikanten van
van zitten te trillen op hun
hun stoelen .....
...
Maar laat
ik uu eerst
eerst inlichten
inlichten....
Dit is Pastoor
Pastoor Stalpaert,
... . Dit
Maar
laat ik
VondelI
Vondel ! ... .""
-— ,,0,
eerwaardige en
en lieflijke
dichter van
Agnes::
van St Agnes
lieflijke dichter
„O, de eerwaardige
"Men
sijn mont,
mont, men
men sietet
sietet aen
aensijn
sijnhandt
handt...
...""
„Men hoort
hoort het
het uyt sijn

-— "Mijn
„Mijn Heer zinspeelt op de stemming van 's Gouverneuren
zoon
van Rome,"
Rome," zegt
zegt Stalpaert;
ben blij, dat mijne
„ik ben
Stalpaert ; "ik
zoon van
vaerzen, die
de zusters
zusters uu getoond
getoond zullen hebben,
hebben, -— want er
die de
is
nog niets
niets van
van mij gedrukt
vliegende liedtjens,
liedtjens,
eenige vliegende
gedrukt dan eenige
is nog
-— uu eenigszins
eenigszins voldaan
voldaan hebben."
Het gezelschap nam
plaats.
nam plaats.
Priester : "hebt
„hebt ge
"En
dus Italiaansch?"
Italiaansch ?" vroeg de Priester:
leest dus
„En gij leest
Italiê
bezocht ?"
Italie nooit bezocht?"
wien
"Neen,"
Vondel:: „niijn
"mijn jonger
broeder, aan
aan wien
jonger broeder,
zeide Vondel
„Neen," zeide
't
dan
ook
beter
besteed
is,
studeert,
zal
reizen;
hij
gaat
reizen
;
hij
gaat
dan
ook
beter
besteed
is,
studeert,
en
zal
't
mij
ver
te
boven
.:
God
geve
hem
gezondheid
I"
.
gezondheid
!"
boven *: God geve hem
mij ver
-— "Ik
heb een
een sonetto van
hem gelezen
gelezen voor
voor uw
uw juist
juist
van hem
„Ik heb
Is een
een
verschenen
treurspel van
van Hierusalem verwoest....
verwoest.... 't't Is
verschenen treurspel
dat ge
ge
treffend tooneel van
ondergang der
Stad, dat
van den
den ondergang
der Heilige Stad,
daar
opgehangen .... Uw
Uw zin
zinschijnt
schijntveel
veelop
op godsdienstige
godsdienstige
daar hebt
hebt opgehangen....
... ."
stoffen
vallen...."
stoffen te vallen
even
dat !" zeide Vondel
-— "Wát
dan dat!"
Vondel;; „maar,
"maar,even
hebben wij
wij dan
„Wát hebben
ik
maak
ook
wel
als
Juffer
Tesselschaà
daar
aanmerkte:
ik
maak
eens
aanmerkte
:
daar
als Juffer Tesselschaå

** Brandt,
Brandt, Le1:en
Leven

bI.
26.
bl. 26.
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en dat er
naam niet onder
ondeugende liedtjens, en
er mijn naam
onder komt
is aan
-— zij
aan mij
mij niet
niet te
tewijten."
wijten."
6ok wel, 't is
zij weet óok
wint men
-— "Met
men het
het meest,"
meest," zeide Stal„Met voorzichtigheid wint
paert.
"En
hoe vaart
vaart ge nu
nu?"
Vondel aan
aan de
de zusters.
zusters.
?" vroeg
vroeg Vondel
„En hoe
Anna
sloeg de
de oogen ten
Hemel, trok
trok de
de schouders
schouders een
een
Anna sloeg
ten Hemel,
weinig
op, en
en zeide:
Vrij wel I! -— de
vrienden zijn
zijn zoo lief
zeide : "„Vrij
de vrienden
weinig op,
voor
ons ...
voor ons
.. .""
Tesselschade bleef met
met neêrgeslagen
neergeslagen oogen haar speldewerk
voortzetten.
Roemer Visscher,
Visscher, ofschoon
ofschoon meest
meest verzorgd door
voortzetten. Roemer
Anna,
had een
een bizonder zwak voor
zijne jongste
dochter,
Anna, had
voor zijne
jongste dochter,
spoorde
steeds aan
aan tot
tot kunstoefening (hoewel
in
spoorde haar
haar steeds
(hoewel hij
hij in
vroeger
geene vrouw kon dulden,
iets anders
anders deed
deed
vroeger tijd
tijd geene
dulden, die
die iets
dan
de zaken
zaken der
derhuishouding
huishouding *), en
was altijd de
eerste,
de eerste,
dan de
en was
wien zij
zij hare dicht-, schilder- en glasgraveerpcoeven
voorlelde.
glasgraveerproeven voorleide.
"Wij
hebben," ging Anna
voort, „niet
"niet alleen,
alleen, zooals gij
„Wij hebben,"
Anna voort,
gehoord
hebt, aan
aan Vader,
Vader, naar
naar ons
ons Kerkgebruik, de
Sacragehoord hebt,
de Sacramenten der
stervenden nog
nog kunnen
kunnen doen
doen geven;
der stervenden
geven ; maar
maar het
heeft
ons, ook
ook na
nadedebegrafenis,
begrafenis, die
die wij
wij zoo
zoo lang mogelijk
heeft ons,
hadden
aan geen
geentoespraak
toespraakontbroken.
ontbroken. 't Is reeds
hadden uitgesteld, aan
het tweede bezoek,
dat, hier,
hier, de
de Deken van Delft ons brengt
bezoek, dat,
brengt ;
de Heeren Hooft
en Reael zijn
zijn ook
bij herhaling,
Hooft en
herhaling, gekoook al, bij
men,
hebben ons
ons zelfs
zelfsverlof
verlofgevraagd
gevraagd het
het wekelijksch
men, en
en hebben
studieavondtjen hier
telaten
latendoorgaan,
doorgaan, waaromtrent
waaromtrent we
we bij
bij
hier te
Vaders
afspraak hadden
hadden gemaakt.
gemaakt. Wij
Wij hopen,
hopen, dat
gij,
Vaders leven afspraak
dat gij,
Vondel,
dan ook
ook uw
uw woord
woord zult
zulthouden."
houden."
Vondel, dan
-— „Zeker,"
"Zeker," zei Tesselschade, met
zoeten ernst,
ernst, „daar
"daar
met zoeten
rekenen
wij
op.
"
rekenen
op."
Toen
zij aldus
aldus iningesprek
gesprek waren,
waren, bracht
bracht Claesgen, de
Toen zij
dienstmaagd,
een onverzegelden brief binnen.
binnen. Hij was afgedienstmaagd, een
geven door
den Heer
Heer Hooft-zelf, die zijn leedwezen betuigde
door den
niet te kunnen
binnengaan. Hij was
gericht "Aen
kunnen binnengaan.
was gericht
„Aen den Heere
Drost
Hooft ende
ende de
de Ioffrouwen Anna
ende Teilselschade
Drost Hooft
Anna ende
Tesselschade
Visscher."
Anna
las het
het adres:
Heer Huygens,"
Huygens," zeide
Anna las
adres : ,,0,
60, van
van den Heer
zij. .... Wij
waren ook
ook alalverwonderd,
verwonderd, dat
dat we,
we,na
naVaders
Vaders
Wij waren
dood,
nog niets
niets van
van hem
hem gehoord
gehoord hadden,"
hadden," en
en zij
dood, nog
zij sloeg een

*'* Sinnepoppen,
Sinnepoppen.

Uitg. x6x4,
1614. bI.
T23.
bl. 123.
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in den
den brief,
brief, die
die een
een vaers bevat'te. „Misschien
"Misschien wil vriend
oog in
stuk wel
wel eens
eens voorlezen," zeide Tesselschade.
Tesselschade.
Vondel ons het stuk
"Heel gaarne,"
gaarne," zeide de
de dichter
dichter en
en hij begon
begon het bebe„Heel
stuk::
kende stuk
dat nemmer
"De Visscher,
men roemt
roemt dat
nemmer schier
schier en
en miste,
miste,
„De
Visscher, die men

Poppen-sin de Sinne poppen
poppen viste,
Die uyt den Poppen-sin
Roemer daer
daer Natuer
Natuer haer'
haer' schatten
schatten in verschonck,
De Roemer
dat mondigh was ziel-wateren
ziel-wateren uyt dronck,
dronck,
Daer al dat
gevelt, en die
die Orak'len
swegen,
Was eindelick gevelt,
Orak'len swegen,

Wijs' Anna sagh bedroeft, schoon'
schoon' Tessel stond verbaest;
Wijs'
haest !
d'ander : „ach
"ach!! dus haest!
"Ah!"
d'een "dus
vroegh!"
„Ah
!" seide d'een
„dus vroegh
!" en d'ander:
vaderloos!"
Dus jongh en vaderloos
!" **
en verder
verder de
de klacht van Tesselschaà
dood van
van den
den
over de
de dood
TesselschaA over
hartlijk bemingrijzaart, dien zijne dochters
voorzeker wel
wel hartlijk
bemindochters voorzeker
den, maar
maar aan
aan wien toch
eigenlijk geen
geen orakel
orakelverloren
verloren
toch eigenlijk
den,
werd. Voords voert
Huygens Hooft
Hooft op,
op, die
die de
de dochters komt
voert Huygens
troosten,
zich aanbiedt
aanbiedt tot
tot plaatsvervanger van den vader.
troosten, en
en zich
ouder was
Huygens
vergat
zeker,
dat
Hooft maar 3 jaar
jaar ouder
Huygens vergat
Anna en,
en, in
in hun
hun groene
groene jeugd, haar
dan ook
ook zeer
zeer
dan
haar dan
dan Anna
maar Huygens
hof had
had gemaakt
gemaakt 25);
Huygens
ondubbelzinnig het
25) ; maar
het hof
was
van een
een zeer
zeer jaloersche natuur
natuur;; hem
was reeds
reeds in
in dit
dit
hem was
was van
tijdperk
de
vriendschap,
die
Hooft
op
rijper
leeftijd
voor
tijdperk de vriendschap, die Hooft op rijper leeftijd voor
Tesselschade had
opgevat, even
even onaangenaam
onaangenaam als
als de
de edele
had opgevat,
genegenheidsband die later
later tusschen haar en Vondel geknoopt
en
bekend werd.
werd. Van
Vandaar,
daar,dat
dathijhijHooft
Hooftdedeonvoegzame
onvoegzame
en bekend
woorden
den mond
mond legt:
woorden in
in den
legt :
"De
vader die
die ghy mist
derven ;"
ick u te derven;"
„De vader
mist belet ick
met
raad en daad,
daad, met
met wetenschap
wetenschap en
en vaerzen
zoû Hooft de
vaerzen zoil
met raad
zusters
bijstaan::
zusters bijstaan
waer om
langer aen te prijsen,"
,,'t
Was te gewilden
om langer
„'t Was
gewilden waer
Huygens;;
zegt Huygens

**

Koren-bI.,
213.
Koren-bl., 1658,
1658, bI.
bl. 213.
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„Der Maeghden
Maeghden bly
bly gelaet
gelaet begonde
"Der
begonde te
te verrijsen;
verrijsen;
De
droeve wolck
wolck verdween,
verdween, de Sonne
Sonne scheen,
scheen, verheught;
verheught;
De droeve
Strack
van rouvv,
rouvv, strack
strack loegh'
loegh' er
er dry
dry van
van vreugd."
Strack schreid' er tvvee van
En verder,
En
verder,
„O meer
meer als
als echte knoop
,,0
knoop geluckelick
geluckelick gebonden
gebonden!!
0 dryhoeck
van de
de Deughd,
°Volmaeckste
dryhoeck van
Deughd, van
van boven
boven afafgesonden
gesonden!!
die Holland
Hollandsiet
siet!"
Volmaeckste Zielen-band
Zielen-band van
van all'
all' die
!"
Zoil men
dat Huygens,
Zoü
zeggen, dat
men niet
niet zeggen,
Huygens, door
door zijne
zijne overdrijving,
overdrijving,
de zusters van
van de
de
de Drostelijke
woü
Drostelijke vriendschap
vriendschap afkeerig
afkeerig wo0
maken
?
maken?

„Gesegent Suster-paer,
"Gesegent
Suster-paer, der
der Amstel-Nymphen eer,
eer,
Verarmt den
den Hemel u, of
of segent
segent hy
hy u meer?
Neen,
ontoudert u, maer
maer wil
wil uu niet
nietontrieven
ontrieven::
Neen, hy ontoudert
Dus
eener tijd
tijd verliesen
verliesen en
enverlieven;
verlieven;
Dus moet ghy t't' eener
Dus
Hy nemende
nemende (dat
(dat 's Hemellijek
gerooft)
Dus geeft
geeft Hy
Hemellijck gerooft)
Hier soo
soo verwaerden
verwaerden kop,
kop, daer
daersoo
soo vermaerden
vermaerden Hooft
I"
Hooft !"

Men ziet,
Men
ziet, ál
woordspelingen naar
naar den geest van
ál woordspelingen
van de tijd.
De geest
van
de
geest van de tijd staat
niet schuldig
staat echter niet
schuldig aan de koelheid en onvoegzaamheid van dit rouwbeklag.
rouwbeklag. Het scheen,
dat
dat er
er ook door
het gezelschap min
door het
min of meer aldus
aldus over
gedacht
gedacht werd.
werd. Heer
Stalpaert zeide
zeide iets
tot lof van
Heer Stalpaert
jets tot
van het
charakter en
en de
de talenten van
den
Drost;
Anna
stond
op
en
van den Drost ;
op en
verontschuldigde zich
zich wegends
wegends de noodzakelijkheid, waarin zij
verontschuldigde
verkeerde, eenigen huislijken
huislijken arbeid
gaan verrichten.
arbeid te gaan
Tesselschade
Tesselschade vroeg aan
aan Stalpaert:
"Mijn Heer,
Uw Eerw.
Stalpaert : „Mijn
Heer, Uw
is zoo
zoo lang
lang ininRome
Romegeweest,
geweest, zoudt ge niet
niet eens
eens een
een oog
oog
willen slaan in
in de
de vertaling
vertaling van
van den
den Tuskaanschen
Tuskaanschen Tasso,
Tasso,
waarmeê onze vriend
vriend Vondel en ik
ik ons
ons bezighouden
bezighouden?"
?" •.
—
- „Waarmeê
"Waarmeê de Jufvrouw
]ufvrouw zich bezighoudt," zeide Vondel,
Vondel,
"maar waar
waar ik mij
mij gelukkig
gelukkig voel
voel hier
hier of
of daar
daar iets
iets aan
aan toe
toe
„maar
te mogen
mogen brengen."
brengen."
Uit een
een lessenaartjen,
lessenaartjen, dat
dat naast
naast den
den hoogen schoorsteen
schoorsteen
stond,
stond, kreeg
kreeg Tesselschade
Tesselschade een quarto-deel,
quarto-deel, inhoudend,
inhoudend, met
met
een
een groote
groote letter
letter op
op geel
geelpapier,
papier, Tassoos waereldberoemd
waereldberoemd
heldendicht
heldendicht Yerusalem,
Yerusalem, verlost.
verlost. Zij
Zij kreeg
kreeg daarbij
daarbij een
een pak
pak
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folio schrijfbladen,
schrijfbladen, bevattend
bevattend het
het afgewerkt
afgewerkt gedeelte
gedeelte der
der
folio
26)
vertaling. 26)
nam het
het gedrukte
gedrukte boek
boek ininhanden,
handen, en
envroeg,
vroeg,
Stalpaert nam
ver men
men reeds
reeds gekomen
gekomen was.
was.
hoe ver
„Wij
"Wij zijn
zijn eigenlijk
eigenlijk aan
aan twee
tweekanten
kantente-gelijk
te-gelijkbegonnen,"
begonnen,"
zeide Tesselschaå.
Tesselschaa. Het geeft
geeft meer
meer moed,
moed, als
alsmen
menniet
nietvoortvoortzeide
durend zoo
zoo heel
heel ver
vervan
vanJerusalem
Jerusalemverwijderd
verwijderdblijft.
blijft. Wij
Wij
durend
hebben den
Eersten en den
den Elfden
Elfden Canto
onder
Canto te-gelijk onder
hebben
den Eersten
handen genomen."
genomen."
handen
geleerde Priester
Priester sloeg
sloeg het
het begin
begin op
opvan
vanden
denElfden
Elfden
De geleerde
Zang, las
las het
hetItaljaansch
Italjaansch en
en verzocht
verzocht Tesselschade
Tesselschade hem
hem het
het
Zang,
Hollandsch te doen
doen hooren.
hooren.
Hollandsch
begon::
Zij begon
Zij
I.
1.

"Der
Christnen Veltheer
Veltheer wendt
wendt zijn
zijn stadighe
stadighe gedachten
gedachten
„Der Christnen
Ten
aenval op
op de
de stadt,
stadt, waerom
waerom men
men leed
leed en
enstreedt;
streedt;
Ten aenval
schaert sijn
sijn krijghsgeweer,
krijghsgeweer, sijn
sijn stormtuyghs
stormtuyghs ruwe
ruwe machten,
machten,
Hy schaert
N u Peter
Peter d'
d' Heremijt
Heremijt hem
hem stil
stil ter
ter syde
syde treet;
treet;
Nu
sal hy
hy sijn
sijn reê
reêontvouwen;
ontvouwen;
Met ernst'
ernst' en statichheyt
statichheyt sal
Met
gheheym,hem
hemstrengh
strenghenenkrachtigh
krachtighmen
alen::
Hij spreeckt,
spreeckt, schoon
schoon inin't'tgheheym,
"Ghy
stelt op
op stael
stael en
ensteen,
steen,o 0Veltheer,
Veltheer,uwuwvertrouwen
vertrouwen:
„Ghy stelt
:
"Maer
met de
deaerdse
aerdsekracht
krachtvanght
vanghtmen
mendees
deesworstling
worstling aen.
aen.
„Maer niet met
2.
2.

"Des
Hemels sy
sy 't begin;
eer gy
gy gaet
gaetstrijden,
strijden,
begin ; roept
roept in,
in, eer
„Des Hemels
"By
openlijck ghebedt
hoogsten Toeverlaet;
Toeverlaet; —
„By openlijck
ghebedt uw hoogsten
"Der
Englen legerschaer;
legerschaer; de
Hemel schaffe
schaffe uu blijden
blijden
„Der Englen
de Hemel
wal der
der stede
stedeniet
nietweêrstaet.
weêrstaet.
"En
rammen, die
„En rammen,
die de wal
"Uw
heylge Priesterschap,
Priesterschap, in
in rijke
rijke pleegghewaden,
pleegghewaden,
„Uw heylge
"Heff'
stell' sich in
in 't ghelidt.
„Heft- vromen
vromen kerk-zang
kerk-zangaen
aen en
en stell'
"Van
u, roemruchtigh
roemruchtigh held,
held, ghelieft
ghelieft om
om groote
groote daden,
daden,
„Van u,
't volk
vroomheyd sy;
sy; en
enacht'
acht'gheen
gheengoedt
goedtals
alsdit
dit!"
,.Leer'
volk wat vroomheyd
!"
,.Leer"t

3·
3.
So
sprack de
kluysenaer, de
strenge en vrome
vrome Peter;
Peter;
So sprack
de kluysenaer,
de strenge
raet::
Rechtschapen
sijn wysen
wysen raet
Rechtschapen Godefroy
Godefroy omhelst sijn
om geen
"Verkoren
Heer, dien
dien 'k om
geen beter
beter
„Verkoren Dienaer
Dienaer van
van een
een Heer,
vo1ck heeft
grooter Go6n?)
Goêm?) verwissel
verwissel noch
noch verlaet,
verlaet,
,,(Wat
heeft grooter
„(Wat volck
,,'K
sal aenstondts
aenstondts by
by elckaér
e1ckaêr de
deLegerhoofden
Legerhoofden nooden.
nooden.
„'K sal
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"Ghy,
soeckt de
herders op
van 't't goedt
volgshaem volck;
„Ghy, soeckt
de herders
op van
goedt en
en volgshaem
„Wel-hem en
en Ademaer verstrecken
"Wel-hem
verstrecken haer gheboden,
gheboden,
„Opdat Gods
Gods luyster
luyster schijn'
outers wierookwolck
'"
"Opdat
schijn' door
door 's's outers
wierookwolck !"

„Het komt
- "Het
komt mij
mij zeer
zeer geslaagd
geslaagd voor,"
voor," zeide
zeide de
de Deken
Deken::
"gij
hebt er hier
hier en
en daar,
daar, om
om de
delangere
langere vaerzen
vaerzen te
te vullen,
vullen,
„gij hebt
gelukkige
gedachten tusschen
tusschen gebracht
gebracht: : bij
bij voorbeeld
voorbeeld het
het
gelukkige gedachten
Davidische
heeft grooter
grooter Go6n
Goón !"
t" Hoe
Hoe hebt
hebtge
ge de
de
Davidische "Wat
„Wat volk heeft
hemelsche
verder aangeduid?
hemelsche bondgenoten verder
aangeduid ? Beginnen
Beginnen wij
wij met
—

"Venia
Buglion, pur
ruso
„Venia poscia ilil Buglion,
pur come
come è l'uso
Di
capitan, senza
...."
Di capitan,
senza compagno
compagnoallato
allato...."

-— "Lees
gij nu
nueens,
eens,Vondel,"
Vondel,"zegt
zegtTesselschade,
Tesselschade, en
en Vondel
Vondel
„Lees gij
valt in
in::
6.
"Bouillon
eerste van
van die
die allen.
allen.
„Bouillon treedt
treedt voor,
voor, alleen,
alleen, als
als de
de eerste
Der
legerhoofden sleep
volght, twee aen
aen twee
twee gepaerd:
gepaerd:
Der legerhoofden
sleep volght,
Gereghelt
de vele
veleduyzent-tallen,
duyzent-tallen,
Gereghelt volghen
volghen dan de
En keeren
keeren 't wapentuygh in needrigheyt
needrigheyt ter
ter aerd.
aerd.
Eén geest
vereent het
het volk,
volk, dat
datmet
metbedaerde
bedaerdeschreden
schreden
geest vereent
Zich
naer d'Olijffbergh
d'Olijffbergh richt;
wijckt 'er
'er uyt
uyt den
den rangh;
rangh;
Zich naer
richt; geen
geen wijckt
Geen trom,
trom, noch
nochwilde
wildetromp
trompbeheerscht
beheerschthet
hetvoorwaerts-treden
voorwaerts-treden:
:
Men
hoort slechts
slechts éen
éengebedt,
gebedt,een
eenoodmoedts-smeeck-ghesangh
oodmoedts-smeeck-ghesangh:
Men hoort
:
77·
„U
"U Schepper
Schepper'! U o0 Zoon,
ghelijck aen
aen uwen
uwenVader
Vader'!
Zoon, ghelijck
uit beider
beider Liefd'
Liefd' ontspruyt
ontspruyt voor
voor allen
allentijdt
tijdt'!
U, die uit
En U,
U, die
dieMoeder
Moeder sijt
sijt van
vanGodt
Godten
enmensch
menschtetegader
gader'
!
hunne roepstem
roepstem aen, dat
dat ghy
ghyhun
hungunstigh
gunstighsijt
sijt'!
Roept hunne
Aertsenglen, U, en
en wie
wiededestralende
stralendeesquadronnen
esquadronnen
Aertsenglen,
Hemels aenvoer'
aenvoer' inindriedubb'le
driedubb'legulden
guldenspheer
spheer'
Des Hemels
!
Oock
Oock U,
U, wiens
wiens forsche
forsche handt
handt de
de stroom
stroom quam
quam afgheronnen
afgheronnen
Die 't Heiligh Voorhooft
Voorhooft wiesch
wiesch van aller
aller menschheyt
menschheyt Heer
Heer'!
8.
„Oock
"Oock UUaen-roepen
aen-roepen sy, die
die Rots-steen
Rots-steen wierdt
wierdt en
engrondt-slagh
grondt-slagh
Van 't Huys, dat aen
aen de
de Hell'
HelI'den
denstercksten
sterckstenweerstant
weerstant boodt,
boodt,
waer uw
uw Naesaet
Naesaet heerscht
heerscht en
ent'elcken
t'elckennieuwen
nieuwenbondts-dagh
bondts-dagh
Van waer
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De deuren
deuren van
van Ghenade
Ghenade en
enAflaets-gunst
Aflaets-gunst ontsloot;
ontsloot;
Oock de andre
andre boden,
boden, die
die Gods
Godsaenstaend'
aenstaend' Rijck
Rijckvoorspelden,
voorspelden,
De Doodt
Doodt verkondigend',
verkondigend', die
die 's menschen
verwon;
menschen doot verwon;
En all,
all, wier
wier stroomen
stroomen bloets
bloets uyt
uyt milden
milden aedren
aedren welden,
welden,
Waer
maer dit
martel-schrift de
waerheyt staven kon;
kon;
dit martel-schrift
de waerheyt
Waer maer

9·
9"Dan
oock noch,
noch, wier
wier veér
veêr de
delesers
lesersuwer
uwer boecken
boecken
„Dan U oock
Ten smallen
smallen Hemelwegh
Hemelwegh stoutmoedigh
stoutmoedigh heeft
heeft gespoort;
gespoort;
En U,
U, Vriendin
Vriendin van
vanGod,
God,die
dieChristus
Christustrouw
trouw ginght
ginghtsoecken,
soecken,
En,
in des
des werelts
werelts roes
roes het
hetbeste
bestedeel
deelverkoort
verkoort:
En, in
:
De maeghden-schaer
maeghden-schaer in
in 't endt,
in haer
haer kuysche
kuysche cellen
cellen
endt, die in
Met
heuren Godt-alleen
Godt-alleen ter hooge
hooge bruyloft
bruyloft gaen,
gaen,
Met heuren
Of die met
met leeuwenmoedt
leeuwenmoedt de
depijnen
pijnenteghen-snellen
teghen-snellen
En lijdend,
lijdend, stervendt
stervendt noch,
noch, het
hetlaeghst
laeghstgheweldt
gheweldtweérstaen.
weêrstaen.
"So
singhende doorgolft
doorgolft het
vrome volck
voJck de
de vlackte...."
vlackte .... "
„So singhende
het vrome

Terwijl
deze vaerzen voordroeg,
was er eene bizonTerwijl Vondel deze
voordroeg, was
dere uitdrukking
in zijne stem
gekomen. Hij scheen
zich
uitdrukking in
stem gekomen.
scheen zich
gelukkig
gevoelen in de
de geloofsgetuigenis, die
in de
de verdie in
gelukkig te
te gevoelen
taalde strofen
edele en
enschrandere
schrandere Stalpaert
strofen vervat
vervat was.
was. De edele
nam
hem
het
blad
uit
de
handen,
en
las
op zijne beurt
beurt::
nam hem het blad uit de handen, en las op
"Oock
aen-roepen sy,
die Rots-steen
Rots-steen wierdt
wierdt en
engrondt-slagh
grondt-slagh
„Oock uu aen-roepen
sy, die
Van 't Huys, dat
de Hell'
HeU'den
denstercksten
sterckstenweerstant
weerstant boodt,
boodt,
dat aen de
Van waer
waer uw
uwNae-saet
Nae-saet heerscht
heerschten
ent'elcken
t'eJckennieuwen
nieuwenbondts-dagh
bondts-dagh
Van
De deuren
deuren van
van Ghenade
Ghenade en
enAflaets-gunst
Aflaets-gunst ontsloot."
ontsloot."
Priester langzaam
langzaam en
met nadruk
nadruk deze
deze vaerzen
Terwijl
Terwijl de
de Priester
en met
herhaalde, wierp
maal een
een gevoeligen
gevoeligenblik
blik op
op Vondel.
herhaalde,
wierp hij
hij twee maal
dichter zat,
zat, scheen
Ook Tesselschade, die
tegenover den
den dichter
die tegenover
getroffen;
staarde, zonder
schier te weten,
weten, met
met
getroffen ; zij
zij staarde,
zonder het
het zelve
zelve schier
hare groote zachte oogen hem eenige oogenblikken
oogenblikken aan.
"Heeft
Tesselschade deze vaer2Jen
geschreven?"
Jufvrouw Tesselschade
vaerzen geschreven
?"
„Heeft ]ufvrouw
vroeg Stalpaert.
Tesselschade wees
op Vondel. De
Deanders
anders zoo
zoo
wees op
Stalpaert. Tesselschade
stoute
dichter, die
die in
in zijne ziel de reuzenkracht voelde kiemen,
stoute dichter,
welke hij eerlang
tegen het
het Calvinisme
Calvinisme en de
de Mauritspartij
eerlang tegen
het veld
veld zoude brengen,
met
in
brengen, sprak
sprak geen
geen woord,
woord, hij
hij zag met
in het
de
uitdrukking van
van den
den diepsten
diepsten ernst
ernst vóor
zich;; daar
daar rees
vcior zich
de uitdrukking
tranen drongen
drongen naar
naar zijne oogen:
hij op,
op, tranen
„Waar moet ik heen,
oogen : "Waar
hij
Vader
?" riep
hij Stalpaert toe.
Ook de
de Priester
Priester was
was opgetoe. Ook
Vader ?"
riep hij
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staan:: de handen
handen der
der beide
beide mao.nen
mannen grepen elkander
elkander vast
vast::
staan
steekt
"Naar het gebed,
gebed, mijn
mijn zoon
zoon !"
I" was het andwoord. „Gij
"Gij steekt
„Naar
in vele
velebeslommeringen.
beslommeringen. De
De verwarringen
verwarringen in het kuddeke
nog in
gij
tot-dus-ver
<ler
Waterlanders
zelve,
tot-dus-ver behoort,
behoort, gewaartoe
der Waterlanders
nieten nog een
eenaandacht
aandacht van
van u, die zij
zij niet
niet verdienen
verdienen;; ook
-op het breedere staatsgebied
staatsgebied hebt
hebt ge den
den voet
voet gezet.
gezet. Maar
.op
...
God zal
zal met
met alal zijn
zijn genade
genade tot
tot u komen
komen ter
ter zijner
zijner tijd
tijd .....
God
Bid maar
maar en
en vertrouw."
vertrouw."
!" zeide Vondel.
- „Laat
"Laat mij
mij iets voor
voor u mogen doen
doen!"
—
"Ik zal het u vergen
vergen met al
al mijn hart," was het andwoord.
„Ik
" Gij kent
kent het
hetgeschrift,
geschrift,dat
datikikonder-handen
onder-handen heb,
heb, ter
ter eere
„Gij
zoo rein,
van St
StAgnes,
Agnes, die
dielieve
lievekinderlijke
kinderlijke Heilige
Heilige -— zoo
rein, zoo
zoo
van
nederig en
zoo moedig,
moedig, wier
wier feest
feest wij,
wij, in
in de
de vorige
vorige maand,
maand,
nederig
en zoo
meer bizonder
bizonder gevierd
gevierd hebben,
hebben, -— zie,
gij een
een rijmluim
zie, of gij
meer
zoo goede
goede voorbidster een klein dichtom deze zoo
kunt treffen, om
-offer
te
brengen."
brengen."
,offer
Toen Vondel
op het
hethartelijkst
hartelijkstafscheid
afscheidhad
hadgenomen
genomenvan
van
Vondel op
zijne vriendin
van den
den Priester,
Priester, zeide
Tesselschade met
zeide Tesselschade
vriendin en
en van
vurige belangstelling:
"Zoü Vondel
eenmaal Katholiek
Katholiek
Vondel nog eenmaal
belangstelling : „Zod
worden?"
een blik
blik ten
ten Hemel.
Hemel. „Als
"Als
sloeg een
worden ?" Heer Stalpaert sloeg
Maria-Tesselschade alle
dagen éen Wees-gegroetjen
Wees-gegroetjen voor hem
alle dagen
-offert,
God ons dien
dien troost
troost niet
niet onthouden."
zal God
offert, zal
Het was
was echter
echter in
inde
deraadsbesluiten
raadsbesluiten Gods
Godsbepaald,
bepaald, dat er
nog
ten minste
zouden, na de uitgave van
minste 19 jaren verloopen zouden,
nog ten
het vaers, dat
hij op het
het voorstel van
van den Deken geschreven
dat hij
had,
alvorens hij
de H.
H.Kerk
Kerkte-rug-keerde.
te-rug-keerde.
had, alvorens
hij tot de
Met eenige trekken
dien zang·
dit hoofdstuk
hoofdstuk
zal ik dit
zang * zal
trekken uit
uit dien
besluiten;
besluiten ;
"Dat
Room' der
der Heiligen
Heiligen gebeent'
gebeent'
„Dat Room'
Bewaert
verleent
Bewaert meer
meer luisters
luisters haer verleent
Als
veel konincklijcke
konincklijcke graven
graven
Als soo veel
En
tomben van
van Gekroonde
Gekroonde slaven;
slaven;
En tomben
N
aest andre,
draeght,
Naest
andre, daerse
daerse moed
moed op draeght,
De
grafste van
van de
de kuische
kuische Maegd
Maegd
De grafste
Agnes
was de vreugd
vreugd en 't't wenschen
wenschen
Agnes oit
oit was
Van
Christen menschen
menschen::
Van yverende Christen

** Getiteld
Getiteld:: Tot
Lolvande
fJandekuische
ku.sckeenen
Godp,.ucMi!lB
Martela,.c,&e
Á!lnes.
Tot Lof
Godvruchtige
Martelaresse
St.St.
Agnes.
In
fJan Sint
8i.ntAgnes
Ágflesversmaedt.
fJersmaedt. 's's Hertogenb.
I622.
Hertogenb. x622.
Vroutvelick cieraet van
In V,.ourtJclick
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Vermids dees
dees groote
grootemartelaers
martelaers
Vermids
Verstrekte Christus
Christus Kercke
kaers
Verstrekte
Kercke een kaers
heldre fakkel
fakkel door
door haer
haer lijden,
lijden,
En heldre
Geheughelijck tot allen
allen tijden.
tijden.
Geheughelijck
Jeugd, schoonheid,
schoonheid, Adel,
Adel, munten
munten uit
uit
Jeugd,
bloejen in
in een
een selve
selvespruit;
spruit;
En bloejen
als dees
dees worst'len
worst'len met
metmalkander
malkander
En als
Verwint Godvruchtigheid
Godvruchtigheid al
al d'ander;
d'ander;
Verwint
meest,
Want door haer
haer achtse
achtse 't Salichst
Want
Salichst meest,
En heiligt
heiligt Gode
Gode lijf
lijf en
en geest,
geest,
En
Als, gants
gants verrukt,
verrukt, de sinnen
sinnen vielen
vielen
Als,
Op Iesus,
Iesus, Bruidegom
Bruidegom der sielen.
sielen.
Op
Vergeefs, vergeefs
vergeefs haer
haer d'Ydelheid
d'Y delheid
Vergeefs,
en stricken
stricken breid.
breid.
Bekoren wil
Bekoren
wil en
Vergeefs men
tracht haer
haer te
te verlocken.
verlocken.
Vergeefs
men tracht
Sy is
is teteHemels
Hemelsopgetrocken."
opgetrocken."
Daarna verhaalt
verhaalt Vondel
Vondel de
de lotgevallen
lotgevallen der
der jeugdige
jeugdige HeiHeiDaarna
lige:: hoe
hoe Symphronius
Symphronius haar
haar voor
voor zijn
zijnzoon
zoonbegeert
begeert;
wat
lige
; wat
schande
men
haar
aandoet,
wat
wonderen
er
plaats
hebben
schande men haar aandoet, wat wonderen er plaats hebben
en
hoe de
de brandstapel
brandstapel haar
haar de dood
dood niet
niet geven
geven kan.
kan.
en hoe
"De
Rechter, mo'è
moê van
van 't lang vertrek
vertrek
„De Rechter,
Des doods,
doods, verwijst
verwijst haar
haar teere
teere nek.
nek.
Se
sterft eer
eer danse
danse smart
smart kan
kan voelen.
voelen.
Se sterft
De siel
siel vertrekt
vertrekt na
na hooger
hooger stoelen;
stoelen;
En
langs een wit
wit en
en suiver
suiver pad
pad
En langs
reist na
na 's Heeren stad,
Geswind sy
sy reist
En
de maen
maen beneen
beneen haer
haer voeten
voeten
En siet de
Als
d'Englen vrolyck
vrolyck haer
haer ontmoeten,
ontmoeten,
Als d'Englen
Die haer
haer geleien
geleien onbesurgt
onbesurgt
En
weren hooch
hooch in
in 's'sHemels
Hemelsburgt
burgt::
En weren
Daer
bevrijt van
van ongelucken
ongelucken
Daer sy bevrijt
Een
dubbel·kroon haer
haer [hoofd]
[hoofd] laet
laet drucken.
drucken.
Een dubbel-kroon
Heldin
van adelijcken
adelijcken stam
stam!!
Heldin van
en suyver
suyver lam
lam
Die,
een kuisch
kuisch en
Die, als een
Uw
reynicheydt wout
wout Gode
Gode schenken,
schenken,
Uw reynicheydt
jaer op
op jaer,
jaer, gedenken
gedenken
Met
vreugd wy,
Met vreugd
wy, jaer
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Aen uwen
strijd, hier
hier uytgestreen,
uytgestreen,
uwen strijd,
Aen uw
verwinning ongemeen.
ongemeen.
uw verwinning
Gy
port ons
aen om
om op
op te
testijgen
stijgen
Gy port
ons aen
En sulken
sulken Palmtak
Palmtak teteverkrijgen.
verkrijgen.
Uw leerlijke
leerlijke gedachtenis
gedachtenis
De Kerke
Kerke een
een lieflijk
lieflijk wierook
wierook is.
is.
Uw sterk
sterk geloof
geloof doet
doet ons
onservaren
ervaren
Dat
het niet
niet leid
leid in
in 't tal
der jaren.
jaren.
tal der
Dat het
Ter
dood gy stapte
met meer
meer moeds
moeds
stapte met
Ter dood
Als
Bruit oit
oit nae
nae haer
haer bruilofts
brui10fts koets.
koets.
Als Bruit
Het schreiter
schreiter al,
al, gy
gyuitgesondert.
uitgesondert.
Den ouderdom
ouderdom uw
uw jeugd
jeugd verwondert.
verwondert.
Elk,
gedootverwt, met beklag
beklag
Elk, bleek
bleek gedootverwt,
De roosen
roosen op
op uw
uw wangen
wangen sag.
sago
't Aenminnig uitsicht
uitsicht in het strijen
strijen
Uw vijand
vijand trof
trof met
met medelijen.
medelijen.
Heer Jesus
Jesus!! geeftse kracht
kracht altijd,
altijd,
Die
geheel sijn
sijn toegewijd.
toegewijd.
Die uu geheel
dat sy
sy op
op dit
ditvoorbeeld
voorbeeldmerken,
merken,
Geeft
Geeft dat
En
wilt [hun]
[hun] heilig
heilig opset
opsetsterken.
sterken.
En wilt
En
gij, die
die leeft
leeft by
byGod
Godverhoogt,
verhoogt,
En gij,
Hoe
veel ghy
ghy met
met gebeen
gebeen vermoogt,
vermoogt,
Hoe veel
Verwerftse
genade,
Verwerftse segen
segen en genade,
En
komtse met
met uw
uw gunst
gunst te
te stade;
stade;
En komtse
Maer hem
naem, die
met dit
dit dicht
dicht
hem by
by naem,
die met
Zijn
duitsche wereld
wereld heeft
heeft gesticht;
gesticht;
Zijn duitsche
Opdat
voor dit zoete
zoete schrijve
schrijve
Opdat hem
hem voor
Een
eeuwig loon
loon ten
ten Hemel
Hemelblijve
blijve!"
Een eeuwig
!"

AANTEEKENINGEN.

r.
Ernestus Brinck,
Brinck, een tijdgenoot van
Roemer Visscher
Visscher en
en "lidmaet
x. Blz. 3. Ernestus
van Roemer
nlidmaet des
eersamen Gerichts"
Gerichts" te Harderwijk, plaatst
huis van
van den
den Amsterdammer aan de
plaatst het
het huis
tegenw. Oude
Schans „over
"over de
de Monckelbaens-toren". 't Is waar,
waar, dat
dat tot
tot den zelfden
Oude Schans
uitleg
der stad
stad ook
ookdeze
dezekaai
kaaitetebetrekken
betrekken is,
is, -— maar
onbetwistbaar, dat
dat
uitleg der
maar het
het is onbetwistbaar,
"'t
Roemer Visscher,'
Visscher: in r602
waar ik het
het plaats.
plaats. Mijn
„'t Huys van
x6o2 stond,
stond, waar
van Roemer
Mijn geachten
vriend Or
uit het
Groot Memoriaal
Memoriaal N° 2,
mededeeling uit
Dr P. Scheltema dank
dank ik
ik de mededeeling
het Groot
"dat den 22,ten
Rooimeesters der
last en in
in
22sten Feb. r602
fol. 204:
x6o2 door
2o4 : „dat
door de
de Rooimeesters
der Stad,
Stad, op
op last
de nieuwgemaakte
tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van Burgemeesters
Burgemeestersen
en Schepenen,
Schepenen, gemeten
gemeten is de
wal
van de
de Jan
Jan Roodenpoort noordwaarts
Nieuwe Haarlemmer-sluis.
wal van
noordwaarts naar
naar de
de Nieuwe
den Singel
Singel ten Noorden
Noorden van
van de
de Korsjespoort : "'t
t!afl
Daarbij komt voor
voor op
op den
„it Hllys
Hugs van
lltJemer
risse"er, genaemt de Irreeft"
Kreeft .....
de westzijde
westzijde
Boemer Visscher,
." Melchior
Melchior Fokkens
Fokkens zegt,
zegt, dat de
van
den Singel
Singel wel
wel de
de Londensche Kaai
genoemd werd.
werd. (Besc"r.
van den
Kaai genoemd
(Beschr. bI.
bl. 77.) Dat
Roemer
op de
de Geldersche Kaai
heeft, die in
Roemer Visscher
Visscher eerst
eerst hier,
hier, en
en later op
Kaai gewoond
gewoond heeft,
1620
insgelijks den
naam van
van Londen-cay, of Engelsche Kaai
gedragen (de
(de
162o insgelijks
den naam
Kaai heeft gedragen
Heer
Gouw heeft
heeft dit
dit op
op een
een kaart
jen in
de Lat.
Lat. uitg. van Pontanus aldus beHeer Ter Gouw
kaartjen
in de
vonden en mij
heuschelijk meégedeeld)
meêgedeeld) schijnt
dus te
te leeren, dat
hij zaken met
mij heuschelijk
schijnt ons
ons dus
dat hij
Engeland
deed. Verg.
Verg. Wagenaar lil,
bI. 204. Indien,
deze twee
twee huizen,
III, bl.
Indien, behalve
behalve deze
Engeland deed.
nog
moest aangenomen
aangenomen worden, dat
Roemer Visscher
Visscher ook tegenover
tegenover de
de Montalnog moest
dat Roemer
baanstoren had
moeten aannemen, dat
hij, op
op het zelfde oogenhad gewoond, zoû
zofi men
men moeten
dat hij,
West- EN aan
.extra
blik aan
aan de Westaan de Oostpunt van den amsterdamschen Wassenaar „extra
urbem" een
gehad heeft.
heeft. Trouwens
Trouwens Jbr
A. Ridder
Ridder van
van Rappard, die
een woonhuis gehad
Jhr F.
F. A.
het
belangrijk geschrift
geschrift over
over Ernst
Ernst Brinck bewerkt
zonder metafoor,
metafoor, aan
het belangrijk
bewerkt en,
en, zonder
aan de
nederlandsche letterkunde cadeau gemaakt
merkt reeds
reeds op
op (bI.
"Dat
gemaakt heeft,
heeft, merkt
(bl. 30):
3o): „Dat
Brinck van
aan zijne
van den Monckelbarstoren (sic) spreekt,
spreekt, moet
moet aan
zijne mindere
mindere bekendheid
te Amsterdam
Amsterdam toegeschreven
toegeschreven worden". Aan
goedheid van
van Jbr
van Rappard,
Jhr F.
F. van
Aan de goedheid
zoon van
wijlen den
den geachten schrijver,
gebruik van dit
dit bebevan wijlen
schrijver,dank
dankikik het
het bezit
bezit en gebruik
de bizonderheid omtrent
den naam
naam van den
den hond
hond
langrijk
boekjen, waarin
omtrent den
langrijk boekjen,
waarin ook
ook de
verhaald
wordt.
verhaald wordt.
2.
hierachter een
van Goltzius' familiebetrekkingen, geput meest
meest
2. BI.
Bl. 5. Zie
Zie hierachter
een schets van
uit de
de bekende
bekende edoch
edoch verspreide
verspreide berichten.
berichten.

n Juni
latere was
was reeds
reeds in
in aanbouw.
aanbouw. Den
Den I7
1595 kwam
men met
3. BI.
kwam men
17h
Juni x595
Bl. 6. De latere
Willem Geurtsen Fray,
den IS"
Gerrit Duckxz van "6l1yten
„buyten de Haerlemerpo01"t"
met Gerrit
Haerletnerpoort"
18n met
Fray, den
om
hen in de
de Nieuwe
Nieuwe Kerk
Kerk op
op den
den Dam
Dam tetebegraven.
begraven. Den
Den 99.n April van het zelfde
om hen
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jaar wisselde
wisselde daarentegen
daarentegen Jacob
Jacob Pietersz
Pietersz een
eenplaatsjen
plaatsjenininhet
hetgraf
graf
zelfderKerk
Kerk
jaar
terter
zelfder
reeds om,
om, met
met zijn
zijnadres
adres „bid
"bij de
de NYEUWE
NYEUWE .ilaerleiner
Baerlemer poort".
poort"'. Zie het
het Begr.-b.
Begr.-b.
reeds

(3 Ap. x614),
4. Bl.
BI. 8.
8. Dit volgt
volgt uit
uit de
deinschrijving
inschrijving harer
harer ondertrouw
ondertrouw (3
1614), die
die 1598
1598
4.
jaar,waarin
waarinzijzijnaar
naarAmsterdam
Amsterdamkwam,
kwam,vermeldt,
vermeldt, terwijl
terwijl de
devader
vader reeds
reeds
het jaar,
als het
sedert -96
-96 ininAmsterdam
Amsterdam woont,
woont, zoo
zooals
alsopgegeven
opgegevenwordt
wordtbij
bijdedeinteekening
inteekeningvan
van
sedert
dichter op
ophet
hetPuy-register
Puy-register(2o
(:zoNov.
Nov.161o).
1610).Kan
Kanditditverblijf
verblijfvan
vanSaartjen
Saartjentete
den dichter
Keulen ook
ook aanleiding
aanleiding tot
toteen
een
misverstandgegeven
gegevenhebben,
hebben,waardoor
waardoorVondels
Vondels
Keulen
misverstand
tijdgenoten konden
vertellen, dat
dat zijne
zijne dochter
dochter Anna
Anna bij
bij de
degrootouders
grootoudersteteKeulen
Keulen
tijdgenoten
konden vertellen,
opgevoed? Zie
Zie Dietsche
Dietsclle Warande,
Warande, VI,
VI, bl.
bI. 68,
68, 141,
141, 257,
257, en V.
V. L.,
L., IV, bl.
bI. 3.
3.
was opgevoed?
BI. 8.
8. In 't't graf
graf boek Oude
Oude Kerk
Kerk vindt
vindt men,
men, op
op 14
14Jan.
Jan. 1598
1598 als
als begraven
begraven
5. Bl.
opgegeven
„een Kint
Joost van
van Duyslant,
Duyslant, beluit
beluit met
met de 33
Kint onder
onder den
den arm,
arm, van
van Joost
opgegeven: : "een
c1ock." Dat
Dat het
het kind
kind niet
nietop
opdede„cleyne
"cleynebaer"
baer"gedragen
gedragenwerd
werdenentoch
tochbeluid,
beluid,
gld. clock."
schijnt zijn
zijn leeftijd
leeftijd tusschen
tusschen de
de :z2 en
en 4 jaar
jaar te
te bepalen.
bepalen. De
DeJoosten
Joosten (en
(en dan
dan nog
nog
schijnt
diekinderen
kinderenkunnen
kunnenlaten
latenbeluiden)
beluiden)zijn
zijnzoo
zoozeldzaam
zeldzaam ininonze
onzeregisters,
registers, dat
dat
wel die
den tegenwoordige,
tegenwoordige, welke,
welke, in
in ieder
iedergeval,
geval,tot
tothet
hetbeperkt
beperktparochiaal
parochiaalgebied
gebiedder
der
ik den
Oude Kerk
Kerk behoorde,
behoorde, maar
maar in
in de
deWarmoesstraat
Warmoesstraat kazeer
kazeer en
en Joost
Joost vanden
vanden Vondel
Vondel
Oude
betitel.
Senior betitel.
BI. io.
10. Dat de
de vader
vader van
van Roemer
Roemer Visscher
Visscher Pieter
Pieter heette,
heette, blijkt
blijkt uit
uiteen
eenaant.
aant.
6. Bl.
xso.
in het
het Begr.-b.
Begr.-b. der
der O.
O. kerk
kerk dd.
dd. 21
PIE 1590.
21 Juli
BI. xo.
10. De edelmoedige
edelmoedige en
ensmaakvolle
smaakvollekunstbeschermer,
kunstbeschermer, de Heer
Heer Jacob
Jacob de
de
7. Bl.
Vos
Jacsz., is
in 't
van een
een portrettjen
portrettjen van Goltzius,
Goluius, dat
dat algemeen
algemeen gezegd
gesegd
bezit van
't bezit
Vos Jacsz.,
is in
in zijn
zijn jeugd
jeugd teteverbeelden.
verbeelden.
wordt
wordt Vondel in
8.
Il. In
Inz593
1593leefde
leefdeo.o.a.a.„Dauidt
"Dauidtvan
van
Corseles,"David
DaviddedeCorcelles,
CorceIles,wiens
wiens
Bl. xi.
Corseles,"
8. BI.
Begr.-b N.
N.Kerk.
Kerk.
dochter
dochter Abigaêl
Abigaël in
in Juni
Juni van
van dat
dat jaar
jaar overleden
overleden is.
is. Begr.-b
l . Van
Lennep, I,
Van Lennep
Lennep en
en Ter
Ter Gouw
Gouw (Uitkanilteekens,
9. BI.
(Uithangteekens, bI.
Van Lennep,
I, 42. Van
Bl. 1 I3E.
bi. 84)
84)
"lakenkoopertje"neér.
neêr.De
Delakenbereiding
lakenbereiding
zien
met teteveel
veelgeringschatting
geringschattingopopditdit
zien met
„lakenkoopertje"
en
-handel was
waseen
eender
der
voornaamstetakken
takkenvan
vannijverheid
nijverheid;
verschillende gilden
gilden
en -handel
voornaamste
; verschillende
waren
de behartiging
behartiging dier
dier belangen
belangen gewijd.
gewijd. Op
Op sommige
sommigeplaatsen
plaatsenvoerden
voerdenzij
zij
waren aan
aan de
tot
blazoen (als
(als of
ofze,
ze,gelijk
gelijkhet
hetgeslacht
geslachtGodin,
Godin,eeneen
erfiijk
schenkersambt bebetot blazoen
erflijk
schenkersambt
kleedden)
of beker,
beker, en
en lieten
lietende
deschaar
schaaraan
aandedesnijders
snijdersover.
over.Ook
Ook
kleedden) een
een gouden
gouden kop
kop of
behoorde
oude van
van Vaerlaer
Vaerlaer (Dr
(Dr Van
VanVloten
Vlotenverdoopt
verdoopthem,
hem,zonder
zonderblijkenden
blijkenden
behoorde de
de oude
grond,
Vander Laer)
Laer) tot de
de zeer
zeer deftige
deftige burgerij.
burgerij. Zijn
Zijn zuster
zuster Elisabeth
Elisabeth was
was met
met
grond, in Vander
den
VanValckenburch
Valckenburchgetrouwd,
getrouwd,vader
vaderen
enmoeder
moedervan
vande
de schatrijke
schatrijke Elisabeth
Elisabeth
den Heer Van
van
Valckenburch, die
hier teteAmsterdam
Amsterdamdedevrouw
vrouwwerd
werd van
vanAp. 1605 hier
—
20. Ap.
van Valckenburch,
die den :IOn
Jacob
Cats. Uit
Uiteen
eentweede
tweedehuwlijk
huwlijk van
vandedeWed.
Wed.van
vanValkenburch,
Valkenburch, geb.
geb. Van
Van
Jacob Cats.
Vaerlaer,
zijn die
die Marcus
Marcus en
enMargriet
Margriet de
deVogelaer
Vogelaergeboren,
geboren,aan
aanwie
wieConstantin
Constantin
Vaerlaer, zijn
Huygens
Huygens verwant
verwant was.
was. Verg.
Verg. Jorissen,'
Jorissen, I,I, 41.

10.
BI. 12.
12. De
registers der
der Vereenigde
Vereenigde Doopsg.
Doopsg.Gem.
Gem.alh.
alh.klimmen
klimmenniet
niethooger
hooger
De registers
io. Bl.
op
1612;; maar
,maar het
het gebruik
gebruik was,
was, dat
dat men
men de
dejonge
jongelieden
liedenop
op2o-jarige
lIOojarigeleeftljd
leeftijd
op dan
dan x6i2
het
Sakrament toediende.
de Hoop
HoopScheffer.
Scheffer.
het Sakrament
toediende. Mededeeling
Mededeeling van
van Prof. de

BI. 16.
16. De
Debetrekking
betrekkingvan
vanAnna
AnnatottotDaniel
Daniel
Heinsius
is maar
zeerverwijderd
verwijderd
11.
II. Bl.
Heinsius
is maar
zeer
en
personeel geweest.
geweest. Zie over
over dezen
dezen geleerde
geleerde D.
Warande, VI,
VI, bI.
bl. 20.
20.
D. Warande,
en geheel
geheel personeel
12.
over de
de 8innepoppen
spreekten
enalles
alles
Sinnepoppen spreekt
Men hoore
hooreJ.J. Cats,
Cats, en
en hoe
hoe deze over
Bl. 17. Men
12. BI.
wat
Anna voor
voor haren
haren vader
vader gedaan
gedaan heeft
heeft::
wat Anna
nAnchises,
stram door
door veelheydt
veelheydt zijnder
zijnder dagen,
dagen,
lam en
en stram
,,Anchises, lam
Wiert
den kloecken
kloecken hals
hals van
van sijnen
sijnen Soon
Soangedragen
gedragen::
Wiert op den
Dies
den Troyschen
Troyschen Helt, om
om sijn
sijn beleefden
beleefden aert,
aert,
Dies is den
Van.
hoogh geacht,
geacht, de Wereldt
Wereldt deur
deur vermaert.
vermaert.
Van yder
yder hoogh

t

X

Maria Vyncx

t

I

t

Jan Jacobsz. M.
Dirck Jacobsz. M.
Adriaen Jacobsz. M.
te Haar\. Juli 1648,
geb. te Haarl. 1598.
woont 1646 nby 't boff" in 's Gravenh. in 't Wapen "an Tltiel,
begr. 25 Juli.
te Amst. 26 M' 1676.
6 Nov. X 1632.
31 Okt. X 1638.
2 Dec. X 1642
Schilder.
Annetgen
Leentgen Tbiel,
Ma;.ia M.
'
Jacob M.
Comelia van Duynen.
Pieters.
geb. te Amst.
geb. 1645. geb. 1646, Prokureur,
X
X
*) Zie Van der Willigen, fr., ed., bI. 248, Goltzius schijnt niet
Marg.~
Cath. Ju\. Seep.
katholiek geweest te zijn, nochtans lieten de vrouw, met wie
M. Theodorus M. Johanna Clara M.
hij 37 jaar getrouwd was en haar zoon uit een eerste huwe2) De Schoonmoeder van Goltzius (Henr.) heet
lijk, Jacob Adriaensz. Matham (welke laatste stellig katholiek
Cath. Decker. Zie Catalogue Portraits v. d. Willigen.
was), hem een grafteeken oprichten, dat van zijn vele deugden
Fred. Muller & Co., 1829, bI. 20.
en hunne innige liefde getuigt.

Maria Poelemburch,

X

Adriaen Matham

D;;hter

Elisabetb VerhuIst

X

Sibrecht G.
beeldsnijder.

Jan G.
Pochter
glasschilder te
X
Mühlbracht bij V_en:..l..;.o.;.,___-""---------::-_=__
Margareta Jansdr
1759 X te Haarlem HENRIC GOLTZ/US;
Jacob G.
leeft. 1617.
:
geb. te Mühlbracht, Febr. 1558, 2)
..------- - " - - - - i s te Duisburg 1562; met Coornbert n. Haarlem 1579,
Jacob Adriaensz. M.,
[Julius G.?)
naar Itali/!, Okt. 1590 ; te Rome 10 Jan. 1591; woont
geb. te Haarlem, 15 Okt. 157~,
8 Okt. 1604 in de Olyfantsteeg, Veerstraet, te Haarlem *);
16
1
t 20 Jan. 3 , begr. 25 Jan. JU St. Bavo. t alh. 29 Dec. 1616, begr. 2 Jan. 1617 in St Bavo.
Graveur

I) 14 Nov.? (Zie
Brand!'s Daghwijzer op
24 Mrt.)

"Hubert G.
'
geb. te Venlo, 30 Okt. I) 1526,
leerl. van Lambertus Lombardus,
drukt in 1576 te Brugge,
bier 24 M' 1583

Rutger Goltz, van Würzburg.

Schets eener genealogie van HENRICK GOLTZIUS.

t

I

Maria Jan Bethsen X ANDRIES BOELENS, Ridder,
29 Okt. 1525
Burgemeester.

I

Dirck Boelens X Geertruyt,
Burgemr • 1447-57 t 21 Juni 1459.

I

Dirck Boel, van Wormer,
Schepen v. Amst.

Alliantie van Dr. CLAES HOLLAND-FONTEYN.

Henriek Loen

I
I

I

Cornelis Hendr~z Loen
X
Lijsbeth Boelens, t 9 Nov. 1551.
I
1529 Burgem r
Hendrick Cornelisz Loen
X
Eva Brouwer, Pieter Pietersdr.
18 Ap.
I
Neel Jansdr. Verwer X Jan Hendricx Loen, geb. 1563.
geb. 1568.
1587
MARIA BOELENS-LoEN X CLAES HOLLAND-FONTEYN.
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Een
Roomsche vrou behielt haer
haer Vader
Vader in
in het
het leven,
leven,
Een Rootnsche
Met
sijn ouden
ouden mondt
mondt haer
haer teere
teere borst te
te geven;
geven;
Met in
in sijn
Dies
maeckt een yder
yder een
een van
van hare
hare daet
daet gewagh,
gewagh,
Dies maeckt
Na soo
soo veel
veel hondert
hondert Iaer,
Iaer, noch
noch heden
heden op
op den
den dagh.
dagh.
Twee daden
Twee
daden (na
(na my
my dunckt)
dunckt) die
die geene
geene daet
daet en
enwijcken.
wijcken.
Annavergelijcken.
vergelijcken.
Noch
derf ick uu met
met beyd'
beyd' 6ÓAnna
Noch derf
Ghy draeght,
draeght, niet
voor een reys,
reys, uu Vader
Vader hier
hier ofofdaer
daer;
niet voor
;
Ghy
draeght den
geheel het
het ronde
ronde jaer;
jaer;
Ghy draeght
den ouden
ouden man geheel
Ghy draeght
draeght met
gantscher kracht
kracht uws
uws Vaders
Vaders swacke
swackeleden
leden;
met gantscher
;
Ghy
draeght, met zoet
zoet gedult,
gedult, sijns
sijns geestes
geestesswackigheden
swackigheden;;
Ghy draeght,
Ghy
draeght, en
verdraeght al wat
wat men
men dragen
dragen mach.
mach.
Ghy draeght,
en ghy verdraeght
borst u Vader
Vader niet
niet te
te suygen,
suygen,
Al geefdy mette
mette borst
Ghy houdt
Wy zijn
zijn uu des
des getuygen;
getuygen;
houdt sijn
sijn leven
leven op.
op. Wy
Wy weten,
weten, dat
dat sijn
sijn lijf
lijf sou
sou liggen
liggen sonder
sonder ziel,
ziel,
en onderhiel.
onderhiel.
Indien
heus onthael
onthael niet
niet beid'
beid' en
Indien uu heus
Sijn Ouders
doen wert
wert wel
wel te
terecht
rechtgepresen,
gepresen,
Ouders goedt
goedt te
te doen
men nu
nu en
en dan
dan van
van sulcke
sulcke dochters
dochters lesen.
lesen.
Noch
Noch kan men
Die haren
haren vader
vader draeght,
daer noch
noch een,
een,
draeght, isis hier
hier en daer
haer Faders
17adersboeck
ooeekverbetert,
veroetert, ghy alleen."
alleen."
Maer, die haer
13.
IS. Zie
Zie dit
ditaangetoond
aangetoond in
in den
den Gids, IS7I,
2S2. Ten onrechte
onrechte zegt
zegt
13. BI.
x871, bi.
bl. 282.
Bl. 18.
Jac. van
van Lennep,
Lennep, dat
datHuygens
Huygensdoor
doorHooft
Hooftnin
.inkennis
kennisgeraakt
geraaktwas
wasmet
metde
dedochters
dochters
van
Roemer Visscher"
Visscher" (Il,
163), en troont
troont Prof.
Prof. Jorissen
dat spoor.
spoor. Hooft,
Hooft,
van Roemer
(II, 163),
Jorissen meê
meê in dat
uit een
een nog
nogjong
jongregentengeslacht
regentengeslachtgesproten,
gesproten,kon
konden
denomgang
omgang
metdededeftige
deftigeburger
burger
met
ouderPatriciaat
Patriciaatdan
danhij-zelf
hij-zelfbehoorde,
behoorde,
familie
waarbij de moeder
moeder tot
tot een
eenouder
familie Visscher, waarbij
wijdan
danook
ookbewijzen
bewijzenvan
vanzijn
zijn
wel
niet beneden
beneden zich
zich rekenen.
rekenen. Al
Alvroeg
vroegvinden
vindenwij
wel niet
verkeer
althands met
met Anna
Anna Visscher,
Visscher, tot
totwier
wieraanbidders
aanbidders hij
hij behoorde.
behoorde. Ook
Ook Cats
Cats
verkeer althands
zegt,
het haar
haar aan
aan deze
dezeniet
nietontbroken
ontbroken heeft;
heeft; maar
maar dat
datzij,
zij,(later
(lateralthands)
althands) om
om
zegt, dat het
's vaders
menig huwlijksvoorstel
huwlijksvoorstel van
van de
de hand
hand heeft
heeftgeslagen.
geslagen.Het
Hetlaat
laatzich
zich
vaders wil menig
hooren,
dat toen
toen het
hetmet
met
HooftenenAnna
Annatottotgeen
geennadere
nadereverbintenis
verbintenis kwam,
kwam, de
de
hooren, dat
Hooft
aanstaande
wat te-rug-getrokken
te-rug-getrokken heeft,
dat hij
hij eerst
eerst later
later —
- toen
toenhij
hij
aanstaande Drost
Drost zich wat
heeft, en dat
eenige
met Jufvrouw
Jufvrouw van
getrouwd was
was —
- in
ineen
eenverlevendigd
verlevendigdverkeer
verkeer
eenige jaren
jaren met
van Erp getrouwd
met
de familie
familie Visscher
Visscher getreden
getreden is.
is.
met de
14.
IS. Verg. Jorissen, Oonstantin
Huygens, I, 43.
43. Het zaakrijk
zaakrijk boek
boek is echter
Constantin Huygens,
14. BI.
Bl. 18.
niet
gebruiken zonder
zonder aanwending
aanwending der door
door mij
mij in
in 't licht gestelde voorstellingsniet te gebruiken
errata
den Wachter,
volgg.
Wachter, IS7I,
1871, bI.
bl. 354
354 en volgg.
errata in den
15.
IS. Wellicht ook
ookhebben
hebbenzijzijelkander
elkanderhet
heteerst
eerstop
opde
debruiloft
bruiloftder
derVogelaers
Vogelaers
Bl. 18.
15. BI.
ontmoet.
bi. 4o.
40.
ontmoet.Jorissen,
Jorissen,t.t. a.a. p.
p. bl.
Hunne
kennismaking dagteekent
dagteekent van
de bruiloft
bruiloft van
van Marcus
Marcus de
de Vogelaer
Vogelaer en
en
Hunne kennismaking
van de
Geertruyt
1619. Zie
Zie Volt.
Const. Huygens,
Huygens, bl.
bi. 17
17
Dichtw. v. Const.
Von. Dichtw.
Geertruyt van
van Ceulen,
Ceulen, half Febr. 1619.
[H.
(Worp, I,
I, 128.)
I2S.)
{H. E.] (Worp,
16.
IS. Een
Een kind
kinddroeg
droeghijhijnaar
naarhet
hetgraf
grafinindedeOude
OudeKerk
Kerk den
den 2in
2IU Juli
Juli
Bl. 18.
16. BI.
1599,
den 27
Juni 1592.
1592. Zie
ZieStadhuisregisters
Stadhuisregisters : Begr.Begr.- b.
O. K.
K.
27.u Juni
b. O.
een ander den
1999, een

Helden Godes
Godes aan
Johan Fonteyn,
Fonteyn, V. L.,
L., I,1,15·
17.
Bl. 19.
19. Opdraght
aan Dr Johan
15.
Opdraght van De Heiden
i7. Bl.
Te onrechte
onrechte heb
dus (Gids,
IS7I, N°
N° 2)
ondersteld, dat
Vondel alleen
alleen voor
voor den
den
2) ondersteld,
dat Vondel
(Gids, 1871,
heb ik dus
had bijvaersbouw
bij de
de vertaling
vertaling van
van La
Gierusalemmeliberata
lioerata had
bijLa Gierusalemme
vaersbouw Tesselschade,
Tesselschade, bij
Warande,
gestaan.
voords mijne
mijne behandeling
behandeling van
van dit
dit onderwerp
onderwerp in
inde
de Dietseke
Dietsche Warande,
gestaan. Zie voords
X, n°
n° 4.
bI. 365.
365.
4. bl.
haar dood
dood nog
nog aan
aan het
het Jerusalem verlost
verlost
Tesselschade heeft
weinig tijds
tijds v6or
vbor haar
heeft weinig
gearbeid.
blijkt nader
nader bij
bij Vos,
Vos, ininzijn
zijngedicht
gedicht op
op den
den Munsterschen Vreede
17reede
gearbeid. Dit
Dit blijkt

4
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I, 33).
toen
weer
in Amsterdam
I,
33). Dat
Datzijzijook
ook
toen
weêr
in Amsterdamwas,
was,blijkt
blijktbij
bij den
den zelfde
zelfde op
op eene
eene
andere plaats:
plaats : lI,
II, 339.
andere
339. Wagenaar
Wagenaar citeert
citeertverkeerdelijk
verkeerdelijk:: I, 339.
339.
21. Verg.
18. BL 21.
Verg. het
18.
het vaers
vaers van
van Cats,
Cats,hierboven,
hierboven, en
en 's's mans
portret bij
bij Jac.
mans portret
Scheltema.
Schelterna.

19. BI.
Bl. 23.
pièce justificative
voor deze
19.
23. Als
Als pièce
justificative voor
deze fiktie
fiktie zegt
zegt Jac. Scheltema,
Schelterna, dat
dat hij
hij
van Tesselschade
Tesselschade aan Hooft
Hooft gezien
gezien heeft,
heeft, waarin
waarin zij
zij hem,
hem, den
den '3.
13DAp.
Ap.
een
briefjen van
een briefjen
1630,
de dood
doodvan
vaneen
eendochtertjen
dochtertjenbericht,
bericht, dat
dat Magdalena
Magdalena heette
heette en
dat ze zoo
zoo
163o, de
en dat
graag
de naam
naam harer
harer moeder
moeder was,
was, „die
.diezijzijniet
niet
gra5,gzoû
zoll behouden
behouden hebben,
hebben,om
om dat
dat dit de
gekend
had". Volgends
Volgends de
de openbare
openbare registers
registers heette
heette de
de moeder
moeder van
vanGeertruyt
Geertruyt en
en
gekend had".
Tesselschade
niet Leentgen.
Leentgen. Het
Het isiswaar,
waar,dat
datRoemer
Roemer
Tesselschade ondertusschen
ondertusschenAefjen
Aefjen en
en niet
Visscher
zijne erotische
erotische sneldichten
sneldichten ergends
ergends een
eenzekere
zekereMagdaleen
Magdaleen Jans
J ans alle
alle
Visscher in zijne
voortreffelijkheden
toeschrijft (Brahh.
voortreffelijkheden toeschrijft
(Brabb. 1669,
bI. 72,
72, n°
n° 48)
48);; maar
maar op eene
eene andere
andere
1669, bl.
plaats valt
valt hij
hij „Machdalena"
.Machdalena" zeer
zeerafaf(Zij
(Zijnwracht
• wrachtberouw
berouwvan
vanonbedachte
onbedachteminnen".
minnen".
Gken.
Boerten, 1612,
bI. 38,
38, n°
n°83)
83) en
ennog
nogop
opeene
eeneandere
andere zegt
zegt hij,
hij, dat
dat ze
zevan
van
Ghen. Boerten,
1612, bl.
(Brabb. 1669,
lagen
staat is (Brahh.
n° 24).
24). Indien
Indien nu
nu deze
dezeMagdalenaas
Magdalenaas bij
bij onzen
onzen
1669, bI.
bl. 80,
8o, n°
lagen staat
dan was
was dit
ditlaatste
laatstegeene
geeneoverdreven
overdrevennederigheid
nederigheidvan
vanharen
haren
rijmer
identiek zijn,
zijn, dan
rijmer identiek
minnaar.
stijfstertjen geweest
zijn. De naam
naam van
vanMagdaMagdaminnaar. Zij
Zij schijnt
schijnt namelijk
namelijk een
een stijfstertjen
geweest te zijn.
lena
kwam in de
de XVIe
XVI-E.E.te te
Amsterdamtamelijk
tamelijkweinig
weinigvoor
voor;
enmen
men mag
mag
lena kwam
Amsterdam
; en
aannemen,
dat de
deMagdalena
MagdalenaJansdochters
Jansdochters wel
welzeer
zeerdun
dungezaaid
gezaaidzullen
zullen geweest
geweest
aannemen, dat
zijn:
niet veel
veel gewaagd
gewaagd te
te onderstellen,
onderstellen, dat
dat het
het volgend
volgend bericht
bericht in
in het
het
zijn : het
het is
is dus niet
Begraaf-boek
Kerk de
degewezene
gewezeneliefste
liefstevan
vanden
den
.rondenRoemer"
Roemer" van
van
Begraaf-boekder
der N.
N. Kerk
„ronden
nabij
betreft:: „Maddeleen
.Maddeleen Jans
Jans Dr de
styfter is begrauen
begrauen den
den 711
7 D Oct.
nabij betreft
de styfter
Oct. 1594."
i594." De
rechtvaardigheid
mijne ontdekking
ontdekking van
van nog
nogeene
eene„Madolena
.Madolena
rechtvaardigheid vordert
vordert echter
echter dat
dat ik mijne
r" hier
Jansd
Kerk begraven
Sept.
niet te-rug-houd.
te-rug-houd. Deze
Jansdr"
hier niet
Dezewerd
werdininde
de N.
N. Kerk
begravenden
den llD
II. Sept.
1597.
Zij kwam
.buyten 't Waterpoortgen". Roemer
tamelijk lang met
met
1597. Zij
kwam van „buyten
Roemer schijnt
schijnt tamelijk
Maddeleen
hebben;; want
want zij'
.half grijs"
grijs" is.
is.
Maddeleen verkeerd
verkeerd te
te hebben
zik verwijt
verwijt hem,
hem, dat
dat hij
hij al „half
(B., 1669,
bI. 48,
48, n°n°61).
61).Wellicht
Wellicht
bedoelt
zijnvrouw
vrouwAefgen
Aefgenininhet
hetvaers
vaers:
1669, bl.
bedoelt
hijhijzijn
:
.Eva
bood my
my den
den appel
appel van
vanlieffs
lieffsbegheeren"
begheeren" (1612,
(1612, bl.
bI. 38).
38).
„Eva bood
Ik gis
gis althands,
althands, dat
dat het
hetvolgend
volgendbegraafbericht
begraafbericht een
een oom
oom van
van onzen
onzen
20.
20. BI.
Bl. 24. Ik
31 Jan.
Jan. 1594
1594werd
werd„onder
.onderden
denarm"
arm"een
eenkind
kindter
terNieuwe
NieuweKerk
Kerk
Allart betreft.
betreft. Den 31
Allart
gedragen van
van „Allert
.Allert van
van balck
balck inde
inde climmende
c1immende bock".
bock". Zie
Zie het
het
naar 't graf
graf gedragen
Begraef-boeck.
21.
Bl. 25.
21. BI.
25. In
Register der
der kerkelijke
kerkelijke Proclamatien,
Proclamatien, N° 14
14 leest
leestmen
men::
In het Register
29 Maji
Maji 1609,
1609,
Compareerden als
voren Claes
Claes van
van Buyl
Buyl oud
oud2424jaren,
jaren,wonende
wonende op
op 't Water,
Compareerden
als voren
geassisteert mit Elbert
Elbert Symonsz.
Symonsz.Jonkheyn,
J onkheyn, zijn
zijnzwager
zwagerter
tereenre
eenreende
endeTruyken
Truyken
geassisteert
Roemers Visschers
dr., oud
oud 21
jaren, wonende
wonende op de
de Engelse
EngelseKay,
Kay,geassisteert
geassisteert mit
mi!
Roemers
Visschers dr.,
21 jaren,
Jans, hare
hare moeder,
moeder, zijnde
zijnde gehouden
gehouden des
desvaders
vadersconsent
consent v6or
v60r de
deeerste
eerste
Aefjen Jans,
Aefjen
proclamatie te
te doen
doeneblijken
'blijken;; ter andere
andere zijde.
zijde.
proclamatie
Claes van
van Buyl.
Buyl.
Truitgen Roemers.
Roemers.
Claes
anmij
mijSecretaris
Secretariszijn
zijnconsent
consentverclaert.
verc1aert.
Roemer Visscher
Visscher heeft
heeft an
S. Roemer
opmijn
mijn vermoeden
vermoeden af
af dat
dat GeerGeerMijn geachte vriend
vriend Dr P.
P. Scheltema
Schelterna heeft,
heeft, op
Mijn
truide niet katholiek
katholiek was
was gebleven,
gebleven, de
dekerkregisters
kerkregisters nagezien,
nagezien, en
en mij
mijdaarvan
daarvan
truide
bezorgd.
extrakt bezorgd.
BI. 26.
26. De
Degeschiedschrijvers,
geschiedschrijvers, met
metWagenaar
Wagenaaraan
aan't'thoofd,
hoofd,maken
maken Dr
Dr Nicolaes
Nicolaes
22. Bl.
tot een
een broeder
broeder van
vanDr
DrJohan
Johan:
verkeerdelijk:: hij
hij was
was zijn
zijn zoon.
zoon. De
Dewoordenboekwoordenboek: verkeerdelijk
springen zeer
zeerluchtig
luchtigom
ommet
metde
defamiliebetrekkingen
familiebetrekkingenhunner
hunnerberoemdheden.
beroemdheden.
schrijvers springen
De hier
hier bijgevoegde
bijgevoegde geslachtlijst
geslachtlijst ontleen
ontleen ik
ik aan
aande
deMS.-genealogien
MS.-genealogiënder
dergeslachten
geslachten
Bolland en Boelens in mijne
mijne verzameling,
verzameling, en
en aan
aan mijn
mijn ontwerp Teylingen-Brederode,
Teylingen-Brederode,
.71011and
W., VIII,
VIII, tegenov.
tegenov. bl.
bI. 54.
54.IkIkheb
hebgeen
geenbewijs
bewijsgevonden,
gevonden, dat
dat de
degeneesgenees- en
en
D. TV.,
heelkundigen Johan,
Rembert, Barend
Barend en Nicolaes
Nicolaes zich
zich ooit
ooitLa
LaFontaine
Fontainehebben
hebben
heelkundigen
Johan, Rembert,
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genoemd.
doktor
IsaacdedeLa
LaFontaine
Fontainegeweest,
geweest,kunstkunst- en
en feestfeestgenoemd. Wel
Wel isiserereeneen
dok
tor Isaac
.genoot
van Vondel
Vondel inindedeBruidsdagen
Bruidsdagenvan
vandede
"doorl.
Ioffer"Maria
Mariavan
van Block
Block
genoot van
„door'.
Ioffer"
(Zie Holl.
HoU. Parnas,
Parnas, 1660,
bI. 553);
553); maar
maarikikheb
hebgeen
geenplaats
plaatsvoor
voorhem
hemop
opmijne
mijne
166o, bl.
geslachtlijst,

23. BI.
Bl. 27.
23.
27. Van
Lennep vergist
vergist zich
zich (Vondel,
(Vondel, II,
II, bl.
blo3),
3),met
mettetezeggen,
zeggen, dat
dat
Van Lennep
Nicolaes lijfarts
lijfarts van
van den
den Prins
Prins isisgeweest..Nicolaes
geweest. Nicolaes was
was het
hetvan
vanden
denKeurvorstKeurvorstNicolaes
onder mijne
mijne berusting.
berusting.
Aartsbisschop
Keulen. MS.-Geneal.
MS.-Geneal. onder
Aartsbisschop van
van Keulen.
24. BI.
24.
31.InInden
denzoogen.
zoogen.
Garnalendoelen, die
diethands
thands tot
totAthenæum
Athenreum [nu
[nu de
de
Bl. 31.
Garnalendoelen,
Universiteitsbibliotheek]
eenbovenachtervertrek,
bovenachtervertrek, een
een
Universiteitsbibliotheek]gebruikt
gebruiktwordt,
wordt,hangt,
hangt, op een
schilderij
Nic. Elias,
Elias, gesch.
gesch. inin1625-26,
1625-26,
voorstellende:Dr
DrJ.J.Fonteyn,
Fonteyn,wijwijschilderij van
van Nic.
voorstellende:
een schedel
schedel en
enomringd
omringd (naar
(uaar 't schijnt)
de Chirurgijns-Overluyden:
Chirurgijns-Overluyden:
zende op
zende
op een
schijnt) van de
Corn.
Kerkhem, Anthony
Anthony Testament,
Barend Trist,
Trist, Jan
Jan Scherm,
Scherm, Jan
JanHartman
Hartman
Corn. Kerkhem,
Testament, Barend
en Steven
en
Steven Vennekool.
VennekooI. Zie
Zie Dr
R. Tilanus,
Tilanus, Beschr. der Sdilderijm,
Dr J.
j. W. R.
Sciilderyen, enz.
1865, bI.
13, 14, 29, 3o.
30. [Nu
[Nu in
inhet
hetRijksmuseum
Rijksmuseum No.
No. 888].
888].
Amst.
Amst. 1865,
bl. 13,
Ik stel
mij de plaatsing der
der dischgenooten
dischgenooten bij
bij Roemer
Roemer aldus
aldus voor:
voor:
stel mij
Mev. Hooft.
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25.
37. In
een minnedichtjen
minnedichtjen aan
aan Anna
Anna —
- toen
toen zij
zij trouwens
trouwens 12
25. BI.
In een
Bl. 37.
12 jaar jonger
was
dan in
in 162o,
1620, en
enhaar
haarmiddel
middeleen
eenduim
duimof of
9 (Amsterdamseh)minder
minder
was dan
8, 98,(Amsterdamsch)
doodvan
vanBrechjen
BrechjenSpiegels,
Spiegels,
omvang
had, noemt
noemt Hooft,
Hooft, tijdig
tijdig getroost
getroost over
overdededood
omvang had,
haar
nnieuwe Son"
zegt, dat
dat de
de Hemel
Hemelhet
hetnur
nurzegent,
zegent,waarin
waarin hij
haar een
een „nieuwe
Son" en zegt,
hy geboren
haar„vercoren
nvercoren Lief"
Lief" zal
zalmogen
mogenzijn.
zijn. 4,
maanden later richt
richt hij
hij zijn
werd,
die haar
5 maanden
werd, die
4, 5
eerste
Leendertz, I,I, 74,
[Stoett, I,
I, 68,
68,
eerste minnedicht
minnedichttot
tot Christina
Christinavan
vanErp.
Erp. Uitg.
Uitg. Leendertz,
74, 78. [Stoett,
waar andere
andere lezing
lezing dan
daubij
bijLeendertz.]
Leendertz.]
71
7i waar
26.
39. In
de Dietsche Warande,
17, reeds
reeds herinnerde,
herinnerde,
komt, als
al s ik,
ik, Aant. 17,
Warande, komt,
Bl. 39.
In de
26. BI.
de
rangschikking der
der elementen
elementen van
vande
degeschiedenis
geschiedenis dezer
dezer vertaling
vertaling voor.
voor. Er
Er is
is
de rangschikking
maar
koeplet van
van bekend
bekend geworden,
geworden, zonder
zondervermelding
vermelding van
vanbron
brongedrukt
gedrukt
maar één
één koeplet
achter
eene uitgave
uitgave van
vanWesterbaens
Westerbaens MinJle-dichten,
opgenomen met
met andere
andere
en opgenomen
.31inne-dichten, en
achter eene
spelling
(gevolgd naar
Tesselschades eigen
kopie) in
in Dr Van
Vlotens boekjen
boekjen
Van Vlotens
spelling (gevolgd
naar Tesselschades
eigen kopie)
Tesselschade
h. vr.,
I)r., bI.
36. De
Destrofen,
strofen, door
door mij
mij aan
aan het
het oordeel
oordeel van
vanStalpaert
Stalpaert
bl. 36.
e. h..
Tesselschade e.
onderworpen,
zelfvertaald
vertaalden
engetracht
getrachtdaarmede
daarmedeniet
nietalleen
alleeninindedevaersmaat,
vaersmaat,
onderworpen, heb
heb ik zelf
maar
in de
de manier
manier der
der XVIIeXVlIe-eeuwsche
eeuwscheberijmde
berijmdeoverzetting
overzetting tetewerken.
werken.
maar ook
ook in
de Tasso-vertaling
Tasso-vertaling:: Dr G.
Kalff, Tijdschr.
T. en
en L.,
XIV,
[Zie verder
verder over de
L.,XITT,
Ned. T.
G. Kalff,
Tydschr. Ned.
bI.
17, en
en J.
J. F.F.M.
M.Sterck,
Sterck, Jaarb. v. Alb.
A lb. Thijm, 1905,
waar facsim.
facsim. v.
v.
1905, bI.
bl. 157, waar
bl. 17,
Vondels
vertaling naar
naar het
MS. in
in de
deBodleian,
Bodleian, Oxford.]
Oxford.]
Vondels vertaling
het MS.
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AANTEEKENINGEN.

het handexemplaar
handexemplaar [= H. E.]
E.] der
der Portretten,
Portretten, door den
den schrijver
schrijver van aanteekeIn het
voor;:
voorzien, komen
komen nog de
de volgende
volgende aanvullingen
aanvullingen voor
ningen voorzien,
Bij bl.
bI. 9, reg.
reg. ix
II v.
v. b.
b. lees
lees in
in pl.
pl. van
van van den
dm hoek
hoek der St.
St. Jansstraat,:
Jansstraat, :uituitdede
Bij
Oalvet"straat, [H. E.]
E.]
Calverstraat,
Bij bl.
bI. i9,
19, 3e
3e reg. v.
v. o.:
0.;
Bij
Swaentgen, —
- was
was zij
zij Susanna
Susanna de
de Moor,
Moor, met
met wie
wie Reael in 't huwelijk trad?
Swaentgen,
Deze vraag
vraag moet
moetvooralsnog
vooralsnogontkennend
ontkennend worden beandwoord.
beandwoord. Toen Susanna
Susanna de
de
Deze
Moor met
met Reael in 't huwelijk
huwelijk trad,
zij, zegt de
de kataloog der
der Hist.
Hist. Tentoontrad, was
was zij,
Moor
(1876) eene weduwe
weduwe De Picker.
Pieker. het
het Huwelijk
Huwelijk met
met dezen
dezen Heer zal
stelling v. Amst. (1876)
stelling
wel niet
niet liggen
liggen tusschen Swaentgens
Swaentgens „tranen"
• tranen" en hare
hare echtverbintenis
echtverbintenis met
met hem
toch wel
zij zoo
zoo lief had.
had. [H.
[H. E.]
E.]
dien zij
dien
BI. 24,
24, reg. 22 v.
v. b.
b. zijn
zijn de
de woorden
woorden;: donker
en raafzwarte
raafztVarteknevel,
knevel, veranderd
donker oog en
Bl.
in;: by
oij vonkelende
vonkelende lickt
licht-oruine
oogen en
en rosse
rosse knevel.
knevel. [H. E.]
E.]
bruine oogen
in
portretten van
van Laurens
Laurens Reael en Susanna
Susanna de
Moor door
door Thom.
Thom. de
de Keyzer
de Moor
[De portretten
zijn in
in Juni
Juni i9o8
1908 aan
aan het
het Rijksmuseum
Rijksmuseum in
in bruikleen
bruikleen afgestaan
afgestaan door
door den
den heer
heer
zijn
J. Blaauw.
Blaauw. Zie
Zie verder
verder Elias,
Elias, Vroedschap
Vroedschap v.v. Amsterdam,
391]..
A. J.
Amsterdarn, II 391]
-

v. b.:
b.; en,
en, ten
ten jare
jare i6x8
1618althands,
althands,„factoor"
.factoor" van
lieftl:
,. Reg. II v.
van de Camer In liefdi
ólocyende. (Zie
opdracht der
der Wraeckgierigen
1618, in 4°.
Rodenburgh, 1618,
(Zie de opdracht
Wraeckgierigen van
van Th. Rodenburgh,
bloeyende.
Joh. Hilman,
Hilman, Alfab.
Alfab.Overzicht,
Overzicht, bI.
E.]
joh.
bl. 78. [H.
[H. E.]
BI. 25,
25, reg. 3 v.
min of
ofmeer
meeronaangenaam
onaangenaam oogenblik. Het zij, dat heur vader
v. b.: min
Bl.
en moeder,
moeder, bij
bij het
hetaangaan
aangaanvan
vanhun
hunhuwelijk
huwelijk reeds
reeds bij voorraad
aanstaande
voorraad de aanstaande
telgjens eerlijk
hadden. [H. E.]
E.]
eerlijk gedeeld
gedeeld hadden.

BI.
Il, noot
noot *, lees;
bI. II.
Hoeksma, bI.
lees : Brandt,
Bl. xi,
bl. IS].
15].
Brandt, Leven,
Leven, bl.
i 1. [Uitg.
[Uitg. Hoeksma,
BI.
14, noot §, lees;
Hoeksma, bI.
lees : Brandt,
Bl. 14,
Brandt, Leven, [Uitg. Hoeksma,
bl. 23].
35, noot *, lees:
Hoeksma, bl•
bI. 431
43].
BI.
lees : Brandt,
Brandt, Leven, [Uitg.
Bl. 35,
[Uitg. Hoeksma,
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Wij
zijn ininden
denherfst
herfstvan
vanhet
hetjaar
jaar1640.
1640.Zachte,
Zachte,goudgoudWij zijn
kleurige
Oktoberdagen komen
komen den
denamsterdamschen
amsterdamsehen gemoegemoekleurige Oktoberdagen
deren,
die teteernstig,
ernstig,teteteder
tederofofteteverheven
verhevengestemd
gestemdzijn
zijn
deren, die
om
de groote
grootenajaarskermis,
najaarskermis, met
methaar
haarmarktgedruisch
marktgedruisch en
en
om de
haar
oliewalmen,
niet
te
verwenschen,
eenige
verademing
haar oliewalmen, niet te verwenschen, eenige verademing
schenken.
Zoo de
de Regentenfamilien
Regentenfamiliën voor
voor een
een deel
deel de
de SepSepschenken. Zoo
tembermaand
op hare
harehofsteden
hofstedenofofkleinere
kleinerebuitens
buitensdoordoortembermaand nog op
brachten,
de hoofden,
hoofden, niet
nietzelden
zeldentevens
tevenskooplieden
kooplieden of
of
brachten, -— de
fabrikeurs
(van
bier,
van
zeep,
van
touwwerk),
verblijven
fabrikeurs (van bier, van zeep, van touwwerk), — verblijven
met
paar
volwassen
kinderen;
endezen
dezen
toch veel
veel ininstad,
stad,met
eeneen
paar
volwassen
kinderen
; en
zijn
dagen der
der week,
week, waarin
waarin de
de grachten
grachten en
en pleinen
pleinen
zijn dus
dus de dagen
wat rustiger
rustiger zijn
zijn en
en waarin
waarin het
hetspreekwoordelijk
spreekwoordelijkkermisweêr
kermisweêr
voor
een
zoeler
lucht
en
helderen
hemel
heeft
plaats gegevoor een zoeler lucht en helderen hemel heeft plaats
maakt,
welkom.
maakt, hoogst welkom.
Te-vreden
en zelfs
zelfs eenigszins
eenigszinsluimig
luimiggestemd
gestemd(zoti
(zoûmen
menaan
aan
Te-vreden en
den
glimlach zeggen,
zeggen, die
die zijn
zijn knevel
knevel en
envast
vastgrijzend
grijzendpuntpuntden glimlach
stapt een
een in
in 't zwart
bedaagd
baardtjen omzweeft)
zwart gekleed bedaagd
baardtjen
omzweeft) stapt
Heer
langs den
den waterkant
waterkant der
der Keyzersgraft,
Keyzersgraft, Oostzijde,
Oostzijde, in
in de
de
Heer langs
Wegh, -gelijk
-gelijk de
detegenwoordige
tegenwoordige
richting
Heylighen Wegh,
richting van
van den
den Heylighen
Leidsche
nog genoemd
genoemd werden
werden v6or
vóor dat
dat de
de stad
stad bij
bij
Leidsche straten
straten nog
de
Leidsche Poort,
Poort, enenverder
verderoostwaards,
oostwaards,hare
harelatere
latere uituitde Leidsche
breiding
had verkregen.
verkregen. Over
Overzijn
zijnfluweelen
fluweelen lijfrok,
lijfrok, draagt
draagt
breiding had
hij
een lakenschen
lakensehen mantel,
mantel, die
die van
van boven
boven openhangt
openhangt en
en de
de
hij een
satijnen
laat zien
zien;; de
de linker
linker hand,
hand, in
in gemsleêr
gemsleêr gegesatijnen voêring
voêring laat
Uitdedemaat
maatvan
vanden
denmantel,
mantel,
schoeid,
houdt dien
dien bij-een.
bij-een. Uit
schoeid, houdt

1640 : r64.1.
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kort genoeg
genoeg om
om een
eendegen
degenmet
metzwart
zwartgevest
gevestzichtbaar
zichtbaar te
te
kort
laten,
laten, valt,
valt, even
even als
als dit
ditzijdgeweer-zelf,
zijdgeweer-zelf, af
af te
te leiden,
leiden, dat
datwij
wij
hier
hier met een
een Edelman
Edelman te
tedoen
doenhebben.
hebben.De
Deveêr
veêrop
opden
denhoed,
hoed,
speldewerk van
van kraag
kraagenenhandboorden
handboordenzijn
zijndaar
daarniet
nietmeê
meê
het speldewerk
strijd.
in strijd.
deur of
ofvijf
vijfvoorbij
voorbij de
deonlangs
onlangsvolbouwde
volbouwdevorstelijke
vorstelijke
Een deur
woning van
van de
defamilie
familieCoymans
Coymans** later
later bij
bij erfenis
erfenis aan
aan den
den
woning
Ridder en Burgemeester
Burgemeester Huydecoper
Huydecoper van
van Maersseveen
Maersseveen overoverRidder
t, trekt
trekt onze
onze wandelaar,
wandelaar, die
die een
een goede
goedesestiger
sestigerzijn
zijn
gegaan f,
kan, aan
aan de
deschel
schelvan
vaneen
een
breed
koopmanshuis,van
vanroode
roode
kan,
breed
koopmanshuis,
baksteenen gebouwd
met lijsten,
lijsten, sluitsteenen
sluitsteenen en
engeveltopgeveltopbaksteenen
gebouwd en met
cieraden van
bergsteen voorzien.
voorzien. Het
Het isiseen
eenflink
flinkperceel,
perceel,
cieraden
van bergsteen
groote gewelfde
gewelfdekelders
kelders;
eender
derbreedste
breedstevan
vande
degracht.
gracht.
met groote
; een
lakei, wiens
wiensblaauw
blaauwwambuis
wambuismet
metzilver
zilvergeboord
geboordis,
is,opent
opent
Een lakei,
de deur
deur en
envraagt
vraagtopopzachten
zachtentoon,
toon,terwijl
terwijl hij
hij het
hetspreekspreekde
vertrek ter
ter linker
linker hand
hand opent,
opent, wien
wien hij
hij de
de eer
eer mag
mag hebben
hebben
vertrek
aan
te dienen.
aan
te dienen. %\
"Mijn
Heer verwacht
verwacht mij,"
mij,"andwoordt
andwoordt de
debezoeker
bezoeker:: „ik
"ik
„Mijn Heer
zal dus
dus maar
maar d6orgaan
dóorgaan naar
naar dedewerkplaats."
werkplaats." Zoo
Zoogezegd,
gezegd,
zal
zoo
gedaan:: uit
uit,. het
het overwelfde
overwelfde hooge
hoogevoorhuis,
voorhuis,waarvan,
waarvan,
zoo gedaan
links en rechts,
rechts, dedeboogvormige
boogvormigeindiepingen
indiepingen een
een soort
soort van
van
links
nissen
strekken voor een
een zestal
zestal borstbeelden
borstbeelden van
vanromeinsche
romeinsche
nissen strekken
helden
en heldinnen,
heldinnen, treedt
treedt de
de bezoeker
bezoeker over
over in
in de
de achterachterhelden en
gang,
die, zoowel
zoowel als
alsdedesteenen
steen enzaaltrap,
zaaltrap, met
meteen
eenlooper
looper
gang, die,
van
smirnsch tapijtgoed
knecht opent
opent hem
hem de
de
van smirnsch
tapijtgoedbelegd
belegdis.
is. De
De knecht
deur
der zale.
zale. Als
Alsmen,
men,deze
dezebinnentrad,
binnentrad,had
hadmen
meneene
eeneruime,
ruime,
deur der
rijk
gemeubelde kamer
kamer voor
voor zich
zich:: rijk
rijk in
in den
den goeden
goeden zin
zin::
rijk gemeubelde
rijk
schoonheid, dat is
is aan
aan harmonie
harmonie:: links
links in
in de
de diepte,
diepte,
rijk aan
aan schoonheid,
den
schoorsteen, waarboven
waarboven twee
tweewapenborden
wapenborden opgeopgeden hoogen schoorsteen,
hangen
waren:: het
het mannelijke,
mannelijke, op blaauwen
blaauwen grond
grond een
een zilzilhangen waren
veren
ingebogen keper
keperenendrie
driedruiven-trossen
druiven-trossenvoorstellend
voorstellend;;
veren ingebogen
het
vrouwelijke, een
een klimmenden
klimmenden leeuw
leeuw vertoonend,
vertoon end, die een
een
het vrouwelijke,
rood
en
staf
in
de
klaauwen
droeg.
Rechts
had
men
een
groote
rooden
in de klaauwen droeg. Rechts had men een groote
gebeeldhouwde
met 3 3Japansche
]apanschepronkvazen
pronkvazen eI,1
en 22 dO
d°
gebeeldhouwde kast,
kast, met
bekers;
vensters, die
die uitzicht
uitzicht gaven
gaven op
op een
een
bekers ; tegenover
tegenover de
de vensters,
fraayen
tuin, stond
stond een
een dressoor,
dressoor, met
met de
de fijnst
fijnst besneden
besneden en
en
fraayen tuin,
bestipte
rood-bruine behangsel van
van
bestipte drinkglazen
drinkglazen beladen.
beladen. Het
Het rood-bruine

* A.1m.
.dIm.

1863.
x863,, bi.
bl. 217.
2z7.

tt D.
D. Wal'.
bi.
War. IX bl.
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geperst leêr,
dof gouden
gouden figuren,
figuren, werd
werdverlevendigd
verlevendigd door
door
leér, met dof
een grooter getal historische schilderstukken,
schilderstukken, dan
in de
dan men in
meeste koopmanshuizen aantrof.
Trouwens geen
geen koopman
koopman
aantrof. Trouwens
bewoonde dit
koopmanshuis ook
bewoonde
dit koopmanshuis
ook;; als
men naar
naar boven
boven ging
als men
zoû
op den
den ondersten zolder
zol). men
men op
zolder een
een geheel muzeilm
muzetim van
oudheden
gevonden hebben.
hebben. Maar
Maar wij
wij zijn
zijn thands in de zaal.
oudheden gevonden
In
den midden
midden stond een
een groote vierkante
In den
vierkante tafel
tafel op gedraaide
en kruislings
kruislings verbonden
verbonden pooten;
pooten ; daarboven
daarboven hing een bronzen
lichtkroon, die
meer in
in een
een kasteel
kasteel van
van Hoog-Beyeren dan
die meer
in eene amsterdamsche
amsterdamsche burger
huis behoorde.
behoorde. De
burger woning
woning te
te huis
zware
draperiën waren
slechts aan
aan het
hetlinker
linker hoek
venster
zware draperiën
waren slechts
hoekvenster
opengeschoven.
venster zat
zat eene nog
blonde
opengeschoven. Voor
Voor dat venster
nog jonge blonde
vrouw
achter een
een tafelt
jen, en
in een
een dik
dik boek
boek met
met een
een
vrouw achter
tafeltjen,
en las
las in
massa
linten en
en met
met gewerkte
gewerkte zilveren
zilveren sloten.
sloten.
massa linten
Het was
was Mar
háarwapen,
wapen,dat
datboven
bovenden
denschoorsteen
schoorsteen prijkte;
prijkte ;
zij was
was de
de vrouw
vrouw des
huizes. Misschien
het vruchtbaar
vruchtbaar
zij
dés huizes.
Misschien werd
werd het
genie van
van haren
harenman
manopopgepaste
gepastewijze
wijzedoor
doorde
dedruiven-trossen
druiven-trossen
verzinnebeeld, -— zeker
zeker is
het,
dat
de
leeuw
van haar
haar geis
dat de leeuw van
slacht zijn
aard in
in haar
haar vrouwlijk hart
zijn aard
hart niet bizonder had
overgestort
men moest
moest alleen
alleen den
den moed,
moed, niet
niet den
den toorn,
toorn,
overgestort ;; of men
van
den Koning
Koning der
der wouden
wouden gedenken.
gedenken.
van den
Zij
een allerliefste
allerliefste duitsche type.
Zij had
had de
de blaauwe
Zij was een
type. Zij
oogen, de aandoenlijke
aandoenlijke wenkbraauwlijn en
en tedere hoofdslapen
der
vrouwen uit
uit het
hetNoorden,
Noorden,maar
maaruituitmond
monden
enneusvleugels
neusvleugels
der vrouwen
sprak
kracht en
vuur, die
die de
de Zuiderlingen kensprak meer
meer de
de kracht
en het vuur,
merkt;
blankheid had
had dan
dan ook
ook een
een gloed,
gloed, dien
dien wij
wij in
in
merkt ; hare
hare blankheid
Holland
ongewoon zijn.
zijn. Zij
Zij droeg
droeg een
eendonker
donker zijden
zijden kleed
kleed
Holland ongewoon
van
eenvoudigen snid,
puntvan eenvoudigen
snid, eene geborduurde
geborduurde kraag
kraag met
met punteikelt
jens, het bekende
bekende vleugelmutsjen, en,
om het
het lijf,
lijf, een
een
eikeltjens,
en, om
koord
waar een
een metalen
metalen cieraad aan
Een paar
paar ringen
ringen
koord waar
aan hing.
hing. Een
voltooiden haar
haar toilet,
toilet, ofschoon
ofschoon het
hetnog
nogmaar
maarvoormiddag
voormiddagwas.
was.
Toen
de Heer,
Heer, die
die zeide verwacht
Toen de
verwacht te worden, binnentrad,
stond
op, met
met de
de z:eer
trilling van
van iemant, die
stond zij
zij op,
zeer lichte
die op
lichte trilling
een
bezoek is
is voorbereid
voorbereid en
en het
het toch
tochmin
minwelkom
welkomvindt.
vindt.
een bezoek
Geen sekonde verwijlde
dit
gevoel
echter
in
haar
hart.
Zij
verwijlde dit
echter in haar hart. Zij
rees
met matige,
matige, hoffelijke
hoffelijke haast
haast van
van haren
haren zetel,
zetel, lei
lei haar
haar
rees met
boek
gesloten op
de tafel
tafel enentrad
tradopop
den
bezoekertoe
toe::
boek gesloten
op de
den
bezoeker
"Seyd
recht
willkommen,
Herr
Ritter,"
sprak
zij,
in
't
HoogHerr Ritter," sprak zij, in
„Seyd
duitseh,
met een
een glimlach,
glimlach, welks
welksbevalligheid
bevalligheid schuil
schuil ging
duitsch, en
en met
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in een
in
een natuurlijken
natuurlijken en recht
recht bekoorlijken schroom. Zij
Zij strekte
strekte
de rechter
de
rechter hand
hand eenigszins vooruit.
vooruit. De Ridder hield den
den hoed
in zijn
in
zijn linker,
linker, met
met de
de ontbloote rechter
nam hij
hij hare vingerrechter nam
boog zich
toppen, boog
zich en
en kuste
kuste ze
ze eerbiedig.
eerbiedig.
„Ik bid
"Ik
bid u, neem
zij in
in half
half Hoog-,
Hoog-, half
half
neem plaats,"
plaats," ging
ging zij
N
ederduitsch voort
voort;; "ik
zal uw
uw Genade
Genade bij
bij mijn
mijn man
man gaan
gaan
Nederduitsch
„ik zal
aandienen."
De
zwarte Heer
Heer lachte
lachte om de
de vluchtig uitgesproken
De zwarte
uitgesproken hoogduitsche titulatuur,
tweede plaats,
plaats, om
om de
de bizondertitulatuur,en,
en, in
in de
de tweede
heid, dat
dat hij,
hij, na
na den
den dienst
dienst van
van den
den knecht
knecht te
te hebben afgewezen, nu
toch aangediend
aangediend zoû
worden. De Dame
Dame opende
opende
nu toch
zoti worden.
in den
der kamer
in
den rechter
rechter achterhoek der
kamer eene deur,
die
toegang
deur,
gaf tot
tot een
eenhelder
helderenenkalm
kalmverlicht
verlichtvertrek,
vertrek, waar
waar zich
zich nog
nog
een drietal
drietal andere
andere personen
personen beyond.
bevond.
De
Ridder in
in de
dezaal
zaalkon
konniet
nietzien,
zien,wat
watdaar
daar omging;
De Ridder
omging ;
ten
eerste wijl hij
er
met
zijn
rug
heengekeerd
stond,
ten eerste
hij er met
stond, ten
andere wijl een
van den
denzolder
zolderhangend
hangendgordijn
gordijn scheiding
scheiding
een van
maakte tusschen de
geopende kamerdeur
kamerdeur en de
de tuin
vensters
de geopende
tuinvensters
zaal.
der zaal.
Met
haastig-zachten tred
Dame binnen,
binnen, en
en zeide:
Met haastig-zachten
tred ging
ging de Dame
zeide :
„Daar IS
"Daar
Heer Drost
Drost al.
Wat zal
zal ik
ik zeggen?"
ís de
de Heer
al. Wat
zeggen ?"
„Niets !" klonk
"Niets!"
zachten toon
toon het
het andwoord van een -4,
klonk op zachten
35-jarig man;
ontvangen," en
en in
in 't
man ; "ik
„ik zal Zijne Edelh. gaan
gaan ontvangen,"
zelfde oogenblik leî
hij
een
teekenpen,
die
hij
in
de
hand
lei hij een
die hij in de hand
had, neër,
neêr, verborg
boek, waarin
waarin hij
hij gewerkt had, in eene
verborg het boek,
tafellade, en
vroeg aan
aan de
de beide
beide andere
andere in
in het
het vertrek
vertrek aanen vroeg
personen:: ,,'t
den geëerden vrienden
immers gewezige personen
Is den
„'t Is
vrienden immers
..... ".g?"
?"
fdlli
JaHZg.
De man,
man, die
die voor
voor een
eenportret
portret gepozeerd,
zoowel als
De
gepozeerd, zoowel
als de
Dame, die
die achter
achter den
denstoel
stoeldesdes
kunstenaarshad
hadgestaan,
gestaan,
Dame,
kunstenaars
glimlachend hun
hun toestemming,
toestemming,en
enJoachim
Joachim von
von Sandrart
gaven glimlachend
Stockau, de schatrijke
schatrijke schilder,
schilder, die
die in
in het
het deftige
deftige Keizersauf Stockau,
huis woonde,
woonde, ging den
den Drossaart Pieter CornelisCornelisgrachtsche huis
den beroemden
beroemden schrijver,
schrijver, te
zoon Hooft, den
te gemoet, die een oogenantichambre bij
bij hem
hem had
had gemaakt.
gemaakt.
blik antichambre
"La
Sua
Signoria
avrebbe
dovutointrodursi
introdursi se stessa e
„La Sua Signoria avrebbe dovuto
tanta desiderosa
desiderosa compagnia*!"
compagnia *!" zeide
zeide de
dirittamente in tanta
nUwe Edelh.
Edelh. had
had zich-zelve,
zich-zelve,enenrechtstreeks,
rechtstreeks, in
in een
eengezelschap
gezelschapmoeten
moetenaanaan** „Uwe
melden, dat steeds
steeds zoo
zoo zeer
zeer naar
naar uuverlangt."
verlangt."
melden,
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schilder, met
met meer
meer stemverheffing
stemverheffing dan
dan hij
hij gewoon
gewoon was.
was.
schilder,
Drost glimlachte
glimlachte en
en zeide
zeide galant
galant en oprecht
oprecht tevens
tevens::
De Drost
. . ad essere
"Non ho
ho perduto
perduto niente,
niente, Signor Consigliere, ....
„Non
per la
la Sua graziosa
graziosa sposa
sposa*!"
* !"
ricevuto per
De Heer
Heer Sandrart, die, zoowel als
als Hooft,
Hooft, gaarne
gaarne ItaliDe
sprak, hoewel
hoewel ook
ook Hoogduitsch, Fransch
Fransch en Hollandsch
aansch sprak,
hem gemeenzaam
gemeenzaam waren,
waren, plaatste
plaatste zich
zich ruglings tegen
tegen de
de
hem
draperie en
wees, dit
dit maal
maal zonder
zonder te
tespreken,
spreken, met
metdedelinker
linker
draperie
en wees,
naar zijne werkplaats,
werkplaats, op
de Drost
Drost zoû
op dat
dat de
zoil binnengaan.
hand naar
Voor een
een hollandschen schilder
der XVIIe Eeuw
had de
de
schilder der
Eeuw had
Voor
Heer van
van Stockau al
al een
een zeer
zeerdeftig
deftigvoorkomen.
voorkomen. Zijn
Zijn fijn
Heer
besneden, ernstig,
ernstig, meer
meer zacht
zacht dan
dangeestig
geestiggelaat
gelaatwas
was ombesneden,
door een
een kapsel
kapsel van
vangescheiden
gescheiden fijn krullende
krullende lange
geven door
het palet
palet
haren, die
kleur hadden,
hadden, gelijk
men alleen
alleen op het
haren,
die een kleur
gelijk men
van Ter
Ter Burgh
Burgh en
en Verkolje
Verkolje te-rug-vindt
te-rug-vindt:: dat blaauw blond,
van
dat toch
toch zekeren
zekeren gloed
gloed in
in weêrschijn heeft. Hij
Hij was
was gelukkig
dat
nog niet
niet ininhet
hettijdperk,
tijdperk, dat
dathij
hij de
depruik
pruik Louis
Louis XIV
XIV aannog
vaarden
zoû. ,)
droeg een
een zijden
zijden wambuis
wambuis van
van donkerder
Hij droeg
vaarden zoti.
1) Hij
op de platte
die neêrvielen op
platte
schakeering dan zijne lokken,
lokken, die
Ik noem
noem hem
hem daar zoo even
vierkante kraag
vierkante
kraag van
van Louis
Louis XIII.
XIII. Ik
Van
een hóllandschen
schilder;; hij
verdient dien
dien naam.
naam. Van
hij verdient
h6llandschen schilder
henegouwschen oorsprong,
Frankfort geboren,
geboren, heeft
heeft hij
hij
oorsprong, in
in Frankfort
bij
den Andwerpenaar kunstgraveur
kunstgraveur Gillis Sadeler in
Praag
in Praag
bij den
leeren
teekenen, maar
als leerling
leerlingaangenomen
aangenomenen
en opgeleid
opgeleid
maar is als
leeren teekenen,
door Gerard
Gerard Honthorst te Utrecht
Utrecht;; heeft dezen naar
naar Engeland
vergezeld, -— waar
hij veel
veel geschilderd
geschilderd heeft;
naar Italië
heeft ; is naar
waar hij
in Duitschland getrouwd
gegaan;
Edelfrdulein von
getrouwd met het Edelfräulein
gegaan ; is
is in
Milkau, wier
kennis wij
wij zoo
zoo even
evengemaakt
gemaakthebben,
hebben, maar
maar heeft
heeft
wier kennis
te
zich
omstreeks
1636
weêr
in
Nederland
en
wel
hier
zich omstreeks 1636 weêr in Nederland en wel hier te
Amsterdam
en er
er een
een zijner beste werken gewrocht;
gewrocht ;
Amsterdam gevestigd, en
het korporaalschap van
Bicker van
van Zwieten, met
met de steenen
van Bicker
Maria
de Medicis, die
Van Lennep
Lennep (onbegrijpelijkerwijze)
die Van
Maria de
het stadhuis
stadhuis had
had zien
zien hangen
hangen t.
nooit
t. In
In het tegenwoordig
nooit op het
tijdperk
echter een
een schilderstukjen van
minder omvan minder
tijdperk heeft
heeft hij
hij echter
den ezel, en toen de schilder
vang
onderhanden. Het
yang onderhanden.
Het staat
staat op
op den
uit zijne werkkamer
zijn ridderlijken gast
ging,
gast te gemoet ging,
werkkamer zijn
de
twee
andere
vrienden
daarvoor,
en
beplaatsten
zich
daarvoor, en beplaatsten zich de twee andere

** „Ik
nIk heb
niets bij
bij verloren,
verloren, Heer Raad,
Raad, met ontvangen
ontvangen te worden
worden door
door nwe
uwe
heb er
er niets
beminnelijke echtgenote."
tt Vondel,
Vondel, IIl,458.
III, 458.
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schouwden
het;; de
de Dame
Dame ditmaal
ditmaal zittende,
zittende, de
de Heer
Heerachter
achter
schouwden het
haar
staande.
haar staande.
"Wel,
wat een
eengelukkige
gelukkigeontmoeting
ontmoeting!"
riepde
deHeer
HeerHooft
Hooft
„Wel, wat
!" riep
uit,
terwijl
hij
binnentrad.
De
Dame
stond
glimlachend
op;
uit, terwijl hij binnentrad. De Dame stond glimlachend op
;
de
fijne blos,
blos, die
die haar
haar gelaat
gelaat nooit
nooitverliet,
verliet,werd
werd nog
nog wat
wat
de fijne
verhoogd;
heusch en
en hartelijk
hartelijk ging
ging zij
zij den
den Drossaart
Drossaart te
te gemoet.
gemoet.
verhoogd ; heusch
Het was
was onze
onzevriendin
vriendin Maria
Maria Tesselschade
TesselschadeRoemers
Roemersdochter.
dochter.
Sints
wij haar,
haar, voor
voortwintig
twintigjaar
jaargeleden,
geleden,ten
tenhuize
huizehaars
haars
Sints wij
vaders
vonden, is er
ervrij
vrijwat
watgebeurd
gebeurd:
zijisisonder
onderdeels
deels
vaders vonden,
: zij
gelukkige, deels
deelsnoodlottige
noodlottigeomstandigheden
omstandigheden getrouwd
getrouwd geweest
geweest
aan
jongen Allart
Allart Janssen
Janssen Crombalch,
Crombalch, dien
aan hare
hare
aan den jongen
dien we aan
zijde
ter laatster
laatsteravondmaaltijd,
avondmaaltijd, door
doorRoemer
RoemerVisscher
Visscher
zijde zagen ter
gegeven,
maar hij
hij heeft
heeft niet
nieteens
eensKoperen-Bruiloft
Koperen-Bruiloftmet
methaar
haar
gegeven, maar
mogen
nu ruim
ruim 66 jaar
jaar weduwe,
weduwe, en
en nog,
nog, als
als in
in
mogen vieren.
vieren. Ze
Ze is nu
haar
huwelijk, te
Alkmaar gevestigd.
De andere
andere gast,
gast, dien
dien
haar huwelijk,
te Alkmaar
gevestigd. De
Hooft in
in zijne
zijne waardeering
waardeering der
der ontmoeting
ontmoeting niet
niet uitsloot,
uitsloot, was
was
een deftig
deftig man
manvan
vancaca5353jaar,
jaar,dus
dus
7 jaarjonger
jongerdan
danHooft.
Hooft.
caca7 jaar
Zijn
zwart en schitterend
schitterend oog
oog blonk
blonk hem
hem vreedzaam
vreedzaam en
en blijblijZijn zwart
moedig
opslaan, om
om den
den Drost
Drost te
te
moedig tegen;
tegen ; hij
hij moest
moest het
het opslaan,
begroeten,
want
hij
was
niet
alleen
wat
meer
gezet,
maar
begroeten, want hij was niet alleen wat meer gezet, maar
ook
iets kleiner
kleiner dan
dan deze.
deze.
ook iets
"Hoe
vaart gij,
gij, Heer
HeerVondel
Vondel!"
vroegHooft,
Hooft,met
metgematigd
gematigd
„Hoe vaart
!" vroeg
welgevallen, en stak
stak de
dehand
handuit,
uit,die
dieVondel
Vondelmet
metbescheidenbescheidenwelgevallen,
heid
drukte. Het
Het waren
waren daar
daar eenigszins
eenigszins de
de handen
handen van
vanCorCorheid drukte.
nelis
Witz en
en Johannes
Johannes van
van Waveren
Waverenop
op de
de Schuttersmaaltijd
Schutter smaaltij d
nelis Witz
van
Van der
der Helst
Helst:: de
deblanke
blankevan
vanHooft
Hooft
wastrouwens
trouwens
van Van
was
krachtig
om de
dekunstige
kunstigeveder
vederder
derNederlandsche
Nederlandsche
krachtig genoeg
genoeg om
Historiën
voeren, maar
maar zoil
zoû te
te kort
kort hebben
hebben geschoten,
geschoten, als
als
Historien te
te voeren,
ze,
gelijk
Vondel,
Lucifer
uit
den
Hemel
moest
bliksemen,
ze, gelijk Vondel, Lucifer uit den Hemel moest bliksemen,
of ook
ook maar
maar roskam
roskam en
en rommelstok
rommelstok hanteeren.
hanteeren.
Er
waren hier
hier dus
dus drie
drie der
der schitterendste
schitterendste leden
leden van
van dien
dien
Er waren
kunstlievenden
welke het
het slot
slotvan
vanMuyden,
Muyden,in
in
kunstlievendenkring
kring bij
bij éen,
éen, welke
de
eerste helft
helft der
derXVIIe
XVIIeEeuw,
Eeuw,tottoteen
eenmiddelpunt
middelpunt der
der
de eerste
nieuwe
nederlandsche beschaving
gemaakt, hoe ververnieuwe nederlandsche
beschaving heeft
heeft gemaakt,
scheiden
aanleg en
en richting
richting de
de leden
ledenvan
vanhet
hetgezelschap
gezelschap
scheiden van
van aanleg
zich
voor den
den oplettenden
oplettenden navorscher
navorscher ook
ook betoond
betoond hebben.
hebben.
zich voor
"Wat
is uw
uw beeltenis
beeltenis waar
waar en
enschoon
schoon!"
zeide TesselTessel„Wat is
!" zeide
schaà
den Drost,
Drost, na
na dat
dat men
men zich
zich om
om den
den ezel
ezel gegeschaå tot
tot den
groept had.
had.
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"Signor Gioachimo doet
doet mij
mij veel
veel eer,”
eer," andwoordde Hooft,
Hooft,
„Signor
wil ....
....""
"dat hij
hij mij
mij wel
wel eenige uren wijden
wijden wil
„dat
"Ik heb
heb den
den uitgever van 's Heeren Ridders Historien
Historiërl
- „Ik
—
nooit lachte)
„de
op mijne
mijne hand,"
hand," zeide Sandrart
Sandrart (die bijna
bijna nooit
lachte);; "de
Elzevier heeft
heeft mij
mij gevraagd
gevraagd een
een contrafat
contrafät van
Heer Louys Elzevier
Hooft te
te maken
maken en
en Z.Edelh. bewogen
voor mij
mij
bewogen voor
den Heere Hooft
te zitten,"
Delfsche Miere- "Ja,"
zeide Hooft,
Hooft, „het
"het afzetsel,
afzetsel, dat de Delfsche
Miere—
„Ja," zeide
van mij
mij gemaakt
gemaakt heeft,
jong om
om nu
nu nog
nog te
heeft, was
was veel
veel te jong
velt van
kunnen dienen
dienen;; en Monsieur
Monsieur Elzevier
Elzevier meent,
meent, dat
dat wat
wat cierraads
kunnen
niet kwalijk
kwalijk aan
aan mijn
mijn Boek
Boek der
der Historiën
van kopersneden niet
besteed ware.
ware. Mij
Mij dunkt
dunkt echter
echter altijd
altijd nog,
nog, dat
dat een
een fraaye
besteed
titelprent, door
onzen ervaren
ervaren en belezen Heere
door onzen
zinnebeeldige titelprent,
voor het
het werk
werk
van Stockau ontworpen, eene betere verlichting voor
zoû strekken.
strekken. Maar
Maar wat
zijt gij
gij gelukkig,
gelukkig, Heer
Heer Paltsraad,
wat zijt
zotl
zoo vroeg
vroeg op
op den
den dag
dag reeds
reeds bezocht
bezocht te
te worden door
zulke
zoo
door zulke
overvliegende
geesten ** als
als de ongelijkbare Alkmaarsche Musa
overvliegende geesten
. . ..""
en de
de Phcebus van
Amsterdam ....
van Amsterdam
en
De Heer
Heer Sandrart had
op deze
deze bedekte
bedekte vraag
vraag moeten
moeten voorhad op
bereid
wezen;
maar
hij
was
het
niet;
zijne
bedaardheid
maar
hij
was
het
niet
;
zijne
bedaardheid
en
bereid wezen ;
eenigszins stijve hoffelijkheid raakten in gevaar
gevaar;; bleken althands
een
weinig uit
uit het
het veld
veld geslagen.
geslagen. Vondel
Vondel had
had niet
niet goed
goed geeen weinig
luisterd:
zijne gedachten
elders, al was
was het
hetmet
met
gedachten hielden
hielden zich
zich elders,
luisterd : zijne
de
hier
tegenwoordigen,
bezig.
En
terwijl
Tesselschade
andbezig.
En
terwijl
de hier
woordde:
Muze, die onder„Inderdaad, de kermerlandsche Muze,
woordde : "Inderdaad,
tusschen hare
zangstem allengskens verliezen
gaat, is
is vroeger
vroeger
verliezen gaat,
hare zangstem
overgekomen
gedacht had,"
had," rees
rees de
de schilder op, kreeg
overgekomen dan
dan ze
ze gedacht
een pan
eeltjen, dat
omgekeerd tegen
den muur
muur stond,
stond, en
en
dat omgekeerd
tegen den
paneeltjen,
zeide:
"Dee geëerde
vrienden waren
waren nieuwsgierig
nieuwsgierig om
om te
tezien,
zien,
geëerde vrienden
zeide : „D
hoe
ik er
er in
in slagen
slagen zoû
goeden bekende
bekende van
te
zoti een
een goeden
van hen
hen af te
hoe ik
beelden."
Te-gelijk zett'e hij
het pan
eeltjen op
ezel.
hij het
paneeltjen
op den ezel.
beelden." Te-gelijk
Vondel
en Tesselschade ontstelden lichtelijk,
lichtelijk, en
en wisselden
wisselden een
een
Vondel en
snellen
blik.
snellen blik.
"Hee,
is dat?"
„het schijnt een geestelijk
dat ?" vroeg Hooft:
Hooft : "het
„Hee, wie
wie is
Heer
zijn."
Heer te zijn."
-— "Het
PaterPetrus
PetrusLaurentius,"
Laurentius," andwoordde
Sandrart::
„Het isis Pater
andwoordde Sandrart
"Uwe
Z. Eerw. waarschijnlijk
waarschijnlijk niet."
kent Z.
„Uwe Edelh. kent

**

Brieven,
Brieven,lIl,
III, 288.
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— "Neen,"
„Neen," zeide Hooft koel:
koel : "ik
„ik ken wel
wel Dominus
Dominus Jacobus
Laurentius 2), maar
van mijne smaak
cobus Laurentius
maar ook
ook die
die is van
smaak niet.
Wat de dienaars
Wat
dienaars der
der Roomsche Kerke betreft, —
- ik ken hier
ter stede
ter
stede alléen den Farrer van
ronde Bagijnhoff... Is
van het ronde
Is
deze
Laurentius een
een missionarius?"
deze Petrus Laurentius
missionarius ?"
De toegesprokenen waren
niet op
ophun
hungemak,
gemak,wel
wel wetende,
wetende,
waren niet
dat
men bij
bij 's Lands Regeering op
dat men
op de vernieuwing der plaktegen de
katen tegen
de ordensgeestelijken bedacht
was. Vondel
Vondel en
bedacht was.
Tesselschade
schudd'en inwendig
Tesselschade schudd'en
inwendig het hoofd, over de onhandigvan den
den zoo
heid van
zoo licht
licht in de
de war
war gebrachten Palts-raad.
„Het is
"Het
is een
een zoon
zoon van
van Franciscus
zeide Vondel,
Franciscus Xaverius," zeide
wel voelende
dat de Apostel
Apostel der
der Indiën
eer
genade
in zekere
wel
voelende dat
Indiën
oogen kon
vinden dan
dande
destichter-zelf
stichter-zelfder
derberoemde
beroemde Sociëteit;
kon vinden
Sociëteit ;
en te fier
en
fier om
om te
te liegen.
uw Pater
Pater Peter
Peter hier
hier
-— "Gij
wilt toch
toch niet
niet zeggen, dat
„Gij wilt
dat uw
komt
als een
een apostel
apostel onder
onder de
de Heidenen?"
komt als
Heidenen ?" vroeg
vroeg Hooft
ernstig.
"Onder
Heidenen wel
wel niet,"
niet," zeide Vondel, wiens gemoed
„Onder de Heidenen
onder velen.
wier
een weinig
kwam ; "maar
een
weinig in beroering
beroering kwam;
„maar wel onder
velen .wier
het
Eene
noodige
keert."
devotie
zich
juist
niet
altoos
naar
devotie zich juist niet altoos
het
noodige
Tesselschade wilde eene losbarsting voorkomen:
voorkomen : "Van
„Van Petrussen gesproken," zeide zij,
"heeft Mijnheer
Mijnheer de
Drost het
het
zij, „heeft
de Drost
Pietro Martire en
vooral de
fraaye schilderij
schilderij gezien
gezien van
van San Pietro
en vooral
schetsen
H. Magdalena,
Magdalena, door
door den
den Heere van Sandrart
schetsen van
van de H.
aangelegd ?"
-— "Mijn
heeft de
de Magdalenaas nog
niet gezien,"
gezien,"
„Mijn Heer
Heer heeft
nog niet
in het
het licht
licht der
derpoëzie,
pOëzie,
zeide de schilder;
schilder ; en althands niet
niet in
twee onzer
onzer eerste
eerstevernuften
vernuftenwel
welop
opmijn
mijnwerk
werkhebben
hebben
dat twee
willen laten vallen."
vallen."
willen
Hooft was
was nog
nog niet
niet geheel
geheel gewonnen
gewonnen voor
voor de
denieuwe
nieuwe
Hooft
samenspraak.
dan wierp
wierp hij
hij een
een blik
blik van
vanter-zijde
ter-zijde op
op
samenspraak. Nu
Nu en
en dan
portret van
van Pater
Pater Laurenssen
Laurenssen :: want
want de
de Jezuïeten hebben
het portret
de eer
eer genoten,
genoten, dat
dat ze
ze voortdurend hier in
in Nederland
Nederland gede
met een
eenhartstochtelijk
hartstochtelijkbijgeloof.
bijgeloof. Tesselschade
zijn met
vreesd zijn
Drost er
er op,
op, iets aan
den draagband
draagband van
van
betrapte zelfs den
den Drost
aan den
zijn degen te
te verschikken.
verschikken.
zijn
Heer Sandrart een
stuk bordpapier
bordpapier voor
voor
Terwijl de Heer
Terwijl
een breed stuk
dag kreeg,
kreeg, - waarop Jesus'
Jesus' Voetwassching
V oetwassching door
den dag
door de zonMagdalena, hare
hare juweelen verwerpende, - en Magdadares, - Magdalena,
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lena, in
boetvaardigheid, met
zwart en
en wit
witkrijt
krijtkrachtig
krachtig
in boetvaardigheid,
met zwart
geteekend waren, - was die
Frau Pfalz
Pfalz-Räthin
een
die Frau
Rdthin uit
uit een
boekenrek een
zij met
met
boekenrek
een quarto-schrijfboek gaan
krijgen, dat
gaan krijgen,
dat zij
den bevalligsten glimlach
Drost, ter
ter
glimlach opensloeg
opensloeg voor
voor den
den Drost,
plaatse waar
hij het
plaatse
waar hij
het handschrift
handschrift van
van Tesselschade herkende.
Hij maakte
Hij
maakte voor
voor 't eerst
kennis met
met het
het gedicht:
eerst kennis
gedicht :
-

„Ontoyt oft toyt
toyt ghy
"Ontoyt
ghy u, Maria
Magdalene ?
Maria Magdalene
„Als ghy uw hayr ontvlecht,
"Als
verwerpt de luister
luister steenen
ontvlecht, verwerpt
„En keurt
"En
keurt voor
voor vuyl en
vals al wat
wat dat
dat voordeel
voordeel doet
doet
en vals
„Om deez' uw malsse
malsse jeucht het eeuwich te beletten?" **
"Om
Een paar
bladzijden vroeger vond
vond hij
hij Tesselschades strofen:
paar bladzijden
"Als
tranen,
„Als ghy Maria
Maria smelt
smelt in tranen,
"En
wast de voeten
voeten van
van den
den Heer:
„En wast
Heer :
„'t En
,,'t
is geen
geen raedtzel:
leer,
En is
een leer,
raedtzel : maer een
„Die u, door
"Die
Godes heil'gen Geest
door Godes
"Is
ingestort, die
die 't al geneest,
geneest,
„Is ingestort,
„En stiert, op 's Hemels
Hemels rechte banen
. . ."
"En
banen ...
" f.t
Achter
de vaerzen der Alkmaarsche Godes
hij het
Achter de
Godes vond
vond hij
schilderijtjen van Vondel:
Vondel :
"Op
bergh, zoo
van huis,
huis,
„Op eenen bergh,
zoo veer van
„Zoo eenzaem,
"Zoo
slechs met dootshooft, kruis
eenzaem, slechs
"En
verzien, zat Magdaleen,
„En boeck verzien,
"En
schreide, als
als haer, om hoogh, verscheen
„En schreide,
"Een
van Engelen,
Engelen, ten troost."
troost." §
„Een dagh van
"Er
nog veel
veelnieuws
nieuws voor
voor mij
mij in
in Amsterdam te
te vinden,"
vinden,"
„Er isis nog
sprak
Hooft, en,
om zich
zich over
over eene onaangename gedachte
sprak Hooft,
en, als om
heen te
te zetten
zetten:: „We
"We zijn
zijn juist
juist eergisteren
eergisteren van
van Muyden
Muyden geheen
ons huisheir alhier in
in zijn
zijn winterleger te brengen
**,
komen, om ons
brengen**,
- is Juffrou
Juffrou Crombalchs
Crombalchs al eenige dagen
dagen in
in stad?"
—
stad ?"
- „Ik
"Ik ben
ben gisteren
gisteren gekomen,"
gekomen," andwoordde Tesselschade
Tesselschade::
—
"er is van
van daag
daag eene inwijdingspartij
inwijdingspartij bij Dr
om de
Voscuyl, om
„er
Dr Voscuyl,
verloving van
vieren met
met Lijsbeth van Buyl, de
verloving
van zijn
zijn zoon
zoon te vieren
Alm. 1854,
1854, bl.
bI. 179.
179. Verse&
Versch. .Ned.
Ned. Ged.,II,
G-ed" lI,237
237.. t Verse&
t Versch.
Ned.Ged.
G-ed. II,
lI, bl.
bI. 238.
** Alm.
1Ved.
V. L.,
Lo, IV,
IV, bl.
bI. 13.
13.
** Brieven, IVIV,, 376.
376.
§ V.
**
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dochter
van onze
onze Geertuy
Geertuy:: daar
daar mocht
mocht ikiknatuurlijk
natuurlijk niet
niet
dochter van
ontbreken."
-— "Wellicht
Uw vriendschap
vriendschap dan
dan nog
nogwel
welter
terdezer
dezer
„Wellicht komt Uw
gelegenheid
de buurt
buurt eens
eensuit
uittegenover
tegenoverdedeGroenlandtsche
Groenlandtsche
gelegenheid de
packhuysen," zeide
Hooft ....
maar wat
wat hij
hij zich
zichinspande,
inspande,
packhuysen,"
zeide Hooft
. . . . maar
hij
kon den
den toon
toonder
derbevallige
bevalligeheuschheid,
heuschheid,noch
nochder
derzwierige
zwierige
hij kon
hoflijkheid,
maal niet
niet treffen.
treffen.
hoflijkheid, dit
dit maal
Ook
Tesselschaa voelde zich
zich belemmerd,
belemmerd, al
alwilde
wildezij
zij 't zich
Ook TesselschaA
niet bekennen
bekennen:: „Voorzeker,
"Voorzeker, zal
zalikikuw
uwlieve
lievevrouw
vrouwen
kinderen
en kinderen
komen
zien," zeide
zeide zij,
zij, „hoewel
"hoewel ikikmaar
maareen
eenpaar
paardagen
dagen
komen zien,"
toeven
kan....
bovendien zal
zal Vrouw
V rouw Leonoor
Leonoor ook
ook wel
wel veel
veel
toeven kan
. ... bovendien
te schikken
schikken en
en bestellen
bestellen hebben,
hebben, met
methet
hetbetrekken
betrekkender
derwinwinterquartieren
terquartieren ....
. ...""
-— "Wij
willen niet
nietonbescheiden
onbescheidenzijn,"
zijn," zeide
zeidede
de ontstemde
ontstemde
„Wij willen
Hooft;
tijd dus
dus wat
wat kort
kort ....
Hooft ; "Is
„Is de tijd
..""
-— "Neen,"
zeide Tesselschade,
Tesselschade, „ik
"ik kom
kom zeker."
zeker."
„Neen," zeide
Het
gezelschap maakte
maakte zich
zich tot
tot scheiden
scheiden gereed.
gereed. Hooft
Hooft
Het gezelschap
kwam
eigenlijk om
omtetepozeeren
pozeerenvoor
voorzijn
zijnportret
portret;
Sandrart
kwam eigenlijk
; Sandrart
had
zich te
te laat
laatherinnerd,
herinnerd, dat
dat hij
hij den
den Drost
Drost op
op van
van daag
daag
had zich
bepaald
had;; van
van daar
daar de
deonvoorbereide
onvoorbereideen
enongewenschte
ongewenschte
bepaald had
ontmoeting.
Die ontmoeting
ontmoetingwas
wasongewenscht,
ongewenscht,wijl
wijler
er zich
zich ten
ten
ontmoeting. Die
huize
van Sandrart
Sandrart eene
eene zaak
zaak toedroeg,
toedroeg, waarbij
waarbij men
men de
de ininhuize van
menging van
van den
den Drost
Drost van
van Muyden
Muyden volmaakt
volmaakt goed
goed missen
missen kon.
kon.
Mijne
zijn getuige geweest
geweest van
vanVondels
Vondelseerste
eerstevoorvoorMijne lezers
lezers zijn
bereiding
denbelangrijken
belangrijken stap
stapvan
vanzijn
zijnte-rug-keer
te-rug-keer inin
bereiding tot den
de Moederkerk.
Moederkerk. De aanraking
aanraking v6or
vóor 20 jaren
den sedert
sedert
jaren met den
overleden
Stalpaert van
van der
derWiele
Wielehad
hadeen
eenoffer
offer
overleden Aartspriester Stalpaert
uitgelokt
en eene
eenestemming
stemmingbevestigd,
bevestigd, die
die nog
nog later
later hunne
hunne
uitgelokt en
vruchten
zouden opleveren.
opleveren. De
De Lofzang
Lofzang op
opSt
StAgnes
Agnesvan
vanden
den
vruchten zouden
toen nog
nogmennonietsch-remonstrantschen
mennonietsch-remonstrantschendichter
dichteren
enpartijman
partijman
schijnt
de bescherming
bescherming dier
dier lieftallige
lieftallige en
en verhevene
verhevene
schijnt hem
hem de
maagd
voor goed
goed tetehebben
hebbenverzekerd.
verzekerd. Hij
Hij bleef
bleefhaar
haar dan
dan
maagd voor
ook
bizonder vereeren.
vereeren. Dat
Dat Agnes
Agnes Block
Blockhaar
haar naam
naam droeg,
droeg,
ook bizonder
was
voor deze
dezebij
bijOom
OomJoost
Joosteene
eenegroote
grooteaanbeveling,
aanbeveling, en
en zelfs
zelfs
was voor
reeds
1632, toen
toenhet
hettot
totpakhuis
pakhuisontwijde
ontwijdekloosterkerkjen
kloosterkerkjen
reeds in
in 1632,
van
St Agnes
Agnes op
opden
denFluweelen
Fluweelen Burgwal
Burgwal werd
werd ingericht
ingericht als
als
van St
Athen<eum,
sprak Vondel
Vondelzijn
zijnedelmoedigen
edelmoedigenstokouden
stokouden vriend,
vriend,
Athenæum, sprak
den
Schepen Harmen
Harmen Gijsbertsz.
Gijsbertsz. van
van de
de Poll,
Poll,Curator
Curator van
van
den Schepen
de school,
school, met
met deze
dezewoorden
woorden toe
toe:
:
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„De Hemel
"De
Hemel heeft
heeft gespaerd
gespaerd
"Uw
rimplig voorhooft
voorhooft en
en besneeuden
besneeuden baerd
baerd
„Uw rimplig
„En staetsietabbert,
"En
staetsietabbert, die Stads
Stads Recht
Rechtbewaert,
bewaert,
„Om noch
noch te tuygen
"Om
tuygen
ander leven,
leven, vrij
vrij van
van leed,
leed,
"Met
„Met u,
u, in 't't ander
"Hoe
ghy de
de bloem
bloem der
derjeughd
jeughd(te
(temin
minbesteet
besteet!)!)
„Hoe ghy
"De
suyvre borst
borst van Heylige
Heylige Angeneet
Angeneet
„De suyvre
„Met lust saeght
"Met
saeght suygen."
suygen."

Vondels geweldige
geweldige afkeer
afkeervan
vanhet
hetdrijven
drijvender
derCalvinistische
Calvinistische
partij, was met
met het
hetklimmen
klimmender
derjaren
jarenniet
nietminder
mindergeworden.
geworden.
partij,
In
den strijd
strijd der
dermeeningen
meeningen had
hadhij
hijvele
velemoeilijke
moeilijke oogenoogenIn den
blikken
doorworsteld. Niet zelden
zelden en
enbij
bijherhaling
herhalingwas
wastwijfetwijfeblikken doorworsteld.
ling
aan schier
schieralle
allegeloofspunten
geloofspuntenbij
bijhem
hemopgerezen
opgerezen*.*. Zijn
Zijn
ling aan
gemoed,
van nature
naturegodsdienstig,
godsdienstig,haakte
haaktenaar
naarverademing,
verademing,
gemoed, van
naar
vastheid. Welhaast
Welhaast zoi1
zo1Î Gods
Gods genade
genadehem
hemdie
dieverleenen.
verleen en.
naar vastheid.
Zijne
voor de
de vrijheid
vrijheid had
had altoos
altooseen
eengruwel
gruwelgezien
gezienin
in
Zijne liefde voor
leerstuk der
derprædestinatie
prredestinatie;j zijne
zijneliefde
liefdevoor
voororde
ordeen
en vrede
vrede
het leerstuk
deed de
de behoefte
behoefteaan
aaneen
eenopperste
oppersteKerkgezach
Kerkgezachmeer
meeren
enmeer
meer
bij
hem
wortelen;
zijn
geloof
aan
Gods
vadergoedheid
kon
bij hem wortelen ; zijn geloof aan Gods vadergoedheid kon
even min
min aannemen,
aannemen, dat
datGod
Godons
onsininhet
hetEene
Eenenoodige
noodigezonder
zonder
duidelijk
sprekenden leidsman
leidsman zoti
zo1Î gelaten
gelaten hebben,
hebben, als
als dat
dat
duidelijk sprekenden
zijne
rede berusten
berusten kon
kon in de
de meening,
meening, dat
dat ieder
ieder zijn
zijn eigen
eigen
zijne rede
zaligheidsweg
op tetesporen
sporenuit
uitdedeschriften
schriftendes
desOuden
Ouden
zaligheidsweg had
had op
en Nieuwen
Nieuwen Testaments,
Testaments, gelijk
gelijk die
die door
door Hunne
HunneHo.
Ho.Mog.
Mog.de
de
Heeren Staten
Staten der
derGetinieerde
GeünieerdeProvinciën
Provinciënwaren
warengoedgekeurd
goedgekeurd
en geoctroyeerd.
geoctroyeerd. Daar
Daar kwam
kwam bij,
bij,dat
datzijne
zijnedochter,
dochter,zijne
zijne
Anna, sedert
sedert de
dedood
doodvan
van
zijnhuisvrouw
huisvrouwhem
hemdubbel
dubbeldierbaar
dierbaar
zijn
was
geworden, en
en iningemeenzaam
gemeenzaameneninnig
innigverkeer
verkeergeene
geene
was geworden,
gelegenheid ongebruikt
ongebruikt liet
lietom
omharen
haren Vader
Vaderover
overde
de voortreffevoortreffelijkheid
der katholieke
katholieke kerkleer
kerkleer te
teonderhouden.
onderhouden. Zij
Zij had,
had,
lijkheid der
namelijk, ikik weet
niet hoe,
hoe, de
dekennis
kennisgemaakt
gemaakt van
van een
een
namelijk,
weet niet
Pater
Jezuïet, die,
die, als
als geboortig
geboortig uit
uitStStOmer
OmerininArtois,
Artois,door
door
Pater Jezuïet,
Vondels
leerling in
in dededichtkunst,
dichtkunst,Joannes
Joannes Antonides,
Antonides, een
een
Vondels leerling
fransche
Jezuïet wordt
wordt genoemd
genoemd tt ;; deze
deze was
wasPater
PaterPetrus
Petrus
fransche Jezuïet
Laurentii,
wiens beeltenis
beeltenis ikikverhaald
verhaald heb,
door Hooft
Hooft
Laurentii, wiens
heb, dat door
bij Sandrart gezien
was. Zij
Zij bracht
bracht dien
dienijverigen,
ijverigen, geleerden
geleerden
gezien was.

** Brandt, Leven, bi.
bl.
tt Ald.
Aid. schrijft
schrijft J.J. A.

45.
[Vitg. Hoeksma,
Hoeksma, bI.
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bl. 71.J
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Brandt. D. War.
bI. 66.
Mt 1681
168x aan
aan G.
TVar, VI,
VI, bl.
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en welsprekenden
en
welsprekend en missionaris
missionaris in haars
haars vaders
vaders huis,
huis, en
en het
het
laat
zich gemakkelijk
gemakkelijk begrijpen,
begrijpen, dat
dat Anna,
Anna, die
die sints
sints lang
lang
laat zich
naar
Katholicisme overhelde,
overhelde, niet
niet heeft
heeftnagelaten,
nagelaten, de
de
naar het Katholicisme
gelegenheden tetevermenigvuldigen,
vermenigvuldigen,dat
dathaar
haarvader,
vader,door
doorhunne
hunne
andere
katholieke vrienden,
vrienden, als
de Plempen,
Plempen, Vechtersen,
Vechtersen, en
en
andere katholieke
als de
nu
in de
delaatste
laatstetijden
tijden door
doorhet
hetechtpaar
echtpaarSandrart
Sandrart van
van
nu in
Stockau,
kon worden
worden in
in zijn
zijnvoornemen
voornemen om
om den
den
Stockau, gesterkt
gesterkt kon
grooten
stap
op
den
weg
zijner
zedelijke
volmaking
te
grooten stap op den weg zijner zedelijke volmaking te
zetten.
Daar kwam
kwam bij,
bij,dat
datVondel,
Vondel,uitrustende
uitrustendevan
vanzijne
zijne
zetten. Daar
twistgedichten
tegen de
deprædikantenpartij,
prredikantenpartij, in
in de
de bewerking
bewerking
twistgedichten tegen
van stukken
van
stukken als zijn
zijn Konstantijn,
Konstantijn, zijn Gijsbrecht
Gijsbrecht van Aemstel,
Aemstel,
zijne Maeghden geene geringe
geringe opwekking
opwekking vond
vond om
omzijn
zijn eigen
eigen
leven
te evenredigen
evenredigen aan
aan de
de gevoelens
gevoelens en
enuitzichten
uitzichten der
der
leven te
helden
heldinnen, die
die hem
hem zoo
zoodierbaar
dierbaar waren.
waren.
helden en heldinnen,
Nog
kwam daar
daar dit
ditbijbij:
Tesselschade, allengskens
allengskens in
in
Nog kwam
: Tesselschade,
leeftijd
klimmende,
gevoelig
geslagen
in
haar
zieleleven
door
leeftijd klimmende,
geslagen in haar zieleleven door
de
dood van
vanharen
haren Adelaert,
Adelaert, in
in het
hetzelfde
zelfdetijdperk,
tijdperk, dat
dat zij
zij
de dood
haar
dochtertjen Taddæa
Taddrea had moeten
moeten verliezen,
verliezen, was,
was, met
met vol
vol
haar dochtertjen
behoud van
van haar
haaralvermogende
alvermogendegoedhartigheid
goedhartigheiden
envriendelijke
vriendelijke
behoud
heuschheid,
ernstiger van
van stemming
stemming geworden.
geworden. Zij
Zij
heuschheid, wat
wat ernstiger
had berouw
berouw
"Van
my oyt behaecht
behaecht heeft weerelt, eer
„Van dat my
eer of staet", **
Zij zag
zag in, gelijk
gelijk ik
ik haar,
haar, boven,
boven, in
in den
den mond
mond leg,
leg, dat
dat er
er
Zij
veel ijdelheid
ijdelheid gescholen
gescholenhad
hadininhet
hetverkeer
verkeermet
metde
de schitterende
schitterende
en hoewel
hoewelzij,
zij, om
om maatschappelijke
maatschappelijke redenen,
Muyder vrienden, en
vermeed in
het openbaar
openbaar te
te laten
latenblijken,
blijken,dat
dat zij medewerkte
vermeed
in het
overgang, ziet men overvloedig, uit
uit het
het verschil
verschil van
van
aan Vondels overgang,
door Vondel,
Vondel, in
in 1639 en in 1641, tegen haar aangeslagen,
toon door
meer dan
dan iemant anders uit het leekenvolk, de
dat zij, misschien meer
hand gehad
gehad heeft
heeft in
in zijne zoo lang reeds voorbereide
voorbereide bekeering.
hand
Sedert het jaar
jaar 1629,
1629, het
hetnu
nulaatste,
laatste,waarin
waarinde
deAlgemeene
Algemeene
Sedert
Landsplakkaten tegen de
dePriesters
Priestersen
enmonniken,
monniken,in
inzonderheid
zonderheid
Landsplakkaten
hetgeen zij
zij noemen
noemen de
de„schadelicke
"schadelickeende
endemoordadighe
moordadighe
tegen hetgeen
secte van
van Iesuiten",
Iesuiten" , vernieuwd
vernieuwd waren
waren tt hadden
hadden de
demoedige
moedige
zonen van
van Ignatius
Ignatius —
- eene
eene echte
echteridderschap,
ridderschap, zoo ooit
ooit een
een
zonen
* Versa
Versch. N.N.Ged.
Geà.

II,
Il, bl.
bI. 237.
237. tt Alm.
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lichaam
dien naam
naamverdient,
verdient,waar
waarvolmaakte
volmaaktezelfopoffering
zelfopoffering
lichaam dien
en onkreukbare
trouw aan
aan de
en
onkreukbare trouw
de als vrije
bezworen
vrije mannen bezworen
gehoorzaamheidop
op den
gehoorzaamheid
den voorgrond
voorgrond staan
staan -— zich dubbel
aangedreven gevoeld
gevoeld Petrus'
aangedreven
Petrus' verstrooide
verstrooide kudde
kudde in
in Holland
Holland te
gaan
bewaken, beschermen,
beschermen, opwekken
opwekken en
uitbreiden. In
het
gaan bewaken,
en uitbreiden.
In het
tijdperk, waarmeê wij
ons bezighouden,
bezighouden, stond
stond deze
deze missie
missie
wij ons
onder de
de leiding
onder
leiding van
van den
den Goudschen Edelman Adrianus
Cools *, als
als Pater
en, als
als ware
het, om er
Pater Superior,
Superior, en,
ware het,
er nog
nog wat
meer oud-hollandschen luister
het sprekendste
sprekendste recht
recht
luister en
en het
van
bestaan voor
voor de
de landskinderen aan
bij
te
zetten,
stond
van bestaan
aan bij
hem ter
zijde : die
die Augustinus
hem
ter zijde:
Augustinus van
van Teylingen, wiens adel
Brederoden, gezegd
den Brederoden,
gezegd het
"Edelste" geslacht
geslacht der
der daghet „Edelste"
de loef
f. Pater
vaarten, de
loef afstak t.
van Teylingen woonde
Pater van
woonde op
den Oude-Zijds-Voorburgwal, over
de Oude
Oude Kerk,
Kerk, en
en ontving
ontving
over de
daar
dikwijls genoeg
genoeg het
het bezoek
bezoek van
vanPater
PaterLaurens,
Laurens, den
den
daar dikwijls
zoogenaamden
franschen Jezuïet,
] ezufet, om den speurhonden van den
zoogenaamden franschen
Calvinistischen Kerkenraad
doen gelooven, dat
daar
Kerkenraad te
te doen
dat deze daar
zijn
intrek had
had genomen
genomen §. Het kwam
kwam er
er echter
echter zeer
zeer op
op aan,
aan,
zijn intrek
zoo
veel mogelijk
mogelijk het
hetverblijf
verblijf der
der vrijschutters, die
de
zoo veel
die de
Hollandsche Paters
streken ontboden,
ontboden, welke
niet tot de
de
Paters uit streken
welke niet
Vereenigde Provincien
Provinciè!n behoorden,
behoorden, geheim te houden:
houden : om dat,
zelfs
in
een
koopstad
als
Amsterdam,
waar
de
invloedrijkste
zelfs een
als Amsterdam, waar de invloedrijkste
Regenten de
de Princen- en prredikantenpartij
waren toetoeRegenten
prædikantenpartij niet
niet waren
gedaan, waar
men omtrent
omtrent landskinderen, ook
waar men
ook al hadden zij
zich verbonden
verbonden in
in armoede,
armoede, in
in kuischheid, en
in gehoorzich
en in
zaamheid te leven,
leven, toegeeflijk
toegeeflijk te
te werk
werk ging, -— t6ch
tóch vreemde
]ezufeten op
geen verschooning konden
rekenen, en terwijl
Jezuïeten
op geen
konden rekenen,
dat, ten
tenhunnen
hunnen aanzien,
aanzien, Schepenen
Schepenen zich
zich
stond, dat,
te vreezen stond,
aan
de letter
lettervan
vanhun
huneed
eedzouden
zoudenhouden,
houden, die
die meêbracht,
aan de
meébracht,
hunnen **
"Ghenadigen Heer (dat was
in de
de schatting
schatting der
der
hunnen
** „Ghenadigen
was in
Generale Staten)
Staten) in
in sinen
saken [te] styven
meesten -— de Generale
sinen saken
stercken, na [haer] vermogen".
behoorden de
ende [te]
[te] stercken,
vermogen". Nu
Nu behoorden
plakkaten, waarbij
waarbij ]ezufeten,
tweeden male
male op
op het
het
plakkaten,
Jezuïeten, die
die ten tweeden
verrichten hunner
diensten betrapt
betrapt werden,
werden, tot
tot geesselpaal
verrichten
hunner diensten
geesselpaat
verbanning werden
werden verwezen
verwezen tt,
zeer zeker tot der
der
ft, wel zeer
en verbanning
"saken" ;; en
en dat
dat zoo
zoovele
veleplakkaten
plakkatenininAmsterdam
Amsterdam
Staten „saken"
Alm. 1871,
I87I, bI.
6, en
en D. War.
IX, bl.
bI. 98.
98. 1t D. TV
War.
bi. 3oo.
goo.
TVar. IX,
ar. VII,
VII, bl.
** Zie Alm.
bl. 6,
Nav. XXI,
XXI, bI.
**Wag.
Wag. III,
III,3zo.
gIO. 1-1tt Zie
Zie Alm.
Alm. I867,
en daar
daar bijgebrachte
bijgebrachte
1867, en
bl. 225.
225. **
§ Nav.
bewijsplaatsen.
bewijsplaatsen.

68

164o : 1641.

onuitgevoerd
was alleen
alleenhieraan
hieraan te
te danken,
danken, dat Heeren
onuitgevoerd bleven, was
niet slechts
1564, het Schoutambt,
Burgemeesteren, niet
slechts sedert
sedert 1564,
Schoutambt,
d. i. het Stedehouderschap der Hooge Overheid
OpenOverheid (het Openbaar Ministerie)
begeven hadden
hadden *, maar
Ministerie) te
te begeven
maar dat
dat ook
ook allengs
allengs de
Schout in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsonder
onderde
degehoorzaamheid
gehoorzaamheidder
derBurgeBurgemeesters geplaatst
was, en
en Burgemeesteren, bij
hunnen eed,
geplaatst was,
bij hunnen
wel
aan de Stad,
Stad, maar
maar niet
niet aan
aan de
de Staten
Staten trouw
trouw zwoeren
wel aan
zwoeren t.
t.
Doch,
als ik
ik zeide, voor
vreemde Jezuïeten was
voor vreemde
Doch, als
was het verblijf
in
Amsterdam ten hoogste
hoogste gevaarlijk.
gevaarlijk. Men
Men kan
kan dus
dus nagaan,
nagaan,
in Amsterdam
hoe
onberaden de
goede Sandrart in zijne
hoe onberaden
de goede
zijne confusie handelde,
toen
hij, om
om Hooft
Hooft eene afleiding
geven, hem
hem het
het portret
toen hij,
afleiding te
te geven,
van Pater
van
Pater Petrus
Petrus vertoonde.
vertoonde.
Nog heb ik
ik niet
niet gezegd,
gezegd, wat
wat men,
men, ten
ten huize van Sandrart,
Nog
eigenlijk
in de
de eerste
eersteplaats
plaatsvoor
voorHooft
Hooft
wildeverbergen.
verbergen.
eigenlijk in
wilde
Zeker geloofwaardig
rechtsgeleerde, -— ik
denk dat
de
geloofwaardig rechtsgeleerde,
ik denk
dat het de
stads-secretaris
Daniël Mostert geweest
is 3),
- plach
plach te
stads-secretaris Daniel
geweest is
3), —
verhalen, dat
Vondel tot
tothet
hetKatholicisme
Katholicismewerd
werdgetrokken,
getrokken,
dat Vondel
doordien hij,
na de
de dood
dood zijner
zijner huisvrouw,
huisvrouw, zijn
op eene
hij, na
zijn oog
oog op
bemiddelde
van de
de Roomsche gezindheid
bemiddelde weduwe
weduwe van
gezindheid had laten
vallen §; en hoe
hoe onwaar
onwaaren
enplat
platdeze
dezevoorstelling,
voorstelling,van
vanhetgeen
hetgeen
er in
in de
de ziel
zieldes
desdichters
dichtersininhet
hettijdperk
tijdperk 1637-1641 omging,
zijn
moge, -— het
tochgemakkelijk
gemakkelijk tetebegrijpen,
begrijpen, wat
wat
zijn moge,
het isis toch
aanleiding daartoe
heeft. Het
Hetwas
waszijn
zijnverlevendigd,
verlevendigd,
daartoe gegeven heeft.
maar eenigszins
geheimzinnig verkeer
eenigszins geheimzinnig
verkeer met Allart Crombalchs
edele weduwe.
weduwe. Tesselschade verontwaardigt
in een brief
verontwaardigt zich,
zich, in
aan
Hooft, over
over de
deverwaanden,
verwaanden, die
die meenen dat zij ooit
aan Hooft,
vogelvan
van wufter
wufter pluimaadje tot opvolger
haren "Adelaer"
„Adelaer" een vogel
zoû kunnen
kunnen geven
geven **: maar
hoedanigheden den vroeg
vroeg
zot1
maar welke hoedanigheden
bezweken Zee-officier ook vercierd mogen
hebben,
het
is
mogen hebben, het is
aldus niet
niet over
over V
0 n del
zeker, dat Tesselschade zich
zich aldus
Vond
el zoû
zoti
hebben uitgelaten.
uitgelaten. Zij
Zij vermijdt
vermijdt ininhet
hetaangeduide
aangeduide tijdperk
hebben
over den
over
den grooten geloofsnovitius
geloofsnovitius te spreken;
toon,
spreken ; maar
maar de
de toon,
dien Vondel
Vondel tegen Mar
háar aanslaat,
aanslaat, leert
leert ons
ons genoeg,
genoeg,hoe
hoe edelvertrouwelijk de van
van elders
eldersniet
nietblijkende
blijkendevriendschap
vriendschap tt
ft was,
hen verbond.
verbond.
die hen
** Zie
Zie den
den Schouts-eed
Schouts-eed bij Wagenaar, III,
lIl, 282. Verg. G.
G. Rooseboom, Becueil,
Recueil,
1644, bl.
bI. 9.
9. t Verg.
Verg. Wag. III,
lIl, 28g.
289. § Brandt, Leven,
Le?ien, bl.
bI. 45. [H. 71].
Bt'ieflen,
7i]. ** Brieven,
IV, 242.
242. tt Zie
Zie echter in den
den Gids, 187i,
1871,Liefdesgeschiedenis
Liefdesgeschiedenisv.twee
v. tweeHoll.Dichters,
Hol!. Dichters.
23. [Hier
[Hier opgenomen
opgenomen in
V, Yersp1'eide
Verhalen.]
enz., Aant. 23.
in Dl. V,
Verspreide Verhalen.]
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zeker gastmaal
gastmaal zat
zat de
dealtijd
altijdnog
nogschoone
schooneweduwe
weduwenaast
naast
Bij zeker
Hopman, dien
dienwij
wijmet
metdede
letters
aangeduidvinden,
vinden,
een Hopman,
letters
M.M.D.D.aangeduid
doch
doch van
van wien
wien het
hetverder
verder niet
nietbekend
bekendis,is,ofofhijhijDuarte,
Duarte,
Doublet, Dedel
Dedel of
of een
een anderen
anderen D-naam
D-naam gedragen
gedragen heeft.
heeft. Die
Die
Doublet,
militair vroeg
vroeg haar
haar verlof
verlof het
het ornement
ornement te
te zien,
zien, dat
dat zij
zij op
op
militair
hare borst
borst droeg.
droeg. Toen
Toen hij
hij het
heteenmaal
eenmaalininhanden
handenhad,
had,
hare
weigerde hij
hij het
hethaar
haarte-rug
te-rugtetegeven,
geven,uituitgalanterie
galanteriebetuibetuiweigerde
gende er
er niet
nietvan
vante te
willenscheiden.
scheiden.„Behoud
"Behoudhet,"
het," zeide
zeide
gende
willen
de geestige
r" geen
e r"
geestigezangeres,
zangeres,„al
"alhad
hadikikeen
een„R
"Ridde
i d der"
geen„r"ro 0vver"
verwacht;; maar
maar weet
weet wel
wel::
verwacht
,,[Gaet ghy
ghy stracx
stracx met het
het borststuck
borststuck deur]
deur]::
„[Gaet

Que ce
ce n'est point
point mon
mon Coeur."
Coeur."**

Zoo iets
iets zoil
zoûzijzijtottot
Vondel
nooit
gezegdhebben
hebben:
want
Zoo
Vondel
nooit
gezegd
: want
indien
hij al
al niet
niet haar
haar geheele
geheelehart
harthet
hetzijne
zijnemocht
mochtnoemen,
noemen,
indien hij
een hart
hart dat
datden
denHemelschen
HemelsehenBruidegom
Bruidegom der
der zielen
zielen vooral
vooral
een
was toegewend,
toegewend, en
en dat
dat het
hetbeschikbaar
beschikbaar deel
deel aan
aan haar
haar eenig
eenig
was
overgebleven kind
wijdde, —
- hetgeen
hetgeen haar
haar door
door Vondel
Vondel in
in
overgebleven
kind wijdde,
hun
vertrouwelijk verkeer
s ebi ahad
haddoen
doen
hun vertrouwelijk
verkeerden
dennaam
naamvan
vanEu
Eusebia
geven, —
- daar
daar bestond
bestond een
een band
band tusschen
tusschen hen,
hen, die
die al
al heel
heel
geven,
innig moet
moet geweest
geweest zijn,
zijn, willen
willenwij
wijons
onseen
eender
derschoonste
schoonste
innig
gedichten
verklaren, die ooit
ooit aan
aan Vondels
Vondelspen
penontvloeid
ontvloeidzijn.
zijn.
gedichten verklaren,
Hoe nader
nader Vondel
Vondel zich
zich bij
bijdedekatholieke
katholiekeeenheid
eenheidaansloot,
aansloot,
hoe
meer het
hetzaak
zaakwas
wasteteverbergen,
verbergen, langs
langs welken
welken weg
weg de
de
hoe meer
levende wateren
wateren der
derwaarheid
waarheidhem
hemtetegemoet
gemoetwerden
werdengevoerd.
gevoerd.
Was
toonkunstige Ban
Ban een
een Priester
Priester met
met wien
wiendedeMuyder
Muyder
Was de toonkunstige
vrienden
verkeer niet
nietschroomden,
schroomden, werd
werdLeonardus
Leonardus
vrienden het
het verkeer
Marius
door de
deaanzienlijkste
aanzienlijkstemagistraatspersonen
magistraatspersonen geraadgeraadMarius door
pleegd,
schreef Hooft
Hooft vleyende
vleyende brieven
brieven aan
aan den
den Abbate
Abbate
pleegd, schreef
Scaglia
aan den
denPater
PaterCapucijn
Capucijn broeder
broeder Gabriel,
Gabriël, —
Scaglia en aan
Jezuïeten
en Jezuïetenvrienden
Jezuïetenvrienden waren
warenvoor
voorde
deAmsterdammers
Amsterdammers
Jezuïeten en
van
nieuwe licht,
licht, zoowel
zoowelorthodoxen
orthodoxenals
alsliberalen,
liberalen,steeds
steeds
van het nieuwe
iets
verschrikkelijks: en
meer, altijd
altijd zoo
zoo
iets verschrikkelijks
: endat
datis,is, min
min of meer,
gebleven.
Ja, toen
toen de
deHoogleeraar
HoogleeraarDavid
Davidvan
vanLennep
Lennepzijn
zijn
gebleven. Ja,
geliefden
leerling en
enbizonderen
bizonderen vriend,
vriend, Pater
PaterRoothaan,
Roothaan,
geliefden leerling
Algemeen
Overste der
der Sociëteit,
Sociëteit, op
opeen
eenkopjen
kopjenthee
theeontving,
ontving,
Algemeen Overste

** Holl.
Parnas, 1660,
zie Hoofts
voorj. van
van 1639,
is van 't't voorj.
1639, zie
166o, blz. 504.
504. Het vaers is
Holl. Parnas,
Brieven lIl,
III, blz. 286.
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verbeeldde
huis beefde
beefde op
op zijn
verbeelddemen
menzich,
zich, dat
dat het
het huis
zijn grondslagen ; en
slagen;
als Anna
Anna Roemers,
Roemers, Tesselschades
zuster, hare
en als
Tesselschades zuster,
zonen te Brussel aan
aan de opleiding der
Paters heeft toeverzonen
der Paters
trouwd, en, bij hare reize
derwaards, Cats, Barlreus
reize derwaards,
Barlæus en
Huygens
haar van
van dienst
zijn geweest
met aanbevelingsHuygens haar
dienst zijn
geweest met
eerder ten
ten
brieven aan Brabantsche geleerden
geleerden*,*, dan
dan kan
kan dit eerder
doel
hebben gehad
gehad haar
haar door
doorandere
anderebetrekkingen
betrekkingen zoo
zoo
doel hebben
af tetebrengen,
brengen, dan
dan dat
dat het
het een
een
mogelijk
haar besluit
besluit af
mogelijk van
van haar
teeken hunner
instemming met dit opvoedingsplan zoil
zoû geweest
hunner instemming
zijn, -— hoe
hoog sommige
sommige geleerden
geleerden en
enkunstenaars
kunstenaars der
der
hoe hoog
SCIcieteit ook
Söci~teit
bij Huygens
Huygens 4) en Baerle stonden aangeschreven.
ook bij
Dat de
de zusters
zusters met
metde
dePaters
Patersiningedurige
gedurigeaanraking
aanrakingwaren,
waren,
af te
te leiden
leiden uit
uit een
een zeggen van Barlreus,
valt
ook af
valt ook
Barlæus, dat,
dat, toen
hij en Huygens
hij
Huygens Tesselschade om
geloofbevochten
bevochten en
en de
de
om het geloof
Jezuïeten zich
kwamen mengen
mengen in
in den
den "zwaardvechtersstrijd"
zich kwamen
„zwaardvechtersstrijd",,
„de bijl"
bijr (Tessel)
„den steel" (de
"de
(Tessel) "den
(de Soci~teit)"
nazich
zichtrok"
trok" i-t::
Societeit)„ na
thans
hebben wij
wij hier
hier met
met de
de Jezuïeten te doen,
doen, misschien
misschien
thans hebben
om dat
dat er
er van
van niets
niets dan
dan Tessel gesproken
wordt."
om
gesproken wordt."
Het kan
kan niet
niet toevallig
toevallig zijn,
zijn, dat
dat de
destrijd
strijd over
over het
hetgeloof,
geloof,
waarin
de
begaafde
en
beminde
weduwe
betrokken
werd,
juist
waarin
begaafde en beminde weduwe betrokken werd, juist
tot zijn
zijn overoversamenviel
Vondels laatste
laatste voorbereiding
voorbereiding tot
samenviel met
met Vondels
gang. Te-recht
Te-recht zegt de
de belezen
belezen en
en oordeelkundige auteur van
gang.
het geschrift
geschrift Vondel'sGedichten
de Sociëteit
Sociëteitvan
van :Jezus
§:
Vonder s Gedichten op de
Yezus §:
"het
heeft
al
den
schijn
dat
zij,
in
eigen
persoon,
onzen
„het heeft al den schijn dat zij, in eigen persoon, onzen
ter zijde
zijde stond
stond en
en hem
hemdedebehulpzame
behulpzame hand
hand
Vondel ter
Vondel
bood
bood in
in het
het bekeeringswerk." Het isisechter
echterwaarschijnlijk,
waarschijnlijk,
dat beiden
beiden door
door hunne
hunne geestelijke
geestelijke raadslieden
raadslieden op
op het
hethart
hart
dat
werd
werd gedrukt,
gedrukt, dezen
dezen grooten arbeid
openbaar te maken
maken
arbeid niet openbaar
v6or
de zaak
zaak haar
haar beslag
beslag had.
had. Het
Het was,
was, vooral
vooral in
in die
die
vóor dat
dat de
men door
door al
al te grooten
tijd, om vele
vele redenen
redenen gewenscht, dat
tijd,
dat men
ijver, de machtige
machtige tegenpartij
tegenpartij niet
niet tot
totverzet
verzetprikkelde,
prikkelde,en
ener
er
ijver,
was geen
geen reden
reden voor
voor Tesselschade om
zich
de
onkatholieke
was
om zich de
vrienden te vervreemden,
vervreemden, die,
die, onwillends, door haar de goede
vrienden
zaak toch
nog van
van dienst konden zijn.
zaak
toch nog
Hieraan is
te schrijven,
schrijven, dat
dat een
een dichte
dichte sluyer ligt over
Hieraan
is toe te
verkeer van
van Vondet
Vondei en Tesselschade in
de twee
twee jaren,
jaren,
het verkeer
in de
** Van
Van Vloten,
Vloten, Tess. bl.
bi. 88 en
en volg.
volg. t
t Zie
Zie de
de te-recht-wijzing
te-recht-wijzing van
van Dr
DrVan
Van
Vlotens
de S.
8. v.
1). J.,
J., bi.
Vlotens voorstelling bij den Eerw. Allard, Vondels Ged.
Ged. op
op de
bl. 23.
a. p.
p.
§§ T. a.
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die
Vondels hoffelijken
hoffelijken en
en bevalligen brief
de aan
aan
die Vondels
brief voor
voor de
Elektr a ** scheidt
TesseIschade
van die
die geheimTesselschade opgedragen Elektra
scheidt van
zinnige Treurspelopdracht,
Treurspelopdracht, waarin
diepste, edelste
edelste en
en
waarin men
men de diepste,
sympathie voelt gloeyen.
teêrste
teérste sympathie
Wij
hebben, aan
schets van
van het
het uituit- en
eninwendige
inwendige des
des
Wij hebben,
aan de
de schets
Heeren Joachim Sandrart, bij
gelegenheid nog
nog een paar
bij deze gelegenheid
trekken
voegen. Zijne
Zijne vrouw,
vrouw, die
dievroom
vroomen
engoed
goedwas,
was,
trekken toe
toe te voegen.
had
kennis van
van Tesselschade gemaakt, en met geen schilder
had de kennis
was
Vondel ooit
ooit op
op zulk een vriendschappelijken voet geweest
was Vondel
als
met onzen
onzen wel
wel wat
wat stijfhoffelijken, maar, als hij een weinig
als met
loskwam,
aardigen en
goedigen waereldburger. De man
man was
was
loskwam, aardigen
en goedigen
vrij
sterk aan
aan weelde
weelde gehecht,
gehecht,maar
maarhad
hadeen
eenvoorbeeldige
voorbeeldige
vrij sterk
orde
in zijne
huisregeering en zelfs te veel
veel van
van de koopmanszijne huisregeering
orde in
natuur om
een
groot
kunstenaar
te
kunnen
bleek
om een groot kunstenaar te kunnen zijn. Dit bleek
uit
de koelheid
koelheid van
vanontwerp,
ontwerp, uitdrukking
uitdrukking en
en kleur zijner
uit de
groote schilderijen
schilderijen:: "In
und fürnehmen
„In groszen Historien
Historien und
farnehmen
Bildern",
dat vak
vak zelf aanduidt,
Bildern", gelijk
gelijk hij
hij dat
aanduidt, begaf
begaf hem
hem de
adem,
ofschoon
hij
zich
daar
nimmer
van
bewust
werd:
daar nimmer van bewust werd : want
adem, ofschoon hij
zonder
den minsten
minsten hoogmoed,
hoogmoed, hield
hielddeze
dezeman
manzich-zelven
zich-zei ven
zonder den
voor
een zeer
zeer groot
groot schilder t.
ontbrak hem
hem dan
dan ook
f. Het ontbrak
voor een
niet
aan talent
talent:: hij
had verstand
verstand en
en praktijk
praktijk genoeg
genoeg om
om
hij had
niet aan
levensgroote schilderijen
met
eene
onberispelijke
middelmati
gschilderijen
heid uit
te voeren;
in zijn hart
maar het godenvuur, dat
dat in
voeren ; maar
uit te
vonkte,
was alleen toereikend
hem kleinen,
kleinen, vlug
vlug afgetoereikend om
om hem
vonkte, was
werkten portretten
en leven te doen
doen instorten.
instorten. Geleerd,
Geleerd,
portretten geest en
belezen,
bereisd, geoefend
geoefend in
in alle
alle vakken, was
hij een
een der
der
was hij
belezen, bereisd,
beroemdste
Hij liet
liet zich
zich zijne vaardig_
beroemdste schilders
schilders van
van zijn
zijn tijd.
tijd. Hij
heid en
zijn roem
roem ruim
ruim betalen.
het einde
einde van
van den
den
en zijn
betalen. Bij
Bij het
30-jarigen
de onderteekening der
traktaten, werd
werd
der traktaten,
oorlog en de
3o-jarigen oorlog
hij naar Neurenburg geroepen
om zoowel den Paltsgraaf
geroepen om
Karel Gustaaf als
den Keizerl. Generaal Ottavio Piccolomini
Piccolomini
als den
uit
schilderen, en ging,
ging, ten
ten opzichte
opzichte hunner medestanders,
uit te schilderen,
met zoo
zoo veel
veel ijver
ijver te
te werk,
werk, dat
dat hij
hij elken dag een levensgroot
met
generaalsportret schilderde,
hem met
met 50 rijksdaalders
schilderde, hetgeen
hetgeen hem
betaald werd.
Ondanks
natuurgetrouwe greepen en
en het kleurgevoel,
Ondanks de natuurgetrouwe

** Alm.
Alm. 1854.
AccademiaTedesca,
Tedesca.
Theil, Accademia
Vorrede fiber. d.
d.lIla
IIIn B.I1.
B.II. TIlril.
1854, b1.170.
bl. no. t-1- Verg. V01'redeûoer.
bI.
bl. 58.
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die hij
hij zijn
zijn meester
meester Honthorst
Honthorst had
had afgezien
afgezien en
enwaarvan
waarvan zijn
zijn
kleinere,
minder fabriekmatig
fabriekmatig vervaardigde
vervaardigde werken
werken de
de herherkleinere, minder
innering
bewaren, bestond
bestonderertusschen
tusschenSandrart
Sandrarten
enRembrandt
Rembrandt
innering bewaren,
maar
verwantschap, en
schijnt dat
dat zij
zij in
in 't geheel
maar weinig
weinig verwantschap,
en het schijnt
niet
met elkander
elkander hebben
hebben verkeerd.
verkeerd. Sandrart,
Sandrart, die veel
veel van
van
niet met
spreukachtige uitdrukkingen
uitdrukkingen houdt,
houdt,noemt,
noemt,ininzijne
zijnebeschrijving
beschrijving
der nederl.
nederl. schilders,
schilders,eenige
eenigeop,
op,en
entracht
trachtze
zetetecharakterizeeren
charakterizeeren
in eene
eene hoofdeigenschap.
hoofdeigenschap. Zoo
Zoo zegt
zegthij,
hij,dat
dat„der
"deralte
alteBruegel"
Bruegel"
uitblinkt
goed begrip,
begrip, [Frans]
[Frans] Floris
Floris ininmeesterschap,
meesterschap,
uitblinkt in
in goed
Rubbens
in geestrijkheid,
geestrijkheid, Van
Van Dijck
Dijck in
in zwier,
zwier, Honthorst
Honthorst in
in
Rubbens in
Wolgemälden
hoogste lof
lof**;; en
en waarin
waarin munt
munt Rembrandt
Rembrandt
Wolgemdlden (de hoogste
uit?
"Arbeitsamkeit". Het
welteteverwonderen,
verwonderen, zegt
zegt
uit ? In „Arbeitsamkeit".
Het isis wel
hij,
dat een
eenmolenaarszoon
molenaarszoon het
het nog
nog zoo
zoover
vergebracht
gebrachtheeft
heeft;
hij, dat
;
en
hij zoti
zoû ook
ooknog
nogwel
welmeer
meersucces
succesgehad
gehadhebben,
hebben, indien
indien
en hij
hij
wat beter
beter orde
ordeop
opzijn
zijnzaken
zaken had
had gesteld
gesteld en
enniet
nietaltijd
altijd
hij wat
met gemeen
gemeen volk
volk verkeerde
verkeerde t.
met Sandrart
Sandrart zoo
zoo niet
niet::
f. Dit was met
hij
zocht het
het verkeer
verkeer der
deraanzienlijken,
aanzienlijken, en
en geeft
geeft den
denraad
raad
hij zocht
altijd
beleefd en
en zachtzinnig
zachtzinnig te
te zijn.
zijn.
altijd beleefd
Van
Vondel verhaalt
verhaalt men,
men, dat
dat hij,
hij,ter
terliefde
liefdezijner
zijnerpoëzie,
po(!zie,
Van Vondel
zich
met menschen
menschen van
van alle
alle standen
standen afgaf,
afgaf, om
om de
de taal
taal te
te
zich met
bestudeeren
namen die
die zij
zij aan
aan de
de
bestudeerendie
diezij
zij spraken,
spraken,en
en de
de namen
dingen
gaven uit
uithun
hunsfeer
sfeer;
maarbijbijvoorkeur
voorkeurverkeerde
verkeerdetoch
toch
dingen gaven
; maar
ook hij
hij met
met voorname
voorname personen
personen;; en
en zijne
zijne matigheid
matigheid aan
aan den
den
disch,
zijne
strenge
zeden
weêrhielden
hem
van
gemeenzamen
disch, zijne strenge zeden wetrhielden hem van gemeenzamen
omgang
met de
de meeste
meeste schilders
schilders van
van zijn
zijn tijd.
tijd. Geen
Geenwonder
wonder
omgang met
dus,
Sandrart, die
zeer waardeerde,
waardeerde, ook
ook weérkeerig
weêrkeerig
dus, dat
dat Sandrart,
die hem zeer
door
in zijne
zijne aangename
aangename woning
woning werd
werd opgezocht.
opgezocht.
door Vondel in
Tesselschade bezat
album van,
van, voor
voordie
dietijd,
tijd,meer
meerdan
dan
bezat een album
gewoon
formaat.
Sinds
lang
had
Frau
Johanna
haren
man
gewoon formaat. Sinds lang had Frau Johanna haren man
hetalbum
albumtetemaken.
maken.
gevraagd
toch eens
eens een
eenteekening
teekeningininhet
gevraagd om toch
Tot dat
dat einde
eindewas
washethet
in kunstenaars
's kunstenaarsschilderkamer
schilderkamer gegein 's
bleven. Sandrart
Sandrart meende
onbescheiden te
zijn met
met in
in
bleven.
meende niet
niet onbescheiden
te zijn
stilte
te besluiten
besluiten er
erVondels
Vondelsbeeltenis
beeltenisininteteteekenen
teekenen;; hij
hij
stilte te
wenschte
dezen heerlijken
heerlijken inval.
En Vondel
Vondel
wenschte zich
zich geluk
geluk met dezen
inval. En
-— wat
wat zoti
zoû hij
hij doen
doen?
Hij had
hadzelf
zelfingezien,
ingezien,dat
datdedevoorzichvoorzich? Hij
tigheid
aanried,
ter
voorkoming
van
strengere
maatregelen
tigheid aanried, ter voorkoming van strengere maatregelen

** Est
dem Mahlen
Mahleo und
nnd Wol-mahlen
Wol·mahlenein
eingroszer
Unterschied.Sandrart,
Sandrart,
zwischen dem
groszer Unterschied.
Est is zwischeo
T.
a. p.
p. -I.
t .dcc.
Pedo II
II Th.,
B. bl.
bI. 326.
T. a.
Ace. Ted.
Th., 111
III B.
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tegen
vermijding van noodeloze
tegen de ordensgeestelijken en
en ter vermijding
samenkomsten
verbittering,
de
verbittering,
met
de Paters
Paters Jezuïeten
met de
Jezuïeten en
en
gedeeltelijk daaruit
zijne gedeeltelijk
daaruit voortgekomen
voortgekomen levendiger omgang
met Tesselschade geheim
houden. Ook
Ook in
in Alkmaar
Alkmaar vond
vond
geheim te
te houden.
deze, met
metde
dePaters
PatersPetrus
PetrusPlemp
Plempen
enIsaac
Isaacvan
vander
der Mye *,
., echte
echte
ouderwetsche Amsterdammers,
breed
Amsterdammers, de gelegenheid lang
lang en breed
het
geluk te
te bespreken,
bespreken, dat
dat Vondel voor
de goede
goede zaak
zaak
het geluk
voor de
zoi1 worden
gewonnen zoû
worden:: en
zij behoefde
behoefde geene vrouw
zijn,
en zij
vrouw te zijn,
om
in die
diesoort
soortvan
vangeheime
geheimesamenspanning
samenspanning een
een groot
groot geom in
noegen te vinden en er haren ijver door aangeprikkeld
aangeprikkeld te voelen.
Vondel zoû
gaarne iets
iets doen,
doen, dat
dat Tesselschade miszo0 niet
niet gaarne
haagde. Uit
het opnemen
opnemen van
van zijne beeltenis
haar album
album
Uit het
beeltenis in haar
waren
allerlei gevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen te
te maken:
waren allerlei
maken : maar -— in
in ieder
geval -— vriend Sandrart kon
een bizonder
kon het teekenen op
op een
stuk
papier, of Tesselschade kon
blad, waar het op voorstuk papier,
kon het blad,
kwam, uit
haar album
albumverwijderen.
verwijderen. Sandrart scheen
uit haar
scheen er
er op
te staan,
staan, en
en het
hetechtpaar
echtpaar betoonde
betoonde zoo
zoo veel gulle
guile vriendschap
aan
hen-beiden. Daarbij,
Daarbij, en
en eindelijk,
eindelijk, -— maar Vondel sprak
aan hen-beiden.
deze
gedachte niet
niet uit:
wilde het
het gaarne.
gaarne.
uit : hij
deze gedachte
hij wilde
Hij
had dan
dan eenige keeren
keeren gezeten
voor het
het portret,
portret, en
en
Hij had
gezeten voor
het
was bijna
bijna af,
af, toen,
toen, in
in een gemüthlich
het was
gemfithlich onderhoud
onderhoud met
haar toegedachte
toegedachte verrassing
verrassing
Frau Johanna, Tesselschade de haar
vernam. Deels
Deels was
was dedegedachte
gedachtehaar
haarlief,
lief,deels
deelskwelde
kweldezij
zij
vernam.
haar.
Verstoord was
echter niet
niet om,
om, en
en den
den dag,
dag, dat
dat
haar. Verstoord
was zij
zij er
er echter
wij
ze samentroffen,
samentroffen, was ze
ze komen
komen zien, "of
wij ze
„of het konterfeitsel
leek". Het is
is het
het door
door Dirck
Matham tt gegraveerde, waarleek".
Dirck Matham
de dichter
dichter voorgesteld
voorgesteld is
is inindrie
driequart,
quart, rechts
rechtsafgewend.
afgewend.
op de
Hij heeft,
heeft, over
over zijn
zijn rok
rok met
met kleine
kleine knoopjens, een tabbaart,
Hij
massa knoopjens en zijden passement vercierd.
insgelijks met een massa
Hij
draagt
een
eenvoudige
platte kraag;
gezeten in
in
Hij draagt een eenvoudige platte
kraag ; hij
hij is gezeten
rijken leunstoel;
een papierrolletjen in
een rijken
leunstoel ; hij
hij heeft een
in de handen, en
en twee
twee boeken
boeken en
en een
een inktkoker staan,
hem, op
op
den,
staan, naast hem,
Zijn gelaat teekent te-vredenheid.
te-vredenheid. Sandrart
Sandrart is niet
niet
een tafel. Zijn
geslaagd er
iets van
van die
die hooge en fijne
fijne uitdrukking
uitdrukking in
te
geslaagd
er iets
in te
welke, volgends Philip de Koning, in-zonderheid, onzen
leggen, welke,
dichter kenmerkte.
kenmerkte. De
De krullende
krullendezwarte
zwarte haren
haren zijn wat
op
dichter
wat op
gestreken;; de kruin
kruin is met
met een
een kalot bedekt.
zij gestreken

*
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Als
ofVondel,
Vondel,zelfs
zelfsdoor
doorzijne
zijnepoezie,
pOëzie,had
had willen
willen meêmeêAls of
werken om de omstandigheden te
teverbergen,
verbergen,waaronder
waaronderdit
ditporporgemaakt werd,
werd, zegt
zegt hij,
hij, inineen
eenbijschrift,
bijschrift,dat
datzijn
zijnvriend
vriend
tret gemaakt
aenzicht" had „uitgedruckt"
Sandrart hem wel
"uitgedruckt" *,
*,
Sandrart
wel aldus
aldus „naer
"naer 't aenzicht"
maar
zijn gedachten,
gedachten, niet
niet zijn
zijn inwendig
inwendig leven.
leven.
maar niet
niet zijn
Het
ookinderdaad
inderdaad moeyelijk,
moeyelijk, in
indeze
dezeglimlachende
glimlachende
Het isis ook
trekken
(volkomen verklaarbaar
verklaarbaar echter,
men zich
zich TesselTesseltrekken (volkomen
echter, als
als men
schade
denkt, achter
achter den
den stoel
stoel van
van den
denschilder),
schilder), eene
eene ziel
ziel
schade denkt,
te herkennen.
herkennen.
bloêndetreurtooneelen."
treurtooneelen."
"Verslingert
„Verslingert op
op aeloude
aeloude en blande
En toch
toch kan
kandit
ditbijschrift
bijschriftopopgeene
geeneandere
andereafbeelding
afbeeldingslaan.
slaan.
Hoe 't zij
portret van
van Vondel
Vondel was
was gemaakt.
gemaakt. Hoe
Hoe
zij -— het portret
de
ontmoeting bij
bij den
denschilder
schilderafliep,
afliep,isisden
denlezer
lezerbekend
bekend::
de ontmoeting
Toen de
de Heer
HeerSandrart
Sandrartzich
zichherinnerde,
herinnerde,dat
datHooft
Hooftzotl
zoûkomen
komen
had
hij zijne
zijne vrouw
vrouw op
op den
denuitkijk
uitkijkgezet
gezet;
entoen
toenaan
aanHooft
Hooft
had hij
; en
verklaard
worden, hoe men
men elkander
elkander daar
daar zoo
zoo samensamenverkiaard moest
moest worden,
trof,
had de
de argloze
arglozeschilder
schilderden
denHoofd-Officier
Hoofd-Officier van
vanMuyden
Muyden
trof, had
en
Weesp het
het portret
portret van
van den
den man
man laten
latenzien,
zien,die
diedoor
door
en Weesp
Hoofts
ambtgenoot teteAmsterdam
Amsterdam behoorde
behoorde te
te worden
worden opopHoofts ambtgenoot
gespoord
drift van
van een
een jager,
jager, die
die de
de lucht
luchtheeft
heeftvan
van
gespoord met
met de
de drift
het lang
lang begeerde
begeerde wild.
wild.

11.
II.
"IN
DE ZYDE-WOURM".
ZYDE-WOURM".
„IN DE
Alvorens
den lezer
lezer tot
tot een
eenbezoek
bezoekininhet
hethuis
huis den
den Zi/worm
Zijworm
Alvorens den
uit
te noodigen,
noodigen, zal
zal hij
hij zoo
zoo goed
goed zijn
zijn mij
mij een
een oogenblik
oogenblik op
op
uit te
de Keizersgracht
Keizersgracht „naest
"naest den
den Valckenier"
V alckenier" te
te vergezellen.
vergezellen. Het
Het
was het
het adres
adrestegenover
tegenoverdedeGroenlandtsche
GroenlandtschePackhuysen,
Packhuysen,waar
waar
Hooft
Tesselschade had
had genoodigd.
genoodigd. In
In dit
dit oogenblik
oogenblik zit
zit de
de
Hooft Tesselschade
beroemde weduwe
weduwe echter
echter elders
elders ter tafel,
tafel, en
en wel
wel bij
bij haren
haren
beroemde
zwager
Buyl, die
die sedert
sedert vijf
vijfjaar
jaarmet
met het
hetambt
ambt van
van
zwager Van
Van Buyl,
Substituyt-Schout
vereerd. Wij
Wij laten
laten hen
hen daar
daar rustig
rustig op
op
Substituyt-Schout isis vereerd.
de gezondheid
gezondheid drinken
drinken der
der jong
jongverloofden
verloofden:
Lijsbeth van
van
: Lijsbeth
Buyl
en Joriaen
Joriaen Voscuyl,
Voscuyl, Dr.
Dr. Evertszoon.
Evertszoon. Wij,
Wij, in-tegendeel,
in-tegendeel,
Buyl en
bevinden
ons
Naest
den
Valckenz·er.
den Valckenier .
bevinden ons

**

V.
L. IV,
V. L.
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Pieter
Cornsz. Hooft
Hooft had
hadinin1624
1624zijne
zijnevrouw
vrouwChristina
Christina
Pieter Cornsz.
van Erp
Erp verloren.
verloren. Hoe
Hoe goed
goed echtgenoot
echtgenoot hij
hij ook
ook schijnt
schijnt gegeweest
zijn, kan
kan men
men hem
hem geen
geengemak
gemakininzijn
zijnbewegingen
bewegingen
weest te zijn,
.'Ontzeggen,
er op
opaankwam
aankwamdedevoorwerpen,
voorwerpen, die
die
,ontzeggen, waar
waar het
het er
zijner
liefde ontvielen,
ontvielen, door
door andere
andere te
te doen
doen vervangen.
vervangen. Die
Die
zijner liefde
buigzaamheid
hart had
had hem
hem reeds
reeds als
alsjongeling
jongeling onderonderbuigzaamheid van
van hart
-scheiden,
en een
een jaar
jaarna
nadat
dathij
hijdedeblonde
blondeChristina,
Christina, met
met
scheiden, en
wie
hij
14
jaar
was
getrouwd
geweest,
verloren
had,
hield
wie hij 14 jaar was getrouwd geweest, verloren had, hield
hij
aan om
om de
dehand
handeener
eenerandere
andereamsterdamsche
amsterdamsche schoone
schoone *,
*,
hij aan
die
hem echter
echter geen
geen gehoor
gehoor gaf,
gaf, en
enander-half
ander-half jaar
jaar later
later de
de
die hem
vrouw
werd van
van den
den dichter
dichter Constantijn
Constantijn Huygens
Huygens:: dat
dat was
was
vrouw werd
in April
April 1627.
1627.
In
Augustus van
van het
het zelfde
zelfde jaar
jaarwendde
wenddeHooft
Hooftzijne
zijne
In Augustus
Herautentrompet
elders: : namelijk
namelijk naar
naar de
de quartieren
quartieren
Herautentrompet naar
naar elders
van
Leonore Hellemans,
Hellemans, weduwe
weduwe van
van Jan
Jan Baptist
BaptistBartolotti
Bartolotti
-van Leonore
van
den Heuvell
Heuvell tot
totBeichlingen.
Beichlingen. Hooft
Hooft was
waseen
eenliefhebber
liefhebber
van den
·der
bleekook
ookhieruit,
hieruit,dat
dathij
hij der
derschoone,
schoone,
tcler verscheidenheid:
verscheidenheid : dit bleek
blonde,
blaauwoogige Christine,
Christine, eene
eene schoone
schoone brunette,
brunette, met
met
blonde, blaauwoogige
betooverende
koolzwarte oogen,
opvolgster geven
geven wilde.
wilde.
betooverende koolzwarte
oogen, tot opvolgster
Maar
Helionore, eene
eene ijverige
ijverige Protestante
Protestante (ik
(ik vrees
vrees wel,
wel,
Maar Helionore,
apostaat
hetKatholicisme
Katholicismet),
t),had
hadweinig
weiniggoeds
goedsvernomen
vernomen
apostaat van het
van
des Drossaarts
Drossaarts godsvrucht.
godsvrucht. Wel
Wel moest
moesthij
hijnunuen
endan,
dan,uit
uit
van des
hoofde van
van zijn
zijn ambt,
ambt,kerkelijke
kerkelijkevervolgingen
vervolgingeninstellen
instellen;
maar
; maar
aan eene
eene eigenlijke
eigenlijke kerkgemeente
kerkgemeenteadhæreerde
adha'!reerde de
de kalvinistiesch
kalvinistiesch
.gedoopte
dichter en
engeschiedschrijver
geschiedschrijverniet.
niet.Toen
Toenhij
hijLeonores
Leonores
gedoopte dichter
bezwaar
bezwaar nog volgehouden
volgehouden na
na dat
dat
bezwaar verstaan
verstaan had,
had, een
een bezwaar
zij
hem reeds
reedseenigen
eenigenoogentroost
oogentroosten
enliefkozingen
liefkozingenverleend
verleend
zij hem
had
(althands hier beroept
beroept hij
hij zich
zich op)
op)§,§,zocht
zochthij
hijeen
eenbondbondhad (althands
genoot;
en ininplaats
plaatsvan
vande
debelegeraarstrompet
belegeraarstrompetvoor
voorden
denmond
mond
genoot ; en
te zetten,
zetten, nam
namhijhijdedeveldfluit
veldfluitter
terhand
handen
enspeelde
speeldeeen
eendeuntjen
deuntjen
onder
venster van
vanLenores
Lenores1313-ofofhijarige
14jarigedochter
dochterSuzeke,
Suzeke,
onder het venster
in de
de form
form van
vaneen
eendier
dier
briefjens,waartoe
waartoede
deDrost
Drosthet
hetrecept
recept
briefjens,
had **.
**. En
En het
hethuwelijk
huwelijkwerd
werdtot
totstand
standgebracht
gebracht:: Hooft
Hooftkwam
kwam
in het
het bezit,
bezit,enenook
ookwel
wel
een
weinigonder
onderdedeplak
plakder
derschoone
schoone
een
weinig
en rijke
rijke weduwe,
weduwe, den
den 30
1627.
Nov. 1627.
3o Nov.
Wij
vinden, den
eigen dag
dag dat
dat Hooft
Hooft bij
bijSandrart
Sandrart gegeWij vinden,
den eigen
bl. 334.
** Sept.
Warande, X bI.
334.
187x,bI.
bl.2$1.
25i. en
en volg.
volg. tt D. Warande,
1625. Zie Gids, 1871,
Sept. 162$.
-§
bI. 3t5.
315. Verg. bI.
bI. 3t9.
3I9.
I. bl.
131.316.
316. **
** Br., 1.
,§ Br., I, bl.
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pozeerd had,
het echtpaar
echtpaar bij-een
bij-een in
inhun
huntuinkamer,
tuinkamer, terwijl
terwijl
had, het
de namiddagzon
namiddagzon een fraayen
fraayen bruinen
bruinen beuk
beuk verlicht,
verlicht, die aan
aan
de overzij
overzij tegen het
het tuinhuis
tuinhuis staat.
staat.
„Zoo trof
"Zoo
trof je
je daar
daarTesselschaA
Tesselschaa en
en Vondel
Vondel verdiept
verdiept in de
de
beschouwing
zoo'n Jezuret?"
Jezuïet ?" vraagt Leonore.
beschouwing van zoo'n
"Neen,"
Hooft, „ze
"ze waren
waren er
er niet
niet meê
meê bezig,
bezig, toen
toenik
ik
„Neen," zegt
zegt Hooft,
binnenkwam;
om
binnenkwam ;maar
maarSandrart
Sandrarttoonde
toondemij
mijhet
het portret,
portret, als om
te verklaren,
verklaren, wat Vondel
Vondel en
en Tessel
Tesseldaar
daarkwamen
kwamendoen."
doen."
-— "Dus
die paapsche
paapschezendeling
zendelingliet
lietzich
zichschilderen,
schilderen, en
en moet
moet
„Dus die
dus
hier in
in stad
stadzijn
zijn?"
vroegLeonore
Leonorenadenkend.
nadenkend.
dus hier
?" vroeg
Hooft maakte
maakte een
eengebaar,
gebaar,dat
datbeteekende
beteekende'het
'hetschijnt
schijntzoo
zoo;
;
maar
wil daar
daar liefst
liefst niet
niet bij
bij stilstaan.'
stilstaan.'
maar ik
ik wil
„Wat een
"Wat
een gelukkige
gelukkige beschikking,"
beschikking," zeide
zeide Leonore,
Leonore, „dat
"dat ge
ge
op
het spoor
spoor van
vaneen
eendier
dier
samenzweerders gekomen
gekomen zijt.
zijt.
op het
samenzweerders
Zult
héden er
er den
denSchout
Schoutnog
nogkennis
kennisvan
vangeven
geven .....
Mij
Zult ge héden
. . . Mij
dunkt,
daar is
geen tijd
tijd teteverliezen,"
verliezen,"
dunkt, daar
is geen
-— "Ik
kan dat
dat moeilijk
moeilijk doen,"
doen," andwoordde
andwoordde Hooft,
Hooft, „ge
"ge
„Ik kan
voelt wel,
wel, melieve,
melieve, dat
datdit
dithet
hetvertrouwen
vertrouwenvan
vanSandrart
Sandrartmismis-bruiken
zoû zijn
zijn ....
."
bruiken zoil
. . ."
-— "Dat
voel ikikniet.
niet.Hij
Hijheeft
heeftu uimmers
immersde
demeêdeeling
meêdeeling
„Dat voel
onder het
het zegel
zegeldes
desgeheims
geheimsgedaan
gedaan!"
I"
niet onder
-— "Neen,
dat heeft
heeft hij
hijwel
welniet
niet:
hetaanbod
aanbod voor
voor eene
eene
„Neen, dat
: het
meêdeeling met
met die
dievoorwaarde
voorwaardezoil
zoûikikwaarschijnlijk
waarschijnlijkook
ookniet
niet
aangenomen
hebben
...
."
aangenomen hebben . . . ."
"Welnu,
moeten alle
alle goedgezinden
goedgezinden niet
nietmeêwerken
meêwerkenom
om die
die
„Welnu, moeten
schadelijke
moorddadige secte
secte van
vanJezuïeten,
J ezureten,waarvoor
waarvoor ze
ze
schadelijke en moorddadige
algemeen
gehouden worden,
worden, uit
uit te
teroeyen
roeyen?"
?"
algemeen gehouden
-— "Voorzeker!"
zeide Hooft,
"ik hebbe
hebbe in
in mijn
mijn ambtsambts„Voorzeker !" zeide
Hooft, „ik
bedrijf
mij
ook
nooit
ontzien
de
geheime
papistische
verbedrijf mij ook nooit ontzien de geheime papistische vergaderingen
verstoren ....
gaderingen te verstoren
. .""
-— Wel
neen!"
zeide Leonore
Leonore:: "gij
hebt mij
mij immers
immers zelf
zelf
Wel neen
!" zeide
„gij hebt
nog,
als bewijs
bewijs van
van uw
uwgeloofsijver,
geloofsijver,verhaald,
verhaald, wat
wat gij
gij den
den
nog, als
Jonker
Nievelt, die
die over
overhet
hetStichtsche
StichtscheNederquartier
Nederquartier
Jonker van
van Nievelt,
stond,
hadt aangeraden
aangeraden:....
gij
weet wel
wel:: dat
dat hij
hij bij
bij de
de
stond, hadt
•
gij weet
Staten
van Utrecht
Utrechteen
eenplakkaat
plakkaat zoll
zoûuitlokken,
uitlokken, waarbij
waarbij de
de
Staten van
leden
van heimelijke
heimelijke vergaderingen
vergaderingen verplicht
verplicht wierden
wierden hunne.
hunneleden van
medgenoten
noemen 5)"
medgenoten te noemen
5)"
-— "Ja,
dat was
was voor
voor Utrecht
Utrecht;; maar
maar hier
hier in
in Holland
Holland valt
valt.
„Ja, dat
men zachter
zachter ....
"
. ."
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„Dat klinkt
klinkt anders,"
anders," zeide
zeide Leonore,
Leonore, „dan
"dantoen
toengij
gij uu verver— "Dat
recht van handlichting
handlichtingdat
dat den Hoofdofficieren
bondt, ondanks het recht
totcompositie
compositie**te
tekomen."
komen."
van Holland geconsenteerd
geconsenteerdwas,
was, nooit
nooittot
„Daar was
was toen
toen aan
aan het
hetoefenen
oefenen der
derstrengheid
strengheid eenig
eenig
-— "Daar
Hooft:
"hetzoti
zoû niet
nietfraai
fraai gegeprofijt
verbonden," andwoordde
andwoordde Hooft
profijt verbonden,"
: „het
staan
hebben de volle
volle boeten
boeten tetebeuren
beurenvoor
vooreigen
eigenkasse,
kasse,en
en
staan hebben
het
openbaar recht
recht tetelaten
laten
kortwieken.Kwalijkgezinden
Kwalijkgezinden
het openbaar
kortwieken.
hadden
van omkooping
omkooping kunnen
kunnen mompelen."
mompelen."
hadden van
walijkgezinden zouden
mi wel
wel kunnen
kunnen zeggen,
zeggen, dat,
dat,
-— ,.K
,.Kwalijkgezinden
zouden nil
er geen
geenprofijt
profijt voor
voor eigen
eigen kasse
kasse tetetrekken
trekken en
en valt,
valt, de
de
als
als er
Drossaart Hooft zich
zich een
eenweinig
weinigijverig
ijverigburger
burgerbetoont
betoont....
Drossaart
. .""
-— "Dat
zullen zij
zij niet
niet:
wantBurgemeesteren
Burgemeesteren willen,
willen, dat
dat
„Dat zullen
: want
men
hier te
te Amsterdam
Amsterdam veel
veel door
door de
de vingeren
vingeren zie
zie en
en een
een
men hier
burger
minder gehouden
gehouden tijd
tijd en
enmoeite
moeiteaan
aanaanklachten
aanklachten te
te
burger is minder
dan een
eenambtenaar
ambtenaarenenrechter,
rechter,om
omonder
onderzijn
zijnressort
ressort
besteden, dan
's lands
en verordeningen
verordeningen uit
uit tetevoeren
voeren;
dáargelaten,
lands wetten en
; ddargelaten,
dat naar
naar de
de oude
oudecivile
civilerechten
rechtenniemant
niemanttot
totdenunciëeren
denunciëeren gegeadmitteerd
dan die
die daartoe
daartoe geordineerd
geordineerd zijnt."
zijnt."
admitteerd is
is dan
dat ieder
ieder burger
burger en
en ieder
ieder ingezeten
ingezeten verver-— "Mij
dunkt, dat
„Mij dunkt,
plicht
meê te
tewerken
werken om
om pest
pesten
enbrand,
brand, roof
roofen
endiefstal,
diefstal,
plicht is meê
waar
hij kan,
kan, teteverwijderen
verwijderen:: enendede
secteder
derJezuïeten
Jezuïeten
waar hij
secte
stichten
slechts brand
brand en
en dienen
dienen vergift
vergiftaan
aanons,
ons,ketters
ketters
stichten niet slechts
toe,
maar zij
zij bederven
bederven den
denlandzaat
landzaat naar
naar ziel
ziel en
enlichaam.
lichaam.
toe, maar
Buitendien,
het zoo
zoo mis,
mis, dat
datininkerkelijke
kerkelijkezaken
zaken alle
alle
Buitendien, heb
heb ik
ik het
geven?...
Als gif
geïnteresseerdens
genteresseerdens behooren
behooren aan
aan te geven
? . . .. Als
gij. niet
doen .....
naar
Schout wilt
wilt gaan,
gaan, —
- zal
zal ik het doen
naar den
den Schout
. ..""
-— "„Welk
Welk een
een voornemen,
voornemen,lieve
lieveLeonoor
Leonoor!
gij,een
eenvrouw
vrouw!"
! gij,
!"
-— "Als
de mannen
mannenen
ennog
nogwel
welHoofdofficieren
Hoofdofficieren zich
zich als
als
„Als de
dermannen
mannen
vrouwen
vrouwen de
de rol
rol der
vrouwen gedragen,
gedragen, - moeten
moeten de vrouwen
nemen!"
wel op
op zich
zich nemen
!"
-— "Maar
het gevolg
gevolg van
vanuw
uwaangifte
aangifte zal
zal
„Maar begrijp,
begrijp, wat
wat het
zijn!
De
Jezuïet
zal
opgespoord
en
waarschijnlijk
gevangen
zijn !
Jezuïet zal opgespoord en waarschijnlijk gevangen
worden:
gij er
er Tesselschade
Tesselschade een
eenverdriet
verdriet meê
meê
worden : maar
maar wat
wat zult gij
doen,
die gunstiger
gunstiger over
overden
denman
manschijnt
schijnttetedenken
denkendan
danwij."
wij."
doen, die
het niet
niet?"
riep Mevrouw
Mevrouw Hooft
Hooft uit
uit:: „het
"het
-— ,,0,
dacht ik het
?" riep
„O, dacht
is de
de schoone
schooneAlkmaarsche
Alkmaarschesirene,
sirene,die
diegespaard
gespaardmoet
moetworden."
worden."
hetalgemeen
algemeenniet
nietjaloersch
jaloersch6)
6);; ook
ook
Mevrouw
was over
over het
Mevrouw Hooft
Hooft was

** Transaktie.
Transaktie. ttDamhouder,
Damhouder, Practijc1lc
1616, bI.
bl. 6.
Amst. z6z6,
Crim,. Saecken, Amst.
Practycke in O,im.
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had het woord
sirene niet
had
woord sirene
bestemming om Tesselschade,
Tesselschade,
niet de bestemming
die
maar vooral
vooral hare
hare dochters
dochters zeer
zeer genegen
genegen waren,
waren, voor
voor
die zij,
zij, maar
een e verleidster
uit te
eene
verleidster uit
te maken.
maken. Tesselschaå
Tesselschaàwas
wasmeermalen,
meermalen,
in
de briefwisseling
briefwisseling der
der geleerden,
geleerden, schertsend
schertsend eene
eene sirene
sirene
in de
men haar
haar niet
niet kon
konzien
zienenenhooren,
hooren,zonder
zonder
genoemd:
genoemd :om
om dat
dat men
door
bekoorlijkheid van
stem getroffen
getroffen te
door de
de bekoorlijkheid
van haar
haar gelaat
gelaat en stem
worden.
kwam echter
echter de
de godsdienstijver
godsdienstijver (niet
(niet zelden
zelden het
worden. Nu
Nil kwam
vurigst
bij personen,
personen, die
die tot
toteene
eeneandere
andere kerk
kerk zijn
zijn overgeovergevurigst bij
hetspel
spel;
envan
vandaar
daar haar
haar
gaan)
bij Mevrouw
Mevrouw Hooft
Hooft in
in het
gaan) bij
; en
onbillijke uitroep.
onbillijke
"Ik
kan niet,
niet,van
vanden
denschilder
schilderkomende,
komende, die
die mij
mij argloos
argloos
„Ik kan
een
beeltenis toont,
toont, heimelijk
heimelijk bij
bijden
denHoofdofficier
Hoofdofficiergaan
gaan aanaaneen beeltenis
brengen
daar gezien
gezien heb.
heb. Wij
Wij moeten
moeten ons
ons soms
soms van
van
brengen wien
wien ik
ik daar
te
bespieders
die partij
partij te
bespieders bedienen;
bedienen ; maar
maar ik
ik wensch
wensch niet
niet zélf die
vervullen," zeide
zeide Hooft.
vervullen,"
Hooft.
"laat mij
mij dien
dienzuren
zuren appelbeet
appelbeet
"Welnu,"
Mevrouw, „laat
„Welnu," zeide Mevrouw,
ging zich
zich kleeden
kleeden om
om uit
uit
dan
maar over
dan maar
overI"!" Zij
Zij stond
stond op,
op, en
en ging
te gaan.
gaan.
Bij 't afscheid
deze daad
daad niet
niet
afscheid sprak
sprak haar
haar man:
man :"Ik
„Ikwil
wil uu deze
verbieden:
Schout, uit
uit
verbieden :maar
maarwees
wees voorzichtig.
voorzichtig. Verzoek
Verzoek den
den Schout,
mijnen
ons niet
niet in
in de
dezaak
zaakbetrekke
betrekke.•...
mijnen naam,
naam, dat
dat hij
hij ons
. . .""
Mevrouw
in de
destellige
stelligeovertuiging
overtuiging dat
dat zii
zij
Mevrouw Hooft
Hooft ging,
ging, in
haren
plicht deed,
deed, de
de deur
deuruit,
uit,enenstapte,
stapte,sneller
snellerdan
dan zij
zij
haren plicht
gewoon was,
gewoon
was, naar
naar de
de woning
woning van
van Dr
Grotenhuys,
Dr Jan
Jan ten Grotenhuys,
Hoofdofficier
Hoofdofficier van Amsterdam.
Amsterdam.
Schout of
ofHoofdofficier
Hoofdofficier van
van de
degrootste
grootsteenenrijkste
rijkstestad
stad
Die Schout
des lands
lands was
waseen
eenheel
heelpersonaadje,
personaadje, en
enalleen
alleende
demeerdere
meerdere
des
luister, waartoe
waartoe het
het Burgemeesterschap
Burgemeesterschap door
door de
de omstanomstanluister,
digheden was
was opgevoerd,
opgevoerd, deed
deedzijne
zijne waardigheid,
waardigheid, waartoe
waartoe
digheden
hij trouwens,
trouwens, gelijk
gelijk ikikvroeger
vroegerreeds
reedsaanmerkte,
aanmerkte, door
door
hij
Burgemeesterenbenoemd
benoemdwerd,
werd, een
eenweinig
weinigininde
deschaduw
schaduwtreden.
treden.
Burgemeesteren
Patricier, die
die sedert
sedert 1621
1621erermede
medebekleed
bekleed was,
was, bebeDe Patricier,
hoorde tot
tot de
devrijzinnige
vrijzinnigeRegeeringsleden,
Regeeringsleden, was
waseen
eenvriend
vrienden
en
hoorde
Toen
voorstander van
Vondel en
eneen
eenliefhebber
liefhebberder
derpoezie
poezie*.*.Toen
voorstander
van Vondel
Mevr. Hooft
Hooft zich
zich bij
bijhem
hemaanmeldde,
aanmeldde, was
was hij
hij niet
niet tetehuis,
huis,
Mevr.
haar ijver
ijver moest
moestzich
zichdus
dusvergenoegen
vergenoegenmet
metdes
desvolgenden
volgenden
en haar
herhalen. Toen
Toen zij
zij hare
hare zaak
zaak voor
voor
daags haar
haar bezoek
bezoek te herhalen.
daags
*.. Verg.
Verg. V. L.
L. I,J, 658,
658, II,
Il, 523.
523.
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Jan
Jan ten Grotenhuys
Grotenhuys uit-een-gezet
uit-een-gezet had,
had, glimlachte
glimlachte deze
dezeen
en
zeide haar,
haar, dat
dat éen
éenzijner
zijnerSubstituten
Substituten hem
hem juist
juistwas
waskomen
komen
zeide
berichten,
berichten, dat
dat de
debedoelde
bedoeldePetrus
PetrusLaurentii,
Laurentii,Jezufetenpater
Jezuïetenpater
den vreemde,
vreemde, verblijf
verblijf hield
hield bij
bijden
denzijdereeder
zijdereederininde
deCalCaluit den
en dat
verstraet, den
den welgegoeden
welgegoeden Signor Muti,
Muti, en
dat hij
hij den
den
verstraet,
Onderschout verlof had
had gegeven
gegevenhet
hetgehate
gehatewild
wildten
tendien
dienhuize
huize
Onderschout
gaan bestoken.
bestoken.Deze
Dezemededeeling
mededeelingwas
was
MevrouwHooft
Hooftdes
des
te gaan
Mevrouw
aangenamer, om
om dat
dat zij
zijwel
welvoelde,
voelde,
indienTesselschaå,
Tesselschaa,
te aangenamer,
indien
volgens heur
heur belofte,
belofte, haar
haar kwam
kwam zien,
zien, dat zij
zij haar
haar met
met een
een
volgens
oprechter gemoed
gemoed zoil
zoûkunnen
kunnenontvangen,
ontvangen, wanneer
wanneer de
de
veel oprechter
tegenPater
PaterLaurenssen
Laurensseneigenlijk
eigenlijkniet
nietvan
vande
defamilie
familie
vervolging tegen
Hooft was
was uitgegaan.
uitgegaan.

Dr
Dr

Het was
was 6i
6;uur
uurininden
dennamiddag
namiddagvan
vandien
dientweeden
tweeden dag,
dag,
Het
hetgapend
gapendvolk
volkopopden
denDam
Dameen
eender
derHeeren
HeerenSubstituten,
Substituten,
toen het
eenzijdgeweer
zijdgeweergewapend
gewapendenenverder
verdermet
metdedeteekens
teekenszijner
zijner
met een
waardigheid bekleed, het
het oude
oude stadhuis
stadhuis(een
(eengothiek
gothiekgebouwtjen
gebouwtjen
met 33 bogen
bogen aan
aanden
denvoorgevel)
voorgevel)zag
zagverlaten,
verlaten,vergezeld
vergezeldvan
van
met
een
jeugdig Heer
Heer in
in 't zwart,
wien men
men een
een der
der stadsstadszwart, in
in wien
een jeugdig
Secretarissen herkende en
en wel
wel den
den voor
voor twee
tweejaar
jaar aangestelden
aangestelden **
Heer
Pieter
Pietersen
Hasselaer,
oomzegger
van onzen
onzen
Heer Pieter Pietersen Hasselaer, oomzegger van
Heer Hooft.
Hooft.
V
óor de Heeren uit, ging
ging éen
éen van
van Stads
Stads Roé-dragende
Roê-dragende Boden,
Boden,
Wor
en achter
achter hen
hen twee
tweevan
vanSchouts
SchoutsDienaren,
Dienaren,gekleed
gekleedmet
metlederen
lederen
kolders
welgewapend.
kolders en welgewapend.
Vijf minuten
minuten later
later verlieten
verlieten twee
twee andere
andere personen,
personen, die
die elk
elk
een
stevigen rotting
rotting onder
onderhunnen
hunnen mantel
mantel hielden,
hielden, het
het stadstadeen stevigen
huis
eene zijdeur
zijdeur en
en begaven
begavenzich
zichnaar
naarhet
hetRokin.
Rokin. Dat
Dat zij
zij
huis door eene
ter-stond een
een eerewacht
eerewacht van
van straatjongens
straatjongens om
om zich
zich heen kregen,
kregen,
bewees,
dat men
men hen
hen voor
voor stille
stilleverspieders
verspieders hield
hield van
van de
de
bewees, dat
vaderlijke
Stads-Regeering.
vaderlijke Stads-Regeering.
De officidele
officiëele expeditie
trok met
met snellen
snellenstap
stapde
deCalverstraet
Calverstraetin.
in.
expeditie trok
Ik verzoek
verzoek den
denlezer
lezerzich
zichnu
numet
metmij
mijteteplaatsen
plaatsenvoor
vooreen
eenvrij
vrij
breed
winkelhuis, waarvan
waarvan over dag
dag de
devensters,
vensters,die
dieaan
aan beide
beide
breed winkelhuis,
zijden
deur, gezamendlijk
gezamendlijk met
met deze,
deze, door
door een
een luifel
luifel
zijden van
van de deur,
overschaduwd
vrijen blik
blik naar
naarbinnen
binnengunden
gunden;;
overschaduwd werden,
werden, een
een vrijen
maar
nu, bij
bij 't vallen
van den
den avond,
avond, met
met luiken
luiken gesloten
gesloten
vallen van
maar nu,

** Wagenaar,
Wagenaar,

lIl,
III, 495.
495.
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waren,
van boven
boven naar
naar onder
onder en
envan
vanonder
ondernaar
naar boven
boven tot
waren, die van
elkander
bovenvensters achter
luifel viel
viel
elkander klepten.
klepten. Door
Door de
de bovenvensters
achter de luifel
echter
licht in
in den
den winkel.
winkel. 't Was
groot, hoog
hoog
echter nog
nog eenig licht
Was een
een groot,
vertrek,
met kasten
kastenvoorzien,
voorzien,waarin
waarinvelerlei
velerleisoort
soortvan
van
vertrek, rondom met
zijden
stoffen geborgen
geborgen waren.
waren. Lorenzo
Lorenzo Muti
Muti toch
toch was
was een
een
zijden stoffen
fabrikant
winkelier in
in zijden
zijden stoffen,
stoffen, die
die vrij
vrij wat
watomzett'e
omzett' e
fabrikant en winkelier
in
jaar.
in een jaar.
In 't midden
luifel was
was een
een rond
rond schild
schild geplaatst,
geplaatst,
midden van
van de
de luifel
waarop
Z ij
ij ddeworm
e wor mwas
wasafgebeeld,
afgebeeld,enen
daaronderstond
stond::
waarop een Z
daaronder
DE FENIX,
FENIX, ZOO
zoo HY
HY ROEMT, IS EEUWIGH,
NIET MIN.
MIN.
IK NIET
EEUVVIGH, IK
Hy
IS VOOR
VOOR ZICH:
TOT GEWIN
GEWIN t.
ZICH : MAAR
MAAR IK STREK ANDRE
HY IS
ANDRE TOT

t.

Dit raadselachtig
den dichter
dichter en
englazenglazenraadselachtig opschrift
opschrift was
was van den
maker
Jan Vos,
Vos, die
dieerer
ltaliaanschenzijdereeder
zijdereeder meê
meê
maker Jan
denden
Italiaanschen
vereerd
had, toen
toen hij
hijden
dengevel
gevelvan
vannieuwe
nieuweglasruiten
glasruiten had
had
vereerd had,
moeten voorzien.
voorzien.
Achter den
winkel was
waseen
eencomptoirtjen,
comptoirtjen, waar
waar de
de Heer
Heer
den winkel
Muti
zijn dubbelen
dubbelen lessenaar
lessenaar had
had staan,
staan, en
en in
in den
den winkelwinkelMuti zijn
zelf
een trap,
trap,waarmeê
waarmeê men
menkwam
kwam op
opeen
eenbovengang,
bovengang, die
die
zelf een
over
een kleine
kleine binnenplaats
binnenplaats liep
toegang gaf tot
tot de
de
over een
liep en
en toegang
bovenkamers
van
vooren
achterhuis.
Aan
het
einde
van
bovenkamers van voor- en achterhuis. Aan het einde van
gang beyond
bevond zich
zich een
een vrij
vrij groot
groot vertrek,
vertrek, dat
dat door
door hoog
hoog
de gang
in den
den achtermuur
achtermuur geplaatste
geplaatste vensters
vensters van
van over
over een
een plat
plat
in
verlicht werd.
werd.
Op
dit oogenblik
oogenblik waren
waren deze
dezeechter
echtermet
metgroene
groenewollen
wollen
Op dit
gordijnen afgesloten,
van den
denzolder
zolderhing
hingeen
eenkoperen
koperen
gordijnen
afgesloten, en
en van
kroon, waarop
waarop de
de 66waskaarsen
waskaarsen ontstoken
ontstoken waren.
waren. Diep
Diep in
in
kroon,
kamer stond
stond een
een groene
groene tafel
tafel met
met lezenaar
lezenaar er
op. Voor
Voor
de kamer
er op.
schoorsteen hing
hing een
eenChristusbeeld.
Christusbeeld. Achter
Achterden
denlezenaar
lezenaar
den schoorsteen
zat, tusschen
tusschen twee
tweekaarsen,
kaarsen, een
eenmager
mager en
enbleek,
bleek,misschien
misschien
zat,
52-jarig man,
man, -1t wiens
wiens gelaatstrekken
gelaatstrekken onthouding
onthouding en
en arbeid
arbeid
52-jarig
teek enden, terwijl
blikken, die
die hij
hij nu
nu en
endan
dan
teekenden,
terwij1zijn
zijntaal
taal en
en de blikken,
ten
Hemel
sloeg,
van
zijn
brandende
en
tedere
liefde
geten Hemel sloeg, van zijn brandende en tedere liefde getuigden voor
de zaak,
zaak, die
die hij
hij behandelde.
behandelde. In
In de
dekamer
kamer
tuigden
voor de
bevonden zich
zich verder
verder onderscheidene
onderscheidene personen,
personen, die
met de
de
bevonden
die met
grootste
aandacht
luisterden
naar
hetgeen
de
spreker
hun
grootste aandacht luisterden naar hetgeen de spreker hun
* Jan
Jan Vos,
Vos, Diehtk.,
Diclitk., 1658, bl.
bi. 3Il.
t Allard, Vondel's Ged.,
Ged" bl.
bI. 14.
pi. t
14.
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ten beste
ten
beste gaf.
gaf. De
Demeeste
meestetoehoorders
toehoorders waren
waren mannen
mannen en
en
jongelingen
van goeden
goeden stand
stand;; er
er waren
waren echter
echter ook
ook eenige
eenige
jongelingen van
vrouwen,
waaronder men
men de
dehuisvrouw
huisvrouwvan
vanden
denCalverstraetCalverstraetvrouwen, waaronder
schen Patricier
Patrici~r Claes
Claes Heimensen
Heimensen Couck
Couck met
methare
haredochter
dochter
schen
Everarda herkende.
herkende. **
Deze
en eenige
eenigeandere
andereDames
Dameszaten
zateneenigszins
eenigszins ter
ter zijde.
zijde.
Deze en
Onder
de toehoorders
toehoorders merkte
merkte men
men verder
verder op
oponzen
onzenvriend
vriend
Onder de
Vondel,
zijne 3o-jarige
30-jarige dochter
dochter Anna.
Anna.
Vondel, met zijne
De
spreker was
was bezig
bezigover
overdedeijdelheid
ijdelheidder
derwaereld
waereld en
en
De spreker
den
oodmoed, die het
het Christelijk
Christelijk harte
harte past.
past.
den oodmoed,
"Wat
heeft niet
niethet
hetaanschouwen,"
aanschouwen," riep
riep hij
hij uit,
uit, „van
"van de
de
„Wat heeft
doode Keizerin,
Keizerin, Vrouw
V rouwIsabella,
Isabella,huisvrouw
huisvrouwvan
vanCarolus
Carolus QuinQuinhet herte
hertebeweegd
beweegdvan
vanden
den
ZaligenFranciscus
Franciscusde
deBorgia,
Borgia,
tus,
tus, het
Zaligen
hetdoode
doodelichaam
lichaam van
van Toledo
Toledo
Markies
Lombay, die
die het
Markies van
van Lombay,
naar
Granada bracht,
begraven te worden
worden!! Hier
Hier moest
moest
naar Granada
bracht, om
om begraven
hij,
voor den
denAartsbisschop
AartsbisschopPedro
PedroGuerrero,
Guerrero, volgends
volgendseen
een oud
oud
hij, voor
gebruik,
eede bezweeren,
bezweeren, dat
dat hij
hij het
hetlijk
lijkder
derKeizerinne
Keizerinne
gebruik, met eede
had
overgevoerd. Hij
looden kist
kist dan
dan openen,
openen, daar
daar
had overgevoerd.
Hij deed
deed de looden
zij
in was
was:: en
enziet
ziet!! haar
haar aanzicht
aanzichtwas
waszoo
zooleelijk
leelijken
enschromelijk
schromelijk
zij in
dat noch
noch Franciscus,
Franciscus, noch
nocheen
eender
dertegenwoordigen
tegenwoordigen
geworden,
geworden, dat
den
eed dorst
dorst afleggen.
afleggen. De
De stank
stank des
deslichaams
lichaams was
was zoo
zoo
den eed
onverdraaglijk,
de omstanders
omstanders van
van daar
daar gingen.
gingen. Wie
Wie
onverdraaglijk, dat
dat alle
alle de
en
ziet hier
hier niet
nietde
deijdelheid
ijdelheid des
deswaerelds
waerelds?? Wat
Wat acht
acht men
men
en ziet
van
een
grooten
Koning
en
eert men
men meer
meer dan
dan 't lichaam
en eert
lichaam van
grooten Koning
Koninginne, als
als zij
zij leven
leven?
En nu
nuloopt
looptde
delijfwacht
lijfwachtwech,
wech,
of Koninginne,
? En
met
al het
hetgezelschap
gezelschap....
Slechtsdedewormen,
wormen,padden
padden en
en
met al
. . . . Slechts
honden verstouten
verstouten zich
zich bij
bij zulk
zulkeen
eenlichaam
lichaamtetekomen
komen. ....
honden
...
Deze aanmerkinge
aanmerkinge heeft
heeft den
denMarkies,
Markies, Francisco
Francisco de
deBorgia,
Borgia,
herte veranderd,
veranderd, hij
hij is
is het
heteeuwige
eeuwigealléen
alléen gaan
gaanzoeken,
zoeken,
het herte
besluitende vastelijk
vastelijk van
van voortaan
voortaan geenen
geen ensterflijken
sterflijken Heer
Heer
besluitende
dienen t.
meer te dienen
meer
f.
"Ach, mijne
mijne geliefden
geliefden! ! wat
is ererook
ookvan
vanwaereldsche
waereldsche
„Ach,
wat is
de koninkrijken
koninkrijken van
van deze
deze waereld,
waereld, bij
bij den
den
grootheid. Al
grootheid.
Al de
Hemel vergeleken,
vergeleken, zijn
zijn maar
maar een
een punt.
punt. Millioenen
Millioenen menschen
menschen
Hemel
zijn er
er inindedewijde
wijdewaereld,
waereld, die
dieniet
nieten
enweten
weten dat
dat er
er een
een
zijn
Keizer in Duitschland
Duitschland is,
noch een
een Koning
Koning ininSpanje
Spanje§.
§.
Keizer
is, noch
..tIm. -65,
-65, bl.
bI. 2s.
lISI. t
t P.
P. P.
P. Nierenbergh en de
de Boeye, V
C1'schil tusschen
tll88CMn het
liet
Verschil
** Alm.
tijd. ende
endehet
Mtmum.
~~ffI. Antw. 1648,
1648, bl.
bi. 129.
IlI9. Verg. Pr
pr Allard, t. a. p. bl.
bI. IlIS.
§ VC1'8cMl,
Verschil,
125. §
tijd.
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"Wat heeft
heeft er
er dan
danwaarde,
waarde, behalve
behalve God
God en
en het
het godde„Wat
lijke?? —
- De grootste
grootste blijdschap,
blijdschap, die
die hier
hier ons
onshart
hartvervullen
vervullen
lijke
kan, pleegt
pleegt alleen het aangezicht
aangezicht vrolijk te maken,
maken, zonder
zonder
kan,
andere schoonheid.
schoonheid. Het
Het aanschouwen
aanschouwen van
van God
God daareneenige andere
onmetelijk groote vreugde,
vreugde, dat
dat zij
tegen geeft eene zoo onmetelijk
geheele lichaam
lichaam verandert,
verandert, dat
dat schoon
schoon
t'eenen-maal het geheele
gelijk eenen Engel, blinkende
blinkende gelijk de
de zon,
zon, onsterflijk
makende gelijk
gelijk de geest,
geest, en
en boven
boven alle
allelijden
lijden gelijk
gelijk God
God *."
*."
gelijk
Pas had
had de
de spreker
spreker deze
deze woorden
woorden gezegd, of hij
hij stak
stak een
een
Pas
papier met
met aanteekeningen, die hij
hij vcior
vóor zich
had liggen, in
zich had
papier
hand van
van een
een Heer,
Heer, die
die in
in zijne nabijheid
nabijheid zat,
begon
de hand
zat, en begon
voorlezing uit een
een Fransch schrijfboek, dat op
plotseling eene voorlezing
zijn lezenaar
lezenaar lag.
lag.
zijn
hij, „gij
"Vous
par-Ià, mes chers auditeurs," zeide hij,
"gij
„Vous voyez par-là,
daaruit, mijne
mijne toehoorders,
toehoorders, dat, wanneer
wanneer zich
zich de
de eerlijkziet daaruit,
mans voegt
voegt bij
bij het
het talent
talent van
van den
den dichter,
dichter, op
op den
den
des mans
heid des
duur miskenning
miskenning onmogelijk
onmogelijk wordt. De
DeKardinaal
Kardinaalde
deRichelieu
Richelieu
duur
had
Pierre Corneille,
Corneille, ter
ter zake
zake der
dertragedie
tragedie die
die ons
ons bezighad Pierre
houdt,
zóo vervolgd
vervolgd;; en
nu eigent
eigent hij
hij toch
toch aan
aan Zijne
Zijne Emien nu
houdt, z6o
nentie zijn
treurspel Horace toe,
met de
dedankbaarste
dankbaarste en
en
toe, met
zijn treurspel
vereerendste betuigingen.
"Maar
onze taak
taak met
met den
den aanhef
aanhef van
van het
het
„Maar hervatten
hervatten wij
wij onze
derde Bedrijf:
Bedrijf :
misérable?"
"Rodrigue,
qu'as tu
tu fait? ou
al viens-tu, misérable?"
„Rodrigue, qu'as
Pas
had de
de spreker
spreker dit
dit vaers
gedeklameerd, of de kamervaers gedeklameerd,
Pas had
deur ging plotselijk open,
in 't midden
midden van 't vertrek
open, en
en in
stond
Substituut-Schout met
met den
den Secretaris
Secretaris Hasselaer, en
stond de Substituut-Schout
den Roêdragenden Bode,
terwijl een
een der
der Dienaren
Dienaren aan
aan de
de
Bode, terwijl
deur
deur bleef posthouden.
"In
naam van
van mijnen
mijnen Genadigen
interdiceer ik,
ik, op
Genadigen Heere, interdiceer
„In naam
last
van Mijn
Mijn Heer
Heer den
den Schout
Schout van
van Aemstelredamme, allen
last van
den
hier jegenwoordigen deze
plaatse te verlaten!"
verlaten !" zoo sprak
deze plaatse
den hier
de Gerechtsman, met
opgeheven rechter
rechter hand.
hand.
met opgeheven
Al
de aanwezigen
aanwezigen zagen
zagen hem
hem met
met groote
oogen aan
aan::
groote oogen
Al de
eenigen zichtbaar
anderen verwonderd,
verwonderd. maar
maar kalm.
kalm.
zichtbaar ontsteld,
ontsteld, anderen
"Heer
Secretaris, zet
zet uu neêr,
neêr, dat
wij deze
deze cessie
cessie ende
dat wij
„Heer Secretaris,

** Ald.
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openen ! Bode, enumeert de
informatie openen!
personen, hier
hier tegende personen,
woordig ! Sergeant,
woordig!
houdt strengelijk wacht
wake, dat
dat
Sergeant, houdt
wacht en wake,
deze plaatse
niemant deze
plaatse kome
kome te evacueeren.
wat is
evacueeren. -— Bode,
Bode, wat
het getal
getal der
der hier
hier tegenwoordigen?"
tegenwoordigen ?"
-— „23,
,,23, Mijn
Mijn Heer
Heer de Schout!"
Schout !" was het andwoord, "buiten
„buiten
UwWEdGestr., den
Secretaris, mij,
Bode, en
en den
den
den Secretaris,
mij, den
den Bode,
Dienaar."
„'t Is
,,'t
wel. Mijn
MijnHeer
HeerdedeSecretaris,
Secretaris,schrijf,
schrijf, dat
dat wij
wij ons
ons
Is wel.
te even
even klokke
klokke 6% uur
avonds bevonden
bevonden hebben,
hebben, op
op last
last
uur des avonds
van
Mijne Heeren van
den Gerechte,
Gerechte, en
fine van
van Inforvan Mijne
van den
en ten fine
matie, in den
Zyworm, ten
huize van
van Sinjeur
Sinjeur Muti. Dat wij
wij
den Zyworm,
ten huize
daar bij-een hebben
gevonden 23 personen,
houdende
een
hebben gevonden
personen, houdende
conventikel,
zwaar onder de
de pra!sumptie
conventikel, dat
dat zwaar
præsumptie staat te sorteeren
onder
geheime vergaderingen,
vergaderingen, verboden
verboden bij
bij de
deplakkaten
plakkaten
onder de geheime
van
de jaren
jaren 1580,
1580, 1622
1622 en 1629, en
vooral bij
bij de
de Stadsvan de
en vooral
keuren van 18 April, Ao Di 1580 en 14 Feb. Ao Di 1589*,
Dat deze
dezeheimelijke
heimelijke vergadering
vergadering oogenschijnlijk
oogenschijnlijk geleid werd
door een
en zich
noemende Petrus
Petrus Laurentii. - Is
niet,
eenen
zich noemende
Is het niet,
Petrus Laurentii of Pieter
Pieter Laurenssen ?? -"
de Onder—" En
En de
schout zag
redenaar van
even strengelijk aan.
zag den redenaar
van zoo even
De bleeke man beandwoordde den eenigszins
"tooneeleenigszins „tooneelmatigen"
van den
den officiant
officiant met
met een
een kalm,
kalm, donker
donker oog,
oog,
matigen" blik
blik van
zonder
kenbaar te
te maken,
maken, dat
noch kenbaar
zonder het
het hoofd
hoofd af te wenden, noch
hij
vraag begrepen
begrepen had.
had.
hij de vraag
"Schrijf,
Mijn Heer
Heer de Secretaris.
Secretaris. Ik
Ik zeg
zeg:: Petrus Laurentii ...
„Schrijf, Mijn
Zijt
gij dat
dat niet?"
hij voort.
voort. De
De leider
leider der
der vergadering
ging hij
Zijt gij
niet ?" ging
bleef
den Onderschout aanstaren,
met eene rustigheid,
rustigheid, die
aanstaren, met
bleef den
dezen
dreigde
van
zijn
stuk
te
brengen.
stuk brengen.
dezen dreigde van
Toen
stond er
er iemant op.
was Vondel.
Vondel. Hij
Hij naderde
naderde
op. Het was
Toen stond
le
de
tafel, en
en zeide tot den
den toegesprokene :: „C'est
"C'est Monsieur Ie
de tafel,
substitut
Schout d'
Amsterdam;; il vous demande votre nom,
d'Amsterdam
substitut du
du Schout
Monsieur
Monsieur Ie
le Professeur."
- "Ah!"
een zeer
zeer lichten glimlach.
met een
sprak de leeraar, met
„Ah !" sprak
"Je
me nomme Pierre d'Artois."
„Je me
Laurentii ?"
-— "Zijt
niet Petrus
Petrus Laurentii?"
„Zijt gij
gij niet
zeggen,"
-— "Pierre
als ik
ik de
de eer
eer had
had u te zeggen,"
zoo als
„Pierre d'Artois, zoo
„Maitre ès arts,
was
het andwoord, in
de fransche
taal:: "Maître
fransche taal
in de
was het

**
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licencié en droits, .. .. .... Hier
ten overvloede
overvloede mijn
mijn paspoort
paspoort
Hier is ten
en diploma."
diploma."
"En waar
waar hieldt gij
De Substituut
stukken in. „En
Substituut zag de
de stukken
gij hier
de
vergadering
meê
bezig
?"
—
„Monsieur
demande,"
de vergadering meê bezig?" - "Monsieur demande," vertaalde Vondel,
"de quoi
occupiez cette
cetteassemblée
assemblée?"
Vondel, „de
quoi vous occupiez
?"
„Ah," herhaalde
d'Artois
„ik let den Cid haar uit."
-— "Ah,"
herhaalde Pierre
Pierre d'
Artois :: "ik
uit."
-— Gij
snel niet
niet spreken," zeide de Substituut,
Gij moet zoo snel
Substituut, die het
Fransch weinig
machtig was.
was. „De
"De Ciet, wat is dat -— de Cie!?"
weinig machtig
net?'
„De Cid, Mijnheer
Mijnheer de
de Substituut
-— "De
Substituut van den
den Schout!
Schout ! de
Cid.
een van
van de
degrootste
grootstemeesterstukken,
meesterstukken, die
die het
het
Cid . .. .... dat
dat is een
menschelijk genie
heeft voortgebracht....
genie heeft
voortgebracht . . . . Helaas,
Helaas, wat
wat is
is de
roem!
roem i ....
hem maken kon ...
. . ."
"
. . . . De Cid, daar is maar éen man, die hem
-— "Langzamer,"
Substituut, de Secretaris
kan
„Langzamer," bromde
bromde de
de Substituut,
Secretaris kan.
u niet volgen.
volgen.
-— "Die
man," ging
ging de
despreker
sprekervoort
voort„is
"isPierre
PierreCorneille,
Comeille,
„Die man,"
wiens
genan ik de
de eer
eerheb
hebtetezijn.
zijn.Corneille
Corneille zoude alleen staan
wiens genan
als treurspeldichter,
hadt gij,
gelukkige Hollanders,
Hollanders, uwen
uwen
treurspeldichter, hadt
gij, gelukkige
Vondel niet
I"
niet !"
De
Substituut zag
zag even
even naar
naar Vondel
Vondel op,
op, en
en vervolgde:
De Substituut
vervolgde :
"Maar
daar voor
voor papieren
?"
„Maar wat
wat hebt
hebt gij daar
papieren ?"
-— 't Is
de Cz'd,
mijne commentairen, Mijn Heer!"
Is de
Cid, met mijne
Heer !"
De
Substituut trok
trok het
het schrijfboek naar
en las
De Substituut
naar zich
zich toe,
toe, en
„Le Cid".
Cid" . "Wel
„Wel hoe,"
"Le
hoe," mompelde
mompelde hij,
hij, „een
"een spaansche
spaansche gedat bij
bij de
destrenge
strengeplakkaten,
plakkaten, die
die tegen
tegen het
het
schiedenis, en
en dat
verspreiden
van spanjoolsche,
papistische en andere
andere seditieuze
verspreiden van
spanjoolsche, papistische
libellen in
in den
lande vigeerende
zijn !I ...
Mijn Heer
libellen
d en lande
Schrijf, Mijn
vigeerenile zijn
.. . Schrijf,
de Secretaris
Artois, vertoonende
vertoonende
Secretaris:: Zich
noemende Pierre
Pierre d'
Zich noemende
d'Artois,
zeer suspecte
suspecte indicien van
door spaansgezinde,
de zeer
van door
spaansgezinde, seditieuze
libellen de
goede gemeente
gemeente van
van de
de staatsregeeringe en gelibellen
de goede
zuiverden Godsdienst afkeerig
afkeerig te maken
·"
zuiverden
maken ....
. . ."
-— „Maar
"Maar Claes,
gaat inderdaad
inderdaad te
te ver!"
Claes, dat gaat
ver !" riep op eens
eene heldere vrouwenstem
vrouwenstem uit
uit;; en de
de rijzig-deftige
rijzig-deftige gestalte
gestalte
van Tesselschade trad
trad uit
uit den
den groep der
der vrouwen
vrouwen te voorZij had
had terstond
terstond in
in den
den Onderschout haren
haren zwager
zwager
schijn. Zij
Claes
Claes van
van Buyl herkend,
herkend, met wien zij vóorgisteren
zoo
v6orgisteren nog
nog zoo
hartelijk op
gezondheid van
van het
het jonge paar had gedronken
gedronken;;
hartelijk
op de gezondheid
en Van
Van Buyl, die als
als alle mannen
mannen steeds
alom gevierde
en
steeds de alom
meerderheid van Tesselschades persoon
persoon ondergaan
ondergaan had,
had, was
was
het veld
veld geslagen.
geslagen.
uit het
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"Zullen
wij geen voorlezingen
voorlezingenmeer
meerover
overfransche
franschelitérature
litérature
„Zullen wij
wij niet
nietover
overspaansche
spaanschetooneelstukken
tooneelstukken
mogen hooren
hooren?? Zullen
Zullen wij
mogen
spreken?? Ik
Ik had
had uu juist
juistwillen
willen vragen,
vragen, wanneer
wanneer wij
wij
mogen spreken
weêr
eens naar
naar 'Jerolimo
naar Rodderick
enAlphonsus,
Alphonsus, in
jerolimo of naar
Rodderick en
weér eens
den
nieuw en schouwburg,
schouwburg, gaan
den nieuwen
gaan....
....”"
De vergadering
vergadering lachte.
Buyl was
was confuus.
confuus.
lachte. Van Buyl
"En
gij, neef
neefHasselaer,"
Hasselaer," ging
ging de
deonmeêdoogende
onmeêdoogende weduw
weduw
„En gij,
voort,
die langs
langsdedeVan
Van
Cam pensdedeHasselaren
Hasselarenbestond
bestond:
voort, die
Campens
:
"Leent
gij uu6ok
óokal al
fraayewerk
werk?
Gijmaakt
maaktwaarlijk
waarlijk de
de
„Leent gij
tottot
ditdit
fraaye
? Gij
spaansche inquiziteuren,
inquiziteuren, vreeselijker
vreeselijkergedachtenis,
gedachtenis,beschaamd."
beschaamd."
-— "Vergeving,
nicht!"
mompelde Hasselaer,
Hasselaer, die
die zijne
zijne
„Vergeving, nicht
!" mompelde
"ik ben
ben de
dedienstw.
dienstw.dienaar
dienaar
papieren
bij elkander
elkander pakte,
pakte, „ik
papieren al bij
."
van
Mijne Heeren
Heeren van
van den
denGerechte
Gerechte.....
van Mijne
. ."
"Inderdaad,"
nu de
deHeer
HeerNicolaes
NicolaesHeymensen
Heymensen
„Inderdaad,"zoo
zoo nam
nam nu
Couck,
een der
deraanzienlijkste
aanzienlijkste burgers
burgers van
van Amsterdam,
Amsterdam, naar
naar
Couck, een
wiens geslacht zelfs
zelfs een
eendeel
deelder
derCalverstraet
Calverstraet genoemd
genoemd was,
was, het
het
woord:
Schout, UwEdG.
UwEdG.zal
zalwijs
wijsdoen
doen deze
deze
woord : "Inderdaad,
„Inderdaad, Heer Schout,
staken:: de
de burgers
burgers inindit
ditvrije
vrijeland
landdienen
dienen toch
toch
informacie
informacie te staken
eenigen
vrijdom te genieten."
genieten."
eenigen vrijdom
Intusschen was de Heer
Heer des
des huizes,
huizes, de
de vermogende
vermogende zijdereeder
zijdereeder
Lorenzo
Muti, een
eenklein
kleinzwart
zwartItaliaantjen,
Italiaantjen,binnengekomen
binnengekomen:
Lorenzo Muti,
:
"Non
per far'
far' ingiuria
ingiuria alla
alla Signoria
Signoria sua,"
sua," *zeide
zeidehij,
hij,
„Non è per
"maar
Hollanders hebben
hebben altijd
altijd teteboek
boekgestaan
gestaan voor
voor gast„maar de Hollanders
vrij
heusch tegenover
tegenover vreemdelingen,
vreemdelingen, en
en ziedaar,
ziedaar, een
een half
half
vrij en heusch
mijn huis,
huis, zonder
zonder form
form van
van proces,
proces, geinvesteerd
geinvesteerd en
en
uur,
uur, dat
dat mijn
." Deze
Deze geheele
geheele volzin
volzin werd
werd in
in 't Italjaansch
gecerneerd
gecerneerdisis...
...."
uitgesproken.
Tesselschade wisselden
wisselden een
eenblik,
blik,die
die
uitgesproken. Vondel
Vondel en Tesselschade
niet
vreemd aan een
een glimlach
glimlach was.
was.
niet vreemd
viel Tesselschade
Tesselschade in.
in.
"Mijn
Lorenzo, zegt ...
Heer Lorenzo,
..."" viel
„Mijn Heer
mijnheerLdurenso
Láurenso?"
vroeg
"Mijn
Láurenso, waar
waarisismijnheer
?" vroeg
„Mijn Heer Liurenso,
Van
Buyl, die
die meende
meende iets
iets teteontdekken.
ontdekken.
Van Buyl,
te vermaken.
vermaken.
De vergadering
vergadering begon
begon zich
zich te
"Neen,
zwager," zeide Tesselschade
Tesselschade ondeugend,
ondeugend, „niet
"niet den
den
„Neen, zwager,"
Laurentius,
dien gij
gij knippen
knippen en
enmisschien
misschienbraden
braden
Laurentius, den
den vogel,
vogel, dien
wilt,
hebt ge
ge hier
hierbij
bijeen
eenvlerk
vlerk;
maarden
denHeer
HeerLorenzo
Lorenzo
wilt, hebt
; maar
Muti...
Ziet
ge,
zwager,
zoo
als
gij
Niclaes
heet,
enhier
hier
Muti ... Ziet ge, zwager, zoo als gij Niclaes heet, en

*'* Het
niet om
om Uwe
Uwe Edelh. te heleedigen."
beleedigen."
Het is niet
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mijnheer
mijnheer Couck
Couck 6ok
óok Niclaes
Niclaes ..."
... "Het
Hetgeheele
geheelegezelschap
gezelschapwerd
werd
ongedurig van vrolijkheid
vrolijkheid ...
7)
ongedurig
... 7)
„Indien
Mijn Heer
Heer van
van Buyl,
"Indien Mijn
Buyl, niet
niet de
de Schout,
Schout, maar
maar de
de
beschaafde gezelschapsman,.
gezelschapsman,. nog
eenige namen
namen begeert
begeert van
van
beschaafde
nog eenige
personen, die Professor
Professor Pierre
Pierred'Artois
d' Artoisgaarne
gaarnehooren,"
hooren,"zeide
zeide
personen,
had:: „ik
"ik ben
bende
de
Duitsche Heer,
Heer, die
die nog
nog niet
nietgesproken
gesproken had
een Duitsche
Graaf van Rantzow,
Rantzow, en
en deze
dezejonge
jongemensch
menschisismijn
mijn neef
neef 8)
"
8) ...
. .."
Graaf
Van Buyls
Buyls gelaat
gelaat betrok.
betrok. Hij
Hij was
was op
op een
eeneervolle
eervolleaftocht
aftocht
Van
bedacht, en
dit tetekennen.
kennen.
bedacht,
en gaf dit
HeerMuti
Mutiwilde
wildededekamer
kamerverlaten,
verlaten,maar
maarde
deGerechtsGerechtsDe Heer
dienaar aan de
de deur
deurweërhield
weêrhieldhem.
hem.„Ik
dienaar
"Iklaat
laatuuz6o
zóoniet
nietgaan,"
gaan,"
„het zal niet
sprak Muti
Muti in
in 't Italiaansch
Italiaansch:: "het
niet gezegd
gezegd zijn,
zijn, dat
dat
sprak
ik de
de eer
eerheb
hebgehad
gehadvan
vaneen
eenbezoek
bezoekder
derHeeren
HeerenGerechtsGerechtsik
officieren,
ik ze
zemet
metdroge
drogekelen
kelenwech
wechheb
hebgestuurd."
gestuurd."
officieren, en
en dat ik
Tesselschade vertaalde
vertaalde weêr voor
voor haar
haar overbluften
overbluften zwager
zwager
dit milde
milde woord
woord;; en
en men
men zag
zagden
denSubstituutschout
Substituutschout van
van
dit
Amsterdam en Pater
Pater Petrus
Petrus Laurentii,
Laurentii, geboortig
geboortig uit
uit Artois
Artois
Amsterdam
(want hij was
het inderdaad),
inderdaad), met
meteen
eenglaesjen
glaesjenfijnen
fijnenSpaanSpaanwas het
schen
wijn op
op elkanders
elkanders gezondheid
gezondheid drinken
drinken 9).
9).
schen wijn
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Daar
bestaat een
een verzoekschrift
verzoekschrift van
van de
de tweede
tweede helft
helft der
der
Daar bestaat
XVIIe Eeuw,
Eeuw, gericht
gerichtaan
aan Paus
Paus Clemens
Clemens den
den Xe en onderteekend
door
eenige amsterdamsche
amsterdamsche Katholieken
Katholieken; ;het
doel
door eenige
het heeft
heeft ten doel
de
groote diensten
diensten in
in het
het licht
lichttetestellen,
stellen,door
doordedePaters
Paters
de groote
Jezuïeten
Kerk in
in Holland
Holland bewezen.
bewezen. De
DeonderteekeonderteekeJezuïeten aan
aan de
de Kerk
naars
verklaren aan
de zendelingen
zendelingen der
der Societeit
Sociëteit van
van Jesus
Jesus
naars verklaren
aan de
verschuldigd
óf tot
tot het
hetware
waregeloof
geloofgebracht
gebracht
verschuldigdtete zijn,
zijn, dat
dat zij
zij 6f
zijn,
óf daarin
daarin bewaard
bewaard en
enbevestigd.
bevestigd.Tot
Totdie
dieonderteekenaars
onderteekenaars
zijn, 6f
Hieruit blijkt,
blijkt, dat
dat de
de
behoort:
Vondel *.
behoort :Joost
Joost van
van den
den Vondel
*. Hieruit
schrijvers
geweest, die
dievooral
vooralof
ofalleen
alleen
schrijvers verkeerd
verkeerd zijn
zijn ingelicht geweest,
aan
Leenaerdt Marius,
Marius, den
beroemden Pastoor
Pastoor der
der zoogezoogeaan Leenaerdt
den beroemden
naamde
Oude Zijde,
Zijde, kerkhoudend
kerkhoudend op
Begijnhof, de
de bebenaamde Oude
op het Begijnhof,

** pr
a. p. bI.
Pr Allard, t. a.
bl. 140.
140.
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keering van Vondel hebben toegeschreven. Vondels
Vondels tijdgenoten
tijdgenoten
trouwens ruimen,
ruimen, naast
naast Marius,
Marius, door
door Antonides genoemd, ook
trouwens
aanzienlijke plaats
andere Priesters,
Priesters, en wel
wel
nog eene aanzienlijke
plaats in
in aan
aan andere
aan
als die,
die, toegang
aan ordens-geestelijken,
ordens-geestelijken, als
toegang tot
tot Vondels
Vondels huis
huis
hemhadden
haddengebracht
gebrachttot
totde
debelijdenis
belijdenisder
derkatholieke
katholieke
hebbende, hem
waarheid en
de vervulling
vervulling der
der plichten,
plichten, die
die zij
zij oplegt.
oplegt. Het
Het
waarheid
en de
duidelijk, gelijk
gelijk ik
ik boven
boven reeds
reeds aangaf,
aangaf, dat
dat onder
onder de
de
is duidelijk,
Jezuïeten, die Vondel
Vondelbekeerd
bekeerdzouden
zouden hebben,
hebben, doóddoodFransche Jezuïeten,
Petrus Laurentii of Laurenszoon
te verstaan
verstaan
Laurenszoon te
eenvoudig Pater Petrus
is, die
die teteStStOmer
Omergeboren,
geboren, met
met recht
recht een
een Franschman
Franschman geis,
gemak, waarmede
waarmede hij
hij zich
zich in
in vernoemd kon worden. Het gemak,
schillende talen uitdrukte, zoo dat, gelijk een
een tijdtijd- en
en ordegenoot
getuigt, in het
het kooprijk Amsterdam haast geene taal werd gegetuigt,
de geleerde
geleerde en
en begaafde
begaafde]Jezuïet
ezuïet niet meester was *,
sproken, die de
bovendien aanleiding
aanleiding gegeven
gegevenhebben,
hebben,dat
datmen
menhem
hemvaak
vaak
kan bovendien
in
het
Fransch
had
gehoord,
een
taal,
die
ook
Vondel
had
gehoord,
een
taal,
die
ook
in het
gemeenzaam
was;; en
veroorzaakte wellicht,
wellicht, dat
dat hIj
en veroorzaakte
hij het
gemeenzaam was
vreemden tongval
tongval sprak.
sprak.
Nederlandsch met een vreemden
Pater Petrus
Petrus werd,
werd, in
in zijn
zijn omgang
omgang met
met Vondel,
Vondel, zeer
zeer gePater
steund (ik gaf
gaf ook
ook dit
ditreeds
reeds hooger aan)
aan) door Vondels dochter
Anna,
die, naar
naar men
men zegt,
zegt, reeds
reeds als
als kind,
kind, toen
toen zij
zij een
een tijd
tijd
Anna, die,
te Keulen
Keulen schijnt
schijnt verwijld
verwijld te
te hebben,
hebben, met
met de
dekatholieke
katholieke
kerkleer moet
zijn vertrouwd
vertrouwd geraakt
geraakt Do),
la), en
die dan
dan ook
ook
moet zijn
en die
haren
vader
in
den
overtred
is
voorafgegaan.
Vondels
eenig
is
voorafgegaan.
Vondels
haren vader in den
overgebleven
oost de
man niet om
om de
de
overgeblevenzoon,
zoon,]Joost
de Jonge,
Jonge, was
was de
de man
bekeering van
het huisgezin
huisgezin tetebemoeilijken.
bemoeilijken. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
van het
zal
ook hij
hij de
de onderwijzingen van
Pater P.
P. Laurenssen of
van Pater
zal ook
Pastoor
Marius
nu
en
dan
hebben
bijgewoond:
bijgewoond
: ofschoon, wat
Pastoor Marius nu en dan hebben
de kerkelijke
kerkelijke geschiedenis
geschiedenis betreft, niet
met veel
veelvrucht,
vrucht,daar
daar
niet met
hij op
zekeren dag zijn
zijn vader
vader vroeg:
vroeg : "of
„of hij nu tegenover een
op zekeren
kennis
geen gelijk
gelijk had
had gehad,
gehad, met
met te beweeren, dat
kennis van
van hem
hem geen
Joseph
van
Egypten
wel
bepaaldelijk
katholiek
was
was geweest t."
Joseph van
wel
Indien
kennis misschien
misschienbeweerd
beweerdhad,
had,dat
datJoseph
]oseph GereforIndien die kennis
meerd was
geweest, had,
had, in ieder
ieder geval,
geval, de
de jonge Joost zijn
was geweest,
meester
het kweken
kweken van
van historiesch misverstand.
meester gevonden
gevonden in
in het
Pater Laurenssen heeft
ongetwijfeld aan Vondel
Vondel onder het
heeft ongetwijfeld
oog
gebracht, dat
dat hij met
zijn gezin,
gezin, als
als wonende
wonende in
de
met zijn
in de
oog gebracht,
**

T.
p., bI.
bl. IS.
Is.
T. a. p.,

tt Brandt, Ll!f)ffl,
bl.
Leven, bI.

61.
100.]
61. [H.,
[H., bI.
bl. too.]
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Warmoesstraat, kerklijk
kerklijk behoorde
Oude Zijde,
Zijde, dat
is
behoorde tot
tot de
de Oude
dat is
tot
de helft
helft der
der Stad,
Stad, welke
welke onder
onder de
de herderszorg van
tot de
Pastoor
Marius geplaatst was.
was. Met
MetMarius
Mariuskan
kan Vondel
Vondel bovenPastoor Marius
dien over zijn geliefd
geliefd Keulen,
Keulen, zijne geboorteplaats, spreken.
spreken. De
geleerde
Proost van
van het
het Haarlemsche Kapittel had er een profesgeleerde Proost
eerste zaden
zaden van
van
soraat bekleed,
en schijnt zelfs
aldaar de eerste
zelfs aldaar
bekleed, en
het recht
recht geloof
geloof in
in de
de ziel
zielvan
vanVondels
Vondelsdochter
dochter gestrooid te
hebben.
is tetevermoeden,
vermoeden, dat
dat Past.
Past. Marius,
Marius, die
die eene
hebben. Het
Het is
betere
bibliotheek had
had dan
dan den
denzendelingen
zendelingen vlijdde in hun
betere bibliotheek
ransel
voeren, Vondel
Vondel bij
bij herhaling
herhaling boeken
boeken uit
uit
ransel met
met zich
zich te voeren,
zijne verzameling
hebben bijgezet,
bijgezet, en
en wanneer
wanneer wij
wij de
de
verzameling zal
zal hebben
bekwaamheid
nagaan,
waarvan
Vondel
zoo
in
zijne
leerdichten
bekwaamheid nagaan, waarvan Vondel zoo in
over God
God en
enGodsdienst
Godsdienst als
als in
in zijne historische en legendarische
treurspelen
geeft, dan
dankomt
komthet
hetzeer
zeer
natuurlijkvoor,
voor,dat
dat
treurspelen blijk
blijk geeft,
natuurlijk
Vondel
vrijen toegang
toegang had
had tot
totdedeboekerij
boekerijvan
vanden
dengeleerden
geleerden
Vondel vrijen
en vriendelijken
vriendelijken Begijnenvader.
De winter
winter van
van het
het jaar
jaar -40
Vondel ijverig
ijverig
had Vondel
De
-4o op -41 had
besteed
de beoefening
beoefening der
der kerkelijke
kerkelijke schrijvers.
schrijvers. Wat
Wat een
een
besteed in de
dat hij
hij zich dagelijks
zaken met
met
geluk
voor hem,
hem, dat
dagelijks over
over die
die zaken
geluk voor
zijn geliefde dochter
dochter Anna
Anna onderhouden
onuerhouden kon!
kon !
Zijn
zoon Joost
Joost had
had hij,
hij, naar
naar 't schijnt, ter
strengere opZijn zoon
ter strengere
leiding aan
vreemde handen
handen toevertrouwd;
woonde dus
deze woonde
aan vreemde
toevertrouwd ; deze
niet bij
zijn vader
vader II).
kwam dan
dan het drijven
drijven van
van den
den
bij zijn
II). ZOO
Zoo kwam
op Vondels
Vondelsrekening.
rekening. Bloeide
Bloeidedie
diehandel
handel
kousenhandel geheel op
ten tijde
tijdedat
datzijn
zijnoverleden
overleden huisvrouw, de wakkere
minder
minder dan ten
Mayken de
Wolff, aan
aan het
het roer
roer stond,
stond, -— Vondel
Vondel kon niet
de Wolff,
nalaten groote waarde
spreuk die
die op
op een
een
waarde te
te hechten
hechten aan
aan de
de spreuk
beker
gesneden
was,
welke
zijn
aanrechtkast
vercierde:
beker gesneden was, welke zijn aanrechtkast vercierde :
"Cerchiamo
imprima il regno di Dio e la sua
„Cerchiamo imprima
ggiustizia,
i u s t i z i a, e tut
t e qqueste
u est e cose
cos e ci
ei saranno
sar a nno soppragsop p r a gtutte
giunte". **
Zijne
der godgeleerde
godgeleerde schrijvers,
schrijvers, in
in vereeniging met
Zijne studie der
zijne Anna,
kon al op
op vrij
vrij groote schaal door hem geschieden:
Anna, kon
geschieden :
want
tijdgenoten verhalen
verhalen ons,
ons, dat
dat Anna
Anna eene meer
dan
want tijdgenoten
meer dan
gewone
bedrevenheid in
de latijnsche taal
had tst. en
door
gewone bedrevenheid
in de
taal had
en door
helderheid
boven vele
veleandere
anderevrouwen
vrouwenuitblonk.
uitblonk.
helderheid van
van geest boven
Op zekeren avond
zomer van
van het
het jaar
jaar 1641 bracht
avond in
in den
den zomer

** „Zoeken
~Zoeken wij
wij

eerst
Rijk Gods,
Gods, enz."
enz."
eerst het Rijk

tt

Allard, t. a.
4.
a. p. bI.
bl. 4.
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Vondel een
Vondel
een dikken
dikken quartijn,
quartijn, dien
dien hij
hij van
van Pastoor
Pastoor Marius
Marius te
te
leen
had gehad,
gehad, bij
bijden
denvriendelijken
vriendelijkeneigenaar
eigenaarte-rug.
te-rug. Men
Men
leen had
weet, dat
dat de
deBegijnhofskerk,
Begijnhofskerk,sedert
sedertlang
langdoor
doorde
deProtestanten
Protestanten
in
gebruik was
was genomen
genomen;; maar
maar dat
dat erernochtans
nochtansvoortdurend
voortdurend
in gebruik
op het
het Begijnhof
Begijnhof in
in een
eenpartikulier
partikulier huis
huisdienst
dienstwerd
werdgedaan.
gedaan.
Men
dat het
hetinindat
datzelfde
zelfdehoekhuis
hoekhuisis isgeweest,
geweest,waarvan
waarvan
Men zegt, dat
nog
heden de
de houten
houten gevel
gevelopopeen
eenvroege
vroegedagteekening
dagteekeningwijst
wijst
nog heden
voor
bouw. Het
Het archief
archief der
der kerk,
kerk, en
en de
debibliotheek
bibliotheek der
der
voor den
den bouw.
Pastorij
geborgen in een
een kamertjen,
kamertjen, dat
dat grensde
grensde aan
aan
Pastorij waren
waren geborgen
het voor
het
voor de
deHeilige
HeiligeDiensten
Diensten ingericht
ingericht en
en sedert
sedert 1636
1636 veel
veel
vergroot
het
vergroot kerkjen
kerkjen*.*.Maar
Maarde
de Pastoor
Pastoorheeft
heeft niet
niet altijd
altijd op het
Hof gewoond
gewoond 12).
12). Hij
Hij had
hadeen
eenhuisjen
huisjen ininde
deBegijnhofsteeg
Begijnhofsteeg
betrokken:
wellicht veroorzaakt
veroorzaakt werd
werd hierdoor,
hierdoor, dat
dat
betrokken : hetgeen
hetgeen wellicht
het Begijnhof
Begijnhof des
des nachts
nachts was
was afgesloten,
afgesloten, en
enhet
hetwenschelijk
wenschelijk
scheen,
den herder
herder eener
eener groote
grootegemeente,
gemeente,wanneer
wanneerhij
hij
scheen, voor den
des
nachts ter
ter Bediening
Bediening werd
werd uitgeroepen,
uitgeroepen, spoedig
spoedig bij
bij de
de
des nachts
hand
zijn.
hand te zijn.
Vondel meldde
zich bij
bij Pastoor
Pastoor Marius
Marius aan,
aan, en
en op
op zijn
zijn
meldde zich
verzoek,
het 22ee deel
willen leenen
leenen van
van het
hetwerk,
werk,
verzoek, om
om hem het
deel te willen
waarmeê
Pastoor hem
hem wior
vóor het
het gegewaarmeê hij
hij bezig
bezig was,
was, stelde
stelde de
de Pastoor
zamendlijk
de bibliotheek
bibliotheek te
te gaan
gaan halen.
halen. Toen
Toen de
de beide
beide
zamendlijk in
in de
mannen
stilleBegijnhof-pad
Begijnhof-padbetraden,
betraden, ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich
mannen het stille
tusschen hen het
het volgende
volgende gesprek
gesprek::
tusschen
"Ik
Zondag uwe
uwe Vroegmis
Vroegmisbijgewoond,
bijgewoond, Mijnheer
Mijnheer
„Ik heb verleden Zondag
Pastoor
er zeer
zeer in
in gesticht
gesticht geweest
geweest....
PastoorI !Ik
Ik ben
ben er
..""
-— "Ja,"
zeide Marius,
"de zinrijkheid
zinrijkheid van al de onderdeelen
onderdeelen
„Ja," zeide
Marius, „de
der H.
H. Mis,
Mis, moet,
moet, behalve
behalve nog
hooge waarde,
waarde, die zij
zij als
als
der
nog de hooge
waarachtige Offerande
Christus' H.
Lichaam en
en Bloed
Bloed
waarachtige
Offerandevan
van Christus'
H. Lichaam
heeft, weêrklank
weêrklank vinden
dichterlijk gemoed,
gemoed, dat
dat haar
haar
heeft,
vinden in
in het dichterlijk
verstaat. "
verstaat."
- "Bizonder
mij ook
ookaan,"
aan,"zeide
zeideVondel,
Vondel,„de
"detalrijke
talrijke
—
„Bizonder deed mij
deelneming der
der geloovigen
geloovigeninindedeH.H.Communie.
Communie.Het
Hetisistreffend
treffend
deelneming
dien aandrang
aandrang van
volk tetezien,
zien,omom
aandedeliefdemaaltijd
liefdemaaltijd
dien
van het volk
aan
te nemen,
nemen, waardoor
waardoor de
de dood
dooddes
desHeeren
Heerenenendaarmeê
daarmeêde
de
deel te
van het
hetmenschdom
menschdomverkondigd
verkondigd wordt
wordt...... Mij
Mij dunkt,
dunkt,
herleving van
zoû men
men niet
nietgelooven,
gelooven,dat
datdedeHeiland
Heilandhet
hetbrood
broodbestemd
bestemd
al zoil
om, door
door het
hetpriesterlijk
priesterlijk woord
woord gekonsakreerd,
gekonsakreerd, als
alsvoorvoorhad om,
*;I he
Zie dim.
..dlm. 1857,
1857. bl.
bi. 241.
241.
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werp
aanbidding te
te worden
worden bewaard
bewaard en
enuitgesteld,
uitgesteld, —
- dat
dat
werp ter aanbidding
dan
toch nog
nog het
hetgeloof
geloofenendedeliefde
liefdeons
onsbegeerig
begeerigzouden
zouden
dan toch
maken
met onze
onzebroederen
broederen de
deHeilige
HeiligeOfferspijze
Offerspijze te
te
maken om
om met
nuttigen ...
.. .""
Marius
Vondel een
een oogenblik
oogenblik aan.
aan. Deze sloeg
sloeg zijne
zijne oogen
oogen
Marius zag Vondel
neder.
"Gij
kunt, mijn
mijn zoon,
zoon, uu lichter
lichtervereenigen
vereenigenmet
methet
hetgebruik
gebruik
„Gij kunt,
van
het ininChristus'
Christus' lichaam
lichaamveranderd
veranderdbrood
broodvoor
voorde
deH.
H.Mis
Mis
van het
en de
de Kommunie
Kommunie der
dergeloovigen,
geloovigen,dan
dandat
datgij
gijbehoefte
behoefte gevoelt
gevoelt
in
oodmoed voor
voor het
het tabernakel
tabernakel des
des Heeren
Heeren neër
neêrteteknielen,
knielen,
in oodmoed
waarin
H. Sakrament
Sakrament bewaard
bewaard wordt?"
wordt?"
waarin het H.
Vondel zweeg.
Een
oogenblik
later
zeide hij
hij:: „Niet
"Nietwaar,
waar,
zweeg.
oogenblik later zeide
Vader,
niet ininde
deH.H.Evangeliën,
Evangeliën,noch
nochininde
deHandeHandeVader, wij
wij lezen niet
lingen
of Brieven,
Brieven, dat
dat de
deZaligmaker
Zaligmaker zich-zelven
zich-zelven in
H.
lingen of
in het H.
Sakrament
heeft, met
met het
hetoogmerk
oogmerkom
om
Sakrament tegenwoordig
tegenwoordig gesteld
gesteld heeft,
daar
allen tijde
tijde een
eenvoorwerp
voorwerpvan
vanaanbidding
aanbiddingtetewezen
wezen?
daar ten allen
?
Als offerande
offerande en
enals
alszielespijs
zielespijsis is
mij
instellingduidelijker."
duidelijker."
mij
dede
instelling
-— "Was
het noodig,"
noodig,"andwoordde
andwoorddeMarius,
Marius, „dat
"datdit
ditinzicht
inzicht
„Was het
onzen goddelijken
goddelijken Verlosser
Verlosserbizonder
bizondervermeld
vermeldwerd,
werd, daar
daar
van onzen
immers
eerste der
der aloude
aloude X geboden
vereering en
immers het
het eerste
geboden die vereering
aanbidding
zelve medebracht
medebracht ?? Christus
Christus is
en die
die in
in
aanbidding van
van zelve
is God, en
God
zal hem
hem aanbidden
aanbidden en
en beminnen
beminnen uit
uit geheel
geheel zijn
zijn
God gelooft zal
ziel en
en uit
uitalalzijne
zijnekrachten,
krachten, wdar
wáar en
en hoe
hoedie
dieGodheid
Godheidzich
zich
ziel
tegenwoordig
moog
stellen.
Is
er
niet
veel
troost
in
gelegen:
tegenwoordig moog stellen. Is er niet veel troost in gelegen :
te gelooven,
gelooven, dat
dat er
er een
eenplaats
plaatsis,is,
hier,in in
onzenabijheid,
nabijheid,
hier,
onze
onder ons
ons bereik,
bereik,waar
waarChristus,
Christus,onze
onzeHeiland,
Heiland,onze
onzeweldoener,
weldoener,
onze vader,
vader, met
met Godheid
Godheid en
enmenschheid,
menschheid,met
metziel
zielenenlichaam
lichaam
onze
zoodanigtegenwoordig,
tegenwoordig,dat
datonder
onderden
denschijn
schijn
tegenwoordig isis:: zoodanig
brood, het
hetbrood
broodis isverdwenen,
verdwenen,enendaarvoor
daarvoorChristus-zelf,
Christus-zelf,
van brood,
Godmensch,in
inde
deplaats
plaatsisisgetreden
getreden:: zoodanig
zoodanig tegenwoordig
tegenwoordig
de Godmensch,
dat
Hij, die
diezich
zichvoor
voorons
onstot
tothet
hetuiterste
uitersteheeft
heeftwillen
willenververdat Hij,
nederen, toelaat,
Hij van
van de
de eene
eeneplaats
plaats naar
naar de
deandere
andere
nederen,
toelaat, dat
dat Hij
vervoerd, dat hij
hij bewaard
bewaard en
en bepaald
bepaald wordt
wordt teteverblijven
verblijvenin
in
vervoerd,
entabernakel,
tabernakel, met
methet
hetlot
lotom
omdaar
daarvereerd,
vereerd,om
omvan
vandaar
daar
ciborie en
nuttiging genomen,
genomen,om
omdaar
daarwellicht
wellichtonteerd,
onteerd,om
omdaar
daarvaak
vaak
ter nuttiging
tijd door
doordedemenschen
menschenverwaarloosd
verwaarloosdtete
worden?
Jezus
langen tijd
worden
? Jezus
zegt:: "mij
alle macht
machtgegeven
gegevenininden
den
Hemelenenopopaarde
aarde:"
zegt
„mij is alle
Hemel
:"
besloten te
tezijn
zijn onder
onder deze geringe
geringe broodsgedaante.
broodsgedaante.
dus ook om besloten
zoû zich
zich onderstaan
onderstaan te zeggen,
zeggen, als
als Jesus
Jesus getuigt
getuigt:: dit
dit isis
Wie zoti
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mijn Lichaam,
en dat
mijn
Lichaam, en
dat het
het Brood
Brood dat
dat hij
hij geven
geven zoude, dat
dat zijn
zijn vleesch is,
voor het leven der
der waereld, wie zoû
is, voor
zoil durven
niet waar
waar zij?
zeggen, dat
dat dit niet
zij ? Laat ons het woord des Heeren
Adam:: hij
kon niet
niet
gelooven!
onzen eersten
eersten vader
vader Adam
gelooven ! Oogt
Oogt op onzen
hij kon
uit zulken
zulken kleinen
kleinen appel
appel zoû
dood.
gelooven, dat
dat uit
zoa volgen
volgen de dood.
En
is 't hem
niet gebeurd?
anders of de appel
appel
hem niet
gebeurd ? Hij zag niet
En is
niet anders
was goed:
te zien,
zien, zoet
zoet van
van reuk
reuk en
en smaak
smaak en
en
goed : schoon
schoon om
om te
in 't gevoelen
als een
een appel.
appel.Maar
Maar om
om dat
dat hij
hijde
dewoorden
woordén
gevoelen als
bracht hij
hij zichzelven en ons, zijne nazaten,
Gods
geloofde, bracht
Gods niet geloofde,
in
den dood."
dood." *
in den
Toen
Marius deze
deze woorden
woorden gesproken
gesproken had,
had, waren
waren zij
zij het
het
Toen Marius
halve
rond geweest
de boekenkamer gehalve hof éen keer
keer rond
geweest en
en op de
komen. Daar
vonden zij een begijntjen zitten, dat druk bezig
Daar vonden
was,
uit eenige aanteekeningen,
aanteekeningen, een opstel in
in een
een fraai
fraai quartoquartowas, uit
brengen. Pater
Pater Marius
Marius lachte
lachte bij
bij
schrijfboek bij
elkander te brengen.
bij elkander
het binnenkomen.
binnenkomen. „Zoo,
"Zoo, Moeder
Moeder Aeltgen,"
zeide
hij,
"zijt
Aeltgen," zeide
„zijt ge
weêr bezig
voor mijne
mijneonsterfelijkheid
onsterfelijkheid te
te zorgen?"
bezig voor
zorgen ?" -— Het
geestelijk zustertjen, dat
een 45 jaar
kon zijn,
zijn, was
was opopdat een
jaar oud
oud kon
gerezen, toen
toen de Heeren binnentraden, en kleurde bij de vraag
den herder.
herder. "Ja,
deze voort:
van
van den
„Ja, Heer Vondel," ging
ging deze
voort :
"Begijntjen
de Poel,
Poel, het
het Moert
jen hier
present, heeft
heeft
van de
Moertjen
„Begijntjen van
hier present,
liefhebberij
om mijne
mijne preek
en ten papiere te brengen:
liefhebberij om
preeken
brengen : zoo
maar
het gehoor
gehoor af,
af, en
en ik
ik moet
moet uu zeggen,
zeggen, dat
zij er
er al
al
maar op
op het
dat zij
wat uit
uit opvangt."
vrij
vrij wat
vader," zei
het handig
handig begij
ntj en, dat
tevens
-— "Och,
„Och, vader,"
zei het
begijntjen,
dat tevens
het Hof
Hof was
was 13), "ik
weet wel,
wel, dat
dat Uw
Uw
boekhouderes van
van het
„ik weet
Hoogwaarde meer latijnsche boeken
gemaakt heeft
heeft dan
dan voor
voor
boeken gemaakt
uwen
roem noodig zijn.
Mijn gekrabbel
gekrabbel kan daar
daar weinig aan
uwen roem
zijn. Mijn
Monsieur Vondel
zal het
hettoch
toch wel
wel niet
niet mistoebrengen:
toebrengen : maar
maar Monsieur
Vondel zal
duyen, dat
ik uwe
uwe schoone toespraken,
en vertoespraken, uitleggingen en
dat ik
tracht te
te maken,
maken, lang
lang na
na dat
dat ze
ze voor
voor
maningen nog
nuttig tracht
nog nuttig
ons,
zusters,
en
voor
de
burgers
van
Amsterdam
zijn
uitgeons, zusters,
voor de burgers van Amsterdam zijn
Vader...
sproken.
. .. Maar,
sproken ....
Maar, Vader
... Moeder Marrijtgen Roelofs tt
heeft me
me gevraagd
gevraagd u te verzoeken
verzoeken haar
haar even
even met
met mij
mij te woord
woord
te staan
staan over
over een
post in de
de rekeningen."
een post
goed, kind,"
kind," zeide
Marius, ,.ik zal
zal met u gaan.
-— "Heel
zeide Marius„.ik
„Heel goed,

** Preek
Marius, den
den vooravond
vooravond van
vanSt.
St. jan-Bapt.,
Jan-Bapt., 1639. Hs. van Begijntjen
Preek van
van L. Marius,
jansd' van
[Nu in
in de
de bibliotheek
bibliotheek van
van het
het
Poel. In
In 40. Onder
Aeltgen Jansdr
Onder mij.
mij. [Nu
van de
de Poel.
Begijnhof te Amst.]
van Aeltgen jans.
Kollega van
Amst.] tt Kollega
Jans.
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Heer Vondel
zal hier
hierzijn
zijngading
gadingwel
welaantreffen.
aantreffen. Ik
Ik zal
zal uu
Vondel zal
terstond
weder komen vinden,"
vinden," sprak
sprak hij
hij tot
totden
dendichter,
dichter,en
en
terstond weder
het hof
hof op.
op.
ging
met Aeltgen
Aeltgen van
van de
de Poel
Poel het
ging met
De tusschendeur
tusschendeur van
vanboekerij
boekerijofofschrijfvertrek
schrijfvertrek en
en kerk
kerk stond
stond
De meeste
meestebedeplaatsen
bedeplaatsender
derKatholieken
Katholiekenvan
vanAmsterdam
Amsterdam
aan.
aan. De
waren
na 1578
1578kamers
kamers ininburger
burgerwoningen.
woningen. Allengs
Allengsechter,
echter,
waren na
in
den loop
loop der
der XVIIe
XVIIeEeuw,
Eeuw,werden
werdende
debovenverdiepingen
bovenverdiepingen
in den
van
sommige huizen,
huizen, door
door het
hetgedeeltelijk
gedeeltelijkwechbreken
wechbreken der
der
van sommige
vloeren
hetaanbrengen
aanbrengen van
van daklichten
daklichten tot
totde
dekerkjens
kerkjens
vloeren en het
omgeschapen, waarvan
waarvan wij
wij noch
nocheen
eenbelangrijk
belangrijk exemplaar over
hebben
de Heyntgen-hoeck-steech.
Heyntgen-hoeck-steech. De
Debenedenverdieping
benedenverdieping
hebben in de
het Begijnhofskerkjen
Begijnhofskerkjen was
wasnog
nogaltijd
altijdwoonhuis
woonhuis;; daar
daar lelde
van het
lade
zekere Marijtgen
MarijtgenWillemsdr.
Willemsdr.haar
haarvroom
vroomenenwerkzaam
werkzaamleven
leven*.*.
In
een huis,
huis, door
door eene
eenevrouw
vrouw alléen
alléen bewoond,
bewoond, kan
kan het
het
In een
allicht
zeer stil wezen.
wezen. Dit
Ditwas
wasgewenscht,
gewenscht,zoo
zoovoor
voordedekerk
kerk
allicht zeer
als
voor dedeboekerij,
boekerij,diedietevens
tevensmenig
menigmaal
maalstudeerkamer
studeerkamer
als voor
voor Marius
Marius was.
was.
Sedert,
voor een paar
paar uur,
uur, lof
lof gedaan
gedaan was
was ininhet
hetkerkjen,
kerkjen,
Sedert, voor
waren
Begijntjens naar
naar heur
heur huizen
huizen gekeerd.
gekeerd.
waren alle Begijntjens
Toen pastoor
pastoor Marius
Marius zijne
zaken met de
de beide
beideBegijnhofBegijnhofzijne zaken
afgepraat, ging hij
hij te-rug
te-rug in
inde
debibliotheek.
bibliotheek.
moêrtjens
moértjens had
had afgepraat,
er niet
nietmeer.
meer.De
DePastoor
Pastoorzag
zag
naarbuiten
buiten;
Maar
Maar Vondel
Vondel was er
naar
;
De deur
deur der
der
de
avond was
was gevallen.
gevallen. Hij
om zich
zich rond.
rond. De
de avond
Hij zag om
kerk
stond op
op een
eengrooter
grooter kier
kier dan
dan zoo
zoo even.
even. Hij
Hij ging
ging in
in
kerk stond
Er hing
hing
de kerk,
kerk, nam
nam wijwater
wijwater en
enknielde
knieldeeer
eerhij
hijbinnenging.
binnenging. Er
nog iets
iets van
vanden
denwierook
wierookder
dernamiddag-dienst.
namiddag-dienst.Eene
Eeneschemeschemedaél,lde nog
nog door
door dededaklichten.
daklichten.Het
Hetautaar,
autaar, met
metzijn
zijn
ring
ring daalde
donker
maar licht
licht genoeg,
genoeg, om
om het
het
donker schilderij,
schilderij, ontving
ontving nog
nog maar
verguldsel
wat matten
mattengloed
gloedtetedoen
doenbehouden.
behouden. Zacht
Zacht glansten
glansten
verguldsel wat
de blinklichten
blinklichten der
dergeel
geelkoperen
koperenkerklamp
kerklamp: :en
enhelder
helderen
enrustig
rustig
het„Eeuwige
"Eeuwigelicht",
licht",dat,
dat,trouwer
trouwer
brandde
kleine vlam
vlamvan
vanhet
brandde de kleine
dan
de menschen,
menschen, Jesus
Jesus ininzijn
zijnheiligdom
heiligdomgezelschap
gezelschap hield.
hield.
dan de
De bejaarde
bejaarde en
engeleerde
geleerdepriester,
priester, hoezeer
hoezeer ook
ook gewoon
gewoon aan
aan
het hier
hieraan
aanGod
Godgewijde
gewijdehuis
huisdes
desoffers,
offers,
den
aanblik van
van het
den aanblik
voelde
zich dit
ditmaal
maalhuiveren
huiveren van
van eerbied.
eerbied. Hij
Hij naderde
naderde de
de
voelde zich
kommuniebank.
op zijn
zijn aangezicht,
aangezicht, voor
voorhet
hetautaar
autaar
kommuniebank. Daar
Daar lag
lag op
badend
zijn tranen
tranen:: Joost
den Vondel.
Vondel.
badend in
in zijn
Joost van den

** Bij
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Op
den Saturdagavond van
der AugustusAugustusweek der
van de zelfde week
Op den
*, waarin
Pastoor Marius
Marius vergezelden,
vergezelden,
maand *,
bij Pastoor
waarin we Vondel bij
leggen we
een bezoek met
de Coestraet. Hij klopt
met hem
hem af
af in de
we een
daar
deftig burgerhuis
staan er niet vele van
burgerhuis aan. Er staan
daar aan
aan een deftig
die
soort in die
die straat.
straat. Hij
Hij wisselt
wisselt over
over de
de onderdeur eenige
die soort
woorden
dienstmaagd, die
die hem
hembinnenlaat.
binnenlaat. Hij is wilwoorden met de dienstmaagd,
lends
stappen, toen
toen onwillekeurig
voorbij te stappen,
lends de zijkamersdeur voorbij
eene kracht,
hij niet
niet kan
kan weêrstaan, hem te-rug-houdt.
te-rug-houdt.
kracht, die
die hij
Het zijn de
zachte harmonien
harmoniên van
van een
een kamerorgel, door
de zachte
meesterhand
bespeeld. Hij luistert
hoort vierstemmig
vierstemmig de
de
luistert en
en hoort
meesterhand bespeeld.
volgende strofen zingen:
zingen :
,,0
Moeder-Maeght, siet
nae beneden
beneden
siet nae
„O Moeder-Maeght,
Dees kleene
kleene schaer
schaer
Op-offren
ghebeden
wieroock der ghebeden
Op offren wieroock
Op 't groen altaer
altaer::
gheen vonkjens
vonkjens van
van boven
bovenghebreken,
ghebreken,
Laet
Laet 'er gheen
Op
dat doch
doch hier
hier
Op dat
Ons offerhande
offerhande wert ontsteken
ontsteken
Van 't hemelsch vier!
-

Geeft
mijn suchjens
suchjens uu ghenaken
ghenaken
Geeft dat mijn
Eer ick
ick vertreck
vertreck!!
dese tranen
tranen kenbaer
kenbaer maken
maken
Laet
Laet dese
Mijn ziels-ghebreck
ziels-ghebreck!!
Ghy weet
doch, wat
wat er van
van noode
noode sal
sal wesen
wesen
weet doch,
Om
eenemael
Om t' eenemael
Naer lijf en ziel
ziel te
te sijn
sijn genesen
genesen
Van
quael.
Van alle quael.
Geen
wonder, dat Vondel
Vondel hier
hier muziek hoort
hoort;; hij
ten
Geen wonder,
hij is ten
huize
den organist,
organist, Meester
Meester Dirck ]anssen
huize van den
Janssen Swelinck.
Onder
stemmen zijn
er die
die hem
hem zeer
zeerbekend
bekend zijn;
Onder de
de stemmen
zijn er
zijn ;
het doel
doel om
om dáar
gaan.
maar
komt niet
niet met
met het
cliar binnen
maar hij
hij komt
binnen te gaan.
het zaait
jen van
huis. Wie van
Hij begeeft
naar het
begeeft zich naar
zaaltjen
van het huis.
van dit
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een kamer
amsterdamsche
zaaitjen, een
kamer van
van 22 voet
en 12
amsterdamsche zaaltjen,
voet lang en
voet breed,
voet
breed, gebruik
gebruik maakte,
maakte, haastte
haastte zich
zich steeds
steeds het
hetbewijs
bewijs
te leveren,
leveren, dat
datdederoem
roem
aangenameavondkamer
avondkamer niet
niet
vanvan
aangename
onverdiend was.
was. Als
onverdiend
Alshet
hetschemerde,
schemerde,sloot
slootmen
menbuitenluiken
buitenluiken
en gordijnen
gordijnen;; en
ontstak de
de kaarsen.
kaarsen.
en ontstak
was ook
ook thands
thands het
het geval.
geval. Toen
Toen Vondel
Vondel aan
aan de
de deur
deur
Dit was
tikte,
noodde eene
eene welbekende
welbekende stem
stem hem
hem binnen
binnen te
te komen.
komen.
tikte, noodde
Toch
was hij
hijverwonderd,
verwonderd, hoewel
hoewelniet
niette-leur-gesteld,
te-leur-gesteld, dat
dat
Toch was
hij
daar maar
maar éen
éen persoon
persoon aantrof.
aantrof. Die
Diepersoon
persoonwas
wasniemant
niemant
hij daar
anders
dan de
derustige
rustigevrolijke
vrolijkeMaria
Maria Tesselschade.
Tesselschade. Zij
Zij was
was
anders dan
uit
Alkmaar overgekomen
overgekomen om aan
aan de
de bruiloft
bruiloft deel
deeltetenemen
nemen
uit Alkmaar
van
hare reeds
reedsvroeger
vroegerals
alsverloofde
verloofdedoor
doormij
mijaangeduide
aangeduide
van hare
nicht
Lijsbeth van
van Buyl,
Buyl, en
enhad
haddaartoe
daartoededegulle
gullewaardschap
waardschap
nicht Lijsbeth
aanvaard
den musicus
musicus Swelinck,
Swelinck, die
die met
metzijne
zijnezuster
zuster
aanvaard van
van den
Diewertgen
de Coestraet
Coestraet woonde.
woonde.
Diewertgen in de
„Hoe gaat
?" vroeg
"Hoe
gaat het
het?"
vroegdedehartelijke
hartelijkevrouw,
vrouw,terwijl
terwijlzij
zij
Vondel
hand toestak,
toestak, en
en hem
hem door
door toon
toon en
en blik
blik den
den
Vondel de
de hand
indruk
van de
deoprechtste
oprechtstevriendschap.
vriendschap.
indruk gaf van
Vondel,
hoewel een
een man,
man, die
die een
eengoede
goedehalve
halveeeuw
eeuwachter
achter
Vondel, hoewel
den
rug had,
had, en
enniet
nietongewoon,
ongewoon, zoo
zoo ininzijn
zijnschriften
schriften als
als in
in
den rug
de
waereld, met
met de
degoden
godendezer
dezeraarde
aardeteteverkeeren,
verkeeren, was
was
de waereld,
altoos
eenigszins getroffen
getroffen als hij
hij Tesselschade
Tesselschade ontmoette.
ontmoette. In
In
altoos eenigszins
belangrijke
oog en blikken van
van zijn
zijn gemoedsleven,
gemoedsleven,was
waszij
zijvaak
vaak
belangrijke oogenblikken
eenige
getuige geweest
geweest van
van den
denstrijd,
strijd,die
diedaar
daaraltijd
altijd nog
nog
eenige getuige
door eene
eene aangeboren
aangeborenfierheid
fierheid en
en vrijheidszin
vrijheidszin met
met den
den oodmoed
oodmoed
gestreden
werd, dien
dien de
de Katholieke
Katholieke Kerk
Kerk van
vanhare
hare kinderen
kinderen
gestreden werd,
vergt.
Ook was
was de
de gedachte
gedachte wel
weleens
eensdoor
doorhet
hethoofd
hoofd des
des
vergt. Ook
dichters
hij zoo
zoo geheel
geheel onwaardig
onwaardig zoil
zoû zijn
zijn te
te
dichters gegaan,
gegaan, of
of hij
trachten
huislijk geluk
geluk te
te herstellen,
herstellen, —
- teteverheffen
verheffen
trachten zijn
zijn huislijk
wellicht
boven wat
wat het
hetooit
ooitwas
wasgeweest,
geweest,door
doordeze
dezeMaria
Maria
wellicht boven
op de
de mogelijkheid
mogelijkheidder
derinnigste
innigsteverbintenis
verbintenistetewijzen
wijzentusschen
tusschen
hem,
den zanger
zanger van
van Keizer
Keizer Konstantijn,
Konstantijn, en haar,
haar, de
de Muze
Muze
hem, den
van
Koning Godefried.
Godefried. Maar
Maar als
als de
dedichter
dichter van
van verre
verre op
op
van Koning
zoo
ietszinspeelde,
zinspeelde,plach
plachzijne
zijnefijngevoelige
fijngevoelige vriendin
vriendin steeds
steeds
zoo iets
het
gesprek op
ophaar
haareenig
eenig
overgeblevendochtertjen
dochtertjen te
te
het gesprek
overgebleven
brengen en
en heette
heette zich
zichgelukkig,
gelukkig,alleen
alleenenenuitsluitend
uitsluitend voor
voor
brengen
dat
kind te
te kunnen
kunnen leven.
leven. Dit
Dit—
- ikikheb
hebhet
het
meermalen
dat kind
meermalen
verhaald,
s ebi aa —
verhaald,- — had
had Vondel
Vondel haar
haar den
den naam
naamvan
vanEu
Eusebi
piëteit —
- doen
doen geven.
geven.
piëteit

„PETER EN PAUWELS."
PAUWELS.”
"PETER

95
95

Tesselschade was
opgestaan van
van voor
voor een
een boek,
boek,waarin
waarin ze
ze
was opgestaan
zat te
treden.
zat
te lezen,
lezen, om
om Vondel
Vondel tetegemoet
gemoette te
treden.Daar
Daarzijn
zijn
vriendschappen
innigen aard,
aard, dat
dat de
de vriend
vriend haast
haast
vriendschappenvan
van zoo
zoo innigen
geen titel
titel weet,
weet,tetewarm
warmomom
zijnvriend
vriendmeê
meêtoe
toetetespreken
spreken::
erer
zijn
maar
kieschheid, die
diemet
metzulk
zulkeen
eengenegenheidsband
genegenheidsbandvaak
vaak
maar de kieschheid,
samengaat,
dat; ; en
en meestal
meestal spreken
spreken die
dievrienden
vrienden
samengaat, belet
belet dat
elkander
zonder daar
daar eenigen
eenigen naam,
naam, welken
welken ook,
ook,bij
bij
elkander aan,
aan, -— zonder
te gebruiken.
gebruiken. Dit
was ook
ook hier
hier het
het geval.
geval. Toen
ToenVondel
Vondelaan
aan
Dit was
Tesselschade zijne
Tesselschade
zijne Elektra
haar toe met
met
Elektra opdroeg,
opdroeg, sprak
sprak hij
hij haar
den
titel:: „Wijze
"Wijze en
envernuftige
vernuftigeJuffrouw",
Juffrouw", naar
naar het
hetgebruik
gebruik
den titel
van
zijn tijd.
tijd. Sedert
Sedertwas
waszoo
zooiets
ietsonmogelijk
onmogelijkgeworden
geworden;; en
en
van zijn
toch
wilde het
het„Tesselschaå",
"Tesselschai", kort-af,
kort-af, niet
niet van
vanzijne
zijnelippen.
lippen.
toch wilde
Hij
nam tegenover
tegenover haar
haar plaats
plaats:: „Hoe
"Hoegaat
gaathet
het?"
herHij nam
?" herhaalde
zij zag
zag hem
hemaan,
aan,als
alsom
omdoor
dooreen
eenzacht
zachtgeweld
geweld
haalde zij
zij en zij
een
andwoord uit
uit te
te lokken,
lokken, dat
datgeruststellend
geruststellend was.
was.
een andwoord
Maar
Vondel was
was een
eengroot
grootzwijger,
zwijger, zegt
zegtBrandt
Brandt;; zelden
zelden
Maar Vondel
stortte
hij zich
zich uit,
uit,anders
andersdan
daninin
eenzaamheidzijner
zijner
stortte hij
de de
eenzaamheid
dichtkunst.
andwoordde dus
dus ontwijkend
ontwijkend en
envervolgde,
vervolgde,
dichtkunst. Hij
Hij andwoordde
met een
een welbehagen
welbehagen in
inzijn
zijnstem
stemenenuitzicht,
uitzicht,dat
datniet
nietvreemd
vreemd
voor
Tesselschade was
was: : „Ik
"Ik meende
meende ook
ook mijne
mijneAnna
Annahier
hier
voor Tesselschade
te vinden
vinden .... ."
."
-— "Zij
vóor," was
was het
hetandwoord.
andwoord. „Swelinck
"Swelinck wilde,
wilde, met
met
„Zij is vcior,"
zijne zusters
zusters en
enzijn
zijnzwager
zwagerIngels
Ingels
14),mijne
mijnestrofen
strofen 15)
zijne
14),
Is) ter
eere
van O.
0. L.
L.Vrouw
V rouwvan
vanRunxputte,
Runxputte,diedie
gekomponeerd
eere van
hijhijgekomponeerd
eens probeeren."
probeeren."
heeft, eens
-— "En
gij kost
kostdaar
daarontbreken
ontbreken?"
zeide Vondel.
Vondel.
„En gij
?" zeide
"Ik
wist, dat
datgijgijkomen
komen
zoudt,"hernam
hernamTesselschade.
Tesselschade.
„Ik wist,
zoudt,"
"Pastoor Marius
Marius had
had mij
mij uw
uw bezoek
bezoek aangekondigd ...
Hij heeft
heeft
„Pastoor
... Hij
mij daarenboven
daarenboven verblijd
een gelukkige
gelukkige meêdeeling."
meêdeeling."
mij
verblijd met
met een
enGodsvrucht,
Godsvrucht,wanneer
wanneerzij
zijiningoedige
goedigeharten
harten wonen,
wonen,
Deugd en
verliezen nimmer
nimmer die zekere
zekere gereedheid
gereedheidtot
totblozen,
blozen,welke
welke niet
niet
verliezen
met menschenvrees
menschenvrees verward
verward moet
moetworden.
worden.Ook
Ookop
opzijn
zijn tegentegenwoordigen leeftijd
leeftijd kon Vondel
Vondel zich
zichhieraan
hieraan niet
nietonttrekken
onttrekken:
woordigen
:
"Hebt gij
gij 't gehoord
gehoord?"
sprak hij,
hij, terwijl
terwijlzijne
zijnewangen
wangen zich
zich
„Hebt
?" sprak
tintten en
en zijne
zijne oogen
oogenvan
vanhoogeren
hoogerengloed
gloedblonken
blonken:: „O
,,0 ja,
ja,
tintten
Dáar bloeit de boom
boom des
des levens
levens dag
dag aan
aan dag;
dag;
Dåar
Daar rust
van 't ijdel lofbejag;
lofbejag ;
Daar
rust de
de ziel van
Daar toomt de
de geest
geest het
hetvleesch
vleeschzijn
zijnweligheden;
weligheden ;
Daar
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Daar
zuchten en
en gebeden
gebeden;;
Daar andwoordt
andwoordt God
God op zuchten
Daar
tranen in der
der nood;
nood;
Daar wischt
wischt hij
hij af
af de
de tranen
de dood;
dood;
Daar
hethart
hartinintroost
troost;
daarsterft
sterft de
Daar leeft het
; daar
Daar geeft
geeft ons God den voorsmaak van 't't onsterflijk
onsterflijk..•.
. ...*•
!" zeide Tesselschade
Tesselschade zacht.
er al
al iets
iets
zacht. "En
„En is
is er
-— „Heerlijk
"Heerlijk I"
naders bepaald?"
bepaald ?"
Vondel
staarde voor zich
uit en
enonthield
onthield zich
zich weêr van
Vondel staarde
zich uit
andwoorden.
voorhoofd had
had een
een peinzenden trek aangeandwo orden. Zijn
Zijn voorhoofd
nomen : "Ik
„Ik ben
nomen:
ben nu
nu aan
aan 't lezen," zeide hij,
"over het
hij, „over
Opperherderlijk
gezach in
de Kerk.
Kerk. Petrus
Petrus vindt
zijne beOpperherderlijk gezach
in de
vindt zijne
strijders nog
al. Velen
Velen meenen Paulus
doen, met
met
nog al.
Paulus te
te kort
kort te doen,
Petrus
den Prins
Prins der
der Apostelen
Apostelen teteverklaren.
verklaren. Maar
Maar God
God lof!
Petrus den
lof !
het tijdperk
tijdperk der
der martelende
martelende twijfelingen, die alleen uit onzen
weêrbarstigen
voorkomen, ligt achter
achter mij."
weérbarstigen hoogmoed voorkomen,
mij."
„Pater Laurenssen heeft
-— "Pater
mij een
een boek
boek gebracht,"
heeft mij
gebracht," andwoordde
Tesiielschade, "dat
ik met
met groote
woordde Tesselschade,
„dat ik
groote stichting lees.
lees. Het
zijn
Heiligenlevens, volgends het Roomsche brevier,
brevier, en in
zijn de Heiligenlevens,
het kerkelijk
kerkelijk jaar.
jaar. Bij
Bij het
het
verband
de officies van
verband met de
van heel het
gezicht
van die
die wijze
wijze en
en schoone Romeinsche
Romeinsche Liturgie,
gezicht van
Liturgie, die
rangordening van
de dagen
dagen des
des jaars, waarbinnen de cirkel
van al de
voltrokken wordt
wordt van
van onze
geheele vereering
vereering van
voltrokken
onze geheele
van. God
God en
zijne Heiligen, -— bij
overeenstemming van
van de seizoenen
bij die overeenstemming
en kerkgetijden,
kerkgetijden, —
- bij
die verheffing
verheffing en veredeling
veredeling van
van al
al
bij die
wat
onze
Moeder
de
H.
Kerk
in
hare
handen
neemt,
voel
ik
wat onze Moeder
H. Kerk in hare handen neemt,
mij diep
diep getroffen, en
meer goed
goed gedaan
gedaan dan
dan door
door het
het lezen
mij
en meer
van de
de strijdschriften.
van
Hier heb
heb ik
ik nu
nu Petrus
Petrus en
en Paulus
Paulus:: daar
Hiêronymus,
Hier
daar wist Hieronymus,
al schoon
schoon over
over in
in tetelichten,"
lichten," en
en zij
voor 13 eeuwen,
eeuwen, ons
ons al
begon vóor
vcior te lezen:
lezen :
"Simon
Petrus, zoon
ZOOn van
van Jona,
Jona, uit
uit de
deprovincie
provincie Galilrea
„Simon Petrus,
Galilwa en
uit het
het vlek
vlek Bethsarda, was
broeder van
van Andrreas
uit
was de broeder
Andrwas en
en de
Eerstbestuurde
bestuurdehij
hij de
de Kerk van Antiochië,
Prins der Apostelen.
Apostelen. Eerst
Antiochie,
het Evangelie
Evangelie in
in Pontus,
Pontus, Galatie,
Galatil:!, Cappadocie,
Cappadocil:!,
en predikte het
Azil:! en Bithynie
Bithynil:! aan
aan de
de joden,
joden, die
die het
hetgeloof
geloofaanvaard
aanvaard
Azie
hadden en
en verstrooid
verstrooid tetemidden
midden der
der natien
natil:!n leefden. Het tweede
tweede
hadden
jaar van
van Keizer
Keizer Claudius
Claudius kwam
kwam hij
hij te
te Rome,
Rome, om
omSimon
Simonden
den
jaar
hoofd te
te bieden.
bieden. War
Dáar bekleedde hij den oppertoovenaar het hoofd
der Altaer-geheimenissen.
.iltaer.!/elleimenissetl.
* Slot der
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priesterlijken zetel
laatste der
der 14
14
zetel gedurende
gedurende 25
25 jaar,
jaar, tot
tot het laatste
datde
deregeering
regeeringvan
vanNero
Neroaanhield.
aanhield.Die
DieVorst
Vorstbezorgde
bezorgde
jaren, dat
den Apostel
hetmartelaarschap
martelaarschap:: hij
hij werd
werd aan
aan
den
Apostel de
de kroon
kroon van
van het
met het
hethoofd
hoofdnaar
naarbeneden
benedenen
ende
devoeten
voeten
een
kruis gehecht,
gehecht, met
een kruis
naar
boven. Petrus
Petrus zeide,
zeide, dat
dat hij
hijniet
nietverdiende
verdiendeopopdedezelfde
zelfde
naar boven.
wijze
zijn Meester
Meester gekruisigd
gekruisigd te worden.
worden. Te
TeRome
Romein
in het
het
wijze als
als zijn
Vatikaan
begraven, bij
bij den
den Weg
Wegder
derZegepraal,
Zegepraal, wordt
wordt hij
hij
Vatikaan begraven,
vereerd
huldiging van
van heel
heel de
de waereld.
waereld.
.
vereerd door
door de huldiging
"En
Paulus, —
- de H.
H. Hieronymus
Hiëronymus verhaalt
verhaalt ons
ons van
van waar
waar
„En Paulus,
hij
geboortig was
hij tot
totden
denstam
stamvan
vanBenjamin
Benjamin bebehij geboortig
was en
en dat hij
aan de
demarteling
martelingvan
vanStephanus,
Stephanus,
hoorde;
hoorde ; welk
welk deel
deel hij
hij had aan
en
hoe hij,
hij,opopden
denweg
weg
naar
Da'mascus, van
vaneen
eenvervolger
vervolger
en hoe
naar
Dasmascus,
der·
Christenen, in
in een
een uitverkoren
uitverkoren vat
vat veranderd
veranderd werd.
werd. Hij
Hij
der Christenen,
nam
den naam
naam van
vanzijn
zijnleerling,
leerling, den
denbekeerden
bekeerdenLandvoogd
Landvoogd
nam den
Sergius
Paulus aan.
aan. Hiëronymus
Hiëronymusverhaalt
verhaaltook
ook(maar
(maarmisschien
misschien
Sergius Paulus
dit alles
alles beter
beterdan
danik),
ik),hoe
hoeNero
Neroaanvankelijk
aanvankelijkgoed
goed
weet
weet ge dit
hetWesten
Westenhet
hetEvanEvanvoor
Paulus was
was;; en hoe
hoe deze
deze toen
toen ininhet
voor Paulus
maar hoe
hoe eindelijk
eindelijk in
in het
het I4
van
gelie
kon prediken,
prediken, maar
gelic kon
I4ee jaar van
Nero, den dag-zelf
dag-zelf der
der kruisiging
kruisiging van
vanPetrus,
Petrus,aan
aanPaulus,
Paulus,om
om
Nero,
Jesus
Christus, het hoofd
hoofd werd
werd afgehouwen
afgehouwen te Rome
Rome en
en hoe
hoe
Jesus Christus,
hij
begraven werd
werd op
op den
den weg
weg van
van Ostia,
Ostia, 37
37 jaren
jaren na
na den
den
hij begraven
dood des Heeren.
Heeren. Dit
Ditalles
allesverhaalt
verhaaltHieronymus,
Hiëronymus,die
dieeen
een gegedood
leerd man
man was
was enenhoog
hooggenoeg,
genoeg,zoti
zoûikikzeggen,
zeggen, ininkerkbekerkbeleerd
te zitten
zitten aan
aan den
den vollen
vollen stroom
stroom van
van de
de overleveringen
overleveringen::
diening
om te
diening om
"een uitverkoren
uitverkoren vat",
vat", maar
maarPetrus
Petruswas
wasde
dePrins
Prins
Paulus
was „een
Paulus was
der Apostelen,
Apostelen, die
diededeschapen
schapenenenlammeren
lammerenmoest
moestweiden,
weiden,
wien de
de sleutels
sleutels des
des Hemels
Hemelswaren
warentoevertrouwd.
toevertrouwd.
en wien
hetwoord
woord
"Deze officiën
officiën geven,
op hunne
hunne feesten,
feesten, ook
ooknog
noghet
„Deze
geven, op
aan den Heiligen
Heiligen Paus
PausLeo
Leoden
denEerste
Eerste:
Rome,roept
roepthij
hijuit
uit::
a.an
: o0Rome,
en Paulus
Pauluszijn
zijndededoorluchtige
doorluchtigepredikers,
predikers,die
dieuumet
met den
den
Petrus en
stralend
en luister
luister van
van Christus'
Christus' Evangelie
Evangelie verlicht
verlichthebben.
hebben.
stralenden
Door hen
hen zijt
zijt ge
ge van
vantrotsche
trotsche meesteres
meesteres der
derdwaling,
dwaling, de
de
Door
nederige
leerling der waarheid
waarheid geworden.
geworden. Zij
Zij zijn
zijn het,
het, die
diegij
gij
nederige leerling
als uwe
uwe vaders
vaders en
en echte
echte herders
herders vereeren
vereeren moet
moet...
....
als
.""
het
Zoo ver
ver was
was Tesselschade
Tesselschade met
met hare
harevoorlezing,
voorlezing, toen
toen het
Zoo
gezelschap
uit
de
zijkamer
naar
de
zaal
scheen
te
komen.
gezelschap uit de zijkamer naar de zaal scheen te komen.
"Later meer
meer!"
zeide Tesselschade,
Tesselschade, en
en zij
zij bracht
bracht de
deplaats,
plaats,
„Later
!" zeide
zij in
in het
het boek
boek gelezen
gelezen had,
had, aan
aan hare
harelippen.
lippen.
waar zij
"Laat het
het mij
mij meê
meêmogen
mogennemen
nemen!"
zeide Vondel.
Vondel. TesselTessel„Laat
!" zeide
77
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schade gaf
hem, zonder
zonder het dicht
dicht te
te slaan.
slaan. Hoe
Hoegaarne
gaarne
schade
gaf het
het hem,
had ook
ook Vondel
Vondel een
een kus
kusopopdie
dieheilige
heiligewoorden
woorden gedrukt
gedrukt;;
had
maar als
als ik
ik zeide, deugd
deugd en godsvrucht
godsvrucht hebben,
hebben, ook in
in de
de
maar
zaken, haar
haar eigenaardig
eigenaardig schaamtegevoel, en ieder beseft,
beste zaken,
daar dit-maal
dit-maal voor
voor Vondel
Vondel nog
nog iets
ietsbijkwam.
bijkwam.
dat daar

Vier weken
weken later
later ontving
ontving Tesselschade te Alkmaar
Alkmaar een
een
Vier
Isaac vander
vander Mye, een zoon uit de bekende
bezoek van
bezoek
van Pater Isaac
die aldaar
aldaar na de
de
familie der Amsterdamsche vander Myen, die
reformatie meermalen
meermalen in
in 't bestuur der Roomsche Godshuizen
reformatie
hebben gezeten.
gezeten. Hij
Hij bracht
bracht haar
haar een
een brief
brief van
van Pater
Pater LauLauhebben
nog altijd
altijd in
in Amsterdam
Amsterdam ijverig
ijverig bezig
bezig was
was met
met
renssen, die
die nog
preêken en raadgeven.
eenvoorgevoel,
voorgevoel, dat
datdeze
deze brief
briefgoed
goed nieuws
nieuws
Tesselschade had een
van der
der Mye liet
er
liet haar geen tijd er
maar Pater van
bevatten zoû,
zofi, maar
kennis meê te maken. Hij
Hij kon,
kon, voor
voor Tesselschade, en
aanstonds kennis
hare dochter
dochter Marie,
Marie, een
een lief
lief blond
blond kind
kind van
van 12
12 jaren,
jaren, maar niet
Pr Laurenssen
zwijgen van de vruchten, waarmeê de arbeid van pr
gezegend werd. Ook
Ook over
overstoffelijke
stoffelijkemiddelen
middelen zoû
zofi de Sociëteit
gezegend
ruimere beschikking
beschikking hebben.
hebben. Het
Het plan
plan bestond
bestond
een ruimere
eerlang een
drie
huizen
in
Amsterdam
aan
te
koopen,
en
eene
kerk
en
daar
drie huizen in Amsterdam aan te
te stichten
stichten 16).
vooral ook
ook wonderen
deed vooral
16). Pater Laurenssen deed
zofi Juffrouw Crombalchs
welsprekendheid. Eerlang zoû
met zijne welsprekendheid.
nog
van groote dingen
hooren.
dingen hooren.
nog van
V
óor dat
Tesselschade tot
het openen
openen van
van den
den brief
briefkon
kon
dat Tesselschade
tot het
V6or
zij
ook
nog
eerst
den
inhoud
van
een
rol
overgaan,
moest
overgaan, moest zij ook nog eerst den inhoud van een roi
in
oogenschouw nemen,
nemen, dien
dien pr
van der Mye insgelijks uit
Pr van
in oogenschouw
Amsterdam
had meêgebracht.
Die rol bevatt'e een
medgebracht. Die
Amsterdam voor
voor haar had
portret van
van pr
de graveur
graveur
exemplaar
van het portret
dat de
Pr Laurensz, dat
exemplaar van
had
gebracht
en
nu
door
den
schilder
Zijlvelt in
koper
in koper had gebracht en nu door den schilder
Sandrart aan Tesselschade ten geschenke werd
gestuurd. Hij
werd gestuurd.
echter geen
geen lettert
jen schrifts
schrifts bij
gedaan, 'want men
men
had
bij gedaan,
had er echter
lettertjen
te
voorzichtig
wezen'.
Sandrart
had
wel
nimmer
kan
nooit
had wel
kan nooit te voorzichtig wezen'.
de verstoring
verstoring der
der Calverstraetsche vergadering
gehoord,
gehoord, dat de
een
gevolg was
was geweest
geweest van
van zijn
zijn vertoon
en der
afbeelding
der afbeelding
een gevolg
vertoonen
Laurensz
aan
Hooft:
maar
hij
had
sints
dien
dag toch
van pr
Pr
Hooft : maar hij
een
weinig den schrik
schrik gekregen.
gekregen.
een weinig
portret van
van pr
Onder
Onder het portret
Pr Laurensz stond de volgende woord-
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speling van
speling
van Jan
Jan Vos,
Vos,den
denglazenmaker,
glazenmaker,die
diePater
Patervan
vander
der Mye
met een
een matige
matige stemverheffing
stemverheffing voorlas:
voorlas :
door zijn leeven
"Dus
ons de
de kruisleer, door
die ons
„Dus leeft LAUWRENS, die
op hoop
krui
"En
lessen 0onder
n der 't kr
u i s, op
hoop van heil
heil verbreit.
„En lessen
"Zoo
kan hy d' Afgrondt, die
de ziel
ziel bestormt,
bestormt, doen
doen beven.
beven.
„Zoo kan
die de
"Het
zaadt van Godt wordt
door leer in
in 't hart gezait.
wordt best
best door
,Het zaadt
"Hoe
moet men
men zulk een
man, tot loon
loon van
van deugdt, versieren
versieren??
een man,
„Hoe moet
"LAUWRENS
krans van hemelsche
LAUWRIEREN." *•
hemelsche LAUWRIEREN."
„LAUWRENS verdient een krans

Als
graveur werd
werd Nicolaes
Holsteyn onder
de plaat
onder de
Als graveur
Nicolaes Holsteyn
genoemd. 17)
„de naam
„Hee," zeide
-— "Hee,"
zeide Tesselschade,
Tesselschade, "de
naam van
van den
den schilder
schilder
staat
onder de
de beeltenis.
beeltenis.
staat niet onder
-— "Neen,"
Pr van der Mye:
Mye : "de
„de Heer Sandrart meende,
„Neen," zeide PI'
men
kon nooit
nooit te
tevoorzichtig
voorzichtig zijn."
zijn."
men kon
-— "Maar
Heer Hooft
Hooft heeft
heeft het
het portrettjen
bij
portrettjen gezien
gezien bij
„Maar de
de Heer
Sandrart," hernam
hernam de weduw.
"Ja,
hij door het aanbrengen
„ Ja, maar de Heer Sandrart zegt, dat hij
kraag en
kalot het
het stukjen onherkenbaar gemaakt heeft.
van
van kraag
en kalot
"t was,'
meende hij,
hij, 'niet
voor hem,
hem, maar voor
voor cins
óns
zoo zeer voor
was,' meende
`niet zoo
geheimzinnig te behandelen'."
goed,
die portretzaak wat
wat geheimzinnig
behandelen'."
goed, die
Tesselschaa
den onverstoorbaren ernst,
Tesselschaå glimlachte, tegenover den
waarmede
werd. Zij
Zij verstoutte
verstoutte zich
zich nu
nu te vragen,
waarmede dit
dit gezegd
gezegd werd.
of het
het haar geoorloofd
was
den
brief
van
pr
Laurensz
te openen.
Pr
brief
geoorloofd
"Zeker,"
zeide Pater
van der
der Mye;
Mye ; maar
maar tevens stond hij
„Zeker," zeide
Pater van
op.
De brief
briefwas
wasverzegeld.
verzegeld. Daar
Daarwas
wasdus
duswaarschijnlijk
waarschijnlijk op
op
op. De
geen onvoorbereide
inhoud aan
aan hem
hem gevan den inhoud
onvoorbereide meêdeeling van
rekend. Hij
boog eerbiedig
eerbiedig voor
voor Juffrouw
Juffrouw Crombalchs, maakte,
Hij boog
op haar
haar verzoek,
verzoek, een
een kruisjen op het voorhoofd van de jeugdige
Maria,
werd door
door deze
uitgelaten, nog
eens op de
de stoep
stoep
Maria, en
en werd
deze uitgelaten,
nog eens
eerbiedig
jonge meisjen.
eerbiedig buigende
buigende voor
voor het jonge
te ontzegelen.
ontzegelen. Hij
Tesselschade haastte
nu den
den brief
brief te
haastte zich
zich nu
was
den volgenden inhoud
inhoud::
was van den
"Eersame
Iuffrouw.
„Eersame Iuffrouw.
eene blyde
blydetyding
tydingoverbrengen
overbrengen:
"Deese
missive sal
sal UE:
UE: eene
:
„Deese missive
door de kercke. Of liever,
liever, daer sal,
met Gods
Gods
de koeghel is
sal, met
is door
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hulpe, op
Op den
den dagh
daghvan
vanS. S.
Gregorius
Thaumaturgus een
een
Gregorius
Thaumaturgus
hulpe,
stercke pilaer
pilaer gezet
gezet worden,
worden, om
omhaer
haerteteschraeghen.
schraeghen.Onse
Onse
stercke
bereydt en
enuytnemende
uytnemendevoorbereydt.
voorbereydt.
vriendt is bereydt
vriendt
„Er
"Er is
is op
opden
denParnassus
Parnassus noch
noch alal wat
wataen
aen de
dehandt.
handt. De
De
verNederlandtsche Historien
Historien van
den Heere
Heere Hooft
Hooft (wel
(wel teteverNederlandtsche
van den
staen de
de XX
XXeerste
eersteboecken)
boecken)sullen
sulleneerlanghe
eerlanghe van
van stapel
stapel
staen
Dat geeft
geefteen
eendeftigh
deftighwerck,
werck,alalsullen
sullenalle
allepertyen
pertyen
loopen. Dat
loopen.
te vreden
vreden niet
niet en
ensijn
sijnals
alsden
denHeere
Heereaucteur
aucteurhet
hetbeoogt.
beoogt.
soo te
HeereSandrart
Sandrart heeft
heeft een
een tytelbladt
tytelbladt geteykent,
geteykent,dat
datniemandt
niemandt
D' Heere
stooten en
en kan.
kan.
stooten
"De geleerde
geleerde luyden,
luyden, waer
waeronder
onderinindedeeerste
eersteplaetse
plaetseUE
UE::
„De
rekenen is,
is, verwachten
verwachten met
met veel
veel
vriendt Prof.
Prof. Barlæus
Barlreus te rekenen
vriendt
spel van
van Aran
en Titus,
Titus, door
Aran en
verlanghen de
verlanghen
d e uytgave
uytgave van
van het
het spel
onsen vernuftighen,
vernuftighen, maer
maer wel
welwat
watonghetemden
onghetemden en
enongheongheonsen
glaesse-maker;; van
van wien
wienick
ickgheen
gheenquaet
quaeten
enbehoorde
behoorde
kemden glaesse-maker
segghen, vermidts
vermidts hy
hymyne
myneafbeeldinghe
afbeeldinghemet
metsyne
syneveersen
veersen
te segghen,
vereert
heeft.
vereert heeft.
"Vondel
heefteen
eenspel
spelvol-wrocht,
vol-wrocht,waervan
waervanseffens
seffenseen
eendeel
deel
„Vondel heeft
ter
perse gaet.
gaet. Ghelieft
GheHeft UE:
UE:eens
eensnaer
naerdedestoffe
stoffeteteraeden
raeden?
ter perse
?
"Het
sal sommighe
sommighe noch
noch minder
minder om
omseeckere
seeckere redenen
redenen
„Het sal
behagen
dan Sinte
Ursula en Vader Goesewyn
Goesewyn gedaen
behagen dan
Sinte Ursula
schuyft den
den voor-hangh
voor-hangh open
open voor
voorde
detreffende
treffende
hebben.
hebben. Hy schuyft
Historie
van
de
Princen
der
Apostelen
Petrus
en
Paulus.
Historie van Princen der Apostelen — Petrus en Paulus.
Hy noemt
noemt Petrus
Petrus „den
"denmondt
mondtder
derherderen
herderenvan
van't'tverstroide
verstroide
Christendom
Christendom...
...""
Terwijl Tesselschade
Tesselschadeaan
aanhet
hetlezen
lezenwas,
was,was
washaar
haar dochtertjen
dochtertjen
weêr binnengekomen.
binnengekomen.
"Wat
scheelt u,u,moeder-lief
moeder-Hefl"
vroeghet
hetkind,
kind,toen
toenzij
zij hare
hare
„Wat scheelt
!" vroeg
moeder
zakdoek tegen
tegen de
deoogen
oogenzag
zagdrukken,
drukken, en
en opopmoeder den
den zakdoek
houden
lezen.
houden van lezen.
Tesselschaà-Eusebia
dochtertjen in hare
hare armen,
armen,
Tesselschaå-Eusebia nam
nam haar
haar dochtertjen
en omhelsde
omhelsde haar
haar met
met diepe
diepeaandoening.
aandoening.
Het
openen der
der deur
deur van
van dedeopkamer,
opkamer, waar
waar men
men zich
zich
Het openen
Hetwas
wasde
demeid,
meid,die
diehare
hare meesteres
meesteres
bevond,
afleiding. Het
beyond, bracht afleiding.
door den AmsterAmstereen
plat, vierkant
vierkant pakjen
pakjen overreikte,
overreikte, dat
een plat,
dat door
dammer
schipper zoo
zoo even
even aan
aanBelvedere
Belvedere(Tesselschades
(Tesselschades
dammer schipper
woonhuis
aan den
den Alkmaarder
Alkmaarder Buitencingel)
Buitencingel) was
was afgegeven.
afgegeven.
woonhuis aan
het adres.
adres.
Aanstonds
herkende
Tesselschade
de
hand
op
Aanstonds herkende Tesselschade hand op het
Zij
pakjen open.
Zij vond er
er in
in::
Zij maakte
maakte het
het pakjen
open. Zij
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Pet
ere
a uwe 1s,
Peter
enn P
Pauwels,
Treurspel,
van
1.
van
den
Vondel.
I. van den Vondel.
Het waren
waren proefbladen van
nieuwe lettervrucht. Bij
van de nieuwe
Bij het
het
doorbladeren, vielen
vielen haar
haar oogen al
gretig doorbladeren,
al spoedig op de plaats
in
het laatste bedrijf.
in het
„U zij
zij vrede,
"De
blijde Pauwels sprack
sprack tot Peter
Peter:: "U
vrede,
„De blijde
o0 grontsteen
grontsteen van
stede,
Godts stede,
wachter in Godts
van de Kerck,
Kerck, o0 wachter
Christendom !"
o
mont der herdren van 't verstroide
verstroide Christendom!"
0 mont

En wat
wat hare
haregetroffenheid
getroffenheid volkomen
volkomenmaakte,
maakte, in
in handschrift
lag
in den
den bundel
bundel het
het volgend
volgend gedicht.
lag in
AEN
EUSEBIA. J8)
AEN EUSEBIA.
'8)

My
port een
geest (de
(de Danckbaerheit) van
binnen
My port
een geest
van binnen
Dat ick blootshoofts
blootshoofts eerbiedigh
eerbiedigh voor U stae,
stae,
En met
met een
een hart,
hart, gheschapen tot beminnen,
beminnen,
En
De hant, vol gloets, in 't willigh
willigh speel-tuigh
speel-tuigh slae.
slae.
5 Hadde
harp des Konincklijcken Zangers
Hadde ick de
de harp
Oock maer
maer een
uur ten
ten dienste van
mijn liedt,
een uur
van mijn
'k
Weeck morgen uit voor
'k Weeck
voor Vondels plaetsvervangers:
plaetsvervangers :
'k Zonghe
Zonghe uwer waert, en meer
meer begeerde
begeerde ick niet.
Ghy,
ghy hebt
Ghy, eedle
eedle ziel, ghy
hebt de krijghstrompetten,
10
Waer
oudtijts men
muren vallen
vallen deedt,
io
Waer meê oudtijts
men muren
Hebt my
my gheleert
mont te
te zetten,
zetten,
gheleert die
die aen
aen den mont
Of dan mijn
mijn trots
trots (die
(die stugghe
stugghe wal
wal!)
dat leedt
leedt!!
!) dat
Uw minlijck
minlijck oogh,
oogh, van
van heiligh
heiligh licht
lichtdoorbloncken,
doorbloncken,
Uw wacker
wacker woort,
woort, uw
uw teedre
teedre vrouwentael,
vrouwentael,
15
nu eens
eens moedt,
moedt, dan
dan ootmoedt
ootmoedt weêr
weêr teteontvoncken
ontvoncken
is Wist
Wist nu
In 't weemlent brein,
gheraeckt van
van hoogher
hoogher strael.
strael.
brein, gheraeckt
Godt
mijn nood,
heeft verhoort
verhoort in
in 't ende
Godt zagh mijn
nood, en heeft
't Ghebedt,
Ghebedt, om 't zeerst
door u en
my ghestort;
en my
zeerst door
En beurtlings
rijck aen vreughde
vreughde en aen ellende,
beurtlings rijck
:ao
mijn strijdt,
uw ghebedt,
verkort.
2° Zagh
Zagh ick mijn
strijdt, op uw
ghebedt, verkort.
'k
Hadd' heel my-zelv', als
prijs der
der Hemelpoorte
'k Hadd'
als prijs
Die ghy me
ontsloot, ten
ten offer
offer U ghebo6n;
gheboön;
me ontsloot,
Maer
(helaes!)!) - van Hemelsche gheboorte,
gheboorte,
Maer ghy (helaes
Vervreemt van d'aerd
d'aerd - streeft opwaert
opwaert metter
metter woon!
woon! ...
...

1640 : 1641.
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Wel dan
dan!! wel
wel dan
dan!! ghy,
ghy, dierbre
dierbre zuster
zusterziele
ziele!
Wel
!
mijn Roomsche
Roomsche Treurspelgaef:
Treurspelgaef:
Ontvangh voor 't minst mijn
kniele
Mijn pennetreck,
pennetreck, terwijl
terwijl 'k ootmoedigh kniele
Mijn
niet meer
meer stout
stout ten
tenTitantshemel
Titantshemel draef.
draef.
En niet

treck, op
op Godts
Godts bazuinen,
bazuinen,
nu treck,
Met my,
my, niet
niet om
om den
denIerichooschen
lerichooschen muur;
muur;
Met
om de stadt,
stadt, die
die met
met haer
haerzeven
zeven kruinen,
kruinen,
Maer om
De donders
donders tarte en
en terghde
terghde alal 't blixemvuur.
De
Nu leer
leer met
metmy
myzachtzinnigh
zachtzinnighoorelogen,
oorelogen,
Rome zelf
zelf bestormen
bestormen op zijn
zijn kracht;
kracht;
En Rome
3S Niet
Niet met
met gewelt
gewelt van
van schiltpadt,
schiltpadt, ram
ram en
enbogen,
bogen,
35
Waer mee
fel al
al 't aertrijck
t'onderbraght;
aertrijck t'onderbraght;
Waer
mee het fel
Maer met
met gebea,
gebeên, en
entranen,
tranen, en
entwee
tweetongen,
tongen,
wonderheên, en
en afgepynight
afgepynight bloet.
bloet.
En wonderheén,
heeft Christus
Christus dtis
dûsgedwongen.
gedwongen.
Caesar dwongk heeft
Wat Caesar
40
4°
De
doornekroon beschaemt
beschaemt den
den lauwerhoet.
lauwerhoet.
De doornekroon
Omhels dan
paer helden,
helden, echte
echte Vaders
Vaders
Omhels
dan dit paer
Roomsche Bruit
Bruit en
en Godtverloofde
Godtverloofde maeght;
maeght;
Der Roomsche
hUndoorluchtige
doorluchtige aders
aders
Die op het
het bloet
bloet van
van htin
Die
Meer moedts
mQedts dan op
op Anchises
Anchises afkomst
afkomst draeght.
draeght.
Meer
45 Die
Die afkomst quam
quam den
den gryzen
gryzen stroom
stroom oproeien,
oproeien,
En plante
plante daer,
daer, door
door 't zwaert,
vervloeckte Goon;
Gam;
zwaert, vervloeckte
d' Apostelschap, beknelt
ysre boeien,
boeien,
d'Apostelschap,
beknelt in ysre
Godts Zoon.
Zoon.
Verhief 'er 't Kruis,
K.ruis, gezegent in Godts
EUSEBIA!!
EUSEBIA

3°
30

Wel zaligh
zaligh 't Kruis,
ons moght
moghtsamen
samenbrengen
brengen!
Kruis, dat ons
! ...
Wel
Ick klaegh
klaegh niet,
neen!! dat ghy
ghy mijn
mijn liefde
liefde ontvlught:
ontvlught:
niet, neen
't Is my
my genoegh,
genoegh, dat ghy
ghy mijn
mijn naem
naem wilt
wilt menghen
menghen
In 't zoet
zoet gebedt,
gebedt,dat
dat op
op uw
uwlippen
lippenzucht
zucht....
Ghy
en leest
leest de
deblahn
blaêndie
dieeeuwigh
eeuwighleven
leven::
Ghy kust en
De
lelien met
met roozen
roozen overstroit;
overstroit;
De lelien
ss
met martelinckt
martelinckt beschreven,
beschreven,
55 Spierwit
Spierwit satijn
satijn met
En
bloetkoraal op
op sneeuw,
sneeuw, dat
ontdoit.
En bloetkoraal
dat niet ontdoit.
Daer ziet
men druck
druck het padt
padt tot
totblyschap
blyschap banen;
banen;
ziet men
Daer puft
stanck des
des kerckers
kerckers 't weeligh hof;
puft de stanck
uw lust geen
geen perlen
perlen voor
voor die
die tranen;
tranen;
Daer
Daer kiest
kiest uw
60
Daer veeght
veeght men
kroon en scepter
scepter uit,
uit, als
als stof.
stof.
men kroon
60
Terwijl
jeught, met
met ydelheén
ydelheên geladen,
geladen,
Terwijl de jeught,
Den
oogenblick des
des levens
levens wulpsch
wulpsch verguist,
verquist,
Den oogenblick
aendacht hier
hier de
detyranny
tyrannyversmaden,
versmaden,
Leert
Leert d' aendacht
En
ydelheên; noch
noch ydeler
ydeler dan
dan mist.
mist.
En d' ydelheén;
6s
naer Godts
Godts strenge
strenge Ridders
Ridders aerden,
aerden,
65 Zy leert
leert 'er naer
Die 't hemelpadt op
op purper
purper niet
niet betreên,
betrea,
Maer op
punt van
van spijckers,
spijckers, sne
sne van
vanzwaerden,
zwaerden,
op de punt
Gekloncken en
geknarst door
door vleesch
vleesch en
been.
en geknarst
en been.
vleesch, dat
in 't graf moet
Wat
moet rotten?
Wat is
is ons vleesch,
dat toch in
7°
Wat
het lijf,
lijf, vermast
verrnast van
van snoode
snoode pracht
pracht?
70
Wat is het
?
Der
wormen spyze
spyze en
voetsel voor
voor de motten;
motten;
Der wormen
en voetsel
Een
hindernis van
vaD 't geen
Godt dierbaerst
dierbaerst acht
acht::
geen Godt
Een hindernis

sc
50
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weze
n, uit zijn
Dat 's
zen,
zijn aengezicht gesneden,
's 't we
De hemelsche en
gevange ziel,
en in klay gevange
75 Die haeckt te spoen, met wyde en wisse
wisse schreden
schreden
zaligh „h
o n c k" *,*, waer op haer llefde
Naer 't zaligh
"honck"
llefde viel.
Geen
der weerelt kan verwarren
verwarren
Geen Labyrinth der
Haar opzet,
opzet,
zoo zy
volght den marteldraet
zy volght
En 't licht
beide in
in bloet vergulde starren,
licht der beide
80
Waer voor
kroost van
van Tyndar onder gaet.
8°
voor het kroost

o0

volgen wy, met uitgespreide
uitgespreide vleugelen,
vleugelen,
Het lichtspoor in
van 't Hemelsche gespan
gespan!!
in van
Mijn
niet te
te teugelen,
teugelen,
Mijn drift daer heen
heen is langer niet
En ghy, ook ghy,
Vriendinne, beeft
van.
ghy, Vriendinne,
beeft er van.
Ss
ten Apennijn af bruizen,
85 De
De Tiber komt ten

En schijnt
schijnt verheught,
hy hun graven
graven schuurt:
verheught, daer
daer hy
schuurt :
Geviert van
zoo veel
veel Keizerlijcke huizen
van zoo
En Koningen,
Koningen, wier
wier eere als
Christus duurt.
duurt.
als Christus
Hoe dus?
raeck geen aerde
myne veder
dus ? ...
.... ick raeck
aerde....
.... myne
90 Verruckt
Verruckt den geest
geest naer d'Apostolische
d' Apostolische asch.
asch.
90
Eusebia, laet los!....
Ghy
los I
Ghy treckt my
my neder
Die reede al
den damp
damp der
der weerelt was ....
al uit den
En
liet u, na mijn
mijn afscheit, hier
beter
En liet
hier geen beter
Geheughnis, dan
Sint Pauwels en
Sint Peter.
Peter.
dan Sint
en Sint

Vondel
dat zelfde jaar zijne
zijne Kommunie gedaan,
gedaan, en
Vondel heeft
heeft dat
n
wel
Zondag, den
den 17
zijnde zijn verjaardag en
wel op Zondag,
I7n November, zijnde
de feestdag
feestdag van
van den
den H.
H.Gregorius
Gregoriusden
denWonderdoener.
Wonderdoener. Vermoedelijk was zijne dochter
Anna hem
hem op
op St
StUrsula,
Ursula, den
den
dochter Anna
2In Oktober,
aan
de
Tafel
des
Heeren
voorgegaan
19).
Oktober, aan
Tafel des
/9).
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niet af,
Ik scheide mij
van de stoffe "Vondels
af,
„Vondels overgang" niet
mij van
zonder u nog
eens in
in het
het gezelschap der
edele vrouw te
der edele
nog eens
hebben
gevoerd, die er
er zoo
zoo zichtbaar
zichtbaar aan
aan meêgewerkt heeft.
hebben gevoerd,
**

Woord
van Tesselschade.
Tesselschade. Zie
Zie Aant.
Aan!. 21.
21.
Woord van
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Daar ligt, binnen
Amsterdam, in
in de
de noorder
noorder streek
streek der
der
binnen Amsterdam,
Burgwallen van
West- of
of Nieuwe
Nieuwe Zijde,
Zijde, een pleintjen, dat
van de
de Westdat
men
de Kolk
Kolk noemt.
noemt. Nog
Nog heden
heden geeft
geeft een
een XVIIe-eeuwsch
men de
Gildehuis, dat
den achtergrond inneemt,
een aardig
aardig ouddat den
inneemt, er
er een
steedsch voorkomen
meer dan
dan ademde het den
voorkomen aan.
aan. Hoe
Hoe veel meer
schilderachtigen geest onzer
onzer burgerij
burgerij ten
ten jare
1649, toen
jare 1649,
toen de
koopmanshuizen ter
rechter hand,
hand, in
in wier
wier gevels
gevels zich
zich veel
veel
ter rechter
stijlniet vervangen
vervangen waren door
stijl- en kleurgevoel uitsprak,
uitsprak, nog
nog niet
de hedendaagsche woningen.
n Juni
Op
Zondagavond, den
den 20
Op Zondagavond,
20n
Juni des voormelden jaars, stapte
een krachtig
krachtig man,
man, wiens
wiensgevorderde
gevorderdeleeftijd
leeftijduit
uitzijn
zijngehaasten
gehaasten
tred en wakkeren
tred
wakkeren blik
blik niet
niet zoû
zoi1 worden opgemaakt,
opgemaakt, over een
der
bruggen, die,
bij het
het Damrak, de Oude
Oude en
enNieuwe
Nieuwe Zijde
Zijde
der bruggen,
die, bij
verbinden.
helderheid van zijn
zijn donker
donker oog zoti,
zoû,
verbinden. Trouwens
Trouwens de
de helderheid
ter
dezer stond,
stond, door
door niemant zijn opgemerkt:
zijn
ter dezer
opgemerkt : want
want zijn
gelaat
was betrokken
betrokken en
en de
de breed
breed gerande
gerande zwarte
zwarte hoed
hoed zat
zat
gelaat was
hem
diep over
over het
hetvoorhoofd.
voorhoofd.Een
Eenmantel
mantelvan
van fijn zwart laken
hem diep
had,
hem te
te verhad, op dezen zomeravond,
zomeravond,de
de bestemming
bestemming niet
niet hem
warmen
- al
wisselden zich
zichdedegemoedsaandoeningen
gemoedsaandoeningen en
en
warmen —
al wisselden
daarmeê koude
hitte snel
snel bij
bij hem
hem af.
af.
koude en
en hitte
Al spoedig
spoedig meldde
meldde hij
hij zich,
zich, aan
aan een
een der
dergenoemde
genoemde koopde "Colck"
met
manshuizen, op
op de
„Colck" aan.
aan. De deurklopper was
was met
een doek
doek omwonden,
omwonden, om
omeen
eenlijder
lijderofof
lijderesdaarbinnen
daarbinnen
een
lijderes
niet
te storen.
storen. Een
Een blik, die
uit het
hetvoorhuis,
voorhuis, door
door een
een
niet te
die uit
getralied
deur, op
op de
de stoep werd geworpen,
getralied venster
venster naast
naast de
de deur,
was
genoeg om
om de
denog
nogjonge
jongevrouw,
vrouw,diedieopendeed,
opendeed, den
den
was genoeg
bezoeker terstond
terstond te doen
doen verwelkomen,
verwelkomen, met
met een
eengefluisterd
gefluisterd
bezoeker
woord en
en eene uitdrukking,
uitdrukking, in wier
wier droefheid
droefheid zich
zich eenige
woord
voldoening mengde.
den weg
weg wist,
wist, klom
klom de
de
voldoening
mengde. Als iemant, die
die den
bezoeker naar
werd op
op het
hetportaal
portaal te
te gemoet
bezoeker
naar boven,
boven, en
en werd
getreden door
door eene tweede
vrouwelijke persoon,
uit de
de
getreden
tweede vrouwelijke
persoon, die
die uit
voorkamer kwam
in de
dedeur
deurstaande,
staande, met
met zachte stem
voorkamer
kwam en,
en, in
zeide:: "Zoo,
vader, zijt
zijt gij
gij daar?..
is gelukkig. .... Zij
zeide
„Zoo, vader,
daar ? . . . Dat
Dat is
rust nu
nu een
een weinig.
weinig...
Maar het
zal niet
niet lang
lang meer
meer met
met haar
rust
. . Maar
het zal
duren ...
" —
- "Wat
zegt ge?"
ontroerd::
duren.
. ."
„Wat zegt
ge ?" andwoordde de vader ontroerd
"zoo spoedig
spoedig al
al?"
hij trad
trad binnen.
binnen.
„zoo
?" en hij
Schuins tegenover
tegenover de
de kruisvensters,
kruis vensters, die voor drie
vierden
Schuins
drie vierden
met groen
groen saayen gordijnen
gordijnen waren
afgesloten, stond
stond een
een
met
waren afgesloten,
vierkanten hemel.
hemel. De zieke,
zieke, die
dieererde
detederste
tederste
ledekant, met vierkanten
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verpleging
ondervond, had verkozen
verkozen met
met het
het hoofd
hoofd naar
naar
verpleging in ondervond,
de deur
de
deur te
te liggen
liggenenendus
dusmin
minofofmeer
meertegenover
tegenover den
den dag.
vreernde Heer
De vreemde
naderde het bed,
bed, nam
namden
denhoed
hoedvan
van het
het
Heer naderde
nog
niet vergrijsde
vergrijsde hoofd,
zag om
om het
het half
halfgeopend
geopend
nog niet
hoofd, en
en zag
ledekantgordijn naar
naar het hoofdeneinde heen.
De zieke
zieke opende
opende de
de oogen;
lichte glimlach
oogen ; een
een lichte
glimiach ging over
haar
bleek gelaat,
gelaat, en
en met
metvrij
vrijduidelijke
duidelijke stem
stem zeide zij
zij::
haar bleek
„Zoo, Vondel,
"Zoo,
Vondel, zoo,
zoo, mijn vriend,
zijt gij
gij daar?
vriend, zijt
daar ? -— Gij
Gij hebt
lang getoefd
. . .""
lang
getoefd ...
„Dezen morgen
heb ik
-— "Dezen
morgen heb
ik u nog gezien,"
gezien," andwoordde hij
hij;;
„ik heb,
"ik
heb, na
nadedetroostende,
troostende, maar
maar vermoeyende plechtigheid
van heden,
heden, niet
niet vroeger
vroeger te-rug
te-rug durven
durven komen
."
van
komen....
. . ."
-— "Ga
zitten, mijn
mijn vriend,
vriend, dáar tegenover
mij, dan
dan zie
„Ga zitten,
tegenover mij,
ik
de laatste
laatste stralen
stralen van
van Gods
Gods lieve
lieve zon
zon allerduidelijkst, en
ik de
u, dien
ik verlaten
verlaten ga,
ga, juist
juist zoo
zooals
alshet
hetzijn
zijnmoet,
moet, -— in
dien ik
een schemer
schemer.....
"Veel
als een
een schemer,
schemer, isis het
hethierbeneden
hierbeneden toch
toch niet,
niet,
„Veel meer
meer als
niet waar
waar Vondel?
..
"
Vondel ? . . ."
Zij, die
daar op
ophaar
haarsterfbed
sterfbed lag,
lag, en
enwie
wiede
deontroerde
ontroerde
die daar
dichter,
anders zich-zelven
zich-zelven steeds
steeds meester,
meester, het
het andwoord op
dichter, anders
dit laatste
laatste gezegde
gezegde moest
moestschuldig
schuldigblijven,
blijven,was
wasMaria
Maria Tesselschade Roemers dochter.
Sedert
dood van
van haar
haar jongste
jongste eenig overgebleven
kind
Sedert de dood
overgebleven kind
voor
nu bijna
bijna twee
twee jaren,
jaren, had
had zij
meer
voor nu
zij geene gezondheid
gezondheid meer
gekend.
Altijd krachtig,
krachtig, zich-zelve
zich-zelve beheerschende, en
overgekend. Altijd
en overgegeven in
den
wil
van
God,
had
zij
zich
nooit
eenige
uiting
in den wil van God, had zij zich
van droefheid ingewilligd
dit zoû,
ingewilligd en
en dit
zoil, vreesde men, haar einde
verhaasten.
De koorts,
koorts, die haar
haar in
in heur laatste levensjaren
levensjaren meermalen
meermalen
gekweld
had,
was
haar
komen
overvallen
in
haar
vaderstad,
gekweld had, was haar komen overvallen in haar vaderstad,
waar zij zich,
na 55 Feb.
van 't jaar -48,
weêr was
komen
Feb. van
zich, na
-48, weêr
was komen
vestigen.
Vondel zag óok
hij hier
hier de
de laatste
laatste oogen6ok wel,
wel, dat hij
vestigen. Vondel
blikken zijner
vriendin kwam
kwam bijwonen.
zijner vriendin
"Hoe
zal 't met
me gaan,
gaan, Vondel?"
zij, over
over hem
hem
met me
Vondel ?" vroeg
„Hoe zal
vroeg zij,
heen
door de verwijderde
vensterruiten ziende.
heen door
verwijderde kleine vensterruiten
Als om
om de
dematheid
matheid harer
harer oogen te logenstraffen, andwoordde
de dichter:
Wel, ik
ik sprak
sprak van
van morgen
morgen Dr V
oscuyl, en
dichter : "„Wel,
Voscuyl,
en die
zeide mij
mij;: zoo
lang
er
leven
is,
is
er
hoop."
is, is er hoop."
zoo
er
Tesselschade bewoog lichtelijk het
het hoofd,
hoofd,als
om te
te schudden
schudden::
als om
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„Hij geeft
. ."" Lijsbeth
"Hij
geeft hoop,
hoop, om
omLijsbeths
Lijsbethswille.
wille ...
Lijsbeth heette
heette
Tesselschades
jen *, *,en
Tesselschades nicht
nichtjen
en de
de dokter
dokter was
was dezer
dezer schoonschoonvader
bedoel ik
ik niet
niet:: ik spreek
spreek niet
niet van
van de
de
vader20).
20). "Maar
„Maar dat
dat bedoel
neder , Vondel,"
niet /anger
Vondel," en
aarde:
ik trek u niet
lalzger neder,
en hiermeê
hiermeê
aarde : ik
doelde
zij op het
het slot
slotder
dertoeeigening
toeëigening van
van Peter en
en Pauwels.
doelde zij
„Ik spreek
. .""
"Ik
spreek van
van hierna.
hierna ...
-— "Lieve,
goede vriendin,
vriendin, hoe
hoe kunt
kunt gegedaarover
daarover in
in 't
„Lieve, goede
onzekere
wezen?"
dichter. „Hebt
"Hebt ge
ge niet
nietaltijd
altij?
onzekere wezen
?" hernam
hernam de
de dichter.
gewenscht
dáar te
te zijn,
zijn, waar
waaruw
uwgeliefden
geliefdenu uzijn
zijnvoorgegaan,
voorgegaan,
gewenscht ddar
en
hebt ge
geererniet
nietaltijd
altijdvoor
voorgewerkt
gewerkt?
."
en hebt
? . .. ."
-— "Helaas!"
zij naauw
naauw hoorbaar,
hoorbaar, en wenkte
wenkte Vondel
Vondel
„Helaas !" zuchtte zij
met
de oogen,
oogen, dat
dathijhijzich
zichover
overhaar
haarheen
heenzoil
zoûbuigen
buigen en
en
met de
luisteren:
luisteren :
"Ik
betreur zoo
zoo diep,
diep,dat
datikikooit
ooitonze
onzeMoeder,
Moeder,Christus
Christus
„Ik betreur
Bruid,
heb kunnen
kunnen bedroeven
bedroeven...
door dat
dathuwlijk.
huwlijk. . ... Maar
Maar
Bruid, heb
. . . door
toch -— hij
hij was
goed...
was zoo goed
. . . beter dan ik. Ik had niet moeten
toegeven.
van...
lichtzinnig,
. . . de kinderen...
kinderen. . . 00 lichtzinnig,
vooral van
. . vooral
toegeven . ..
ellendig
was het, die
die voorwaarde
voorwaarde aan
aan te
te gaan,
gaan , .... van...
van . . . de
ellendig was
eerste volgt de moeder,...
tweede den
den vader..
de tweede
vader. . . Maar
moeder, . . . de
God
heeft mij
mij wel
wel weten
weten te
te vinden:
rukte het
het onnoozel
God heeft
vinden : hij
hij rukte
kind
van mij
mij wech en
den vader
vader er
er bij
" tt
en den
bij....
. ."
kind van
-— "Ik
heb wel
wel eens
eensgedacht,"
gedacht," zeide
Vondel met eene
„Ik heb
zeide Vondel
fluisterende
goede God
God
fluisterende en eenigszins gedempte
gedempte stem,
stem, dat
dat de goede
u de beproeving had
willen sparen
sparen een
een uwer
uwer kinderen
kinderen de
de
had willen
Belijdenis
dwaling te
te hooren doen,
uwen braven man
Belijdenis der
der dwaling
doen, en uwen
den
tweestrijd, die
die voor
voorhem
hemuit
uituw
uwmanlijk
manlijkvoortschrijden.
voortschrijden.
den tweestrijd,

",, ...... op
náe Roomen,
Roomen, ván
ván Geneven"
Geneven"
padt nie
op het padt
zoû
zijn."
zoil voortgekomen zijn."
-— "Allaert
goed," zeide
zeide zij
zij:: „God
"God zal
zal hem
hem genadig
genadig
was goed,"
„Allaert was
zijn geweest:
maar
ik.
heb
ik
mijn
Heiland,
heb
ik het
het
geweest : maar ik, — heb mijn Heiland, heb ik
Eeuwige wel vurig
bemind ? . ..
..
vurig genoeg bemind?
-— "Gij,
niet genoeg!"
genoeg 1" riep
riep Vondel:
menig maal
maal
„Gij, niet
Vondel : "Hoe
„Hoe menig
hebt
ge
mij
gesticht
en
opgevoerd:
hebt
mij gesticht en opgevoerd :
spoên, met
met wijde
wijde en
en wisse
wisse schreden
schreden
"Ghy
te spoén,
„Ghy haeckt te
zaligh honck,
honck, waer
waer op
liefde viel."
viel."
op uw liefde
't zaligh
Naer 't

**

Zie
BI. 6o.
60.
Zie bI.
bl. 63,
63,74.
74. tt Bl.
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Dat aandoenlijk
aandoenlijk woordtjen
woordtjen honk was,
dien zin,
zin, het
het eerst
eerst
was, in dien
door Tesselschade
Tesselschade gebruikt
gebruikt21).
21).
„Maar voor
"Maar
voor ons,
ons, die
diete-rug--blijven,"
te-rug-blijven," zeide
zeide Vondel
Vondel:: „dat
"dat
slimmer ....
is slimmer
. .""
Vondels
op een
eenbidstoel
bidstoelgeknield
geknield had,
had, was
was
Vondels dochter,
dochter, die
die op
achter
hem gaan
gaan staan,
staan, en
en leunde
leunde hem
hem op
opden
denschouder.
schouder.
achter hem
hethoofdeneinde
hoofdeneinde gezet.
gezet.
Lijsbeth
Voscuyl had
zich aan
aan het
Lijsbeth Voscuyl
had zich
hebt uw
uw lieve
lievedochter,"
dochter,"ging
gingTesselschade
Tesselschade voort
voort::
"Gij
„Gij hebt
"Ik
had niets
niets meer
meer ....
„Ik had
. .""
hetuiterste
uiterste
Met
de dubbele
dubbelegevoeligheid
gevoeligheid van
vaniemant,
iemant,die
dieop
ophet
Met de
ligt,
nam de
de lijderes,
lijderes, bij
bij dit
ditzeggen,
zeggen, den
denzweem
zweem eener
eener droedroeligt, nam
hare bleeke
bleeke
vige
wolk wdar
wáar op Vondels
Vondels voorhoofd.
voorhoofd. Zij
vige wolk
Zij stak hare
hand naar hem uit
uit:: „Boven
"Boven zullen
zullen wij
wij nog
nog veel
veel méer
méer hebben
hebben ...
...""
zeide zij, met verzwakkende
verzwakkende stem. Vondels
Vondelshand
handlag
lagintusschen
intusschen
zij drukte
drukte zezezacht,
zacht,en
enriep,
riep,als
alswechgerukt,
wechgerukt, in
in
in
de hare,
hare, zij
in de
haar geliefd
geliefd Italiaansch
Italiaansch::
"Mira
ciel, com'
bello, e mira ilil sole,
sole,
„Mira il ciel,
com' 6è bello,
Ch'a se
n'inviti, e ne console."
console." *
che n'inviti,
se par che
Toen
sloot zij
zijdedeschoone
schooneoogen
oogen;; een
eenlichte
lichte rilling
rilling ging
ging
Toen sloot
over
haar
heen;
zij
was
niet
meer.
De
vaerzen
zijn
van
over haar heen ; zij was niet meer. De vaerzen zijn van
Tasso,
en uit
uithet
hetdoor
doorhaar
haarmet
met
Vondelvertaalde
vertaaldeheldenheldenTasso, en
Vondel
Ten Kate
Katealdus
aldus::
dicht.
Zij luiden
luiden bij
bij onzen
onzen Ten
dicht. Zij
den boog!
boog I
"Aanschouw
„Aanschouwdie
die zon,
zon, hoe
hoe blinkt
blinkt zij
zij aan den
Zij
ons toe,
toe, zij
zij lokt
lokt ons
ons naar
naar omhoog I"
!" tf
Zij lacht
lacht ons
En
vier dagen
later werd
werd„Roemers
"Roemers jongste
jongste kind"
kind" naar
naar
dagen later
En vier
hare laatste
laatste rustplaats
rustplaats gebracht,
gebracht, in
in de
deOude-kerk
Oude-kerkteteAmsterAmsterdam.
Twee uren
uren lang
lang heeft
heeftdedegroote
grooteklok
klokdedebezige
bezigeburgerij
burgerij
dam. Twee
nog
van eene
eene der
deruitmuntendste
uitmuntendstevrouwen
vrouwen gesproken,
gesproken, die
die
nog van
mijne
vaderstad heeft
heeft opgeleverd
opgeleverd:: maar
maarweinigen
weinigenhebben
hebbeniets
iets
mijne vaderstad
van
de leégte
leêgtegevoeld,
gevoeld, die
die dit
ditverscheiden
verscheiden in
in het
het hart
hart van
van
van de
Neêrlands
grootsten
en
grootschen
dichter
heeft
achtergelaten.
Neérlands
en grootschen dichter heeft achtergelaten.

**

(Jerus.
lib., C.
C. II,
I1, 36.
36.
Gem. lib.,

tt

Ed. Kruseman, r,
bI. 42.
I, bl.
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59. Mij
Mijzijn
zijnwerkelijk
werkelijkmet
met
deze
verscheidenbeidvan
vankostuum,
kostuum, 22 fraaye
Bl. 59.
deze
verscheidenbeid
1) BI.
fraaye
portretten
Sandrart bekend.
bekend. Bij
Bij alalzijn
zijnstatigheid
statigheidhad
hadhij
hijeenigszins
eenigszins Ie
t'egal'fJ
portretten van Sandrart
le regard
perdl~.
oudste portret
portretwordt
wordthij
hij„Seculi
nSeculinostri
nostriApeIles"
Apelles" genoemd.
genoemd. De
De
Onder het oudste
perdu. Onder
makers
ken ik
ik niet.
niet. Een
Eenlater
laterisisvan
vanJ.j.Ulrich
UlrichMayer,
Mayer,gegrav.
gegrav.door
doorPhil.
Phil.Kilian.
Kilian.
makers ken
Een
derde isisvan
vanRichard
RichardCollin
Collingegraveerd,
gegraveerd,en
enstelt
steltSandrart
Sandrartvoor
voorop
op74-jarige
74-jarige
Een derde
leeftijd.
Mag men
men niet
nietzeggen
zeggen:: niemants
niemants kennis
kennis maken,"
maken," moet
moet men
men
BI.
59, reg. 12
v. o. Mag
Bl. 59,
12 V.
zeggen:
maken"? ? (H. E.)
E.)
zeggen : .kennis
„kennis met
met iemant
iemant maken"
2)
62. jacobus
Laurentius, ijijverig
polemist, „Bedie.BedieJacobus Laurentius,
verig Hervormd
Hervormd Predikant
Predikant en
en polemist,
2) BI.
Bl. 62.
naer
des H.
H.Euangelij
Euangelijbinnen
binnenAmsterdam",
Amsterdam", vooral
vooralbekend
bekenddoor
doorzijn
zijnstrijd
strijd met
met
naer des
Hugo
Groot en
en den
den Pater
Pater Jezuiet
jezuiët Willem
Willem de
de Lantsheere,
Lantsheere, i642-1644.
1642-1644.Hij
Hijwerd
werd
Hugo de Groot
hier
om st. 1585;
1585; en
en overl.
over!. 19 Mei
1644. Bilderdijk
Bilderdijk telt hem
hem onder
onderzijn
zijn
hier geb.
geb. omst.
Mei 1644.
voorouders.
BL
onder de bewerking
bewerking van dit
dit stuk
stuk isisde
dedoopakte
doopaktevan
vanTesselschades
Tesselschades
BL 66. Eerst
Eerst onder
dochter Taddaea
Taddrea voor
voor den
dendag
daggekomen,
gekomen,waaruit
waaruitmen
mente-recht
te-rechtheeft
heeftafgeleid,
afgeleid, dat
dat
dochter
Crombalch
bI. 69,
69. aan
aan het
het
Crombalch Protestant
Protestantgeweest
geweestis.is. Met
Met deze
deze wetenschap
wetenschapzoû
zoll ik,
ik, op
op bl.
einde der
der laatste
laatstealinea,
alinea,het
hetvolgende
volgendewenschen
wenschen
aanteteteekenen
teekenen·:
deonderstelling
onderstelling
aan
: IsIsde
gewaagd, dat
datdedezelfde
zelfdeomstandigheid,
omstandigheid,welke
welkeVondels
Vondelshoop
hoopop
ophaar
haarbezit
bezitverlevenverlevente gewaagd,
digde, haar-zelve
haar-zelve te-rug-hield
te-rug-hield van
van toe
toe tetegeven
gevenaan
aaneene
eeneteérder
teêrderneiging?
neiging?Zij
Zijhad
had
digde,
Allart vurig
vurig bemind.
bemind. Hoe
Hoehad
hadze ze
anders
hare
hand
eenen
Onkatholiekkunnen
kunnen
Allart
anders
hare
hand
eenen
Onkatholiek
reiken, hoe
hoe had
hadzezezwak
zwakgenoeg
genoegkunnen
kunnenzijn
zijneene
eeneharer
harerdochters
dochters(haar
(haarjong
jongontontreiken,
vallen) door
door een
een predikant
predikant tetelaten
latendoopen?
doopen?Maar,
Maar,naar
naarmijne
mijne meening,
meening, isis haar
haar
vallen)
hooggestemde Godsvrucht
Godsvrucht van
van het
het tijdperk,
tijdperk, waarin
waarin Vondels
Vondelsovergang
overgangvalt,
valt, grootengrootenhooggestemde
ook eene
eene te-rug-werking
te-rug-werking van
van haar
haar gedrag
gedraginindedeaangeduide
aangeduideomstandigheden
omstandigheden;
deels ook
;
wellicht heeft
heeft zij,
zij, in het
het vluchten
vluchten eener
eener tweede
tweede echt,
echt, zoo
zoo gelukkig
gelukkig als
als die
die met
met
en wellicht
beloofde tetezijn,
zijn,willen
willenboeten
boetenvoor
voor
hetgeen
doorhet
hetsluiten
sluitender
dervroegere
vroegere
Vondel beloofde
hetgeen
ze,ze,
door
banden, misdaan
Zeker is
dat de
deontdekking
ontdekking van
van den
denHeer
HeerBruinvis
Bruinviseen
een
banden,
misdaan had.
had. Zeker
is het, dat
geheel nieuw
nieuw en
en verrassend
verrassend licht
licht werpt
werpt op
op de
geschiedenis van
van Tesselschades
Tesselschades
geheel
de geschiedenis
zieleleven.
.rechtsgeleerde" schijnt
schijnt dat
datniet
nietaan
aanBrandt-zelven
Brandt-zelven verhaald
verhaald tete
BI. 68.
68. Die „rechtsgeleerde"
3) Bl.
hebben. Deze getuigt
getuigt alleen
alleen wat
wat die
die„Rechtsgeleerde
.Rechtsgeleerde plagh
plagh teteverhaalen"
verhaalen" en
enduidt
duidt
hebben.
hem nader
nader aan
aan als
als iemant
iemantmet
metwien
wienVondel
Vondel„langen
.langentydt
tydt
gemeenzaamverkeerde".
verkeerde".
hem
gemeenzaam
geloof, dat
dathier
hierniemant
niemantbedoeld
bedoeldkan
kanworden
wordendan
danDaniël
DaniëlMostert,
Mostert,dedegeleerde,
geleerde,
Ik geloof,
wat prozaische
prozaische stadssekretaris,
stadssekretaris, met
met wien
wien Vondel
Vondellangen
langentijd
tijd
goedhartige, maar
goedhartige,
maar wat
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De andere
andereRechtsgeleerden,
Rechtsgeleerden, met
metwie
wieVondel
Vondelgemeenzamen
gemeenzamen
Latijn gestudeerd
gestudeerd heeft. De
omgang
had, Mr
Mr Corn.
Corn. Gijselberts
Gijselberts Plemp
Plemp en
enMr
MrJoan
Joan de
deWitte
Wittewaren
warenkatholiek
katholiek;;
omgang had,
geen van
van beiden
beiden kan
kan dus
dus de
dezegsman
zegsmanwezen,
wezen,op
opwien
wiendoor
doorBrandt
Brandtgedoeld
gedoeldwordt.
wordt.
Brandt
spreekt ook
dat zeggen
zeggen als
als van
van iets
iets uit
uithet
hetverledene;
verledene; uit
uitniets
nietsblijkt
blijkt
Brandt spreekt
ook van dat
de zegsman
zegsman nog
nog leeft.
leeft. Mostert
Mostert stond
stondbij
bijBrandt
Brandtininzonderheid
zonderheidals
als recMsgeleerde
dat de
rechtsgeleerde
te boek
boek;; die
die hoedanigheid
hoedanigheid schijnt
schijnt hem
hem bizonder
bizonder te
te treffen
treffen:: want
want waar
waar de
debiograaf
biograaf
verhaalt
dat Vondel
Vondel Hugo
Hugo de
deGroots
Groots Sopltompaneas
het Holl.
Holl. tooneel
tooneel bracht,
bracht,
verhaalt dat
Sophompaneas op
op het
zegt hij
hij:: ”De
nDe Heer
Heer secretaris
secretaris Mostert
Mostert en
enJoan
J oanVechters
Vechtersofof
Victorijn,beide
beideRechtsRechtsVictorijn,
geleerden,
hadden hem
hem in 't vertaaIen
werk de
de handt
handt gebooden."
gebooden." Er
Er was
was
vertaalen van
van dat werk
geleerden, hadden
niet
de minste
minste reden
reden om,
om,als
alsJosephs
Josephswedervaren
wedervaren ininEgypten
Egyptenverhaald
verhaaldwordt,
wordt, het
het
niet de
gelukkig
rekenen, dat
dattwee
tweerechtsgeleerden
rechtsgeleerden dat
datverhaal
verhaalhadden
haddenhelpen
helpenververgelukkig te rekenen,
het niet
niet Mostert,
Mostert, dan
dan kan
kan het
hetwellicht
wellichtVictorijn
Victorijnwezen.
wezen. [H.
[H.E.]
E.] —
duitschen.
duitschen. -— Is het
Studiën, Dl.
XXXIV.]
[Zie
over Victorijn,
Victorijn, Allard,
Allard, l'ondeliana,
VIll, Studien,
Dl. XXXIV.]
Vie over
Vondeliana, N°. VIII,
4)
70. De hulde,
hulde, door
door Huygens
Huygensaan
aanBroeder
BroederDaniel
DaniëlSeghers
Seghersgebracht(
gebracht ( Vondel,
Vonde/,
Bl. 7o.
4) BI.
V.
L., V.,
V., bI.
556, N.
N. 7)
7) was
was bovendien
bovendien een
een gevolg
gevolg van
van den
denwensch
wensch der
derPrinces
Princes
V. L.,
bl. 556,
om schilderwerk
schilderwerk van dien
dien vermaarden
vermaarden anthofiel
anthofiel teteverkrijgen.
verkrijgen.
5}
Bl. 76.
76. Dit heeft
heeft Hooft
Hooft werkelijk
werkelijk gedaan
gedaan (Zie
(Zie Rr.
had zijn
zijn
Br. I, 231);
23i); maar
maar het
het had
5) Bi.
reden:
want ter
ter zelfder
zelfder tijd
tijd sloeg
sloeghij
hijden
denHeer
Heervan
vanNievelt
Nievelt
voor:
alleboeten
boetensamen
samen
reden: want
voor
: alle
hetzijzijdat
datde de
bekeuringen
onderhet
hetrechtsgebied
rechtsgebiedvan
vanden
denJonker
Jonker of
of
te
deelen, het
te deelen,
bekeuringen
onder
van hém
hém (Hooft)
(Hooft) vielen.
vielen. Hoe
Hoemeer
meerbekeuringen
bekeuringen dus,
dus, hoe
hoemeer
meer voordeel,
voordeel, en
endaar
daar
van
de Staten
Staten van
van Holland
Hollandtoegevend
toegevendgezind
gezindwaren,
waren,wilde
wildeHooft
Hooftzorgen,
zorgen,dat
datdeze
dezebron
bron
van
inkomsten althans
althans in
in het
hetSticht
Stichtwat
watmilder
mildervloeide.
vloeide.o.a.
o.a.
meerderprofijt
profijt
van inkomsten
ookook
tottot
meerder
van
Drost van
van Muyden.
Muyden.
van den Drost
6)
77. Het tegenovergestelde
tegenovergestelde blijkt
blijkt niet
niet uit
uitde
debekende
bekendeoogenhistorie
oogenhistorie (Ned.
6) BI.
Bl. 77.
23, 26).
26). Het was eene
eene kieschheid
kieschheid van
van Hooft,
Hooft, ongaarne
ongaarne aan
aan
Spectator, 1870,
187o, N° 22,
22, 23,
Helionore
bekennen, dat hij,
hij, alvorens
alvorens haar
haar te vragen,
vragen, het
het hof
hofhad
hadgemaakt
gemaakt aan
aan
Helionore te bekennen,
Susanne
Baerle. Men
Men weet,
weet, dat
dat hij,
hij, opdat
opdatLeonore
Leonorede
devoor
voorSusanne
Susannegemaakte
gemaakte
Susanne van
van Baerle.
uitgegeven zijn),
zijn), niet
niet op
opSusanne
Susannezoil
zoûtoepassen,
toepassen,de
de
minnezangen
minnezangen (die
(die bij
bij hun
hun leven uitgegeven
haar en
en oogen
oogen ererininveranderde.
veranderde. Z60
kleur
van haar
no hadden
hadden ze 't voorkomen
kleur van
voorkomen door
Christina
(Hoofts eerste
eerstevrouw)
vrouw)geinspireerd
geinspireerd tetezijn.
zijn.Met
Metdeze
dezegoedhartige
goedhartige
Christina van
van Erp (Hoofts
musiciellne
Hooft minder
minder komplimenten
komplimenten te
te maken
maken dan
dan met
metde
defiere
fiereLeonoor.
Leonoor.
had Hooft
musicienne had
D'
Leendertz heeft
heeft aangetoond,
aangetoond, dat
dat hij
hijChristina
Christinawerklijk
werklijk onthaald
onthaald heeft
heeft op de
de
D. Leendertz
hij v6or
v60r zijn
zijn huwelijk
jonkvrouwen Spieghels
opgewarmde
opgewarmde minnezangen,
minnezangen, die
die hij
huwelijk den
den jonkvrouwen
en
Quekels geschoteld
geschoteld had.
had.
en Quekels
7}
86. Men
moet zich
zich over
over de
deeenvoudigheid,
eenvoudigheid, die
die ikikden
denOnderschout
Onderschout
Men moet
7) BI.
Bl. 86.
zijn5oe
50·jaar
jaar
Claes
van Buyl
Buyltoeschrijf,
toeschrijf,niet
nietverwonderen.
verwonderen.De
Degoede
goedeman
manwas
wastottot
Claes van
zijn
bierbrouwer
met het postjen
postjen van
vanSubstituyt
Substituytbekleed
bekleedwerd.
werd.
bierbrouwergeweest,
geweest, toen
toen hij
hij met
8)
86. Graaf
Christoffel von Rantzow
Rantzow isis inin1649
1649door
doordedewelsprekendheid
welsprekendheidvan
van
8) BI.
Bl. 86.
Graaf Christoffel
pr Laurentz
Laurentz bekeerd.
Allard, Vondel's Gedichten
GedicMen op
Pr
bekeerd. Allard,
op de Societeit IJ.
v. J. bI.
bl. 15.
is. Ofhij
Of hij
in 1641
1641 ook
ook in
in Amsterdam
Amsterdam is
is geweest,
geweest, kan
kan ik
ik niet
niet zeggen.
zeggen.
9)
86. Van
Vandede
vervolgingen,waaraan
waaraanininzonderheid
zonderheidPrprLaurensz
Laurensz hier
hier blootbloot9) BI.
Bl. 86.
vervolgingen,
stond,
wordt in
zijn sterf bericht
a. p.
p.bl.
bI.14.
14,[Kltinne,
[Klönne, Amstelostond, wordt
in zijn
bericht gewaagd.
gewaagd. Allard,
Allard, t. a.
Amstelo138, volgg.]
volgg.]
damensia, bI.
bl. 138,
10)
87. Antonides
Antonides zegt
zegt zelfs,
zelfs, dat
dat zij
zij teteKeulen
Keulenbij
bijVondels
Vondelsouders
oudersKatholiek
Katholiek
Bl. 87.
io) BI.
was
opgevoed;; maar
maar dit is
is onmogelijk
onmogelijk:: want
Vondels vader
vader was
was dood
dood voor
voor hare
hare
was opgevoed
want Vondels
geboorte.
moeder was
was Roomsch
Roomsch gedoopt
gedoopt;; maar
maar isis zij
zijtottotdedeKerk
Kerkblijven
blijven
geboorte. De
De moeder
behooren
de praktijk?
Missionis der
dat
der PP.
PP. Jezuïeten
Jezuïeten zeggen, dat
praktijk ?[H.
[H. E.]
E.] De Acta Missionis
behooren in
in de
Vondels
eenige dochter
dochter kort
kort voor
voor den
den Vader
Vader in
in de
dekath.
kath. gemeenschap
gemeenschap was
was opgeopgeVondels eenige
nomen.
Allard, t.t. a.
bI. 4,
pr Koets,
Koets, Peter
en Pauwels, bI.
bl. 12.
I2. Verg. D.
4, Pr
Peter en
nomen. pr
Pr Allard,
a. p.
p. bl.
Wa,..
[Zie ook
ook P.
P. Génard,
Génard, De voorouders
voorouders van Yondel.
1887].
Vondel. i887].
War. VI. [Lie
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AANTEEKENINGEN.

II)
BI. 88.
88.Bij
Bijzijn
zijnhuwlijk
huw lijkinin1643
1643
was
zijn
adresopop
"Blauwewal"
wal";; zie
zie
II) Bl.
was
zijn
adres
dede
„Blauwe
Puyregister.
1857 wordt
uit de
12)
89. ln
In mijn Alm.
wordt uit
de Begijnhofboeken
Begijnhofboeken aangehaald,
aangehaald, dat de
de
x2) BI.
Bl. 89.
Alm. 1857
Pastoor tegenover
tegenover den
denkerktoren
kerktoren op
ophet
hetHof
Hof
woonde;
maarininhet
hetBegrafenisregister
Begrafenisregister
woonde
; maar
Oude kerk
kerk staat
staat;: dat
dat „Lenaerdt
"Lenaerdt Marius
Marius quam
quamuyt
uytdedeBegijnhoffsteech"
Begijnhoffsteech";
hetisis
der
der Oude
; het
dus
onzeker, hoe
hoe lang
langhij
hij op
ophet
hetHof
Hofgewoond
gewoondheeft.
heeft.Zelfs
Zelfs wordt
wordt in
in het
hetRek.-B.
Rek.-B.
dus onzeker,
alleen maar
maar gezegd
gezegd;: „Mayns
"Mayns Hendricx
Hendricx huys
huys wordt
wordt ghebruyckt
ghebruyckt vande
vandeVader".
Vader".
[Zie Jaarb.
Atb. Thym,
Thijm, 1896,
bI. 220,
van L.
L. Marius,
Marius, door
Het sterfhuis van
x896, bl.
220, Het
Jaarb. v.
v. Alb.
J. F.
F. M.
M. Sterck.]
Sterck.J
13) BI.
91. Alm.
Alm. 1857,
331. De
De voortreflijke
voortreflijke Aeltjen
Aeltjen Jans
de Poel
Poelwas
was in
in
Bl. 9x.
1857, bI.
bl. 331.
Jans van de
de
"regieringhe", met
met Heyltgen
Heyltgen Pieters,
Pieters,Maria
MariaRoelofsdr
Roelofsdropgevolgd
opgevolgd in
in1638.
1638.Zij
Zij
de „regieringhe",
schijnt
deze weder
weder inin164o
1640gefungeerd
gefungeerd te
te hebben,
hebben, en
en in
in 1642
1642 door
door de
destokstokschijnt met
met deze
oude
Heyltgen Pieters
Rek.-B., bI.
38, 52,
52, 69,
69, 79.
79. Zij
Zij tt
oude Heyltgen
Pieters vervangen
vervangentete zijn.
zijn. Zie
Zie Rek.-B.,
bl. 38,
10
1661.
xo Sept. z661.

14)
BI. 95.
95. Hooft
Hooft spreekt
- Br. IV,
bI. 3o
30 -.-van
vaneen
eenadvokaat
advokaat Ingel,
Ingel, en
en
IV, bl.
x4) Bl.
spreekt ook
ook —
Barlreus
leert ons,
ons,dat
dathijhijdichter
dichterwas.
was.
Deze
was
allerwaarschijnlijkstdedebroeder
broeder
Barlæus leert
Deze
was
allerwaarschijnlijkst
X, bl,
van
Mr Benedictus.
Benedictus. Zie
Zie een
eenbrok
brokuit
uithunne
hunnegenealogie.
genealogie. D.
W. X,
bi, 324.
324. [Van
[Van
D. W.
van Mr
Rijckevorsel, Gesclt.
lt. Maagdenhuis,
52.J
Gesch. v.
bl. 52.]
v. h.
Maagdenkuis, bI.
IS)
95. De
smaak- en
enkunstrijke
kunstrijke Hoogl.
Hoogi. De
De Rijk
Rijk gist,
gist, dat
dat die
die lieve
lievestrofen
strofen
15) BI.
Bl. 95.
De smaakvan
Tesselschaa zijn.
zijn. 't Komt
mij onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk voor,
al neem
neem ik,
ik, in
inmijne
mijne
van Tesselschaå
Komt mij
voor, al
dichting,
onderstelJing als
alswaarheid
waarheid aan.
aan. Het
Hetblijkt
blijkt niet,
niet, dat
dat zij
zij ten
tenjare
jare1625
162'5
dichting, de onderstelling
in eene
eene stemming
stemmingwas
wasom
omzoo
zoote te
dichten.
eerder
aan
Stalpaertdenken.
denken.Verg
Verg
dichten.
Ik Ik
zofizoû
eerder
aan
Stalpaert
J.
A. de
de R.,
R., Bijdt·age
Gesch. v.IJ. 't Bi..,d.
J. A.
_ff., I,I, bI.
Bydrage v.v. d.d.Gesch,.
Bisd. H.,
bl. 294.

16)
98. Werkelijk
Werkelijk isisten
tenjare
jare1642
1642ditditplan
plandoor
door
Laurenssenuitgevoerd
uitgevoerd
16) BI.
Bl. 98.
Prpr
Laurenssen
en
de Krijtbergskerk
Krijtbergskerk gesticht,
ofschoon niet zonder
zonder eene
eene zachte
zachte berisping
berisping van
van den
den
en de
gesticht, ofschoon
Pater
Generaal uit Rome
Rome wegends
wegendszijne
zijnestoutheid.
stoutheid.[Zie
[Zieook
ookAllard,
AlJard, De S. Franciscus
Franciscus
Pater Generaal
Xaver.- Kerk,
Kerk, of
ofdedeKrijtberg
KrijtbergteteAmsterdam,
Amsterdam, bI.
volgg.J
bl. 32, volgg.]
Xaver.17)
99. Ik
onderstel, dat
dat het
het door
doorA.A.
Zijl veltgegraveerde
gegraveerde en
endat
datmij
mij
17) BI.
Bl. 99.
Ik onderstel,
v. v.
Zijlvelt
naarhetzelfde
hetzelfdeorigineel
origineel
heuschelijk
verstrekt is uit
uitde
deKrijtbergskerk,
Krijtbergskerk, naar
heuschelijk ten
ten gebruike verstrekt
is gedaan,
gedaan, waarnaar,
waarnaar, volgends
volgends Jan
Jan Vos,
Vos, Nic.
Nic.Holsteyn
Holsteyn gegraveerd
gegraveerd heeft.
heeft. Hoe de
de
en dit
ditgaf
gafmij
mijvrijheid
vrijheid er
erSandrart
Sandrart voor
voor tetehouden,
houden,
schilder
niet bekend
bekend en
schilder heette
heette is niet
al
wekt het
hetdedegramschap
gramschapvan
vanden
denheer
heerD.
D.C.C.Meijer
Meijer op
op;: Zie
Zie Oud-Holland, VI,
al wekt
bl. 237,
bI.
237, 238.
238. [H. E.]
E.J
18)
101. De
Devaerzen
vaerzen 1-28,
1-28,49-52,
49-52,81-84
81-84
deze
opdrachtzijn
zijnniet
niet van
van
18) BI.
Bl. Jo'.
vanvan
deze
opdracht
Vondel.
[Maar van J. A.
A. Alberdingk
Alberdingk Thijm.]
Thijm.]
Vondel. [Maar
19)
De bepaling
bepalingdezer
dezer dagen
dagenvolgt
volgtuit
uiteen
eenscherpzinnig
scherpzinnigbetoog
betoogvan
vanmijn
mijn
19) BI.
BI. 103.
Io3. De
zeker is
juistheid echter
echter niet. Zie
Zie
overleden
vriend pr
overleden vriend
Pr P. J.
j. Koets;
Koets : volkomen
volkomen zeker
is hare juistheid
Peter en Pautvels,
Paumels, 1869,
16, 17.
17.
1869, bI.
bl. 16,
20)
106. Elisabeth
Buyl, de
de dochter
dochtervan
vanTruytgen
TruytgenVisscher,
Visscher, de
de middelste
middelste
2o) BI.
Bl. 1(36.
Elisabeth van Buyl,
der
drie zusters,
zusters, was in
in Aug.
Aug. 1641,
1641, getrouwd
getrouwd met
met Joriaen
Joriaen Voscuyl,
Voscuyl, den
den zoon
zoon van
van
der drie
Amst. gevestigde
gevestigde Kamper
Kamper familie).
familie). Puy-Regg.
Dr Everard
(eene te Amst.
Everard Voscuyl
Voscuyl (eene
21) BI,
107. Zaligh honck.
honck. Dat woordtjen
woordtjen honck,
Vondel in
in dezen
dezen edelen zin
Bl. Io7.
dat Vondel
konck, dat
gebruikt,
hij, daarin,
daarin, van
van Eusebia-zelve over;
het bij
bij Tesselschade
gebruikt, neemt hij,
over ; men
men leest het
in een gedicht,
gedicht, dat
dat ze toevoegt
aan een
een hoogst
hoogstopmerkelijken
opmerkelijken brief
brief (Hooft, Brieven,
toevoegt aan
IV, bl.
bI. 242).
242). Geheimzinnig
Geheimzinnig speelt ze, in
in dat
dat schrijven,
schrijven, op
op het
heteerste
eerstemijn-recht,
mijn-recht, en
en
komt
dan terstond
terstond op Vondel
Vondel —
- dit
ditmoet
moetgeweest
geweestzijn
zijn ininhet
hetnajaar
najaarvan
van1635.
1635.
komt dan
Bij bI.
105;: Wanneer
Wanneer isisTesselschade
Tesselschadenaar
naar
Amsterdamte-rug-gekeerd
te-rug-gekeerd?
Zie
bl. Io5
Amsterdam
? Zie
Warande, 1874,
bI. 52o.
520. [H. E.]
E.]
D. Warande,
1874, Xe
Xe Dl.
Dl. bl.
Bij
bI. Io7
107;: Ik
Ik heb
heb hier
hierdedevoorstelling
voorstellingaanvaard.
aanvaard.—- Alm.
Alm.1876,
1876,bl.
bI.85
85in
inde
de noot
noot
Bij bl.
nO.
[H.E.]
E.JDe
Deveranderingen
veranderingenininden
dentekst
tekstop
opbl.
bI.6o,
60,65
65 en
en op
op66
66 zijn
zijn volgens het
het H. E.
E.
n'. I. [H.
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Tesselschades uitvaart
1649 Tesselschades
Toen
Vondel den
den 24
4nn Juni 1649
Toen Vondel
Oude-Kerk,
volgde,
heeft hij
hij zich,
zich, bij 't binnentreden
binnentreden der Oude-Kerk,
volgde, heeft
ongetwijfeld met diepen
diepen weemoed
weemoedherinnerd,
herinnerd, dat
dat dit de
de twéede
Ma
ri a was,
was, die
diehijhijdialdáarterter
ruste
bracht.Ruim
Ruim 14 jaar
Maria
ruste
bracht.
vroeger
hij er
er zijne huisvrouw
niets verhuisvrouw begraven,
begraven, en
en niets
vroeger had
had hij
hindert de onderstelling,
onderstelling, dat
dat ook
ook Maria
Maria Tesselschade "in
„in 't
Koor der zegen-rijcke
Maeghd" is bijgezet,
bijgezet, naar
naar wie
wie ook zij
zegen-rijcke Maeghd"
haar
doopnaam droeg.
droeg.
haar doopnaam
Wij
willen eenige schreden
om den
den dichter
dichter
schreden te-rug
te-rug doen,
doen, om
Wij willen
-onder
die vroegere
vroegereomstandigheden
omstandigheden gaà
gaå te slaan:
onder die
slaan : maar
maar wij
willen
vooral doen,
om aan
aan te
te toonen, hoe het jaar 1649
willen het
het vooral
doen, om
nog in
in andere
andere opzichten
opzichten belangrijk
belangrijk voor
voor den
den dichter
dichter was,
was,
doch tevens het voorspel
voorspel opleverde voor
voor harde
harde beproevingen.
beproevingen.
het jaar
Treden
voor-eerst te-rug
Treden we
we voor-eerst
te-rug tot het
jaar 1635.
635.
Amsterdam
een halve
halve maan
maan of
of wassenaar, aan den
Amsterdamligt,
ligt, als
als een
wateren in de
zuidelijken
zuidelijkenoever
oevervan
vanhet
het Y.
Y. De Amstel, wier
wier wateren
laatste eeuw verleerd hebben geregeld
geregeld noordwaards te stroomen,
stortte zich
zich weleer
weleerinindede
Y -golf
uit.Slechts
Slechtsaan
aanhare
harewestzijde
westzijde
Y-golf
uit.
100ptbij
den riviermond
riviermond nog
kaai langs
langs den
den oever,
oever, het
het
loopt bij den
nog een
een kaai
Damrak
genaamd;; aan
den oostkant
oostkant staan
staan de
de achtergevels
achtergevels
Damrak genaamd
aan den
der
diepe huizen
huizen van
van de
de Warmoesstraat met hunne grondder diepe
slagen onmiddellijk
water. Dit
Dit maakte,
maakte, vooral
vooral in
in de
de
onmiddellijkin
in het
het water.
XVIIe Eeuw, toen
toen vele
vele voorname
voorname kooplieden
kooplieden vóor
vcior aan de straat
hunne winkels
winkels en
en achter
achter hun
hun opslag
opslaghadden,
hadden, het
hetladen
laden en
en lossen
lossen
van goederen,
goederen, die
die te
tewater
waterverzonden
verzondenwerden,
werden, zeer
zeergemakkelijk.
gemakkelijk.
8
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1635 —
1635
- 1661.
1661.

De bogen
bogender
derhalve
halve
maan,die
diezich
zichAlálmeer
meervermenigvuldigd
vermenigvuldigd
De
maan,
doorverscheidene
verscheidene
ál verder
verder uitgebreid
uitgebreid hebben,
hebben,worden
worden door
en Al
gordels van
van grachten
grachten uitgemaakt,
uitgemaakt, die
die opvolglijk
opvolglijk Cinge!-,
gordels
Cingel-,
Princengracht heeten.
Heeren-, KeizersKeizers- en Princengracht
Heeren-,
denouden
oudenBurgemeesters
Burgemeestersvan
vanAmsterdam
Amsterdamniet
nieteuvel
euvel
Het isisden
duiden, dat
datzij
zijzich
zichhet
hetpatronaat
patronaatover
overdedeschoonste
schoonste
te duiden,
Heerengracht hebben
grachten hebben
hebben voorbehouden
voorbehouden en
en die
die Heerengracht
grachten
genoemd;; de Princen-gracht
Princen-grachtslechts
slechtsweinig
weinigluister
luisterbijzettende
bijzettende
genoemd
hetCingel
Cingelden
dennaam
naam van
van Coninczgracht,
er niet
nietininslagend
slagendhet
en er
Conincxgracht,
dien het een
een tijd
tijd lang
lang gevoerd
gevoerd heeft,
heeft, tetedoen
doenbehouden.
behouden.
dien
die in
in de
deWarmoesstraat
Warmoesstraat hun
hunfortuin
fortuin hadden
hadden
Winkeliers, die
methun
hun kantoor
kantoor in
in een
een
gemaakt, vestigden
vestigden zich
zich niet
niet zelden
zelden met
gemaakt,
woonhuis aan
Zuid- en
en Westzijde
Westzijde van
van dat
dat Cingel.
Cingel.
deftig woonhuis
aan de ZuidWat kan
kan dit
ditalles
allesechter
echterden
denjonkman
jonkman schelen,
schelen, die
die op
op een
een
Wat
het hooger
hoogergenoemde
genoemde jaar
jaar 1635,
1635, met
met
avond in Januari
Januari van
van het
avond
groene veêr
veêr op
opzijn
zijnzwarten
zwartenhoed
hoedeneninineen
eendikken
dikkenmantel
mantel
een groene
gewikkeld,
zich voortspoedt
voortspoedt van
van de
deWarmoesstraat
Warmoesstraat naar
naar het
het
gewikkeld, zich
Cingel? ?Hij
kloppend hart
stoep van
van een
een
Cingel
Hijvliegt
vliegt met
met een
een kloppend
hart de
de stoep
metongeduld
ongeduld het
het oogenblik,
oogenblik,
welgebouwd huis
huis op,
op, en
enverbeidt
verbeidtmet
welgebouwd
waarin
zal worden
worden opengedaan.
opengedaan. Nog
Nog slingert
slingert de
dekunstig
kunstig
waarin hem
hem zal
gesmede
schelknop zachtkens
zachtkens heen
heen en
en weêr,
weêr,waaraan
waaraan hij
hijbebegesmede schelknop
datmen
menhem
hem
scheiden
heeft;; en
reeds meent
meent hij,
hij, dat
scheiden getrokken
getrokken heeft
en reeds
niet
heeft gehoord.
gehoord. Hij
toch al
al 23
23 jaar
jaar oud,
oud, en
en behoorde
behoorde
niet heeft
Hij is
is toch
wezen:
"patientie
de spreuk
spreuk zijner
zijner eenige
eenige zuster
zusterindachtig
indachtigtetewezen
: „patientie
is goed
goed cruydt".
cruydt".
Hij
kortte zich
zich nog
nog den
den tijd
tijd met
metgedachteloos
gedachteloos het
hetijzeren
ijzeren
Hij kortte
duikelaartjen
zijn spil
spilrond
rondte
tedraayen,
draayen, waarmeê
waarmeê des
des daags
daags
duikelaartjen om zijn
een der
der vensterluiken
vensterluiken van
vandedezijdelkamer
zijdelkamerwerd
werd vastgezet,
vastgezet, toen
toen
terbreedte
breedte
de ketting
kettingvan
vande
debovendeur
bovendeurwerd
werdafgelicht
afgelichten
endeze
dezeter
van
een wijde
wijde kier
kier werd
werd geopend.
geopend. Nelletgen,
Nelletgen,de
deoude
oudedienstdienstvan een
meid,
liet daarop
daarop den
denjonkman
jonkmanin,
in,en
enbeandwoordde
beandwoordde de
de vraag,
vraag,
meid, liet
"of
de Juffrouw
Juffrouw thuis
thuis was,"
was," niet
nietalleen
alleenbevestigend,
bevestigend, maar
maar
„of de
voegde
er zelfs
zelfs bij,
bij,dat
dathijhijin in
binnenkamerncig
nógeen
eenkennis
kennis
voegde er
dede
binnenkamer
zoû
aantreffen.
zoil aantreffen.
Dit laatste
laatste scheen
scheenonzen
onzenborst
borstmaar
maarhalf
halfwelkom.
welkom. Niet,
Niet,dat
dat
hij
de vrouw
vrouw des huizes,
huizes, die
die eene
eene weduwe
weduwe was
was van
van 48
48jaar,
jaar,
hij de
alléen
wenschte te
teontmoeten
ontmoeten:: in-tegendeel.
in-tegendeel.Hij
Hijzoil,
zoû,ware
waredit
dit
alléen wenschte
het geval
gevalgeweest,
geweest,zijne
zijnevizite
vizitezeer,
zeer,zeer
zeerkórt
kórtgemaakt
gemaakthebben
hebben::
maar,
hij niet
niet heel
h~elschrander
schranderwas
wasuitgevallen,
uitgevallen,hoorde
hoorde
maar, hoewel
hoewel hij

EEN
ONGELUKKIGE PRIETENDENT.
PRlETENDENT.
EEN ONGELUKKIGE

I i5
115

duidelijk uit
uit het zeggen van
hij duidelijk
de dienstmaagd,
dienstmaagd, dat,
dat, zoo
zoo de
van de
Jónge
Juffrouw, naar wie hij ni
e t had gevraagd, hare moeder
kinge Juffrouw,
niet
hield (gelijk
gezelschap hield
(gelijk hij
hij hoopte),
hoopte), een
een medegast hem
te-gemoet zoil
zoû treden.
treden. En zóo
z6o was
was het.
Staat
mij toe,
toe, met
met meer
meer volledigheid
volledigheid dan
dan in
in die
die tijd onder
Staat mij
burger
gebruikelijk was,
was, u te zeggen, met wie wij,
burger lieden gebruikelijk
wij, zoo
ge 't goedvindt,
huis op de
de Conincxgracht, op
dien
goedvindt, in
in dat
dat huis
op dien
Loumaandsavond van
van het
het jaar
jaar 1635, gaan kennismaken.
kennismaken.
Onze
treedt, zonder
zonder veel
veelkomplimenten,
komplimenten,met
methoed
hoed
Onze jonkman treedt,
en
mantel de
de hooge kamer
kamer binnen.
binnen. Het
Het is
is een groot vertrek,
vertrek,
en mantel
dat
de geheele breedte van het huis inneemt, zoo dat Nelletgen,
dat de
om
in haar
haar keuken
keuken voor
voor het
het avondeten
avondeten te
te gaan
gaan zorgen,
zorgen, de
de
om in
kamer
in
de
volle
lengte
moet
dóorsloffen,
terwijl
voords
eene
kamer in
volle lengte moet d6orsloffen,
langs
wand loopende
loopende bovengaanderij het achterhuis
achterhuis met
met
langs den wand
de bovenvertrekken van
voorhuis gemeenschap
gemeenschap geeft.
geeft.
van het voorhuis
Een oogenblik verwijlt
onze jonkman,
jonkman, in
in het
hethalfdonker,
halfdonker,
verwijlt onze
onder
deze
net
betimmerde
balustrade,
om
op
nemen,
onder deze net betimmerde balustrade, om op tetenemen,
wie
n hij ontmoeten zal.
Voor het
het lange
lange breede gordijn
zal. Voor
gordijn van
wien
groen
damast, dat de
de binnenplaats-kruisvensters afsluit,
groen damast,
afsluit, staat
de
tafel, op
ophaar
haarzware
zwaregedraaide
gedraaide pooten.
zijde
pooten. Aan gene
de tafel,
gene zijde
van
de
tafel,
doch
eenigszins
aangeschoven
bij
den
op
roodaangeschoven bij
op roodvan
tafel, doch
marmeren kolommen
rustenden hoogen schoorsteen,
waarin
kolommen rustenden
schoorsteen, waarin
de overblijfsels
overblijfsels van
een groot
groot turfvuur liggen
liggen te kwijnen,kwijnen, —
van een
is
de vrouw
vrouw van
van den
den huize
huize gezeten;
wij vernamen
zoo als wij
gezeten ; zoo
vemamen
is de
eene weduwe
bijna vijftig
vijftig jaar,
jaar, maar
maar nog
nog frisch
frisch van
van uitweduwe van bijna
zicht, en
wier haren
haren niet
niet noodig hebben
onder de achterhebben onder
en wier
waards liggende kantvleugels van
haar witte huive eene wijkvan haar
plaats voor grijzing te zoeken.
zoeken. Zij
Zij draagt
draagt voords, een grooten
ronden geplooiden kraag,
een zwart
zwart lakensch met
fulpen
met fulpen
kraag, een
agrementen
heeft aan
aan een
een der
der vingers
vingers
agrementen doorwerkt
doorwerkt kleed,
kleed, en
en heeft
van
hare blanke,
blanke, breyende handen,
half dozijn
dozijn schittehanden, een
een half
van hare
rende ringen.
Aan de
de linkerzijde
linkerzijde van
van de
de tafel,
tafel, dicht
dichtbij
bij het
het venstergordijn,
zit
een nog
nog jeugdig,
jeugdig, maar
maar reeds
reeds geheel
geheel volvormd
meisjen.
volvormd meisjen.
zit een
Voor
zoo ver
ver het
het betrekkelijk flaauwe
flaauwe licht
twee dikke
dikke
licht van
van twee
Voor zoo
talkkaarsen, op koperen
koperen tafel
kandelaar, het
toelaat, doet
doet zij
het toelaat,
tafelkandelaar,
van
tijd tot tijd een
steek aan
aan de
de borduring van
strook
van een strook
een steek
van tijd
donkerblaauw fluweel,
wel bestemd
bestemd schijnt
schijnt tot
totdraagband
draagband
fluweel, die wel
voor
degen. Gelukkig
Gelukkig de
de jonge
jonge Ridder,
zoû men
allicht
Ridder, zoq
men allicht
voor een degen.
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zeggen, die
daarmede bevoorrecht
bevoorrecht zal
zal worden!
handen
worden ! Die handen
die daarmede
toch, hoewel
toch,
hoewel wat
wattraag
traagininhaar
haarbewegingen,
bewegingen,zijn
zijn zoo
zooblank
blank
heeft : zij
ooit geschilderd
geschilderd heeft:
en fraai
fraai gevormd als Rubbens ze
ze ooit
zijn
van de smalle,
smalle, maar
maar van
van de
de mollige
mollige soort.
soort. Ziet die
zijn niet
niet van
put
jens op
de plaats
plaats der
der knokkels,
knokkels, en
en dan
dan die
die fijne toppen,
op de
putjens
puntig maakt,
als
duim en
en voorvinger een draadtjen puntig
maakt, dat
als duim
door
moet worden. Het spreekwoord
spreekwoord
gestoken moet
door het naaldoog gestoken
zegt:
de nagels
nagels kent
kent men
men den
den leeuw:
leeuw : maar -— men
zegt : aan
aan de
ook de
de vrouw
vrouw aan.
aan. Ik
Ik spreek
spreek hier
hier niet
niet van
van misbruik
kent
kent er ook
der
nagels. Ik
Ik spreek
spreek van
van kleur
kleur en
en vorm.
vorm. Dit
Dit meisjen, gij
der nagels.
hebt
het'• begrepen,
poezele blondine.
eene poezele
blondine. Het goudhebt het
begrepen, was eene
borduurt, zoO
heel fijn en
koel van
van
draad,
waarmeê ze borduurt,
draad, waarmee
zoil al
al heel
en koel
er heur gedeeltelijk achterover gekamd,
kleur
kleur moeten
moeten zijn,
zijn, om er
maar
verder in
in weelderige
weelderige lokken
lokken hoofd
hoofd en
en hals
hals omgevend
omgevend
maar verder
háar
bij
te
kunnen
vergelijken.
Netter
gepenceelde
wenkMar bij te kunnen
gepenceelde wenkhet schitterend
schitterend voorhoofd, met
zijn zacht
zacht
braauwen onder
onder het
met zijn
geaderde
vindt men
men bij
bij geen
geen madonna
Rafa~l.
geaderde slapen,
slapen, vindt
van Rafael.
madonna van
En
wanneer zij
zij haar
haar blaauwe
bijv. soms
soms
En wanneer
blaauwe oogen opsloeg
opsloeg en bijv.
plotselijk den
voor de
de tafel
tafel zittenden
zittenden vreemdeling aanzag, van
den voor
wien ik
nog niet
niet heb
hebgesproken,
gesproken, -— dan
ik nog
dan scheen dit bijna een
dat blaauw, zoo
evenement:
diep en
en helder
helder was
was dat
evenement : zoo
zoo diep
zoo groot
die glans,
glans, zoo
zoo verrassend
verrassend de
de rijkdom
rijkdom der
der kleine
kleine bewegingen,
bewegingen,
die
honderd nuances
nuances van
van gevoel
gevoel en
enverbeelding
verbeeldingschenen
schenen uit
die honderd
te drukken.
drukken.
De vreemdeling, dien
ik daar
daar aanduidde,
aanduidde, was
niet vreemd
vreemd
dien ik
was niet
voor
onzen jonkman,
min als voor de moeder
moeder en dochter
voor onzen
jonkman, zoo
zoo min
die
hij bezocht.
Hij was
van gelijke leeftijd
nieuw
die hij
bezocht. Hij
was van
leeftijd als
als de nieuw
ingetredene, maar schéen iets
ouder. Hij
Hij had
had iets
iets van
van een
een
iets ouder.
zeeman, zoO
zoit men zeggen:
zeggen : een roode kleur, tintelende oogen,
harde
handen, en
een glimlach,
glimlach, welks gulheid
eerder vrijharde handen,
en een
gulheid eerder
postigheid was.
moet ik
ik van
van een
een persoon
persoon spreken,
spreken, in dit
dit vertrek verNog moet
tegenwoordigd. Boven
Boven de hooge schouw hing het portret ten
hilven lijve
halven
van den
den overleden
overleden man
man en
en vader dezer vrouwen.
lijve van
Aan hem
hem dankte
dankte de
dedochter
dochterhare
hareblonde
blondeharen,
haren,en
enofschoon
ofschoon
hij
een deftig
deftig burgerlijk
burgerlijk voorkomen
voorkomen had,
had, weêrsprak
hij een
weersprak zijn uitzijn grootvader
grootvader op zee,
zee, bij
bij Duins, was omgezicht niet,
niet, dat zijn
komen, en
dat die
diegrootvader
grootvader zes
zesbroeders
broeders had
had gehad,
gehad, die
die
en dat
koopvaardijschippers waren, gelijk hij.
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éenwoord
woord:
gij bevindt
bevindtuuin
in het
hethuis
huis van
van Krijn
Krijn Willemssen
Willemssen
In éen
: gij
Hooft, wiens
wiensweduwe,
weduwe,Maria
Mariavan
vanBronckhorst,
Bronckhorst,benevens
benevenshunne
hunne
eenige dochter,
dochter, ik
de eer
eer heb
heb gehad
gehad aan
aan uu voor
voor tetestellen.
stellen.
eenige
ik de
overlevering der
derpatriciesch-Amsterdamsche
patriciesch-Amsterdamsche familie
familie
De overlevering
Hooft luidt,
luidt, dat
dat de
destamvader
stamvader van
vanhet
hetgeslacht,
geslacht,een
eenZaanZaanHooft
dammer reeder
scheepskapitein, zeven
zonen had,
had, alle
alle
dammer
reeder en scheepskapitein,
zeven zonen
schippers op
hun eigen
eigen schip
schip gelijk
gelijk hij
hij;; dat
dat de
devader
vader en
en
schippers
op hun
zijne zonen,
zonen, die
op de
de „kleyne
"kleyneOost"
Oost"voeren,
voeren,gelijk
gelijkmen
menhet
het
zijne
die op
noemde, dat
Denemarken en
en Noorwegen,
Noorwegen, op
op zekeren
zekeren dag
dag
noemde,
dat isis Denemarken
in het
het jaar
jaar 1572,
1 572,alle
allete te
gelijk
in
de
Sondt
ten
anker
kwamen,
gelijk in de Sondt ten anker kwamen,
en dat
dat de
deKoning
Koningvan
vanDenemarken,
Denemarken, om
om dit
ditaardig
aardig toeval,
toeval,
en
acht zeevaarders
zeevaarders aan
aan zijne
zijne tafel
tafelnoodigde.
noodigde.
deze acht
vader heette
heetteWillem
WillemJansen
Jansen Hooft
Hooft;; de
dezeven
zevenzonen,
zonen,
De vader
die
tot hun
hunjaren
jarengekomen
gekomen zijn
zijn:: Broer
B roe Hooft,
r Hooft,oude
oudeJ Jan
die tot
an
Hooft, Co
r nel i s, Pieter,
Pi e ter, Claes,
C I a e s,j6nge
jónge Jan
Jan en
en Krijn
K rij n
Hooft,
Cornelis,
of Quir
Q u i rij
Hooft.
ij nn Hooft.
Pieter Hooft
Hooft was
wasdedegrootvader
grootvadervan
vanMuydens
Muydensberoemden
beroemden
Pieter
Drossaart ;; Quirijn
degrootvader
grootvadervan
vanden
denman,
man,hier,
hier, boven
boven
Drossaart
Quirijn -— de
den schoorsteen,
schoorsteen, en
en van
vaneen
eenanderen
anderenKrijn,
Krijn,die
dieininNoorwegen
Noorwegen
gehuwd was,
was, en
en uit
uitwien.
wien.ininden
denjare
jare1612,
1612,te
teBergen
Bergen de
de
gehuwd
glimlachende
rosse
jonkman
werd
geboren,
dien
wij
hier
in
glimlachende rosse jonkman werd geboren, dien wij hier in
het gezelschap
gezelschap aantreffen
aantreffen zijner
zijner nichten,
nichten, en dien
dien men
men Dirck
Dirck
Krijnssen
noemde.
Krijnssen Hooft noemde.
Wij hebben
hebben inmiddels
inmiddelsonzen
onzennieuw
nieuwingetreden
ingetredenjongen
jongenvriend
vriend
lang
genoeg
aan
de
kamerdeur
laten
posthouden,
om
thands
lang genoeg aan de kamerdeur laten posthouden, om thands
tot hem
hem te-rug
te-rug te
te keeren.
keeren.
Dirck Krijnssen
Krijnssen zat
met den
den rug
rugnaar
naardedédeur
deur en
enmet
met den
den
zat met
hoed
op het
het hoofd.
hoofd. De
Debinnentredende
binnentredendegroette
groettehalf
halfbedrembedremhoed op
meld met
met de
dezijne
zijne;
hijsloeg
sloegzijn
zijnmantel
mantelopen
openen
enzeide
zeide:: „Goên
"Goên
; hij
avond
samen, vrienden
vrienden!"
1"
avond samen,
De
oude Juffrouw
Juffrouw Hooft
Hooft keek
keek met
methalf
halfdicht
dichtgeknepen
geknepen
De oude
oogen,
den binnenkomende
binnenkomende te
te herkennen.
herkennen.
oogen, om den
Onze
de onhandigheid
onhandigheid het
éerst het
het jonge
jonge
Onze vriend
vriend had
had de
het éerst
meisjen
groeten, dat
datBaerte
Baerteheette
heette;
raakte toen
toenverward
verward
meisjen te groeten,
; raakte
in
de handschudding,
handschudding, waar
waar Dirck
Dirck Krijnssen
Krijnssen hem
hem meê
meê ontving,
ontving,
in de
en
kwam dus
dus vrij
vrij laat
laat naar
naar de
degezondheid
gezondheidvan
vandedevrouw
vrouwdes
des
en kwam
huizes
vernemen.
huizes vernemen.
Dirck
intusschen zett'e zich
zich bij
Baertgen, en
liet de
de plaats
plaats
bij Baertgen,
en liet
Dirck intusschen
vóor
tafel voor
voor onzen
onzen jonkman
jonkman open.
open.
v6or de tafel
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?" zeide
?
"„Wel
Wel zoo,
zoo, Justus
J ustus?"
zeide moeder
moederMarijtgen,
Marijtgen,„bent
"bentgij
gijhet
het?
Ik
zoû je haast
haast niet
niet herkennen
herkennen ....
Je bent
bentweér
weêrzoo
zoomooi
mooi als
als
Ik zoti
. . Je
poes." Hiermede
Hooft op de
poes."
Hiermede zinspeelde
zinspeelde Juffrouw
Juffrouw Hooft
de inderdaad
inderdaad
zwierige
den jongeling.
jongeling. Hij
Hij droeg
droeg namelijk
namelijk een
een
zwierige kleeding
kleeding van
van den
kakaukleurd
flukakaukleurd wambuis,
wambuis, met
met gouddraadstrepen,
gouddraadstrepen, een
een zwart
zwart fluweel
en broek
broek met
metsatijnen
satijnenstrikken
strikkenenenroode
roodeNapelsche
Napelschezijden
zijden
weelen
kousen.
Terwijl de
de nieuwlings
nieuwlings ingevoerde
ingevoerde platte
platte kraag
kraag zoo
zoo
kousen. Terwijl
petit-poinct-handboorden.
min aan zijne uitrusting ontbrak als de
de petit-poinct-handboorden.
Met
gouden koord
koord en
en dito
ditokwastjens
kwastjens waren
waren zijnefeuillezijnefeuz'lleMet een gouden
morte-handschoenen
vercierd.
morte-handschoenen bovendien vercierd.
"Ik
zeg niets
niets van
vandie
diefijne
fijneNapelsche
Napelschekoussens,"
koussens,"ging
gingJuff.
Juff.
„Ik zeg
het
veen
ziet
men
Hooft
met
eenige
vinnigheid
voort:
"in
Hooft met eenige vinnigheid voort : „in het veen ziet men
op geen
geen turfie,
turfie, en
en vaders,
vaders, of
ofmoeders
moeders winkel
winkel isisruim
ruim genoeg
genoeg
maakt het
het de
degoeje
goejevrouw
vrouw?"
voorzien
voorzien...
. . . Ja,
Ja, hoe maakt
?"
De jonkman,
jonkman, die
die een
een donker
donker bruin
bruin oog,
oog, maar
maar daarbij
daarbij een
een
dat
het
aan
domheid
grensde,
kreeg
uitzicht
had
zoo
goedig
uitzicht had
goedig dat het aan domheid grensde, kreeg
een groote
groote kleur,
kleur, en
enzag,
zag,ininzijne
zijneveriegenheid,
verlegenheid,naer
naerBaertgen,
Baertgen,
veelgevoel
gevoel
die een
een lachjen
lachjen met
met Dirck
Dirck wisseide,
wisselde, maar
maar toch
toch teteveel
van
rechtvaardigheid had,
had, om
om niet
niet de
debalans
balans tusschen
tusschen hare
hare
van rechtvaardigheid
wij
hebben
hier
werkemoeder
en
den
jongen
Vondel
(want
moeder en den jongen Vondel (want wij hebben hier werkelijk
den thands
thands eenigen
eenigen zoon
zoon van
van den
dengrooten
grootendichter
dichter te
lijk met den
doen)
weinig te
teherstellen.
herstellen.
doen) een weinig
dat hare
hare grootouders
grootoudersvan
vanvadersvadersBaertgen herinnerde
herinnerde zich, dat
zij
en moederszijde
moederszijde insgelijks
insgelijks een winkel
winkel hadden
hadden gedaan,
gedaan, en
en zij
hield
zelve teteveel
veelvan
vanopschik
opschik om
omtetekunnen
kunnentoelaten,
toelaten, dat
dat
hield zelve
er uit
uitdezen
dezenhoofde
hoofdeaanmerkingen
aanmerkingen gemaakt
gemaakt werden
werden op
op het
het
kostuum van
vanden
denjongen
jongenJoost
Joost,dat
,datalleszins
alleszinsnaar
naarhaar
haarsmaak
smaakwas.
was.
kostuum
„Je
"Je zoudt
zoudt Justus
verlegen maken,
maken, moeder
moeder 1"
zeide ze,
ze,
Justus wel
wel verlegen
!" zeide
"en
vergeet, dat
dat er
er in
in de Trou," het winkelhuis
winkelhuis der
der Von„en je vergeet,
dels, „jaarlijks
"jaarlijks voor duizenden naar buitenslands wordt omgezet.
omgezet.
Waarom zoû
rijke koopman
koopman geen
geen Napelsche
Napelsche kousen
kousen
Waarom
zoi1 een
een rijke
dragen?"
mogen dragen
?"
rijke koopman
koopman ben
ben ik
ik nog
nogininhet
hetgeheel
geheelniet,
niet,
- "Een
—
„Een rijke
zeide Joost,
Joost",straks
purper-, nu
nu vermiljoenrood.
vermiljoenrood.
Juffer Baertgen," zeide
„straks purper-,
„"Je
Je bent
bent er toch
toch al
al een
een jaar
jaar of
of vijf
vijf in, niet waar,
waar, Sinjeur
Sinjeur?"
?''
dedeernisloze
deernisloze weduw
weduw voort
voort:: „en
"en je
je zult
zult je
jemoeder
moeder alal
ging de
mooi in
in de
dehand
hand komen
komen.. . ..
Maar ja,
met de
de
mooi
. . Maar
ja, hoe
hoe gaat
gaat het met
goeje vrouw
vrouw?"
goeje
?"
"Dank je, Juffrouw,
Juffrouw, —
- maar
maar niet
nietbeter
beter!"
1" andwoordde
andwoordde
- „Dank
—
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is er van
<de jonkman.
jonkman. „Doctor
"Doctor is
van daag
daag twee
twee maal
maal geweest
geweest en
en
.de
dat
moeder
niet
buiten
gevaar
was
...
"
:zeide.
zeide, dat moeder niet buiten gevaar was . . ."
- „Dan
"Dan zijn
zijn we
wejejedubbel
dubbelverobligeert
verobligeert voor
voor de
deattentie
attentie
—
van het
het ons
onstetekomen
komenzeggen,"
zeggen,"andwoordde
andwoorddede
deonverbiddelijke,
onverbiddelijke,
-van
'<iie wel
het hart
hart van
van den
den minnaar
min n a a rméer
méerdan
dandat
dat
-die
wel wist,
wist, dat
dat het
van den
den zoon
zoo nhem
hemnaar
naarden
denCingel
Cingelgedreven
gedreven had.
had.
geven,
"Zie eens,"
eens," zeide
zeideBaertgen,
Baertgen,om
omhem
hemeene
eeneafleiding
afleidingtetegeven,
„Zie
-" wat fraai
fraai geschenk
geschenk neef
neefDirck
Dirckvoor
voormij
mijvan
vanVranckfoort
V ranckfoort
„wat
zij toonde
toondeaan
aanden
denverbluften
verbluftenJust
Just
meêgebracht
en zij
meêgebracht heeft,"
heeft," en
-een fraai
fraai geemalieerd
geemaliëerd borstcieraad,
borstcieraad, dat tevens
tevens cassolette
cassolette was,
-een
-en geschikt
geschikt om
om met
metreukwerk
reukwerk gevuld
gevuld te
teworden.
worden.
en
„Ja,"
"Ja," zeide
zeide Dirck,
Dirck, „Baertgen-nicht
"Baertgen-nicht houdt
houdt nog al
al van
van die
die
alledagen
dagengeen
geenkermis."
kermis." Dit
Dit
snuisterijen,
denk:: het isis alle
snuisterijen, en
en ik denk
zeggende pakte
pakte hij,
hij, met
met dedegrootste
grootstevrijmoedigheid,
vrijmoedigheid, het
het
zeggende
schoone
meisjen onder
onder de kin,
kin, dat
dat zijne
zijne hand
hand wel
welafweerde,
afweerde,
schoone meisjen
maar
niet met
met een
eenuitdrukking,
uitdrukking, die
dievoor
voor't'tvervolg
vervolgderdermaar toch
toch niet
gelijke privauteiten
privauteiten zoi1
zoo. voorkomen.
voorkomen.
"En
hoe gaat
gaathet
hetmet
met
broeders
vanRhetorijcke
Rhetorijcke?"
vroeg
„En hoe
dede
broeders
van
?" vroeg
Dirck. „Ik
"Ik heb,
heb, sints
sintsikikmijn
mijnexpeditie-contoor
expeditie-contoorteteAmersfoort
Amersfoort
Dirck.
-op
hebgezet,
gezet,niet
nietveel
veelmeer
meervan
vande
deedele
edelekonst
konstgehoord."
gehoord."
-op touw heb
1" andwoordde
andwoorddeJoost.
"Eendrachtmaeckt
maecktmacht.
macht.
"Uitstekend
„Uitstekend !"
Joost. „Eendracht
Sedert
Academi haar
haar over
over het Lavendeltgen
Lavendeltgen erbarmd
erbarmd heeft
Sedert de Academi
en de
de confraters
confratersbij
bijons
onsopgenomen,
opgenomen,zijn
zijndedeOuwe-Cameristen
Ouwe-Cameristen
-ook
zoo wat
watbijgedraaid
bijgedraaid.. .... We
Wehebben
hebbenop
ophet
hetSchermschool
Schermschool
ook zoo
boven de kleine Hal, malkander heerlijke feestmalen gegeven ......
de
luidtjens van
vanJan
JanHarmsen
Harmsen*•aan
aan ons,
ons, en
en wij
wij wederkeerig ..
(le luidtjens
... .
Daar
zijn er
er wel,
wel,die
diedederesolutie
resolutievan
vanBurgemeesteren
Burgemeesteren met
met
Daar zijn
-den
nek aanzien,
aanzien, maar
maar dat
wel slijten
slijten.. .... Ze
Ze praten
praten ook
ook
den nek
dat zal wel
zoudeneigenlijk
eigenlijk
al
van een
eenmooi
mooinieuw
nieuwblazoen
blazoen;
maarzezezouden
al van
; maar
volstaan
met den
den lauwertak
lauwertak rondom
rondom den
denBije-corff
Bije-corff in
in een
een
volstaan met
egelentier-kranske
veranderen ....
Neen, neen,
neen, het
het gaat
gaat
egelentier-kranskete
te veranderen
. . . . Neen,
zijn nu
nu aan
aan 't't bouwen
" tt
goed
bouwen óok
6ok ...
. . ."
goed ...
. . . En
En we zijn
"Zóo
.
..
ben-je
aan
't
bouwen
...
"
zeide
Dirck.
"En komt
komt
bouwen
.
.
."
Dirck.
„En
't
ben-je
aan
„Zizio . . .
vader
nog druk
druk op
op de
despeelavonden
speelavonden?"
vroeg hij,
hij, met
met den
den
vader nog
?" vroeg
ironischen
die zijn
zijn knevel
knevel en
enwenkbraauwen
wenkbraauwen zelden
zelden verliet.
verliet.
ironischen trek, die
Het Ainst.
** Jan
Hz. Krul,
Krul. het hoofd
hoofd der
der Anti-Costerianen.
,Amst. Tooneel
Too"eel
Anti-Costerianen. Wijbrands.
Wijbrands, Het
Jan Hz.
{I873).
64, volgg.
volgg.
bl. 64.
<1873), bI.
68.
tt Wagenaar,
Wagenaar. ,Amst.
bl. 68.
397, Wijbrands.
Wijbrands. bI.
Amt. J.I, 397.
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"Vader
nacht en
endag
dagmet
metKeizer
KeizerKonstantijn
Konstantijn bezig,"
bezig,'~
„Vader is nacht
andwoordde de
de jonge Joost.
...
andwoordde
Joost ....
"En
dus komt
komt nu
nu alles
alles op
op UUaan
aan?"
spott'e Dirck.
Dirck.
„En dus
?" spott'e
"Dat
zeggen,daar
daarzijn
zijnnog
nogwel
welAndere
ándere poeeten
pOëeten en
en
„Dat isis tetezeggen,
kamerspelers,
erdruk
drukvoor
voor werken,"
werken," andwoordde de goede
kamerspelers, die er
jongen.
hem te
te doen
doen:: zij
zij wist
wist zeer
zeergoed,
goed,dat
datde
dejonge
jonge
Baertgen had met hem
Joost
een volijverig
volijverig rederijker
rederijker was,
was, maar
maar bloot
blootals
alsopperman
opperman
Joost een
in
de kamer
kamer fungeerde
fungeerde;; dat zijne
zijne beurs
beurs meer
meer op
op kontributie
kontributi~
in de
gesteld
werd dan
dan zijn
zijn vernuft,
vernuft, en dat
dat hij,
hij, ofschoon
ofschoon een
eenlieve
lieve
gesteld werd
zangstem
hebbende, zoo min
min een
eengroot
grootdichter
dichterofofkunstenaar
kunstenaar
zangstem hebbende,
was,
als hij
hij zich
zich tot
totdus
dusverre
verreeen
eengroot
grootkoopman
koopman had
had bebewas, als
toond.
hem eenigszins
eenigszins teteredden,
redden,tegenover
tegenoverharen
harengruwgruwtoond. Om hem
zamen neef, zeide
zeide zij
zij::
zamen
"Sinjeur
hebt zoo'n
zoo'n goede
goede smaak
smaak:: hoe vindt
vindt ge
ge
„Sinjeur Joost,
Joost, je
je hebt
't patroon
van
deze
porte-épée
.'1"
en
zij
maakte
eene
beweging,
patroon van dezeporte-e'pée?"
zij
beweging,
die
Joost den
den moed
moed gaf
gaf op
op tetestaan,
staan,en
enzich
zichtusschen
tusschen haar
haar
die Joost
en Dirck
Dirck Krijnssen
Krijnssen teteplaatsen,
plaatsen,om
omhet
hetborduurwerk
borduurwerk in
in oogenschouw
nemen.
schouw te nemen.
"Neef
Dirck
tochniet
niet
ridderstandverheven
verheven?"
„Neef Dirck isistoch
in in
denden
ridderstand
?"
waagde
zoetbitter bij
bij te
te voegen.
voegen.
waagde hij
hij er zoetbitter
"Neen,
jongetje, dat
dat niet
niet!"
andwoordde Dirck,
Direk, die inmidinmid„Neen, jongetje,
!" andwoordde
dels
met zijn
zijn borst
borst en
en elbogen
elbogen op
op de
de tafel
tafel was
was gaan
gaan liggen
liggen
dels met
.en zijn
zijn hartstochtelijk
hartstochtelijk aanstaren
aanstaren van
vande
deschoone
schooneBaerte
Baerte slechts
slechts
nu
dan afbrak
afbrak om
om een
een minachtenden
minachtend en blik
blik op
op den
den jongen
jongen
nu en dan
Vondel
werpen. „Alleen
"Alleen groote
grootedichters,
dichters, zoo
zoo als
als gij
gij en
en
Vondel te werpen.
uw
vader, gaan
gaanopopridderketenen
ridderketenen uit.
uit ...
Jammer maar,
maar, dat
dat
uw vader,
. . Jammer
er
wel eens
eensijzeren,
ijzeren,ininplaats
plaatsvan
vangouden,
gouden, rammelen."
rammelen." Dit
Dit
er wel
was
eene onedele
onedele toespeling
toespelingop
opdedegevangenschap,
gevangenschap,waarmede
waarmede
was eene
men
Vondel in der
der tijd
tijd om
om zijn
zijn Palamedes bedreigd
men Vondel
bedreigd had.
De jonge
jonge Joost
Joost begreep
begreep niet
niet recht,
recht, wat
wat de
de forsche
forsche NoorNoorman
bedoelde,
maar
de
toon
en
de
blik'
van
dezen
deden
man bedoelde, maar de toon en de blil? van dezen deden
hem
rilling over
over zijn
zijn leden
leden gaan,
gaan, hij
hij verbleekte,
verbleekte, en
enging
ging
hem een rilling
te-rug naar
naar zijn
zijn zitplaats.
zitplaats. De
Deoude
oudeJuffrouw
Juffrouw Hooft,
Hooft, die
die de
de
te-rug
Vondels
weinig
genegen
was,
had
toch
eene
te
goede
opvoeVondels weinig genegen was, had toch eene te goede opvoeding
om toe
toetetelaten,
laten,dat,
dat,
harenhuize,
huize,dit
ditgesprek
gesprek
ding gehad, om
tenten
haren
zoo
dóorging;; zij
zij zeide
zeide daarom,
daarom, op een
een minzamen
minzamen toon,
toon, tot
tot
zoo d6orging
den vernederden
vernederden jongeling
jongeling::
"Neen,
het isiseen
eendraagband,
draagband,dien
dienBaertgen
Baertgenaan
aanJonker
Jonker
„Neen, het
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Vlaming
van Outshoorn,
Outshoorn, ter
tergelegenheid
gelegenheid van
van zijn
zijn huwelijk
huwelijk
Vlaming van
met onze
onze nicht
nicht Claesgen
Claesgen Hooft,
Hooft, zal
zal aanbieden."
aanbieden."
Daar
werd nog een
een en
en ander
ander gesproken.
gesproken. Er
Er kwam
kwam echter
echter
Daar werd
geen
enkel woord
woord meer
meer over
overde
delippen
lippenvan
vanden
denarmen
armenJustus.
Justus.
geen enkel
Al
spoedig trouwens
trouwens rees
rees Dirck
Dirck op,
op, en
en zeide,
zeide, dat
dat hij
hij aan
aan
Al spoedig
Warner
beloofd had
had hem
hem op
op zijn
zijn contoor
contoor tetekomen
komenvinden.
vinden.
Warner beloofd
Warner was
was de
de éenige
éenigebroeder
broedervan
vanBaertgen,
Baertgen,en
enzett'e,
zett' e,onder
onder
toezicht
van zijn
zijn oom
oomPieter,
Pieter,dedehandelshandels-enenreederijzaken
reederijzaken
toezicht van
voort,
die de
de vader
vader hem
hem had
hadnagelaten.
nagelaten.
voort, die
Dirck voegde
het woord
woordbij
bijde
dedaad
daad;
gingmet
metgroot
grootgemak
gemak
voegde het
; ging
moeder
Marrijtgen omhelzen,
beide handen
handen van
van
moeder Marrijtgen
omhelzen,nam
nam de
de beide
"totmorgen"
morgen"wenschend,
wenschend,tikte
tiktemet
meteen
eenvrienvrienBaertgen,
Baertgen, haar „tot
delijk woord
woord zijn medeminnaar op den schouder, en
en verwijderde
verwijderde
zich
de deur,
deur,die
dienaar
naardede
keukenenenbinnenplaats
binnenplaatsleidde,
leidde,
zich door de
keuken
vanwaar
men het
het contoor
conto or bereikte,
bereikte, dat
dat zijn
zijn uitgang
uitgang had
had inin
vanwaar men
de Langestraat.
Langestraat.
"Zeg
toch aan
aan vader
vaderenenAnna,"
Anna,"zeide
zeideBaertgen,
Baertgen,toen
toen Dirck
Dirck
„Zeg toch
zijzich
zichtot
totden
denjongen
jongenVondel
Vondel
vertrokken
was, en
en terwijl
terwijl zij
vertrokken was,
keerde,
"dat ikikspoedig
spoedigeens
eenszal
zalkomen
komenzien,
zien, hoe
hoemoeder
moeder
keerde, „dat
het máakt."
máakt."
Deze
woorden werden
werden met
metveel
veelvriendelijkheid
vriendelijkheidgezegd
gezegd;
Deze woorden
;
maar
daar de
debeide
beidevrouwen
vrouwenopgerezen
opgerezen waren,
waren, had
hadJoost
Joost
maar daar
geen
moed zijn
zijn bezoek
bezoek teteverlengen.
verlengen.Hij
Hijhing
hingdus
duszijn
zijnmantel
mantel
geen moed
om,
zijn hoed,
hoed, groette
groette de
deoude
oudeJuffrouw
Juffrouw;; en
ende
dejonge
jonge
om, greep zijn
volgde
hem in
in het
hetvoorhuis.
voorhuis. De
Demaan
maanscheen
scheen helder
helder door
door
volgde hem
het
snij raam boven
boven de
de deur,
deur, en
en toen
toen Baertgen
Baertgen er
er een
een blik
blik
het snijraam
zij den armen
armen Joost
Joost werkelijk
werkelijk schooner
schooner
naar
opsloeg, kwam
kwam zij
naar opsloeg,
over
dan
een Engel
Engel voor.
voor.Zij
Zijhield
hieldhare
harearmen
armenzachtkens
zachtkens over
dan een
elkaar
geslagen voor
voor het
het lijf,
lijf, en
enscheen
scheentetewachten,
wachten, dat
datJoost
Joost
elkaår geslagen
voordeur zoil
zoû openen.
openen.
de voordeur
"Hee
hoegaat
gaathet
hetmet
met
cither?"
vroegzij
zij;; „we
"we
„Hee ja!" hoe
je je
cither
?" vroeg
moeten
eens weêr
weêr een
een duëttinootjen
dUëttinootjen samen
samenzingen."
zingen."
moeten toch
toch eens
Wat had
had Joost
Joost in
in een
een ander
anderoogenblik
oogenblik deze
deze voorslag
voorslag met
met
vréugde
door zijn
zijn goed
goed hart
hart vloog
vloog als
als een
een
vréugde vervuld;
vervuld ; maar
maar door
ter
dood
kranke
moeder.
bliksemschicht
de
gedachte
aan
zijne
bliksemschicht
gedachte aan zijne ter dood kranke moeder.
"Graag.
moeder weêr
weêr beter
zeide hij,
hij, met
met een
een
als moeder
beter is," zeide
„Graåg . .... als
bevende
stem.
bevende stem.
,,0
ja!" hernam
het lichtzinnig
lichtzinnigmeisjen
meisjen: :„Beterschap
"Beterschap!"
hernam het
!"
„O ja!"
De
deur was
was geopend
geopend en
en met
methet
hetlaatste
laatstewoord
woordstak
stakzij
zij
De deur
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hartelijk
hand naar
naar den
den jonkman
jonkman uit,
uit, die
dieze
zemet
metvurigheid
vurigheid
hartelijk de
de hand
drukte
het gemoed
gemoed vol
volverwarde
verwardeaandoeningen,
aandoeningen, naar
naar
drukte en,
en, het
huis keerde.
huis

II.
II.
NOGMAALS
TROV".
NOGMAALS "IN
„IN DE TROV".
In
de nacht
nacht van
van 11 11 op
op 12
zelfde jaar
jaar
In de
12 Februari
Februari van
van het zelfde
1635,
waarin we
we den
den jongen
jongen Vondel
Vondel op
op zijn
zijn bezoek
bezoek bij
bij de
de
1635, waarin
familie
Hooft vergezeld
vergezeld hebben,
hebben, wonen
wonen wij
wij eene
eenetreurige
treurige
familie Hooft
geschiedenis
Warmoesstraat. Het
ten huize
huize van
van
geschiedenis bij
bij in
in de
de Warmoesstraat.
Het is ten
den 47-jarigen
47-jarigen dichter-zelven.
dichter-zelven.
In den
den gevel
gevelzijner
zijnerwoning
woningwas
waseen
eensteen
steengemetseld,
gemetseld,waarop
waarop
twee elkalr
elkaàromsluitende
omsluitenderechter
rechterhanden
handenwaren
warenuitgebeiteld,
uitgebeiteld,
en waaronder
waaronder met
metromein-kapitale
romein-kapitale letters
letters het
het opschrift
opschrift was
was
geplaatst:
DE TROV. Ofschoon,
oude Vondel,
Vondel, de
IN DE
geplaatst : IN
Ofschoon,toen
toen de
de oude
vader
van den
dendichter,
dichter,ditdithuis
huis
betrok,
waarschijnlijkvader van
betrok,
hethet
waarschijnlijktoch al
al zeer
zeer gepast
gepast
dien
naam reeds
reeds droeg,
droeg, scheen
scheen deze
deze er toch
clien naam
voor te
te zijn
zijnvan
vanhet
hetoogenblik
oogenblikaf,
af,dat
datVondel
VondelererMayken
Mayken
voor
de Wolff,
WolfT, als
als zijne
zijne wettige
wettige vrouw,
vrouw, ininbinnenleidde.
binnenleidde.
Het dichtwerk
dichtwerk van
wel het
het ververvan den
den grooten
grooten man
man wettigt
wettigt wel
deze dichter,
dichter, in
in zijne
zijne gade,
gade, eene
eeneMuze
Muzegegemoeden
moeden niet,
niet, dat deze
vonden
heeft,
die
hem
bezielde,
of,
zoo
als
Bilderdijk,
eene
vonden
die hem bezielde, of, zoo als Bilderdijk, eene
tegendeelonderden
deninvloed
invloed
weêrhelft, die
die hem
hemaanbad
aanbad:: inintegendeel
— onder
zij haren
haren man
man maar
maarnaauwelijks
naauwelijks vergeven,
vergeven,
harer familie
familie kon zij
harer
dat hij
hij nu
nueenmaal
eenmaal tot
tot de
deedelste
edelsteglorien
gloriën van
van het
het land
land bebedat
hoorde; ; duidde
hem zelfs
zelfs euvel,
euvel, dat
dat hij
hij zich,
zich, door
door zijn
zijn
hoorde
duidde zij
zij hem
schrijven ten voordeele
voordeele der
derRemonstranten,
Remonstranten, zoo
zoovele
velevijanden
vijanden
schrijven
maakte; ; en
mag het
het er
er veilig
veiligvoor
voorhouden,
houden,dat
datde
deververmaakte
en men
men mag
schijning, waarvan
zoû zij
zij hem
hem na
nahare
hare
schijning,
waarvan Vondel
Vondel verhaalt,
verhaalt, als
als zoil
dood aangezet
aangezet hebben
hebben tot
tothet
hetvoltooyen
voltooyenvan
vanzijn
zijn Konstantijn,
Konstantii't,
dood
vrucht isis geweest
geweestvan
vandes
desdichters
dichtersverbeelding,
verbeelding,waartoe
waartoe
eene vrucht
werkelijkheid alleen-bij-reaktie
alleen-bij-reaktie aanleiding
aanleiding had
had gegeven.
gegeven.
de werkelijkheid
Maar daarentegen
daarentegen wat
wat Mayken
Mayken in
in idealiteit
idealiteit te
te kort
kortschoot,
schoot,
Maar
zij in
in praktischen
praktischen zin
zinenenmoedige
moedigewerkzaamheid
werkzaamheidruimruimvulde zij
schoots aan.
aan. Zij
Zij was
was het,
het,die
dievoor
vooreen
eengroot
grootgedeelte
gedeeltezich
zich
schoots
met het
het drijven
drijven hunner
hunner handelszaak
handelszaak en
en winkelneering
winkelneering belast
belast
zedoorgaands
doorgaands afafDiezaken
zakenwaren
warenbelangrijker
belangrijkerdan
danmen
menze
had. Die

NOGMAALS
„IN DE
NOGMAALS "IN
DE TROV."
TROV."
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schetst;j daar
daar het de
de moeite
moeite waard
waard was
was voor
voor Vondel,
Vondel, in
in het
het
schetst
jaar 1628,
1628, ter inning
inning van
van zekere
zekere prxtensien,
prretensien, zich naar DeneDenejaar
begeven. Hier
Hier trad
trad dededichter
dichterpersoonlijk
persoonlijk als
als
marken te begeven.
koopman
op
j
maar
het
schijnt,
dat
in
algemeen,
gedurende
maar
schijnt,
dat
in
't
koopman op ;
zijn eerste dichterlijk
dichterlijk tijdperk,
tijdperk, en
en in
in het
het tijdperk zijner voorzijn
dat ten
ten hunnent de schoorMayken gezorgd
gezorgd heeft,
heeft, dat
bereiding, Mayken
steen vrolijk
vrolijk kon
kon blijven rooken.
rooken. Vondels huisvrouw
huisvrouw was
was iets
iets
steen
zij hem
hem nog
nog op
op
ouder dan
dan hij.
hij. Geboren
Geboren in
in 1586, schonk
schonk zij
ouder
48-jarigen leeftijd
leeftijd het
hetkind,
kind,op
opwelks
welks overlijden hij dat roerend
48-jarigen
geeft::
vaersjen gemaakt geeft
„Konstantijntje,
"Konstantijntje,
't Zaligh
Zaligh kijntje";
kijntje";

en schoon
schoon inindat
datdichtjen,
dichtjen,tegenover
tegenoverhet
hetzegepralend
zegepralendkind,
kind,
alleen
geschetst wordt,
wordt,
verzwakte, moeder geschetst
bedroefde, niet de verzwakte,
alleen de bedroefde,
zoö
kunnen wezen,
wezen, dat
datdit
ditlate
latekraambed,
kraambed, gevoegd
gevoegdbij
bij het
het
zoil het kunnen
verdriet.
de dood
dood van
vanhaar
haarlief
lief
dochtertjenSaartjen
Saartjen *•
verdriet, dat
dat de
dochtertjen
haar
bezorgd had,
had, haar
haar overlijden
overlijden heeft
heeftvervroegd.
vervroegd.
haar bezorgd
Februari des
des jaars
jaars -35, zat
In
den nacht
nacht van
van 1111 op
op 12
zat
12 Februari
In den
Vondel
aan haar
haar bed,
bed, met
methaar
haarvermagerde
vermagerdehand
handininde
dezijne.
zijne.
Vondel aan
ergeknield
geknield ve•or
v60r en
enschreide
schreide in
in
Hunne
dochter Anna
Anna lag
lag er
Hunne dochter
haren
neusdoek. Zij
Zij verwachten
verwachten ieder
ieder oogenblik
oogenblik den
denlaatsten
laatsten
haren neusdoek.
jonge Joost
Joost was
was niet
niettetehuis
huis; jmen
menhad
hadwel
welom
omhem
hem
snik.
snik. De jonge
gezonden,
maar boven de
de Kleine
KleineVleeschhal
Vleeschhalininde
deNes
Nesvierde
vierde
gezonden, maar
hetnieuwe
nieuweKameristen-blazoen:
Kameristen-blazoen: „Door
"Door
men
de inwijding
inwijding van
vanhet
men de
Yver
in Liefde
Liefde bloeyende."
bloeyende." In
Inplaats
plaatsvan
vanhem,
hem,was
waser
erechter
echter
Yver in
nog
ander man
man in
in de
de kamer
kamer van
van wat
watmeer
meerleeftijd
leeftijd:: het
het
nog een ander
was
de welgegoede
welgegoedeheelmeester
heelmeesterArimn
Ariren van
vanBancken,
Baneken, een
een
was de
Oud-Amsterdammer
huisvriend, in wien
wien Mayken
Mayken
Oud-Amsterdammeren
en Vondels
Vondels huisvriend,
een
groot vertrouwen
vertrouwen had.
had. Toen
Toenzijzijzeer
zeerlang,
lang,zacht
zachthijgende,
hijgende,
een groot
zij tetekennen,
kennen,dat
datzijzijnog
nogiets
ietswilde
wilde
roerloos
roerloos gelegen
gelegen had,
had, gaf zij
zeggen.
Vondel boog
boog zich
zich tot
tothaar
haarover
over::
zeggen. Vondel
dochtertjen
*'* Men
het schoone
dichtstukjen, ook
ook bij
bij het
het sterven
sterven van
van dit dochtertjen
schoone dichtstukjen,
Men kent
kent het
"<ioor
den tederhartigen
526.)
(Van Lennep,
Lennep, Il,
II, 526.)
gemaakt: (Van
vader gemaakt:
tederhartigen vader
door den
.De
sijn)
anders niet
niet mocht sijn)
vlocht (toen 't't anders
speelnoot vlocht
„De speelnoot
Een
roosmarijn."
Een krans
krans van roosmarijn."
Zij
t in
Sept. I633,
werd den
den I2den
Oude Kerk
Kerk begraven.
begraven. Mr
Mr J.J. van
in de
de Oude
van
x2den in
en werd
x633, en
in Sept.
Zij -F
vroeg. Vondel,
Vondel, II,
11, 526.
Lennep
526.
jaar te
te vroeg.
7' /,, jaar
plaatst haar
haar sterven 7'/,
Lennep plaatst
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„Joost," zeide
"Joost,"
zeide ze, „ik
"ik ben
ben het
het bangst
bangst voor Just,"
Just;" zoo noemde
men
zoon, in
in onderscheiding
onderscheiding van
van den
den vader.
vader. „Hij
"Hijisiszijn
zijn
men den zoon,
hoofd
geheel kwijt
kwijt —
- en
en tot
hoofd geheel
totalles
alles ininstaat
staat —
- om
omBaertië.
Baertië.
Beloof
me, dat
dat jejehem
hemop
0 pre
s zult
sturen. ....
Dan," ververBeloof me,
reis izult
sturen
. Dan,"
volgde
zij, haar
haar hoofd
hoofd verleggende
verleggende en
hare stem
stem een
een weinig
weinig
volgde zij,
en hare
verheffende,
"Meester,...
Meester Ariaen,"
Ariaen," en
en een
een glimlach
glimlach
verheffende, „Meester,
... Meester
ging
nog over
over haar
haar trekken,
trekken, „kunt
"kunt ge
ge jejedochtertjen
dochtertjen AeltiaAeltië'
ging nog
niet
wat ingeven,
ingeven, dat
dat die
die nog
nog eenmaal
eenmaal —
- de
de vrouw
vrouw —
- en
en
niet wat
reddende
mijn arm
arm kind
kind kan
kan worden
worden ..."
... "
reddende engel
engel van
van mijn
Mr Ariaen
nader aan
veege sponde
sponde:: „Goede
"Goede moeMr
Ariaen trad
trad nader
aan de veege
der,"
zeide hij,
hij, „wees
"weeszonder
zonder zorgen
zorgen:: leg
leg uw
uw hoofd
hoofd gerust
gerust
der," zeide
neêr:
zullen voor
voor uu en
endedeuwen
uwenál ál
doen
watwewekunnen."
kunnen."
neër : we
we zullen
doen
wat
Het hart
hart van
van den
den braven
bra ven Vondel
Vondel was
was vol
vol:: vol
vol van
vandroefdroefheid
en dankbaarheid.
dankbaarheid. 0,
0, hoe
hoedierbaar
dierbaarwerd
werd hem
hem nu
nu deze
deze
heid en
vrouw,
al
had
ze
ook
nog
zoo
weinig
in
zijn
geestesleven
vrouw, had ze ook nog zoo weinig in zijn geestesleven
kunnen
deelen. Zij
Zij was
was hem
hem eene
eene trouwe
trouwe hulpe
hulpe en
en gezellin
gezellin
kunnen deelen.
geweest,
demoeder
moederzijner
zijnerkinderen
kinderen:
vandie
dieuitmuntende
uitmuntende
geweest, de
: van
dochter
die daar
daar bij
bijhaar
haarbed
bedlag,
lag,van
vanSaartjen
Saartjen en
en
dochter Anna,
Anna, die
Konstantijntjen,
die
haar
naar
den
Hemel
waren
voorgegaan
Konstantijntjen, die haar naar
Hemel waren voorgegaan
-— en
en dan
dan van
vanden
denongelukkigen
ongelukkigenJoost,
Joost,den
denjonkman
jonkmanzonder
zonder
hoofd
met een
eenallerzwakst
allerzwakstcharakter.
charakter.
hoofd en met
"Mayken
I" riep
Vondel door zijne
zijne tranen,
tranen, „God
"God vergelde
vergelde
„Mayken !"
riep Vondel
al het
hetgoed,
goed,datdat
je aan
onze
kinderengedaan
gedaanhebt
hebt!"I"
je al
je aan
mijmij
en en
onze
kinderen
Hij
boog zich
zichop
ophaar
haarneder,
neder,kuste
kustehaar
haarklam
klamgelaat
gelaat:
"Goeje
Hij boog
: „Goeje
nacht,
Joost!"
- ontsliep.
ontsliep.
nacht, Joost
!" fluisterde
fluisterde zij,
zij, en —
Daar
een gerucht
gerucht beneden
beneden ininhuis
huis;
hetkwam
kwamde
de traptrapDaar was een
; het
pen
op;
de
jonge
Joost
stortte
naar
binnen,
en
daar
was
pen op ; de jonge Joost stortte naar binnen, en daar was alal
de waardigheid
waardigheid en kracht
kracht noodig,
noodig, die
dieVondel
Vondelboven
bovenzijn
zijn zoon
zoon
vooruit
had, om
om dezen
dezen lichtzinnige
lichtzinnige met
met de
dewoorden
woorden:: „daar
"daar
vooruit had,
ligt
uw moeder
moeder:: zij
zij isisalaldood
dood!"
I" uit
uit de
debedwelming
bedwelming te-rug
te-rug
ligt uw
te brengen,
brengen, waarin
waarin zijne
zijne slemppartij
slemppartij hem
hem gewiegd
gewiegd had.
had.
n Februari,
Drie
dagen later,
later, den
den 15
vader en
en zoon
Drie dagen
I 5n
Februari, volgden vader
in
stille droefheid
droefheid het lijk
lijk naar
naar de
de Oude
Oude Kerk,
Kerk, waar
waar het
het in.
in
in stille
het „Vrouwenchoor",
"Vrouwenchoor", in
Vondels
eigen
graf
*
is
bijgezet.
in Vondels eigen graf * is bijgezet.
Vóor
einde der
der maand,
maand, was
was Joost,
Joost, de
de jonge,
jonge, met
met een
een
Vcior het
het einde
naamgenoot
hem, zekeren
zekeren Joost
JoostBourgonje,
Bourgonje, die
dielater
laterzijn
zijn
naamgenoot van
van hem,
zwager
werd, op
op reis
reis naar
naar Duitschland
Duitschland en
enDenemarken.
Denemarken.
zwager werd,

** Zie De Liefdesgeschiedenis
Liefdesgeschiedenis enz.,
bI. 57
(Gids, 1871,
enz., bl.
57 (Gids,
1871, nO.
n°. 2). [Hier in Verspreide
Verspreide'
V.]
Verhalen, De
De V.]
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En in
in Juni
Juni -— hadden onverlet de drie
drie huwelijksuitroepingen
van Dirk Krijnssen, en Baertgen Hooft,
plaats van
zich met
met
Hooft, die
die zich
cler woon
der
gingen vestigen in
Amersfoort I).
woon gingen
in Amersfoort
9.

lIl.
HET "GEKLEURT
„GEKLEURT WASSEN BEELT".
Ik heb
heb niet
nietkunnen
kunnenopsporen,
opsporen, hoe
hoe lang
lang de schoone Baertgen
Hooft met haren
haren achterneef
achterneef Dirck is getrouwd geweest. Lang
Just van
van den
den Vondel,
Vondel, acht
acht jaar
jaar
genoeg,
naar 't schijnt,
genoeg, naar
schijnt, om
om Just
na zijn moeders
besluiten ook op
op zijne beurt
moeders dood,
dood, te
te doen besluiten
een
huwelijk aan
te gaan,
gaan, en
enwel
welmet
metde
dezelfde
zelfde Aeltgen
een huwelijk
aan te
Ariaens van Bancken, de chirurgijnsdochter, waarvan zijn
moeder
haar dood
bed gesproken
had.
moeder op haar
doodbed
gesproken had.
Deze
jonge Joost
Joost heeft
heeft in
in onze
onze letterkundige leerboeken
Deze jonge
een zeer
zeer slechte
slechte reputatie.
reputatie. Geeraardt Brandt,
Brandt, die hem echter
van hem,
hem, dat hij
niet persoonlijk
hebben 2), zegt
persoonlijk zal
zal gekend hebben
zegt van
men hem
hem tot
was
"klein van
van geest
geest en
en los
los van
van hoofde;
dat men
was „klein
hoofde ; dat
neering en koopmanschap
maar dat hy er
koopmanschap hadt opgebracht,
opgebracht, maar
de man
man niet
niet toe
toewas."
was."Nochtans
Nochtansvoegt
voegthij
hijer
er bij, dat onze loshoofd, "met
„met zyn [eerste] vrouw by zynen vader woonende, zyne
zaaken
"eenighsins waarnam
passelijk" gedroeg.
gedroeg. Hij
Hij
waarnam en
en zich passelijk"
zaaken „eenighsins
het jaar
jaar -41, naar
voorbeeld van vader
vader en
en
was
reeds in het
naar het
het voorbeeld
was reeds
de
zuster, tot de Katholieke Kerk te-rug-gekeerd,
te-rug-gekeerd, waartoe
waartoe ook de
3). Langer dan
jaar is
Van Banckens
behooren 3).
Banckens bleven behooren
dan 55 a 6 jaar
hij
ondertusschen met Aeltgen niet
gehuwd geweest.
geweest. Zij
Zij
niet gehuwd
hij ondertusschen
schijnt,
dochter van een
een geneesheer...
zwak
een zwak
geneesheer . . . een
schijnt, hoewel
hoewel de
de dochter
te hebben,
hebben, en
enliet
lietharen
harenman
mandrie
driekinderen
kinderenna,
na,
gestel gehad
gehad te
bereikt.
welke
van driën hun 2Ie jaar
welke geen van
jaar hebben bereikt.
Wij
hem-zelven het
het eerst
eerst als
alseen
eenweduwnaar
weduwnaarvan
van 37
Wij vinden hem-zelven
jaar terug
terug op een
een mooyen Oktoberdag van het jaar 1649, in
in een
jaar
tuin, die hem
hem had
had toebehoord,
toebehoord, en
endie
diehij
hijnog
nogtetehuur
huur hield,
hield, ge4) aan het Molenpadt, dat is
legen buiten
St Anthonis-Poort
buiten de St
Anthonis-Poort 4)
in de
de tegenwoordige
tegenwoordige Plantaadje.
Hij is daar in een vreemd gePlantaadje. Hij
assorteerd gezelschap.
Voor-eerst vinden
vinden wij den
den jeugdigen,
gezelschap. Voor-eerst
maar
drogen dichter
dichter Jan
Jan Serwouters, boekhouder van beroep;
beroep ;
maar drogen
dan,
den
schilder
Carel
van
Savoy,
bekend
door
zijn
portret
dan, den schilder Carel van Savoy, bekend door zijn portret
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van
de schoone Isabella
Isabella van Bosmans
Bosmans **;; verder eene Dame
van de
van middelbare
van
middelbare leeftijd,
leeftijd, in
in wier
wier spraak
spraak men
men eene Italiaansche
herkent,
heeft zij
zij het
hetuitzicht
uitzichtvan
van eene Israëlitische:
voords.
herkent, al heeft
Israëlitische : voords,
niet
bij deze
deze vrienden,
vrienden, maar
maar in
in een
een zijvertrekjen, een
niet bij
een oud
Heer met
met licht-rood
licht-roodkrullend
krullendhaar
haaren
en donker-roode oogranden,
tot de
die
zeer zeker tot
de "Joodsche"
behoorde. Joost
„ Joodsche Natie"
die wel zeer
Natie" behoorde.
scheen
weten, hoe
hoe hij
hij met
met deze
dezedubbele
dubbele audiëntie tot
scheen niet
niet te weten,
zoil komen.
een
goed einde
einde zoû
een goed
Hij prezenteerde
intusschen zonder
prezenteerde intusschen
zonder komplimenten
komplimenten aan
aan de
drie
gedoopte personen
personen een
een glaasjen brandewijn
suiker,
drie gedoopte
brandewijn met suiker,
en
de ltaliaansche
de leer
leer ,,'slandswiJs-'slands
Italiaansche vrouw,
vrouw, die
die de
„' s lands wij s —' s landsen de
eer"
toegedaan, weigerde niet
een kleinigheid
kleinigheid dier
dier harthartwas toegedaan,
niet een
eer" was
versterking te gebruiken.
gebruiken.
„Zoo zoo,"
"Zoo
zoo," zeide Just,
"dus gij
gij zijt
zijt hier
hierblijven
blijven hangen,
hangen,
Just, „dus
sedert
dat relletjen van Mas-Aniëllo
I"
sedert dat
Mas-Aniëllo !"
-— Si, Sig-nore!"
Signore I" andwoordde de
Donna, en
en vervolgde in
de Donna,
gebroken Hollandsch, dat wij voor 't gemak een weinig zullen
beschaven:
vader had
had groote vrees,
het goever„Mijn vader
beschaven : "Mijn
vrees, dat
dat het
nement van
den Vice-Re,
il
Conte
di
Monterei,
weêr
van den
Vice-Re, il Conte di llfonterei, nooit
nooit weër
hersteld zoû
worden. Mijn
meester in
in de
deboetseerkunst,
boetseerkunst, il
zoq worden.
Mijn meester
it
den kerker,
kerker, en
en nam
nam de
de
Finelli t,
t, zuchtte
famoso Giuliano Finelli
zuchtte in
in den
vlucht met
met mijn
mijn broeder
broeder Gaetano,
Gaetano, die
diemij
mijhier
hierbij
bijSignor
Signor
vlucht
Ca
rio"
zij
bedoelde
Carel
van
Savoy
introduceerde."
Carlo" — zij bedoelde Carel van Savoy —
,,Ricci," zeide de schilder, inlichtend.
Signora Ricci,"
„— Signora
"Angiolina
verbeterde zij.
zij.
„Angiolina Ricci,"
Ricci," verbeterde
"De
heeft, in
in die
dietwee
tweejaar,
jaar, hier
hier te
telande
lande
„De Juffrouw dan
dan heeft,
al heel
heel fraaye werken
uitgevoerd," ging
ging meester
meester Carel
Carel voort.
al
werken uitgevoerd,"
"Niet
alleen verstaat
verstaat zij uitnemend
kunst van
van het
het boet„Niet alleen
uitnemend de
de kunst
was;; maar
maar zij
zij maakt
maakt ook
ook allerlei
allerlei chimicque præpapr::epaseeren in was
het metaal
metaal der
der vercierselen na
raten, om
om het
na te bootsen..
bootsen. . .. Niet
waar, Signora,
Signora, per imitar
imz"tarornamenti
ornamentiininoro,
oro, e con
waar,
con perle e
diamanti. .. .'1"
diamanti...?"
"Si,
sz·, Signore!"
Signore I" zeide de kunstenares,
kunstenares.
„Si, si,
Het gelaat
gelaat van
van Justus
Justus teekende schier verrukking.
verrukking. "Dát
Het
„Dåt
is
!" riep
is het
het I"
riep hij,
hij, „dat
"dat is
is het
het!! — Jan I"
den
!" sprak
sprak hij
hij tot den
en hij
hij wenkte
wenkte hem
hem buiten
buiten
dichter-boekhouder Serwouters, en

*

Huisvr. van Giambatista
Giambatista Benzi,
Benzi, door
door Vondel
Vondel zoo
zoo heerlijk
heerlijk bezongen. Zie
* Huisvr.
t Gb.
Gb. Passeri,
Passeri, rite,
Vite, p. 263.
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orde ? Heeft
de kamer:
die zaak
zaak in
in orde?
patroon toekamer : "Is
„Is die
Heeft de patroon
gegeven?"
gegeven ?"
„De Patroon."
andwoordde Serwouters,
Patroon." andwoordde
Serwouters, "is
bereid u
-— "De
„is bereid
1800 guldens
betalen, als
als gij
gij het
het connoscement der
guldens uit
uit te betalen,
partij
zijden stoffen
aan hem
hem wilt
wilt endosseeren
partij zijden
stoffen aan
endosseeren .....
. . .""
. . ."
,"
-— "Goed,
„Goed, goed,
goed, geef hier ....
patr6on, bij arrivement van
„Dan zal
-— "Dan
zal de
de patróon,
het schip,
van het
dat de
de expertise,
expertise, die
die van
vanzijnent
zijnent wege bij
zich
verzekeren, dat
zich verzekeren,
te Napels
Napels heeft
heeftplaats
plaats gehad,
gehad, goed
goed isis geweest,
geweest,
de
inlading te
de inlading
het gezegd
gezegdbedrag
bedrag mogen
mogen behouden,
behouden, of
of
en
de partij voor
en de
voor het
naar
keuze in
in openbare
openbare veiling
veilingaanslaan."
aanslaan." -—
naar keuze
anders beter,
beter, dat
-— "Goed,
goed," zeide Just:
Just : ,,'t
„'t ware
ware anders
„Goed, goed,"
de Patroon
Patroon al
al die
die heerlijke
heerlijke wollen en
zijden stoffen,
stoffen, damast
damast
en zijden
exporteerde;; zooals ik ZEd. heb
en fluweel
fluweel naar
naar Denemarken
Denemarken exporteerde
aangeraden ....
. . . . Ik heb daar zeer notabele relaties aangeknoopt ..
..""
Serwouters maakte
de
beweging
van
iemant,
die
met
maakte
beweging van
die met
Schillers personaadje
"Ich habe
habe hier nur
personaadje zegt:
zegt : „Ich
nur ein Amt, und
keine Meinung;"
stelde het connoscement in JJustus'
ustus' handen
Meinung ;" hij
hij stelde
en
deze ging
ging er
er meê
en deze
meé' in
in het kamertjen, daar
daar hem
hem de Israëliet
tewachten.
wachten. Inmiddels
Inmiddelsprevelde
preveldehij
hijbinnensmonds
binnensmonds::"„i800
I 800
stond te
guldens,
en 300
de acties
acties in
in de
de uitgraving,
uitgraving, dat
dat
guldens, en
3oo guldens
guldens op
op de
is 2100,
moeders vingerling, dat is
2 1 00, en 100
iS 2200.
2200.
mo guldens
guldens van moeders
en 100
die Schabaelje mij leen
en zal
zal ....
ioo gulden,
gulden, die
leenen
. . dan bén ik er."
Eene
sekonde later
onderhandelt hij
hij met
met den
den koopman:
Eene sekonde
later onderhandelt
koopman :
want
deze Israëliet was
een koopman.
koopman.
want deze
was een
"Edele
de Oosterling,
Oosterling, „het
"het is
is voor
voor niet:
niet :
„Edele Heer,"
Heer," zegt
zegt de
bij lange
na nog
nog geen
geen 8 gros zillevere rijertjens
rijertjens:: het
voor
het is voor
lange na
niets." En
En de
de koopman
koopman die
diezich
zichdicht
dichtbij
bijhet
hetvenster
venster geniets."
plaatst had,
verslond met
met de
de oogen den inhoud
inhoud van
van een
een klein
klein
had, verslond
in de
de hand
hand hield.
hield. Het
Het was iets
robbevellen écrin, dat
dat hij
hij in
schitterends:
de weêrschijn verlichtte
het gelaat
gelaat van
van
schitterends : want
verlichtte het
want de
den
koopman.
J
ust
hield
de
beide
handen
op
den
rug
van
den koopman. Just hield de beide handen op den rug van
een
stoel, en
en keek
keekbedrukt
bedrukt naar
naar de
de lucht.
lucht.
een stoel,
,,'t
wat moois,"
moois," zeide de Jood.
Jood.
„'t Is
Is wat
me bepaald
bepaald gezegd
gezegd 2300:
"Ja,
23o0 : -— gulden."
„ Ja, maar je hebt
hebt me
...
ik
heb
uwe
gezegd
3200:
en
nu
"Neen,
nu doe ik er nog wat
„Neen, . . . ik heb uwe gezegd 3200 :
af:
vraag maar
maar -— éen
éen duizend en twaalf ducatonnetjes
ducatonnetjes....
. .""
af : ik
ik vraag
betaal je
je contant. ....""
-— "Ik
„Ik betaal
-— "Dat
is uw
uw voordeel,
voordeel, Edele
Edele Heer
Heer!! anders
anders was
was het
het
„Dat is

1635 -—1661.
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40oo : -— guldetjes
Is zoo mooi!"
mooi !" zeide de
4000:
guldetjes . . .... 't't Is
koopman,
de koopman,
en schudde
DS° als
als uwe
uwe wil
en
schudde met het
het hoofd.
hoofd. „Maar
"Maar zóo
" en
wil ....
. . . ."
en
hij maakte
maakte zich
zich gereed
gereed het weder
hij
hij sloot
sloot het écrin,'
écrin; en
en hij
weder bij
zich te
steken. Just
Just hield
hield zijn
zijn arm
arm terug
terug en
en begeerde
begeerde het
het
te steken.
zien.Het
Hetwas
waseen
eenzeer
zeerschoon
schoonborstkruis
borstkruis
stuk
eens tetezien.
stuk nog eens
van vrij
van
vrij groote diamanten,
een of
of ander
ander
diamanten,ingericht
ingerichtom
om er
er een
heilig of teder
heilig
teder herinneringsteeken in
sluiten, en
en aldus
aldus gein te sluiten,
gedragen te worden.
hetmet
meteen
eenzucht
zuchtaan
aanden
denkoopman
koopman te-r'ug.
Just
Just gaf het
te-iug. "Neen,
„Neen,
steek het bij
steek
bij uwe,
uwe, Edele
Edele Heer
krijik wel krijHeerI! -— het
het geld zal
zal ik
gen. Een
gen.
Een klein
klein bónnetjen,
bónnetjen, onderteekend met
met uwes
uwes geaccrefirma, is mij genoeg....
diteerde firma,
. Vaders inventaris is
mij
genoeg Vaders
is mij
als borg ....."
meer als
„Geen woord aan
-— "Geen
aan vaderI"
Just uit.
uit.
vader !" riep
riep Just
„Neen," zeide de handelaar:
-— "Neen,"
"Uwe
begrijpt me niet.
niet.
handelaar : „Uwe begrijpt
ik bedoel maar:
maar : zonder crediet is
Ik
geen negotie .....",,
is er geen
just ging met
Just
met het
het borstcieraadin
andere kamer.
kamer.
borstcieraad in de andere
„Ziet gij,
-— "Ziet
gij, Juffrouw Rieci
zeide hij,
toonde haar
haar
Ricci I"
!" zeide
hij, en toonde
bet geopend
&Tin.
het
geopend écrin.
„O, che
che bello,
CM magnifico
magnifico gioiello!"
gioiello ," riep
-— ,,0,
bello, che
riep de Italiaan.sche.
sche.
„Ja, ziet gij
-— "Ja,
gij;; de Juffrouw, wier wasse beelt
beeltgij
gij dan zoudt
I"
maken,
om den
den hals
hals hebben
maken, moest
moest dit
dit dan om
hebben !"
„Capisco, capisco!"
-— "Capisco,
capiscol" was
het andwoord. "Nu,
was het
„Nu, die zulk
-een
schoone parure
zal wel
wel la pih
piu bella
di
een schoone
parure heeft,
heeft, zal
bella creatura di
Amsterdam zijn!"
.Amsterdam
zijn !"
—
„Ja, dat
dat is
ze !" riep
- "Ja,
is ze!"
Just, en
en zijne
oogen schoten
schotenstrariep Just,
zijne oogen
stralen
:
„en van
ten : "en
van Amersfoort
Amersfoort ook."
ook."
Wij verlaten
verlaten dit
dit gezelschap,
gezelschap, en
en vinden
vinden den
denarmen
armen Just,
Just,
Wij
,eene
-eene maand
maand later
gesprek met
met zijn vader
zuster.
later in gesprek
vader en zuster.
PP

Het drietal zit
zit in
in Vondels
Vondels schrijfvertrek, dat door
door zijn
hooge vensters
vensters het uitzicht had
had over
over het Water
Water of Damrak.
Het isis daar
daar rustig,
rustig, in
in die
die Warmoesstraatsche achterhuizen
achterhuizen;;
Het
om dat
dat er
er sedert
sedert de
de XVe of XVIe Eeuw
Eeuw geen kaai
kaai meer
meer
om
langs heenloopt
heenloopt en de
de schepen
schepen zich
zich stil door het water
water voortvoortbewegen.
bewegen.
Vondel
in een
een deftig
deftigzwart
zwart gewa
gewaad
gekleed. Hij
Hij heeft
heeft
Vondel is in
ad gekleed.
.dezen
·dezen morgen
morgen deelgenomen
deelgenomen aan
aan de
debegrafenis
begrafenis van
vanBurgeBurge-
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meester Gerbrand
Gerbrand Claeszen
Claeszen Pancras.
Pancras. Hij
Hij heeft
heeft daarbij
voordaarbij voormeester
zijn fraai
fraai gedicht,
gedicht, getiteld
getiteld Dootbaer
Dootbaer::
gedragen zijn
"Nu volght
volght de Stadt,
Stadt, in
in rouw,
rouw, by
by paren
paren
„Nu
Burgermeester, die het
het kruis
kruis
Den Burgermeester,
Stadt vercierende,
vercierende, acht
acht paer
paer jaren
jaren
Der Stadt
was van
van menig
menig huis
huis
toevlught was
Een toevlught
blijde troost
troost der
derouderloozen."
ouderloozen."
En blijde
de slotregels
juist laten
Hij heeft
heeft Anna,
Anna, zijne dochter,
dochter, de
slotregels juist
Hij
hooren::
hooren
"Wij
op onze
onze handen,
handen,
„Wij dragen
dragen U op
rouw ons
ons harten
harten wont,
wont,
Terwijl
Terwijl de
de rouw
Te kercke,
kercke, droef
droef en
enongeduldigh,
ongeduldigh,
o0 Burgervader,
van aert
aert::
Burgervader, goet van
Wy blijven
blijven 16f
lóf den
den grave
grave schtildigh.
scMldigh.
sleutels van
van de
de poort,
poort, bewaert
bewaert
De sleutels
op den
den oever
oever van
van uw
uw leven,
leven,
Tot op
Ontfangt het
Raethuis met de
de maer
maer
het Raethuis
uwe doot,
doot, tetevroegh
vroeghbeschreven
beschreven
Van
Van uwe
op uw
uw baer,
baer,
Met
van tranen
tranen op
Met inckt van
Waer
Heeren gingen.
gingen.
Waer neffens
neffens onze Heeren
uwnakomelingen
nakomelingen!"
I"
Leef lang
lang in
inuw
-— "Dat
wensch ik
U, Vaderl"
"en daarom
daarom
Just, „en
Vader !" zeide Just,
„Dat wensch
ik U,
kom ik
nog eens
eens spreken
spreken over
over mijn
voornemen ...
mijn voornemen.
. .""
ik je nog
Het gelaat
gelaat van
van den
den dichter
dichter nam
nam eene ernstige uitdrukking
aan.
wie zoudt ge een
een twéede huwlijk
huwlijk willen aan.aan. "En
„En met wie
gaan?"
hij.
gaan ?" vroeg hij.
"Met
wie anders
anders als met Raertië,
mijn eerste
eerste
Vader ? mijn
Baertië, Vader?
„Met wie
liefde
...
Och,
als
ge
haar
wat
meer
kende
...
"
haar wat meer kende. . ."
liefde. . . Och, als
-— "Je
veel van
van haar,"
haar," zeide Vondel
Vondel::
„Je zalige moeder hield niet veel
ze tóen
om haren
haren opschik
opschik gaf
"zij vond, dat
gaf....
. .""
al-te-veel om
dat ze
t6en al-te-veel
..„zij
-— "Maar
vijftien jaar
jaar geleden,
geleden, Vader!"
pleitte de
Vader !" pleitte
„Maar dat
dat isis vijftien
zoon.
"Zij was
toen 17;
is nu
nu een
een effective
effective vrouw
vrouw van
van
ze is
17 ; ze
was toen
-zoon. „Zij
32
jaren ...
32 jaren.
. .""
"dat gijliê
-— "Ik
Anna, „dat
gijli'è elkaar
elkaA,rniet
niet veel
veel
„Ik vrees Just," zeide Anna,
hebt allebei het
zelfde zwak.
vooruit zult brengen
het zelfde
zwak. ..
. .""
brengen....
. . Je
Je hebt
andwoordde Just:
waar, dat
dat we
"Och,
Just : ,,'t
„'t isis waar,
waarom?"?" andwoordde
„Och, waarom
graag een
een weinig
weinig in
in het
het groot
groot doen
allebei de
dingen graag
de dingen
doen....
..
.Men
moet dan
dan ook
ook niet
niet vergeten,
vergeten, dat
dat zij van
oude
van het
het oude
Men moet
99
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geslacht van
is . ..
. . en wat mijn aangaat,
geslacht
van de
de Bronckhorsten is.
aangaat, ...
...
Neef van
van der
der Vecht,
Vecht, zeide mij
mij ook altijd,
altijd, in
in de
de dagen dat ik nog
bij hem
den Blaeuburghwal woonde, dat ik voor een groot
hem op den
koopman in
in de
de wieg
gelegen....
. .""
koopman
wieg was
was gelegen
-— "Hij
hield je voor
voor de
de gek,"
gek," andwoordde Anna.
Just
„Hij hield
Anna. Just
bloosde.
-— "Kan
helpen, dat
dat ik
ik niet
niet veel
veel óp
„Kan ik
fk het
het helpen,
cip heb
heb met viezevazen en femelarijen?
femelarijen ? . ....""
"Just,
Just!"!" zeide
zeide Vondel,
sloeg op
op Anna
Anna een
een blik,
„Just, Just
Vondel, en sloeg
die
den zoon
zoon tot
totmeerder
meerderachting
achting voor
voor zijne brave
zuster
die den
brave zuster
vermaande.
met haar
haar fortuin?"
vermaande. "Maar
„Maarhoe
hoe staat
staat het met
fortuin ?"
-— ,,0,
goed!"
andwoordde Just:
Just : "Zij
„Zij heeft in Amersheel goed
„O, heel
!" andwoordde
foort het contoor en
de stallen van Dirck na
zijn dood
dood aanna zijn
en de
gehouden, zoo 'als
daar zijn
zijn altijd
als gij weet;
weet ; en
en daar
altijd heele drukke
verzendingen
kostbare waren
waren naar
naar Duitschland
verzendingen van
van kostbare
Duitschland geweest
...
*
Ze
moet
daar
zelfs
vrij
wat
land
hebben liggen."
liggen."
weest. . .* Ze moet daar
vrij
land hebben
Vondel dacht
na. „Als
"Als ik
ik haar
haar oom
oom Pieter
Pieter eens
eens spreken
dacht na.
kon," zeide
hij:: "dat
is zoo'n oude vriend
vriend tt van ons;
zeide hij
„dat is
ons ; die
zoû mij
."
zoil
mij niet misleiden
misleiden.... ."
-— "Welnu,
Vader, doe
doe dat!"
Justus. "Zij
wel in
in
„Welnu, Vader,
dat !" zeî
zei Justus.
„Zij is
is wel
haar schoonvader
schoonvader den
den ouden
stad,
maar in
in waardschap bij
stad, maar
bij haar
kaptein Hooft. Willen
wij dan
morgen eens
eens naar
naar oom
oom Pieter,
Pieter~
Willen wij
dan morgen
naar
stappen?"
naar den Nieuwendijk, stappen
?''
Vondel
toe. Anna
Anna wist
wist wel,
wel, dat
dat Baertgen Hooft niet
Vondel gaf toe.
voor
model van
van een huishoudster
stond, maar
maar
voor het model
huishoudsterte
te boek
boek stond,
Just
al bij
bij de
de 40
Just was
was ook
ook al
4o jaar -— weduwnaar -— had
strikt
genomen vaders
vaders consent
consent niet eens
eens noodig;
was op
strikt genomen
noodig ; en
en was
nieuw,
met de
de Amsterdamsche kermis Baertgen
nieuw, sedert
sedert hij
hij met
in
den schouwburg
schouwburg gezien
gezien en
en gesproken had,
over de
de
in den
had, tot
tot over
ooren verliefd.
verliefd.
Wat zij
zij daarenboven
dat Just
Just de
deoude
oudekennis
kennis.
daarenboven niet wist was, dat
met Baertgen reeds weêr
voor
goed
had
aangeknoopt,
en dat
dat
weér voor goed had aangeknoopt, en
hij
haar had
had weten
weten te
te bewegen,
bewegen,om
omgedurende
gedurendehaar
haarverblijf
verblijf
hij haar
in
Amsterdam toe te
te laten,
laten, dat
dat haar
haar borstbeeld
borstbeeld in
in was
was gein Amsterdam
boetseerd werd,
door la
signora Angiolina
Angiolina Ricci.
Rieci.
werd, door
la signora
,.* Wagenaar,
Wagenaar, .&mst.,
Bruiloftsdichtbij
bijvan
vanLennep,
Lennep,III„,
lil •.
Anat., lIl,
111, 529,
529. t-1- Zie
Zie Vondels Bruiloftsdicht
Mr Jacob
vroeg. De
Deweduwnaar
weduwnaarvan
vanGrietgen
Grietgenvan
vanBronckhorst
Bronckhorst
Mr
Jacob plaatst
plaatst het
het te vroeg.
kwam
eerst 13 Okt
1631 met
met Neeltgen
Neeltgen De
DeVries
Vriesvoor
voorCommissarissen.
Commissarissen.
kwam eerst
Okt 163z
104.
1o4.
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Des volgenden
volgenden morgens
morgens stapten
stapten vader
vader en
enzoon
zoonop
ophet
hetdoor
door
hen
bepaalde uur
uur naar
naar den
den Nieuwendijk,
Nieuwendijk, waar
waar Pieter
Pieter Hooft,
Hooft,
hen bepaalde
die ook
meer
de letterkunde
beoefende
*,
die
ook nog
nogmin
minof of
meer
de letterkunde
beoefende·,
de
bloeyende winkelzaak
winkelzaak zijns
zijns vaders
vaders ininscheepsvictualie,
scheepsvictualie,
de bloeyende
zeemansuitrustingen,
wimpels, enz.
enz. voortzett'e,
voortzett'e, ook
ook
zeemansuitrustingen,vlaggen,
vlaggen, wimpels,
na
dat zijn
zijn broeder,
broeder, de
de vader
vader van
van Baertgen,
Baertgen, aan
aan de
de Cingel
Cingel
na dat
zijn
koopmanskantoor op
had.
zijn koopmanskantoor
op Noorwegen
Noorwegen gevestigd had.
Toen
de
Vondels
zich
voor
de
toonbank
aanmeldden,
zeide
Toen de Vondels zich voor de toonbank aanmeldden, zeide
een
oude schele
schele knecht,
knecht, dat
datde
depatroon
patroonnaar
naardedekorenmarkt
korenmarkt
een oude
was,
maar spoedig
spoedig tetehuis
huiszoude
zoudekomen
komen;
Juffrouw was
was
was, maar
; dedeJuffrouw
Juffrouw
bezoeken ten
ten huize
huize van
van den
den ouden
ouden
Juffrouw Baertgen
Baertgen gaan
gaan bezoeken
kaptein.
'Als de Heeren
Heeren zoo
zoolang
lang136ven
bóven wilden
wildengaan
gaan. ....
Daarwas
was
. . . Daar
nog
wat moois
moois tetekijken
kijkenook
ook:
eenkopstuk,
kopstuk, waar
waar al de
de in
in
nog wat
: een
den
winkel voorhanden
voorhanden vergulde
vergulde scheepsnimfen
scheepsnimfen en
en Pallassen
Pallassen
den winkel
zoo
als niks
niks bij
bij waren.
waren. Het
Het was
was hier
hierdezen
dezen morgen
morgen bebezoo veel als
zorgd.'
Vondel,
de vader,
vader, lett'e
lett'eniet
nietveel
veelopopdeze
dezewoorden,
woorden, en
en
Vondel, de
volgde
Just naar
naar boven.
boven.
volgde Just
"Daar
een chineesch
chineesch verlakt
verlakt meubel,
meubel,dicht
dichtbij
bij het
het
'Daar stond, op een
venster,
levensgroote buuste
buuste van
van Baertgen
Baertgen Hooft,
Hooft, in
in was
was
venster, de levensgroote
geboetseerd,
getint, en
en met
metverwonderlijke
verwonderlijkekunstmiddelen
kunstmiddelen
geboetseerd, getint,
het leven
leven afgezien.
afgezien.
Just
nu achter
achter den
denvader
vaderenenschoof
schoofeen
eengordijn
gordijn open,
open,
Just bleef nu
terwijl
deze met
met zeker
zeker ontzag
ontzag zich
zich op
op een
een afstand
afstand voor
voor het
het
terwijl deze
kunstwerk
plaatste.
kunstwerk plaatste.
De
allengs ininjaren
jarenklimmende
klimmende dichter,
dichter, die
die eerlang
eerlang tot
tot
De allengs
zich-zelven
zeggen zoude
zoude::
zich-zelven zeggen
"Ik
tel mijn
mijn grijze
grijze haeren
haeren
„Ik tel
..•..
"Oock
„Oock zonder
zonderglazen
glazenoogh
oogh.....
"En
noch ontvonckt
ontvonckt mijn
mijn hart
hart in
lust tot
tot poëzy"
„En noch
in lust
podzy" t

t

stond
als vastgenageld,
vastgenageld, door
door de
de macht
macht van
van zoo
zoo veel
veel overoverstond als
weldigende
de dichter
dichter had
had opgeopgeweldigende schoonheid,
schoonheid, den
den hoed,
hoed, dien de
houden,
nam hij
hij langzaam
langzaam en
en onwillekeurig
onwillekeurig afaf::
houden, nam

** Zie
genealogie: Baertgen
Baertgen Hooft,
V. Lennep,
Lennep, VI,
VI, bl.
bI.19r.
191.
Zie de
de genealogie:
Hooft, hierachter.
hierachter. tf V.
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aenschijn 6p
"Hier
een dageraet in 't aenschijn
óp te blozen,
blozen,
„Hier scheen een
en root
zon j te
te mengen
mengen blanck en
root::
"Voor
rijzen van
van de
de zon;
„Voor 't rijzen
"Bezielde
en levendige roozen."
roozen."
„Bezielde leliën en

Toen
Joost Junior,
Junior, die
diemet
metdedevindingrijkheid
vindingrijkheid der
der liefde
liefde
Toen Joost
vader in
alles had voorbereid om zijn vader
in dit
dit net
net tetekrijgen,
krijgen,
met Monsieur
Monsieur Hooft te-rug-kwam,
te-rug-kwam, had
had de
de dichter
dichterde
deregelen
regelen
geschreven,
die
ik
u
ga
voorlezen,
en
ondervond
de
geen
zoon
geschreven, die ik
belemmering meer
meer in
in zijn
zijn huwelijksplan
huwelijksplan ::
belemmering
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OP EEN
Zoo volght de
Kunst Natuur
Natuur van
van pas,
pas,
de Kunst
En schept uit zuiver
zuiver maeghdewas
Geen dootse schaduw
schaduw van
van een Beelt,
Maer 't wezen, daer de ziel in speelt
speelt;j
Een
ziel, die,
die, zeker waert
waert ge-eert,
Een ziel,
Ons
aengebore zeden leert,
Ons aengebore
En
door den
den zwier
zwier der
der leden
leden toönt
En door
toont
Wat waerdigheit
daer binnen
woont.
waerdigheit daer
binnen woont.
Al 't geen haer milt
milt is toegedeelt,
Bewijst
wat mensch van mensch verscheelt.
Bewijst wat
Haer
oogen blaeuwen
blaeuwen in
den kring
kring
Haer oogen
in den
Gelijk turkoizen
turkoizen in den
den ring,
ring,
En
geven eenen
heldren dagh
dagh
En geven
eenen heldren
Van gunst en vrientschap en ontzagh.
Wat spreeckt,
zeit de
spreeckt, wat
wat zeit
de lieve mont,
wont,
Die 't hart
heelt en wont,
hart eens minnaers heelt
En,
een klanck van teêr
gewelt
teér gewelt
En, met een
Getempert, trotsen nedervelt,
Die willigh strijcken,
strijcken, en 't geweer
Voor
hare voeten
voeten leggen
leggen neêr.
Voor hare
Hoe weelig zwieren
zwieren hier
hier en daer,
De loeken
blonde hair
hair!!
locken van
van het blonde
zou gelooven, dat
Men
Men zou
dat de lucht
zucht.
Der lente in zu1cke
zulcke stricken
stricken zucht.
De boezem
boezem koestert
koestert kuische min.
Het schijnt of Cyprus
Cyprus Koningin
Koningin
De borst
borst dus
dus uitsteeckt, en gebiet
Al watze wil,
anders niet.
wil, en anders
Hoe blinckt de blancke perle aen 't oor,
Als dauw
dauwen
druppels van
van Auroor!
en druppels
Auroor !
Hoe voeght de
goude keten
keten om
om
de goude
Dien zwanenhals,
zwanenhals, daer 't heilighdom
diamante kruis aen vast,
Van 't diamante
Bedeckt het poezeligh albast
Van hare
hare nooit
bevleckte borst,
nooit bevleckte
Zoo blanck als
als sneeuw by wintervorst.
Zoo 't welgelijeken
welgelijcken wort
wort gelooft .,
*,
Hier
Kunst haer wit
Hier trof de Kunst
wit op 't Hooft.

----* Geprezen.
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Zal ik
ik u het huwelijksleven
huwelijksleven schetsen
schetsenvan
van den
den zoon
zoon des
des dichZal
haar, wier
wier beeltenis
beeltenis hij
hij hier
hiervoor
voor ons
ons verrijzen doet
doet?
?
ters met haar,
maar eerlijke
Geeraardt Brandt,
Brandt, de
de nuchtere,
nuchtere, verwloze, maar
eerlijke
niet veel
veel goeds
goeds van
van:: maar
maar schijnt
schijnt de gehistoricus, zegt
historicus,
zegt er niet
alleen te hebben
hebben opgemaakt
opgemaakt uit zekere retrospekschiedenis alleen
in zijn
zijn hoogen
klachten van
den dichter,
dichter, toen
toen hij
hij hem,
hem, in
tieve klachten
van den
pol:!zie in
in het
hettijdvak
tijdvak
ouderdom,
bezoeken. Vondels
Vondels poëzie
ouderdom, ging
ging bezoeken.
1650-1656 draagt
geenszins de sporen
sporen van
van zielelijden en
draagt geenszins
Lucifer was
aantocht, de gedichten
gedichten op
op
verzwakking;; de Lucifer
verzwakking
was in aantocht,
de Blockhuizen, op Karel
Karel den
den Ie,
deel van
vandie
dieop
opChrisChris1 e, een deel
Wilttina van
van Zweden,
Zweden, op
opMarten
Marten Tromp,
Tromp, Van
Van Galen,
Galen, de
de Wilttina
zangh op
het buiten
buiten der
der Hinlópens,
van het
het
Hinkipens, de Inwijdingh van
op het
Stadhuis werden geleverd:
geleverd : het krooningsfeest op
Amst. Stadhuis
St
Lucas had
had plaats.
plaats. Dat
Dat alles
alles wijst
wijst op
opeen
eenstemming,
stemming, die
die
St Lucas
wat Brandt
Brandt den
den dichter
dichter in
in den
den mond
mond legt:
*.
niet
elendig*.
legt : elendlg
niet is wat
Dat
Vondel, bij
bijdedebekommeringen
bekommeringen des
des levens,
levens, zijn troost
Dat Vondel,
zocht en
vond in
in de
debewerking
bewerking der
der Harpzanghen
Harftzanghen Davids, kan
en vond
daarom
waar zijn.
zijn.
daarom toch waar
qualyk gepAart [aan zyn
Joost
Jonge, zegt
zegt Brandt,
Brandt, „was
"was qualykgepáart
Joost de Jonge,
tweede vrouw], die zyn losse
zinnen [nog
[nog meer]
aan 't hollen
meeri aan
losse zinnen
holp, en
verdeê. Door zyn ongeregelt leven, slecht
geldts verdeL
en veel geldts
beleidt, en
verzuim liep
liep alles
alles in
in 't wilde."
wilde." Het komt mij
en bot verzuim
voor,
dat
die
toestand
te
sterk
gekleurd
jonge Joost
Joost
te sterk gekleurdis.
is. De jonge
voor, dat
geeft
over het geheel
geheel den
den indruk
indruk van
van een
een goeden
goeden hals,
hals, wien
wien
geeft over
van
zijns vaders
vaders genie
genie alleen
alleen een
een zekere neiging
neiging voor
voor het
van zijns
magnifique
toebedeeld, welke
welke hij
hij niet
nietbotvierde
botvierde in
in grootgrootwas toebedeeld,
magmfique was
sche dichtschilderingen,
dichtschilderingen, maar wáarvoor
hij
bevrediging
zocht
bevrediging
wáarvoor hij
in
het doen
doen van
vanonvoorzichtige
onvoorzichtige handelsspekulaties en
en in
in het
in het
leven
een betrekkelijk
betrekkelijk grooten
grooten voet.
voet.
leven op een
Hij
iets artistieks
dat
natuur gehad
gehad hebben,
hebben, dat
in zijne
zijne natuur
artistieks in
zal iets
Hij zal
en
hem
de
verzijn
gevoel
van
orde
geheel
overschaduwde
en
hem
de
verzijn gevoel van orde geheel overschaduwde

*

" Indien ik
ik de
detroost
troost en
enverquikking
verquikking der
der Psalmen
Psalmen n'et
n'et hadde;
hadde; ik ververBl. 61: „Indien
* BI.
ging
mijn elende."
elende."
ging in mijn
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maken
aan de zijde zijner schoone vrouw, sterk
maken der waereld, aan
zal
doen najagen.
najagen.
zaI hebben
hebben doen
Wat
deze vrouw
vrouw aangaat
- toen
Vondel de
de vaerzen op
toen Vondel
Wat deze
aangaat —
haar
beeltenis maakte,
maakte, die
die wij gehoord hebben, was ze sedert
haar beeltenis
15
jaar het
hoofd van
van een
een huis
huis geweest.
geweest. Zij
Zij had
had haren
haren eerhet hoofd
1 5 jaar
sten man
geen kinderen
kinderen geschonken:
zij schijnt
schijnt in
gegoede
geschonken : zij
in gegoede
man geen
er was
omstandigheden
hebben verkeerd:
was dus
dus gelegenheid
verkeerd : er
omstandigheden te hebben
om
zich veel in
in 't openbaar
om zich
openbaar te vertoonen, en van zich te doen
spreken. Vondel bezingt
echter hare
engeb
zede
n,"
"a eng
e b o0 re ze
den,"
bezingt echter
hare „a
haar "w
igh eit,"
t," haar vvlekkeloos
Ie kke loos gemoed, bij
bij al haar
„waerd
aerdighei
schoonheid
lieftalligheid. Werpt
Werpt men
men mij
mij tegen,
tegen, dat
datzij
zij
schoonheid en
en lieftalligheid.
buiten Amsterdam
165o, buiten
eenige jaren,
jaren, wellicht van
van 1635 tot 1650,
geleefd heeft,
en hare
hare gangen
gangen dus
dusminder
minderkunnen
kunnen worden
heeft, en
nagegaan, -— dan andwoord ik,
er, voor
voor eene vrouw als
ik, dat er,
de beschrevene,
beschrevene, veel deugd
deugd noodig is,
zoo lang
lang met
met een
een
is, om zoo
hal
ven zeerob
zeerob als
als Dirck Hooft
Amersfoort te wonen,
wonen, en
en
Hooft in Amersfoort
halven
bij
de familie en
vrienden in
in Amsterdam
Amsterdam ter
ter goeder
goeder naam
naam
bij de
en vrienden
en faam
faam bekend
bekend te
te blijven.
blijven.
Dit
geloof ik:
van weelde
weelde hield,
Hooft veel van
Dit geloof
ik : dat Baertgen Hooft
dat
zij op
oponverstandige
onverstandigewijze
wijzeharen
harenbeperkten
beperktenman
man heeft
heeft
dat zij
aangezet,
om groote ondernemingen
doen : in zonderheid
ondernemingen te doen:
aangezet, om
consignaties naar Denemarken;
beiden gaarne
gaarne menschen
dat beiden
Denemarken ; dat
zagen:
zij hunne
hunne teering
gants niet inrichtten
inrichtten naar hunne
teering gants
zagen : dat
dat zij
neering, en
dat Just
Just zich
zich links
links en
en rechts
rechts bedriegen
bedriegen liet:
liet : heten dat
geen door
den vader
vaderniet
nietkon
konvoorkomen
voorkomen worden, om dat deze
door den
een weêrzin tegen den
den koophandel
koophandel had
had en
ende
deVoorzienigheid
Voorzienigheid
hem
tot den
den eersten
eersten dichter
dichter van
van zijn
zijnland
landhad
hadbestemd.
bestemd.
hem tot
Toen
hij
dan
ook
later,
ter
inning
van
eenige
prcetensiën
Toen hij dan ook later, ter inning van eenige prxtensien
zijns
naar Denemarken
Denemarken reisde (bijna 20 jaar na dat hij
hij
zijns zoons, naar
dit land nóg
bezocht had)
had) ontbrak
ontbrak hem
hem geenszins
geenszins de
de
ncig eens
eens bezocht
lust
aldaar een
tal van
van "groote
personaadjen", zoo als Brandt
lust aldaar
een tal
„groote personaadjen",
zich uitdrukt, "onsterffelyken
te zingen"
zingen" en
en verzett'e
„onsterffelyken lof toe
toe te
hij
zich niet
niet tegen
tegen het
hetmaken
makenvan
vanzijn
zijnportret,
portret, door
door den
den
hij zich
hofschilder Karel
van Mander*:
bewijst wel,
wel, dat
dat hij
hij zich
zich
Karel van
Mander* : dit
dit bewijst
niet zóo
als men
men het
het doet
doetvoorkomen.
voorkomen.
z6o ongelukkig
ongelukkig gevoelde,
gevoelde, als
Intusschen hadden er ontegenzeggelijk
treurige
gebeurtenissen
ontegenzeggelijk
gebeurtenissen
in zijne familie plaats
plaats gehad,
gehad, die
dieniet
nietonvermeld
onvermeldmogen
mogenblijven.
blijven.

**

verwarren met
met den
den ouderen.
ouderen.
Niet te verwarren
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jongeJoost
Joost„verquiste
.,verquisteen
enverloor,
verloor,binnen
binnenweinig
weinigjaaren",
De jonge
jaaren",
Geeraardt Brandt,
Brandt, „niet
zegt Geeraardt
"niet alleen
alleen zyn
zyneige
eigemiddelen,
middelen,maar
maar
ook zoo
zoo veel
veel van
van 't geen hem
hem anderen
anderen hadden
hadden toebetrout,
toebetrout,
ook
hy op
op't 'tpunt
puntstondt
stondtvan
vante te
breeken
[bankroettetegaan]
gaan]; ;
dat hy
breeken
[bankroet
waare zyn
zynvader,
vader,uit
uitvaderlyke
vaderlykezucht
zuchteneneerlieventheit,
eerlieventheit,
ten waare
hem de
de handt
handt hadt
hadt gebooden;
gebood en ; de
deschuldtheffers
schuldtheffers te
te vrede
vrede
hem
stellende, en
en groote
groote sommen
sommen voor
voorhem
hembetaalende."
betaalende."
stellende,
Het blijkt
blijkt inderdaad
inderdaad van
van elders,
elders, dat
dat de
de jonge
jonge Joost
Joost omomHet
streeks 1654
1654 den
denkousenhandel,
kousenhandel, dien
dien zijn
zijn vader
vader geheel
geheel aan
aan
streeks
hem overgelaten
overgelaten had,
had, verliet,
verliet, maar
maar toch
tochgenoegzaam
genoegzaam ter
ter
hem
n
goeder naam
naam stond,
stond, om
om den
den 55n December
December den
als lid
lid
goeder
den eed
eed als
van het
het Gilde
Gilde der
derMakelaars
Makelaars te
te kunnen
kunnen doen.
doen.
van
Bij gelegenheid
gelegenheid van
verkoop van
van eenig
eenig vast
vastgoed,
goed, dat
dat
van den verkoop
Bij
aan de
de drie
drie minderjarige
minderjarige kinderen
kinderen uit
uit zijn
zijn huwlijk
huwlijk met
met AeltAeltaan
van Bancken
Bancken toebehoorde,
toebehoorde, treden
treden als
als voogden
voogden op
op:: de
de
gen van
oude Vondel
Vondel en
endiens
diensvriend
vriendPieter
PieterBlesen.
Blesen.Moet
Moetdaaruit
daaruit
oude
toch wellicht
wellicht afgeleid
afgeleid worden,
worden, dat
dat de
de vader
vader van
van de
denatuurnatuurtoch
lijke
voogdij
over
zijn
kinderen
ontzet
was?
Hoe
't
zij
- zoo
zoo
lijke voogdij over zijn kinderen ontzet was ? Hoe 't zij
Baertgen
voor nu
nu2424jaar
jaargeleden,
geleden,voorstelde
voorstelde bij
bij de
de
Baertgen hem,
hem, voor
cither
eens weêr
weêr een
een„duëttinootjen"
"duëttinootjen" samen
samen tetezingen,
zingen,—
- de.
de.
cither eens
duo,
dien zij
zij op
op een
eengraauwen
graauwen Decemberavond
Decemberavond van
van het
het jaar
jaar
duo, dien
1659 aanhieven,
aanhieven, was van
van een
eenhoogst
hoogstaandoenlijken
aandoenlijken aard,
aard,
Zij
woonden in
in een
een klein
kleinhuisjen
huisjenop
ophet
hetRockin
Rockin*.*. Het
Hetwas
was
Zij woonden
8 uur
uur ininden
denavond.
avond. Baerte
Baerte was
wasmet
meteenig
eenignaaiwerk
naaiwerk bezig.
bezig.
Justus'
Maria, pas
pas elf
elfjaar
jaaroud,
oud,was
wasalalhandig
handig
Justus' voordochtertjen
yoordochtertjen Maria,
genoeg
om hun
hunjongste
jongstekind,
kind,Willem,
Willem,een
een4-jarig
4-jarigknaapjen,
knaapjen,naar
naar
genoeg om
bed
te hebben
hebben kunnen
kunnen leggen.
leggen. Haar
Haarouder
ouderbroeder
broeder Adriaan
Adriaan
bed te
(geb.
1644), onderstel
onderstel ik,
ik, dat
dat het
het huis
huis uit
uitwas.
was. Zij
Zij zelve
zelve
(geb. 1644),
haar vader
vaderenentweede
tweedemoeder
moeder;
schijnt
mij in
in waardschap
waardschap bij
bij haar
schijnt mij
;
want
Brandt zegt,
dat de
de voorkinderen
voorkinderen bij
bij Vondel
Vondel en
en Anna
Afina
want Brandt
zegt, dat
bleven.
nu al
al een
een man
man van
van4747jaar,
jaar,zat
zatvoor
voorden
denhaard,
haard,
bleven. Just,
Just, nu
met de
de handen
handen ininden
denzak.
zak.DeDe
eerstgeborene,uit
uitzijn
zijnhuwelijk
huwelijk
eerstgeborene,
met Baertgen,
Baertgen, die
dieJoost
Joostheette,
heette,alsalsvader
vaderenengrootvader,
grootvader,stond
stond
bij
tafel, met
metden
denmeesten
meestenernst
ernst
een
kaartehuistetebouwen.
bouwen.
bij de tafel,
een
kaartehuis
Wij,
die Just
Just gezien
gezien hebben
hebben als
als de
defrissche
frissche kavalier,
kavalier, met
met
Wij, die
zijn
napelsche zijden
hij zoo
zoo schuchter
schuchter zijn
zijn hof
hof
zijn napelsche
zijden kousen,
kousen, toen
toen hij

** Te onderstellen;
Mei 1656
·jen van
van
„kraemkindt"-jen
een .kraemkindt"
dáar een
werd van dáar
1656 werd
want in
in Mei
onderstellen ; want
hen begraven.
begraven.
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16 35 —
1635
- 1661
1661..

bij
Baertgen kwam
kwam maken,
maken, zouden
zouden hem
hem bij
bij de
deherinnering
herinnering
bij Baertgen
moeilijk
vervallen ziet
hij er
er uit,
uit, alaldragen
dragen
moeilijk herkennen,
herkennen, zoo
zoo vervallen
ziet hij
zijne kleêren
kleeren nog
nog geene
zijne
geene sporen
sporen van
van armoede.
armoede.
gezondheid heeft
heeft weerstand
geboden aan
Baertgens gezondheid
weêrstand geboden
aan den
den
drang
van het
het lijden
lijden;; een
een weinig
weinig vermagering
vermagering misstaat
misstaat der
der
drang van
44I-jarige
I -jarige vrouw
zij in de
de kaars
kaars ziet,
ziet, en
en met
met die
die
vrouw niet;
niet ; en
en als
als zij
fraaye
van altoos,
altoos, ditmaal
ditmaal een
eengaren-,
garen-,geen
geengouddraad,
gouddraad,
fraaye vingers van
door
naald steekt,
steekt,ondergaat
ondergaatmen
menonwillekeurig
onwillekeurigden
den indruk
indruk
door de naald
eener schoonheid, wier harmonien
harmoniën door
kleed van
vanlompen
lompen
door geen kleed
zouden
te verstoren
verstorenzijn.
zijn. Zij
Zijwerpt
werptnu
nu en
endan
dan een
een weemoedigen
weemoedigen
zouden te
blik op
op het
hetkaartehuis,
kaartehuis,dat
datlhaar
Ihaarzoontjen
zoontjenbouwt,
bouwt,en
enzucht
zucht dan.
dan.
"Heb-je
betalingen te doen,
doen, man
man?"
zegt ze.
ze.
„Heb-je nu
nu nog betalingen
?" zegt
Just
hethoofd
hoofdop,
op,werpt
werpteen
eenrolletjen
rolletjenpapier,
papier,waarme6
waarmeê
Just heft het
hij
heeft zitten
zitten te
te spelen,
spelen, in
in den
den haard,
haard, wrijft
wrijft zich
zich over
over het
het
hij heeft
voorhoofd
zegt:: „Ja,
"Ja, den
den wissel
wissel van
van Ricci
Ricci !I ik
ik heb
heb dien
dien
voorhoofd en
en zegt
Napolitaan,
ouden handelsvriend,
handelsvriend, niet
niet kunnen
kunnen weigeren
weigeren
Napolitaan, als
als ouden
zijn
van 30o
300 scudi te accepteeren
accepteeren;; hij
hij zofi
zoû mij
mij in
in tijds
tijds
zijn tratta
tratta van
dekken.
Hij heeft
heefthet
hetvergeten,
vergeten,zoo
zooals
alszezemij
mijalt6os
altóosvergeten
vergeten!"I"
dekken. Hij
-— "Maar,
stelje
je je
je dan
dan ook
ook zoo
zoo licht
licht borg
borg?? -—
„Maar, man, waarom stel
onze ongelukken,
ongelukken, en
ennunujejemakelaar
makelaarbent,
bent,hadt
hadtje
je dat
dat goed
Na onze
kunnen
weigeren."
kunnen weigeren."
-— "Ben-je
vergeten," zegt hij,
hij, „wat
"wat groote
grooteverplichverplich„Ben-je dan
dan vergeten,"
tingen
ik aan
aandie
diefamilie
familieheb
heb?..
Heeftzijn
zijndochter
dochterjejeborstborsttingen ik
? . . . Heeft
beeld
niet gemaakt
gemaakt?? Het isis haar
haar goed
goedbetaald
betaald;; maar
maar zulke
zulke
beeld niet
dingen zijn
goud op
op tetewegen
wegen. ...
dingen
zijn met
met geen goud
. .""
blijk zijner
zijner liefde
liefde deed
deed Baertgen
BaertgenAan.
áan. Zij
Zij ging
gingbij
bijhem
hem
Dit blijk
staan,
met hare
harevingeren
vingerendoor
doorzijn
zijnharen,
haren,en
enkuste
kustehem
hem
staan, ging met
het voorhoofd.
voorhoofd.
op het
"Hoû-je dan
altijd nog zoo
zoo véel
véel van
vanme,
me,Just
Just?"
vroeg zij,
zij,
„Hoti-je
dan altijd
?" vroeg
bewogen stem.
stem.
met bewogen
"Vraag
dat nog,
nog, Baertgen
Baertgen?" riep
hij. „Voor
"Voor wie
wie heb
heb ik
ik
„Vraag je dat
riep hij.
naar rijkdommen
nog op
op
naar
rijkdommengetracht?
getracht ?Voor
Voorwie
wiezal
zalikik het
het lot
lot nog
nieuw gaan
gaan uitdagen
uitdagen??-— Voor
Voor wie,"
wie," voegde
voegde hij
hij er
er stil
stilbij,
bij,
nieuw
"heb ik zelfs
zelfs dingen
dingen gedaan,
gedaan, die
die ....
„heb
. .""
Zij sloot
sloot hem
hem den
den mond.
mond. „Ach,"
"Ach," zeide
zeide ze,
ze,spreek
spreekhet
hetniet
niet
Zij
uit!
0
zeker,
ik
ben
schuldig,
...
de
schuldigste,"
fluisterde
zij.
uit ! 0 zeker, ik ben schuldig, . . . de schuldigste," fluisterde zij.
- „Neen,
"Neen, Baertgen,"
Baertgen," zeide
zeide hij
hij:: „ik,
"ik, als
als de
deman,
man, had
had verver—
standiger moeten
moeten zijn
zijn I! Maar
aan mij
mij te
te rekenen,
rekenen, dat
dat
standiger
Maar isis het
het aan
ik er
er trotsch
trotschopopwas
was
de
liefste
vrouw
van
het
land
te
hebben
de liefste vrouw van het land te hebben ?"?"
?.'
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Terwijl • zij zoo spraken,
Terwijl'
het dochtertjen
dochtertjen Maria
Maria den
den
spraken, had
had het
kleinen Joost
kleinen
Joost buiten
buiten de
dekamer
kamer getroond.
getroond. In
Indit
ditoogenblik
oogenblik ging
ging
de klopper
klopper aan de voordeur en men hoorde spreken
spreken op de stoep.
De echtgenoten
echtgenoten ontzett'en
ontzett'en lichtelijk
lichtelijk en luisterden. Zij
Zij hoorden
hoorden
nu niets
het tikken
tikken der
der gangklok.
gangklok.
nu
niets meer
meer dan
dan het
Maar
oogenblik daarna
daarna opende
opende men
men de
de huisdeur,
huisdeur, en
en
Maar een
een oogenblik
te zeggen,
zeggen, dat
dat de
de neven
neven
Maria
binnen, om
Maria kwam
kwam haastig
haastig binnen,
om te
De Wolff
W olff en
en Van
Van der
der Vecht
Vechtvader
vader wenschten
wenschten te
tespreken.
spreken.
Just
Baertgen zagen
zagen elkander
elkander met
metongerustheid
ongerustheid aan,
aan, en
en
Just en Baertgen
gelijk:: „Verzoek
"Verzoek de
deHeeren
Heerenom
ombinnen
binnentetekomen."
komen."
zeiden
zeiden te gelijk
Just ging
ging naar
naar achter,
achter,
Baertgen zett'e
zett'e zich
Baertgen
zich aan
tafel;; Just
aan de tafel
te ontvangen.
ontvangen.
om
Heeren door
door de
debinnenkamer
binnenkamer te
om de Heeren
Joan
de Wolff
WolffenenJacob
Jacobvan
vander
derVecht
Vechtwaren
warenzwagers,
zwagers,beide
beide
Joan de
*
(al
voerde
Joan
maar
den
titel
van
aanzienlijke
kooplieden
aanzienlijke kooplieden* (al voerde Joan maar den titel van
"Sijcraemer"),
eene zwagerszoon
zwagerszoon en
en de
deandere
anderezwagerszwagers„Sijcraemer"), de
de eene
schoonzoon
dichter Vondel.
Vondel.
schoonzoon van
van den dichter
Jacob
der Vecht,
Vecht, die
die een
een jaar
jaar of
ofacht
achtouder
ouderwas
was dan
dan
Jacob van
van der
Joan
en
de
vijftig
achter
den
rug
had,
trad
het
eerste
binnen.
Joan
de vijftig achter den rug had, trad het eerste binnen.
Baertgen
rees op
openenverzocht
verzochtdedeHeeren,
Heeren,meer
meermet
meteen
eenheusch
heusch
Baertgen rees
gebaar
woorden, plaats
plaats te
te nemen.
nemen.
gebaar dan
dan met woorden,
hetwoord
woord:
"Baerte-nicht," zeide
zeide hij,
hij, „wij
"wij
De Wolff
Wolff nam
namhet
: „Baerte-nicht,"
eentijding
tijdingbrengen,
brengen,die
dievan
vangeen
geenaangenamen
aangenamenaard
aard
komen
komen je een
is.
Gij weet,
weet, dat
datwe
weJustus
Justusvoor
vooreen
eenpaar
paarjaar
jaarhebben
hebbenaanaanis. Gij
voorkoming van
van nieuwe
nieuwe moeilijkheden
moeilijkheden het
het land
land
geraden,
geraden, ter voorkoming
verlaten, en
enonder
onderbehoorlijk
behoorlijktoezicht
toezichtzijn
zijnfortuin
fortuinininOostOostte verlaten,
Inje
te gaan
gaan beproeven
beproeven ,...
Maar Just
Just was
was daar
daar niet
niet toe te
te
Inje te
. . Maar
bewegen ....
Ondertusschendaar
daarmoest
moestraad
raad geschaft
geschaftworden
worden. ...
bewegen
. . Ondertusschen
. .""
„Ja,
"Ja, neef Hans,"
Hans," riep
riep Justus
Justus uit,
uit, De
De Wolff
Wolffden
denvoornaam
voornaam
dragen:
"jehebt
hebt
gevend,
dien hij
hij in
in hun
hun kindsheid
kindsheid plach
plach tetedragen
gevend, dien
: „je
volkomen gelijk:
heb mijn
mijn onrecht
onrecht ingezien
ingezien:: het
het kan
kan z6o
zóo
volkomen
gelijk : ik
ik heb
niet langer
langer gaan...
Och, ik
ik twijfel
twijfel niet,
niet, of je
je zult
zult ook
ook
niet
gaan ... Och,
Baertgen bereid
vinden, om met
met me
mescheep
scheep te
te gaan
gaan ....
maar
Baertgen
bereid vinden,
.... maar
ben nog
nog niet
niet door
door al
al m'n
m'n obligo's
obligo's heen
heen ....
."
ik ben
..."
- "„Verontrust
Verontrust je
daar niet over,"
over," zeide
zeide Van
Van der
der Vecht.
Vecht.
—
je daar
"Ik
heb, buiten
buiten mijn
mijn schade,
schade, voor
voor den
den wissel
wissel van
vanRicci
Ricci
„Ik heb,
kunnen intervenieeren.
interveniëeren. We
Wehebben
hebbenalles
allesklaargemaakt
klaargemaakt;; het
het
kunnen
passagiegeld is
betaald....
maar Baertgen
Baertgen kan
kan niet
niet meé
meê ....
."
passagiegeld
is betaald
.... maar
..."
der Vecht was lakenkooper, V.
Y. L.,
L., VII
VII 632.
** Van der
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— "Neen,
„Neen, zeide De Wolff, zich zelf aanmoedigende, "Baert„Baertgen kan
niet meê."
kan niet
-— ,,0
ons dat
datnog
nogoverkomen
overkomen I"
„O God I! moest ons
!" riep de vrouw
en bedekte
bedekte zich,
zich,op
opde
detafel
tafel leunend,
leunend, het gelaat met de handen.
"Baertgen
I" riep
Just, en
en werd
werd zoo
zoo bleek
bleek als
als zijn
„Baertgen niet meê !"
riep just,
linnen.
"Maar, Heeren
Heeren!I dan
niet."
linnen. „Maar,
dan ga
ga ik óok
6ok niet."
„ Je zult wél,"
"Je
zeide Van
Vecht.
wél," zeide
Van der Vecht.
„Maar
ik ben
!" riep
"Maar ik
ben toch
toch vrij
vrij man
man I"
"Ik zal
zal vader
riep Just.
Just. „Ik
gaan vragen, of dat
dat een
een behandeling is I"
!"
-— "Vader
excuseert zich
van je
je nog
nog vóor
vertrek te
„Vader excuseert
zich van
v6or je vertrek
ontmoeten 1"!" zeide
zeide de
Wolff op
op zachten
zachten toon.
toon.
de Wolff
„Mijn GodI"
verschrikkelijk !I Vader, die
God!" riep
„dat is verschrikkelijk
"Mijn
riep Just
Just:: "dat
me verstoot."
-— "Hoe
hém, zijn zaken, zijn
naam behandeld!"
„Hoe heb-je
heb-je hém,
zijn naam
behandeld !"
zeide Van
der Vecht,
V echt, "Heeft
geen 40,000
bij
guldens bij
Van der
„Heeft hij
hij geen
4o,000 guldens
laten zitten?
oorzaak dat
dat hij
hij
je akkoord
akkoord laten
Ben-jij geen
geen oorzaak
zitten ? -— Ben-jij
dat postjen
postjen in
den grooten lommerd
moeten aanlommerd heeft
heeft moeten
in den
nemen
?"
nemen ?"
Just verviel in
een mijmering.
mijmering. Hij
Hij leunde
leunde zijn
zijn hoofd
hoofd aan
aan
in een
den hoogen schoorsteen.
De Heer
HeerVan
Vander
derVecht
Vechthaalde
haaldeeen
eenopgerold
opgeroldpergament
pergament
uit
den zak.
zak. De
De Wolff
W olfffronste
fronste lichtlijk het gelaat,
als of hij
hij
uit den
gelaat, als
het slaan
slaan van
van een
grooten slag
nog onnoodig hield.
slag nog
een grooten
Plotselijk keerde
Just zich
om, en zeide:
zeide : "Ik
„Ik ga niet;
zich om,
niet ; ik
keerde Just
scheî
mijn huisvrouw."
huisvrouw."
schei me niet van
van mijn
-— "Vrindtje,"
andwoordde de
Heer Van
Van der
der Vecht, "dan
„Vrindtje," andwoordde
de Heer
„dan
moeten
we je aanzeggen,
in
moeten we
aanzeggen, dat
dat je wél zult gaan:
gaan : want
want dat
dat in
Burgemeesterskamer aldus
besloten
is."
aldus besloten is."
vonnis !"
-— ,,0
'" riep Baertgen, trad op haar man
God ! een vonnis
„0 God!
toe,
enomhelsde
omhelsde hem.
hem. "Wij
Just,"
„Wij hebben samen misdaan,
toe, en
misdaan, Just,"
zeide zij,
"laat het
het ons
onssamen
samenmoedig
moedigdragen.
dragen. Moeten wij
zij, „laat
wij een
tijd
gescheiden zijn
wie weet
wat een
een gelukkige toekomst
zijn -— wie
tijd gescheiden
weet wat
of zich,
zich, over
over weinige
weinige jaren,
jaren, voor
voor ons
ons nog
nog weêr
opent. t,
weêr opent."
-— "En
wanneer, wanneer
wanneer wordt
wordt dat
dat gruwzame
gruwzame vonnis uit„En wanneer,
gevoerd?"
Just. „Zal
"Zal ikikgevangen
gevangengenomen
genomen worden?
vroeg just.
gevoerd ?" vroeg
worden ?
Zal men
mij boeyen
?"
men mij
boeyen ?"
-— "Wel
neen, Just,"
Just," andwoordde de
goedhartige Jan
Jan de
de
„Wel neen,
de goedhartige
Wolff:
"als ge
ge u goedschiks
goedschiks tot
de reis
reis laat
laat vinden,
Wolff: „als
tot de
vinden, zal
zal je
geen leed geschieden."
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vertrek is
-— „Maar
"Maar je vertrek
is op
op overmorgen
overmorgen bepaald,"
bepaald," voegde
voegde
Van
der
Vecht
er
bij.
Van der Vecht er bij.
"Overmorgen!"
riepen Just
„Overmorgen !" riepen
Just en Baertgen
Baertgen te
tegelijk,
gelijk,op
opwanwanhopigen
toon.
hopigen toon.
„En mijn
"En
mijn uitrusting
uitrusting !"!" zeide Just.
Just.
"Nicht
heeft daarvoor
daarvoor gezorgd,"
gezorgd," andwoordde
andwoorddeDe
DeWolff,
Wolff,
Agnes heeft
„Nicht Agnes
-— hiermeê
hiermeê zijn
zijn vrouw, de
de vermaarde
vermaarde Agnes
AgnesBlock,
Block,aanduidende.
aanduidende.
"Och
als nicht
nichtBaertgen
Baertgen morgen
morgen de
deoverkleêren
overkleêren maar
maar
„Och ja, als
zoo
wat bij-een-pakt,"
bij-een-pakt,', zeide
zeide Van
Van der
der Vecht,
Vecht,„dan
"dangaat
gaatalles
alles
zoo wat
van zelf."
zelf."
"Wij
zullen u komen
komen afhalen,"
afhalen," zeide
zeide De
De Wolff.
W olff.
„Wij zullen
„En vader
!" —
"En
vader I"
-— "Vader
- zult
zult gij
gijniet
nietmeer
meerzien,"
zien,"andwoordde
andwoordde De
De
„Vader —
Wolff:
"hij
is,
met
Anna,
bij
mij,
buiten."
Wolff: „hij
met Anna, bij mij, buiten."
En den
den 22nn dag
daaraan, naderden
naderden den steiger
steiger nabij
nabij den
den
En
dag daaraan,
Schreyerstoren,
midden van
van het
hetgewoel
gewoelveler
velerpersonen,
personen,
Schreyerstoren,te
te midden
die
elkaàr vaarwel
vaarwel zeiden
zeiden en
en die
diebezigen
bezigenmatrozen
matrozen hun
hun
die elkaår
bagaadje aanbevalen, ook
ook Just
Justvan
vanden
denVondel,
Vondel,die
diezijn
zijnvrouw
vrouw
bagaadje
onder
zijn éenen
éenen arm
armhad
hadenenzijn
zijnéenig
éenigdochtertjen
dochtertjenonder
onderden
den
onder zijn
anderen.
zijn oudste
oudste zoontjen
zoontjen was
wasererbijbij;
enop
opeen
eenpaar
paar
anderen. Ook zijn
; en
passen
afstands volgden
volgdende
deheeren
heeren Van
Van der
der Vecht
Vecht en
en De
DeWolff.
Wolff.
passen afstands
De
boot, die
die just
J ustnaar
naarboord
boordzoll
zoûvoeren,
voeren,lag
lagaan
aanden
den
De boot,
steiger.
Aan
de
koffers
van
den
tobbert
was
niet
veel
in
te
steiger. A an de koffers van den tobbert was niet
in te
laden.
schip lag
lagopopzijn
zijnvertrek,
vertrek,met
metden
denvoorsteven
voorsteven
laden. Het schip
naar
wind gunstig
gunstig bleef
bleef en
en er
er geen
geen
naar Pampus
Pampus gekeerd.
gekeerd. Als
Als de
de wind
vorst
tusschen beide kwam,
kwam, zoil
zoû men,
men, hoewel
hoewel het
hetDecember
December
vorst tusschen
was,
eenmaal aan
aan Texels
Texels reede,
reede, dadelijk
dadelijk zeilen.
zeilen.
was, eenmaal
Sints lang
waren de
de juweelen,
juweelen, die
die het
hetborstkruis
borstkruis omgaven,
omgaven,
lang waren
door Just
gemeenoveroverJust in
in der
der tijd
tijd aan
aan Baertgen geschonken, met gemeen
leg te
te gelde
geldegemaakt
gemaakt;
maarhet
hetzilveren
zilverenkasjen
kasjenininkruisvorm
kruisvorm
; maar
was
nog aanwezig.
aanwezig.
was nog
Baertgen had
daarin van
van Just,
Just, door
door een
een romeinsch
romeinsch geestegeestehad daarin
lijke,
een stukjen
stukjen van
vanhet
hetechte
echtekruis
kruisdes
des
Heilandsgekregen
gekregen;
lijke, een
Heilands
;
in
die onderstelling
onderstelling noemt
noemt Vondel
Vondel het,
het, in
in zijn
zijn gedicht,
gedicht, een
een
in die
"heiligdom".
„heiligdom".
Toen zij
zij nu,
nu, met
metdiepe
diepeaandoening
aandoeningelkaår
elkaàrvaarwel
vaarwelhadden
hadden
gezegd, en
en Justus
Justus vrouw
vrouwen
kinderenncigmaals
nógmaalsomhelsd
omhelsdhad,
had,
en kinderen
kreeg
Baertgen
uit
haar
beugeltasch
een
klein
pakjen,
dat
zij
kreeg Baertgen
haar beugeltasch een klein pakjen, dat zij

14.
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.. „Hier
nog gaf,
gaf, met
met de
de woorden
woorden:
"Hier heb
heb je het kruis, het
Just nog
teeken des lijdens
lijdens;; ik
ik heb
heb er
er wat haren van
van een
een boetende
boetende
teeken
Magdalena
om
heen
gewonden."
gevvonden."
Magdalena
heen
met dat souvenir,
souvenir, met die blonde
blonde haarlok, die ontrold,
En met
lengte had,
amsterdamsche ellen
ellen lengte
had, was
was de
de uitmisschien, twee amsterdamsche
punt in
in de
de boot
boot af
af te klimmen, toen iemant,
op het punt
wijkeling op
zóo niet
woü laten vertrekken.' den steiger
steiger
'die hem
hem toch
toch zcio
niet woil
€die
vader,
die
omtrent
was de
de 72-jarige vader,
omtrent
kwam loopen. Het was
op kwam
stemming van den
den goedhartigen
goedhartigen loshoofd was
de gelukkige stemming
"Anna ligt
ligt buiten
ingelicht. Hij
ingelicht.
Hij drukte
drukte hem
hem aan
aan zijn
zijn hart.
hart. „Anna
7)
zeide' hij
hij;; „maar
"maar wenscht
wenscht uu Gods zegen". 7)
ziek," zeide
zoon nog een
een schrijven mede voor den
zijn zoon
Daarop gaf hij zijn
ter Zee
Zee en
en extraextraRijcklof Goenszen,
Goenszen, Kommandeur
Kommandeur ter
Heer Rijcklof
in Indiê;
riemslagen van twee
Indië ; en
en de krachtige riemslagen
Raad in
ordinaris Raad
armen Just
Just naar
naar boord.
boord. **
den armen
matrozen voerden den
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maand Maart van
jaar 1661. Het is nu
Wij
zijn in
Wij zijn
in de maand
van het jaar
dat Vondel, de
dichter, die,
die, ondanks
ondanks zijne
bijna drie
jaar, dat
de dichter,
drie jaar,
73
jaren, zich
handhaaft in
in de
de volle
volle kracht
kracht en
en gloed van
zich handhaaft
73 jaren,
van Leezijn
talent, onder
onder de
de suppoosten
suppoosten van
van het
het "Huys
„Huys van
zijn talent,
is
ninghe";
Stads-"Lommert";j is
Grooten Stads-„Lommert"
ninghe" ; anders gezegd den Grooten
opgenomen,
en
daar,
tegen
een
salaris
van
12
gulden
10
1
o
gulden
opgenomen, en daar, tegen een salaris van 12
stuivers
week, aan de
de Beleen-banck zijn werk verricht.
stuivers in
in de
de week,
Alle dagen zag
men hem
hem twee
twee maal
maal van
van de
de Princegracht,
Princegracht,
zag men
het hoekhuis
hoekhuis van
van de
de Beerestraat,
op éen huis
hij
waar hij
Beerestraat, waar
huis na het
8)
naar
de
Lommertsteeg
schrijden,
om
de
thans
woonde,
de
om
schrijden,
thans woonde, 8) naar de Lommertsteeg
boek tetestellen,
stellen,waar
waar armen
armen of
of verlegen
panden
luiden
verlegen luiden
panden te
te boek
geld
geschoten wordt.
wordt.
geld op geschoten
zijn
Toen
verkwistingen en
en domme
domme ondernemingen
ondernemingen van zijn
Toen de verkwistingen
het verlies
verlies van
van zijn
zijn persoonlijk
zoon
waren
vermogen waren
zoon hem
hem op
op het
persoonlijk vermogen
te
staan gekomen,
gekomen, en
en hij
moederlijke nalatenschap
had
nalatenschap had
te staan
hij de
de moederlijke
vastgemaakt
hoofd zijner
zijner dochter,
dochter, opdat niet t'eeniger
vastgemaakt op
op het hoofd

*. Van
v.
Van Lennep
Lennep heeft
heeft ook
ook hier
hier het
het rechte
rechte jaar
jaar niet:
niet :VII,
VII, 630
63o e.
e. v.
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tijd ook dit kapitaaltjen de prooi van Just zoû
zoti worden, ontbraken
ontbraken
hem
geheel de
demiddelen
middelenom
omzelf
zelfininzijn
zijnonderhoud
onderhoud te
te voorzien,
hem geheel
en ware
ware niet
niet de edelhartige bescherming eener schoone vrouwegestalte uit
lijke gestalte
uit dat tijdperk tusschen-beide gekomen,
gekomen, dan
waren vader
waren
vader en
endochter
dochter de
de uiterste
uiterste behoefte
behoefte zeer nabij
nabij geweest.
geweest.
Te weinig
weinig hebben
hebben zich
zichde
denieuwere
nieuwereletterkundigen
letterkundigenmet
metdie
die
vrouwenfiguur beziggehouden,
had deze
deze Anna
A n na
beziggehouden,enen toch
toch had
misschien niet minder
misschien
minder verdiend opzettelijk
het licht te
opzettelijk in
in het
worden gesteld
worden
gesteld dan
Anna van
van den
den Vondel,
Vondel, Anna
Anna Visscher,
Visscher,
dan Anna
Anna Maria
Maria Schurmans. Ik
betreur, dat
we geen
geen portret
portret
ja Anna
Ik betreur,
dat we
van haar
van
haar bezitten:
ons met
met een
een slechter willen
bezitten : al zouden we
we ons
behelpen
van Anna
Anna Wijmers ** het
schoonste van
van de
behelpen dan
dan dat
dat van
het schoonste
waereld) Anna
waereld.)
van
Hoorn,
zoo
was
haar
naam,
behoorde
Anna van Hoorn, zoo was haar naam,
tot
een deftig
deftig Amsterdamsch geslacht,
drie
tot een
met drie
geslacht, dat zegelde met
zilveren
in-een-gevlochten jachthoorns op een
een rood
rood veld. Haar
zilveren in-een-gevlochten
broeder
schijnt handelaar
handelaar geweest te zijn;
zij woonden
broeder Pieter schijnt
zijn ; zij
in de
in
de Teertuynen;
Van
moederszijde
sproten
uit het
Teertuynen ; Van moederszijde sproten zij
zij uit
bekende
der Van
Van Necks.
Necks.
bekende geslacht
geslacht der
Anna
behoorde tot de
de zeer
zeergevierde
gevierde schoonen van
hare
van hare
Anna behoorde
tijd
werd geliefd
geliefd en
en geëerd
het hoofd
hoofd eener uitgelezen
tijd en werd
gederd als
als het
schare
van amsterdamsche juffers,
den naam
naam hadden
hadden zich
schare van
juffers, die
die den
het hart
hart met
met een
een gulden
gulden maliënkolder
malienkolder tegen de schichten van
het minnegoodtjen bedekt
hebben t.
bedekt te hebben
t.
Al wordt
wordt een
een Half-Godt omgedragen,
Al bruist'er op een
een zege-wagen
zege-wagen
Een vo1ck-verheerend'
volck-verheerend' man,
Een winne-landigh
winne-Iandigh Heldt;
Heldt;
yver-dienaers neder-knielen,
Méer yver-dienaers
kijckers door elkander
elkander krielen,
Méer kijckers
Als d'Amstelsche Dian'
Nymphjes brenght
brenght in 't velt.
Haer Nymphjes
had men
men inderdaad
inderdaad den
den bijnaam van
i a na,
Anna-zelve had
van D
Dian
a,
de kuische jachtgodin,
jachtgodin, gegeven, en
enhaar
haarfamilienaam
familienaam bood,
bood, in
in
geestder
dertijd,
tijd,een
eenruim
ruimveld
veld tot
totwoordspelingen
woordspelingen:: allereerst,
den geest
meende men,
men, droeg
droeg de
de ranke
ranke jonkvrouw
jonkvrouw dien
dien op
op het
hetblanke
blanke
meende

*

* Mevrouw
Mevrouw Six,
Six, D. Warande,
Het schijnt
schijnt dat
dat den
den naem van
Warande, X, 166, 168
168..•„Het
Anna," zegt
brengt tot de geleertzegt Beverwijck,
Beverwijck, ,wt
• wt nootsakelickheyt
nootsakelickheyt van 't Noot-lot hrengt
heyt van
83, t tBeverwijck,
Beverwijck,
van de
de gene
gene die
diehem
hemvoeren."
voeren," WtnementA
Wtnementh 1643,
1643, bI.
bl. 83.
Wtnementheyt, 1639, bl.
bI. 16.5.
165.
Wtnementheyt,
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voorhoofd,
zijnde de HOORNEN van
wassende maan,
maan, waar
waar
voorhoofd, zijnde
van de wassende
Eenfriesch
frieschdichter,
dichter,Gerard
Gerard
de Diana
Diana meë
meêwordt
wordtafgebeeld.
afgebeeld.Een
de
derGenerale
Generale Staten,
Staten, was
was éen
éen
Staeckman,
Lid der
Staeckman, bekend
bekend als
als Lid
harer
ijverigste aanbidders,
aanbidders, en
enzich-zelven
zich-zei venbij
bijApollo
Apolloofofde
deZon
Zon
harer ijverigste
vergelijkende,
zeer vreemd
vreemd voor,
voor, dat
datPhcebe
Phrebe
vergelijkende, kwam
kwam het
het hem zeer
of de
de Maan,
Maan, die
die van
vandedeZon
Zonharen
harenglans
glansonleende,
on leende,den
denmoed
moed
had
zijne hulde
hulde onverhoord
onverhoord te laten.
laten.
had zijne
soit"„ la corne
d'abondance,
Soit Anne
que ce soit
Anne que
corne d'abondance,
Dont ton
Dont
ton Amant
Amant cerchoit
jouïssance
cerchoit „" la pleine jouIssance
Par vne si longue
longue douleur,
Ou soit
0 is s a n t "
soit la
la belle
bellemarque
marque
soit que
quedu
ducr
croissant
„ ce soit
barque
[Qui, brille, au firmament
firmament "„ et fait
fait voguer sa barque
Au gré de
ta cruelle humeur],
humeur],
de ta
Sois Anne,
pour ton nom
nom "„ de
beaux fruicts
fruicts abondante;
Anne, pour
de beaux
croissante ;
Sois pour
jour en jour
jour croissante;
pour ton Apollon
Apollon „" de
de jour
fin plus
sceur. *•
Sois àA.lala fin
plus que sa sreur.

Mij is,
zoo ver
ver ikikweet,
weet,niets
nietsvan
van
Annaasdichtwerk
dichtwerkonder
onder
is, zoo
Annaas
de
oogen gekomen
gekomen;; maar
maarhare
hareletterkundige
letterkundigetijdgenooten
tijdgenooten
de oogen
roemen
minder hare
hare poëzie
poëzie en
enhaar
haarbedrevenheid
bedrevenheid in
in
roemen niet
niet minder
dan
hare
schoonheid
en
muzikaal
talent.
Bij
zoo
vele
talen
talen dan hare schoonheid en muzikaal talent. Bij zoo vele
bekoorlijkheden
naar men
men van
van haar
haar getuigt,
getuigt,
bekoorlijkhedenvoegde
voegde zij
zij nog,
nog, naar
vroomheid,
huishoudelijkheid en
en menschenliefde
menschenliefde::
vroomheid, huishoudelijkheid
ApolI'
speelt met haer geest,
Pallas met
met haer handen,
Apoll' speelt
geest, en Pallas
zeide men
van haar
haar tt :: in
in éen
éenwoord,
woord, het
hetisisgeenszins
geenszins te
te
men van
verwonderen,
zoon uit
uiteen
eender
deraanzienlijkste
aanzienlijksteamsteramsterverwonderen, dat
dat een zoon
damsche geslachten,
Magistraat Cornelis
Cornelis van
van Vlooswijck,
Vlooswijck,
geslachten, de Magistraat
bij
herhaling Burgemeester,
Burgemeester, en
enallerwaarschijnlijkst
allerwaarschijnlijkst de
gene
bij herhaling
de gene
van
wien
men
zeide,
dat
hij
van wien men zeide, dat hij
..... Maestricht hielp
winnen,
hielp winnen,
Op
dat by
hy won
won dees
dees Nymph,
Nymph,
Op dat
geen
ander geluk
geluk ter
ter waereld
waereld toelachte
toelachte dan
dan de
deechtgenoot
echtgenoot
geen ander
Anna van
van Hoorn
Hoorn teteworden
worden:
ook alalwas
waszij
zijmaar
maar de
de
van
van Anna
: ook
nicht,
niet
de
zuster
van
den
bekenden
Simon
van
Hoorn,
nicht, niet de zuster van den bekenden Simon van Hoorn,
Burgemeester en,
in deze
deze hoedanighoedanigachtervolgends
achtervolgends Raad
Raad en
en Burgemeester
en, in

** Staekmans,
Staekmans, bij
bij Beverwijk,
Beverwijk,bI.bl.164.
164. tt

Bl.
169.
Bl. 169.
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heid, gezant
gezant bij
bij Karel
Karel den
den II*.
II*. Van
Van hare
hare zijde
zijde gaf
gaf ze,
ze, na
na
heid,
aarzelen, zijne
zijne bede
bedegehoor
gehoor:
lang aarzelen,
:
Al was
was haer
haer naem
naem wat
wat hardt,
hardt, haer
haer hert
hert en was
was 'et
'et niet.
niet.

zij voort
voort liefde
liefde voor
voor kunst
kunst en
en letteren
letteren
huismoeder ging
ging zij
Als huismoeder
wekken, en
entrok,
trok,als
alsBuitenmoeder
Buitenmoeder of
of
haren kring
kring op
op tetewekken,
in haren
Regentes van
van het
hetGasthuis,
Gasthuis, het
het lot
lotder
derarme
arme zieken
zieken en
en der
der
Regentes
Haar
geheele inrichting
inrichting met
wijsheid en liefde
liefde zich
zich aan.
aan.Haar
geheele
met wijsheid
Margarita,
kind Margarita,
schoone dochter
dochter eener
eeneroverschoone
overschoonemoeder",
moeder",
"De
„De schoone
zoo als
als Vondel
Vondel haar
haar noemde,
noemde, muntte
muntte uit
uit in
in zang
zangen
ensnarensnarenzoo
spel, en
en zoil
zoûeenmaal
eenmaaldedegelukaanbrengende
gelukaanbrengende bruid
bruid worden
worden
spel,
van
den Ritmeester
RitmeesterRobert
RobertHoniwood.
Honiwood.8*)
8*)
van den
Toen
Anna van
van Hoorn
Hoorn (reeds
(reeds sedert
sedert1634
1634Vrouwe
Vrouwevan
van
Toen Anna
Vlooswijck)
Wolff, Vondels
Vondels vermogenden
vermogenden neef,
neef,
Vlooswijck) door
door Joan
Joan de Wolff,
en
wellicht inindiens
diensWarmoestraetschen
Warmoestraetschenzije-stoffe-winckel,
zije-stoffe-winckel,
en wellicht
het ongeluk
ongeluk des
des grooten
grooten dichters
dichters hoorde,
hoorde, die
die haar
haar in
in
van
van het
in
den
JoseJ,
in
Gebroeders,
zoo
menigen
den Giisbreght,
Gebroeders,
in
de
Yosef,
Gijsbreght, in den
gelukkigen
wiens tooneelhemel
tooneelhemel in
in
gelukkigen avond
avond bezorgd
bezorgd had,
had, en wiens
den LucIfer
noode had
had zien
zien sluiten,
sluiten, —
- besloot
besloot zij
zij zich
zich
zij noode
Lucifer zij
tetrekken.
trekken. Zij
Zijkende
kendededegeschiedenis
geschiedenisvan
vanBaertBaertzijn
aan te
zijn lot aan
gen
Hooft en
en des
desdichters
dichtersonwaardigen
onwaardigen zoon
zoon;; Baertgen
Baertgen was
was
gen Hooft
in de
defamilie
familiedes
desBurgemeesters
Burgemeesters 9),
9), en
en
zelfs
nog eenigszins
eenigszins in
zelfs nog
bij
de Vlooswijcken
Vlooswijcken bestond
bestond geen
gee~ afkeer
afkeer van
van de
deRoomschRoomschbij de
gezinden.
Annaas zwager
zwagerJacob
Jacobschijnt
schijnteen
eenkatholiek
katholiekhuwelijk
huwelijk
gezinden. Annaas
gesloten te
te hebben,
hebben, en
en haar
haar naamgenoot
naamgenoot en
enmanszuster
manszusterMevrouw
Mevrouw
de Wale,
Wale, had
hadeen
eenkatholieken
katholiekenman
manen
enzoi1
zoû de katholieke Heeren
Heeren
Mr
Surmont 10)
tot schoonIo) tot
MrJoannes
JoannesGilles
Gilles en
en Claude
Claude Louis
Louis de Surmont
zonen
hebben. Anna
Anna begreep
begreep dus,
dus, dat
datzezeniets
nietsonmogelijks
onmogelijks
zonen hebben.
trachten haren
haren gemaal
gemaal belangstelling
belangstelling voor
voor
beproefde,
beproefde, met
met te trachten
in teteboezemen.
boezemen.Hare
Harevoorspraak
voorspraakvond
vondweêrklank
weêrklank;;
Vondel
Vondel in
zij
gaarne den
den ouden
oudendichter
dichteren
engeleerde
geleerdeeene
eenebetrekking
betrekking
zij had gaarne
bezorgd
geevenredigd aan
zijne waardigheid
waardigheid en
talenten, —
bezorgd geevenredigd
aan zijne
en talenten,
zoa
maar
zij
moest
zich
haasten,
want
binnen
weinige
dagen
zoi't
maar zij moest zich haasten,
binnen weinige dagen
de
Vlooswijck als
als Burgemeester
Burgemeester aftreden
aftreden; ; en
zoo
van Vlooswijck
en zoo
Hr van
de Hr

**

Simon
Hoorn tt 1667.
1667·
Simon van
van Hoorn
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werd de
werd
de grijze
grijze dichter,
dichter,bij
bijgebrek
gebrekvan
vaniets
ietsbeters,
beters,als
alsikikboven
boven
zeide,
aan de Bank
Bank van
van Leening
Leening geplaatst.
geplaatst.
zeide, aan
In
het voorjaar
voorjaar van
van1661
1661vinden
vindenwe
weBaertgen-zelve
Baertgen-zelve zeer
zeer
In het
II) in
in hare
klein
behuisd ergends
ergends in
in de
deRo6molensteeg
Roómolensteeg II)
hare binbinklein behuisd
nenkamer.
Zij
is
bezig
met
het
zetten
van
nieuwe
snaren
op
nenkamer. Zij is bezig met het zetten van nieuwe snaren op
een
luit. Gij
Gij kent
kent dat
datspeeituig
speeltuigwel
wel:
eengitaar,
gitaar,ininden
denvorm
vorm
een luit.
: een
van
halve peer.
peer.
van een halve
Ik
kan er
er niets
niets aan
aan veranderen,
veranderen, dat
haar liever
liever zoudt
zoudt
Ik kan
dat ge haar
hebben
aangetroffen, het zij
zij de
de kleêren
kleêren harer
harer kinderen
kinderen ververhebben aangetroffen,
stellend,
het zijzijdede
herinneringsteekensrangschikkende,
rangschikkende, die
die
stellend, het
herinneringsteekens
Just,
bij iijn
Zijnsnel
snelvertrek,
vertrek,haar
haar
zeker
heeft
achtergelaten,
Just, bij
zeker
heeft
achtergelaten,
misschien
zoû hebben
hebben aanbevolen.
aanbevolen. Maar
Maar al
zij hem
hem
misschien haar
haar zoil
al is zij
steeds
getrouw geweest,
denkt ze
nu en
en dan
dan aan
aan hem
hem en
en
steeds getrouw
geweest, al
al denkt
ze nu
hoopt
het beste
beste van
vanzijn
zijnverblijf
verblijfinindedeOost,
Oost,dedejonge
jongeVondel
Vondel
hoopt het
was geen
geen man,
man, die
dieopop
duur
eenig
vrouwelijkhart
hart
was
denden
duur
in in
eenig
vrouwelijk
kon
wonen, die
die of
of een
eengenie,
genie,ofof
charakterwas
was;; en
en
kon wonen,
eeneen
charakter
Baertgen
er juist
juistdedevrouw
vrouwnaar,
naar,met
methare
harewuftheid,
wuftheid,
Baertgen was
was er
hare
goedhartigheid, haar
haar flikkerend
flikkerend vernuft,
vernuft, om
om ererzich
zich weiweihare goedhartigheid,
nig
over af
af te
te tobben,
tobben, dat
dat haar
haar goede,
goede, of
ofliever
lieverdomme
domme afafnig over
wezige
gemaal, al
al had
hadhij
hijnóg
nóg
zoo'nknap
knapuiterlijk,
uiterlijk, maar
maar
wezige gemaal,
zoo'n
zelden
haren geest
geest verrees.
verrees.
zelden voor haren
Toch
had ze
ze vrij
vrijveel
veelvan
vanhem
hem
gehouden;
maarvooral
vooral
Toch had
gehouden
; maar
zij
uitsluitende liefde
voor haar,
haar, die
die boboz ijne
n e geestdriftige
geestdriftige en
en uitsluitende
liefde voor
vendien
alles tevreden
tevreden was,
was, haar
haar in
in alles
alles toegaf,
toegaf, geene
geene
vendien met alles
minnenijd
met haar
haar pronkte,
pronkte, —
- werd
werd haar
haar
minnenijd kende,
kende, gaarne
gaarne met
nooit
last;; in
in tegendeel.
tegendeel. Ook
Ook Just
Just was
was een
eenkavalier,
kavalier, met
met
nooit tot last
wien
(vóor zijne
zijne laatste
laatste bankroeten
bankroeten althands)
althands) voor
voor den
den
wien men (v6or
dag
kon komen,
komen, en
en algemeen
algemeen waren
waren ze,
ze, op het
het Rokin,
Rokin, nog
nog
dag kon
meer
dan in
in de
deWarmoesstraat,
Warmoesstraat, waar
waar ze
ze't 'twinkelhuis
winkelhuis bebemeer dan
woond
0 0 y e
woond hadden,
hadden,bekend
bekendonder
onderden
dennaam
naamvan
vanhet
het m
mooye
p aaaar.r. Deze
herinneringen gingen
nog soms
soms vluchtig
vluchtig door
door
p
Deze herinneringen
gingen nog
haren geest
geest;; zij
zij dacht
dachtdaar
daar nog
nogmet
metgenoegen
genoegenaan
aan;; stelde
stelde
haren
zich
wel eens
eens inineen
eennevel
neveleen
eentoekomst
toekomst voor,
voor, die
die aan
aan dat
dat
zich wel
verleden,
zijn gastmalen,
gastmalen, zijn
zijn schouwburgbezoek,
schouwburgbezoek, ja
ja zijn
zijn
verleden, met zijn
danspartijen,
kwam niet
niet bij
bijhaar
haarop,
op,
danspartijen, beandwoorden
beandwoorden zoû.
zoti. Het
Het kwam
dat
Just toch
toch wel
wel een
een jaar
jaar of
of 10
Oost zoil
zoû moeten
moeten
dat just
1 o in
in de Oost
wezen,
alvorens zijn
zijn fortuin
fortuin eenigszins
eenigszins hersteld
hersteld tetehebben,
hebben,
wezen, alvorens
en
dat zijzijdan,
dan,515 Ijaren
jarenoud,
oud,met
methaar
haarblonde
blonde kapsel
kapsel voor
voor
en dat
goed in
in een
eenvleugelmutsjen
vleugelmutsjen zoti
zoû zijn
zijn schuilgegaan,
schuilgegaan, terwijl
terwijl de
de
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bewonderaars van
van haren
haren bevalligen
bevalligen dans
wel geen stof
stof
dans ook
ook wel
bewonderaars
voor hunne
hunne toejuichingen
toejuichingen vinden
vindenzouden.
zouden.
meer voor
voordochtertjen Maria,
Maria, een
eenvroom,
vroom,schrander
schranderen
en hoogst
hoogst
Het voordochtertjen
tothare
haretante
tanteAnna,
Anna,
gevoelig kind,
had zich
zich altijd
altijd zoo
zoo sterk
sterk tot
:gevoelig
kind, had
eenigedochter
dochtervan
vangrootvader
grootvaderJoost,
Joost,aangetrokken
aangetrokken gevoeld,
de eenige
Vondel haar,
haar, zoo
zoo wel
wel als
alsde
debeide
beideandere
anderekinderen
kinderen van
van
dat Vondel
Aeltgen van
van Bancken,
Bancken, althands
althands sints
sints het
hetvertrek
vertrek van
van just,
Just,
Aeltgen
in huis
huis had
had genomen.
genomen. Uit
Uitde
devaerzen,
vaerzen, die
die hij
hij op
op haar
haar gegein
maakt heeft,
af teteleiden,
leiden,dat
datzijzijveel
veelverdriet
verdrietininhaar
haar
maakt
heeft, is af
kort
leven heeft
heeft gehad
gehad:: ten
ten eerste,
eerste, door
doorden
denvader,
vader, in
in de
de
kort leven
hetvolkomen
volkomen verschil
verschil 'van
'van
tweede plaats,
plaats, wellicht,
wellicht, door
door het
tweede
neigingen met
moeder. Baertgen
Baertgen had
had dus
dus geene
geene
neigingen
met hare
hare tweede
tweede moeder.
verzorgendan
danhaar
haarzoontjen
zoontjenJoost,
Joost, Vondels
Vondels
andere kinderen
kinderen teteverzorgen
stamhouder en
en naamvoerder,
naamvoerder,den
denbouwer
bouwervan
vanhet
hetkaartenhuis,
kaartenhuis,
eeq Willemtgen,
Willemtgen,een
eenbeeld
beeldvan
vaneen
eenkind,
kind,dat
datin
in dit
dit oogenblik
oogenblik
en een
jaren kon
kon zijn.
zijn.
vijf jaren
ze
Wellicht zijn
zijn de
de jongens
jongens uit
uit wandelen
wandelen;; wellicht
wellicht zijn
zijn ze
Wellicht
gaan
zien naar
naarhet
hetoptrekken
optrekken van
van een
eenvendel
vendelschutters
schutters;; alalgaan zien
thands
we treffen
treffen Baertgen
Baertgen alleen.
alleen.
thands we
De kamer,
kamer, waar
waar zij
zij zich
zichophoudt,
ophoudt, isiseen
eenvrij
vrijhoog
hoogvertrek,
vertrek,
al heeft
heeft het
het maar
maar éen
éen smal
smal hoekraam,
hoekraam, dat
dat uitzicht
uitzicht geeft
geeft op
op
het
groen
van
een
Heerengrachtschen
tuin.
In
den
anderen
bet groen van een Heerengrachtschen tuin. In den anderen
diepen hoek
hoek staat
staatBaertgens
Baertgensdubbele
dubbeleledikant,
ledikant,met
metbruinroode
bruinroode
sergiebehangsels
haar betere
betere tijd.
tijd. Op
Op een
een
sergiebehangselsen
en pluimen,
pluimen,uit
uit haar
laatafel
met servet
servet staat
staateene
eenegroote
grootewaterpul
waterpulenenhandwaschhandwaschlaåtafel met
kom,
benevens de
de zeep
zeepeneneenige
eenigeandere
anderekleine
kleineartikelen,
artikelen,
kom, benevens
waarvan
gebruik nog
nog niet
niet heeft
heeftleeren
leeren
-waarvanBaertgen
Baertgenzich
zich het
het gebruik
<>ntzeggen.
rijke speldekussen
speldekussen heeft
heeft ze,
ze, weleer,
weleer, zelve
zelve
ontzeggen. Het
Het rijke
geborduurd;
geen aanmerking
aanmerking op
op te
te maken.
maken.
geborduurd ;daar
daarisis dus
dus geen
Een kleine
kleine spiegel,
spiegel, iningesneden
gesnedenbooglijst,
booglijst,hangt
hangtschuin
schuinboven
boven
den
zwaren schoorsteenmantel.
schoorsteenmantel. Een
Een kruisbeeldjen
kruisbeeldjen staat
staat er
er
den zwaren
gewoonlijk
thands op
op zij
zij geschoven.
groote
gewoonlijk voor;
voor ; maar
maar is
is thands
geschoven. De groote
donkerbruine
zware opgewerkte
opgewerkte paneelen,
paneelen,
donkerbruinelinnenkast,
linnenkast, met
met zware
ze in
in
heeft
vier deurtjens.
deurtjens. Achter
der bovenste
bovenste bergt
bergt ze
heeft vier
Achter een
een der
,dit
blikken doos met
met snaren,
snaren, die
diehaar
haarvoor
voorhet
het
.clit oogenblik
oogenblik de
de blikken
herstellen
gediend heeft.
heeft.
herstellen der
der luite gediend
meteen
eenverbleekt
verbleekt
Een
mat ligt op
op den
den vloer
vloer;; de
de tafel
tafel isis met
Een mat
smirnsch
kleed
bedekt.
De
zaken,
die
daarop
door
elkander
smirnsch
bedekt. De zaken, die daarop door elkander
liggen,
juist geen
geen getuigenis
getuigenis van
van iemant
iemant die
die met
met orde
orde
liggen, geven juist
10
10
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werkt:: naaigereedschap,
naaigereedschap, een kaarsblaker, een bord met eenige
werkt
wafels, een
een fraaye geborduurde
geborduurde platte kraag,
kraag, een
een looden inktwafels,
een deel
deel van
van Ibrahim,
lbrahim, ou
ou l'illustre
l'illustreBassa,
Bassa, roman
roman van
koker, een
met fraai
briefjen
Mademoiselle
de
een
geopend
brief
jen
met
fraai
een
geopend
Scudéry,
Mademoiselle de
rood zegel, een
een waayer, en behalve dit alles, een lezenaartjen,
rood
breed muziekboekjen.
met breed
zoo druk
druk bezig
bezig met
met haar
haar luit,
luit, dat
dat ze
ze niet
niet eens
eens
Baerte is zoo
hooren weérgalmen.
den deurklopper in
in het
het voorhuis
voorhuis heeft
heeft hooren
weêrgalmen.
geheeten~
Een vriendinnetjen van haar, Machteltjen van Savoy geheeten,
waarschijnlijk een
den ons
ons bekenden
bekenden schilder,
schilder, is
is.
waarschijnlijk
een dochter
dochter van
van den
in het
het keukentjen bezig voor het avondeten
avondeten tetezorgen,
zorgen, al
al is
is 't
in
pas vier
vier uur
uur in
in den
dennamiddag.
namiddag. Deze
Dezeisisgaan
gaanopenmaken.
openmaken.
pas
ultgegekleed in
in het
het eenige zijden
gewaad, met
met uitgezijden gewaad,
Baertgen, gekleed
haar uit
uit een
eenvorig
vorigtijdperk
tijdperkoverbleef,
overbleef, heeft
keurs, dat haar
sneden keurs,
zich een
een doekjen om
om den
den hals
hals gestrikt,
gestrikt, tot
dat ze
ze straks
straks de
de
tot dat
zich
fraaye kraag
kraag zal
Uit de
de wijde
wijde
zal omdoen,
omdoen,die
dieop
op de
de tafel
tafel ligt.
ligt. Uit
mouwen
komen hare
hareblanke
blankearmen
armentetevoorschijn,
voorschijn, insgelijks
insgelijks
mouwen komen
gereed,
in afwachting
afwachting van
van de
degeborduurde
geborduurde handboorden, die gereed
in
hare ooren pronken zelfs de wedergaden der
der hangers~
hangers,
liggen. In hare
die men
men eenmaal
eenmaalaan
aanhaar
haarborstbeeld
borstbeeldbewonderde
bewonderde;; maar
maar ik zal
bekennen?? —
- de paerlen zijn
nagemaakte vervanzijn door nagemaakte
het bekennen
gen, die
toch, ondanks
ondanks de
de stof,
stof, hare
hare fijne witte ooren niet
die toch,
nalaten te vercieren, als
de van
vanhaar
haar opgekamd
opgekamd kapsel
kapsel afals de
voor
hangende blonde
krullen
ze
zichtbaar
laten.
zit voorBaertgen
blonde krullen ze zichtbaar
de
tafel, met
methare
hare luit.
luit. Zij
Zij heeft
heefthare
hare rechter
rechter knie
knie over
over de
de
de tafel,
andere
en men
menmoet
moethaar
haarhet
hetrecht
rechtdoen
doen te
te getuigen"
getuigen„
andere gelegd,
gelegd, en
dat het langgedragen muiltje
van een
een voet, die met
muiltje afhangt
afhangt van
een
hagelwitte kous
kous bespannen
bespannen is.
is. Zij
Zij slaat
slaat een
een accoord op.
een hagelwitte
de
luit
aan,
en
begint,
waarlijk,
te
zingen.
de luit aan, en begint, waarlijk, te zingen.
Zij
niet, dat
dat de
de bezoeker, die
zoo-even geklopt heeft,.
die zoo-even
heeft,
Zij wist
wist niet,
voor
haar kamerdeur
kamerdeur staat.
Zij heft
heft aan:
voor haar
staat. Zij
aan :
,,'t
daer het bosch af drilt
drilt...
...""
„'t Windeke,
Windeke, daer

de deur
deur der
der
maar
heeft de strofe
strofe nog
nog niet
niet half
half voltooid,
voltooid, of de
maar heeft
kamer
gaat
langzaam
open,
en
de
ernstige
figuur
van
Vondel
kamer gaat langzaam open, en de ernstige
VondeL
staat midden in
de kamer.
kamer.
in de
"Wel
zoo, Baertië,"
streng, isiser
er nog
nog te
te veel
veel geluk
luidt het streng,
„Wel zoo,
Baertie," luidt
in
de
waereld,
dat
het
geen
uitweg
weet,
of
men
moeterer
in de
dat het geen uitweg weet, of men moet
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van zingen
zingenen
entuiten
tuiten?
-" Buitengewoon droevig
droevig stond
stond Vondels
Vondels
? —"
oog;
hij drukte
drukte den
denmond
mondsamen
samenen
enbracht
brachtde
delippen
lippenopwaards
opwaards
oog ; hij
als iemant,
iemant, die
die zijne
zijne tranen
tranen bedwingen
bedwingen wil.
wil.
„Vader !" riep
riep Baertgen
"VaderI"
Baertgen blozend,
blozend, lei
lei haastig
haastighaar
haar speeltuig
speeltuig
neêr,
trad op
op hem
hemtoe,
toe,om
omhem
hemte te
kussen;
maarhij
hijwees
wees
ne6r, en trad
kussen
; maar
haar
"Nu niet,
niet, dat
dat isis teteveel,"
veel,"zeide
zeidehij.
hij.„Aan
"Aanwie
wieheeft
heeft
haar af.
af. „Nu
mijn arm
arm kind
kind zijn
zijn ongeluk
ongeluk te danken
danken gehad,
gehad, en
en wie
wie heeft
heeft
mijn
nog geen
geen gevoel
gevoelvan
vanbetamelijkheid
betamelijkheidgenoeg,
genoeg,zich
zichteteonthouden
onthouden
van
al wat
wat ikikhier
hierzie
zie?!"
van al
? !"
Baertgen bracht
stoelnabij,
nabij, want
wantVondel,
Vondel, de
de krachtige
krachtige
bracht een stoel
grijzaart,
beven op
op zijn
zijn wandelstok.
wandelstok. Hij
Hij hief
hiefzijne
zijne
grijzaart, begon
begon te beven
oogen en
en handen
handenten
tenHemel
Hemel:
"Godvergeve
vergevemij,"
mij,"riep
riephij
hijuit,
uit,
: „God
"dat
ik ooit
ooitinindatdat
huwelijkheb
hebtoegestemd
toegestemd:
watzeg
zegikik!
„dat ik
huwelijk
: wat
I
Just
Just heb
heb aangemoedigd!
aangemoedigd....
! ""
-— "Vader,
vergeving!"
fluisterde Baertgen, half in
in verwarverwar„Vader, vergeving
!" fluisterde
ring,
en half
halfaangedaan.
aangedaan. „Laat
"Laatmij
miju ualles
allesuitleggen,
uitleggen,Vader
Vader!"
ring, en
!"
-— "Neen,"
zeide Vondel,
"ik wil
wil niets
nietshooren
hooren!! verdedig
verdedig
Vondel, „ik
„Neen," zeide
uu niet
niet!! Gij
Gij hebt
hebt ons-allen
ons-allen ongelukkig
ongelukkig gemaakt
gemaakt...
en nu
nu
.. . en
krijg
een tijding
tijding....
verschrikkelijk!.
! .. .""
krijg ik een
. .. . 't is verschrikkelijk
Baertgen scheen
laatste niet
niet tetehooren
hooren:: zij
zij wierp
wierp zich
zich
scheen dit laatste
voor 's Vaders
kniën, nam
zijne handen
handen en zeide
zeide:: „Vader,
"Vader,
nam zijne
Vaders kniën,
wil mij
mij hooren
hooren....
Helaas,hethet
verledeneneemt
neemtgeen
geenkeer
keer......
.... Helaas,
verledene
..
maar heden ...
deze luit
luit..."
... "zijzijkon
konbijna
bijnaniet
nietverder
verderspreken,
spreken,
maar
.. . deze
zoo overvloedig
overvloedig stroomden
stroomden hare
hare tranen
tranen:: ,,'t
Mevrouw van
„'t Is Mevrouw
Hoorn,
die mij
mij gevraagd
gevraagd heeft,
heeft, zezevoor
voorMargriete
Margriete in
in orde
orde
Hoorn, die
te maken
maken:: Mevrouw
Mevrouw van
van Hoorn,
Hoorn, die
dieu uzoo
zoolief
liefheeft,
heeft,en
endie
dieik
ik
niets
weigeren mag
mag ....
niets weigeren
... .""
Vondel
de oogen,
oogen, maar
maar hoorde.
hoorde. „Maar
"Maar die
die kleeding
kleeding
Vondel sloot de
dan,"
dan," zeide
zeide hij
hij....
....
,,'t
waar, Vader,
Vader, ikikhad
hadnaar
naardedeschouwburg
schouwburg denken
denken
Is waar,
„'t Is
te gaan
gaan ...
,"
... ,"
-— "Naar
de schouwburg
schouwburg?"
„Naar de
?"
-— "Ja,
hierheb
hebik
ik haar
haar
Mevrouw van
van Hoorn,
Hoorn,....
.... hier
„Ja, Vader, 't is Mevrouw
brief
jen ....
zij mil
zoûmij
mijkomen
komenhalen,
halen,gij
gij weet
weet wel, Vader,
briefjen
.... zij
Vader,...
.....
herstelt....
't is
van
daag
den
IOe
••••
ze
geven
uw
David
herstelt
.
..
.
ze geven uw
is van daag den We
Ik
had zoo'n
zoo'n groot
groot verlangen
verlangen met
met dien
dien ongelukkigen
ongelukkigen David
David
Ik had
eens
te schreyen."
schreyen." Zij
Zij lag
lag nog
nog altijd
altijd geknield
geknield voor
voor Vondel,
Vondel,
eens te
bezwoer
hem met
methare
harehanden,
handen,enenstaarde
staardevol
volangst
angsthem
hemaan,
aan,
bezwoer hem
tot
dat ook
ook hij
hij haar
haar in
in 't aangezicht zag
en den
den open,
open, gegezag en
tot dat
. . . .
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voeligen, oprechten
blik ontmoette
ontmoette harer
harer blaauwe
oprechten blik
blaauwe oogen
oogen...
...
Boven
den muur,
muur, hing
hing het gedicht
gedicht van
van Vondel,
Boven haar,
haar, tegen
tegen den
dat
Just in plano had laten drukken X2),
dat Just
12), en waarin
waarin de dichter
de deugden zoowel als de bekoorlijkheden dezer zelfde Baertgen
Hooft
met zulke
zulke reine
reine en
en gloeyende kleuren
schildert.
Hooft met
kleuren schildert.
Hij
werd ook nu
nu getroffen.
getroffen. Hij
Hij legde
legde zijne handen op heur
Hij werd
haren, hij
hij kuste
haren,
kuste haar
haar op
op het
hetvoorhoofd,
voorhoofd, en
en zeide:
zeide : "Ik
„Ik ben
te-vrede,
kind!! ik
dank God,
God, dat
dat het
het zóo
is....
want
wij
te-vrede, kind
ik dank
is
....
z6o
hebben
kracht noodig en
moeten niet
niet wijken
wijken van
van elkaàr
hebben kracht
en moeten
elkaår....
....
Ik
heb u een vreeslijke tijding meê te deelen.
Ik heb
deelen.""
Baertgen
verschoot, haar fijn karmozijn
Baertgen verschoot,
karmozijn werd
werd bleek als haar
halsdoek;
schrik stond
stond in
in die
die wijd
wijd geopende
geopende oogen. "Wat
halsdoek ; de
de schrik
„Wat
is er,
er, Vader
1" riep zij snel,
"wat, wat?
gaauw!!
Vader !"
snel, „wat,
wat ? zeg
zeg het mij
mij gaauw
Tijding
van Just
J ust ? Is
het niet
niet goed
goed met
met hem
hem gegaan?
Tijding van
Is het
gegaan ? Het
duurde
zoo lang
lang eer
eerwij
wijbericht
berichthadden."
hadden."
duurde ook
ook al
al zoo
-— "Ik
brief van den Heer
Heer Rijcklof van Goens,"
„Ik heb een brief
Goens," zeide
Vondel. "Die
woont nu
op Ceylon.
Ceylon. Er
dus veel
veel tijd
„Die woont
nu op
Er is dus
tijd meê
heengegaan om
om dit
heengegaan
dit bericht te kunnen
kunnen krijgen
krijgen ....
. ...""
Baertgen zag
Vondel steeds
steeds aan
aan met
met de
degrootste
grootsteangst
angst op
op
zag Vondel
haar gelaat.
"Maar
„Maar ga zitten, kind-lieft"
kind-lief!"
o0 hoe
zoet klonk
Baertgen dat woord;
zoet, dat zij
hoe zoet
klonk Baertgen
woord ; zóo
z6o zoet,
er haar
haar vrees
vrees en
en verlangen
verlangen een
een oogenblik om vergat, en deed
Vondel zeide.
wat Vondel
"Ziehier,"
deVader,
Vader, met
metbeklemden
beklemden boezem
boezem voort,
„Ziehier," ging de
"wat
heer Goenszen mij
mij schrijft
schrijft::
„wat de heer
Mijn Heer en
en Vriendt.
Vriendt.
"Geleerde,
„Geleerde, hoogh-geachte
hoogh-geachte Heer,
Heer, Mijn
"Het heeft
heeft langh
langhaangehouden
aangehoudeneer
eerick
ickvan
vanSchipper
Schipper Aert
Aert Portengen
Portengen
„Het
UE:
wel-standt,naer
naeromstandigheden
omstandighedenen
envast
vastklimmende
klimmende
dat UE
vernam dat
: wel-standt,
was als
als uwe
uwe vrienden
vrienden dit
dit geeme
geernesien.
sien.Sedert
Sedertmijn
mijn zoon
zoon
jaren zoo was
jaren
Rijcklof my
my het
het schildery
schildery van
van den
denmiddelertijt
middelertijt oock
oockalaloverleden
overleden
Rijcklof
waer op UE
UE:: gelieft
gelieft
meester Govaert
Govaert Flinck
heeft overgebracht,
overgebracht, waer
meester
Flinck heeft
woonick
ickop
opCeylon,
Ceylon,in
in
sulck een
een fraey
fraey gedicht
gedicht teteschrijven,
schrijven, woon
heeft sulck
niet geregelt
geregelt de
de laetste
laetste en
en
mijn Gouvernement,
Gouvernement, en
mijn
en ontvangh
ontvangh dus
dus niet
UE:
missiveisismy
myevenevennaeste tijdinghen
tijdinghen uyt
uyt het
hetlieve
lieveVaderlant.
Vaderlant.UE
: missive
wel, door
door Schipper
Schipper Aert,
Aert, goedt
goedt ter
terhandt
handtgekomen
gekomen. ...
..

„Door
"Door den
den Schipper
Schipper I"~!" riep
riep Baertgen
Baertgen en
zag met
met schrik
schrik
en zag
vader aan.
aan.
den vader
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„Hoe treurigh,"
"Hoe
treurigh,"

zoo
vervolgde Vondel
Vondel de
de lezing,
lezing,
zoo vervolgde
"dat
UE: niet veel
veel goedts
goedts te
te melden
melden heb
heb ....
„dat ik
ik UE:
..""
Wat isis het
hetdan,
dan,Vader!"
Vader!"riep
riepBaertgen,
Baertgen,en
entoen
toenzij
zij Vondels
Vondels
arm
zich aandrukte,
aandrukte, om
om tetebeter
beterininden
denbrief
briefte
kunnen
arm tegen zich
te kunnen
zien,
klopte haar
haar hart
hart of het
het bersten
bersten zoil.
zoû.
zien, klopte
"„ ...
Ghy sult
sult uwen
soon wel
wel noyt
noyt weerom
weerom sien
sien. ...
uwen soon
. .""
...Ghy

God !" riep
"Dood!...
riep Baertgen
Baertgen buiten
buiten zich-zelve,
zich-zelve, sloeg
sloeg
„Dood ! ... God!"
zich
het hoofd
hoofdmet
metdedegesloten
gesloten
handenenenrukte
ruktezich
zichbewustebewustezich het
handen
loos het
het haar
haar los.
los.ErErscheen
scheeneen
een
verstijvingover
overhaar
haargeheele
geheele
verstijving
lichaam
gaan, en,
en,wild
wildrond
rondziende,
ziende,scheen
scheenzij
zij op
op het
lichaam heen
heen te gaan,
punt
zwijm te vallen.
vallen.
punt in zwijm
,,'t
verschrikkelijk!"
riep Vondel,
Vondel, den
denbrief
briefininzijne
zijne hand
hand
!" riep
„'t Is verschrikkelijk
samenknijpende;
het zelfde
zelfdeoogenblik
oogenblikhield
hielder
erbuiten,
buiten,
samenknijpende ; maar
maar in
in het
een
zwaar rijtuig
rijtuig stil,
werd er
er met
met kracht
kracht tegen
tegende
dehuishuiseen zwaar
stil, en werd
deur
Door een
een spel
spel van
vanden
dengeest,
geest,dat
datons
onszoo
zoovaak
vaak
deur geklopt.
geklopt. Door
in de
de roerendste
roerendsteoogenblikken,
oogenblikken,nog
nogtoelaat
toelaatdedeonbeduidendste
onbeduidendste
zaken
temerken,
merken,kwam
kwamBaertgen
Baertgenbij
bijdit
ditgerucht
geruchtter-stond
ter-stond
zaken op te
tot zich-zelve,
zich-zelve, zij
zij rees
rees op,
op,zoowel
zoowelalsalsVondel,
Vondel,enenmet
metde
dekreet
kreet
"Vader,
vader wil mij
mij alles
alles vergeven
vergeven!! ik
ik ben
benzoo
zoodiep
diepongeonge„Vader, vader
lukkig!"
zijne armen
armen en
en schreide
schreide en
en sniktc
snikt~
lukkig !" wierp
wierp zij
zij zich
zich in zijne
aan
zijne borst.
borst. 13)
13)
aan zijne
,,0
zonder zoon
zoon!"
vader zonder
!"
„0 vader

stamelde
Vondel zuchtend,
zuchtend, door
doorzijn
zijntranen,
tranen,zijn
zijneigen
eigentreurtreurstamelde Vondel
spelheld
Koning David,
David, waarin
waarin hij
hij zich
zich uitgebeeld
uitgebeeld had,
had, na.
na.
spelheld Koning
En de kamerdeur opende zich
zich ten
ten tweeden
tweedenmale,
male,en
enMevrouw
Mevrouw
van Vlooswijck-van
Hoorn kwam
kwamnaar
naarbinnen.
binnen. Zij
Zij sloot
sloot oogenoogenVlooswijck-van Hoorn
blikkelijk
deur achter
achter zich,
zich,nanaeen
eenwenk
wenkaan
aanharen
harendienaar
dienaar
blikkelijk de
de deur
gegeven
hebben.
gegeven te hebben.
"Wat
zij deelnemend:
vriend!! wat
wat
„Wat is het?"
het ?" vroeg zij
deelnemend : "Vondel!
„Vondel ! vriend
is uu overkomen
overkomen?"
?"
-— ,,0
hand van
van
„O Mevrouw,"
Mevrouw,"riep
riep Baertgen,
Baertgen, terwijl
terwijl zij
zij de hand
Anna van
van Hoorn
Hoorn vastgreep
vastgreep en
enererhaar
haarvoorhoofd
voorhoofdop
opafboog
afboog:
:
"Ik
heb den
denvromen,
vromen, grooten
grooten Vader
Vader van
van zijn
zijn eenigen
eenigen zoon
zoon
„Ik heb
beroofd.
hetisishet
het
verdriet,dat
dathem
hemgedood
gedoodheeft
heeft. ...
beroofd. 0 het
verdriet,
. .""

°
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„Helgas," zeide
zeide Vondel hoofdschuddend,
„en geen eerhoofdschuddend, "en
eer— "Heltlas,"
lijke
begrafenis!...
had een
eenvoorgevoel
voorgevoel:
lijke begrafenis
! . . . Ik had
:
"Waer
Absolon? waer
waer leght
leght dat
lijek?
legtghe, o0 Absolon?
„Waer legtghe,
dat schoone lijck?
Waer
anders dan
dan in 't hart
Vaders?"
hart des Vaders?"
Waer anders
-— "In
mijne, Vader
VaderI"
kreet Baertgen.
Baertgen. „O,
,,0, wij
wij zullen
zullen
„In het mijne,
!" kreet
ons
best doen,
doen, aan
aan zijn
zijn zoon,
zoon, aan
aan Joost
Joost goed
goed tetemaken,
maken, wat
wat
ons best
de vader
vader te
te kort
kort isisgekomen
gekomenaan
aanlevensgeluk
levensgeluk ....
. .""
-— "Hoe
treurig," zeide Mevrouw
Mevrouw van
van Hoorn,
Hoorn,„hoe
"hoetreurig,
treurig,
„Hoe treurig,"
goede vriend,
vriend, dat die
die ramp
ramp uu 6ok
óoknog
nogtreffen
treffenmoest
moest!! Maar
Maar
wie
weet, niet
niet waar
waar?? de goede
goede God
God weet,
weet, of
of het
het niet
niet voor
voor
wie weet,
aller best
best isis!"
!"
-— "Voor
aller, voor
voor aller
aller best
best!! God
God zegene
zegene uudat
datwoord,
woord,
„Voor aller,
Mevrouw
MevrouwI"!"riep
riep de
de dichter ...
...
"Kom,"
zeide Mevrouw
Mevrouw van Hoorn
Hoorn:: ik
was gekomen
gekomen om
om
„Kom," zeide
ik was
met Baertgen
Baertgenhet
hettreurtatereel
treurtaiereeltetegaan
gaanzien,
zien,dat
datgij
gijaan
aanmijnen
mijnen
man
hebt opgedragen
opgedragen:: maar
maar laat
laat ons
ons nu
nusamen
samennaar
naar mijn
mijn
man hebt
huis
gaan. Wij
Wij zullen
zullen alleen
alleen zijn
zijn:: Vlooswijck
Vlooswijck isis naar
naar den
den
huis gaan.
Haag.
Wij kunnen
kunnen dan
dan nog
nog een
eenweinig
weinig praten
praten over
over wat
wat uu
Haag. Wij
en
ook mij
mij ter
ter harte
harte gaat."
gaat."
en ook
Mevrouw van
Hoorn deed
deed met
met eigen
eigen handen
handen Baertgen
Baertgen de
de
van Hoorn
kap
om, die
die zij-zelve
zij-zelve droeg,
droeg, ten
teneinde
eindehaar
haarbeschreid
beschreid gelaat
gelaat
kap om,
te verbergen,
verbergen, nam
nam Vondel
Vondel bij
bij den
den arm,
arm, en
en voerde
voerde vader
vader en
en
schoondochter,
model, altijd
altijd nog
nog meer
meer gelukkige
gelukkige
schoondochter, dichter
dichter en
en model,
dan
rampzalige gevoelsmenschen,
gevoelsmenschen, met
zich in
in haren
haren karos.
karos.
dan rampzalige
met zich
Zacht
dreunend rolde
rolde het
het rijtuig
rijtuig de
deHeerengrachten
Heerengrachten langs.
langs.
Zacht dreunend
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I)
125. M,
M' J. Van
Van Lennep
Lennep heeft
heeftzich
zich(VI,
(VI,4x,
41,XII,
XII,236)
236)eene
eeneverkeerde
verkeerde voorvoorx) BI.
Bl. 125.
gemaakt van
van de
debetrekking
betrekking die
dieBaertgen
Baertgen Hooft
Hooft op
op Amersvoord
Amersvoord had.
had. In
In
stelling
stelling gemaakt
deze
plaats woonde
woondede
dekatholieke
katholiekefamilie
familie Hooft
Hooftvan
vanHuysduynen,
Huysduynen, die
dieechter
echteraan
aan
deze plaats
de Amsterdamsche
Amsterdamsche Hoofden
Hoofden niet
nietverwant
verwantwas,
was,eneneen
eenander
anderwapen
wapenvoerde
voerde(een
(een
zilveren
krabbe in
in een
eenlazuren
lazurenveld
veld:
voorkomendbij
bijdedewapens
wapensder
derregentuur
regentuur
zilveren krabbe
: voorkomend
van
het K.
K. Jongensweeshuis
Jongensweeshuis alh.).
alh.). Baertgen
Baertgen Hooft,
Hooft, hoewel
hoewelzij
zijinsgelijks
insgelijksininAmersAmersvan het
voord
gewoond heeft,
heeft, was
was wel
wel deugdelijk
deugdelijk eene
eene .4.m8terdam8rne
voord gewoond
Amsterdarnsche schoonheid en, door
vader
en moeder
moederbeide,
beide,oomzegster
oomzegster van
vanden
denPieter
PieterWillemsen,
Willemsen,wiens
wiensdrie
driehuwehuwevader en
Van Lennep
Lennep vermeld
vermeld worden
worden (XII,
(XII, bl.
bI. 183).
183). Of
Of de
dertak,
"tak,waar
waarVondels
Vondels
lijken
lijken door
door Van
Van Lennep
Lennep zegt,
zegt, blijkt
blijkt niet
niet
schooudochter
schoondochter toe
toe behoorde,
behoorde, Roomsch
Roomsch bleef",
bleef", zoo
zoo als Van
met volkomen
volkomen zekerheid
zekerheid:: het zoti
zoû met
met alaldie
dienoordsche
noordschehuwelijken
huwelijkenvie
(ziede
deGeslachtGeslachtHooft
tafel)
vreemd zijn.
zijn. De
De gebroeders
gebroeders Krijn
Krijn Willemsen
Willemsen en
enPieter
PieterWillemsen
Willemsen Hooft
tafel) vreemd
hebben
roomsche kinderen
kinderen gehad (Baertgen
(Baertgen was
één van);
van); maar
maar daarom
daarom komt
komt
hebben roomsche
was er één
het
zoo veel
veelte te
vreemdervoor,
voor,dat
datdede
vaderhunner
hunnervrouwen,
vrouwen,dedegezusters
gezusters Van
Van
het zoo
vreemder
vader
Bronckhorst
die stad
stadhet
hetambt
ambtvan
vanschepen
schepenzoil
zoûbekleed
bekleedhebben
hebben
Bronckhorstuit
uit \Veesp,
Weesp, in
in die
(Van
Lennep, XII,
XII, x83).
183). [Zie
[Zie over
over 'roost
Toost v.
d. V.
V. de
de Jonge,
Jonge, Unger,
Unger, Oud Holland
(Van Lenne.p,
v. d.
lil,
1886, 113
II3;; en Jam'óoeltje
Alb. Thijm 1900
J.
19oo].
Jaarboehje ~an
van Alb.
III, 1886,
Mij
onbekend, of
ofdeze
dezeBronckhorsten
Bronckhorstenverwant
verwantzijn
zijnaan
aanEustatius,
Eustatius,B..
Bonv.v.BronckBronekMij is onbekend,
H' v.v.Batenburg,
Batenburg,die
diemet
met
Debora
Bake,dedeweduwe
weduwevan
vanden
den(kath.)
(kath.)Joan
Joan
horst,
horst, II,
Debora
Bake,
Wuytiers, H,
H' v.v.Assumburgh
Assumburgh(dat
(datzijzijerfde)
erfde)getrouwd
get~ouwdis.is.Deze
Dezevoerde
voerdev.v.keel,
keel,met
meteen
een
1685), bl.
bI. 49. De H'
B., die
die betrekking
betrekking
zilv.
leeuw. Zie
Zie Antonides,
Antonides, Ged. (Amst.
Hr v.,
v., B.,
(Amst. 1685),
zilv. leeuw.
op
Rotterdam en op
op Gelderland
Gelderland had
had (bl.
(bI. SI),
later nog een
een ander
ander huwlijk
huwlijk
51), heeft
heeft later
op Rotterdam
met Mevr.
Mevr. Margareta
Margareta v.
v. d.d.Kapelle,
Kapelle,Vr.
Vr.v. v.
Berkoude,enz.
enz.
aangegaan,
wel met
aangegaan, en
en wel
Berkoude,
aId.
bI. 56.
56.
ald. bl.

2)
BI. 125.
125. In
vriendschappelijk verkeer
verkeer stond
stond Geeraardt
Geeraardt Brandt
Brandt stellig
stelligniet
nietmet
met
In vriendschappelijk
2) Bl.
uitvaartininden
den
Schouwburg
met
prozavan
vanden
denhorlogiemakerhorlogiemakerVondel, toen
toen Hoofts
Hooftsuitvaart
Schouwburg
met
proza
proponent gestoffeerd
gestoffeerd werd
werd en
enVondel
Vondelhierbij
hierbijtegenwoordig
tegenwoordigwas
was;
anderszoti
zoûhij
hij
proponent
; anders
hebben ten
ten zelven
zelven jare
jare(1647)
(1647)de
debekende
bekendeVoorrede
Voorredetot
tothet
het door
door
zich
niet vermeten
vermeten hebben
zich niet
hem
uitgegeven 2de
2de deel
deelder
derSchiedamsche
Schiedamschekl.-8°-editie
kl.-8°-editie van
van Vondels
Vondels Poesy
Poesy den
den
hem uitgegeven
edelen
dichter naar
naar het
het hoofd
hoofd te
te slingeren
slingeren:: want
want al
al isis die
dieVoorrede
Voorrede van
vanx°1°Jan.
Jan.
edelen dichter
en dus
dus anteriëur
anteriëur aan
aanHoofts
Hooftsoverlijden,
overlijden, dat
datininMei
Meiplaats
plaatshad,
had,erermoesten
moestenververscheiden jaren
jaren verloopen
verloopen eer
eerdedeauteur
auteurererVondel
Vondelzijn
zijnleedwezen
leedwezenover
overbetuigde.
betuigde.
scheiden
Leven '/J.v. V.,
V., bI.
55. [Hoeksma,
[Hoeksma,bl.
bI.88,
88,89].
89). Van
VanLennep
Lennep zegt,
zegt, dat
dat de
de óeide
Zie _Leven
bl. 55.
beide drukken
te Schiedam
Schiedam het
het licht
licht zagen,
zagen, IX,
IX, 145.
145.Bij
Bij Brandt-zelf
Brandt-zelf lezen
lezen we,
we, wel
welisiswaar,
waar,dat
datde
de
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Rotterdam verscheen,
verscheen, maar
maar dit
dit isis eene vergissing van
van Brandt. Hij
Hij bedoelt,
bedoelt.
eerste te Rotterdam
N. Sunstbode,I,N°
het werk
werk te Rotterdam
Rotterdam gedrukt
gedrukt was.
was. Zie
Zie mijn
mijn art.
art. in
in den
den:N.
Kunstbode, J, N°..14.
14.
dat het
BI. 125.
125. De Van
Van Banckens behoorden
behoorden tot een
een oud Amsterd. geslacht, ofschoon
3) Bl.
in de
Warmoesstraat,
Bancken, 7 Juli
Juli x5go
1590 wonend
wonend „in
"in de
de Smaek", in
de Warmoesstraat.
Dirck van Bancken,
was. Zijn
Zijn vader
vader heette
heette Barthelmeeus, zijn
zijn grootvader
grootvader Huygh.
van Dantzig geboortig was.
Onze
Onze voorouders
voorouders zagen
zagen er
erniet
niethet
hetminste
minstebezwaar
bezwaarin,
in,zich,
zich,gedurende
gedurende een
een paar
paar
generaties aan
Oostzee, in
in eene havenstad van
van Duitschland, Denemarken,
Denemarken, of
generaties
aan de Oostzee,
Noorwegen, voor
voor hun
hun handelsbelang
handelsbelang neér
neêr te zetten. De katholieke
katholieke Hoofden
Hoofden en
en,
Noorwegen,
Dommers geneerden
geneerden zich
dan te Bergen
Bergen of
of Hambnrg zoo zij
zij best
best konden,
konden, zonder
zonder
Dommers
zich dan
hier te
geregelde geestelijke
geestelijke hulp.
hulp. Reeds
Reeds in
in 1553 wordt Matthijs van Bancken hier
geregelde
Amsterdam als Jerusalemsvaarder genoemd,
genoemd, (Wag.
H, 126),
soort van
van adel
x26), dat
dat een soort
(Wag. II,
Amsterdam
eenfamilie
familieverschafte,
verschafte, hetgeen
hetgeen intusschen niet belett'e,
belett"e, dat
zelfde Matthijs
dat de zelfde
aan een
13 jaar
jaar later
later eenig deel
deel schijnt
schijnt genomen
genomen te
te hebben
hebben aan
aan de
de plundering
plnndering van
van het
het
klooster der
der Franciskanen (Wag.
(Wag. I,
I, 317).
Adriaen v.
B., die
die misschien
misschien wel
wel geen
v. B.,
317). Adriaen
klooster
(ik weet
weet daar
daarniets
nietsvan),
van),had
hadtwee
tweedochters
dochters Geertrui en
geneesheer geweest
geneesheer
geweest is
is (ik
eerste ondertrouwde
ondertrouwde 22
1639 met Joost Borgongnie,
Borgongnie, Coopman,
Coopman, geb.
22 Okt.
Okt. x639
Aeltie, de eerste
J. Nog
16n,
wonende N. Z.
Z. Voorbw., de
tweede met
Joost v.
v. d.
d. Vondel
Vondel d. J.
Nog vind
vind
de tweede
met Joost
16x1, wonende
vermeld onder
onder de
deaanzienlijke
aanzienlijke Amsterdammers
Amsterdammers Willem,
WiIlem, Dirck en
Annes v.
en Annes
v. B.,
ik vermeld
naar het graf
graf in
in de
deNieuwe
Nieuwekerk
kerkbrengen,
brengen, 25 Sept. 1591,
kinderen naar
1991, 27 Mt. 1595
1595.
die kinderen
B., wed
wedr,r, met Dieuwertgen
ondertrouwt Andries
Andries van B.,
1597. 3 Febr. 1596 ondertrouwt
en 28 Jan. 1597.
Jansd r v. Delft.
Delft. In
In 1661,
Gerrit van
van Baneken
getuige op
bij de
de.
treedt Gerrit
Bancken als
als getuige
op bij
166x, 12
12 Mei, treedt
Jansdr
ondertrouw van
van Saerke v. B.
B.
ondertrouw
buiten de S.-Anth.-poort
S.-Anth.-poort4)
125. Daar
zijn twee transporten
transporten van een
een "thuyn,
„thuyn, buiten
Daar zijn
Bl. x25.
4) BI.
op 't Moolenpadt":
Moolenpadt": éen
éen ten
gevolge van
van een
een verkoop van 20
1648 aan
20 Juni
Juni 1648
ten gevolge
Adriaen Hendrickszen
Hendriekszen Bruyningh,
Bruyningh, door Joost van
de Vondel
Vondel de
de Jonge (Dr p_
P..
van de
Adriaen
Scheltema, Aemstel's Oudh.,
Oudk., IV,
Giertje van
van Giertje
IV , 161); éen van 14 Juli 1656, van
van Joost Bourgonje,
Bourgonje, en
namens de kinderen
kinderen van
van Aeltgen van
en namens
weduwe van
Bancken, weduwe
voor 1000:moo : —
Baneken
Joost v.
V. d.
d. J.)
J.) op
op Jacob
Jacob Lambertszen, voor
zelfden joost
v. d. V.
(en den zelfden
Bancken (en
(Zie Register van
van Quytsckeldingen,
Stadhuize:: 1x Juny 1656:
1656 : 8 Juny 1657). Zijn
Qu,ytscheldingen, ten Stadhuize
Jr., beide,
dit
twee verschillende
verschillende tuinen?
tuinen ? -— Hadden Ariaen v. Baneken
Bancken en
en Joost Jr.,
dit twee
een
buiten de S.-Anth.-Poort aan 't Molenpad, dat Joost den zijne
zijne verkoopen
een tuin
tuin buiten
de kinderen
kinderen uit
uit zijn
zijn eerste
eerste huwlijk nog eigenaren
eigenaren voor de
de helft
helftin
indien
dien van
van
kon
kon en de
den moederlijken
moederlijken grootvader
grootvader bleven?
tuin ter
ter zelfder
1657 wordt
wordt een tuin
zelfder plaatse
plaatse
bleven ? 12
12 Mt 1657
overgedragen
door Hendrick
Hendrick Wijnantsz. op
Pieter Blesen, voor ff i400:
1400: - (zelfde
op Pieter
overgedragen door
(zelfdeReg.). De S.-Anthonis-poort is v60r
v6or de 4de uitlegging,
uitlegging, nog
nog in 1636 van
van steen her.Reg.).
bouwd;
der S.-Antonis of Joden-Breêstraat. Wag.
einde der
bouwd ; aan 't einde
Wag. J.
I. 47.
47.
v. Rijckevorsel,
Rijckevorsel, Oud-Holland,
[Zie
Vondels kleinkinderen:
1886, 262J.
262j.
kleinkindercn: Th.
Th. v.
over Vondels
(Zie over
Oud Holland, 1886,
—

-

n.

5)
Savoy vermeldt
vermeldt Wagenaar, Amst.,
schilderij van
van Carel
Carel van Savoy
Amst., II,
126. Eene schilderij
5) BI.
Bl. 126.
b!.
kerk op
op de
de Boommarkt, ter
Zij was
was geplaatst
geplaatst in
in de kerk
ter stede,
stede, waar de timmerbl. 213. Zij
man Lomans
zijne werken woonplaats
woonplaats heeft
heeft(nu
(nugenaamd
genaamd N.
N.Z.
Z. Voorburgwal)
Voorburgwal)....
Lomans zijne
werk- en
De gemeente
gemeente is later
later verhuisd
verhuisd naar
naar 't Cingel over 't Koningsplein.
6)
132. Het
eerst in
in plano
plano uitgegeven
uitgegeven door
door Lodowijck
6) BI.
Bl. 132.
Het eerst
Lodowijck Spillebout,
Spillebout, Boekverkooper in
de Kalver-straat,
Kalver-straat, 1651.
hebben in dezen
dezen prachtdruk het bewijs,
in de
165x. Wij
Wij hebben
bewijs,
dat
het gedicht
gedicht niet
niet gemaakt
gemaakt heeft
heeft v60r
dat Vondel het
v6or dat
dat het huwlijk van Baertgen met.
met.
Joost Junior
had. De
De "minnaar",
moet deze,
junior zijn
zijn beslag
beslag had.
„minnaar", waarvan
waarvan gesproken
gesproken wordt,
wordt, moet
deze.
had hij
hij dat
datstuk
stukniet
nietaldus
aldus (voor
(voor prezent-exemplaar) laten drukken..
drukken ..
zijn;
anders had
zijn; anders
Het
ookopgenomen
opgenomen ininhet
hetTweede
TweedeDeel
Deelvan
vanden
denbundel
bundel Vet'scheyde
NederHet isis ook
Verscheyde Neder—
duytscke
den uitgever
uitgever opgedragen
opgedragen aan
aan den
denvermaarden
vermaarden kunst-·
duytsche Gedichten,
Gedichten, door
door den
kunst-beschermer Jan
den 30n
1653. Op
den titel van
van dit
dit 22ee deel
verzamelt
Jan Six
Six den
3o. Juli 1653.
Op den
deel staat"
staat „verzamelt
M." In
In het
het Register
Register leest
leest men
men:: "J.
Vondel. Op een
door
door J.
J. V. M."
„J. v.
v. Vondel.
een gekleurt
gekleurtWassenWassenbeelt van
zijn schoondochter [bI.]
verzameling van het Eerste Deel schijnt
van zijn
N.] 8." Aan de verzameling
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Geeraardt Brandt
vreemd te zijn
zijn geweest,
geweest, al
al komen
komenzijn
zijninitialen
initialenniet
nietduidelijk
duidelijk
Brandt niet
niet vreemd
op
voor:: de
bundel heet
heet „verzamelt
nverzamelt te
G. P.
P.
op den titel voor
de bundel
te zijn
zijn door
door TV.
JV. JS.
JS. TVD.
TVD. B. G.
CL.
- De
De enkele
enkele B.
B.zal
zalwel
welBrandt
Brandtbeteekenen:
beteekenen :want
wantonder
onderdedegedichten,
gedichten, van
van
CL. B. —
hem
dede
familienaam
voor:
Il, 14,
14, 44,
44, 46,
46, 219,
219.
hem hier
hier opgenomen,
opgenomen,komt
komtalleen
alleen
familienaam
voorI, :60,
I, 6o,
220, 222.
220,
222. In
het 2e
2e deel
deel komt
komt op
opbl.bI.128
128eene
eene
opdrachtder
der„Verscheyden
• Verscheyden
In het
opdracht
Gedichten" voor
voor aan
aan S.
S. Barlaeus,
Brandts huisvrouw.
huisvrouw. [H.
[H. E.]
E.] —
Gedichten"
Barlaeus, Brandts
- Pieter
Pieter Willemsz.
Willemsz.
aant.
gebleken,had
hadgeen
geenvictualiewinkel,
victualiewinkel, maar
maar was
was
Hooft
is mij
mij uit
uiteene
eeneoude
oude
Hooft is
aant.
gebleken,
nBergerviskoper".
hoedanigheden zoil
zoû hij
hij wel
welisiswaar
waarininansjovis,
ansjovis,maar
maar
„Bergerviskoper".In
In de
de beide hoedanigheden
niet in scheepsnymfen
niet
scheepsnymfen gehandeld
gehandeld hebben.
hebben.
7)
140. Eene
Eene gevoelvolle
gevoelvolle teekening
teekening van
afscheid, ininwelke
welkeeen
eenuitmuntend
uitmuntend
Bl. 140.
van dit afscheid,
7) BI.
talent
van schikking,
schikking, en
eneene
eenegroote
grootejuistheid
juistheidvan
vanproportie
proportieen
enkleurverdeeling
kleurverdeeling isis
talent van
ten
toon gespreid,
gespreid, heeft
heeftde
deHeer
HeerCh.
Ch.Rochussen
Rochussentot
totVan
VanLenneps
LennepsVondel
Vondelbijgebijgeten toon
dragen.
bI. 63z.
631.
dragen.Zie
Zie BI.
Bl. VII,
VII, bl.
8) BI.
8)
14I. De
De drie
driekinderen
kinderen van
vanAeltgen
Aeltgenvan
vanBancken
Banckenschijnen,
schijnen,na
nade
dedeportatie
deportatie
Bl. 14z.
van
den vader,
vader, door
door den
den grootvader
grootvader in
in huis
huistetezijn
zijngenomen
genomen(Brandt,
(Brandt, Leven,
van den
bI.
61) [Hoeks.
[Hoeks. bl.
bI. zoo].
100]. De
De grafboeken
grafboeken der
der N.-Z.-Kapel,
N .•Z.-Kapel, op
op 22
1664, en der
bl. 61)
22 Aug.
Aug. 1664,
N. Kerk,
Kerk, op
op 17
17Dec.
Dec.1668,
1668,leeren
leerenons,
ons,dat
datVondel
Vondel
toen
woonde
nOP
Prinsegraft
toen
woonde
„op
dedePrinsegraft
by de
de Beerestraet",
Beerestraet", en
enVondels
Vondelsbriefjen
briefjenaan
aan
Pater
Couverchef
duidtzijn
zijnverblijf
verblijf nog
nog
Pater
Couverchef
duidt
nader
nby van
van Veerle",
VeerIe", „op
nOP een
een huis
huis na
nahet
hethoeckhuis"
hoeckhuis" en
enwel
welreeds
reedsten
ten
nader aan
aan als
als „by
jare
1653. Hier
Hiervolgt
volgtechter
echterniet
nietuit,
uit,wat
watBrandt
Brandtaangeeft,
aangeeft, dat
dathet
hetverhuizen
verhuizen van
van
jare 1653.
nondel
en Anna,
Anna, toen
toen Joost
Joosten
enBaertgen
Baertgenhet
hetwinkelhuis
winkelhuisbetrokken,
betrokken, moest
moest worden
worden
nondel en
toegeschreven aan
toegeschreven
aan 's "ouden
„ouden man'''s
man" 's .verdriet",
„verdriet", waardoor
waardoorhij
hij.van
„van hun
hun af
af ging
woonen"
oferervoor
vooreen
eendichter
dichtergeen
geenandere
andere reden
reden bestaan
bestaan kon,
kon, om
om uit
uit
woonen"; ; net
net als of
had;; en
en uit
uiteen
eenhuishouden
huishouden
eene
winkelneering te
te vluchten,
vluchten, die
die hij
hij nooit
nooit bemind
bemind had
eene winkelneering
met 5, 6 kinderen.
kinderen.
Hoornisisbegraven
begraven in
inde
deOude
OudeKerk
Kerk ininde
deVoetboogsVoetboogs8*) BI.
143. Anna
Annavan
vanHoorn
Bl. x43.
kapel
No. 82,
82.3o30Oct.
Oct.z668.
1668.
zelfde
graf
was2323Sept.
Sept.1667
1667„robbert
"robbert Honiwoth''
Honiwoth"
kapel No.
In In
hethet
zelfde
graf
was
begraven.
E.]
begraven. [H.
[H. E.]
Willem
Hooft, 1572,
1572.
Willem Hooft,

9)
BI. 143.
143.
9) Bi.
v. Outshoorn.
Outshoorn.
Cornelis
Vlaming v.
Cornelis de Vlaming
—

v. O.
O.
Catharina de
de V. v.

Dirck
V. v.
v. O.
o.
Dirck de
de V.

Cornelia
Oem Verburgh
Verburgh
Cornelia Oem

a d.
V. v.
v. O.
O.
Corn
Corn.
d. V.
X

I
I
Cornelis van
van Vlooswijck.
Vlooswijck.
Cornelis

Claesgen Hooft
Baertgen
Baertgen Hooft.
achternichten.
10)
BI. 143.
143. Op
Op dezen
dezen isis later
laterdedeHeerlijkheid
HeerlijkheidVlooswijk
Vlooswijk overgegaan.
overgegaan.
zo) Bl.
lIJ Bl.
BI. x44.
144. Ik weet
weet volstrekt
volstrekt niet,
niet,wá.ar
wáar Baertgen,
Baertgen, na
na het
hetvertrek
vertrekvan
vanJust,
Jnst,
ix)
gewoond heeft;
misschien is
wel op
op 't Rokin
Kunstredenen doen
mij
gewoond
heeft; misschien
is ze wel
Rokin gebleven. Kunstredenen
doen mij
hier verdicht
verdicht adres
adres kiezen.
kiezen.
het hier
12)
BI. x48.
148. Zie
Zie aant.
aant. 6.
6.
x2) Bl.
13)
BI. 149.
149. Brandt
Brandt zegt,
zegt, dat
dat Joost
Joost v.
v. d.
d. V.
V.de
deJonge
Jongeop
opzijne
zijnezeereis
zeereisoverleed.
overleed.
13) Bl.
Er ligt
ligt over
over zijn
zijn dood
dood tot
tot dus
dus ver
vereen
eendichte
dichtesluyer.
sluyer. Want
Want ininAug.
Aug.1661
1661maakte
maakte
Er
Vondel nog
nog een
eennotarieel
notarieeltestament,
testament, waaruit
waaruit men
men op
op moet
moet maken,
maken, dat
dat hem
hem het
het
Vondel
overlijden zijns
zouns nog niet
niet bekend
bekend was. En
En zelfs
zelfs in
in1665,
1665.op
opnieuw
nieuwnotarieel
notarieel
overlijden
zijns zoons
testeerende, gedraagt
hij zich als
als iemant,
iemant, wien
wienofficieel
officieeldie
diedood
doodnog
nogniet
nietter
terkennis
kennis
testeerende,
gedraagt hij
gebracht.
is gebracht.
Vondel ooit
ooitmet
metRijcklof
Rijcklofvan
vanGoens
Goensover
overzijn
zijnzoon
zoongekorrespondeerd
gekorrespondeerd heeft,
heeft.
Of Vondel
mij onbekend.
onbekend.
is mij
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Wij
keeren, na
na dat
dat we
we de
deepizode
epizode Baertgen
Baertgen Hooft met
Wij keeren,
onzen
dichter doorleefd
doorleefd hebben,
hebben, en
envernamen,
vernamen, hoe
hoe 't onge~
onzen dichter
ongeveer
met zijn
zijn zoon
zoonmoet
moetafgeloopen
afgeloopenzijn,
zijn,tot
toteen
eenvroeger
vroeger
veer met
levens
perk van
Vondel te-rug.
te-rug.
levensperk
van Vondel
tusschen het
hetportret
portretvan
vanSandrart
Sandrart
Daar
Daar liggen 110,
0, 12 jaren tusschen
en de
de verschillende
verschillende nieuwe
nieuwe portretten,
portretten, die
165 I tot -54
-54
die van
van 1651
van
hem gemaakt
gemaakt zijn
zijn:: maar
maar méer,
méer, maar
maariets
ietsanders
anders dan
dan
van hem
een
dozijn levensjaren
levensjaren van
van een
een dichter,
dichter, die
dievoortgaat
voortgaat
een dozijn
belichamen met geene
geene grootere
grootere kracht
kracht dan
dan hij
hij
gedachten
gedachten te belichamen
't reeds
25 jaren
jaren lang
lang gedaan
gedaan had,
had, —
- maakt
maakt het
hetonderonderreeds 25
scheid
uit van
van die
diegeestige,
geestige,vriendelijke
vriendelijkelachende
lachende tronie,
tronie,
scheid uit
door
Sandrart
geteekend,
met
die
diepzinnige
uitdrukking,
door Sandrart geteekend, met die diepzinnige uitdrukking,
met die
die vastheid
vastheid van
vanblik,
blik,waar
waareenige
eenigeweemoed
weemoedniet
nietvreemd
vreemd
aan
is, welke
welke wij
wijopmerken
opmerken hetzij
hetzij in
in het
hetmeer
meergemeenzaam
gemeenzaam
aan is,
Jan Lievensz,
Lievensz, hetzij
hetzij in
in het
hetstatige
statigeeerste
eerstevan
van
portret
portret van
van Jan
te
Amsterdam
bij
Mr
M.
J.
van
Philips
Koning,
berustend
Philips Koning, berustend te Amsterdam bij Mr M. J. van
Lange;;
Lennep
en bekend
bekend door
door de
defraaye
fraayegravure
gravure van
vanLange
Lennep en
welke wij
wij ook
ook inindat
datvan
vanGovert
GovertFlinck
Flinck
kunnenwaardeeren,
waardeeren,
welke
kunnen
hetVondelVondelindien
minste juist
juist heb
heb gezien,
gezien, toen
toenikikininhet
indien ik
ik ten minste
dat
bij
]hr
C.
Hartsen
berust,
het
werk
van
Govert
portret,
portret, dat bij Jhr C. Hartsen berust, het werk van Govert
herkennen.
Flinck
meenen teteherkennen.
Flinck heb meenen
Wat
ligt er
er tusschen
tusschen Vondels
Vondels 53
Wat ligt
53ee en 63
63ee levensjaar?
levensjaar ? Zijn
kerkverandering
zeggen. Gewis,
Gewis, een
eenbelangrijke
belangrijke
kerkveranderingzal
zal men
men zeggen.
stap,
en waar
waar de
deheele
heelemensch
menschwel
weldeel
deelaan
aanheeft.
heeft.Maar
Maar
stap, en
voor voet,
voet,
Van
Lennep heeft
heeft te-recht
te-recht aangetoond,
aangetoond, dat
Van Lennep
dat voet voor

1635 -— 166r.
1635
1661.
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in eene lange
reeks van
van jaren,
jaren, die
die stap was vÓorbereid.
lange reeks
v6orbereid. Alles
ontwikkelde zich
ontwikkelde
zich natuurlijk
natuurlijk en
en geleidelijk
geleidelijk bij
bij Vondel. Toen
Gijsbreght, in -39 zijn Maeghden,
Miteghden, in -41
-4I zijn
hij in 1637 zijn Gijsbreght,
Peter en
C1t Pauwels
schreef,
zett'e
hij
eenvoudig
voort,
wat
hij,
Pauzvels
hij eenvoudig voort,
in zijn
zijn lofzang
lofzang op
Agnes ten
ten jare
jare 1621
1621 reeds
in
op Sint Agnes
reeds begonnen
was.
De tegenwoordige
tegenwoordige stempel
stempel van
van weemoedigen
weemoedigen ernst
ernst was
was
was. De
hem
eerst aan
aan het eind
eind van
van het
het jongstverloopen tiental
tiental jaren
hem eerst
opgedrukt.
door het
het verdriet,
verdriet, dat
dat zijn zoon
opgedrukt. Niet
Niet door
zoon Joost
Joost hem
bezorgde;; want
deed hem
hem toen
toen nog
nog geen
geenverdriet.
verdriet.
want die
die deed
bezorgde
Wat was
was er
er dan
danvoor
voorVondel
Vondel gelegen
gelegen tusschen de portretten
van Sandrart en
die van
van Lievensz, Koning
en die
Koning en Flinck, dat tot
dus-verre
door
onze
kunstgeschiedschrijvers
niet is opgemerkt?
dus-verre
onze
opgemerkt ?
Geeraardt Brandt,
man zonder
zonder erg
erg (bedenkelijke deugd
Brandt, een man
in
een historicus
nadat hij
hij eene gissing gewaagd heeft
historicus !)I) zegt,
zegt, nadat
in een
omtrent
aandeel in
in de
de amsterdamsche
hekelvaerzen
omtrent Vondels
Vondels aandeel
amsterdamsche hekelvaerzen
van 165°,
hij „in
"in de
de drie
drievolgende
volgende jaaren niet dan
dat hij
165o, dat
eenige korte
dichten uitgaf *."
Naauwkeuriger ware geweest:
korte dichten
*." Naauwkeuriger
geweest :
Lucifer in
van
Juni 1649 tot
op dedeverschijning
verschijning van
van den
den Lucifer
van Juni
tot op
1654. Al wat
wat er
er van
van Vondel
Vondel in
in dien
tusschentijd verscheen,
dien tusschentijd
beslaat
Vloten 30
een
beslaat bij
bij Van Vloten
3o bladzijden.
bladzijden. Laat
Laat ons
ons zien
zien of een
gesprek,
in den
den nazomer
nazomer van
van 1653 door onzen dichter gevoerd,
gesprek, in
eenig
licht werpt
op dit
dit tijdperk
tijdperk zijner
zijner geschiedenis.
geschiedenis.
eenig licht
werpt op
Ik
moet u weêr
een schilderswerkplaats
binnenleiden,
Ik moet
weer in een
schilderswerkplaats binnenleiden,
en
wel
op
de
Lauriergracht
te
Amsterdam.
V rees echter
echter
en wel op de
Amsterdam. Vrees
niet,
dat ik
ik u op
een zolderkamertjen brengen
na dat
niet, dat
op een
brengen zal,
zal, na
gij,
een poos
poos geleden,
geleden, in
in de
de salons van Sandrart hebt verwijld.
gij, een
Govert
Flinck, de eenvoudig-deftige
eenvoudig-deftige Mennoniet,
Mennoniet, heeft
heeft hier
Govert Flinck,
sints
10
jaar
twee
huizen
in
gebruik,
waarin
hij
een
sints 1 o jaar
huizen in gebruik, waarin hij een groote
schilderkamer, met een
een fraai
fraai bovenlicht, heeft laten timmeren.
Ook
hij is
is een
een kunstenaar,
kunstenaar, die
die door
door de
de goden
goden der
der aarde
Ook hij
aarde zeer
beschermd
is hij
hij een
een bizonder
beschermdwordt.
wordt. Geboren
Geborentete Cleve,
Cleve, is
den Hertog
Hertog Friedrich
Friedrich Wilhelm
Wilhelm von
vonBrandenBrandengunsteling
gunsteling van
van den
burg, dien
wij zijn
zijn titel
titel van
van den grooten
Keurvorst niet
grooten Keurvorst
burg,
dien wij
betwisten
hij meer
meer voor
voor den
den oorlog
oorlog en
en voor
voor
betwisten willen,
willen, al
al heeft
heeft hij
den landbouw gedaan
voor de kunst.
kunst. Hoe
Hoe hij
hij over
over deze,
gedaan dan
dan voor
maar
ook over
over onzen
onzen schilder
schilder denkt,
denkt, kunt
kunt gij zien
maar ook
zien uit
uit de
schoone,
middeleeuwsche met
goud doorstikte
doorstikte hangtapijten.
schoone, middeleeuwsche
met goud
hangtapijten,

* Le~en,
Leven,

bl. 56. [H. 92.J
92.]

JUFFROU
VALENTIJNS.
JUFFROU VALENTIJNS.

159

die,
uit het
hetoude
oudehof
hofvan
vanCleve,
Cleve, naar
naar de
de Lauriergracht te
die, uit
Amsterdam
verzeild zijn.
zijn. Flinck
zoû het u nader
kunnen
Amsterdam verzeild
Flinck zotl
nader kunnen
toonen in
het met
metdiamanten
diamanten omzette
omzette portret,
portret, dat de Hertog
in het
hem
vereerd heeft
*. De Burgemeesters
Burgemeesters van Amsterdam,
Amsterdam, —
heeft *.
hem vereerd
wat hooger
die door
die
door elk
elkrechtgeaard
rechtgeaard Poorterskind nog
vrij wat
nog vrij
ter waereld ook -— verververeerd
welke Vorst
Vorst ter
vereerd werden
werden dan
dan welke
schaffen
Govert
Flinck
niet
alleen
vol-op
werk,
maar
schaffen Govert Flinck niet alleen vol-op werk, maar hij
keert
als huisvriend
huisvriend bij
bij den
den Vrijheer van Zuyd-Polsbroeck,
keert als
Cornelis de Graeff; en
broêr, de Schepen Andries,
Cornelis
en de jongste broêr,
de
aanstaande Baron
H. Duitschen Rijks, kan uren áchter
de aanstaande
Baron des
des H.
hem
voor den
den ezel
ezel zitten.
zitten. Ook
Ook de
deSchepenen
SchepenenPieter
Pieteren
enJoan
Joan
hem voor
Six
zien hem
hem gaarne
gaarne ten
ten hunnent;
Mevrouw Six-Tulp
Six zien
hunnent ; ja,
ja, Mevrouw
zal
zich eenmaal
eenmaal niet
nietkunnen
kunnenbegrijpen,
begrijpen, dat
dat haar
haar man
man ooit
ooit
zal zich
Rembrandts
dat van
van dezen
dezen veel
veelblanker
blanker schilder
Rembrandts werk
werk boven
boven dat
verkozen
heeft.
verkozen heeft.
Vier
jaren geleden
geleden heeft
heeft Govert Flinck zijn
Vier jaren
zijn vrouw verloren,
een Jufvrouw
Thoveling uit
Rotterdam, dochter
dochter van
van een
Jufvrouw Thoveling
uit Rotterdam,
Bewindhebber
der 0.-1.
mooi, verstandig en
Bewindhebber der
Compagnie. Het mooi,
0.-I. Compagnie.
bemiddeld vrouwtjen 1)
1) is
in het
het kraambed
kraambed van
van haren
haren zoon
zoon
is in
Nicolaes
Anthonie bezweken. Flinck, een
rustig man,
man, had
had
een rustig
Nicolaes Anthonie
nooit groote zielsbewegingen
zielsbewegingen gekend, en bijna
bijna werd
werd het gemis
gemis
van Ingetgen Thoveling hem vergoed, wanneer
wanneer hij
hij ,'ss Zondaags,
na
de
Predikatie,
met
zijn
jongentjen
bij
zijn
schoonmoeder
bij
schoonmoeder
na
met zijn
Marritgen
Dircksd. Pesser
Pesser op
„Coninxgraft" ter familieMarritgen Dircksd.
op de "Coninxgraft"
rnaaltijd
maaltijd ging. 2)
Op den
den dag,
dag, dat
dat wij
wij zijn
zijn kennis
kennis maken,
maken, kreeg
hij het bebeOp
kreeg hij
zoek van
andere weduwnaars,
weduwnaars, die
minder goed
goed in
in
van twee andere
die zich minder
hun
schijnen te
te kunnen
kunnen schikken.
schikken.
hun lot schijnen
van Vondels
Vondels portret,
portret, een
een levensHij
is aan
aan 't schilderen
levens-schilderen van
Hij is
maar niet
niet bleeke gelaat
van
grooten kop.
gelaat van
blanke, maar
kop. Het fijne, blanke,
ent
te-vredenheid
en
welgevallen.
Hij
hoort
Vondel
Flinck
teek
Hij
Flinck teekent te-vredenheid
gaarne praten
praten:: het zij
zij over
over historie
historie;; het zij over natuurschoon
gaarne
en pOl!zie.
poezie.
Er bestaat
bestaat een
een 6-regelig bijschrift
geschreven,
bijschrift door Vondel geschreven,
terwijl Flinck hem
schilderde. Een
Een ánder
váers staat
echter
staat echter
ánder vaers
hem schilderde.
het
papier,
dat
de
dichter,
dit
oogenblik,
in
de
hand
heeft.
op
in
op het papier, dat de dichter, dit

** Houbraken,
Roubraken, Il,
over den
den nGrooten
p. servir
scrvire:àc NI/st.
l'hist.
Mém. p.
,Grooten Keurvorst" JHIfm.
II, 22.
22. Zie
Zie over
de
la Maison
Maison de
de Brandebourg, 1751. Rij
werd geboren
geboren 6 Febr. 1620;
162o; hij tt 28
Hij werd
de la
Ap. 1688.
1688.
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„Nu, laat
"Nu,
laat eens
eens hooren,
hooren, .. .... dat
datdingetjen
dingetjen op
opGrietgen
Grietgen van
van
op zijn
zijn palet
palet afblikt,
afblikt, en
en met
met
Rijn," zegt
Flinck, terwijl
terwijl hij
hij op
Rijn,"
zegt Flinck,
zijn
borstel een
een paar
paar tinten
tintensamenmengt.
samenmengt.
zijn borstel
„Kan ik
?" zegt Vondel.
"Kan
ik lezen
lezen?"
Vondel.
"Gerust,"
aan het
het haar.
haar. —
- Het
Het
„Gerust," andwoordt
andwoordtFlinck
Flinckj ;"ik
„ik ga
ga aan
is inderdaad
inderdaad een
een schoon
schoon kind.
kind. Ik
Ik heb
hebhaar
haarwel,
wel,met
methaar
haar
moeder,
de gracht
gracht bij
bij haar
haarneef
neefValentijn
Valentijn op
op de
de stoep
stoep
moeder, op
op de
zien
staan....
En
ik
heb
óok
wel
gehoord
van
Flip
Koning,
zien staan .. .. En ik heb 6ok wel gehoord van Flip Koning,
dat hij
hij haar
haar ontzaglijk
ontzaglijk graåg
graag hebben
hebben zoti."
zoû."
heeft dan
danook
ookeen
een
treffelijkeschilderij
schilderijvan
vanhaar
haar gege-— "Hij
„Hij heeft
treffelijke
maakt,"
Vondel:: "en
ze schijnt
schijnt eene
eene edele
edeleinborst
inborst
maakt," herneemt
herneemt Vondel
„en ze
te
hebben," en
en Vondel
Vondel begon
begon::
ie hebben,"

"AEN
FILIPS DE KONINGH, OP ZIJNE
]ONGKVROU
ZI JNE AFBEELDING VAN DE JONGKVROU
„AEN FILIPS
MARGARETA
MARGARETA VAN
VAN RI]N.
RIJN.

"Wat
hier?? is 't verf en schijn
schijn
„Wat zienwe hier
0 ghy
ghy overschoone,
overschoone,
Of wezen?
wezen ? -— o
Men kroone
u, billijk,
billijk, met
met de kroone
kroone u,
Der schoonheit, perle
Rijn!!
perle van
van den Rijn
Quam 's Levens
Levens Torts aen glans t'ontbreecken
Aen vier
en vlam
vlam en
en hemelsch licht,
vier en
licht, —
De zon
zon zou
zou aen uw
schoon gezicht
uw schoon
En oogen zien haer torts
torts te ontsteecken
ontsteecken.....
. ..
Aen die turkoizen!
turkoizen ! Men
Men beloof
Zich
vier te maelen!
Zich niet, verwaent, dat
maelen ! -—
dat vier
By zulcke levendige straelen
Is
d' allereeIste
Is d'
doof !
allereelste verf te doof!
De versche bloemen
de wangen,
wangen,
bloemen op de
De zwier
zwier van
van 't blonde
hair, de mont ...
blonde hair,
...
Een opgeloocken morgenstont,
morgenstont,
De harten
harten pricken met verlangen.
Dat poezlig en gezielt albast..
albast ....
. .""
De 36-jarige
36-jarige Flinck
Flinck schudd'e
schudd'e zijn
zijn hoofd
hoofd met
met lange
lange haren
haren
ten teeken
teekenvan
vaningenomenheid
ingenomenheid:: „Ge
"Ge zijt
zijt toch
tocheen
eenfijne
fijne
eens, ten
kenner, sinjeur
sinjeur Vondel
Vondel!"!" zeide
zeide onze
onze zedige
zedige Doopsgezinde,
Doopsgezinde,
kenner,
met een
een glimlach
glimlach en
eneen
eenblos.
blos.Vondel
Vondelging
gingvoort,
voort,en
enbesloot
besloot::
"Doch
schoonheit, zonder
zonder pit
pit van zeden,
„Doch schoonheit,
Waer slechts
schors:: nu zweeft
slechts een bloote schors
zWeeft
Een
Geest hier
hier in, die
die leven
leven geeft
geeft
Een Geest

I6I
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leden.
Aen die volschapenheit der leden.
Wie pluckt dees
trout dit
dees roos
roos?
wie trout
dit pant?
pant?
? wie
Wie anders als
als een
een Koningshant?" Wie

Pas
Pas had
had hij
hij echter
echter 't laatste rijmwoord
rijmwoord uitgesproken,
uitgesproken, of
ofde
de
deur der
der schilderzaal
schilderzaal werd
werd met
met drift
drift geopend
geopend en
en een
een man
man
deur
van eenigszins
eenigszins jeugdiger
jeugdiger uitzicht
uitzicht dan
dan Flinck,
Flinck, met
met een
een zeer
zeer
van
dunnen knevel, donkere
donkere oogen
oogenenenwenkbraauwen,
wenkbraauwen,maar
maar lichtlichtdunnen
bruin haar,
meer dan
dan hij
hij liep,
liep, naar
naar binnen.
binnen.
bruin
haar, stortte,
stortte, meer
Toen hij
hij Vondel
Vondel zag,
zag, richtte
richtte hij
zich op, en
en hield
hield zich
zich in.
in.
Toen
hij zich
rimpeling van
van zijn
zijn voorhoofd
voorhoofd en
en treurige
treurige trek
trek om
om den
den
De rimpeling
mond waren
waren geheel in
in strijd
strijdmet
metdedegewone
gewoneuitdrukking
uitdrukkingvan
van
mond
zijn rond
rond en welgedaan
welgedaan gezicht.
gezicht. Het hemd
hemd was
was hem
hem los
losaan
aan
zijn
den hals,
hals, en
en de
demantel
mantelwas
wasafgezakt
afgezaktopopzijn
zijnlinkerarm
linkerarm;
terden
; terwijl de
de slordige
slordigeschikking
schikkingvan
vanzijn
zijnkleederen,
kleederen, zijne
zijne beslikte
beslikte
wijl
schoenen en kousen
kousen weinig
weinig in
in over-een
over-een stemming
stemming waren
waren met
met
schoenen
fijne soort
soort laken
laken en
en floretzijde,
floretzijde, en de
de keurige
keurige snede,
snede, die
die
het fijne
zij
vertoonden.
zij vertoonden.
"Ik
stoor uu!"
mompelde hij.
hij.
„Ik stoor
!" mompelde
"Neen,"
zeide Flinck
Flinck:
"gijvindt
vindthier
hierkennis,
kennis,en
engoede
goedeook,"
ook,"
„Neen," zeide
: „gij
en
de schilder
schilder nam,
nam, bij
bij zijn
zijn palet,
palet, zijn
zijnstok
stokenenborstels
borstelsin
in de
de
en de
linker had,
had, en
entrad,
trad,met
metde
deuitgestoken
uitgestokenrechter,
rechter, op
opden
den binnenbinnengetredene
"Watscheelt
scheeltmeester
meesterFlips
Flips?"
?" vroeg
vroeghij
hijdeeldeelgetredene toe:
toe „Wat
nemend.
óok opgestaan,
opgestaan, en
endededrie
driemannen
mannenstonden
stondenbij
bij
was 6ok
Vondel was
elkaar
het midden
midden der
dergroote
grooteschilderkamer.
schilderkamer.
elkaår in het
"Wij
over uuaan
aan 't'tspreken,"
spreken," zeide
zeide Vondel.
Vondel. „Och
"Och
„Wij waren juist over
vrienden,
vrienden !"
I" andwoordde
andwoordde Flips
FlipsKoning
Koning(want
(wanthij
hij
vrienden, och vrienden
was het
het zelf)
zelf):: „ik
"ikben
bendedeongelukkigste
ongelukkigsteman
manvan
vandedewaereld."
waereld."
"Hoe
zoo?"
Flinck;; „maar
"maar laat
laat ons
onshier,
hier, in
in het
het cabicabi„Hoe zoo
?" zeide Flinck
nettjen, een-luttel
een-luttelbij
bij elkaår
elkaargaan
gaanzitten
zitten!1verhaal
verhaalons,
ons,wat
watuudeert!"
deert!"
De vrienden
vrienden deden,
deden, zoo
zoo als
als gezegd
gezegd was.
was. Zij
Zij namen
namen plaats
plaats
bij
een tuinvenster
tuinvenster : Vondel
Vondel aan
aandezen
dezenkant
kantder
dertafel,
tafel,Koning
Koning
bij een
vlak
over hem,
hem, Flinck
Flinck over
over de
de ramen.
ramen.
vlak over
Vondels gelaat had een zeer ernstige uitdrukking aangenomen.
aangenomen.
Koning had
had den
denhoed
hoedniet
nietafgezet
afgezet;
Flinckdroeg
droegeen
eenlakensche
lakensche
; Flinck
muts. Hij zag nieuvvsgierig
nieuwsgierig en troostgereed
troostgereed zijn
zijn gildebroeder
gildebroederaan.
aan.
"Gij
geluk heb
heb gehad,
gehad,
„Gij weet,"
weet," begon
begon Koning,
Koning, "hoe
„hoe ik
ik het geluk
vóor
maand of drie
drie het
hetkonterfeit
konterfeit tetemaken
maken van
van de
de
vcior een
een maand
II
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schoonste
stad. Gij,
Gij, Vondel,
Vondel, hebt
hebterernog
nogeen
eendichtjen
dichtjen
schoonste van
van de stad.
op geschreven,
geschreven, dat
dat eindigt
eindigt::
„Wie pluckt
pluckt dees roos?
"Wie
roos? -

—

wie
trout dit pant?"
pant?"
wie trout

Welnu,
ik heb
de dwaasheid
dwaasheid gehad
gehad aan
aan uw
uw profetie
profetie te
Welnu, ik
heb de
gelooven.
liep mij
mij nu
nu alles
alles zoo
zoo meê.
meê. Ik
Ikhad
hadmijn
mijn huis
huis.
gelooven.... . Het
Het liep
op
de Kaysersgraft
Kaysersgraft zoo
zoo geheel
geheelingericht
ingerichtnaar
naarmijn
mijnzin.
zin. Mijn
Mijn
op de
ik had
had druk
druk werk.
werk. Ik
Ik
twee
kinderen groeiden
groeiden als
als koolen
kooIen ;j ik
twee kinderen
begon
er aan
aan te
tedenken
denken een
eenvrouw
vrouw tetezoeken,
zoeken, die
die me
me 't.
't
begon er
verlies
van m'n
m'n Corneeltjen
Corneeltjen ** bij
m'n jongens
jongens wat
wat vergoeden
vergoeden
verlies van
bij m'n
mocht.
weet, beide,
beide, vrienden,
vrienden, wat
wat beeld
beeldme
mevoor
voorden
den
mocht. En
En ge weet,
geest
speelde. Ik
Ik sprak
sprak Margrietgen
Margrietgen van
eens.
geest speelde.
van Rijn,
Rijn, toen
toen ze
ze eens
dekerk
kerkkwam,
kwam,over
overm'n
m'ndroeven
droevenweduwnaarweduwnaaralleenig
uit de
alleenig uit
staat
had wel
wel ooren
ooren naar
naarm'n
m'nwenschen.
wenschen. Ik
Ikkwam
kwam er
er
staat j ; en
en ze had
later
op te-rug.
te-rug. Zij
Zij kon
konniets
nietsbeslissen
beslissen; jmaar
maarikikmocht
mochthoop,
hoop'
later op
voeden.
ziet, daar
daar krijg
krijg ikiknu
nuvan
vanmorgen,
morgen, op
op 'er
'er
voeden.. .... . En
En ziet,
stoep,
het woord
woord:: „Daar
"Daar kan
kan nie's
nie's van
van komen,"
komen," en toen
toen ik
ik
stoep, het
thuis
kwam, wat vind
vind ik
ik?? —
- den
den brief
briefvan
vande
demoeder,
moeder,dien
dien
thuis kwam,
ge lezen
lezen gaat.
gaat...
Ende
dearme
armeKoning,
Koning,wien
wieneen
eenpaar
paartranen
tranen
. ."" En
over
dikke wangen
wangen rolden,
rolden, haalde
haalde een
eenbrief
briefvoor
voorden
dendag
dag
over de dikke
het opschrift
opschrift::
met het
Mr Schilder;"
Schilder;"
"Omme
Monsieur Philippus
Philippus Coninck,
Coninek, Mr
„Omme Monsieur
den volgenden
volgendeninhoud
inhoud::
en van
van den
„Mijn Heere
"Mijn
Heere!!

"De propoosten,
propoosten, die
die Ul.
UI.teghen
teghen
mijne
dochterMargriete
Margrietevan_
van
„De
mijne
dochter
buyten mijne
mijnevoorkennisse
voorkennissegehouden
gehoudenhebt,
hebt,daer
daerkan
kanniets
nietsvan.
van
Rijn, buyten
eomen, naedien
naedien ick
iekeene
eenebelofte
belofte
wegenshare
harehandt
handtaen
aeneen
eenanderen
anderen
comen,
wegens
persoon van
qualité ghedaen
ghedaen hebbe.
hebbe.
persoon
van goede qualité
"De reeckeninghe
reeekeninghe van
van het
hetfchildery
fehildery ghelieve
ghelieve Ul.
UI.tetebesorghenbesorghen„De
aen den
den Heer
HeerPieter
PieterValentijn
ValentijnopopdedeLouweliergraft,
Louweliergraft,die
diedeselve,
deselve,
aen
UI. quyten
quyten sal.
sal.
aen Ul.
aen
"Met achtingh
aehtingh onderteyckene,
onderteyckene,
„Met
Mijn Heer Mr
Mr Coningh,
Coningh,
Mijn
UI. dinaresse
dinaresse
Ul.
de Wed
Wed:: van
van Rijn."
Rijn."
** Cornelia
Cornelia Fournier,
Fournier, of
ofFurnerius,
Furnerius, met
methem
hemter
terondertrouw
ondertrouw88Dec.
Dec.164o;
1640;hij,.,
hij,.
v. Amst.
Amst. woont
woont met
met haar
haar teteRotterdam.
Rotterdam.
geb. v.
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„Dat is mij
-— "Dat
mij het
het vreeselijkste,
vreeselijkste, zeide
zeide Koning,
Koning, dat
dat ik
ik dat
dat
pourtrait geschilderd
geschilderd heb
heb voor
voor dien
. ."
jourtrait
dien ellendigen
ellendigen Valentijn.
Valentijn...
"
„Is dat die
?" vroeg Vondel.
dieoude
oudeman,
man,hier
hierop
opde
degracht
gracht?"
-— "Is
„Ja," zeide
zeide Flinck;
Flinck ;"hij
„hij isis een
een neef
"Ja,"
neef van
van de
de weduw."
weduw."
—
„Had
hij
dan
maar
duizend
maal
liever
deweduw
weduw
- "Had hij dan maar duizend maal liever de
genomen !"riep
riep Koning:
Koning : "ik
„ik zoft
genomen!"
zoû hem als
als mijn
mijn schoonvader
schoonvader
des
noods nog gedoogd
gedoogd en
en getoefd
getoefd hebben."
hebben."
des noods
„Kan er
er ook
ookiets
ietsanders
andersonder
onderschuilen
schuilen?"
?"vroeg
vroegFlinck,
Flinck,
-— "Kan
die,
als
geboren
Clevenaar
en
weduwnaar
van
een
vrouwtjen
die, als geboren Clevenaar en weduwnaar van een vrouwtjen
uit
Rotterdam, de Amsterdammers
Amsterdammers nog niet
niet zoo
zoogoed
goedkende.
kende.
uit Rotterdam,
zij ook
ook verwant
verwant aan
aan Rembrandt
Rembrandt?? die
60k van
vanRijn,
Rijn,
"Is
„Is zij
die heet 6ok
van zijn
van
zijn toenaam."
toenaam."
tebegrijpen,
begrijpen, moet
moet men
men zich
zich
Om
strekking dezer
dezer vraag
vraag te
Om de strekking
Koning, zoowel
zoowel als
alsFlinck,
Flinck,zijn
zijnanti-Remanti-Remherinneren,
herinneren, dat
dat Koning,
brantiek
tijdperk reeds was
was ingetreden.
ingetreden.
brantiek tijdperk
„Neen," andwoordde
-— "Neen,"
andwoordde Koning
Koning:: „Rembrandt
"Rembrandt is een Leyenaar;
zijn heele
heele andere
andere van
van Rijns.
Rijns. 0 mijn
mijnGod,
God,mijn
mijn
naar ; dit
dit zijn
had mijn
mijnzinnen
zinnendaar
daarz6o
z60op
opgezet
gezet!
Zoo'n lieve,
lieve,
God!
God ! ik
ik had
! Zoo'n
En die
die oogen,
oogen,
levendige
meid, en
en zoo
zoo knap
knap en
en ordelijk.
ordelijk. ... . En
levendige meid,
en
die mond
mond!! o0het
hetis is
verschrikkelijk.Zoo'n
Zoo'nleelijke
leelijke ouwe
ouwe
en die
verschrikkelijk.
I"
Valentijn
Valentijn !"
Vondel
was stil,
stil, zoo
zooals
alsmeermalen.
meermalen.Hij
Hijzag
zagmet
metdubbelen
dubbelen
Vondel was
ernst
v60r zich.
zich. Eindlijk
Eindlijk strekte
strekte hij
hij zijn
zijn hand
hand over
over de
de tafel,
tafel,
ernst v6or
"Javrind
vrindKoning
Koning !I zoo
zoo
drukte
die van
van Koning,
Koning, enenzeide
zeide:
drukte die
: „Ja
worden we somtijds
somtijds beproefd
beproefd en
enverslagen.
verslagen.Maar
Maargij
gijzijt
zijtnog
nog
worden
jong. Gij
Gij kunt
kunt nog
nog wachten.
wachten. Gij
Gij weet
weet niet,
niet, hoe
hoe het
hetlot
lotvoor
voor
jong.
keeren kan.
kan. Anderen
Anderen zijn
zijn oud,
oud, en
en toch
toch nog
nogkrachtig
krachtig;; en
en
u keeren
zoo kan
kan hun
hundroevige
droevigeouderdom
ouderdomhun
hun nog
noglang
langgezelschap
gezelschap
zoo
zij z6o
z60 veel
veelverloren,
verloren, dat
dathet
hetinindit
dit
houden; ; en
hebben zij
houden
en vaak
vaak hebben
nooit weêr
weêrherwonnen
herwonnenkan
kan worden."
worden." En
Enook
ookuit
uit Vondels
Vondels
leven nooit
mannelijke zwarte
rolden een
een paar
paar tranen.
tranen. Hij
Hij stond
stond
mannelijke
zwarte oogen rolden
op;; haalde
haalde wat
wat dieper
dieperadem
adem;
hersteldezich,
zich,knoopte
knooptezijn
zijn
op
; herstelde
mantelkraag vast,
drukte beiden
beiden schilders
schilders stilzwijgend
stilzwijgend de
de
mantelkraag
vast, drukte
handen, en vertrok.
vertrok.
handen,
"Zoû Vondel
Vondel 6ok
60k zoo'n
zoo'ngroot
grootverdriet
verdriethebben
hebben?"
vroeg
„Zoil
?" vroeg
geheel de man
man niet
niet meer
meer van
van voor
voor 3,
3,
Koning: : "hij
in 't geheel
Koning
„hij is in
jaren."
4 jaren."
- „O
,,0 zeker,"
zeker," andwoordde
andwoordde Flinck
Flinck zacht, en
en trok
trok de
de wenkwenk—
heb hem
hem gezien
gezien in
in hooger
hoogergeluk
geluk
braauwen lichtelijk
braauwen
lichtelijkop.
op. "Ik
„Ik heb
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dan
Vredejaar,
dan ooit
ooit —
- van
van het
hetbegin
beginvan
vanhet
het
Vredejaar,tot
totZomerZomerjaar -49.
Toen isis er,
er,nanadiedielange
langelieflijke
lieflijke
maand van
van 't jaar
maand
-49. Toen
een onweér
onweêr over
overhem
hemlosgebarsten."
losgebarsten."
zoelte, een
"En dat
dat was
was?"
vroeg Koning.
Koning.
- „En
—
?" vroeg
"De dood
dood van
vanTesfelschade,
Tesfelschade, zeide
zeideFlinck.
Flinck.
„De
II.

VONDEL, HERSTELD.
HERSTELD.
VONDEL,
Govert Flinck
Flinck had
had goed gezien
gezien;; en Van
Van Lennep
Lennep had
had zich
zich
Govert
behooren teteverwonderen,
verwonderen,dat
dater
ergeen
geenlijkzang
lijkzang van
van Vondel
Vondel
niet behooren
op Tesselschade
Tesselschade voor-handen
voor-handen is. Zoo
Zoo er
erooit
ooiteen
eengedicht
gedichtvan
van
Juni 1649,
hem bestaan
bestaan heeft
heeft op
op het
hetsterfgeval
sterfgeval van
van 20 Juni
1649, lag
hem
het geheel
geheel op des
des dichters
dichters weg
er meê
meê te
te doen
doen wat
wat hij
hij
het
weg om er
met zijn
zijn Konstantijn,
Konstanti/n, met
vele andere
anderehandschriften
handschriften heeft
heeft
met vele
met
gedaan.
de maanden
maanden van
van Vondels
Vondelsleven,
leven,
Flinck had,
voor Koning,
Koning, de
had, voor
te
die
verliepen tusschen
tusschen Maart
Maart 1648
half Juni
Juni -49, niet
niet te
die verliepen
1648 en half
warm
Vondel had
had al
al zijn
zijnkunstvrienden
kunstvrienden uit
uit het
het
warm gekleurd.
gekleurd. Vondel
tijdperk,
met de
dedood
doodvan
vanHooft
Hooftwerd
werdgesloten
geslotenverloren*:
verloren * :
tijdperk, dat met
Hooft,
in dubbelen
dubbelenzin
zin;
voorcls: :Laurens
LaurensReael,
Reael,Dania'.
Daniêl
Hooft, in
; voords
Mostert,
de Groot,
Groot, die
diehij,
hij,alle
alle
drie
zeerbeminde
beminde;
Mostert, Hugo
Hugo de
drie
zeer
;
van
Baerle, Baeck,
Baeck, en Dirck
Dirck Swelinck,
Swelinck, die
die hem
hem het
hetMuyder
Muyder
van Baerle,
slot
herinnerden;; Gerard
Gerard Vossius,
Vossius, dien
dienhij
hijdiep
diepvereerde
vereerde;
slot herinnerden
;
Cornelis
Plemp, Jan
Jan Vechters,
Vechters, Marius,
Marius, die
die vooral
vooral
Cornelis Gijsberts
Gijsberts Plemp,
in
hartelijk godsdienstig
godsdienstig verkeer
verkeer met
methem
hemhadden
hadden gestaan.
gestaan.
in hartelijk
't Is
waar, de
de Dames
DamesBaeck
Baecken
enHinkipen,
Hinlópen, vooral
vooral de
de goede
goede
Is waar,
Pieter
Blesen
en
de
De
Wolven
bleven
hem
over;
maar
het
Pieter Blesen
de De Wolven bleven hem over ; maar het
hooger
verkeer met
met deze
deze allen
allen was
wasgering
gering;
Agnes Block
Block
hooger verkeer
; Agnes
kende
hij nog
nogniet
nietvan
vannabij
nabij;; zij
zij zoil
zoû ininde
deMeimaand
Meimaand van
van
kende hij
-49 zijne
zijne nichtnicht, pas worden.
worden. Alleen,
Alleen, —
- behalve
behalvezijne
zijne dochter
dochter
ter zijde
zijde stond,
stond, maar
maar aan
aan wie
wie hij,
hij, zoo
zoo
Anna,
hem trouw
trouw ter
Anna, die
die hem
terwaereld
waereldaan
aanzijn
zijnkind,
kind,zich
zichniet
niet geheel
geheel
min
als een
een vader
vader ter
min als
kon
alleen bleef
bleef hem
hem over
over:: de
demeest
meestbeminde
beminde
kon uitstorten,
uitstorten, -— alleen
van
allen:: die
die hij
hijmet
metjongelingsschroom
jongelingsschroom vereerd
vereerd had
had;; die
die
van allen
Brieven, IV,
**Zie
Zie zijn
zijn brief
van 21
PH, 1646,
1646, Bri8fien,
21 Juli,
IV, 204.
204.
brief aan
aan Hooft
Hooft van
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hem,
in het
hettweede
tweedetijdperk,
tijdperk,als
alseene
eenevriendin
vriendinmet
metheuschheid
heuschheid
hem, in
was
te gemoet
ge moet getreden
getreden;; die
die daarop,
daarop, na
na dat
datbeiden
beidenhunne
hunne
was te
echtgenoten
verloren hadden,
hadden, den
den grootsten
grootstenen
engezegendsten
gezegendsten
echtgenoten verloren
invloed
zijn zieleleven
zieleleven had
had gehad
gehad:: —
- zijne
zijneEusebia,
Eusebia,zijne
zijne
invloed op zijn
uitgelezene,
Holland de
de Koningin
Koningin harer
harer Eeuw
Eeuw —
- Maria
Maria
uitgelezene, in
in Holland
Tesselschade.
hoe droeg
droeg deze
dezezich
zich?
Tesselschade. -— En hoe
?
Men
weet onder
onder welke
welke omstandigheden
omstandigheden zij
zij ininhet
hethuwelijk
huwelijk
Men weet
was
getreden; ; dat
zij, na
nazoo
zoogelukkig
gelukkig geweest
geweest te
te zijn
zijn als
als
was getreden
dat zij,
het mogelijk
mogelijk was
was inindedeverbintenis
verbinteniseener
eenerkatholieke
katholieke jonkjonkvrouw
een loyalen
loyalen Protestant,
Protestant, in
in 1634
1634haar
haar man
man en
en
vrouw met
met een
haar
jongste dochtertjen
dochtertjen schier
schier tetegelijk
gelijk verloren
verloren had
had;; dat
dat
haar jongste
zij
zich toen
toen uitsluitend
uitsluitend aan
aande
devorming
vormingvan
vanhaar
haareenig
eenigoveroverzij zich
gebleven
wilde wijden,
wijden, en
en tot
totgeen
geentweede
tweedehuwelijk
huwelijk
gebleven pand
pand wilde
wilde
haar huis
huis en
entuin,
tuin,aan
aanden
denAlkmaarschen
Alkmaarschen
wilde overgaan.
overgaan. In
In haar
Cingel,
rustig Belvedere,
Belvedere, vond
vond ze
ze haar
haargeluk.
geluk. Slechts
Slechts
Cingel, haar
haar rustig
nu en
en dan
dan bezocht
bezochtzezeAmsterdam
Amsterdamenen
Muyden,een
eenenkele
enkelereis
reis
Muyden,
den
Haag. Wij
Wij kunnen
kunnen nu,
nu,ziende
ziendehoe
hoehaar
haargodsdienstig
godsdienstig
den Haag.
leven allengs
allengs toenam
toenam aan
aaninnigheid
innigheid en
enijver,
ijver,ons
onsverklaren
verklaren
leven
dat deze
deze soort
soort van
van reaktie
reaktie haar
haar tevens
tevens een
een groot
groot belang
belang in
in
Vondels te-rug-keer
de Kerk
Kerk heeft
heeft doen
doenstellen.
stellen. Wii
Wij
Vondels
te-rug-keertot
tot de
weten
bovendien, dat
ze ininverschillende
verschillende tijdperken
tijdperken hare
hare
weten bovendien,
dat ze
studieuren geheel
geheel ten
tenoffer
offerbracht
brachtaan
aande
devertaling
vertalingvan
van Tassoos
Tassoos;
heldendicht,
Vondel aan
aan die
die vertaling
vertaling aandeel
aandeel gehad
gehad
heldendicht, en
en dat Vondel
heeft.
Zoo sleet
sleetze,
ze,ininklimmende
klimmendeGodsvrucht
Godsvrucht en
en dankbare
dankbare
heeft. Zoo
te-vredenheid,
leven. Maar
Maar de
delaatste
laatsteAugustusdag
Augustusdag in
in
te-vredenheid, haar
haar leven.
1647
vréeslijke dag
voor haar.
haar. De
De koorts
koorts nam
nam haar
haar
1647 was
was een
een vréeslijke
dag voor
dierbaar,
haar eenig
eenig kind
kind van
vanhare
harezijde
zijdewech.
wech. Toen
Toen werd
werd
dierbaar, haar
haaronmogelijk.
onmogelijk. Die
Die eeneeneen
langer verblijf
verblijf in
in Alkmaar
Alkmaarhaar
een langer
zaamheid
zwaar te dragen.
dragen. Wdar
W áar zoll
zoû zij
zij heenheenzaamheid viel
viel haar
haar te
te zwaar
gaan?? Het
"zaligh Roemershuys"
Roemershuys" bestond
bestond te
teAmsterdam
Amsterdam
gaan
Het „zaligh
sedert
lang niet
niet meer.
meer. Hare
Hare zuster
zuster Anna,
Anna, weduwe
weduwe als
als zij,
zij, isis
sedert lang
met
zoons in Leyden
Leyden gaan
gaan wonen;
wonen; naar
naar de
de Van
Van Buyls
Buyls
met haar zoons
voelt
zij zich
zich weinig
weinig getrokken.
getrokken. Hooft
Hooft isisdood.
dood.Om
OmBarlæus,
Barlceus,
voelt zij
al leefde
leefde hij,
hij, zoi1
zoû zij
zij zich
zich wel
wel niet
nietverplaatst
verplaatst hebben.
hebben. Zoo
Zoo
sterk
trekt
de
deernis
niet.
Wat
zal
zij
dan
gaan
doen
in
sterk trekt de deernis niet. Wat zal zij dan gaan doen in
Amsterdam?
Amsterdam ?
In Amsterdam
Amsterdam —
- leefde
leefde daar,
daar, heerlijk
heerlijk en
en onverzwakt,
onverzwakt, de
de
zanger
van
Eusebz"a
niet,
het
gouden
hart,
dat
geen
ontrouw
zanger van Eusebia niet,
gouden hart, dat geen ontrouw
noch weifeling
weifeling kent
kent??
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bewijzen zijn
zijn voor-handen,
voor-handen, dat
dat zij
zij ininAmsterdam
Amsterdamweêr
weêr
De bewijzen
opleefde;; dat
met nieuwen
nieuwen moed
moedhet
hetgestaakte
gestaaktewerk
werkaan
aanden
den
opleefde
dat met
werd.
Tasso hervat werd.
zullen gelukkige
gelukkige avonden
avonden zijn
zijn geweest,
geweest, beurtelings
beurtelings
Het zullen
doorgebracht in
Vondels boekenkamer
boekenkamerter
terWarmoesstraat,
Warmoesstraat, en
en
doorgebracht
in Vondels
aan het
het huis
huis van
vanTesselschade
Tesselschadeopopde
deKolk,
Kolk,als
alsAnna,
Anna, Vondels
Vondels
aan
dochter, de begaafde
begaafde weduw
weduw al
al vroeg
vroeg was
was gaan
gaanbezoeken
bezoeken of
of
dochter,
ontvangen, en
endededichter
dichterkwam,
kwam,(na
(naden
denarbeid,
arbeid; volbracht
volbracht
had ontvangen,
terwijl het dag
dag was)
was) zich
zichverpoozen
verpoozenmet
metzijne
zijnevriendin
vriendin en
en
terwijl
zijne dochter,
dochter, en
en overlézen
overlézen wat
wat zij
zij van
van haar
haar :Jerusalem
Yerusalem volzijne
schreven had,
had, of
of spreken
spreken over
over het
het heden,
heden, het
het verleden,
verleden, en
en
schreven
nog volmaakter
volmaakter hiernamaals.
hiernamaals.
het nog
Komt het
het uuonwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk voor,
voor, dat
dateen
eendichterhart
dichterhart
Komt
menig-maal den geringen
geringen afstand,
afstand,tusschen
tusschende
deWarmoesstraat
Warmoesstraat
menig-maal
en de
de Kolk,
Kolk, gezegend
gezegendheeft
heeft?
?
Was het
het wonder,
wonder, dat
dat toen
toenVondel
Vondelden
denafstand
afstand tusschen
tusschen
Was
Kolk en
eneen
eengraf
graf
in de
Oude
Kerk,
allerwreedaardigst
de Kolk
in de
Oude
Kerk,
allerwreedaardigst
Juni van
van het jaar
2 4nn Juni
kort had
had gevonden,
gevonden, -— dat,
dat, den
den 24
jaar 1649,
1649,
kort
met de
de kist
kistzijner
zijnergeliefde
geliefdevriendin,
vriendin,alalzijne
zijnelevensvreugde
levensvreugde
met
in
de grafkuil
grafkuil scheen
scheen tetezinken,
zinken,enendat
datdedegoede
goedeBrandt
Brandt
in de
aanleiding
zeggen, dat
datVondel
Vondelinindrie
driejaar
jaarhaast
haast
aanleidingkreeg
kreeg te
te zeggen,
geen vaerzen
vaerzen maakte
maakte?
?
Flinck had
dat wel
wel goed
goed gezien
gezien;; maar
maar hij
hij ging ook
ook veel
veel
had dat
met
Vondel
om;
en
Brandt
is
eigenlijk
eerst
op
zijn
ouden
met Vondel om ; en Brandt is eigenlijk eerst op zijn ouden
dag
gemeenzaam met hem
hem geworden.
geworden.
dag gemeenzaam
Toen
de goedhartige
goedhartige Philips
Philips Koning
Koning deze
deze meêdeeling
meêdeeling van
van
Toen de
Flinck
gekregen had,
had, was
washij
hijedelmoedig
edelmoediggenoeg,
genoeg,ondanks
ondanks
Flinck gekregen
zijn
eigen verdriet,
verdriet, te besluiten
besluiten alles
alles te
te doen
doenwat
watininzijn
zijn
zijn eigen
vermogen
om Vondels
Vondels levensvreugde
levensvreugde weêr
weêr teteontsteken.
ontsteken.
vermogen was
was om
Hij
is Vondel,
Vondel, tot
totdiens
dienslaatsten
laatstenadem,
adem,een
eenhartelijke
hartelijkevriend
vriend
Hij is
gebleven.
Trouwens
den zomer
zomer van
van het
het loopende
loopende jaar
jaar -53
-53 was
waser
er
Trouwens in
in den
bij
onzen dichter
dichter reeds
reeds weêr
weêr een
eensprank
sprank van
van d'ouden
d' ouden gloed
gloed
bij onzen
in
vlam gegaan,
gegaan, en bracht
bracht hij
hij op
op zekeren
zekeren dag
dag het
het plan
plan voor
voor
in vlam
zijn Lucifer
papiere.
ten papiere.
Lucifer ten
De
Amsterdamsche gewoonte
van in
in een
een spreuk
spreuk of
of kort
kort
De Amsterdamsche
gewoonte van
vaersjen
familiën saam
saam te vatten,
vatten, die,
die, in
in éen
éenofofander
ander
vaersjen de
de familidn
opzicht,
meer bizonder
bizonder merkwaardig
merkwaardig zijn,
zoû men
men bijna
bijna
opzicht, meer
zijn, zoll
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kunnen toepassen
kunnen
toepassen op
op sommige
sommigeonzer
onzerburgemeesterlijke
burgemeesterlijke geslachten,
zoo verre
verre zij
zU kunst
kunst enenletteren
letterenten
tenspijt
spijt van
van
slachten, in
in zoo
beeldstormende prædikanten,
pr:edikanten, beschermd
als zoobeeldstormende
beschermd hebben
hebben en,
en, als
danig,
dichters gevierd
gevierd zijn
zijn::
clanig, door
door de dichters
V
ANDE POLLS
POLLS en HUVDECOPERS,
VANDE
HUYDECOPERS,
BICKER,
SIK en haar
agnaten,
BICKER, SIX
haar agnaten,
Wijse en
milde M<ecenaten,
en milde
Mæcenaten,
Schelden sulcke semelcnopers
semelcnopers
Fariseeusche Cool-verkoopers.
Cool-verkoopers.

Staat
mij toe,
toe,uuheden
hedenbij
bUeen
eendier
dierMæceenen
M:eceenen binnen
binnen te
te
Staat mij
leiden,
en
wel
bij
eenen,
die
zóo
ver
ging,
dat
hij
zich
niet
leiden, en wel bij eenen,
z6o ver ging, dat hij zich niet
het beschermen
beschermen van
van dichters
dichters en
enschilders,
schilders,maar
maar
bepaalde
bij het
bepaalde bij
zelfs
zijne salons
mijn leedleedzelfs..•..
. . . tooneelisten
tooneelisten tot
tot zijne
salons toeliet.
toeliet. Tot mijn
metzekerheid
zekerheidzijn
zijnDoopnaam
Doopnaamnoemen.
noemen.
wezen
kan ik
ik uu niet
nietmet
wezen kan
Ik
weet alleen,
alleen, dat
dathijhijBurgemeester
Burgemeester Gerrit
Gerrit Bicker,
Bicker, den
den
Ik weet
vermaarden
reeder en
en koopman,
koopman, tot
totvader
vader en
en Aleyde
AleydeBoelensBoelensvermaarden reeder
Loen
tot moeder
moeder gehad
gehad heeft
heeft;; ik
ik weet
weetook,
ook,dat
dathij
hUeen
een
Loen tot
schoone
geestigedochter
dochterhad,
had,die
dieden
dennaam
naamvan
vanCornelia
Cornelia
schoone en geestige
heeft gedragen
gedragen;; ik
ik weet
weet ook,
ook, dat
dathij
hijdedezelfde
zelfdewaardigheid
waardigheid
heeft ...•
als zijn vader, namelijk
namelijk het
het Burgemeestersambt, bekleed heeft....
En
toch, en
entoch,
toch,wie
wiemeldt
meldtmij,
mij,of of
Burgemeester
En toch,
hij hU
Burgemeester
A
n drie of
s of
BurgemeesterJan
JanBicker
Bickergeweest
geweestisis;
slechts
Andries
Burgemeester
; ofofslechts
een Baljuw
Baljuw van
vanTexel
Texelenen
Raad
van
Indië*,*,dan
danwel
weleen
eenRaadRaadRaad
van
Indië
pensionaris van Holland 3)
8) met eene
eene zijner
zijner dochters getrouwd is.
is.
Ik
neig Jan
Jan Bicker
Bicker nog
nog alaltoe
toe;
onderanderen
anderen om
om de
de
Ik neig
; onder
laatste hoedanigheid.
hoedanigheid.
Wel
dan, —
- wij
wij bevinden
bevinden ons,
ons, inindedeeerste
eerstedagen
dagenvan
van
Wel dan,
October
deszelfden jaars
jaars 1653,
1653, niet
niet bij
bij Andries,
Andries, den
denouden
ouden
October deszelfden
van Engelenburgh
Engelenburgh (hetgeen
(hetgeentrouwens
trouwensmoeilijk
moeilijkgaan
gaanzoil,
zoû,
Heer van
daar
de man
man alalruim
ruimeen
eenjaar
jaar ter
ter zielen
zielen is);
is); maar
maar bij
bij Dr.
Dr.
daar de
Jan
Bicker, o.o. a.a.Bewindhebber
Bewindhebberder
derW.-I.
W.-I.Compagnie.
Compagnie.Boven
Boven
jan Bicker,
den schoorsteenmantel
schoorsteenmantel van
van de
deruime
ruime binnenkamer,
binnenkamer, waar
waar ik
ik
uu breng,
breng, pronkt
pronkt dus
dus zoo
zoo min
min het
hetwapen
wapender
dergenoemde
genoemde
Heerlijkheid,
drie vedels
vedels van
van Swiete
S wie ten,
dieniet
nietzonder
zonder
Heerlijkheid, als
als de drie
n, die
zelfbehagen
door
een
derden
broeder,
Cornelis
Bicker,
gezelf behagen door een derden broeder, Cornelis Bicker, gevoerd
worden. Daarentegen
Daarentegen prijken
prijken hier
ruim zoo
deftig de
de
voerd worden.
hier ruim
zoo deftig

** Salomon Sweerts

(IS
(Is Juni I6II
1611

tt

16
44).
1644).
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roerpennen naast
naast en
en boven
boven den
den rooden
rooden balk
balk op
opgouden
gouden
drie roerpennen
terzijde
zijdegestaan
gestaandoor
doordedezilveren
zilveren
veld, en
en worden
wordenwaardig
waardig ter
veld,
spaà en
en blanke
blankezwaan
zwaanvan
vanAgniete
AgnietededeGraeff,
Graeff,moeder
moeder van
van
spaå
Comelia Bicker.
Bicker.
Cornelia
vinden, ten dezen
dezen huize,
huize, enkele
enkele van
van onze
onze oude
oudevrienvrienWij vinden,
den bij
bij een
een:Voor-eerst
Voor-eerstPhilips
PhilipsKoning
KoningenenGovert
GovertFlinck
Flinck;;
den
tegenwoordige, gewezene
gewezene of
of toekomstige
toekomstige schouwburgschouwburgde tegenwoordige,
regenten ** Marten
Marten Kretser
Kretser 4),
Fonteyn, Jan
Vos,
regenten
4), Gerrit
Gerrit Fonteyn,
Jan Vos,
Willem Dircxen
Dircxen Hooft,
Hooft, Mr
Mr Dirck
Dirck Vennekool,
Vennekool, Pieter
Pieter van
van
Willem
Schorel en
en Joan
JoanServvouters,
Serwouters, benevens
benevens hun
hunaspirant-scriba
aspirant-scriba
Schorel
Dr Lodewijck Meyer. Behalve laatstgenoemden, die als poeeten
poëeten
Dr
eenige bekendheid
bekendheid hebben,
er ook
ookdedeblijspeldichter
blijspeldichter
eenige
hebben, was
was er
de
Thomas Asselijn,
schilder Van
Helt 'Stockade
Stockade en
en de
Thomas
Asselijn, de
de schilder
Van Helt
boekverkooper en
Diep in
in de
de
boekverkooper
en plaatsnijder
plaatsnijderJacob
Jacob Meurs
Meurst.t. Diep
kamer,
zitten, of
of het
hetJuno
Junoenendede
twee
aridere
Godessenvcior
vóor
kamer, zitten,
twee
aridere
Godessen
Paris
waren:: Mevrouw
Mevrouw Bicker
Bicker met
met hare
haredochters
dochters Wendela
Wendela
Paris waren
en Cornelia.
Comelia.
Zoo
gij twijfelen
twijfelen mocht,
mocht, of
ofde
delevendige,
levendige, belangstellende
belangstellende
Zoo gij
en
blikken
van Juffer
Juffer Cornelia
Comelia vernuft
vernuft en
ensmaak
smaak verraden
verraden en
blikken van
haar recht
recht geven
geven in
in dit
ditgezelschap
gezelschap vcior
vóor te
te zitten,
zitten, —
- zoo
zoo de
de
eenigszins
den man
man .met
.met de
degrove
grove
eenigszins indringende
indringende toespraak
toespraak van
van den
mond
en neus
neus enendede
verwonderdewenkbraauwen,
wenkbraauwen, die
die bii
bij
mond en
verwonderde
haar staat, uu hieromtrent
- hoor
hoordan,
dan,
hieromtrent nog
noggeen
geenwaarborg
waarborglevert,
levert,
wat
deze man
man van
van haar
haar gezegd
gezegd heeft.
heeft. Het
Hetisisdededichterlijke
dichterlijke
wat deze
glazenmaker Jan Vos.
Vos. Van
Van haar
haar afbeeldsel, geschilderd door den
bleeken peintre de
de bonne
bonne compagnie
compagnie Gerrit Terburgh, gewaagt
en Titus
Titus in
de volgende
volgende bewoordingen
bewoordingen:
de
dichter van
van Aran en
in de
de dichter
"Dus
de schets
schets van
van 't'tpuikstaal
puikstaal der
der Korneliën,
Komeliën,
„Dus toont
toont Terburg de
In d'uchtent
d'uchtent van
van haar
haarjeugt,
jeugt, door
doorzijn
zijnbezielde
bezieldestreken,
streken,
Begraven
beemd van roozen
roozen en van
van lelien.
lelien.
Begraveninin een
een beemd
Maar
oud wil
wil zien,
zien, die
die moet
moet haar
haarhooren
hoorenspreken."
spreken:'§§
Maar die
die haar oud

Ter
zijde van
van de
detafel,
tafel, bij
bij de
dehaard,
haard,zit
zitde
degastheer
gastheer;; in
in
Ter zijde

* Wijbrands,
Toollccl,
Wijbrands, Het
Het .4111sterà.
Amsterd. Tooneel,

bI.
bl. 228.
228.
Is
Meurs zoon van
van Aert
Aert Meures (v.
(v. Mechelen) en Jacoba Pieters (v. Rou.),
Is Jac.
Jac. Meurs
Rott.),
die
ondertrouw gingen?
die 33 Aug.
Aug. 159I
159i hier
hier ter ondertrouw
gingen? Dan
D. woonde
vvoonde zijn
zijnvader
vader in
in het
het SchouteSchoutesteechjen
steechjen en
en noemde
noemde zich zijn
zijn moeder
moeder Barbara
Barbara Meuris.
Meuris.
§§ Jan
Dichtkunst, bl.
bI. 241;
voords Adam
Jan Vos, Dichtkunst,
2, ; voords
Adam Karelsz
Karelsz van
van Zjermes
Zjermes Tooneel
TooneelPoezy,
Poezy,
Leiden,
I730, bI.
Leiden, 173o,
bl. n6.
Ik
heb bevonden,
het qllatraill
niet op Cornelia
Cornelia
Ik heb
bevonden, dat
dat het
quatrain van
van Jan
Jan Vos
Vos gemaakt
gemaakt is
is niet

tt
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zijn nabijheid
zijn
nabijheid de
de kunstlievende
kunstlievende en
en leesgraåge
leesgraage Joan
J oan Six,
Six, en
en
vader
Vondel, in eigen
eigen persoon.
persoon.
vader Vondel,
Een knap
Een
knap gezelschap
gezelschap;; zelfs
zelfs wat
wat stand
standbetrof.
betrof.Jacob
JacobMeurs,
Meurs,
de boekverkooper,
;
de
boekverkooper, was
was misschien
misschien wel
wel de
de minst
minstaanzienlijke
aanzienlijke;
maar daar
daarwas
wasdan
danook
ookncig
nógeen
eenander
andergildebroeder
gildebroedervan
vandezen
dezen::
in zijne
Eeuw.
zijnespecialiteit
specialiteitde
de beroemdste
beroemdste Nederlander
Nederlander der XVIIe Eeuw.
Die
specialiteit was
was echter
echtergeenszins
geenszins het
hetvak
vakder
derAldussen
Aldussen
Die specialiteit
en
Blaeuwen, al
hij de
de eer
eergehad
gehadeen
eentooneelwerk
tooneelwerk van
van
en Blaeuwen,
al had hij
Jan de
Jan
de Witt
Witt (die
(die eenmaal
eenmaal 's Heeren Bickers
Bickers dochter
dochter Wendela
zoû
trouwen) ter perse
perse teteleggen.
leggen.Die
Diespecialiteit
specialiteitwas
was ook
ook
zoi) trouwen)
niet
het vak
vakvan
vanAmbrosius
Ambrosius Paré,
Paré, alaloefende
oefende hij
hij op
op zijn
zijn
niet het
32e jaar het
het beroep
beroep nog
nog uit
uit van
van chirurg
c h i r u rijg n.
ij n.Die
Diespecialiteit
specialiteit
was:
tooneelspeelkunst.
was : de tooneelspeelkunst.
In
het volle
volle licht
lichtder
derkoperen
koperenkaarsenkroon,
kaarsenkroon,stond,
stond, op
op
In het
eenigen
afstand van
van het
hetoverige
overigegezelschap,
gezelschap, de
devermaarde
vermaarde
eenigen afstand
Vangermez,
of, zoo
zoo als
alshij
hijmeer
meeralgemeen
algemeengenoemd
genoemdwerd
werd:
Vangermez, of,
:
Adam Carelsz.
Carelsz.
Over
geen nederlandsche
nederlandsche celebriteit
celebriteit isis meer
meerhistorische
historische
Over geen
onzin
verkocht dan
dan over
overdezen
dezenuitstekenden
uitstekendenkunstenaar.
kunstenaar.
onzin verkocht
Al
onze kunstgeschiedschrijvers,
kunstgeschiedschrijvers, met
Collot d'Escury
d'Escury aan
aan
Al onze
met Collot
't hoofd,
hoofd, Van
Van Halmael
Halmael en Van
Van Lennep
Lennep ininzijn
zijngevolg
gevolgen
en den
den
verdienstelijken
jongste getuige,
getuige, verververdienstelijken laureaat
laureaat Wijbrands,
Wijbrands, als
als jongste
klaren, dat de
de man
man in
in 1617
1617 voor
voor Willcm
de
Zwijger
gespeeld
klaren,
Willem de
heeft, bij
bij de
de opening
opening van
vanCosters
Costersacademie
academie;; en
en hij
hijwas
wasNB.
NB.
heeft,
geboren in
in 1612.
1612. 5)
5) Hoe
had hij
hij ook
ook anders
anders de
deleermeester
leermeester
geboren
Hoe had
van Prof.
Prof. Francius
Francius kunnen
kunnen zijn,
zijn, die
die pas
pas in
in 1645
1645 ter
terwaereld
waereld
van
kwam?
Men
gist,
dat
hij
een
Amsterdammer
was.
Die
giskwam ? Men gist, dat hij een Amsterdammer was. Die gissing is
is juist
juist:: maar
maar zijn
zijnvader
vaderwas
waseen
eenAndwerpenaar,
Andwerpenaar, een
een
sing
Edelman van
van Henegouwschen
Henegouwschenoorsprong,
oorsprong,die
dieinin16o1
1601zich
zichin
in AmAmEdelman
sterdam aan
aan den
den „Uytersen
"Uytersen steyger"
steyger" had
hadneêrgezet,
neêrgezet, en
enzich
zich
sterdam
Elyzabeth Steurs,
Steurs, mede
mede van
van Antwerpen
Antwerpen geboortig,
geboortig, een
een
met Elyzabeth
maar op Cornelia
Cornelia Bicker
Bicker Andriesd
werd reeds
reeds gedrukt
gedrukt
Bicker Jansdr., maar
Andriesdr,r, want
want het werd
Blyde Inhomst
Inkomstvan
vanden
den Heer
Heer Geeraardt
Geeraardt Bikker,
Bikket·,Slotvoogdt
Slotvoogdt
achter de eerste
eerste uitg. der Blyde
achter
en Drost
Drost van
vanMuide,
Muide,Baljum
Baljulv
Goilant,
Hooftofficier
van
Weezop,WeezoperWeezope,'en
vanvan
Goilant,
.Hooftofficier
van
Weezop,
en Bilemeer;
Bilemeer;Zoon
Zoonvan
vanden
denHeer
HeerAndries
.AndriesBikker,
Bikker,Heer
Heervan
i7an.Eagelenburg,
Ellgelenburg,
Karspel en
jc door
door JAN
JAN V
VOS.
t'Ámsterdam, by
by Jacob
Jacob Lescaille,
Lescaille,
Burgemeester t'.Amste,·dam,
Burgemeester
t'Amsterdam, dc
os. t'Amsterdam,
Middeldam, naast
naast de
de Vismarkt,
Vismarkt, 1649. Het is gedagteekend
Boekverkooper op
Boekverkooper
op de
de Middeldam,
20 van Slachtmaandt, 1645,"
1645," toen Cornelia
Cornelia Jansdr
Jansd r pas 7 jaar oud was
was (geb.
(geb.
nDen 20
„Den
1638, -I-t 27 Mei 1709,
1709. X 7 Mei 1658 met
met haren
haren neef,
neef. Gerard
Gerard B.)
B.) Zie
Zie Ann.
Ánn. Généal.
Généal.
1638,
des Pays-Bas,
Pays-Bas, 1874,
1874. Notices
Notices etc.
etc. bl.
bI. 52.
des
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weinig gemésalliëerd
gemésalliëerd had. Zij
Zij schijnt,
schijnt, evenwel,
evenwel, of
of dan
danook,
ook,
weinig
het vlaamsche
vlaamsche hart op
op de
derechte
rechteplaats
plaatstetehebben
hebben
gedragen,
het
gedragen,
want zij
zij liet
liet haren
haren Adam
Adam geen
geenFransch
Franschleeren.
leeren. Dit
Ditmaakte,
maakte,
want
dat hij
hij eenige
eenigezwarigheid
zwarigheid in
in de
despelling
spellingvan
vanzijn
zijneigen
eigennaam
naam
dat
ondervond, die
eens met een
een G,
G, din
dánmet
metZjZjschreef.
schreef.
ondervond,
die hij
hij nu
nu eens
Zijn vader
vader heette
heette Charles
Charles de
deVangermez,
Vangermez, welk
welk van met ons
ons
Zijn
te hebben.
hebben.
voorzetsel niets gemeens
gemeens schijnt
schijnt te
voorzetsel
Maar al voerde
voerde Adam
Adam Carelsz
Carelsz eene
eene pen,
pen, qui ne sa voit pas
Maar
was hij,
hij,ininzijn
zijnbizonder
bizonderleven,
leven, een
een goedig
goedig
l'l' orthographe,
orthographe, -— al was
man, die
die nog
nog al
al eens
eens ininde
deverdrukking
verdrukking kwam,
kwam, —
- als
als men
men
man,
in een
eenheldenrol
heldenrolzag
zagoptreden,
optreden,verwonderde
verwonderdehet
hetniemant,
niemant,
hem in
l' Ole
d'argent,
azur età !'
dat zijn
zijn geslacht
geslachtvan
vanouds
oudsgevoerd
gevoerd had
had d'
ti' azur
épée ti'
argent,
dat
garnie d'
d'or.
or.
garnie
De deftige
deftige Prof.
Prof. Francius
Francius heeft
heeft geen
geen lof
lofgenoeg
genoeg voor
voor de
de
De
albeheerschende gebarentaal,
geschakeerde stem,
stem, het
het
albeheerschende
gebarentaal, de
de rijk geschakeerde
geheel ingeschapen
ingeschapen talent van
van dezen
dezen grooten
grootenkunstenaar.
kunstenaar.De
De
geheel
natuur, in
in hare
hareedelste
edelsteopenbaringen,
openbaringen,ziedaar
ziedaardedeeenige
eenigebron,
bron,
waar hij
hij uit
uitputt'e.
putt'e.Levendig
Levendig
zielsgevoelenenfijne
fijneopmerkingsopmerkingszielsgevoel
gave
geleidden hem,
hem, bij
bij het
hetonophoudelijk
onophoudelijk oefenen
oefenen van
van zijn
zijn
gave geleidden
allergelukkigst
om elke
elkedramatische
dramatische schepping
schepping van
van
allergelukkigst fyziek,
fyziek, om
hettooneel
tooneelte te
verwezenlijken.Zijne
Zijne
ernstig
charakter op
op het
ernstig charakter
verwezenlijken.
voordracht
aanBrandts
Brandtslijkreden
lijkreden op
opHooft
Hooft(een
(een allerallervoordracht had aan
zonderlingst
plagiaat, gepleegd
gepleegd op
opeen
eenfranschen
franschenBisschop)
Bisschop)
zonderlingst plagiaat,
haar grootste
grootstebekoorlijkheid
bekoorlijkheidbijgezet,
bijgezet,en
enVangermez
Vangermezwerd
werddoor
door
de
deftigste geleerden
geleerden van
van zijn
zijntijd
tijdniet
nietminder
minderdan
danPolus
Polus
de deftigste
en Roscius
Roscius geëerbiedigd.
geëerbiedigd.
Dien
Burgemeester Bicker
Bicker heeft
heeft hij
hij den
den Lucifer
Dien avond
avond bij Burgemeester
ten gehoore
gehoore gebracht.
gebracht.
Men
begrijpen wat
watdat
datzijn
zijnmoest,
moest,voor
voordie
die kunstenaars,
kunstenaars,
Men kan begrijpen
blakend
geestdrift.
blakend van geestdrift.
Voeg
daarbij, dat
er eene
eenekerkpartij
kerkpartijwas,
was,die
dietweerlei
tweërlei
Voeg daarbij,
dat er
grief
tegen
Vondel
in
de
scherpste
veroordeelingen
lucht
grief tegen Vondel in de scherpste veroordeelingen lucht
gaf:
men wilde
wilde namelijk
namelijk even-min
even-min het
hetOude
Oudeals
alshet
hetNieuwe
Nieuwe
gaf: ** men

** Ziehier
betreftimde.
des betreffende.
kerkenraadsvergadering des
Ziehier eenige
uittrekselsuil
uit de
de kerkenraadsvergadering
eenige uittreksels
nAlsoo
voormiddach na
Kerckenraet IsIs Bekent
Bekent
den Kerckenraet
Dyaconen den
der Dyaconen
,Alsoo voormiddach
na het
het vertreek
vertreck der
ghemaekt
vanden Vondelghenaempt
Vondel ghenaempt LuiseLuisebijJoost
Joost vanden
ghemaekt dat
dat een
een tragedy
tragedy Is
Is ghemaeckt
ghemaeckt bij
vaers
op een
een vleesselijcke
manier
vleesselijcke manier
vaers treurspel,
enghelen handelende
handelende op
treurspel,van
vanden
den val
val der
der enghelen
de
matery vande
met veele
erghelijcke en
en onghereghelde
onghereghelde
veele erghelijcke
de Hooghe
Hooghe matery
vande diepten
diepten godes
godes met
verdichtselen
wort voorghestelt
wederom sal
sal
desen dach
dach wederom
tragedy desen
selve tragedy
voorghestelt dat
dat de
de selve
verdichtselen wort
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Testament
noch de
de Legende,
Legende, op
op het
het tooneel zien
zien;; en sints
Testament noch
men
gehoord had,
had, dat
dat er
er door
door Engelen
Engelen en
en Duivelen in
een
men gehoord
in een
„beweeghbaren hemel"
"beweeghbaren
voor den
den volke
zoû gespeeld worden,
hemel" voor
volke zoti
bereidde de partij
partij zich
zich tot
tot een
een tegenstand,
tegenstand, waar
waar de
de gantsche
stad van
van weêrgalmen zoil.
zoû.
Dit vooruitzicht
vooruitzicht kon
kon de
debewondering
bewondering onzer
onzer kunstenaren
niet
afkoelen. Misschien
Misschien was
was het
het wel
welvoor
voorsommigen
sommigen een
een
niet afkoelen.
verhoogde
voor vele
vele pOëeten
verhoogde prikkel
prikkel en
en voor
poeeten en tooneelisten, die
Adam Carelsz benijdden
tegenwerkten, een
een motief
motief om
om
benijdden en
en tegenwerkten,
hem nu
nu te
teondersteunen.
ondersteunen.
Hoe
gelukkig moet
moet Vondel
Vondel zich
zich gevoeld
gevoeld hebben,
hebben, toen
toen hij
hij
Hoe gelukkig
zijne
schoone poezij
pOëzij hoorde
vertolken gelijk
gelijk de
de begaafde
begaafde
zijne schoone
hoorde vertolken
worden en
de kercken
kercken raet
raet oordeelt
oordeelt dat
dathet
heteen
eengrootte
grootteonghereghelthijt
onghereghelthijt
en de
gespeelt worden
is Heeft
Heeft ghecommitteert
ghecommitteert dat
Ruleus en
D. Langhelij
Langhelij met
met den
den Br.
Br. Elyson
Elyson dit
dit de
de
dat D.
D. Ruleus
en D.
E.
E.Burgem.
Burgem.sal
salremonstreren
remonstreren en
en te
te versoecken
versoecken dat
dat H.
H. H.
H. A.
A.A.
A.'dit
dit met
met hare
hare
E. E.
autryteit te
weeren dat
dese tragedye
tragedye niet
niet ghespeelt
ghespeelt en wort
wort en
en tot
tot dien
dien einde
einde de
de
autryteit
te weeren
dat dese
E.
A. H.
H. In
In 't particulier
begroeten soo Raporteren
Raporteren Deselve
Deselve Broederen
Broederen datse
datse
E. A.
particulier te
te begroeten
In Hare
HareHuisen
Huisenals
alsoock
oock
Inde
plaetsedaer
daerHare
HareA.A.A.A.vergadert
vergadertwaren
waren
tselve
tselve In
Inde
plaetse
ghedaen hebben
hebben en
enhebben
hebbentot
totantwoort
antwoortontfanghen
ontfanghendat
datH.
H.A.
A.A.
A.door
doorveel
veeloccupatien
occupatien
maardat
dathet
hetmorghen
morghen sal
sal
verhindert
van desen
desen Avont
Avontteteweeren
weerenmaar
verhindert waren
waren tselve
tselve van
enorder
ordergestelt
gesteltsalsalworden
wordendat
datnoit
noitna
nadesen
desendach
dachmeer
meerghespeelt
ghespeelt
verbooden
worden en
verbooden worden
sal worden
worden;; de vergadering
vergadering verstaet
verstaet dat
dat voor
voor teghenwordich
teghenwordich daer
daer niet
niet meer
meer en
enisis
In
doen en
en tselve
tselve daer
daer by
bytetelaten."
laten."
In te doen
Ordinaire
1654. pr
Ruhooij
Ordinaire Vergad.
Vergad. 55 Febr. 1654.
Pr D. Ruhooij
Protocol
Protocol IX fO.
r. 40.
4o.
Verg. 12 Febr.
Febr. 1654.
1654.
nDewyle
tragedie van
van Jost
Jost vande
vande Vond~l
Lucifars treurspel In
de tragedie
Vondel ghenaempt Lucifars
,Dewyle de
druck
opentlyck te
tekoop
koophangt.
hangt.InInwelcke
welckeveele
veeleschandelyckc
schandelyckcdingen
dingenvervat
vervat zyn
zyn
chuck opentlyck
Is geresolveert dat
Br. ernstelycken sal verzocht worden dat Haere A. A. ghelieve
dat de Br.
door haar
haar Autoritait
gemeldte tragedy
tragedygelieve
gelievetetedoen
doenophalen
ophalenen
enhet
hetverkoopen
verkoopen
Autoritait de gemeldte
derselvige
te verbieden,
verbieden, daer
daer toe
toezyn
zynghecommitteert
ghecommitteert Ds
Dg Ruley
Ruley en
enDs
D'Langhely.
Langhely.
derselvige te
42.
Prot.
Prot. IX
IX fO.
f'. 42.
In de
de vergadering
vergadering van
van i919Februari
Februari1654
1654rapporteerden
rapporteerden de
debroeders,
broeders, dat
dat de
de
eenighe difulcutaiten
difulcutaiten hadden,
hadden, zegghende
zegghende dat
dat de
de Luiden
Luiden
Burgem.
nJn 't beginsel
beginsel eenighe
Burgem. „In
des te begheriger
begheriger zouden
zouden zijn
zijn om
om 't zelve
koop en." De
De broeders
broeders waren
waren het
het
zelve te koopen."
,des
hiermeê
nbeweezen de
onheilen die
die daer
daer wt
wtsouden
sou denkonnen
konnen ontonthiermeé oneens
oneens en
en nbeweezen
de groote onheilen
'Staen
en dat
datdaar
daarpericula
periculaInIn
mora"was.
was.Hoe
Hoe
Eerwaardenook
ookspraken,
spraken,zij
zij
staen en
mora"
de de
Eerwaarden
"en
konden voor
voordien
dientijt
tijtniet
nietanders
andersvan
vanHare
Hare
Achtbaerhedenverkrijgen."
verkrijgen."
,en konden
Achtbaerheden
Prot.
43.
Prot. IX
IX f'.
P. 43.
De vergadering
vergadering vernam
vernam dit
dit„met
"metgroote
grootedroef
droefheyt".
Zijkonden
konden het
heter
erniet
nietbij
bij
heyt". Zij
laten en
en besloten
beslotennalle
nallemoghelicke
moghelickemiddelen
middelentegen
tegendit
ditlasterlyck
lasterlyckboeck
boeckaen
aentetewenden."
wenden."
Zelfde vergadering.
vergadering.
Prot.
44. Zelfde
Prot. IX fO.
r. 44.
Nog eenmaal
eenmaal verschenen
verschenen dezelfde
dezelfdeHeeren
Heerenbij
bijBurgem.
Burgem.en
ennu
nuverkregen
verkregen zij
zij van
van
hen tot
totbescheid
bescheidndat
"datwt
wtRespeckt
Respecktvanden
vandenKerckenraet
Kerckenraet de
devoorschreven
voorschreven tragedie
tragedie
door
haer last
last sal
salopghehaelt
opghehaeltworden"
worden" De
Degezanten
gezanten bedankten
bedankten de
de Burg.
Burg. met
met al
al
door haer
den
dank, die
die het
het afwenden
afwenden van
van zulke
zulke groote
groote gevaren
gevaren als
als de
delektuur
lektuur van
van den
den
den dank,
Lucifer
waard
was. was. Prot. IX
Prot.f°.IX44.
P. Verg.
44. Verg.
Febr.54.
54.
opleverde
waard
26 26
Febr.
_Lucifer opleverde
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Adam
Carelsz.-alleen dit
dit vermocht. Zijn
Zijn gelijke
Adam Carelsz.-alleen
gelijke heeft
heeft wellicht
verklaart Francius:
Francius : "men
nooit bestaan, ** verklaart
„men kan zich naauwelijks
nooit
naauwelijks
iets
verbeelden";; en
iets volmaakters
volmaakters verbeelden"
en Reyer
Reyer Anslo getuigt,
getuigt, dat
hij
Vondel, Huygens
Huygens en
en van
van Baerle
hoogste verrukt
verrukt
hij Vondel,
Baerle ten
ten hoogste
zij hem, in
in een
eenpropvolle
propvolle schouwburg,
schouwburg,
heeft
gezien t,
t, toen
heeft gezien
toen zij
een
een tamelijk ondankbaar prozastuk
prozastuk hadden
hadden hooren
hooren voordragen.
Dirck Vennekool,
Mr Dirck
Vennekooi, de
de zwager
zwager van
van Adam, en "regeerend"
„regeerend"
schouwburghoofd,
beloofde
schouwburghoofd, beloofde zich
dan ook vrij
vrij wat
wat lauweren
zich dan
lauweren
stuk ten
ten tooneele
zoû komen.
voor
voor dichter
dichter en
en acteur,
acteur, als
als het stuk
tooneele zoll
komen.
Jan
Vos, katholiek
katholiek als
als deze
dezebeiden,
beiden,ofschoon
ofschoon misschien
misschien in
in
Jan Vos,
mindere
mate dan Vondel,
kon even
even weinig
weinig als
alszij-zelven
zij-zelven
mindere mate
Vondel, kon
verwachten,
de praedikantenpartij dit
maal over
over de vrijverwachten, dat
dat de
dit maal
vrijzinnige
Regeering zoil
zoû zegepralen
den Lucifer van
zinnige Regeering
zegepralen en
en den
van het
tooneel verwijderen.
Philip
Koning, Marten
Marten Kretser
Stockade schenen
schenen zelfs,
zelfs,
Philip Koning,
Kraser en
en Stockade
in
hoek, nog
nog iets
iets bizonders
in een hoek,
bizonders te besteken.
Toen
vrienden zich
zich gereed
gereed maakten
maakten uit
uit elkaàr
Toen de vrienden
elkaår te gaan,
traden
Koning en
en de
de dichter
dichter Asselijn op
Vondel toe,
toe, en
traden Koning
op Vondel
maakten
hem met
met het
hetbij
bijvele
velekunstenaars
kunstenaars en
en po~eten
maakten hem
poëeten beraamd plan
bekend, om,
om, ter gelegenheid van het Sint-Lucasplan bekend,
feest, in
den Voet-boogh-Doelen eene
eene maaltijd aan te rechten,
in den
waar
de broederschap
broederschap van
van „penseel"
"penseel" en
en "Lauwrier"
waar de
„Lauwrier" (gelijk
men de po~zie
poezie noemde)
worden.
men
noemde) gevierd zoû
zoil
„En daar,
"En
daar, Heer
Heer Vondel!
vergadering van
van meer dan
Vondel ! op die vergadering
1 oo kunstenaars
100
kunstenaars en liefhebbers,
liefhebbers, daar
daar hopen
hopen wij
wij u de eereplaats te zien innemen."
plaats
Vondel ging een
een glans
glansvan
vangenoegen
genoegenen
endankbaarheid
dankbaarheidover
over
Vondel
gelaat. Maar
Maar met
met de
de hem
hemeigene
eigene kieschheid voelde hij
het gelaat.
met
terstond de
de fout,
fout, die
diededegoede
goedekunstenaars
kunstenaarsbegingen,
begingen, met
terstond
zich niet
in de
de eerste
eerste plaats
plaats van
van de
de meêwerking
althands
zich
niet in
meêwerking althands
van den
den Edel
EdelGr.
Gr.Achtbare
Achtbareininhun
hunmidden,
midden,hun
hungastheer
gastheer
van
verzekeren. Aan
Aan zijn
zijn blos
blos had
had deze gekwetste gegeBicker, te verzekeren.
Bicker,
voeligheid haar aandeel.
aandeel. „Ik
"Ik zal
zal erergaarne
gaarnekomen,"
komen," zeide hij,
hetvertrouwen,
vertrouwen, dat
datonze
onzewaardige
waardige gastheer
gastheer door
door zijne
"in het
„in
tegenwoordigheid den
den waren
waren zonnegloed over
over den
den groep
groep
tegenwoordigheid
verbroedering zal
zal komen
komen spreiden...."
spreiden ......
der verbroedering
—
"Ik vrees,
vrees, vriend
vriend Vondel, door
door drukten verhinderd
verhinderd te
te
- „Ik

*

* Mr
Mr A. van
van Halmael,
Halmael, Bijdr.
Bfjàr. tot de
de llesch.
gesch. van
flan het
het Tooneel,
Toolleel, bl.
bI. 17.
17.
-IZie noot
t Zie
noot 55 en
en verg. zijne
zijne Poelz4j,
POezij, bl.
bI. 265
265 en 272.
272.
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zullen
zijn," sprak
de Burgemeester
Burgemeester; ; „Wanneer
"Wanneer zal
zal het
het
zullen zijn,"
sprak de
wezen ?"
-— "Dat
zal wezen
wezen den
den eersten
eerstenMaandag
MaandagnanaSt-Lucasdag,"
St..Lucasdag,"
„Dat zal
andwoordde
Koning. „Deze
"Deze valt,
valt, geloof
geloofik,
ik,opopeen
eenSaturdag
Saturdag;
andwoordde Koning.
;
n dezer
het zal
zal dus
dus Maandag,
Maandag, den
den 20
maand, zijn."
zijn."
20n
dezer maand,
„Ik vrees,"
-— "Ik
vrees," hernam
hernamdedeBurgemeester
Burgemeesterkoel.
koel.En
Enhij
hijmocht
mocht
wel
vreezen ; ; want
den dag
dagniet
nietmeer
meerbeleefd
beleefd6).
6).
wel vreezen
want hij
hij heeft den
Deze,
voor Vondel
Vondel zoo
zoo belangrijk,
belangrijk, is
is echter
echter op
op zijn
zijn tijd
tijd
Deze, voor
aangebroken.
Govert
Flinck kwam
den „Vader",
" Vader", gelijk
gelijk men
menVondel
Vondel
kwam den
Govert Flinck
toen
reeds noemde,
noemde, aan
aan zijne
zijne woning
woning afhalen
afhalen (hij
(hij had
had toen
toen
toen reeds
reeds
-met Anna
Anna zijne
zijne intrek
intrek ten
ten huize
huize van
van Van
Van Veerle
Veerle op
op
reeds -met
Princengracht genomen
genomen *)
*) en
en zij
zij wandelden
wandeldendoor
doorBeeren-,
Beeren-,
de Princengracht
Wolvenstraten
Oude-Spiegelstraat, langs
langs het
het Cingel,
Cingel, tot
tot
Wolvenstraten en
en Oude-Spiegelstraat,
over het
het Koningsplein.
Koningsplein.
Ik
feest uuniet
nietbeschrijven
beschrijven;
zaldededeels
deelsmiddelmiddelzal het feest
; ikikzal
lk zal
matige, deels
deels gants
gants levenloze
levenloze vaerzen
vaerzen niet
niettrachten
trachtenteteredden,
redden,
matige,
die er
er ter
tereere
eerevan
vanVondel
Vondel weêrklonken.
weêrklonken. Groot
Groot moet
moet 's dichters
verrassing
zijn, toen
toenApollo-zelf,
Apollo-zelf,althands
althandseen
eenkamerkamerverrassing geweest zijn,
speler,
die hem
hemverbeeldde
verbeeldde —
- misschien
misschien wel
wel Adam
AdamCarelsz
Carelsz
speler, die
-— in
in naam
naam der
der„Schilders,
"Schilders,Poeten
Po1!tenenenliefhebbers
liefhebbersder
derzelfder
zelfder
Konsten"
den
grijzen
Vondel
met
de
woorden:
Konsten" den grijzen Vondel met de woorden :
,,0
zoo in Zang
Zang en
en Maatgedicht,
Fenix, zoo
,0 Fenix,
Mijn
lauwren pralen."
mijn lauwren
hier met mijn
pralen."
ghy zult hier
'Mijn zoon, ghy
een
eerekrans op het
het hoofd
hoofd zett'e.
zett' e.
een eerekrans
Dr Lodewijck
bovengenoemd, "in
zijn leven"
leven" gegeLodewijck Meyer
Meyer bovengenoemd,
„in zijn
neesheer,
schouwburgregent, en
en schrijver
schrijver van
van den
denbekenden
bekenden
neesheer, schouwburgregent,
Woordenschat, had daar
daar een
eenvaers
vaersop,
op,waarin
waarinhij
hijzeide,
zeide, dat
dat de
de
Negen Muzen
eer van
van dat
datwijze
wijze hoofd te
te kroonen.
kroonen.
Muzen twistten om de eer
Ruim
een jaar
jaarlater
later7)7)werd
werdhethet
St-Lucasmaalherhaald,
herhaald,
Ruim een
St-Lucasmaal
onder voorzitterschap
voorzitterschap van
van Joan
JoanHuydecoper
Huydecopervan
vanMaerseveen
Maerseveen;
;
Vondel
mocht
er
niet
ontbreken,
en
dit
maal
bracht
hij
een
Vondel mocht er niet ontbreken, en dit maal bracht
lauwerkrans
voorschijn, die
hij het
het beeld
beeldder
derSchilderSchilderlauwerkrans te
te voorschijn,
die hij
kunst opzett'e,
opzett' e, uitroepende
uitroepende::
eedle Schildermin,
°,,0„Otiende
Zanggodin,
eedle Schildermin,
0 tiende Zanggodin,

** Zie
Zie mijn

Almanall.
307.
1857, bI.
bl. 3o7.
Almanak, 1857.

1635-— 1661
166i
1635
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met d'andre
Wy
d'andre Negen
Wy loopen
loopen U
U met
Parnasgodinnen tegen,
Parnasgodinnen
Van
zingen noch van
van spelen
spelen mo8
moê::
Van zingen
toe."
Ontfang
Ontfang dees kroon,
kroon, zij
zij komt
komt uu toe."

Het was
Het
was bij
bij éen
éen dezer
dezerbeide
beidegelegenheden,
gelegenheden, dat,
dat, op
op het
het
einde van
man"
einde
van het maal,
maal, toen
toen „de
"dewijn
wijninindede
man"enende
dewijsheit
wijsheit
in
de kan"
kan" stak,
stak,toen
toeneenige
eenigeder
derSint-Lucas-kinderen
Sint-Lucas-kinderenwat
watheel
heel
in de
rumoerig,
zelfs handgemeen
handgemeen werden,
werden, Vondel
Vondel aan
aan Flinck
Flinck dat
rumoerig, ja zelfs
vaersjen
tafel toereikte
toereikte::
vaersjen over
over de tafel
„Govert, ick verschrick
"Govert,
verschrick van
kampen,
van kampen,
Vechten,
drincken en
en slampampen,
slampampen,
Vechten, drincken
Razen, buldren,
Razen,
buldren, trappen,
trappen, trampen.
trampen.
•

OOOOOOOOO

.•

Maegh en
darmen vol te
te stampen,
stampen,
en darmen
By
kaers of by
by de
de lampen,
lampen,
By de
de kaers
Hier
uit spruiten
spruiten duizent
duizent rampen,
rampen,
Hier uit
Hooftpijn,
dampen,
Hooftpijn, zinkingen
zinkingen en dampen,
Zenu-krimpingen en
krampen.
en krampen.
Wiltghe
blijven?? -— iek
gae schampen."
schampen."
Wiltghe blijven
ick gae

Maar
hij schampen,
schampen, of heenschuiven,
heenschuiven, zeker
zeker is het,
het t
Maar al
al ging hij
dat,
in Vondels
Vondels waardeering,
waardeering, op
op „Apelles
"Apelies Schildt",
SchUdt", gelijk
gelijk
dat, in
het genoemd
genoemdheeft,
heeft,vele
velevan
vandedevijandelijke
vijandelijke
Lodewijck
Lodewijck Meyer het
pijlen
den dichter
dichter van
van den
den Lucifer
pijlen afstuitten,
afstuitten, die
die op
op den
Lucifer gericht
datApolloos
Apolloos„lauwrier",
"lauwrier",hem
hemopgezet,
opgezet,ontrefbaar
ontrefbaar
werden,
werden, en dat
datVondel,
Vondel,
bleek
voor den
denbliksem
bliksemvan
vanden
dentooneelhaat
tooneelhaat;
bleek voor
; dat
het St-Lucasfeest
St-Lucasfeest nieuwen
nieuwen moed
moed kreeg,
kreeg, en
en dat
dat 44jaar
jaar
sedert
sedert het
later,
Comelis de
Visscher een
een portret
portret van
van hem
hemleverde,
leverde,dat
dat
later, Cornelis
de Visscher
nieuwe opgewektheid
opgewektheid en
en levenslust
levenslust getuigde.
getuigde.
van nieuwe
te weten,
weten, hoe
hoe het
hetafliep
afliep met
metde
devrijerij
vrijerij
nog te
Verlangt gij
gij nog
van Philips
Philips Koning
Koning? ?Hij
jaar later,
later, het
het mooye
mooye
van
Hij heeft,
heeft, 44 jaar
Grietgen van
van Rijn,
Rijn, hoewel
hoewel dan
dan als
alsweduwe
weduweValentijns,
Valentijns, toch
toch
Grietgen
gekregen8)8)!!
nog gekregen
Ook Govert
Govert Flinck
Flinck bleef
bleefgeen
geenweduwnaar
weduwnaar*.
*. Men
Men blijft
blijft
Ook
menmoet
moetVondel
Vondelheeten,
heeten,en
eneene
eeneEusebia
Eusebia
weduwnaar, ofofmen
geen weduwnaar,
gedenken.
Dat de
devrienden
vriendenVondels
Vondelsgemoedstemming
gemoedstemming niet
niet onjuist
onjuist
** Zie noot
noot

2.
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beoordeelden,blijkt
blijktuit
uithet
hetzinrijk,
zinrijk, het
het veelbeteekenend
veelbeteekenendbijschrift,
bijschrift,
beoordeelden,
n
Vondel, zittende
zittende voor
voor Govert
Govert Flinck,
Flinck, den
den I7n
I7 November
dat Vondel,
dat zelfde
zelfdejaar,
jaar,aan
aanzijne
zijneschilderij
schilderijverbond
verbond:
van dat
:
"lck sluit
sluit van daegh
daegh een
een ringh
ringh van
vanzesmael
zesmaelellef
ellefjaren,
jaren,
„Ick
zie mijn
mijn hoofd
hoofd besneeuwt,
besneeuwt, en
en tel
telmijn
mijngryze
gryzehairen
hairen
En zie
Oock zonder
zonder glazen
glazen oogh in
in deze
deze schildery,
schildery,
Oock
En noch
noch ontvonckt
ontvonckt mijn
mijn hart
hart in lust
lust tot
tot poëzy.
poëzy.
En
Terwijl ick Lucifer
Lucifer zijn
zijn treurrol
treurrol leer
leervolspelen,
volspelen,
Terwijl
met den
den blixem
blixem slae
slaeop
ophemelsche
hemelschetooneelen,
tooneelen,
En met
schrick en spieghel
spieghel van
van de
de staetzucht
staetzucht en
en de
denijdt
nijdt::
Ten schrick
Wat is mijn
mijn ouderdom
ouderdom?? Een
roock, een
een damp,
damp, gheen
gheen tijdt."
tijdt."
Wat
Een roock,
Vondel is getroffen
getroffen door
door zijne
zijne eigene
eigene grijsheid
grijsheid op
opde
de beelbeelVondel
tenis, door
door Flinck
Flinckgeschilderd
geschilderd9).9).Koning
KoningFlips
Flipshad
hadhem
hem22jaar
jaar
vroeger gemaald
gemaald:: toen
zijn haar
haar pas
pas tetegraauwen.
graauwen. En
En
vroeger
toen begon zijn
toch —
- hoe
hoe zeer
zeer ook
ook grijzaart
grijzaart —
- nog,
nog,
toch
"Noch
ontvonckt [zijn]
[zijn] hart
hart in lust
lust tot
totpoëzy,"
poëzy,"
„Noch ontvonckt
graad:
"ophemelsche
hemelschetooneelen"
tooneelen" slaat
slaat
en
niet ininzwakken
zwakkengraad
en niet
: „op
zijn
hand met
met den
den bliksem,
bliksem, „ten
"tenschrick
schriek en
enspieghel"
spieghel" van
van
zijn hand
nijdigen
en
eerzuchtigen.
Maar
die
hier
een
krachtige
pernijdigen
eerzuchtigen. Maar die hier een krachtige persoonlijkheid
achter zoeken
zoeken zoû,
de zwaarmoedige
zwaarmoedige dichter
dichter
zoísi, -— de
soonlijkheid achter
hij zich
zich zoil
zoû vergissen
vergissen:: niets
niets bleef
bleef er
er van
vanzijn
zijn
verzekert,
verzekert, dat
dat hij
een gloeyende
gloeyende „roock",
"roock", een
een vluchtige
vluchtige
ouderdom over
ouderdom
over dan
dan een
"damp".
jaar later
later isis hij
hij van
van die
dieovertuiging
overtuiging nog
nog niet
niet
„damp". Vijf
Vijf jaar
geheel
te-rug-gekomen. Hij
acht zich
zich „in
"in top
top van
van 's levens
geheel te-rug-gekomen.
Hij acht
jaeren",
vraagt, bij
bij zijne
zijne kleine
kleine afbeeldingen
afbeeldingen door
door Philip,
Philip.
jaeren", en
en vraagt,
Koning:
Koning :
„Wat is
is 't?
't?
"Wat
"Noch
min dan
dan verf,
verf, een
een damp,
damp, een
een mist."
mist,"
„Noch min

Nog twintig
twintigjaren
jarenarbeids
arbeidszouden
zouden echter
echter bewijzen,
bewijzen, dat Vondels
dat.
ouderdom
ouderdom meer
meer was
was dan dat.
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I) Bl.
BI. x59.
I59. Houbraken,
Houbraken. II,
11. bl.
bI. 2I.
schrijver heeft
heeft echter niet
niet geweten,
geweten. dat
dat
1)
21. Deze schrijver
Flinck tweemaal
tweemaal getrouwd
heeft alleen
alleen het oog op
op de
dedochter
dochtervan
van
Flinck
getrouwd isis geweest.
geweest. Hij
Hij heeft
Rotterdamsch Bewindhebber
Bewindhebber der
0.-1.Compagnie.
Compagnie.Van
VanLennep
Lennepzag
zagbij
bijVondel
Vondel
een Rotterdamsch
der 0.-I.
743).Toen
Toenherinnerde
herinnerde
Sofia van
van der
der Hoeven,
Hoeven. als
als gade
gadevan
vanFlinck,
Flinck.bezongen.
bezongen. (VI,
(VI.743).
Sofia
hij zich
zich waarschijnlijk
waarschijnlijk den gewezen
gewezen Direkteur
Direkteur der
der Handelmaatschappij,
Handelmaatschappij. die
die RotterRotterhij
en van
vander
derHouve
Houve
heette.enen
schreef.om
omkrediet
kredietbij
bijtetezetten
zetten aan
aan
dammer was
dammer
was en
heette,
schreef,
zijne
samenvatting van
van Houbrakens
Houbrakens betiteling
betitelingen
enYondels
Vondelsbenaming
benaming der
dervrouw
vrouw::
zijne samenvatting
"Sofia
van der
der Hoeve
Hoeve of Rouve".
Houve". De zaak
zaak is,
is. dat
dat Flinck
Flinck (geb.
(geb. 25
25 Jan.
Jan. 16x5)
1615) den
den
„Sofia van
SB
Juni 1645
1645 hier
hier teteAmst.
Amst.ter
terondertrouw
ondertrouwging
gingmet
metIngitta
Ingitta
Tboveliug,dochter
dochtervan
van
3. Juni
Thoveling,
1619ald.vermeld
aid. vermeldals
alsBewindBewindzaliger Claes
Claes Maertensz.
Maertensz. Thoveling,
Thoveling.uituitRotterdam
Rotterdam(in(inx619
n Mei
1656
hier
aanteekeningvroeg
vroegmet
metSofia
Sofia
hebber
0.-1.Compagnie),
Compagnie).en
enden
den6. 6Mei
hebber der 0.-1.
1656
hier
aanteekening
ook
werkelijkvoor
voorSchepenen
Schepenen
van der
der Houve,
Houve. jonge
jongedochter
dochteruit
uitGouda,
Gouda,alwaar
alwaarzijzijook
werkelijk
30n der
derzelfde
zelfdemaand.
maand.De
Degoudsche
goudscheinschrijving
inschrijvingluidt
luidt6ok
bok"
Van
getrouwd
zijn. den
getrouwd zijn,
den 3o.
„Van
der
Houve": zoo
zoo was
was de
degod
godToeval
Toevalden
dendichter
dichterVan
VanLennep
Lennep toch
toch nog
noggunstig.
gnnstig.
der Houve":
Ik
betuig zeer
zeermijn
mijndank
dankaan
aandedeHeeren
Heerenambtenaren
ambtenarenvan
vanden
denBurgerl.
Burger!. Stand
Stand tete
Ik betuig
Rotterdam
Gouda voor
voor dedemij
mijvriendelijk
vriendelijkverstrekte
verstrekte afschriften
afschriften uit
uithunne
hunne
Rotterdam en
en Gouda
J. A.
A. M.
M.van
vanBerckel
Berckel en
enJ.J.H.
H.Scheffer
Scheffervoor
voorandere
andere
registers.
den Heeren
Heeren J.
registers, en
en ook den
mij
Rotterdam verstrekte
verstrekte meêdeelingen.
meêdeelingen.
mij uit Rotterdam
159) aanhaalde,
aanhaalde. zegt
zegt dat
dat de
devrouw
vrouwvan
vanFlinck
Flinckmooi,
mooi.ververHoubraken.
(bI. 159)
ik (bl.
Houbraken, als ik
standig
en rijk
rijk was.
was.Niet-te-min
Niet-te-minheeft
heeftzijzijzwaar
zwaaraan
aanwaterzucht
waterzucht geleden.
geleden. De
Debebestandig en
roemde
Nicolaus Tulp
Tulp zegt
zegt er
erhet
hetvolgende
volgendevan,
van.inindedevertaling
vertalingvan
van 174o
I740:: "Jugitta
roemde Nicolaus
Jugitta
{lees:
(lees: Flinck),
Flinck). wie
wie de
de buik
buikvan
van
(lees : Ingitta).
Ingitta), Huisvrouw
Huisvrouw van
van den
den schilder
schilder Flinch
Flinch (lees:
haar
gespannen geweest
dezelve (de
(de maandmaandhaar jongheid
jongheid af
af hard
hard en
en gespannen
geweest was,
was, voelde
voelde dat
dat dezelve
naar behoren
behoren vloejende)
vloejende) dagelijks
dagelijks meer
meer en
en meer
meerwerd
werdopgezet,
opgezet. en
en
stonden
stonden niet naar
eindelijk
grootte uitgroeide.
hondert en
ponden water
water bevatte:
bevatte:
eindelijk tot
tot die
die grootte
uitgroeide, dat
dat se hondert
en tien
tien ponden
gelijk
ontleedkunde. het
der Geneeskonst,
Geneeskonst. voor
aller oogen vertoont
vertoont
gelijk de ontleedkunde,
het regte
regte oog der
voor aller
heeft.
"Welke
overvloejende zwaarte
zwaarte van
van water,
water. deeze
deezemoedige
moedigeVrouw
Vrouwevenwel,
evenwel.zonder
zonder
„Welke overvloejende
zoo gemakkelyk,
gemakkelyk. omtrent
omtrent zeven
jaren. gegegroot
verlies des lighaams
lighaams en
en kragten,
kragten. zoo
groot verlies
zeven jaren,
anders dan
dan een
een gezonde,
gezonde.niet
nietalleen
alleenoveral
overalkon
konwandelen,
wandelen,
dragen
idragenheeft.
heeft,dat
dat ze
ze niet anders
maar
ook een
een verre
verre reis
reisdoen,
doen.en
endat
datteteverwonderen
verwonderen is,
is. op
op de
dehoge
hoge toren
toren van
van
maar ook
Kleef klimmen."
klimmen."
Uit
het verhaal
verhaalblijkt
blijktverder,
verder. dat
dat„de
"denaarstige
naarstigeHeelmeester
Heelmeester Job
Jobvan
vanMekeren,
Mekeren,
Uit het
in
tegenwoordigheid van Samuel
Samuel Coster,
Coster, Willem
en Frans
Frans de
de Vicq,
Vicq, Sylvius
Sylvius
in tegenwoordigheid
Willem Piso en
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en
Ingetjen geopereerd
heeft : het
het water
water zat
zat op eene
eene ongewone
ongewone plaats;
plaats ;
geopereerd heeft:
en Schagen'",
Schagen", lngetjen
er niet
niet van
vangeleden,
geleden,en
en„de
.debloei
bloeivan
van een
een gezond
gezond
zoo
hadden de
de ingewanden
ingewanden er
zoo hadden
lighaam bleef
onkrenkbaar.'' Geneesk.
lighaam
deze Vrouw
Vrouw bestendig
bestendig en onkrenkbaar."'
Waarnemingen
Geneesh. Waarnemingen
bleef in
in deze
n druk
vau NIK
NIK TULP,
"au
TULP, oud
oud Bur!Jem.
Burgem. der
den
druk uit
uit het
àe~ St.
St.Amsterdam.
Amsterdam.Naar
Naar
den 66.
liet Latiin
Latjjn
deze
kunstlievende vriend Rössing
vertaalt. Leiden,
Leiden, 1740,
Riissing heeft
heeft mij
vertaalt.
mij deze
1740, bi.
bl. 479.
479. Mijn kunstlievende
plaatst medegedeeld.
medegedeeld.
plaatst
De
van 1641;
x64x ;Govert
Govert Flinck
Flinck
is gedagteekend
gedagteekend van
De oorsp.
oorsp. uitg. van
Waarn. is
van Tulps
Tulps Waam.
in Juni
oortrouwde
Ingetgen in
Juni 1645.
x645. Hieruit
Hieruit blijkt,
blijkt,dat
dat dit
dit verhaal
verhaal in
in de oortrouwde pas
pas met Ingetgen
spronkelijke uitg. niet
niet voorkomt.
spronkelijke

2) BI.
Bl. '59.
2)
159. Vermoedelijk
Bewindvoerders na 30
3o Mei
Mei 1629
weduw des
des Bewindvoerders
x629 (en
(en
Vermoedelijk isis de weduw
dus
na haar
haar mans
mans dood)
dood) in
in Amsterdam
Amsterdam komen
komen wonen.
wonen. Govert
trouwde, als
Govert Flink
Flink trouwde,
als
dus na
ik zeide, met
ik
haar dochter
dochter Ingetjen
gedragen);;
(een naam
naam door
door grootmoeder
grootmoeder en moei gedragen)
met haar
Ingetjen (een
en op
en
op de
de .Schuttersmaaltijd"
Sergeant voor
voor haar
Dirck Claeszen
haar zoon
zoon Dirck
„Schuttersmaaltijd" komt
komt als
als Sergeant
Thoveling
Mus., bi.
eenige geneal.
geneal.
Thoveling (Oat.
121, N°.
N°. zII35).
135). Ziehier
Ziehier ten
ten overvloede eenige
(Cat. Mus.,
bl. 121,
kennis der
der Maertens
Maertens en
enCornelissen
Cornelissen dank
dank ik
ik aan
aan den
den Heer
Heer J.
J. G.
elementen.
elementen. De
De kennis
G.
Frederiks.
Maerten
Maerten Thoveling.

I1
Maerten
Maerten Th.
X
><
Ingetjen
der Horst
Ingetjen Claesdr. van
van der
.1•••••••=1.,

---------~,------~---------------1
Clas Mz. Th.
Cornelis Mz. Th. Ingetjen
Ingetjen Mdr.
geb.
geb. te Rott.
Th.
X
Marritgen
Marritgen Dircxdr.
Dircxdr. Pesser
,..--......,..—,
Dirck
Ingetjen Th.
Dirck Claesz. Th.,
o
Sergeant
de Schutterij
Schutterij
Sergeant bij de
1645
3 Juni
Juni X
X 1645
te Amst. in 1648.
Govert
Govert Flinck
o
te Gouda
Gouda X
x656.
x 30
3o Mei 1656.
Sophia
der Houve.
Sophia van der
Het portret
portret van
van Claes
Claes Maertens, den
Bewindvoerder, hangt
hangt in
in 't portaal
van 't't
den Bewindvoerder,
portaal van
Ministerie
Ministerie van
van Kolonien
Kolonil!n in 's-Gravenhage.
's-Gravenhage. [Nu
[Nu in 't Rijksmuseum
Rijksmuseum N°. 2644, door
Pieter
Pieter v. d.
d. Werff.]
BI. x67.
167. Jan
Jan de Witt,
Witt. Zie
Zie mijn
mijn Alm.
Alm. 1873,
Lennep noemt
noemt hier
hier
3) Bl.
x873, bi.
bl. 100.
xoo. Van Lennep
Jan Bicker.
Bicker. Jacob,
Jacob, Heer
Heer van
van Engelenburgh
verkeerdelijk Jacob,
den broeder
broeder van
van Jan
verkeerdelijk
Jacob, den
(na wiens dood,
dood, bij
bij mangel
mangel van
vankroost,
kroost,dedeberoemde
beroemdeDr
DrAndries
Andries deze Heerlijkheid
(na
waar,Commissaris
Commissarisbenoemd,
benoemd,maar
maar heeft geene
verkregen heeft),
heeft), was in
in 1630, wel isis waar,
verkregen
hij isis —
- even
even als
als Jan
Jan -— met een Jufv. de Graeff
anaere betrekkingen
betrekkingen bekleed.
andere
bekleed. Ook hij
(Christina) getrouwd
geheel verkeerd
verkeerd zegt
zegt Van
VanLennep
Lennep (en
(en ook
ook
(Christina)
getrouwd geweest.
geweest. Maar
Maar geheel
Vloten), dat Wendela kleindochter van
van den
den Hr Van Swieten was. Deze (Cornelis
Van Vloten),
Bicker) was
haar oom.
L. Vondel,
Vondel, VI,
VI, 637. Ik zie nu
nu ook,
ook, tot
totmijn
mijngenoegen,
genoegen,
Bicker)
was haar
oom. V. L.
des Pays-Bas,
Puys-Bas, I, 52, dat
de genealogie,
genealogie, verschenen
verschenen in
in het
het Annuaire
Annuaire généalogique
gtnéalogigue des
uit de
goed gegist
gegist heb,
heb, en
en de
de schoone Cornelia
Cornelia de zuster
zuster was
was van
van Wendela en dus de
ik goed
Dr Jan
Jan Gerritsen.
Gerritsen. Zij
Zij was
was geb.
geb. in
in 1638,
1638, tt 27
27 Mei, 1709, trouwde
dochter van
van Dr
dochter
Mei i658
1658 met haar
haar neef
neef Dr
or Gerard
Gerard Bicker
Bicker van
van Swieten.
Swieten. Verg. Aant.
Aant. 6.
6.
7 Mei
BI. x68.
168. Deze
Deze Marten
Marten Kretser,
Kretser, van wien Van Lennep
Lennep zegt
zegt niets
niets te
te weten,
weten,
4) Bl.
hijeen
eendoor
doorVondel
Vondelbezongen
bezongen Magdalena
Magàalena van
van Titiaan
Titiaan bezat
bezat en als
als een
een
dan dat
dat hij
dan
12
I2
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der
aanleggers van
van het
hetSt-Lucasfeest
SI-Lucasfeest optrad,
optrad, was
waseen
eenvurig
vurig
kunstliefhebber.
der aanleggers
kunstliefhebber.
gaarne kritiek,
kritiek, en
ennaar
naarsommiger
sommiger
Schouwburghoofd,
oefende hij
hij gaarne
Schouwburghoofd,als
als'ik
`ik zeide,
zeide, oefende
oordeel
juistheid, ofschoon
ofschoon hij
hij geen
geenpraktiesch
praktieschkunstenaar
kunstenaar was.
was.Zekere
Zekere Jordis,
J ordis,
oordeel met juistheid,
die
niet kon
konvelen,
velen,dat
datmen
menden
denlof,
lof,door
doorKretser
Kretseraan
aanVangermez
Vangermezgegeven,
gegeven,niet
niet
die niet
daarover volgenderwijs
volgenderwijs uit
uit:
telde, voer
voer daarover
:
nIk
voor dezen
dezen wel
wel van
vanKretzer
Kretzer hooren
hooren quaken
quaken::
„Ik heb
heb voor
Door
schilders, speelders
van volk
volk die
die speelen
speeJen maken,
maken,
Door schilders,
speelders en
en van

Dat zulk
zulk een
een man
man dat
dat werk
werkniet
nietgrondigh
grondign, kon
konverstaan,
verstaaN,
en doet,
doet, noch
nocn, noit
noit en
en heeft
heeftgedaan.
gedaan.
Die 't zelfde niet en
Nu
moet ik
ik evenwel
evenwel mijn
mijn oordeel
oordeel hier
hier ininspreeken,
spreeken,
Nu moet
Dat
uw _Eduard
Eduard heel
anders is
is gebleeken
gebleeken ::
Dat in uw
heel anders
Om
dat hij
hij deze
deze stof
stof verkiest
verkiest en voor
voor een
een man
man
Om dat
Vertaalt,
dichten en
en natuurlik
natuurlik speelen
speelen kan,
kan,
Vertaalt, die
die dichten
Kan
zijn berisper
berisper ook zo
zo rijmen
rijmen of
of zo
zomalen
malen?
Kan zijn
?
Als hij
hij 't op
hem verzocht,
verzocht, zo
zal zijn
zijn keur
keur niet
niet falen.
falen.
op hem
zo zal
En
is d'
d' oorzaak,
oorzaak, dat
dat zijn
zijn brein
brein geen
geen stof
stof en
en geeft
geeft
En dit is
Dan
die van
van dicht-kunst
dicht-kunst en
en van
vanschild'ren
schild'renkennis
kennisheeft."
heeft."
Dan die
dat„Eduard,
nEduard,anders
andersstantvastige
stantvastigeweduwe",
weduwe",waarachter
waarachterdeze
dezevaerzen
vaerzen
Hieruit blijkt,
blijkt, dat
Kretser aan
aan de hand
hand was
was gedaan
gedaanenenvoor
voorhem
hem
gevonden
worden, Vangermez
Vangermez door
gevonden worden,
door Kretser
Anthoni van
van Baerle
Baerle Kleazjenot·
Jan Hz.
uit
het oorspronklijke
oorspronklijke vertaald.
vertaald. Zoo
enJan
uit het
Zoo had Anthoni
Kleazjenor en
hem ininnederl.
nederl.proza
prozagesteld.
gesteld.[Zie
[Zieover
overM.
M.Kretzer,
Kretzer,Unger,
Unger,
Glaezemaker Laura
Laura voor hem
Oud-Holland 1884,
bI.
III.]
1-4,
RR hi
-. lll.]
5) BI.
169. Hij
kon dus
duszeer
zeergeschikt
geschikt(op
(opzijn
zijn35e
35"jaar)
jaar)ininden
denschouwburg
schouwburgBrandts
Brandts
Bl. 169.
Hij kon
naar
Dn Perrons
Perrons panegyrigue
panégyrique op
Ronsard geknutselde
geknutselde „Lykreeden
nLykreeden over
den Heer
Heer
naar Du
op Ronsard
over den
P.
C. Hooft"
Hooft" uitspreken
uitspreken; ; hetwelk
had den
den 28.
28 0Mei
Mei 1647.
1647. Opg.
Opg. v6or
vóor de
de
P. C.
hetwelk plaats
plaats had
Mengelwerken, 1704.
Huygens en
enVan
VanBaerle
Baerlewoonden
woondendie
dieplechtigheid
plechtigheidbij
bij::
Mengelmerken,
17o4. Vondel, Huygens
zie Brandts Leven,
Leven, door
Haes, 1740,
1740, bl.
bI. 8.
8. Verg.
Verg. R.
R. Ansloos,
Ansloos, Poezy,
.Poezy, uitg.
door Joan
Joan de
de Haes,
door
den zelfde,
zelfde, 1713,
1713, bl.
bI. 265.
265. Van
Vanzijne
zijnedrie
drietooneelstukken
tooneelstukken zijn
zijn mij
mij de
devolgende
volgende
door den
bekend: : Klaagende
Klaagende Kleazjenor
Kleazjenor en
enDoolende
DooiendeDoristee.
Doristee.t'Amsterdam,
l' Amsterdam,
uitgaven
uitgaven bekend
Lescailje, in
in 't jaar 1647
1647 (zeer
(zeer kl.
kl.formaat).
formaat). Dat
Gedrukt
Gedrukt voor
voor d'Autheur,
d'Autheur, by
by Jacob
Jacob Lescailje,
waren
dus Edellui
Edelluî onder
onderelka&r,
elkaar, Lescailje
Lescailje voerde,
voerde, als
ik wel
wel heb,
heb, een
eenhand
hand met
met
waren dus
als ik
zilveren
handschoe in rood
rood veld.
veld.Reeds
Reedsdeze
dezeuitg.
uitg.
is opgedragen
aan„Me
nMeIoffrouwe
Ioffrouwe
zilveren handschoe
is opgedragen
aan
door „Adam
.Adam Karels
Karels van
vanGermez".
Germez". Het
Het stuk is
get.:: AK.
Kornelia
Bikkers", door
Kornelia Bikkers'',
is get.
AK. V.
ZJERMEZ;
zelfde, 167o,
167°, zonder
zonder opdracht
opdracht;; het
hetstuk
stukondert.
ondert.:: A.
A. K.
K. V.
V.
ZJERMEZ ;bij
bij den
den zelfde,
Vervolgde Laura.
Laura. t'Amst.
t'Amst. gedr.
gedr. by
byJacob
JacobLescaille,
LescaiJle,voor
voor
ZJERMEZ.
ZJERMEZ. Adam
Adam Karels
Karels Vervolgde
Joh.
Jacot, Boekverkooper
Boekverkooper in
de Stilsteeg,
Stilsteeg, inindedevergulde
verguldeKronijk,
Kronijk,1645.
1645.Opdracht
Opdracht
Joh. Jacot,
in de
aan de
de Regenten
Regentenvan
vanhet
hetweezen-Godshuis,
weezen-Godshuis,get.
get.Adam
AdamKarels
Karelsvan
vanGermez.
Germez.—
- Adam
Adam
van
Zjermez' Vervolgde
3n Druk.
Druk. Amst.
Amst. by
byJacob
JacobLescailje,
Lescailje, 1679.
1679.
van Zjermez'
Vervolgde Laura,
Laura, den
den 3.
Zonder
van Zjerméz
Zjerméz Eduard,
Eduard, anders
anders Stantvastige
Stantvastige Weduwe.
Weduwe.
Zonder opdracht.
opdracht. -—A.
A. Karels
Karels van
Jakob Lescailje,
Lescailje, 166°,
1660,opg.
opg.aan
aanJoan
JoanHuydekooper
Huydekoopervan
vanMaarseveen,
Maarseveen,get.
get.:
Amst.
Amst. Jakob
:
A.
K.v.v.Zjermez.
Zjermez.[Hij
[Hijwas
was
katholiek,enentrouwde
trouwdevoor
voorP.P.Laurensz.
Laurensz.Zie
ZieAllard,
Allard,
A. K.
katholiek,
Vondeliana
Studien, Dl
Dl XXXI)].
Vondeliana VI.
VI. Studien,
6) BI.
173. Aan
Aan Dr Jan
Gerritsen Bicker,
Bicker, reeds
reeds in
in1626
1626Commissaris,
Commissaris, in
in 1647
1647
6)
Bl. x73.
Jan Gerritsen
Schepen,
waren pas
pas opopden
den
Maria-Lichtmis-avondvan
van1653
1653dedeBurgemeestersBurgemeestersSchepen, waren
Maria-Lichtmis-avond
Mei 1653,
1653, en heeft
heeft er
er dus
dus niet
niet lang
langwil
wilvan
van
nstrooken"
,,strooken"ten
ten deel
deel gevallen.
gevallen. Hij
Hij t-; 9g Mei
gehad.
Eer mij
mij deze
dezedatum
datumbekend
bekend was,
was, liet
lietikikhem
hemininhet
hetnajaar
najaarde
degenoemde
genoemde
gehad. Eer
bij zich
zich ontvangen.
ontvangen. Men
Menhoude
houdemij
mij ten
ten goede,
goede, dat
dat ik
ik 's mans
kunstvrienden
kunstvrienden nog
nog bij
mans leven
maanden gerekt heb.
heb.
eenige
eenige maanden
7)
173. Op
Woensdag, 21 Okt.
1654. Men
Men heeft
heeft de
de beide
beidefeesten
feesten door
door elkaAr
elkaar
7) BI.
Bl. x73.
Op Woensdag,
Okt. 1654.
gehaald
oneindig getwist
getwist over
over de
de vraag,
vraag, ofofi653
1653ofof-54
-54het
hetjaar
jaarwas.
was. Het
Het isis
gehaald en
en oneindig
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echter
duidelijk, dat
dat er
ertwee
tweefeesten
feestenonderscheiden
onderscheidenmoeten
moetenworden.
worden. Op
Ophet
heteerste
eerste
echter duidelijk,
(gevierd Maandag,
20 Okt.
(gevierd
Maandag, 20
1653) werd
werd Vondel
Vondel gekroond
gekroond en
hem de
deeerewijn
eerewijn
Okt. 1653)
en hem
geschonken.
geschonken. Op
Op het
het tweede
tweede (gevierd
(gevierd Woensdag,
Woensdag, 21
1654) werd
werd het Mæcenaat
Mrecenaat
21 Okt.
Okt. 1654)
van
Burgemeester Huydecoper
Huydecoper gehuldigd,
gehuldigd, en
en de
deverbroedering
verbroedering der
der oefenaars
oefenaars van
van
van Burgemeester
de
beeldende kunsten
kunsten onderling
onderling gcvierd
gevierd;; die nog al
al wat
wat tetewenschen
wenschenoverliet.
overliet. Zeer
Zeer
de beeldende
duidelijk
de officiëele
officiëelefeestrijmer
feestrijmer: :
duidelijk zegt de
,De konst-godin
nDe
konst-godin aan 't Y
Is hier
hier gewoon
gewoon op nieMv
vieren."
nieun) haar
haar Jaargety
Jaargety te vieren."
Holl.
Parnas, bI.
30.
Holl. Parnas,
bl. 3o.

8) BI.
Bl. 174.
8)
174. Zij
binnen Amsterdam,
Amsterdam, den
den 26.
26" April
April 1657,
1657, getrouwd
getrouwd
Zij zijn
zijn aangeteekend binnen
te Rotterdam,
I6n Mei
Waarom in
in Rotterdam
Rotterdam?? Om
Om de
de tegenwerking
tegenwerking te
te
te
Rotterdam, den
den 16"
1657. Waarom
Mei i657.
vluchten,
Mr Flips
Flips eenmaal
eenmaal zoo
zoobitter
bitterte-leur-gesteld
te-leur-gesteldhad
had?
Ofstond
stond het
hetinin
vluchten, die
die Mr
? Of
verband
met de
deaanstaande
aanstaandebenoeming
benoemingvan
vauden
denRotterd.
Rotterd.Magistraatspersoon
MagistraatspersoonCornelis
CorneIis
verband met
Coninck
Burgemeester?? Behoorde
Behoorde Flips
Flipsmisschien
misschien tot
totdedefamilie
familievan
vandezen
dezen?
Coninck tot Burgemeester
?
Juni1658.
1658. Verg.
Verg.
Zie
S. Lois,
Lois, Cronijcke,
Cronijcke, 1746,
1746, bl.
bI.215.
215.Cornelis
Cornelisstierf
stierfreeds
reedsininJuni
Zie S.
J.
G. Frederiks,
Frederiks, Geneal.
Genea!. Overz.
Overz. van
van het
het gesl.
ges!. Coninck,
Coninck, in
in de
de Rott.
HistoriebI.
J. G.
Bott. Historiebl.
IIIe Afd. 1 DI.
IU"
waar echter
echtergeen
geenspoor
spoorder
deronderstelde
ondersteldeverwantschap
verwantschap in
in
Dl. I1 St.,
St., waar
voorkomt.
Bl. 175. Ik
BI.
heb gedwaald,
gedwaald, toen
toen ik
ik het
hetVondelportret,
Vondelportret, berustende
berustende in het
het familiefamilieIk heb
archief
Hartsen, aan
aan G.
G. Flinck
Flincktoeschreef.
toeschreef. l'
ollts-A.lm. voor
voor Ned. Kath.,
archief van
van Jhr.
Jhr. C. Hartsen,
Folhs-Alm.
1875,
296. Het
Het isiseene
eeneder
derbeeltenissen
beeltenissendoor
doorzijn
zijnwarmen
warmenvriend
vriendPhilip
PhilipKoning
Koning
1875, bI.
bl. 296.
van
den dichter
dichtergemaakt.
gemaakt.Een
Eennaauwkeurig
naauwkeurig onderzoek
onderzoek heeft
heeft mij
mij de
de initialen
initialen van
van
van den
dezen
schilder er op
op doen
doenherkennen.
herkennen.
dezen schilder
Op
het paneel
paneelaan
aandedekeerzijde
keerzijde isiseen
eeneigenhandige
eigenhandige brief
brief geplakt
geplakt van
van Prof.
Prof. P.
P.
Op het
Burman,
gericht aan Antoni
Antoni Hartsen,
Hartsen, den
den vertaler
vertaler van
vanzijn
zijnopgewonden
opgewondenlatijnsche
latijnsche
Burman, gericht
dankbetuiging voor
voor de
de even
even tetevoren
vorenvoltrokken
voltrokken
feestdicht Brederode (wellicht
(wellicht in dankbetuiging
overzetting).
inhoud::
Hij is
is van
van dezen
dezeninhoud
Hij

us.

Mijn
Mijn Heer
De Heer
Heer Antoni
Antoni Hartsen
Hartsen
op de
de Keysersgraft
Keysersgraft by
de
op
by de
westermarkt
Te
Amsterdam.
seer geachte
geachte Vriend
Vriend
Myn Heer
Heer en seer
dat ik
ik de
devrijheid
vrijheidgebruijke
gebruijkedit
ditnevensgaande
nevensgaandepourtrait
pourtraitvan
vanden
den
Permitteer my
Permitteer
my dat
Prins der
der Nederduitsen
Nederduitsen Helicon
Helicon tetezenden
zendenaan
aaneen
eender
derbeste
besteNeederduitse
Neederduitse
Prins
Dichters onser
onser eeuw,
eeuw, en doet
doet my
my 't genoegen
willen aennemen
aennemen als een
een
Dichters
genoegen dit
dit te willen
gering onderpand
onderpand van
van de
de achting,
achting, waar
waar meede
meede ik
ik de
deeer
eerheb
hebmij
mijtetenoemen
noemen
gering

van
van huys
huys

ia
la

Heer en seer
seer geachte
geachte Vriend
Vriend
Myn Heer
UWEd8 onderdaanigen
onderdaanigen
UWEd.
Dienaar
en vriend
vriend
Dienaar en
f767.
Aug. 1767.
Burman.
P. Burman.

zegel van
van dezen
dezen brief
brieftoont
toonthet
hetbekende
bekendewapen
wapenvan
van
Burman:
hetmannetjen
mannetjen
Het zegel
Burman
: het
den (pelgrims
(pelgrims?)
den helmkam
helmkam : 'tzelve
'tzelve tusschen
tusschen een
eenvlucht.
vlucht.
met den
?) staf.
staf. Op den
[Het portret
portret is nu
nu in
in 't Rijksmus.,
Rijksmus., N°.
1371. Zie
Zie over
over dit
dit en
enandere
andereportretten
portretten
[Het
N°. 137i.
van Vondel
Vondel de
de uitvoerige
uitvoerige aanteekeningen
aanteekeningen aan
het einde
einde van
van dit
dit deel.)
deel.]
van
aan het
Heer Antoni
Antoni Hartsen
Hartsen was
was de
deovergrootvader
overgrootvader van
vanhet
hetLid
Lidder
derEerste
EersteKamer,
Kamer,
De Heer
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Jhr. C. Hartsen.
Hartsen. Hij
Hij werd
werdgeboren
geboren in
in 1719
1719 en
enhuwde
huwde in
in1745
1745 Louise
Louise Hooft.
Hooft. Hij
Hij
Ihr.
zeU'e in
in Amsterdam,
Amsterdam, onder
onder de
dereeds
reedseenige
eenigegeneratiën
generatiënoude
oudefirma
firmavan
vanAntoni
Antoni
zett'e
Hartsen de
dezaken
zakenvan
vanreederij,
reederij,assurantie
assurantieenenook
ookden
denlakenhandel
lakenhandel **voort,
voort,
Anselmus Hartsen
die zijne
zijne voorouders
voorouders uit
uitAndwerpen,
Andwerpen,nanahet
hetbeleg
beleg
van
Farnese,herwaards
herwaardsoverovervan
Farnese,
brachten; ; deze handelsfirma,
handelsfirma, gedurende
gedurende de
defransche
fransche tijd
tijd verdweenen,
verdweenen, trad
trad in
inhet
het
brachten
jaar if313
1813 weder
weder in
in het
hetleven.
leven.Ook
Ooktoen
toen
was
een
dervennoten
vennoteneen
eenAntoni,
Antoni, als
als
jaar
was
een
der
dichter en
en kritikus
kritikus niet
niet onbekend.
onbekend.
luimig dichter
bizonder ,dat
dathet
hetportret
portretvan
vanhet
hetberoemdste
beroemdstelid
lideener
eeneruituitAndwerpen
Andwerpen
Het isis alalbizonder,
(over Keulen)
Keulen) naar Amsterdam
Amsterdam gevluchte familie
familie in
in het
hetbezit
bezitmoest
moestkomen
komenvan
vaneen
een
(over
aanzienlijk geslacht,
dat insgelijks
insgelijks uit
uitAndwerpen
Andwerpennaar
naarAmsterdam
Amsterdamwas
wasuitgeweken.
uitgeweken.
aanzienlijk
geslacht, dat
1501was
wasJan
JanHertsen
Hertsen(Hartsen)
(Hartsen)Meester
Meester ininhet
het„Guide
.Guldeder
derH.H.Besnydenisse",
Besnydenisse",
In xsor
is29 was
Torfs, Gesch. v. Antiv.,
Anttrl., VII, 614. In 1529
wasAdriaen
AdriaenHertsen
HertsenBurgeBurgeMertens en Torfs,
Mertens
a. p.
p.Aanh.
Aanh.bl.
bi.232
232(eig.
(eig.233).
233).Op
Opeene
eeneschilderij
schilderijder
deroverdracht
overdracht van
van
meester, T. a.
meester,
V. aan
aan Philips
Philips den
den IIe
Burgemeester van
van
Regeering door
door Karel
Karel den
den Ve
komt als Burgemeester
Ile komt
de Regeering
ander
Andwerpen een
der familie
familie voor,
voor,gehuwd
gehuwdmet
metCatelijne
Catelijnevan
vanAmstel.
Amstel.Een
Eenander
Andwerpen
een lid der
bekleedde te
te Andwerpen
Andwerpen tijdens
tijdens het
hetzelfde ambt,
ambt, en
en was
was gehuwd
gehuwd met
met
lid bekleedde
het beleg hetzelfde
laatste afstammeling
afstammeling der
der Douglassen.
Douglassen. Van
Van hier
hier dat
dat het
hetroode
roode hart
hart van
vanRobert
Robert
de laatste
Bruce in het
hetwapen
wapender
derHartsens
Hartsensvoorkomt.
voorkomt.De
DeRidder
RidderJacob
JacobHertsen,
Hertsen,inin1549
1549
Bruce
p. Aanh.
Aanh. 234),
234), was
was een
een der
dervoornaamste
voornaamste leiders
leiders van
van de
de calvicalviBurgemeester (I.
Burgemeester
(t. a. p.
p., IV,
IV,404).
404).
nistische partij
nistische
partij (t.
(t. a.a. p.,
mijn Alm.
Alm. 1865.
bI. 242.
242.
** Zie mijn
x865, bl.

BOLLANDISTIESCH
BOLLANDISTIESCH SLOTVERHAAL.
SLOTVERHAAL

1.
BEDEVAART NAAR AGRIPPINE.
Ik heb
heb niemant heilig
te verklaren
verklaren;; de belangrijkheid eener
heilig te
levensbeschrijving
der
levensbeschrijvingstijgt
stijgttrouwens
trouwensniet
niet altoos
altoos in
in de
de rede der
onberispelijkheid
den held
held:: maar
mij, dat de
de
onberispelijkheidvan
van den
maar het
het trof mij,
gene wat over
Legende
Joost van
van den
den Vondel
Vondel (d.
(d. i. dat gene
Legende van
van Joost
Vondel
"te lezen"
lezen" is,
is, wat
watgelezen
gelezen verdient
verdient te
te worden) zeer
Vondel „te
gevoeglijk als eene echte
hagiografie in
in drie
drie hoofdstukken
hoofdstukken
echte hagiografie
kan worden verdeeld:
verdeeld : zijn LOTGEVAL, zijne ...
. . . MIRAKELEN
(de wonderen zijner poëzie), en ...
. . . zijne RELIEKVERHEFFING
(de
opgraving en
en plechtige
plechtige bijzetting
bijzetting van
van zijn
zijngebeente).
gebeente).
(de opgraving
Hoe
geregeld werd
werd Vondels
Vondels 90-jarig leven
Hoe geregeld
leven door hem afgespeeld
speeld !! Als zoon van een deftig andwerpsch burger, gildebroeder
in
de nee
ring der hoedstoffeerders enz. -— binnen Amsterdam
in de
neering
gevestigd als
als welgesteld
welgesteld kousenkramer —
- werd zijne opvoeding
in zijn
als
knaap niet
niet verwaarloosd:
werd in
als knaap
verwaarloosd : het Fransch werd
zijn jeugd
jeugd
het ltaliaansch
aan vóor
hem
gegund, het
leerde hij aan
vcior zijn 30e jaar;
Italiaansch leerde
jaar ;
hem gegund,
maar
het Latijn
Latijn bleef
bleefhem
hemonthouden.
onthouden. Als
Als jonkman
jonkman dichtte
dichtte
maar het
stukken::
hij
weinig anders
anders dan
dan protestantsch-godsdienstige stukken
hij weinig
Bartas was
zijn model.
model. Hij
Hij was
was 38 jaar,
eer hij
hij een tooneeljaar, eer
was zijn
was
werk
(dat dien
dien naam
verdient) onder
onder handen
handen nam:
naam verdient)
nam : het was
werk (dat
de dramatiesch-politische allegorie Palamedes.
schijnt
Palamedes. Het
Het schijnt
de „verontwaardiging"
"verontwaardiging" ook
ook dezen
dezen ijveraar "dichter",
dus,
„dichter",
dus, dat de
althands
tooneeldichter, gemaakt
heeft. Zijne
Zijne voorbereiding
voorbereiding
gemaakt heeft.
althands tooneeldichter,
het optreden
optreden als
als Diaken
Diaken in
in eene der
altijd min
min
hiertoe
was het
der altijd
hiertoe was
of
meer
verdrukte
doopsgezinde
gemeenten
hier
ter
stede.
of meer verdrukte doopsgezinde gemeenten hier ter stede.
was hij
hij met
met de
de wakkere
wakkere 25Blode
jongeling van
van 23 jaren,
jaren, was
Blode jongeling
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jarige zuster
Jange
zuster van
van zijn
buurman en
zwager Hans
Wolff
zijn buurman
en zwager
Hans de
de Wolff
getrouwd.
Hare ouders
ouders waren
waren toen beide
beide al
al dood.
dood. Vermoedelijk
Vermoedelijk
getrouwd. Hare
zij een
eenhoogduitsch
hoogduitschtintjen
tintjen gehad,
gehad, want
want hare
hare moeder
moeder
heeft
heeft zij
heette
Tanneken
Putze
en
was
van
Hamburg
geboortig.
heette Tanneken Putze en was van Hamburg geboortig.
in tegendeel,
tegendeel, volbloed
volbloed
Vondels
vader en
en moeder
moeder waren,
waren, in
Vondels vader
Nederlandsch:
dichter vertoont
vertoont
Nederlandsch : namelijk
namelijk Brabantsch.
Brabantsch. Onze
Onze dichter
zijn taal
taal weinige
weinigeenenmaar
maarlichte
lichtesporen
sporenvan
vanbepaald
bepaald
echter
echter in zijn
zuid-nederlandschen
invloed.
Toen
hij
trouwde,
schijnt
de
zuid-nederlandschen invloed. Toen hij trouwde, schijnt de
kinderende1 16moeder,
hare drie
drie overblijvende
overblijvende kinderen
moeder, met
met hare
— de
6jarige
Sara, 1 II-jarigen
I-jarigen Willem
Willem en
en 8-jarige
8-jarige Cathelijntgen
Cathelijntgen —
jarige Sara,
het
huis in
in dedeWarmoesstraat
Warmoesstraat voor
voor eene
eene woning
woning aan
aan de
de
het huis
"Engelsche
- dus
dusinindedebuurt
buurtvan
vanRoemer
Roemer VisVis„Engelsche Kay"
Kay" I)
I) —
*—
- verwisseld
verwisseld te
te hebben.
hebben. IsIsmisschien
misschienuit
uitdeze
dezebuurtbuurtscher
scher*
schap
pas de
dekennismaking
kennismakingvan
vanVondel
Vondelmet
metRoemers
Roemersdochters
dochters
schap pas
voortgekomen ?
voortgekomen?
Wat
verder de bewoning
bewoning van
van 't huis
in de
de Warmoesstraat
Warmoesstraat
Wat verder
huis in
aangaat,
- Vondels
Vondels zuster
zuster Clemensken,
Clemensken, een
een jaar
jaar ouder
ouder dan
dan
aangaat, —
hij,
had, reeds
reeds ininJuni
Juni1607
1607ten
tenhuwlijk
huwlijkgegeven
gegevenaan
aanden
den
hij, had,
hooger
genoemden Hans
HansdedeWolff,
Wolff,het
hetouderlijk
ouderlijkhuis
huisverlaten.
verlaten.
hooger genoemden
Deze
Hans was,
was, als
als ikikreeds
reedselders
eldersopgaf,
opgaf,1313
jaarouder
ouderdan
dan
Deze Hans
jaar
Vondel,
oefende dus
dus van
vanzelf
zelfeen
eensoort
soortvan
vanpatronaat
patronaat
Vondel, en oefende
over
uit. 's Vaders weduwe
schijnt in
in een
een goed
goed gedoente
gedoente
over hem uit.
weduwe schijnt
zijn:: maar
maar op
op onzen
onzen 23-jarigen
23-jarigen bloden
bloden en
en
achtergebleven
achtergebleven te zijn
tederen dichter,
dichter, die
die in
in zijn
zijn ledige
ledige oogenblikken
oogenblikkenliever
lievermystiesch
mystiesch
fransche
klinkdichten vervaardigde
vervaardigde dan
dan over
over de
detoekomst
toekomst van
van
fransche klinkdichten
het kousenvak
kousenvak na
na te
te denken,
denken, kwam
kwam de
de plicht
plichtteterusten
rustenvoor
voor
opleiding van
van zijn
zijn broêrtjen,
broêrtjen, die
die een
eenuitnemenden
uitnemendenaanleg
aanleg
de opleiding
voor de geleerdheid
geleerdheid had,
had, en
en —
- wie
wieweet
weet—- voor
voordedeverdere
verdere
voor
opleiding en
en de
de plaatsing
plaatsing zijner
zijner zusters
zusters te
te zorgen.
zorgen. Een
Een jaar
jaar
opleiding
na zijn
zijn huwelijk
huwelijk werd
werd hem
hem zijne
zijne dochter
dochter Anna,
Anna, en,
en, na
na het
het
na
tweede jaar,
jaar, zijn
zijn zoon
zoon Joost
Joost geboren.
geboren. Zijne
Zijne gezondheid
gezondheid was
was
tweede
sterk;; uit
uit dezen
dezenhoofde
hoofdewerd
werdhijhijvan
van
zijnkerkelijk
kerkelijkambt
ambt
niet sterk
zijn
met deze
deze krankheid
krankheid samenhing,
samenhing, dat
dat hem
hem eerst
eerst
ontheven. Of met
ontheven.
in 1632
1632 een
een derde,
derde, en
eneen
eenjaar
jaardaarna
daarnaeen
eenvierde
vierdekind
kind
in
geboren werd,
werd, isismij
mijonbekend
onbekend;
maarniet,
niet,dat
datinmiddels
inmiddelszijn
zijn
geboren
; maar
totgroote
grooterijpheid,
rijpheid.zijn
zijncharakter
charakter tot
totvolkomen
volkomen vastvastgeest tot
datmoed
moedenentederheid
tederheidininzijn
zijnboezem
boezem
heid gekomen
gekomen was
was;; dat
heid
** Zie
Zie boven bl.
bI.

21.
21.
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gloeiden en
en het
gloeiden
het vernuft
vernuft hem
hem ten
ten oogen scheen uit te spatten
spatten;;
dat, in den
dat,
den strijd,
strijd, dien
dien hij
hij tegen
tegen de
de kalvinistische partij,
partij, met
Prins
Prins Maurits
Maurib! aan
aan 't hoofd,
aanvaardde, ieder-een
zich het
het
hoofd, aanvaardde,
ieder-een zich
hart
vasthield, behalve
behalve hij-zelf,
hij-zelf, en
en dat
datzijn
zijnomgang
omgangen
enletterletterhart vasthield,
met Hooft,
oefening met
Hooft, Reael, Mostert,
Mostert, Vechters en
en de
de gezusters
gezusters
Visscher, zijne vorming -— ook
in de
de school
school der
der antieken
ook in
antieken -—
voltooid hadden.
hadden. Daar is geen lierdichter in
in Nederland geweest,
die op
die
op zijne hoogte stond;
lied, ook
ook het
hethekeldicht
hekeldicht
stond ; ook
ook het lied,
in
verschillende form,
form, ook de
de beschrijvende
beschrijvende en
en zedeleerende
in verschillende
podzij vloeiden
poëzij
volkomen gehoorzaamheid
gehoorzaamheid uit
uit zijne pen;
vloeiden met volkomen
pen ;
en
het isis verwonderlijk,
verwonderlijk, hoe die
die kousenkooperszoon, in
adel
en het
in adel
en kieschheid van
voor geen
geen zijner
zijner uitgelezenste
uitgelezenste
van gevoelens, voor
tijdgenoten
Hooft niet
nietalleen
alleen de
de
tijdgenoten onderdeed.
onderdeed.Hij
Hij had
had zelfs
zelfs op Hooft
onafhankelijkheid
van charakter, maar
onafhankelijkheid van
maar ook
ook de breedheid van
inzichten,
den oprechtsten
oprechtsten afkeer
afkeer van
vanalle,
alle,zelfs
zelfsde
de verschooninzichten, den
baarste laagheden
vooruit. Alleen de troebadoersgratie van
laagheden vooruit.
in mindere
mindere mate
mate ten
ten deel;
Hooft viel hem
hem in
deel ; maar
maar deze
deze ging
ook
bij den
den Amsterdamschen Burgemeesterszoon
Burgemeesterszoon met eene
ook bij
minder
bedwongen zinnelijkheid
zinnelijkheid gepaard.
gepaard. Want te-recht heeft
minder bedwongen
na zijn
zijn sterven,
gezegd:
Antonides van
Vondel, na
van Vondel,
sterven, gezegd:
",,••••in
.... in [uwe]
zelven best
best beschreven:
[uwe] dichten
dichten uw zelven
beschreven :
Die
zijn getuigen
getuigen van uw
uw wijsheit, en
blijk
Die zijn
en een blijk
Van 'T VROOM
GEMOET, ZICH
ZELFS ALOM
ALOM
VROOM EN KUISCH
KUISCH GEMOET,
ZICH ZELFS

GELIJK"
GELI JK"

't Is een
een merkwaardig
merkwaardig verschijnsel,
verschijnsel,dat
datde
devolgende
volgende gebeurtenissen in
een verband
verband van
van gelijktijdigheid
gelijktijdigheid staan, en zeker
in een
of meer
meer als
als oorzaken en
gevolgen op
opelkander
elkander
ook
min of
ook min
en gevolgen
1621 is
Vondel in
inverkeer
verkeer met
met
ingegrepen hebben:
jare 1621
is Vondel
hebben : Ten jare
de
gezusters Visscher,
Visscher, en
en dicht
dichthijhijeen
een
bijnakatholieken
katholieken
de gezusters
bijna
lierzang voor
hunnen vriend,
vriend, den
den Aartspriester
Stalpaert van
voor hunnen
Aartspriester Stalpaert
der Wiele. In
dat zelfde jaar
jaar slaakt hij
hij roerende
roerende klachten,
klachten,
In dat
over zijne zwaarmoedigheid,
zijn
"dagelijksche
ellenden",
zwaarmoedigheid, zijn „dagelijksche ellenden",
waarvoor
hij eene uitkomst
zang en
en snarenspel. ** In
uitkomst zoekt
zoekt in
in zang
waarvoor hij
1623 huwt de
de zangeres
zangeresbij
bijuitnemendheid
uitnemendheidMaria
Maria Tesselschade
zee Allart Janssen
aan
den protestantschen Hopman
Hopman ter
ter zee
aan den
Crombalch. Vondel
schrijft vele
vele en
en gepaste
gepaste vaerzen op
op dit
Vondel schrijft
huwelijk,
doch vaerzen, waaraan
verstand en
en verbeelding
verbeelding
waaraan verstand
huwelijk, doch

** Zie
zijn gebed
bij van
Lennep, II bl.
bi.
Zie zijn
gebed bij
van Lennep,

Il9.
119.
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meer
deel heeft
heeft dan
dan 't gevoel.
In 1625, een goed
goed jaar
jaar later,
later,
gevoel. In
meer deel
16 jaar
vernemen
Vondel, die
toen nog
nog 16
jaar van
van het
vernemenwij
wij dat
dat Vondel,
die toen
verwijderd was,
was, waarin
waarin hij
hij tot
tot de
oogenblik verwijderd
de katholieke
katholieke gemeenschap
zoû
toetreden,
op
nieuw
door
de
vroegere
droeftoetreden,
op
nieuw
door
de
vroegere
meenschap zotl
hem als
geestigheid wordt
aangegrepen *. Deze overheerscht hem
wordt aangegrepen
doorgaande stemming (welke zeer heldere uren van verwarmende
verwarmende
pOëzie
schitterend vernuft
uitsloot), tot aan
aan het
het jaar
jaar
poezie en
en schitterend
vernuft niet
niet uitsloot),
1637,
-38;; zijn
vijftigjarige leeftijd.
leeftijd. Tesselschade heeft,
naar
heeft, naar
1637, -38
zijn vijftigjarige
't schijnt.
bij haar
haar huwlijk toegegeven,
dat de
de kinderen,
kinderen, om
om
toegegeven, dat
schijnt, bij
in het
het kerkelijke zullen
en
om, den
den vader
vader en
en de
demoeder
moeder in
en om,
volgen.
gelijker tijd
tijd verliest
verliest zij
zij haar
haar door
door een
een
volgen. Schier
Schier te
te gelijker
predikant
oudste dochtertjen
Tadd;:ea en
haren been haren
dochtertjen Taddæa
predikant gedoopt oudste
minden man.
Een jaar later
sterft de
de vrouw
vrouw van
van Vondel.
Vondel.
later sterft
man. Een
Allengs
treedt bij
bij Tesselschade het tijdperk
tijdperk van
van haren
haren geAllengs treedt
loofsstrijd met
Huygens, Hooft
Hooft en
en van
van Baerle in,
zich
in, dat zich
met Huygens,
oplost
in het
hettijdperk
tijdperkharer
harer„heilige
"heiligebespiegelingen"
bespiegelingen" t.
f. Van
oplost in
zijnen
kant ontwerpt
ontwerpt en
enbearbeidt
bearbeidt Vondel
Vondel zijn
zijn Gijsbreght,
Gijsbreght,
zijnen kant
zijne Maegden, zijn Peter en
en Pauwels.
Pauwels. Hij
spreekt TesselHij spreekt
schade toe,
geheimzinnig, maar
maar met
met eene oneindige, men zoû
zoil
toe, geheimzinnig,
zeggen half-kerkvaderlijke
half-kerkvaderlijke half menschlijk-sympathische, tedertederheid, in Eusebia. De schoone geesten
van Amsterdam
Amsterdam en
en
geesten van
Haag zien
zien elkander
elkander vragend
vragend aan,
aan, en
en weten
weten niet,
niet, wat
wat
Den
Den Haag
dit
beduidt. Tesselschade wordt
door de
de Jezuïeten ter
zijde
dit beduidt.
ter zijde
wordt door
Vondel tot
tot de
dekatholieke
katholieke Belijgestaan
gestaan §§;; een Jezuïet brengt
brengt Vondel
in Alkmaar
Alkmaar is
is blijven
blijven wonen
wonen sedert
sedert
denis.
Tesselschade, die
die in
denis. Tesselschade,
haar huwlijk, tot in
in 1645,
na de
de dood
dood harer
harer vrienden
vrienden
164 5, verhuist, na
Hooft, Reael en
van Baerle, weder
naar Amsterdam,
Amsterdam, waar
waar
en van
weder naar
zij
met
Vondel
aan
haren
Tasso
arbeidt.
Wie
helpt
ons
aan
arbeidt. Wie helpt ons aan
zij
Vondel aan haren
de briefwisseling,
briefwisseling, door
door Eusebia met
haren dichter
dichter van
van 1641
met haren
tot 1645
'645 gevoerd?
gevoerd ?
en ergert,
ergert, als
als de
de zanger
zanger van
van het
het
Vondel schittert,
sticht en
schittert , sticht
Wonder
der
Heilige
Stede,
der
Altaergeheimenissen,
en
kroont
Wonder der Heilige Stede, der Altaergeheimenissen,
hetNederlandsche
NederlandscheTreurspel
Treurspelin
inden
den Lucifer:
zich
als Prins
Prinsvan
vanhet
zich als
Lucifer :
wederom eene politieke allegorie;
minder een
een
allegorie ; maar
maar niet
niet te minder
pOëzij. Het tijdperk zijner
zijner stomme
stomme smart
smart is
meesterstuk van vrije poezij.
doorleefd.
In het
hetnieuwe
nieuwemaakte
maaktePhilips
PhilipsKoning
Koningdat
datprachtige
prachtige
doorleefd. In
portret van hem, waarbij
waarbij de dichter de volgende
volgende regelen
regelen schreef:
schreef :

** Brandt, Level!,
25. [Hoeksema,
[Hoeksema, bi.
VanVloten,
Vloten, Tesselschade,
bI.57
57..
Leven, bI.
bl. 25.
bl.40.]
4o.] tt Van
Tesselsehade,b1.
§ Van
Van Vloten,
Vloten, t.t. a.
bi. 52.
52.
a. p. bl.
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"Dus
Kunst het
het leven
leven altijd
altijd nader.
nader.
„Dus volght de
de Kunst
Al zwijghtze stil,
stomme beelt,
stil, noch spreeckt het stomme
Dat KONING
KONING FLIPS bekent voor zijnen vader;
Geen'
Koning, die
die noch
noch Alexanders
Alexanders teelt,
teelt,
Geen' Koning,
Maar
Koning door
door penseel
penseel en
en doeck en
verven.
Maar Koning
en verven.
Zoo
blijft de
de mensch in 't leven
zijn sterven."·
Zoo blijft
leven na zijn
sterven."*
De eerste
eerste regel
regelschijnt
schijnteen
eenkritiek
kritiektetebehelzen
behelzenvan
van 't portret
van
Lievens, welks
welksburgerlijkheid,
burgerlijkheid, ondanks
ondanks de
de„titiaen"sche
"titiaen"sche
van Lievens,
kleur,
koninklijken zanger
zanger maar
maarhalf
halfvoldaan
voldaanzal
zalhebben.
hebben.
kleur, den koninklijken
Mr
van Lennep,
Lennep, wien
wienbovenbedoeld
bovenbedoeld schilderstuk
schilderstuk
Mr Jacob
Jacob van
omtrent 1700,
1700,
toebehoorde,
op een
eengeschrift
geschrift van
van omtrent
toebehoorde, afgaande
afgaande op
dat
er van
vanachter
achter tegen
tegen aan
aan geplakt
geplakt geweest
geweest is,
is, dacht
dacht dat
dat
dat er
Vondel
hierbij de
de schoone
schoone regelen
regelen geschreven
geschreven had
had:
Vondel hierbij
:
"leh
telde vijf-en-seventigh
vijf-en-seventigh
„Ich telde
mij dus
dus levendigh
Toen
Koning mij
Toen Koning
Te voorschijn
voorschijn braght op
zijn paneel.
paneel.
op zijn
Die
van de
de kunst
kunst met
met kennis
kennis spreeckt,
Die van
Zeght dat hier
hier slechts
slechts de
de spraeck
spraeck ontbreeckt.
Men
kroon' het
het koninglijck penseel
penseel!"
Men kroon'
!"
't Is
onbegrijpelijk, dat
dat van
van Lennep
Lennep dezen
dezen mistred
mistred heeft
heeft
Is onbegrijpelijk,
kunnen
begaan. Reeds
Reeds de
debizonderheid,
bizonderheid, dat
dat Vondel,
Vondel, in
in de
de
kunnen begaan.
"doeck"en
envan
van„paneel"
"paneel"
twee bijschriften
bijschriften onderscheidenlijk
onderscheidenlijk van
van „doeck"
spreekt,
had van
van Lennep,
Lennep, die
die 's dichters
naauwgezetheid op
spreekt, had
dichters naauwgezetheid
zulke zaken
zaken kende,
kende,moeten
moetenleeren,
leeren,dat
datzijn
zijnop
opdoek
doekgeschilderd
geschilderd
later op
op een
eenovaal
ovaalhoutbord
houtbordgelijmd
gelijmdkunststuk
kunststuk niet
niet
en
eerst later
en eerst
dat
was, waarop
waaropdedelaatst
laatstaangehaalde
aangeh;laldevaerzen
vaerzengeschreven
geschreven
dat was,
werden.
T
oen Vondel
Vondel 75
75 jaar
jaar was,
zal Koning
Koning hem
hem insgelijks
Toen
was, zal
dat„levendighe",
"levendighe",„spreeckende"
"spreeckende"
hebben
geschilderd. Maar
Maar dat
hebben geschilderd.
portret bezitten
bezitten wij
wij niet
niet;; of
of Vondel
Vondel moest
moestererme'e
meêbedoelen
bedoelen
portret
de
vriendelijke
beeltenis,
afkomstig
van
Harmen
Henrick
de vriendelijke beeltenis, afkomstig van Harmen Henrick
HeerJ.J.H.H.van
van
Lennep
Davids")
van
Poll, en
en den
denHeer
van de Poll,
Lennep
(„ ("Jan
Jan Davids")
te
Zeist toebehoorende.
toebehoorende. Deze
Deze althands
althands isis„op
"oppaneel"
paneel" gegete Zeist
penceel, dunkt
dunkt mij
mij wat week,
week, om
om door
door
schilderd;
schilderd ; maar
maar het
het penceel,
hand bestuurd
bestuurd te zijn
zijn geweest.
geweest. Wij
Wijkennen
kennendaerendaerenKonings
Konings hand
tegen een
een print
printvan
vanCornelis
Cornelisde
deVisscher,
Visscher,waarop
waaropde
debenaming
benaming

* v.
L., VI
VI
V. L.,

lOg.
iog.
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van levendig volkomen
past, en
en waarvan
waarvan de
degelaatstrekken
gelaatstrekken
volkomen past,
ook die vrolijker
ook
vrolijker kleur,
kleur, bij
bij dieper
dieper plooyen,
plooyen, die
die droger
droger huid,
huid,
die
korter bovenlip,
bovenlip, die
diemeer
meerafhangende
afhangendeneus
neusaanbieden,
aanbieden,
die korter
welke
ons de
de nog
noglatere
latereportretten
portrettendoen
doenvoorgevoelen
voorgevoelen; ;maar
maar
welke ons
ook
nog allicht
allicht een
een jaar
jaar of
of 1JOo verschil
verschil met
met het
het portret
portret van
van
ook nog
Mr
Jacob opleveren.
opleveren. De
De Leydenaar
Leydenaar Jan
Jan Lievens
Lievens bracht
bracht
Mr Jacob
Vondels
1650 ten
ten papiere,
papiere, en
en maakte
maakte tevens
tevensvan
van
Vondels trekken
trekken in
in 165o
hem
het geschilderd
geschilderd portrettjen,
portrettjen, dat
dat opophet
hetRijksmuzeiim
Rijksmuzeüm
hem het
hangt.
"print" op verkleinde
verkleinde schaal,
schaal, in
in exemexemhangt. ,Men
.Men vindt
vindt de
de „print"
plaren van
plaren
van 's dichters Poezy,
80 Ed.
v. 165o.
1650.Ofschoon
Ofschoon
Poezy, 80
Ed. v.
Lievens
's dichters
ernstig wezen
wezen geheel
geheel anders
anders vertolkt
vertolkt dan
dan
Lievens 's
dichters ernstig
Philip
de Koning,
Koning, schijnen
schijnen de
debeide
beidekunstenaars
kunstenaars gelijktijdig
gelijktijdig
Philip de
gewerkt
hebben.
gewerkt te hebben.
Op
portret, dat
dat Van
Van Lennep
Lennep bezat,
bezat, was
wasVondels
Vondelshaar
haar
Op het portret,
bruingraauw.
Op
een
ander
van
Philip
de
Koning,
een
klein,
bruingraauw. Op een ander van Philip
Koning, een klein,
dat
Vondel op
op69-jarige
69-jarigeleeftijd
leeftijdvoorstelt
voorsteltenenininde
deAkademieAkademiedat Vondel
bibliotheek
Leiden berust,
berust, zegt
zegt de
dedichter
dichterzelf
zelf:
bibliotheek te
te Leiden
:
"7 ...... mijn
haer wordt grijzer."
mijn zilvrig haer
)

Dit haar
haar zal
zal toch,
toch, tegen
tegen zijn
zijn 775e
se jaar,
wel niet
niet weêr
weêr bruinbruinjaar, wel
achtig zijn
zijn geworden
geworden!! 2)
2)
Wij vonden
vonden trouwens
trouwens onze
onze voorstelling
voorstelling bevestigd
bevestigd in
in de
de
Wij
vaerzen,
die
hij
op
zijn
portret
door
Govert
Flinck
schreef
vaerzen,
hij op zijn portret door Govert Flinck schreef *.*.
Ik stap
stap van
vandie
dieportrettengeschiedenis
portrettengeschiedenis af,
om te
te zien,
zien, in
in
Ik
af, om
welken kring
kring van
van belangstellende
belangstellende vrienden
vrienden en
enverwanten
verwanten
welken
Vondel zijn
zijn laatste
laatste levensdagen
levensdagen gesleten
gesleten heeft.
heeft.
Vondel
Men
was
nog
in
een
tijd,
dat
het
spreekwoord
"Eengoede
goede
Men was nog in een tijd, dat het spreekwoord „Een
buur is beter
beter dan
daneen
eenverre
verrevrient",
vrient",dat
datwil
wilzeggen
zeggen:
een
buur
: een
goede buur
buur isisbeter
beterdan
daneen
eenaanverwant,
aanverwant, die
die niets
niets voor
voor uu
goede
doen kan
want „vrient"
"vrient" is
hier (als
(als veel)
veel) in
in den
den zin
zin van
van
doen
kan -— want
is hier
maag
of
bloedverwant
te
verstaan,
dat
dit
spreekwoord
maag of bloedverwant te verstaan, — dat dit spreekwoord
nog ernstig
ernstig ter
ter harte
harte werd
werdgenomen,
genomen, en
endagelijks
dagelijks zijne
zijne
nog
Aanzijn
zijn langjarig
langjarig verblijf
verblijf in
in de
de Warmoestraat
Warrnoestraat
waarheid bewees. Aan
had Vondel
Vondel veel
veel van
vanden
dentroost
troosten
enbijstand
bijstand tetedanken,
danken, die
die
had
hem op
op zijn
zijnouden
ouden dag
dag ten
tendeel
deelvielen.
vielen. De
Defamilien
familiën Block
Block
hem
en Blesen,
Blesen, van
vanwie
wie
verscheideneleden
ledenwinkeliers
winkeliersininzijden
zijden
en
verscheidene
wollen stoffen
stoffenwaren,
waren,schijnen
schijnenvooral
vooralalsalsbuurtgenoten
buurtgenoten
en wollen
bI. i59.
159.
** Zie boven, bl.
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méer dan
dan vele
veleanderen
anderenden
denouden
oudendichter
dichteraangetrokken
aangetrokken
zich méer
hebben.
te hebben.
Blocken waren
warenMennonieten
Mennonieten;; eenige
eenigehunner
hunnerlaatstelijk
laatstelijk
De Blocken
Emmerik overgekomen
overgekomen naar
naar Amsterdam,
Amsterdam, van
van waar
waar ze
ze
uit Emmerik
wellicht vroeger,
vroeger, om
om de
devervolging
vervolgingdie
dietegen
tegendedevan
vananabapanabapwellicht
tisme verdachte
verdachte Doopsgezinden
Doopsgezinden gedreven
gedreven werd,
werd, waren
waren uituittisme
geweken.
Pieter
Adriaenssen
Block
was
hier
trouwens
reeds
o-eweken.
Pieter
Adriaenssen
Block
was
hier
trouwens
reeds
1:.
1620 gevestigd
gevestigd;; hij
hij trad
trad in
in 't laatst van
van dat
dat jaar
jaar in
in 't huwlijk
in 162o
met Neeltgen
Neeltgen Schouten
Schouten van
van Weesp.
Weesp. Deze
Dezetak
takwoonde
woonde op
op
met
den Nieuwendijk.
Nieuwendijk. De
DeWarmoestrater
Warmoestrater was
was Arend
Arend Block,
Block, die
die
den
tot vrouw
vrouw had.
had. Werden
Werden hem
hemzijne
zijne beide
beide uit
uit
Ida Rutgers
Rutgers tot
Ida
Vondels en
en anderer
anderer gedichten
gedichten bekende
bekende dochters,
dochters, Agnes
Agnes en
en
Vondels
Ida, te Emmerik
Emmerik geboren
geboren?? Van
is het
het zeker
zeker;; zoo
zoo mede
mede
Ida,
Van Ida
Ida is
van zijn
zijn zoons
zoons Dirck
DirckenenAnthony.
Anthony.Omstreeks
Omstreeks 164o
1640schijnt
schijnt
van
ook
Agnes
in
Emmerik
te
hebben
gewoond.
Dirck
zett'e
ook Agnes in Emmerik te hebben gewoond. Dirck zett'e
's vaders
vaders winkel
de Warmoestraet
Warmoestraet voort,
voort, en
en trouwde
trouwde den
den
winkel in de
n October
16
October 1648
1648 met
met Agnietgen
Agnietgen Leeuw.
Leeuw. Hij
Hij had
had op
op zijne
zijne
16n
beurt
twee dochters
dochters Ida
Ida en
enAgnes,
Agnes,benevens
benevenshaar
haarouder
ouder
beurt twee
zuster
Maria,
en
een
zoon
Ameldonck,
die,
in
later
dagen,
zuster Maria, en een zoon Ameldonck, die, in later dagen,
als
meester achter
achter vaders
vadersenengrootvaders
grootvaderstoonbank
toonbankplaats
plaats
als meester
nam.
Zoo volgden
volgden de
de geslachten
geslachten elldar
elkàar geregeld
geregeld op,
op, en
en
nam. Zoo
zouden
nog heden
heden inindedemannelijke
mannelijke lijn
lijn niet
niet uituitzouden wellicht
wellicht nog
gestorven zijn,
zijn, hadden
hadden ze
zevermeden
vermedenzoo
zoovele
velehuwlijken
huwlijkenbinnen
binnen
den
kring der
der naaste
naaste verwantschap
verwantschap te
te sluiten.
sluiten.
den kring
Dit verwijt
verwijt kan
kan echter
echter de
de beroemde
beroemde Agnes
Agnesenenhare
harezuster
zuster
Ida
niet treffen.
treffen. Agnes,
Agnes, die
die den
den zin
zinvoor
voorkunst
kunsten
enletteren,
letteren,
Ida niet
den
beiden zusters
zusters eigen,
eigen, aan
aan een
een opgewekte
opgewekte en
en tevens
tevens
den beiden
zachtmoedige
in de
de gegezachtmoedige geaardheid
geaardheid paarde,
paarde,en
en van
van wie
wie wij
wij in
schiedenis
Hooft reeds
reeds met
meteen
eenwoord
woordmelding
melding
schiedenis van
van Baertgen Hooft
e jaar
niemant anders
anders dan
dan
maakten,
haar 20
jaar niemant
20e
maakten, trouwde
trouwde op
op haar
Hans
geHans de
de Wolff
Wolff Junior
junior-— men
men zal
zal zich
zich ook
ook hem,
hem, uit
uit de geschiedenis
Baertgen, herinneren.
herinneren. Hij
Hij was
was de
de zoon
zoon van
van
schiedenis van
van Baertgen,
Vondels
toen hij
hij met
met Agnes
Agnesininhet
hethuwlijk
huwlijktrad,
trad,
Vondels zwager,
zwager, en
en toen
reeds
weduwnaar van
van Cornelia
Cornelia Block,
Block,Pietersdr
Pietersdr ;; bovendien
bovendien
reeds weduwnaar
15
hij bracht
bracht haar
haar een
een zoontjen
zoontjen meê
meê
1 5jaar
jaarouder
ouder dan
dan Agnes;
Agnes ; hij
ten
huwelijk van
van 33jaren
jareneneneen
eendochtertjen.
dochtertjen. Agnes
Agnes vond
vond
ten huwelijk
dus
terstond stof,
de edele
edele hoedanigheden
hoedanigheden van haar
haar gedus terstond
stof, om de
moed
te prenten.
prenten.
moed in
in af te
De
broeders Dirck
Anthony Block,
Bloc~, waren
waren de
de eene
eene wat
wat
De broeders
Dirck en Anthony
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v6or, de
vóor,
andere wat
wat ná
ná zuster
zusterAgnes,
Agnes,desgelijks
desgelijksinin't'thuwlijk
huwlijk
de andere
getreden,
beide met
metDoopsgezinde
Doopsgezinde Jufvrouwen
Jufvrouwen Leeuw,
Leeuw, wier
wier
getreden, beide
moeder zoowel
moeder
zoowel als
als de
dehunne
hunne eene
eeneRutgers
Rutgers was,
was, zoo
zoo kwam
kwam
Vondel
ook met
met dedeLeeuwen
LeeuwenenendedeRutgersen
Rutgersenininverkeer.
verkeer.
Vondel ook
Toen
Agnes' oudste
oudstebroeder
broederhet
hetWarmoestraetsche
Warmoestraetschestamhuis
stamhuis
Toen Agnes'
op den
den
bleef
bewonen, en
haar broeder
broeder Anthony
bleef bewonen,
en haar
Anthony zich
zich op
Nieuwesijts-Voorburghwal
neêrgezet, waren
waren de
de meisjens
meisjens
Nieuwesijts-Voorburghwal had
had neêrgezet,
naar
Cingel verhuisd.
verhuisd. Hans
Hans de
de Wolff,
Wolff, die
die zich
zich nu
nu ook
ook
naar het Cingel
had insgelijks
insgelijks de
deWarmoestraet
Warmoestraet met
met
liever
Joan liet noemen,
noemen, had
liever Joan
der
woon verlaten,
verlaten, en
en betrok
betrok met
met Agnes
Agnes een
een huis
huis op
op de
de
der woon
"Kaysersgraft".
niet, hoe
hoe lang
lang zij
zij getrouwd
getrouwd zijn
zijn gege„Kaysersgraft".Ik
Ik weet
weet niet,
weest;
zij niet
niet gevierd.
gevierd.
weest ; maar
maar Zilveren
Zilveren Bruiloft
Bruiloft hebben
hebben zij
Misschien
onder den
den invloed
invloed van
van Agnes,
Agnes, met
met wie
wie
Misschien óok
6ok al onder
jaar gehuwd
gehuwd was,
was, had
had Joan
Joan De
De Wolff
Wolff geheel
geheel
hij
nu zestien
zestien jaar
hij nu
afgelegd
wat hem
hem van
vandede
vaderlijkeingenomenheid
ingenomenheid tegen
tegen
afgelegd wat
vaderlijke
Vondel
mocht aangekleefd
aangekleefd hebben.
hebben. Hij
Hij trok
trok zich
zich de
dezaken
zaken
Vondel mocht
des
ouden Ooms
Ooms met
methartlijkheid
hartlijkheid aan,
aan, en
en beiden,
beiden, man
man en
en
des ouden
vrouw,
hun best
bestom
omVondel
Vondelten
tenhunnen
hunnenhuize
huizezoodanig
zoodanig
vrouw, deden hun
te ontvangen,
ontvangen, dat
dathij
hijerereen
eente-huis
te-huisvond,
vond,met
metminder
mindertreurige
treurige
herinneringen
eigen haard.
haard. Op
Opzekeren
zekerennamiddag
namiddag
herinneringen dan
dan zijn
zijn eigen
in
de Meimaand
Meimaand van
van het
het jaar
jaar 1666,
1666, toen
toen Vondel
Vondel dus
dus bijna
bijna
in de
79 jaren
jaren oud
oud was,
was, zaten
zaten in
in den
qen tuin
tuin bij
bij de
deWolff
W olffeen
eenaantal
aantal
Deachtermuur
achtermuur van
van een
eenpakhuis
pakhuis der
der
personen bij
bij elkander.
elkander. De
personen
Princengracht
wel het
hetweinig
weinigdoorzichtig
doorzichtigschutdoek
schutdoek
Princengracht maakt
maakt wel
nietzeer
zeerhoog,
hoog,begroeid
begroeid
van dit
dittooneel
tooneel;
maardedemuur
muurisisniet
uit van
; maar
met groene
groene en
en roodkleurige
roodkleurige wingertbladen,
wingertbladen, en
en tot
tot een
een vrij
vrij
met
aanzienlijke hoogte
booglijnen van
van een
een
aanzienlijke
hoogte verheffen
verheffenzich
zich de
de booglijnen
datmet
met leyen
leyen
tamelijk vooruitspringend
vooruitspringend tuinhuisdak
tuinhuisdak er
er tegen,
tegen,dat
tamelijk
gedekt
en van
van voren
voren op
op eene
eene fafade
façade rust,
zwaar van
van
gedekt is,
is, en
rust, zoo zwaar
kolommen en
en gekromd
gekromd taflement,
taflement, of het
het de
de gevel
gevel was
was van
van
kolommen
verdedigbaar, hoewel
hoewel dan
dan in
in Renaissance-Stijl,
Renaissance-Stijl, opgetrokken
opgetrokken
een verdedigbaar,
fijne tralies,
tralies, die
die de
deplaats
plaats van
van ramen
ramen en
en
poortgebouw. De
poortgebouw.
De fijne
dat het
het niets
niets
deuren innemen,
innemen, leeren
echter al
al spoedig,
spoedig, dat
deuren
leeren ons
ons echter
dan een
een volière,
volière; en de zijvleugels van het monument
monument
anders is
anders
is dan
haargenien
geniënenen
dolfijnen,niets
nietslieflijkers
lieflijkersdan
dan
verbergen, achter
achter haar
verbergen,
dolfijnen,
watde
dedienstdienstladders, tuingereedschap,
tuingereedschap,vloermatten,
vloermatten, en
en wat
eenige ladders,
boden van
van Agnes
Agnes verder
verder al
al niet
niet gaarne
gaarne in
in huis
huis hebben.
hebben. De
De
boden
in groote
grootebloemperken
bloemperken verdeeld,
verdeeld,aangeleid
aangeleidin
inde
defransche
fransche
tuin isisin
Het gezaaide
gezaaideenenmet
metkralen
kralenvercierde.naamcijfer
vercierde.naamcijfer A.
A. B.
B.
smaak. Het
smaak.
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verkondigt
genoeg, dat
dat de
detuinman
tuinmaneen
eenhoflijk
hoflijk kavalier
kavalier is,
is,
verkondigt genoeg,
die
weet wat
wat eene
eene Dame
Dame als
als Agnes
Agnes toekomt.
toekomt. Aan
Aan de
de linker
linker
die weet
zijde
den tuin
tuin loopt
loopt een
eensmal
smalpad
padlangs
langseen
eengroote
groote
zijde van
van den
broeikas,
Agnes, niet minder
minder dan
dan bij
bij de
deverzorging
verzorging der
der
broeikas, waar
waar Agnes,
bloemen
koud en grond,
grond, het
het bewijs
bewijs levert,
levert, dat
datzij
zijden
den
bloemen in
in den
den kouden
11 and s ch eFlor
F lor
a, haar,
harebloembloemnaam
naam van
van de
de Ho
Hollandsche
a, haar,
omom
hare
liefde
en plantenkennis
plantenkennisgeschonken,
geschonken,zich
zichwaardig
waardigwil
wilbetoonen.
betoonen.
liefde en
De tuin
tuin isis zoo
zoo groot,
groot, dat
dat men
men in
in 't midden zelfs een vijver heeft,
met
gebogen en
enuitgehoekte
uitgehoektestoeptreden
stoeptredenomgeven
omgeven;; terwijl
terwijl
met gebogen
't
midden
een
pijnlijk
gekromde
glimmende
triton
op
een
in
in 't midden een pijnlijk gekromde glimmende triton
een
hoorn
blaast, waar,
waar, voor
voor tonen,
tonen, twintig
twintig stralen
stralen paerlend
paerlend en
en
hoorn blaast,
ruischend
voortdurend uit naar
naar boven
boven schieten.
schieten,
ruischend water
water voortdurend
Waarschijnlijk verlokt door
door het
hetbuitengewoon
buitengewoonzachte
zachtelentelenteWaarschijnlijk
weêr
zit, op
op het
hetstraatjen
straatjen tusschen
tusschen het
het dubbele
dubbele huis
huis en
en den
den
weêr zit,
breeden tuin,
tuin, inindit
ditoogenblik,
oogenblik,het
hetboven
bovenaangeduid
aangeduidgezelschap
gezelschap
bij elkaår.
elkaar. Het
Hetschijnt,
schijnt,dat
datmen
menaan
aanden
denmiddagdisch
middagdisch een
een
bij
paarbloemruikers
bloemruikers
huislijk
feest heeft
heeft gevierd,
gevierd,althands
althandseen
eenpaar
huislijk feest
paarproeven
proevenvan
vanItaljaansch
Italjaansch
staan
op de
detuintafel,
tuintafel,eneneen
eenpaar
staan op
meesterschrift
liggen er
er bij
bij:: alsof
alsofeenige
eenigepetekinderen
petekinderen voor
voor
meesterschrift liggen
eene
de respektieve
respektieve schoolmeesters
schoolmeesters aan
aan het
hetwerk
werk
eene suikertante de
hadden gezet.
gezet.
En
zoo was
was het
hetook.
ook.De
DeHeer
Heerenenvrouw
vrouwvan
vanden
denhuize
huize
En zoo
van hun
hunkinderloos
kinderloos gebleven
gebleven
beleefden den
den r6
beleefden
I 6nn verjaardag
verjaardag van
echtverbond.
Aan
den vriendlijken
vriendlijken glimlach
glimlach op
op haar
haar lankwerpig
lankwerpig gelaat,
gelaat,
Aan den
aan
de stille
stillebezorgdheid,
bezorgdheid, waarmeê
waarmeê haar
haaroogen
oogenrondgaan,
rondgaan,
aan de
te zien
zien of
ofiemant
iemant ook
ook iets
iets teteverlangen
verlangen heeft,
heeft, aan
aan haar
haar
om
om te
zijden
niet al
al tetelichte
lichtekleur,
kleur,aan
aanhaar
haaruitzicht,
uitzicht,
zijden kleed
kleed van
van niet
dat
heur 37
37jaren
jarenvooruit
vooruitis,is,hoewel
hoewelhaar
haarranke
rankeleest
leest en
en
dat heur
ronde
maar vlugge
vlugge bewegingen
bewegingen hier
hier niet
nietmeê
meêininstrijd
strijdzijn,
zijn, —
ronde maar
zoudt
gij al
al aanstonds
aanstonds de
de gastvrouw
gastvrouw herkend
herkend hebben.
hebben. Naast
Naast
zoudt gij
haar
zit het
hetjeugdig
jeugdigvrouwtjen
vrouwtjen van
vanden
deneenigen
eenigen zoon,
zoon, dien
dien
haar zit
De
Wolff haar
haar ten
tenhuwlijk
huwlijkgebracht
gebrachtheeft
heeft;
diezoon,
zoon, zelf
zelf
De Wolff
; die
oud, onderwijst
onderwijst het
hetstelten-loopen
stelten-loopenaan
aaneen
een
nog geen
geen 20 jaren oud,
paar
kleine jongens,
jongens, toebehoorend
toebehoorend aan
aan een
een Heer
Heer en
en Dame,
Dame,
paar kleine
gavoorstellen.
voorstellen.
die
ik uu insgelijks
insgelijks ga
die ik
Eerst
vestig ik
ik echter
echteruwe
uweaandacht
aandachtopopden
denwakkeren
wakkeren
Eerst vestig
grijzaart,
wiens voorhoofd
voorhoofd en
en slapen
slapen met
met wit
wit krullend
krullend haar
haar
grijzaart, wiens
zich
zoo machtig
machtig onder
kalot verheft,
verheft, die
die de
de kruin
kruin blijft
blijft
zich zoo
onder de
de kalot

1666
1679.
1666 -— 1679.

192

bedekken.
oude Heer
Heer draagt
draagt een
een donkeren
donkeren rok
rok met
met vele
vele
bedekken. De
De oude
knoopjens
eenbefkraag
befkraagbedekt
bedekthem
hemde
deborst
borst en
en gedeeltelijk
gedeeltelijk
knoopjens en een
de schouders.
schouders. De
Degrijzaart
grijzaartisisininzijn
zijnschik,
schik,ofschoon
ofschoonhij
hijslechts
slechts
hetonderhoud,
onderhoud, dat
dat over
over de
de tafel
tafel
nu
dan deel
deel neemt
neemt aan
aan het
nu en dan
heen,
gevoerd wordt.
wordt. Als
Als hij
hij de
dehand
handvan
vandedegesneden
gesnedenarmarmheen, gevoerd
greep
zijns leunstoels
leunstoels heft
heft en
en brengt
brengthet
hetgroene
groene glas
glas met
met
greep zijns
Rhinschen
wijn aan
aan zijne
zijne lippen,
lippen, beeft
beeft hij
hij maar
maar weinig,
weinig, en
en
Rhinschen wijn
als
iemant zijn
zijn gevoelen
gevoelen over
over een
een pas
pasuitgekomen
uitgekomen vaers
vaers
als iemant
hetklinkdicht
klinkdicht zonder
zonder bril.
bril.
vraagt,
hij het
vraagt, leest
leest hij
Bij
eersten blik,
blik,waarmeê
waarmeêhij
hiju ubevoorrecht
bevoorrechthad,
had,zoudt
zoudt
Bij den eersten
"Dat isis Vondel,"
Vondel,"
ge, huiverend van aandoening, gezegd
gezegd hebben
hebben:: „Dat
en
Agnes zot1
zoû er
er hebben
hebben bijgevoegd,
bijgevoegd, den
den ouden
ouden dichter
dichter
en Agnes
vriendelijk
al bijna
bijna 79
79jaar."
jaar."
vriendelijkaanziende:
aanziende :,,]a,
„Ja,en
enhij
hij is
is nu al
En
die oude
oudeman,
man, met
met zijn
zijn nog
nog vrij
vrij rechte
rechte leest
leest en
en aanaanEn die
gename
stem, isis inindit
ditgezelschap
gezelschapnog
noggeenszins
geenszinsmisplaatst.
misplaatst.
gename stem,
Daar
hebt ge,
ge,naast
naasthem,
hem,aan
aanzijn
zijnlinker
linkerhand
handden
denvader
vader
Daar hebt
Pieter Blesen,
Blesen, dat
dat isisVondels
Vondels
van
kleine jongens
jongens:: dat
van die kleine
dat is Pieter
iemant van
van 41,
41, die
die met
met hem
hem verkeert
verkeert of
of hij
hij
vriend;
vriend ; dat
dat is
is iemant
geheel
zijn
tijdgenoot
was.
Daar
hebt
ge
de
vrouw
van
geheel zijn tijdgenoot was. Daar hebt ge de vrouw van
Pieter,
een Jufvrouw
]ufvrouw Wijckersloot,
Wijckersloot, geboren
geboren teteAmsterdam,
Amsterdam,
Pieter, een
van
maar
waarschijnlijk afkomstig
Utrecht. Zij
Zij isis van
maar hoogst
hoogst waarschijnlijk
afkomstig uit
uit Utrecht.
Agnes'
leeftijd en
enschertst
schertstmet
metVondel
Vondelnaar
naarhartelust,
hartelust, naar
naar
Agnes' leeftijd
al
den lust
lust van
vaneen
eenvrouwtjen
vrouwtjen uit
uithet
hetSticht,
Sticht,door
doorgeen
geen
al den
kalvinistiesch vernis
vernis beroofd
beroofdvan
vanoprechtheid
oprechtheiden
enbeminlijkheid.
beminlijkheid.
Daar
aan de
deoverzij
overzij der
der tafel,
tafel,Jufvrouw
]ufvrouw Ida
Ida Block,
Block,
Daar hebt
hebt ge, aan
jaar jonger
jonger dan
dan hare
hare zuster,
zuster, in
in een
eengeheel
geheelanderen
anderen
die,
vijfjaar
die, vijf
vorm schijnt
schijnt gegoten
gegoten;; zij
zij isiseen
eenweinig
weinigdik,
dik,maar
maardaarentegen
daarentegen
vorm
heeft zij
zij een
een zeer
zeer ernstig
ernstig oog.
oog. Vondel
Vondel heeft
heeftdat
datvaersjen
vaersjen op
op
heeft
gemaakt**::
haar gemaakt
,,]ongkvrou
van aert,
aert,
„jongkvrou Ida,
Ida, stil van
Slijt haer jaren ongepaert,
een hoekje
hoekje
En wil ergens
ergens in
in een
Liever met het
het stomme
stomme boekje
boekje
Liever
en vry
Eenzaem spreken,
spreken, stil
stil en
Dan zich
zich onder
onder slaverny
Dan
Van het
het huwelijck begeven.
Van
Zij wint
wint rust
rust die
die zoo
zoo kan
kan leven."
leven."
Zij
** X
X, 566.
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Zal ik eene kleine indiskretie
Zal
begaan?? Ziet
gij daar
daar dien
dien
indiskretie begaan
Ziet gij
drogen
Heer zitten,
zitten, zoo
zookeurig
keuriggekleed
gekleeden
ensprekende
sprekende met
met
drogen Heer
noord-duitsch tongslagjen
een noord-duitsch
tongslagjen?? De Juffrouw, die
ginds bij
bij
die ginds
staat te praten,
den kanstanjeboom staat
praten, is
is zijn
vrouw:: mede
zijn vrouw
mede een
nicht
van de
de De
De Wolven,
Wolven, en
enoomzegster
oomzegster van
van Vondel.
Vondel. Dit
Dit
nicht van
r
32-jarig vrouwtjen is Cathrijntgen
Jacobsd De Vries, en
en haar
haar
Cathrijntgen Jacobsdr
droge man
droge
man voornoemd
voornoemd isis de
de Heer
Heer Jacob
Jacob Linnich Junior,
„Coopman" wonende
wonende op
op de „Oude
"Coopman"
"Oude Herengracht" ....
. . . . Welnu,
deze Jacob
deze
Jacob Linnich Junior
van daag over 18
Junior zal
zal van
18 en een half
jaar
deze serieuze
seriêuze Ida
Ida BlockBlock, voor
voor "Commissarissen"
'om
jaar met deze
„Commissarissen" -om
zijne drie Zondaagsche uitroepingen
gaan. Dit zullen
wij, als
uitroepingen gaan.
zullen wij,
goedvindt, voor
ge 't goedvindt,
voor de
de Juffrouw bij
bij den
den kastanjeboom echter
voorshands
maar verzwijgen.
verzwijgen. Trouwens
Trouwens niemant van
voorshands nog
nog maar
van de
hier
aanwezigen, weet
iets van.
van.
hier aanwezigen,
weet daar
daar ook
ook nog iets
Ik heb u nog twee personen
Ik
personen te
te noemen.
noemen. Aangezien Trijntgen
Jacobsen
Vries van
vangeen
geendichterlijke
dichterlijke natuur
natuur genoeg
genoeg is,
is,
Jacobsen de
de Vries
om alléen te staan
staan praten,
praten, volgt
volgtuit
uitmijne
mijneaanwijzing,
aanwijzing, dat
dat
zij mét
iemant in
gesprek is
is;; en
zoo is
is het
het ook.
ook. Bij
Bij haar
haar
mét iemant
in gesprek
en zoo
staat
een jonkman,
jonkman, die
dieJohannes
Johannes Blesen heet
te Keulen
Keulen
staat een
heet en te
is geboren.
geboren. -— Denkelijk
van den
den bij
bij Van
Van Lennep
Lennep
Denkelijk een
een zoon
zoon van
alles afdoend
en Pieter,
zult gij
gij zeggen;
afdoenden
Pieter, zult
zeggen ; maar
maar uwe welwilzich toch
toch vergissen.
vergissen. 't Is een neef;
lendheid zal zich
neef ; geen Glabbeker
zoo
Pieter, maar
maar een
een Keulenaar. En
nu het
het laatste
laatste perperzoo als Pieter,
En nu
soontjen?
't Is
de allerliefste
allerliefste Maria
Maria van
van den
den Vondel,
Vondel, grootsoontjen ? 't
Is de
het laatst
laatst overgeblevene der kinderen
vaders oogappel.
oogappel. Zij
Zij is
is het
van Joost
Joost Junior
Junior bij
bij Aeltgen van Bancken. Zaagt
ooit
van
Zaagt gij
gij ooit
een liever,
liever, zachter
zachter en
en tevens
tevens verstandiger
verstandiger blik?
een
blik ? Oprechtheid
en
hartelijkheid licht
het oog
oog van
vandat
datblonde
blondekind,
kind, en
en
en hartelijkheid
licht in
in het
is, of
of haar
haar geheele fyzionomie
fyzionomie de rustige
rustige verzoening viert
het is,
van weemoed
weemoed en
en blijheid. Die twee
twee stemmingen,
stemmingen, die
die anders
anders
van
elkaàr
uitsluiten, liggen
liggen in
in dien
dien glimlach.
glimlach. Vol
Vol zijn
zijn nog
nog de
de
elkaår uitsluiten,
vormen van
van koonen
koon en en lippen;
beweeglijkheid
vormen
ondanks de beweeglijkheid
lippen ; ondanks
van dat
dat lieve
lieve gezicht,
gezicht, straalt
straalt er,
er, zoû
bij de
van
zot1 men zeggen, bij
maagdelijkheid van
voorhoofd, louter
louter frischheid en welmaagdelijkheid
van het voorhoofd,
uit die
die schoon
schoon geprofileerde
geprofileerde gelaatstrekken.
gelaatstrekken. Zij
Zij is
is ook,
ook,
vaart uit
hoewel
niet
luidruchtig,
vrolijk
en
opgewekt:
maar
Agnes
hoewel niet luidruchtig, vrolijk en opgewekt : maar
maakt zich
zich bezorgd.
bezorgd. Als
Als zij
zij soms
soms een
een hartlijk
hartlijk drukjen
drukjen aan
maakt
schouders of dat
dat halsjen geeft, ontwaart
ontwaart zij
zijduidelijk,
duidelijk, dat
dat
die schouders
die
spieren
minder
vol
zijn
dan
vroeger;
Maria
heeft
ook
die spieren minder vol zijn dan vroeger ; Maria heeft ook
z3
13
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weinig
borst, en
en verbergt
verbergt een
een kuchjen, dat
nu en dan
dan uitweinig borst,
dat nu
zoekt. Arme
tocht zoekt.
Arme Johan
Johan Blesen, die
bij den
den kastanjeboom
kastanjeboom
die bij
Jufvrouw
Linnichs naar
Jufvrouw Linnichs
naar de Mokerheide
Mokerheide wenscht, om goedschiks weêr
een woordtjen aan Mayke (zoo
noemde men
men de
de
weer een
(zoo noemde
kunnengeven.
geven. Arme
Arme
Mariaas in
dien kring)
kring) ten
tenbeste
bestetetekunnen
in dien
dathijhijaan
aan
den
kastanjeboomgekluisterd
gekluisterd
jongen!! niet
om dat
jongen
niet om
den
kastanjeboom
is,
maar om
om dat
dat hij,
hij, bij zich-zelven, Mayke een
toekomst
is, maar
een toekomst
belooft.
Maar méer nog!
grootvader! Doch
Doch -— laten
belooft. Maar
nog ! arme
arme grootvader!
wij
niet inindroevige
droevigebeschouwingen
beschouwingenverdiepen
verdiepen -— op
op dit
wij ons niet
oogenblik is
zij nog
nog aller
aller hoop
hoop en
en vreugde.
vreugde.
is zij
vcior
benieuwen," zegt
de man
man nog
nog vóor
,,'t
mij benieuwen,"
zegt Agnes,
Agnes, "of
„of de
„'t Zal mij
hij zoo
zoo na
na den
den
den
avond weer
weêr te-huis
te-huis zal
zal komen....
den avond
komen . . . • Als
Als hij
eten,
zelfs op
op een
een feestdag,
feestdag, weer
weêrnaar
naar zijn
zijn contoor gaat, laat
eten, zelfs
blijven."
hij zich
altijd verleiden,
verleiden, om lang
lang wech te blijven."
zich altijd
-— "Ja,"
Jufvrouw Blesen-Wijckerslooth,
Blesen-Wijckerslooth, het is goed,
„Ja," zeide Jufvrouw
dat Mercurius een mán
anders zoû
eens met
met
mån is, anders
zo0 men
men nog
nog al eens
opwellingen
kampen hebben
hebben ....
"
opwellingen van jalousy te kampen
. . . ."
-— "In
dat opzicht
opzicht zijn
zijn de
de kooplui
kooplut dus
dus beter
beter dan
dan de
de
„In dat
pOi:!eten, "merkte
aan ....
„merkte Vondel aan
....
poeeten,
Juffrouw Blesen
"Om
die 9 vrijsters hebben," vervolgde Juffrouw
„Om dat
dat die
lachend.
"Gelukkig,"
Agnes, „dat
"dat vrouw
vrouw Minerva
Minerva er
er toch
toch zoo
zoo
„Gelukkig," zet
zei Agnes,
"
wat orde
orde onder houdt ....
. . . ."
minste bij
dichters, die met
met Minerva
Minerva te rade
rade
-— "Ten
„Ten minste
bij de dichters,
gaan," zeide
Vondel.
zeide Vondel.
In
dit oogenblik ging
deur open,
open, die
die van
van een zijportaal
ging de deur
In dit
in den
den tuin
tuin uitkwam;
meende den
den Heer
Heer des
des huizes
men meende
in
uitkwam ; men
zullen zien;
was Gerbrant, de knecht,
knecht,
te-rug
zien ; maar
maar het
het was
te-rug te zullen
die de
de glazen
glazender
dervrienden
vriendennog
nogeens
eensvullen
vullen kwam
kwam en Stijntgen,
de
meid, die
die aan
aan het
het jonge
jonge vrouwtjen van
Pieter de Wolff
Wolff
van Pieter
de meid,
(den voorzoon) een hengselmandtjen met hijlikmaker overreikte,
waaruit deze
op de
debevalligste
bevalligste wijs
wijs (na een
kleine
een kleine
deze op
reikte, waaruit
worsteling
met Vondels
Vondels kleindochter) den
vrienden róndden vrienden
worsteling met
prrezenteerde.
pra2zenteerde.
Eenige
oogenblikken later
hoorde men
men echter
echter de
de zware
zware
later hoorde
Eenige oogenblikken
schel
aan de
de voordeur
voordeur weerklinken,
weêrklinken, den
den deftigen stap
van
stap van
schel aan
gang, -— en
een
bemiddeld handelaar
een bemiddeld
handelaar in
in zijden
zijden lakens
lakens in
in de gang,
de
welgedane figuur
figuur van
van Hans
Hans ofofJoan
}oandedeWolff,
Wolff,Agnes'
Agnes'
de welgedane
wel een
een
52-jarige echtgenoot, stond
Zwart is wel
stond in
in de tuindeur. Zwart
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ernstige dracht
maar bij
bij schakeering
schakeering van
van laken
laken en fluweel,
ernstige
dracht; ; maar
fluweel,
en als
en
als men
men erereen
eengeborduurde
geborduurdeplatte
plattehalskraag
halskraag en
en handhandboorden bij
den Amsterdammer
Amsterdammer toch
zeer
boorden
bij draagt,
draagt, staat
staat het den
toch zeer
goed.
De hoed
hoed behoeft
behoeft zelfs
zelfsgeen
geenhoofsche
hoofscheveer,
veer,als
alser
ermaar
maar
goed. De
een
fraaie gesp
gesp aan
aan blinkt,
blinkt, en
endedeschoenen
schoenengeen
geenbruine
bruine
een fraaie
hakken,
als
ze
maar
met
volle
strik
of
rozet
voorzien
zijn.
hakken, als ze maar met volle strik of rozet voorzien zijn.
Vooral
het zwart
zwart goed,
goed,als
alseen
een
warmgetinte
getintekop
kopboven
boven
Vooral staat het
warm
mantel
en wambuis
wambuis uitsteekt,
uitsteekt, gelijk
gelijk met
met Joan
Joan de
de Wolff
Wolff het
het
mantel en
geval
was. Een
Eenlichte
lichteglimlach
glimlachverzelde
verzelde zijn
zijn dunnen
dunnen knevel.
knevel.
geval was.
"Wel,
man-lief, wat
wat heb-je
heb-je ons
onslaten
latenhangen
hangenen
enverlanverlan„Wel, man-lief,
gen,"
zei Agnes.
Agnes.
gen," zet
"Klaag
niet, vrouwtjen,"
vrouwtjen," andwoordde
andwoordde de
Heer de
de Wolff:
Wolff:
„Klaag niet,
de Heer
"ik
ben alweêr
„ik ben
alweêr voor
voorjeje bezig
beziggeweest
geweest....
. .""
-— "Niet
knorren, neef,"
Vries, aan
aan den
den
„Niet knorren,
neef," zei
zei Trijntgen
Trijntgen de
de Vries,
kastanjeboom
Jan Blesen
Blesen eindelijk
eindelijk loslatende,
loslatende, en
en
kastanjeboom den
den jongen
jongen Jan
toetredend
gastheer, dien
dien zij
zij onder
onder den
denarm
armnam
nam en,
en,
toetredend op
op den gastheer,
met
opgeheven wijsvinger,
wijsvinger, recht
recht in
in het
het gelaat
gelaat keek.
keek. „Het
"Het
met opgeheven
vrouwtjen
een allerliefst
allerliefst plannetjen,
plannetjen, en
en je
je moet
moet goed
goed
vrouwtjen heeft
heeft een
gemutst zijn
zijn .....
. . .""
- "Bén
dat dan
dan niet
niet?"
vroegDe
DeWolff,
Wolff,zich
zichzachtkens
zachtkens
„Bén ik dat
?" vroeg
losmakend.
wil zelfs
zelfs heel
heel graag
graäg op
op de
de hoogte
hoogte van
van het
het
losmakend. "Ik
„Ik wil
plannetjen gebracht
worden; ; misschien
ik het
het helpen
helpen
plannetjen
gebracht worden
misschien kan
kan ik
uitvoeren."
Inmiddels
hij plaats
plaats genomen.
genomen. „Hee,
"Hee, wat
wat een
een mooye
mooye
Inmiddels had
had hij
brief
leit
daar
op
tafel,"
ging
hij
voort.
"Hij
lijkt
wel in
in
brief leit daar op tafel," ging hij voort. „Hij lijkt wel
't
no't Hoogduitsch
Hoogduitschgeschreven.
geschreven.Heeft
Heeftmen
meninin Keulen
Keulen óok
6ok al
al notitie van
van onzen
onzen trouwdag
trouwdaggehouden
gehouden?"
?"
-— "Hoe
weet jejedat
dat'i 'iuituit
Keulenkomt,
komt,man
man?"
vroeg
„Hoe weet
Keulen
?” vroeg
Agnes.
"Nu ja, hij
hij komt
komt uit
uit Keulen,
Keulen, tot
tot niet
nietgering
geringgenoegenoeAgnes. „Nu
gen van
van Vader
Vader Vondel
Vondel .....
. . .""
-— "En
van een
eenAnder
ánder jong
jongmofjen,"
mofjen,"waagde
waagdeMayke,
Mayke,naast
naast
„En van
wie
Johan Blesen
Blesen had
had plaats
plaats genomen,
genomen, met
meteen
eenallerliefst
allerliefst
wie Johan
lachjen
bij te voegen.
voegen.
lachjen er
er bij
"Ja,"
Johan, „ik
"ikheb
hebhart
hartvoor
voormijn
mijngeboorteplaats,
geboorteplaats,
„Ja," zei Johan,
zoowel
....
zoowel als
als Grootvader
Grootvader
. .""
Uit
dezen titel
titelvan
vangrootvader
grootvader viel
viel niet
niet af
af teteleiden,
leiden, dat
dat
Uit dezen
Johan
reeds aan
aan Mayke
Mayke verklaard
verklaard had,
had, veel
veel min,
min, dat
dat
Johan zich
zich reeds
hij
zich iets
iets aanmatigde.
aanmatigde.
hij zich
"De
brief," zeide
zeide Agnes,
Agnes, „komt
"komtvan
vannicht
nichtWichems
Wichems en
en
„De brief,"
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van haren
haren verloofde,
verloofde, den
den Heer
Heer van
vanImstenraedt.
Imstenraedt. Hij
Hijisisallerallervan
beleefdst
een mooi
mooi zegel
zegel er
er op
op
beleefdst ingericht.
ingericht.Zie
Zie eens
eens welk
welk een
... "
gedrukt
gedrukt staat
staat..."
schijnt dat
dateen
eenvoorvader
voorvadervan
vandezen
dezenKeulschen
Keulschen
-— "Het
„Het schijnt
in Spanje
Spanje gedaan
gedaan heeft,"
heeft,"
Jonker
beêvaart naar
naar St Jacob
Jacob in
Jonker een
een beêvaart
aan;; „dat
"dat zoil
zoû men
men althands
althands uit
uit de
deschelpen,
schelpen,
merkte
Vondel aan
merkte Vondel
3)
die
hij in
in zijn
zijn schild
schild voert,
voert, kunnen
kunnen opmaken..
opmaken .. ."." 3)
die hij
„Of hij
-— "Of
hij moest,"
moest," zeide
zeideJan
JanBlesen,
Blesen,„de
"dedeugden
deugdenen
engaven
gaven
van zijn
zijn aanstaand
aanstaand vrouwtjen
vrouwtjen bij
bij paerlen
paerlen vergelijken,
vergelijken, en
en daarom
daarom
de
leêge schelpen
schelpen als
als een
eentrofee
trofeein in
zijn
wapengehangen
gehangen
de leêge
zijn
wapen
hebben."
Steelswijze zag
zagJohan
Johan- -Mayke
Maykebij
bijdeze
dezewoorden
woordenaan.
aan.
hebben." Steelswijze
"Ja,
adel bij
bijons
onshoudt
houdtnog
nogalalzoo
zoowat
watvan
vanzinnebeelden,"
zinnebeelden,"
„Ja, de adel
merkte
Johans bejaarder
bejaarder neef,
neef, de
deGlabbeker
GlabbekerPieter
PieterBlesen
Blesen op.
op.
merkte Johans
"En
heteene
eeneeenvoudige
eenvoudigeaanzegging
aanzeggingvan
vanhun
huntrouw
trouw?"
"En isis het
?"
vroeg
Wolff.
vroeg De Wolff.
nu
"Neen,
man I"
„Neen, man
!" andwoordde
andwoorddeAgnes,
Agnes, "en
„en daar
daar komt
komt het nu
aan:: wij
wij worden,
worden, gij,
gij, ik,
ik, Ida,
Ida, de
dekinderen
kinderen en
en
eigenlijk
op aan
eigenlijk op
wij van
van neven
neven en
ennichten
nichtenmeê
meêkunnen
kunnenkrijgen,
krijgen, op
opde
de
al
wat wij
al wat
bruiloft
bruiloft genoodigd
genoodigd....
....""
„Naar Keulen
?" riep
riep De Wolff,
Keulen?"
Wolff, „heel
"heelnaar
naarKeulen
Keulen!I—
-— "Naar
Voor
mij zoil
zoû dat
datniets
nietszijn
zijn:
maarmet
metzoo'n
zoo'nheelen
heelentreyuin
treyuin !I
Voor mij
: maar
Voor-eerst,
en ik kunnen
kunnen te-gelijk
te-gelijk niet wech,
wech, en
en dan
dan
Voor-eerst, Pieter
Pieter en
reizen...
heel
goed
...
't
is
heel
pleizierig
...
met vrouwen
vrouwen reizen
... 't is
is heel goed ...
. ..
men heeft gelegenheid
gelegenheidzijn
zijnhoflijke
hoflijkedienstvaardigheid
dienstvaardigheidteteluchten
luchten;;
maar
buidel vaart
niet altijd
altijd wél bij
bij ....
maar de
de buidel
vaart er
er niet
....""
meen-je niet
niet I"
Agnes lichtlijk
lichtlijk blozend.
blozend.
-— "Dat
„Dat meen-je
zeide Agnes
r' zeide
'ereens
eensover
overheen
heenhelpen.
helpen. In
In
"Maar
zal jeje'er
„Maar kom
kom aan,
aan, ik
ik zal
dat
lak,
en
al
die
schulpen,
den
deftigen
dikken
brief,
met
al
den deftigen dikken brief, met al dat lak, en al die schulpen,
ze, dat
dat
zat
een andere
andere van
vanFijtjen
Fijtjen aan
aan mij,
mij, en
endaarin
daarin zegt
zegt ze,
zat een
als
Oom Joost,
Joost, dien
dienze,ze,zoo
zoovlug
vlugenenvrolijk
vrolijkenendichterlijk
dichterlijk
als Oom
begeistert,
vorigen jare,
jare, bij
bij ons
ons ontmoet
ontmoet had,
had,tetebewegen
bewegen
begeistert, ten
ten vorigen
zoeken,
zoû
wezen zijn
zijn lieve
lieve geboortestad
geboortestad nog
nog eens
eens op
op tetezoeken,
zofi wezen
dat
hij een
eender
dermeest
meestwelkome
welkomegasten
gastenvan
vande
debruiloft
bruiloft zoil
zoû
dat hij
zijn.
De Jonker
Jonker von
vonImstenrath
Imstenrathheeft
heeftzelfs,
zelfs,met
meteen
eenheel
heelgrove
grove
zijn. De
pen,
aan den
den voet
voet van
vanden
denbrief
briefditditverzoek
verzoekbekrachtigd
bekrachtigd ..."
... "
pen, aan
hoe denkt
denkt Oom
Oom Joost
Joostdaarover
daarover?"
De Wolff
Wolff
-— "En
„En hoe
?" vroeg De
steeds glimlachend.
glimlachend.
Het
Vondel
weêr een
een oogenblik
oogenblik van
vanafgetrokkenheid.
afgetrokkenheid. Het
Vondel had weêr
gezelschap
wachtte zijn
zijn andwoord.
andwoord.
gezelschap wachtte
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Toch
had de
de dichter
dichter de
devraag
vraagwel
welgehoord.
gehoord. Langzaam
Toch had
Langzaam
zag
hij
op,
keek
De
Wolff
aan
en
zag hij op, keek De Wolff aan en zeide:
zeide : "En
„En als
als de
de Engelschen intusschen
geslagen worden!"
gelschen
intusschen geslagen
namelijk in
worden !" Men
Men was
was namelijk
de tweede
engelsche oorlog
oorlog gewikkeld,
gewikkeld, Jan
de
tweede engelsche
Witt had
had
Jan de Witt
nemen over
over het mingunstige
besloten
besloten een
een bloedige
bloedige wraak
wraak te
te nemen
mingunstige
1665, en
en 's's lands
jaar 1665,
lands vloot
vloot lag
lag in Tessel.
Tessel. **
„Als de oórlog
ocirlog weêr uitbarst,
"Als
uitbarst, Oome
Oome Joost," zeide Jufvrouw
De
Vries, is
is het
het juist
juist goed,
goed, dat
datwe
weveilig
veiligininKeulen
Keulenzitten."
zitten."
De Vries,
„Moet ik dan
-— "Moet
dan hier
hier in
in Amsterdam
Amsterdam de
de zeettompet
zeetrompet niet
niet
steken
!"
riep Vondel....
Vondel.... „Maar
"Maar het kan
kan nog
nog wel
wel wat
wat aansteken I" riep
aanhij ; zijn
houden," vervolgde hij;
gezicht verhelderde:
zijn gezicht
verhelderde : "Welnu
„Welnu
dan, als
als ik
dan,
ik zoo
zoo wél
blijf...
Mei is in
in vollen
vollen bloei,
bloei, dan
dan
wél blijf
... de
de Mei
zoû
op mijn
mijn ouwen
ouwen dag,
dag, voor
voor dat
dat pret
jen nog
wel
zoil ik,
ik, op
pretjen
nog wel te
zijn ... als
ten minste
minste eenige dagen
van de
de
vinden zijn...
als ik ten
dagen verlof
verlof van
Beleenbank kan
krijgen."
kan krijgen."
„Dan ga
ga ik zoo
zoo lang
lang aan
aan den
den lessenaar van Oome-Joost
-— "Dan
zitten," zeide Jacob Linnich, die
zitten,"
nog niet
niet gesproken
gesproken had.
had.
die nog
„Het is een
"Het
een heel
heel aardig
aardig plannetjen," sprak
Wolff, „en
"en
sprak De Wolff,
dat ik
ik mijn
mijn vrouwtjen van
daag iets
iets zoû
wel
verre dat
wel verre
van daag
zoti willen
er al op
op uit ben geweest
weigeren,
moet ik
ik u zeggen,
zeggen, dat
weigeren, moet
dat ik
ik er
naar reisgelegenheden te informeeren.
Gijliê had
mij al
een
informeeren. Gijliê
had mij
al een
uur vroeger te-rug
te-rug gezien,
gezien, was
was ik
ik Gerbrant niet tegengekomen,
uur
die
onder het
het eerste
eerste wijnschenken gehoord
hier
die onder
gehoord had wat er
er hier
heb er
er niet
niet tegen."
tegen."
bestoken werd.
bestoken
werd. Ik
Ik heb
-— ,,0
bent lief!"
liefI" zeide Agnes,
stond op
op en
en omman, je bent
„O man,
Agnes, stond
helsde hem.
hem. „En
"En weet
weet je wat
zoo mooi
mooi uitkomt:
wat zoo
uitkomt : Jan Blesen
is óok
gevraagd;; die
kent Keulen
Keulen zoo
zoo goed
goed als
als wij
wij
hier is
hier
6ok gevraagd
die kent
Amsterdam, en
en zal ons van veel dienst
dienst wezen.
wezen. Niet
Nietwaar,
waar, Jan
Jan ?"
Amsterdam,
- "Met
mijn hart,
hart, Juffrouw I"
—
„Met al mijn
!" andwoordde de jonkman.
"En wie gaan
gaan er
er dan
dan nog
nog méer mêe
mêe?"
zei De Wolff.
Wolff.
„En
?" zei
"Ik zal
zal mij
mij verschoonen,"
verschoonen," zeide de stille Ida, Agnes'
Agnes' zuster.
zuster.
„Ik
"Pieter zoil
zoû een eislijken trek hebben, vader
vader 1"!" zeide Agnes,
„Pieter
zaak van
van den
den voorzoon bepleitende
bepleitende;; ,,'t
zoû voor hem
hem en
de zaak
„'t zoii
Clemensken
dan
toch
ook
nog
al
áardig
zijn."
Clemensken dan toch ook nog al Aardig
Wolff schudd'e
schudd'e bedenkelijk het hoofd. „Wij
"Wij zullen
zullen zien
zien!"
De Wolff
!"
zeide hij
hij:: „Maar
"Maar verder
verder?"
zeide
?"
- „Ja,
"Ja, neef," zeide Trijntgen
Trijntgen Linnichs-de
Linnichs-de Vries, „als
"als manman—
Brandt, Leven van
fian de
de Buiter,
Ruiter, bl.
bi. 467.
467.
** G. Brandt,
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mij permissie
permissie woll
woû geven
geven;; of
of zelfs
zelfs als
alshij
hijmeê
meêzoil
zoûwillen
willen
lief mij
gaan .....
. . .""
!"I"andwoordde
- „Ik
"Ik moet
moet inindedeBeleenbank
Beleenbankwezen
wezen
andwoorddeJacob
Jacob
—
Linnich,
; „maar
"maarwil-jij
wil-jij
Linnich, zeer
zeer voldaan
voldaan over
overzijn
zijneigen
eigenscherts
scherts;
gaan, —
- je
je bent
bent onder
onder goede
goede geleide."
geleide."
gaan,
"En dan,"
dan," zei
zeiAgnes,
Agnes,een
eenblik
blikverbergend,
verbergend, die
dievoor
voor
- „En
—
Johan Blesen
Blesen bestemd
bestemd was:
was: „Fijtjen
"Fijtjen spreekt
spreekt mij
mij ook
ookvan
van
Johan
Zoûjeje
pleizier
hebben,kind
kind?"
?"
Mayken, ons
ons lief
liefnichtjen
nichtjen. .. . ..
Mayken,
. Zoil
pleizier
hebben,
„Als Grootvader
- "Als
Grootvader en Tante
Tante er
er niet
niettégen
tégenhebben,"
hebben,"andand—
woordde
Mayke, met
woordde Mayke,
met een
een groote
groote kleur,
kleur, „z°6
"zoûikikdolgraAg
dolgraagdie
die
moffrikaansche zaakjens
nabij gaan
gaan bezien."
bezien."
moffrikaansche
zaakjenseens
eens van
van nabij
„Hoe denkt
?" vroeg
denkt Grootvader
Grootvader er over
over?"
vroeg De
De Wolff.
Wolff.
- "Hoe
—
zijntoestemmenden
toestemmenden
Vondel andwoordde
andwoordde niets,
niets, maar
maar ininzijn
Vondel
genoegen uit,
uit, dat
dathij
hijzoi1
zoû smaken,
smaken, als
als
glimlach schitterde
schitterde 't'tgenoegen
glimlach
hij zijn
zijn teêrgeliefd
teêrgeliefd kleinkind
kleinkind op de
de plek
plek kon
konbrengen,
brengen, waar
waar
hij
zijne oudste
oudste herinneringen
herinneringen lagen.
lagen.
zijne
Het
was wel
welde
deplaats,
plaats,maar
maar niet
niet het
hetoogenblik
oogenblik om
om drie
drie
Het was
voet h6og
hóog te
tespringen
springen van
van vreugde
vreugde:: anders
anders had
had men
men gezien
gezien
DatJuffrouw
Juffrouw
wat er
er omging
omging in
in het
hethart
hartvan
vanJohan
Johan Blesen.
Blesen. Dat
wat
Linnichs meêging was
was de
deschaduwzij
schaduwzij;; maar
maar ininvredes
vredesnaam
naam!
Linnichs
!
zoo
ster, die
dieMaria
Mariavan
vanden
denVondel
Vondelheette,
heette,schitterde
schitterde zoo
De ster,
helder,
daar alle
alle nevel
nevel voor
voorwechtrok.
wechtrok.
helder, dat
dat daar
I"
riep
Agnes.
"Wel,vadertjen
vadertjen! !wat
wateen
een
"Dus,
afgesproken
„Dus, afgesproken !" riep Agnes. „Wel,
pleizier
hebben!"!" zei
ze tot
tot Vondel.
Vondel. „We
"We zijn
zijn
pleizier zullen
zullen wij
wij hebben
zei ze
hier nu,
nu, alle,
alle,menschen
menschenvan
vanondervinding
ondervindingen
enbereisde
bereisdejonge-lui
jonge-lui
bij elka'ar,
elkaar, zouden
zouden we
we nu
nu met-een
met-eenniet
nieteens
eensverder
verderoverleggen
overleggen?"
bij
?"
-— "Ja,"
zei De Wolff,
Wolff, „en
"en dit
dit isis het
hetjuist,
juist, waar
waar ik
ik meê
meê
„Ja," zei
bezig
ben geweest,
geweest, sedert
sedertdedeonbescheiden
onbescheiden meêdeeling
meêdeeling van
van
bezig ben
Gerbrant.
heb reisgelegenheden,
reisgelegenheden, logementen,
logementen, uren,
uren, alles
alles
Gerbrant. Ik
Ik heb
opgenomen.
"We
gaan voor-eerst
voor-eerst met
met de
de jaegschuyt
jaegschuyt op
op Uytert.
Uytert. We
We
„We gaan
huren
roef af.
af. We
Wegebruiken
gebruiken van
van tetevoren
vorenthuis
thuis het
het
huren de
de roef
middagmaal
schuit van
van éenen.
éenen. Dan
Dan
middagmaalen
en vertrekken
vertrekkenmet
met de
de schuit
gaan
we te
te Uytert
Uytert in
in 'tt Wüte
Witte Paert op 't Vreêburgh ....
gaan we
. . . .""
-— "Dat
schut ikik!"
riepPieter
PieterBlesen
Blesen::„Oom
"OomWijckerslooth
Wijckerslooth
„Dat schut
!" riep
het hoogst
hoogst kwalijk
kwalijk nemen,
nemen, als
als Vader
Vader Vondel
Vondel in
in een
een
zoû
zoil het
logement
logement ging ....
. .""
-— "Ja
zeker," zeide
zeide zijne
zijne vrouw:
vrouw: „ze
"zezijn
zijnruim
ruim behuisd,
behuisd,
„Ja zeker,"
en
kunnen uu alle
allegemakkelijk
gemakkelijkherbergen
herbergen ....
en kunnen
. .""
'
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-— ,,'t
al tetevriendelijk,"
vriendelijk," zeide
zeide Agnes
Agnes:: „Voor
"Voor Vader
Vader
„'t Is
Is al
intusschen
kunnen we 't aannemen ...
intusschen kunnen
. . .""
„Voor Vader,
-— "Voor
Vader, voor
voor u-beiden,
u-beiden, en dan
dan voor
voor Mayke,
Mayke, die
die
kan
bij de
deméisjens
méisjensgeborgen
geborgenworden
worden. ...
kan best bij
. .""
„Ja, nicht
totJufvrouw
Jufvrouw
-— "Ja,
Trijntgen," zeide
zeide De
De Wolff
Wolfftot
nicht Trijntgen,"
Linnichs,
maar, met
met mijn
mijn zoon
zoon Pieter
Pieter en
en
Linnichs, "dan
„dan moet
moet gij
gij maar,
het Witte
."
Clemensken
Blesen naar
naar het
Clemensken en
en Jan
Jan Blesen
Witte Paert ..
..."
-— "Hoezee!
meê," riep
riep Pieter,
Pieter, die
dienog
noggeen
geenstellige
stellige
„Hoezee ! ik ga meê,"
toezegging had
had .....
...
„Ja, vacler
-— "Ja,
vader is door
door de
de ben
ben gevallen," zeide Agnes. „Maar
"Maar
nu verder
verder?"
?"
„Verder,- —het
het is
is een
wijwijaankomen.
een uur
uur ofof9 eer
9 eer
aankomen.
-— "Verder,
Dan
is het
hetrusttijd.
rusttijd. Des
Desvolgenden
volgendendaags
daags vinden
vinden we
we een
een
Dan is
makkelijken
kleine uurtjens
uurtjens tot
tot Rhenen
Rhenen
makkelijkenwagen,
wagen,die
die ons
ons in
in 66 kleine
brengt.
zal dien
dien wagen
wagenvooruit
vooruit bestellen.
bestellen. Onder
Onder weg
weg
brengt. Ik
Ik zal
te Rhenen,
Rhenen, in
in den
den Coninck
krijgen
we versche
versche paerden,
paerden, en te
krijgen we
van Boheme
Boheme is
onze groote
groote pleisterplaats.
pleisterplaats. En als
als we
we den
den
is onze
Arnhem..
maar
zelfden
dag nog
nogdo6r
doórwillen
willengaan
gaannaar
naarArnhem
zelfden dag
. . .... maar
dat
zou wel
wel wat
watvermoeyend
vermoeyend zijn
zijn .....
dat zou
. . .""
-— "Neen,"
Heer Blesen,
Blesen, „dan
"dan moet
moet ge
geliever
liever
„Neen," zeide
zeide de
de Heer
daar
wat
stil
blijven,
en
den
Greberberg
bezoeken
....
daar
stil blijven, en den Greberberg bezoeken . . . .""
ja, daar
de Tafel
Tafel van
vanden
denKoning
Koningvan
vanBoheme,"
Boheme,"
-— ,,0
daar is de
„O ja,
Blesen....
,,0 dat
datisiszoo
zoomooi,
mooi,Mayke
Mayke:
daar
zeide
Johán Blesen
zeide Johin
. . . . „o
: daar
... "
ziet men
men wel
steden en
30 of
of 40
dorpen in de rondte
rondte..."
4o dorpen
ziet
wel 14 steden
en 3o
-— "Als
we
dan
maar
helder
weêr
hebben,"
zeide
't
meisjen.
„Als we dan maar helder weêr hebben," zeide 't meisjen.
uw lieve
lieve oogen
oogen en
en in
in mijn
mijn hart
hart zal
zal 't altijd
'In
'In uw
altijd helder
genoeg zijn,'
zijn,' dacht
dacht de
de jonkman.
jonkman.
"En
te Arnhem,"
Arnhem," hervatt'e
hervatt'e de Heer
Heer De
DeWolff,
Wolff, „logeeren
"logeeren
„En te
we
in
de
Paeu.
Ik
zal
morgen
direkt
schrijven
een kaag
kaag
zal
morgen
direkt
schrijven
om
een
we in
Paeu.
af te
te huren,
huren, die
diegemakkelijk
gemakkelijk ingericht,
ingericht, ons
ons nu
nu eens
eens zeilend,
zeilend,
dán,
bij windstilte,
windstilte, door
door paerden
paerdengetrokken,
getrokken,ininniet
nietveel
veelmeer
meer
dán, bij
dan
dagenRhijnopwaards
Rhijnopwaards naar
naar Ceulen
Ceulen brengt."
brengt."
dan 44 dagen
-— "Dan
zul-je wat
watzien,
zien,Mayke,"
Mayke,"jubelde
jubeldeJohan
JohanBlesen
Blesen:
„Dan zul-je
:
"Emmerik,
Dusseldorp, Duyts
Duyts .....
„Emmerik, Wesel,
Wesel, Dusseldorp,
. . .""
pleisterplaatsjen zoti
zoû ik
ik vooral
vooral wel
welwillen
willen aanaan-— "Éen
„ten pleisterplaatsjen
bevelen," zeide
Agnes: : „In
"In Emmerik
Emmerik ons
ons oude
oude stadtjen,
stadtjen,
bevelen,"
zeide Agnes
moesten
uur of
of wat
wat stil
stilblijven
blijven .....
moesten we
we een uur
. ..""
Vondel
onder al
die overleggingen
overleggingen stil gebleven.
gebleven. Het
Het
Vondel was
was onder
al die
vooruitzicht
"trekkenden geboortestroom"
geboortestroom" weder
vooruitzicht zijn
zijn „trekkenden
weder eens te
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bevaren
zich de 79-jarige
79-jarige kruin
kruin te
te mogen
mogen ontblooten,
ontblooten, als
als
bevaren en
en zich
Ceulen met
met haar
160torenspitsen
torenspitsen 4)
4) in
in het
hetverschiet
verschiet voor
voor
Ceulen
haar i6o
hem
zoû doemen,
doemen, had
had hem
hemdiep
diepgetroffen,
getroffen,enenhij
hijhad
hadeen
een
hem op zoll
recht
meer in
in zijn
zijn leven
leven gehad.
gehad.
recht gelukkigen
gelukkigen dag
dag te meer

14 dagen
dagen later,
later, daar
daar wel
wel die
die 88personen
personen door
door de
de
Ziet
Ziet ge, 14
antieke,
donkere en
en tamelijk
tamelijk vuile
vuile straten
stratenvan
vanCeulen
Ceulen
antieke, ietwat donkere
in Historischen
Historischen
laveeren?
weinigvriendelijk
vriendelijk „Nachforscher
"Nachforscherin
laveeren ? Een weinig
dathet
het„ohnstreitig
"ohnstreitig
Dingen",
hun tijdgenoot,
tijdgenoot, zegt
zegtvan
van „Din",
"Cö1n",dat
Dingen", hun
is, maar
maar tevens
tevensde
de
eine
der gr6szten
gröszten Stadte
Städte in
in Deutschland"
Deutschland" is,
eine der
ongezelligste
van Europa
Europa:: „Denn
"Denn man
man htiret
höret daselbst
daselbst nichts
nichts
ongezelligste van
anders
Gloken lauten,
läuten, sieht
sieht auch
auch fast
fastniemand
niemandanders
anders als
als
anders als
als Gloken
Pfaffen,
Mönche und
voor zoo
zoover
verde
demenigte
menigte
Pfaffen, Mi5nche
und Studenten,"
Studenten," en voor
totHeiligen
Heiligenmaken
makenkunnen,
kunnen,
kerken
ingezetenen eener
eenerstad
stadtot
kerken de ingezetenen
doet
Keulen er
er een
een heel
heel bod
bodnaar,
naar,„immassen
"immassen man
man daselbst
daselbst
doet Keulen
so
viele Kirchen
Kirchen.. und
Kapellen zahlt,
zählt, als
als Tage
Tage im
imJahre
Jahre
so viele
und Kapellen
sind"
wandelaars laten
zich daar
daar echter
echter niet
niet door
door
sind"*.*. Onze
Onze wandelaars
laten zich
afschrikken.
stappen langzaam
langzaam voort,
als lieden,
lieden, die
die den
den
afschrikken. Zij
Zij stappen
voort, als
tijd
hebben;; zij
zij bekijken
bekijken de gevels
gevels van
van boven
boven tot
totbeneden,
beneden,
tijd hebben
zijloopen
loopendicht
dichtbij
bijelkaår,
elkaar,
als
lieden die
die hier
hierzelden
zeldenkomen
komen;
als lieden
; zij
als
lieden die
die zich
zich hier
hier niet
niet te-huis-gevoelen.
te-huis-gevoelen. De
De oude
oude man,
man,
als lieden
met den
den nog
nogvasten
vastenmaatgang
maatgangvan
vanwandelstok
wandelstokenenbeenenpaar,
beenenpaar,
is de
de groote
grooteAgrippijner,
Agrippijner, Vader
VaderVondel-zelf;
Vondel-zelf;naast
naasthem
hemgaat
gaat
zijn
dierbaar kleinkind,
kleinkind, het
hetranke,
ranke,blonde
blondemeisjen,
meisjen,dat,
dat,zonder
zonder
zijn dierbaar
trekt;
teranderer
anderer zijde
zijde
het tetebemerken,
bemerken,zeer
zeerdedeaandacht
aandachttrekt
; ter
wandelt
flinke echtpaar
echtpaar Hans
Hans de
deWolff
WolffenenAgnes
AgnesBlock
Block;
wandelt het flinke
;
de
stokkerige en
en lustige
lustige Jufvrouw
Jufvrouw Linnichs
Linnichs heeft
heeft zich
zich Johan
Johan
de stokkerige
Blesen
geannexeerd, en
en Pieter
Pieter dedeWolff
Wolffenenzijn
zijnvrouwtjen
vrouwtjen
Blesen geannexeerd,
springen
over
de
keulsche
plassen
met
nog
grooter
vlugheid
springen over
keulsche plassen met nog grooter vlugheid
is.
dan
noodig is.
dan noodig
De Hollandsche
Hollandsche karavaan
karavaan isis door
door de familie
familie van
van de
de bruid
bruid
zeer
vriendelijk
ontvangen.
Men
heeft
het
noodige
logies
zeer vriendelijk ontvangen. Men heeft het noodige logies
voor
eenigen hunner
hunner besteld
besteldin
inhet
het„Gasthof
"GasthofDe
DeVogel
Vogelstruys".
struys".
voor eenigen
Een
broeder van
van Sophia
Sophia Catharina
Catharina van
van Wichem
Wichem (zoo
(zoo heette
heette
Een broeder
de bruid)
bruid) had
had zich
zichals
alshun
hungeleider
geleideraangeboden
aangeboden;
maar
Johan
; maar Johan
Blesen
meende, dat
dat hij
hij ininzijne
zijnegeboortestad
geboortestad genoeg
genoeg te-huis
te-huis
Blesen meende,

** .Rheinischer
RlIeiniscller Antiquarius,
Antiquarius,

Ed. 1744.
i744, bI.
bl. 721.
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was,
om dezen
dezendienst
dienstvriendelijkst
vriendelijkst ablehnen zu kennen.
kÖntlen. Thands
was, om
komt
men uit
uit den
den Dom
Dom;; men
men praat
praat over
over de
deschoonheid
schoonheid van
van
komt men
kerk
en torens,
torens, enenberekent,
berekent,wanneer
wanneerzijzijvolbouwd
volbouwdzullen
zullen
kerk en
kunnen zijn.
zijn. Weilicht
kunnen
Wellicht kwam
kwam het
het jaartal
jaartal 1875
1875over
overhunne
hunne
lippen.
Men doet aan
aan Vondel
Vondelenenaan
aanzijn
zijnjongen
jongenmedeburger
medeburger
lippen. Men
vragen
Keulschen Senaat,
Senaat, een
een lichaam,
lichaam, dat
dat
vragen omtrent
omtrent den
den Keulschen
monsteren
de XXXVI
XXXVI Raden
Raden van
van het
het eenige
eenige
monsterenkan
kan met
met de
Amsterdam.
Men verneemt,
verneemt, dat
dat de
deKeurvorst-Aartsbisschop
Keurvorst-Aartsbisschop
Amsterdam. Men
in
Bonn woont,
woont, en
en dat
dathij,
hij,naar
naareen
eenoud
oudprivilegie,
privilegie,nooit
nooit
in Bonn
langer dan
langer
dan 3 dagen
dagen in
in de
destad
stadKeulen
Keulen verblijven
verblijven mag.
mag. Ook
Ook
Vondel
schijnt die
dieautonomie
autonomievan
vanden
denfieren
fierenGemeenteraad
Gemeenteraad
Vondel schijnt
niet
te mishagen.
mishagen. Ieder
Ieder oogenblik
oogenblik staat
staat men
men voor
voor eene
eene of
of
niet te
prachtige
somber grootsche,
grootsche, ja
ja zelfs
zelfs vaak
vaak voor
voor een
een met
met
prachtige of
of somber
tinnen
Doorgaands beandwoord
beandwoord een
een adelijke
adelijke
tinnen versterkte woning.
woning. Doorgaands
naam
aan
dat
aristokratiesch
charakter;
niet
zelden
van
naam aan dat aristokratiesch charakter ; niet zelden die van
een
der Domheeren,
Domheeren, die
die alle
alle van
vanadelijk
adelijk bloed
bloedmoesten
moestenzijn.
zijn.
een der
In
oogenblik bevindt
bevindt men
men zich
zich in
in het
hetStStMatthæusMatth::eus- of
of
In dit oogenblik
eigenlijk
Mathiasstraatjen, na
men een
eenblik
blikininFilzgraben
Filzgraben
eigenlijk Mathiasstraatjen,
na dat men
en Mtihlenbach
Mühlenbach geslagen
stap van
van Vondel
Vondelversnelt
versnelt
geslagen heeft.
heeft. De stap
zich,
in evenredigheid
evenredigheid van
van het
hetkloppen
kloppenvan
vanzijn
zijn hart.
hart. Hij
Hij
zich, in
vat
zijn kleindochter
kleindochter bij
bij de
de hand,
hand, en
en slaat,
slaat, door
door zijne
zijne oude
oude
vat zijn
herinneringen
waar men
men de
deSt-Jorisstraat
St-]orisstraat rechts,
rechts, de
de
herinneringen geleid,
geleid, waar
Groote
c h gas s elinks
linksheeft,
heeft,dedelaatste
laatstemet
metopgewektopgewektGroote Wis
Wischgasse
heid in.
in. Het
Hethoekhuis
hoekhuisisishet
hetoude
oude
kloosterder
derCisterciensers,
Cisterciënsers,
heid
klooster
een
Absteigquartier der
Abdij van
van Heisterbach,
Heisterbach, waar
waar de
de
een Absteigquartier
der Abdij
beroemde
wellicht de
tot de
de Beatrijs
beroemde C::esarius,
aesarius, wellicht
de stof tot
Beatrij s leverde
aan een
een der
der grootste
grootstenederlandsche
nederlandsche dichters
dichters der
der XIIIe
XlIIeEeuw.
Eeuw.
aan
Maar vlak
naast de
de kloostergebouwen
kloostergebouwen staat
staat een
eenhuis,
huis,waar
waar
Maar
vlak naast
iets nog
nog belangrijkers
belangrijkers met
met een
eennog
nog
grooter
Nederlandsch
iets
grooter
Nederlandsch
dichter
gebeurde. Het huis
huis van
vanmiddelmatigen
middelmatigen omvang
omvang heeft
heeft
dichter gebeurde.
zijn overhangenden
overhangenden gevel een
eensteen
steengemetseld,
gemetseld,waarop
waaropeen
een
in zijn
vioolbloem gebeiteld
met het
hetonderschrift
onderschrift
vioolbloem
gebeiteld is, met
ZVR FYOLEN.
FYOLEN.
ZVR

Voor dit
dit huis
huis houdt
houdt het
het gezelschap
gezelschap stil. De
De meesten
meesten zien
zien
Voor
aan met
meteen
een
zekere
nieuwsgierigheid;; maar
maar Vondel
Vondel isis
het aan
zekere
nieuwsgierigheid
getroffen. In
dat huis
huis kwam
kwam hij,
hij, voor
voor bijna
bijna 8o
80jaar
jaargeleden,
geleden,
getroffen.
In dat
waereld.
ter waereld.
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heeft, sedert,
sedert, opgehouden
opgehouden een
een winkel
winkel te zijn.
zijn. Het
Het isis
Het heeft,
nu bewoond
bewoond door
dooreen
eenrechtsgeleerde
rechtsgeleerdeenenpleitbezorger,
pleitbezorger, den
den
nu
Heer en
en Mr
MrFransoys
Fransoys Provoost,
Provoost, die
die niet
niet Franz
Franz met
met z heet,
Heer
dat hij
hij geen
geenHoogduitscher
Hoogduitsehervan
vanoorsprong
oorsprongis,is,maar,
maar, even
even
om dat
Vondel, een
eenAndwerpenaar
Andwerpenaar:: hij
hij isis de
de43-jarige
43-jarigekleinzoon
kleinzoon
als Vondel,
van Vondels
Vondels oudere
oudere (halve)
(halve) zuster
zuster Susanna,
Susanna, en heeft
heeft weinig
weinig
van
gemeenschap met
de naar
naarAmsterdam
Amsterdamuitgeweken
uitgeweken familie
familie
gemeenschap
met de
onderhouden.
Om eens
eens te
te zien,
zien,hoe
hoezijne
zijnekeulsche
keulscheneven
nevenenennichten
nichten
Om
over hem
hem denken,
denken, heeft
heeft de
de dichter
dichter met
met dedeamsteramsterover
hij zich
zich niet
niet terstond
terstond bekend
bekend zoil
zoû
damsche afgesproken,
afgesproken, dat
damsche
dat hij
maken.
men den
den stoepzerk
stoepzerk van
vanAdvokaat
AdvokaatProvoost
Provoostbetreden
betreden
Toen men
dat het
hethuis
huistetehuur
huurenendededeur
deurop
opeen
een
wilde, zag
zag men
men dat
wilde,
kier stond.
stond.
"Mayke," zeide
zeide Vondel
tot zijn
zijn kleinkind,
kleinkind, „meld
"meld gij
gij uu
Vondel tot
„Mayke,"
eens
aan, en
enzeg
zegdat
daterervreemdelingen
vreemdelingenzijn,
zijn, die
diewel
welgaarne
gaarne
eens aan,
huis eens
eens zien
zienzouden."
zouden."
het huis
De
vrienden
bleven
op eenigen
eenigen afstand
afstand wachten,
wachten, welk
welk
De vrienden bleven op
kind genieten
genietenzot1.
zoû.
onthaal
onthaal het kind
Toen zij
zij de
de deur
deur openstiet,
openstiet, kwam,
kwam, ininhet
hetzelfde
zelfdeoogenblik,
oogenblik,
Toen
haar
l6-jarigmeisjen
meisjentegen,
tegen,haar
haarininsciort
sóortvan
vanschoonheid
schoonheid
haar een i6-jarig
Zij immers
immers was
waszeer
zeerblond
blond;
ditFraulein,
Fräulein,
geheel
ongelijk. Zij
geheel ongelijk.
; dit
dat
de dochter
dochtervan
vanden
denhuize
huizescheen,
scheen,was
waszeer
zeerzwart.
zwart. Zij
Zij
dat de
voegde bij
bij hare donker bruine, fluweelzachte oogen en glimmenglimmende
haren, die
die ininlange
langetressen
tressenopopden
denrug
rugafhingen,
afhingen, den
den
de haren,
vriendelijksten
glimlach;
en
als
zij
ging
spreken
en
hare
vriendelijksten glimlach ; en als zij ging spreken en hare
roode
koontjens, zich
zich r6ndend,
róndend, aan
aan het
hetmondtjen
mondtjengehoorgehoorroode koontjens,
zaamden,
dat twee
twee rijen
rijenwitte
wittetandtjens
tandtjenszichtbaar
zichtbaar liet,
liet, was
was
zaamden, dat
haar
stem in
in volkomen
volkomen harmonie
harmonie met
met dit
dituiterlijk.
uiterlijk.
haar lieve stem
Vader
ras bedacht,
bedacht, dat
dat Mayke
Mayke geen
geen
Vader Vondel
Vondel had
had niet
niet zoo ras
Keulsch
te sprekeh
spreken;; maar
maar het
het kind
kind had
had er
er
Keulsch Duitsch
Duitsch wist
wist te
weinig
om:: want,
want, toen
toen zij
zij ininzuiver
zuiverAmsterdamsch
Amsterdamschde
de
weinig verlet om
het
vraag
waarmeê men haar
haar belast
belast had,
had, andwoordde
andwoordde het
vraag deed, waarmeê
]uffertjen
gewonnen door
door Maykes
Maykes ververJuffertjen Provoost,
Provoost, ter-stond
ter-stond gewonnen
schijning:
seekes kuundegai
kuundegai de
de kamers
kamers bezien
bezien ....
schijning : "Toetoe,
„Toetoe, seekes
. .""
zij sprak
sprakhet
hetgekleurdste
gekleurdsteVlaamsch,
Vlaamseh,
met
andere woorden
woorden:: zij
met andere
datmaar wenschen
wenschen kon.
kon.
dat. men
men maar
"Ge
doch niet
nietalleen,
alleën,schoon
schoonkient
kient?"
vervolgdezij.
zij.
„Ge zait doch
?" vervolgde
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„Neen,"
"Neen," andwoordde
andwoordde Mayken
Mayken blozend,
blozend, „mijne
"mijne vrienden
vrienden
zijn ginds
ginds!"
!"
!" zeide
"Laot ze
ze dan
danmaor
maorkomen
komen!"
zeide 't meisjen, dat
dat we
we
- „Laot
—
"ik sal
sal ik
ik zelf
zelf
verder maar
maar Hollandsch
Hollandsch zullen
zullen laten spreken
spreken:: „ik
verder
uliê rondgaan."
rondgaan."
met ulié
Vader Vondel
Vondel en
enMijnheer
Mijnheer en
enJufvrouw
]ufvrouw de
de Wolff,
Wolff, de
de
En Vader
oudere en de
de jongere,
jongere, en
enJan
JanBlesen
BlesenenenJufv.
Jufv.Linnichs
Linnichs en
en
oudere
Mayke, alles
alles ging
ging binnen.
binnen. Met
Metuitzondering
uitzondering van
van een
eenpaar
paar
Mayke,
kamers, waar
gezin op
op dit
dit oogenblik
oogenblik bij-een
bij-een was,
was, liet
lietde
de
kamers,
waar het
het gezin
Jongejufv. Provoost
hun alles
alles zien.
zien.
Jongejufv.
Provoost hun
eene achterkamer
een hoek
hoek een
een
Op ..eene
achterkamergekomen,
gekomen, zag
zag men
men in
in een
zeer groot,
groot, donker
donker houten,
houten, ledikant
ledikantstaan.
staan.
niet zeer
Vondel den
den drempel
drempel van
van deze
dezekamer
kamerbetrad,
betrad, scheen
scheen
Toen Vondel
er iets
iets bizonders
bizonders bij
bij hem
hem om
om te
tegaan.
gaan.
er
"Zet
watneder,
neder,oude
oudeHeer
Heer!"
zeideFraulein
FräuleinProvoost
Provoost
„Zet uu wat
!" zeide
vriendelijk.
wel moê
moê zijn,"
zijn," en zij
zij schoof
schoof een
een vierviervriendelijk. "Gij
„Gij zult
zult wel
kanten armstoel
armstoel nabij.
nabij.
"Ik
ben niet
nietmoê
moê!"
I" andwoordde
andwoordde Vondel
Vondel;; maar
maar nam
nam toch
toch
„Ik ben
mij eens,
eens,meisjen,"
meisjen," vervolgde
vervolgde hij
hij zacht,
zacht, en
en
plaats.
"Vertel mij
plaats. „Vertel
nam
hare beide
beide handen
handen:: „hoe
"hoe heet
heetgij
gij?"
nam hare
?"
I" was
het vrijmoedig
vrijmoedig
-— "Saerken
Provoost, Mijnheer
Mijnheer!"
was het
„Saerken Provoost,
andwoord.
"Saerken
had dat
dat aan
aan uw
uw oogen
oogenmoeten
moetenzien,"
zien," De
De
Ik had
„Saerken I! -— Ik
dichter
boog het
het hoofd
hoofd aan
aan het
oor van
van Agnes
Agnes de
de
dichter rees
rees op,
op, boog
het oor
"De
oogen
van
mijn
vader."
Toen,
zich
op
Wolff
en
zeide:
Wolff en zeide : „De oogen van mijn vader." Toen, zich op
"En wat
wat doet
doet
nieuw
hetmeisjen
meisjenwendende,
wendende, vroeg
vroeg hij.
hij. „En
nieuw tot het
daar
- Het
Hetschijnt
schijntongebruikt."
ongebruikt."
daar dat
dat ledikant?
ledikant —
een familiestuk,"
familiestuk," andwoordde
andwoordde Saerken,
Saerken, en
en terter-— "Dat
„Dat is een
wijl
de
vriendelijke
uitdrukking
op
haar
gelaat
plaatsmaakte
wij1 de vriendelijke uitdrukking op haar gelaat plaatsmaakte
voor
eene ernstige,
ernstige, voegde
voegde zij
zij ererbijbij:
"daar isiseen
eengroot
groot
voor eene
: „daar
doet Vader
Vader wel
welverdriet,
verdriet, dat
dathij
hij tot
tot
man
geboren..... . Het doet
man in
in geboren
het
Pausdom isis overgegaan
overgegaan:: maar
maar hij
hij isis anders
anders een
een groot
groot
het Pausdom
en
vroom man:
hier in
in DuitschDuitschen vroom
man :een
een dichter,
dichter,zoo
zoo als
als wij
wij er
er hier
land
geenen hebben
hebben;; zelfs
zelfs Martin
Martin Opitz
Opitzgeleek
geleekhem
hemniet
niet:
land geenen
:
Vaders oudoom
oudoom:: hij
hij heet
heet VONDEL,
VONDEL, zoo
onze oude
oude
hij
hij is Vaders
zoo als
als onze
."
grootmoeder,
grootmoeder,die
dienunualallang
langdood
doodisis...
. ."
Vondel werd
sterk
aangedaan:
hij
ontblootte
zich het
het hoofd
hoofd;;
werd sterk aangedaan : hij
trad
naar het
het bed,
bed, en
enknielde
knieldeererbijbijneder.
neder. In
Instilte
stilte bad
bad
trad naar
dat God
God de
deziel
zielmocht
mochthebben
hebbenvan
vandededierbare
dierbare vrouw,
vrouw,
hij.
hij, dat
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die, voor
voor nu
nu bijna
bijna 8o
80 jaar
jaar geleden,
geleden, hem
hem dáar
dáar het
het leven
leven
die,
had.
geschonken had.
Vragend zag Saerken
Saerken het
het gezelschap
gezelschap aan.
aan. Vondel
Vondelrees
reesop,
op,
Vragend
trad zachtkens
zachtkens op
haar toe,
toe, zag
zag haar
haar nogmaals
nogmaals in
in de
deoogen,
oogen,
trad
op haar
en zeide
zeide:: „Die
"Diedichter,
dichter, kind,
kind, van
van wien
wien het
hetjammer
jammer is,
is, dat
dat
en
hij het
het Pausdom
Pausdom aanhangt,
aanhangt, maar
maar die
die er
erniets
niets tegen
tegen doen
doen
hij
kan, —
- dat
dat oude
oudefamilielid,
familielid, wiens
wiensgeboortelegerstee
geboortelegersteê gij
gij zoo
zoo
kan,
eerbiedig bewaart,
bewaart, —
- ziet
ziet gij
gij vcior
vóor uu:: ik
ik ben
ben het
het zelf,"
zelf," en
en
eerbiedig
hij nam
nam haar
haarlief
liefgezicht
gezichttusschen
tusschenzijne
zijnemagere
magere handen,
handen, en
en
hij
drukte haar
innigen kus op
op het
hetvoorhoofd.
voorhoofd.
drukte
haar een
een innigen
Op het
het zelfde
zelfdeoogenblik
oogenbliktrad
traddoor
doordedeopenstaande
openstaande deur
deur
Op
de Rechtslicentiaat
Rechtslicentiaat Fransoys
Fransoys Provoost
Provoost de
de kamer
kamer binnen.
binnen.
de
"Wat
hoor ik
ik daar
daar!"
riep hij,
hij, „geschiedt
"geschiedtmij
mijdedeeer
eerdat
datmijn
mijn
„Wat hoor
!" riep
mijn huis bezoekt
bezoekt?? God zegene
zegene uu die
die gedachte
gedachte!"
I"
beroemde Oom mijn
en hij
hij nam
nam met
metzijne
zijnebeide
beidehanden
handenVondels
Vondelsrechte.
rechte.„Maar
"Maar
en
nu zult
zult gij
gijook
ooknergends
nergendsininwaardschap
waardschapgaan
gaandan
danhier.
hier ....
nu
...
Gij
zult slapen
slapen inindede
legersteê
uwer
moeder. ...
Saerken!
Gij zult
legerstee
uwer
moeder.
. Saerken
!
zorg
dat het
het bedde
beddegemaakt
gemaakt wordt.
wordt...
Wij zullen
zullen de
de eer
eer
zorg dat
. . Wij
hebben onzen
onzen grooten
grooten Oom
Oom te
teherbergen."
herbergen."
hebben
Vondel zweeg,
zwee~, zeer
zeer aangedaan.
aangedaan. „Daar
"Daar kunt
niet tégen
tégen
Vondel
kunt ge niet
hebben, Oom,"
Oom," zeide
Agnes:: „dat
"dat isis wel
welaardig,
aardig,na
nazulk
zulk een
een
hebben,
zeide Agnes
lang
weêr eens
eens in
in het
het zelfde
zelfde ledikant
ledikant te
te liggen."
liggen."
lang leven
leven weer
Intusschen had
Mayken een
een fluisterend
fluisterend praatjen
praatjen met
met haar
haar
had Mayken
nicht
jen Saerken begonnen.
begonnen.
nichtjen
"Weet
je wat
wat het
hetis,"
is,"zeide
zeidezijzij:
"we
laten
grootvader
„Weet je
: „we
laten
grootvader
nooit
geheel alleen
alleen 's nachts.
zoû hem
hem soms
soms iets
iets kunnen
kunnen
nooit geheel
nachts. Er
Er zofi
overkomen."
overkomen."
is niets,"
niets," zeide
zeide Saerken,
Saerken, „we
"we zullen
zullen in
in het
het
-— ,,0
dat is
„O dat
kamertjen
bedtjen voor
voor ons-tween
ons-tweën spreiden.
spreiden. Je
Je
kamertjen hiernaast
hiernaast een
een bedtjen
wilt
immers wel
wel bij
bij me
meslapen
slapen?"
wilt immers
?"
-— "Van
harte gaarne,"
gaarne," zeide
zeidehet
hetblondtjen
blondtjen;; „Grootvader,"
"Grootvader,"
„Van harte
vervolgde
onze Heer Neef
Neef het
het goedvindt,
goedvindt, zullen
zullen uw
uw
vervolgde zij,
zij, "als
„als onze
kleindochters
Saerken is immers
immers 6ok
óok haast
haast een
een
kleindochters(want,
(want, ja,
ja, Saerken
kleindochter
u) ininhet
hetkamertjen
kamertjenhiernaast
hiernaast slapen,
slapen, met
met
kleindochter van
van u)
open
deur:
dat
is
gezelliger."
open deur : dat is gezelliger."
-— "Goed,
kinderen," zeide
Vondel, en
en een
een gevoel
gevoel van
van
„Goed, kinderen,"
zeide Vondel,
geluk
spreidde zich op
op het
hetdenkend
denkendwezen
wezenvan
vanden
dengrijzaart.
grijzaart.
geluk spreidde
Terwijl
Heer Provoost
Provoost het
het gezelschap,
gezelschap, dat
dat bij
bij de
de Van
Van
Terwijl de
de Heer
Wichems
gewácht werd,
werd, uitgeleide
uitgeleide deed,
deed, vroeg
vroeg Vondel
Vondel aan
aan
Wichems gewácht
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zijn neef,
neef, of hij
zijn
hij van
van plan
plan was
was te
te verhuizen,
verhuizen, om
om dat
dat het
het huis
te huur
huur stond.
stond.
„Ik denk
Clenk er
er over,"
"Ik
over," andwoordde de
Provoost. „Ik
"Ik
de Heer Provoost.
heb
nog een
een ander
ander huis,
huis,dicht
dichtbij
bij de
deRechtbank.
Rechtbank. De
De Heer
Heer
heb nog
Von Imstenrath, die
eerstdaags zijne bruiloft
met eene
die eerstdaags
bruiloft viert
viert met
Juffer van Wichem, scheen
hollandsche Juffer
scheen de Fyool van
van mij
mij te
willen
huren. Ik
Ik heb
hebmij
mijgehouden,
gehouden, als of
dit niet
niet wist,
wist,
willen huren.
of ik dit
en
huis te
te huur
huur gezet,
gezet, om
om er
er hem
hem te
temeer
meer belust
belust op
op te
te
en het huis
maken, en
en een
maken,
een hooger huur
kunnen bedingen."
Heer
huur te
te kunnen
bedingen." De Heer
Provoost grimlachte hoorbaar,
bewijs leverde
hoorbaar, terwijl
terwijl hij
hij dit bewijs
van
zijn goed
goed overleg;
Vondel was
was geen man,
van zijn
overleg ; maar
maar Vondel
man, die zulke
slimheden waardeeren kon.
Twee
dagen daarna
daarna had
had de
de plechtigheid plaats,
Twee dagen
plaats, die
die tot
aanleiding
het uitstapjen der
vrienden
van het
aanleiding of voorwendsel van
der vrienden
gestrekt
Tot het
hetbelangrijkste
belangrijkste wat
wat daarbij voorviel,
gestrekt had.
had. Tot
behoorde,
naar Duitsch gebruik,
een familielid
familielid der
der Bruid
Bruid
behoorde, dat, naar
gebruik, een
den
Bruidegom
en
een
van
den
Bruidegom
de
Bruid
naar
den Bruidegom en een van den Bruidegom de Bruid naar
het
altaar zoude geleiden,
maar dat,
dat, bij
bij gebreke
gebreke van
van verhet altaar
geleiden, maar
wanten, die
stemden in
in het
het huwelijk
huwelijk van
van den
den Edelen
Edelen Heer
Heer
die stemden
von Imstenrath met eene
h.urger Juffer,
Vondel, den
den
eene llurger
Juffer, men
men Vondel,
eerbied waarde, verzocht
Bruid op
op te
te leiden;
terwijl De
eerbiedwaarde,
verzocht de
de Bruid
leiden ; terwijl
W olff den Bruidegom
Bruidegom ter zijde
zijde stond.
stond.
Wolff
Het gastmaal
gastmaal in
in den
den namiddag
namiddag was
was luisterrijk, vrolijk,
vrolijk, en
van langen
langen adem.
adem. Om
Om Mayken genoegen
doen, had
had men
men
van
genoegen te doen,
jen en nieuw
nieuw vriendinnetjen Saerken,
Saerken, die zoo trouw
haar nicht
nichtjen
met haar
haar de
dewacht
wacht
Grootvadersslaapkamer
slaapkamergehouden
gehouden
met
aanaan
Grootvaders
tweede speelnoot;
zoo ooit,
ooit, stal
stal
had, uitgenoodigd als
als tweede
speelnoot ; en,
en, zoo
witte rozen
rozen ininhet
hetblonde,
blonde, met
met roode
dit spannetjen, met
met witte
rozen in
zwarte haar,
haar, het
hart van
van al de
de bruiloftsgasten.
rozen
in het
het zwarte
het hart
den grijzen
grijzen Vondel,
Vondel, den
den dichter
dichter uit
uitHolland,
Holland, werd de
Aan den
eer gelaten
gelaten het
het eerste
eerste feestgedicht ten gehoore te brengen.
brengen.
eer
Wellicht herinnert
herinnert gij het
het u *.
*.
Wellicht
"Nu met
met blijde
blijde bruiloftsrijmen
„Nu
feest van
van Imstenraedt
't Vrolijck feest
van Hymen
Hymen
En Katryne, op 't spoor
spoor van
Ingewijt!"
!"
Ingewijt
Lennep, X,
X, 572.
57::1.
** Van Lennep,
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Dit
is de
de aanhef
aanhef van
van de
deeerste
eerstestrofe,
strofe,door
doorVondel-zelven
Vondel-zei ven
Dit is
ten gehoore gebracht
gebracht;;

„Laet der
"Laet
der Goden koningin
koningin
Hooftbewintsvrou van
trouwe
van de trouwe
Meê verschijnen
feest;
verschijnen op
op het feest;
Oock de Wijngodt,
rouwe,
Wijngodt, schuw
schuw van rouwe,
En
verheuger van
den geest!
En verheuger
van den
hier meê
meê gebeden
gebeden
Ceres
Ceres zy
zy hier
Met
de rijpe
rijpe korenair,
korenair,
Met de
Wat
stammen bouwt
bouwt en
en steden
steden
Wat de stammen
geleide aen
aen 't'tjonghe
jonghe paer."
paer."
Geev'
Geev"t't geleide
De tweede
tweede strofe
strofeofof„Tegenzang"
"Tegenzang"werd
werdaangeheven
aangeheven door
door
de
lieve stem
stem van
van Mayke
Mayke van
van den
denVondel
Vondel::
de lieve
"Neen,
zet een
een andre
andre wijs
wijs
„Neen, ay
ay zet
Op
feest voor
voor feestgenooden,
feestgenooden,
Op dit feest
Gode-alleen
en prijs,
prijs,
Gode-alleen ten
ten love en
Niet ten
ten roem
roem van
vanblinde
blindeGoden
Goden!!
Heeft Marternus,
Marternus, afgezant
afgezant
Van Godts
Godts eersten
eersten Stedehouder,
Stedehouder,
Hier het
het Christendom
Christendom gheplant
gheplant
En
gestut met
met hals
hals en
en schouder;
schouder;
En gestut
Dempte
het Godendom
Godendom
Dempte hy het
Hesus' en Teutaets
Teutaets altaren,
altaren,
Wodens gruwelen
gruwelen alom, *'"
Over
zestienhonderd jaren,
jaren,
Over zestienhonderd
En
zat Hymen
Hymen dood
dood en
en stom,
stom,
En zat
Zwegen 's Afgronts
huwlijkstroepen, —
Afgronts huwlijkstroepen,
Waer toe Venus
Venus wederom
wederom
June
en Bacchus
Bacchus uitgheroepen?
uitgheroepen?
June en
wijs,
Neen, men
men hoore
hoore een
een andre
andre wijs,
Neen,
Gode en zijnen
zijnen Zoon
Zoon ten
ten prijs.
prijs.
Gode
De Ie
werd daarop
daarop voorgedragen
voorgedragen door
doorJohan
Johan
I e Toezang
Toezang werd
die het
het verzet
verzet van
van Mayke
Mayke bijstemt.
bijstemt. Daarna
Daarna neemt
neemt
Blesen, die
deze wetr
weêr het
hetwoord
woord:
deze
:
den oppersten
oppersten behoeder,
behoeder,
Nu den
Jesus, hier ter
ter feest
feest genoot,
Jesus,
Woden, Wodan,
Wodan, een
een oud-germ.
oud-germ. hoofdgod,
hoofdgod, naar
naar wien
wien de
de Woénsdag
Woênsdaggenoemd
genoemd
** Woden,
V. Lennep
LennepenenV.V.Vloten
Vloten
behouden
Brandts
drukfout„Wout
nWout
gruwelen".Men
Men
is. V.
behouden
Brandts
drukfout
enen
gruwelen".
wout II
dempt immers
immers geen
geen wont
dempt
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die zuivre
zuivre Maegt,
Maegt, Godts
GodtsMoeder,
Moeder,
En die
Hem
tot in den
Hem ghetrou
ghetrou tot
den doot.
doot.
men feestwijn
feestwijn zoude
zoude ontbeeren
ontbeeren
Eer men
dit Christensch
Christensch Bruitsbancket,
Bruitsbancket,
Op dit
Most de Rhijn
Rhijn in
inwijn
wijnverkeeren,
verkeeren,
Most
een moederlijck
moederlijck gebedt.
gebedt.
Door een
rechte Bruitsgeleier.
Bruitsgeleier.
Dit 's de rechte
Bruiloftsgasten, zijt
zijt verheugt
verheugt!!
Bruiloftsgasten,
Kroont den
den Rhijnschen
Rhijnschen berckemeyer
berckemeyer
Kroont
schuim, en
en spaert
spaert geen
geen vreught,
vreught,
Vrij met schuim,
Om
den Oppersten
Oppersten te
te dancken,
daneken,
Om den
uit een
een verworpen
verworpen hout
hout
Die uit
Voortbrengt zulck
puick van
van rancken
rancken
Voortbrengt
zulck een
een puick
den Wijnbergh
Wijnbergh eert
eert en
en bouwt."
bouwt."
En den
Vondel-zelf weêr aan,
aan
Den 22ee Tegenzang stemde Vondel-zelf
aan, en aan
eer gegund
gegund den
den SlotSlotden Keulenaar Johan Blesen·
Blesen werd
werd de
de eer
met de regels
regels aan
aan de
de Bruid:
zang op
op te zeggen, met
Bruid :
Rijxstadt Kolen
"Bou
„Bou uw schoone Rijxstadt
(Zoo verduurtze
steen),
verduurtze stael
stael en steen),
zoonen,
In haer dochteren en zoonen,
Het ghezegende echt-ciraet,
echt ciraet,
Dat
zoo schoon
schoon en
en heerlijck
heerlijck staet
staet
Dat zoo
Als
wapenkroonen.
..A.lshaer
haer goude wapenkroonen.
Bou
adelijck gheslacht;
gheslacht;
Bou het adelijck
Blinck,
ghelijck een star
star by
by nacht."
nacht."
Blinck, ghelijck
-

getal der
der
Grooter dan men
denken zoû
aan tafel
tafel het getal
was aan
zot1 was
men denken
personen,
verstond, en
en de geheele verschijpersonen, dat Nederlandsch verstond,
ning van
in gezelschap van zijn
zijn kleindichter, in
van den 8o-jarigen dichter,
met de
de bizonderheid van
het voorgevallene
voorgevallene ten
ten
kind,
van het
kind, en
en met
huize
van
Fransois
Provoost,
het
slapen
in
de
oude
legerslapen
in
de
huize van Fransois Provoost, —
der twee
twee meisjens ter beveiliging van
stede, en
de wacht
wacht der
en de
den 8o-jarigen' dichter betrokken, -— was belangrijk genoeg
de vertalingen voor
doen nemen
nemen die
die hun
hun
om
velen de
voor lief
lief te doen
om velen
onder
de
voordracht
fluisterend
verstrekt
werden.
onder
voordracht fluisterend verstrekt werden.
Na Vondel was
beurt aan
aan eene inlandsche
inlandsche celebriteit.
celebriteit.
was de beurt
Dit personaadje was niemant minder
minder dan
dan de dichter Johan
Michael Moscherosch, »Kammerund Consistorial-Präsident"
Consistorial-Prdsident"
»Kammer- und
te Hanau, in
der tijd een
werkzaam Lid
Anstalt,
een werkzaam
Lid van
van de Anstalt,
in der
onder
van die Fruchtbrz'ngende
Gesel/schaft gesticht
Fruchtbringende Gesellschaftgesticht
onder den
den titel van
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door
Graaf Ludwig
Ludwig von
von Köthen
beste vaderlandsche
met de beste
Kahen met
door Graaf
bedoelingen*,
de plompste
plompste onderlinge bewierooking
bedoelingen*, maar
maar die
die de
Moschrosch heette
tot
naaste uitkomst
uitkomst had.
had. Deze
Deze Heer
Heer Moschrosch
tot naaste
eigenlijk Kalbskopf, welke
naam, deels in
in 't Grieksch, deels
welke naam,
in 't Hebreeuwsch overgezet, Moschosrosch
Moschosrosch t,
t, verzacht
verzacht tot
Musenrosch,
opleverde.
Musenrosch, opleverde.
Toen
in verschillende
verschillende talen
talen en
en tongen de gelegenheidsToen in
komplimenten waren
aangehoord, onder
onder welke
welke door
door diepte
diepte
waren aangehoord,
en
lengte eene
groote ceel duitsche alexandrijnen
alexandrijnen van
van den
eene groote
en lengte
onderscheidde, en
en toen
Präsident
Moscherosch zich kenlijk onderscheidde,
toen
Prasident Moscherosch
men zoo
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk met
met drinkbaren
Rhijnwijn dezen
drinkbaren Rhijnwijn
men
onverteerbaren kost
had doorgespoeld,
doorgespoeld, werd
werd de
de Präsident
kost had
Prasident om
iets
van vrijer vinding gevraagd;
welk verlangen
verlangen hij
hij
gevraagd ; aan
aan welk
iets van
gereedelijk voldeed,
door een
een liedjen voor
dragen op de
de
voor te
te dragen
voldeed, door
Fransche mode
ook in
in de
de letterkunde,
letterkunde, en
en een
een ander
ander op
op den
den
mode ook
wijn:
schitteren door
door de
demeest
meestgenereuze
genereuze intentiën.
beiden schitteren
intentien.
wijn : beiden
"A
mode macht
bang,
macht mir bang,
,A la mode
Weil
der Deutschen
Deutschen Untergang
Untergang
Weil der
In der
der Neuen-Sucht
Neuen-Sucht
Seinen
sucht
Seinen Anfang sucht

In 6 strofen
strofen wordt
wordt dit
dit denkbeeld
denkbeeld aangelengd.
aangelengd. De man
man isis
anders
vriend van
van water
water::
anders geen vriend
"Ein
Mensch ist,
ist, weinlos,
weinlos, halb
halb erstorben.
erstorben.
„Ein Mensch
Der Wein
Wein bringt
bringt Scherz
Scherzund
undBruderschaft
Bruderschaft;;
Der
Wein hat
hat manchen
manchen Freund
Freunderworben,
erworben,
Der Wein
Das Wasser
Wasser manchen
manchenabgeschafft."
abgeschafft." §§
Aan
deze stoffe wijdt
Heer Consistorial-Präsident
Aan deze
wijdt de Heer
Consistorial-Prasident 34
vaerzen. Nu kon
kon men
menook
ookniet
nietminder
minder dan
dan den
den Nederlandschen
dichter
een onderwerp
onderwerp
dichter verzoeken
verzoeken eens
eens iets
iets te reciteeren met
met een
van zijne
keuze.
zijne keuze.
Vondel
rees werkelijk
werkelijk op,
op, en
en droeg
droeg met
met eene gevoelige.
Vondel rees
gevoelige,
nu
dan zeer
zeer krachtige
krachtige stem
stem den
den volgenden lierzang
lierzang voor.
voor.
nu en dan
Tot
recht begrip
begrip van
van het
hetdaarin
daarinuitgewerkte
uitgewerktebeeld
beeld moet
moet
Tot recht
men
uit den
den bruiloftszang herinneren,
de eerste
eerste
men zich
zich uit
herinneren, dat
dat de

** w.
Menzei, D. DicAtung,
W. Menzel,
Dichtung, 1859,
i859, 2, 319.
3'9. Ook Sandrart
Sandrart (boven, bI.
bl. 59) was
was een
der
beroemdste leden
van dit
dit gezelschap.
a. p.,
p., bl.
bI. 365.
L. B.
B.
der beroemdste
leden van
gezelschap. tt T.
T. a.
365. § Dr
Dr O.
O. L.
Woltf.
Hauss .• 1853.
Wolff, Poet. Hauss.,
1853, bi.
bl. 64.
64.
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geloofsverkondiger aan
den Rhijn
Rhijn gerekend
gerekend wordt
wordt de
de H.
H.
aan den
Maternus
wezen, van
van wien
wienmen
mengeloofde,
geloofde,dat
dathij
hijden
deneigen
eigen
Maternus te
te wezen,
staf
van Petrus
Petrus uit
uit Rome
Rome was
was gaan
gaan halen
halen *.
*. Met
Met dien
dien staf,
staf,
staf van
zegt
Legende, wekte
wekte hij
hij een
een doode
doode op.
op. Vondel
Vondel laat
laat hem
hem
zegt de Legende,
dien
staf teteKeulen
Keulen inindedeaarde
aardezetten
zettenen
enzich
zichdezen
dezen daar
daar
dien staf
tot een
een boom
boom ontwikkelen.
ontwikkelen. De
Detraditie
traditievan
vanbloeyende
bloeyendestaven
staven
komt, gelijk
gelijk men
menweet,
weet,ininvelerlei
velerleivormen
vormenhagiografiesch
hagiografiesch voor.
voor.
komt,
Vondel
ving aan
aan::
Vondel ving
Zoo kom ick dan
àen d'avont van
mijn leven,
leven,
dan den
van mijn
En
eer mijn Zon
Zon voor goet in 't Westen daelt,
En eer
Om Keulens kaey
kaey verschuldighde
verschuldighde eer
geven,
eer te geven,
Van
ghedwaelt.
Rhijn ghedwaelt.
Van de Aemstel
Aemstel nae den Rhijn
De Rijcxvorstin,
Rijcxvorstin, een glimlach
glimlach op
op de koonen,
Voert gints den staf waer
waer Oost
West voor
Oost en West
voor buyght;
Mijn Agrippijn,
Drie kroonen,
Agrippijn, ghemytert met
met Drie
Noch
van een
een hoogher
wydingh tuygt.
tuygt.
Noch van
hoogher wydingh
Al hanght
mijn hart aen de Aemstel en haer
haer boorden,
hanght mijn
Die krielen
krielen van den
den drangh eens nijvren
nijvren volcks;
De Rhijnwint
vaert mij teghen met akkoorden
akkoorden
Rhijnwint vaert
Van 't harpgheluydt eens Hemeltolcks.
de tongh der kloeken
Hier klinckt in 't liedt, hier
hier op
op de
klocken
De lofzangh rondt
Godsgezant,
rondt van d'eersten
d'eersten Godsgezant,
Die
tot Godts eer
opgetrocken,
Die tot
eer en 't Hemelsche opgetrocken,
Alhier
Alhier den staf van Petrus plant.
Hij
heeft gebloeit in vruchten
vruchten waert te roemen;
roemen ;
Hij heeft
Met d'eelsten
dau zijn wortel
ghedrenckt;
wortel wiert ghedrenckt;
d'eelsten dau
't Sneeuwit en 't roodt verhalen,
zijn bloemen,
bloemen,
verhalen, in
in zijn
Wat Maeghden-bloedt hier wert
wert gheplengt.
(Dit
op Sint
Sint Ursula
Ursula en
enhare
haregezellinnen.)
gezellinnen.)
(Dit sloeg op
De
boom wies
wies op, en
en 't breedt gespreide
De boom
gespreide lover
Verstreckte een clack
dack voor
voor pelgrims
pelgrims van
van alom
alom;;
Maer schaduwde oock de dierbre bed-sponde
over,
bed-sponde over,
Waer Moeders oogh mij teghen-glom;
teghen-glom ;

** Zie
meer historische
historische voorstelling
voorstelling in
in mijn
mijn
Zie de meer

4lmanall,
1854, bI.
59.
Almanak, 1854,
bl• 59.
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Waer met
melck, uyt
uyt milde
milde spenen
spenen stralent,
stralent,
met de melck,
Me
harte drongh
drongh een zucht
zucht voor
voor poëzy,
poëzy,
Me in 't't harte
my, ter
tergraf-kuyl
graf-kuyl dalent,
dalent,
Die
noyt meer
meer wijckt,
wijckt, en
en my,
Die noyt
Noch juychen
juyehen doet
de Englenry.
Englenry.
doet met de
Men
toen by
byMoeder,
Moeder, nae
naeheur
heursmarte,
smarte,
Men seght,
seght, dat toen
Een
blijde blick
blick door
doorschreyende
schreyendeooghle'ën
ooghleên brack,
brack,
Een blijde
harte,
En
kleene Joost
Joost haer
haer werd
werd gheleght
gheleght aen
aen't'tharte,
En kleene
De dierbre
dierbre mont
mont dees
deeswoorden
woordensprack
spraek::
zagh ick
ick zweven
zweven voor
voormijn
mijnsponde
sponde::
"Twee
Englen zagh
„Twee Englen
De een
een droegh
droegh een
een harp,
harp, en
endedeandre
andreeen
eenlauwerhoet
lauwerhoet;
;
Zy troosten
Zy
troosten my in
in die
die benaeude
benaeude stonde,
stonde,
En zonghen
zonghen 't't kindt
kindt een
eenwelkomsgroet.
welkomsgroet.
"De
kroon, de harp,
harp, scheen
scheen hem
hem bestemt
bestemt tetewezen
wezen::
„De kroon,
door de
de weëen
weëen heen
heen::
Maer
Maer 'k zuchtte stil
stil en door
4Geeft,
grootheyt my te
te lezen,
lezen,
‘Geeft, Englen-lief,
Englen-lief, geen
geen grootheyt
Maer blijft
en richt
richt zijn
zijn schreën'."
schreên'."
blijft hem
hem by, en
mygeschoncken
geschoncken?
Heeft
dat die
die lust
lustvoor
voordichtkunst
dichtkunstmy
Heeft dat
?
in 't'toor
oor?
Klinekt
harp weldaedigh
weldaedigh my in
Klinckt noch
noch die harp
?
die kroon
kroon tot
tot liefde
liefde en
enmoedt
moedtontvoncken,
ontvoncken,
Kon
Kon my die
deTreurspelbroos
Treurspelbroosverkoor
verkoor??
Toen ick
ickde
'k En
weet het
het niet
niet:: maer
maer 'k weet,
dat nederleggent
nederleggent
En weet
weet, dat
Ter
waer mijn
mijn Moeder
Moeder leed en
en bad,
bad,
Ter stede waer
En in
in den
dendroom
droomhaer
haerdroomgezicht
droomgezichtherzeggent,
herzeggent,
Oock
iek een nieu
nieu ghesichte
ghesichte had
had::
Oock ick
snickte en kreet
kreet;; -— ick
ick sloegh
sloegh mijn
mijn ooghen
ooghen open
open:: —
Ick snickte
Een Englenpaer,
Englenpaer, in sneeuwit,
sneeuwit, langh
langh ghewaet,
ghewaet,
teêre zorgh
zorgh tot
tot voor
voor mijn
mijn bedt
bedt geslopen,
geslopen,
Uyt teere
Hielt daer
daer de
de wacht
wacht met
met zoet
zoet ghelaet.
ghelaet.
zy malkaer
malkaêr met poeslen
poeslen arm
arm omvangen,
omvangen,
Daer zy
Daer
Bezwoeren zy den droom,
droom, die
die 't'tzilvren
zilvren hair
hair
Bezwoeren
Ontrusten kon,
mijn bleeke
bleeke wanghen
wanghen
Ontrusten
kon, en
en zie, mijn
Herleven, op hun
hun lief
liefghebaer.
ghebaer.
Herleven,
My dacht
dacht by
by 't zien dier hoofdtjens
hoofdtjens naest
naest elkander
elkander::
My
Petrus' staf
staf noch
noch eens
eensininbloei
bloeighegaen
ghegaen?
Is Petrus'
?
Doet Agrippijn
Agrippijn den
den grijzen
grijzen Nederlander
Nederlander
rozen voor
voor zijn
zijn bedsteê
bedsteêstaen
staen?
Twee rozen
?
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Gewis, zy
zy zijn
zijn als
als roode
Gewis,
roode en witte
witte rozen,
rozen,
Maer uytgebot op
op d'ouden
Maer
d'ouden Vondels
Vondels stam
stam!!
Mocht
begaen —
- daer
daer wiert
wiert niet
niet langh
langhghekozen
ghekozen::
Mocht ik
ik begaen
'k
naer Amsterdam.
Amsterdam.·*
'k Nam
Nam beyden
beyden meê naer

Na
deze vaerzen
vaerzen scheen
aan het
het toejuichen
toejuichen geen
geen einde
einde
Na deze
scheen er aan
te
komen. Van alle
alle zijden
zijden kwam
kwam men
men met
met de
deronde
rondegebulte
gebulte
te komen.
en
lange glazen
glazen naar
naar Vondel
Vondel toe
toe om
ommet
methem
hemteteklinken.
klinken.
en lange
Een
deftig oud
oudHeer,
Heer,inin't'tzwart,
zwart, die
diezich
zichvan
vanzijn
zijnaanzien
aanzien
Een deftig
bewust
was, drong
drong met
met zekere
zekere beslistheid
beslistheid door
door de
de menigte,
menigte,
bewust was,
en sprak
en
sprak tot Vondel
Vondel:: ,Heer,
• Heer, als
alsgij
gijvoortgaat
voortgaatzulke
zulkeschoone
schoone
maken, zullen
zullen alle
allejonge
jongeDuitscherinnen
Duitscherinnen naar
naar
vaerzen
vaerzen te
te maken,
Holland
verhoeden, vraag
vraag ik
ik uuverlof
verlofuwe
uwe
Holland willen.
willen. Om
Om dit
dit te verhoeden,
stofen
hetHoogduitsch
Hoogduitschtetemogen
mogenoverbrengen."
overbrengen."Deze
DezeHeer
Heer
stofen in het
was
niemant anders
anders dan
dan de
de beroemde
beroemdedichter
dichterJohan
JohanMichael
Michael
was niemant
Musenrosch-zelf.
maar den
den goeden
goeden DuitDuitMusenrosch-zelf. Vondel
Vondel glimlachte,
glimlachte, maar
schers
tranen in
in de
de oogen
oogen:: want
want bij
bij groote
groote
schers kwamen
kwamen de
de tranen
talenten
de nederigheid
nederigheid, eene
eene zeldzame
zeldzame gave.
gave.
talenten vooral
vooral is de
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De Heer
Heer J.J. ter
terGouw
Gouwheeft
heeftonlangs
onlangsbeweerd
beweerdt ten
trachten
en trachten
bewijzen, dat
dat de
debetrekking
betrekking van
vanVondel
Vondelaan
aande
deBank
Bank
te bewijzen,
van Leening
Leening geen
geen postjen,
postfen, maar
post behoorde genoemd
van
maar een post
worden, van
vanwege
wegededebezoldiging
bezoldiging;
endat
datVondel
Vondelwel
welreden
reden
te worden,
; en
zijn,van
vanwege
wegededevrije
vrijehand
hand
had er
er meê
meêininzijn
zijnschik
schiktetezijn,
had
niet
van
zijneambtsplichten
ambtsplichten
hem werd
werd gelaten
gelaten zich
zichalalofofniet
die hem
van
zijne
kwijten. Dat
Dathij
hijdit
ditwel
welniet
nietzoil
zoügedaan
gedaanhebben,
hebben,bleek,
bleek,
te kwijten.
zeide de Heer
Heer Ter
Ter Gouw,
Gouw, uit
uit het
hetgroot
grootgetal
getalwerken,
werken, in
indie
die
zeide
jaren door
door hem
hemuitgegeven.
uitgegeven.DeDe
laatstebewijsgrond
bewijsgrondkomt
komt
tien jaren
laatste
mij zeer
zeer licht
licht voor.
voor. De
Deschriften
schriften van
vanVondel,
Vondel, die
die in
inhet
het
mij
tijdperk 1658-1668
1658-1668verschenen,
verschenen, beslaan
beslaan bij
bij Van
VanVloten
Vloten351
351
tijdperk
bladzijden; ;maar
Virgilius in
rijm bij,
en het
het isis
bladzijden
maar daar
daarisis de
de Virgilius
in rijm
bij, en

*

gedicht is
is van
van de
de zelfde
zelfde pen die
die de
de vertaling
vertaling van
van Tasso bewerkt
bewerkt (zie bl.
bI,
* Dit gedicht
39 en bl.
bI. 5x,
SI, noot
noot 26)
215) en den
den zang
zang Aen
.A.en Eusebia
Erf8elJia heeft uitgebreid.
uitgebreid. (verg.
(verg. bl.
bI. xox,
lOl,
39
en 131.
bI. no
nonoot
noot 18).
18). tt 44mstelodamiana,
.A.mstelodamiana.11,
II. bl.
bI. 286.
286.
en
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onzeker of
of die geheel
geheeI in
onzeker
tijdperk bearbeid
bearbeid is.
is. Wij
Wij weten,
weten,
in dat tijdperk
bovendien, van ooggetuigen,
bovendien,
ooggetuigen, dat
dat de
de dichter
dichter"„'t
't overschot [wist]
1" ; en
uit
te woekren van [zijn
deze kunst
kunst verstaat
verstaat
uit te
[zijn tijt *]";
en die deze
vreemd vinden,
vinden, dat
dat Vondel,
Vondel, in
in 10
zal 't niet vreemd
1 o jaren een 15000
15000
zijn vrije uren
vaerzen in zijn
voorstelling
uren schrijven
schrijven kon.
kon. Om
Om de voorstelling
vanHeer Ter
Ter Gouw
Gouw te
te aanvaarden,
aanvaarden, moet
moet men
men het
het gevait den
den Heer
tuigenis van
Brandt, die
die erkent,
erkent, dat
dat op
op het
het laatst
laatst de
de pen
pen
van Brandt,
beleenpanden
wel eens
tot het
het schrijven van vaerzen
der beleen
panden wel
eens tot
gebruikt werd,
werd, maar
het toch
toch voorstelt als
het ontslag,
gebruikt
maar het
als of het
aan Vondel met
behoud zijner
zijner jaarwedde
jaarwedde verleend,
verleend, eene
met behoud
groote verlichting voor hem
was, -— geheel
ter zijde
hem was,
geheel ter
zijde zetten.
En
daar isisgeen
geenreden
redenvoor.
voor.Deze
Dezekan
kanook
ookniet
nietgevonden
gevonden
En daar
de bizonderheid, dat Burgemeesteren in 1668
worden in
in de
1668
grond van
van zijn
zijn daartoe
daartoe
verklaren
ontslaan, op grond
verklaren Vondel
Vondel te
te ontslaan,
ingediend "Requeste":
was de
de aanbieding hiervan
„Requeste" : wellicht
wellicht was
dat hem
hem
eene formaliteit,
die
Vondel
vervullen
moest, na
na dat
formaliteit, die Vondel vervullen moest,
het behoud
zijn ontslag,
met de
deverblijdende
verblijdende voorwaarde
voorwaarde van
van het
ontslag, met
zijner
jaarwedde, reeds was
was aangezegd.
aangezegd. Brandt
Brandt vehaalt, met
zijner jaarwedde,
meer aanschouwelijkheid
aanschouwelijkheid dan
onze brave
Gerrit uit
zijne
dan onze
brave Gerrit
uit zijne
verbeelding kon
putten, hoe
hoe de
de „Heer
"Heervan
van Outshooren Vondel
kon putten,
te kennen
kennen gaf,
gaf, dat de
deBurgemeesteren
Burgemeesterenhem
hemhadden
haddenontslaagen,
ontslaagen,
daar hij
hij over
over verstelt
verstelt stondt.
Doch" hoe, "strax
hoorende,
daar
stondt. Doch"
„strax hoorende,
dat men
men hem
hem zijn
zijn wedde
wedde liet
liet houden,
houden, de
de zwaarigheit van
dat
zijn
hart [streek],
[streek], en
en hy [de Reeren
hunne
zijn hart
Heeren]] bedankte
bedankte voor hunne
gunst en
en weldaadt. Dus werdt hij weêr zijn
man,"
gunst
zijn eigen man,"
uit Vondels
Vondels eigen
eigen mond
mond had,
had, "naa
zegt
Brandt, die
zegt Brandt,
die het uit
„naa dat
meer dan
dan tien
tien jaaren in
die Bank,
Bank, voor
voor hem
hem een'
een' hal
ven
hy meer
in die
halven
kerker, hadt gezeeten."
gezeeten."
deuitdrukking
uitdrukking een
een halve
halve kerker
kerker wat
wat te
testerk,
sterk, -—
Misschien is de
Vondel dankbaar
dankbaar gebruik
gebruik zal hebben gedit is zeker, dat Vondel
van den
den oorloftijd, voor
den Keulschen uitstap
maakt van
voor den
uitstap hem
dat de
dekerkerlucht
kerkerluchtzijn
zijn geest
geest gans
gans niet uitdoofde.
verleend, en dat
Wel mocht
mocht hij
hij zich
zich ontzien
ontzien Amsterdam
verlaten, terterWel
Amsterdam te verlaten,
Wittzich
zichgereed
gereedmaakte
maaktededefakkel
fakkelvan
vande
detweede
tweede
wijl Jan
Jan de Witt
wij1
engelsche oorlog
oorlog nadrukkelijker
nadrukkelijker dan
ten vorigen jare
jare in
engelsche
dan ten
in de
vloot te slingeren.
slingeren. Vondel
Vondel was
was pas
pas
tuigaadje der Engelsche vloot
Antonides, (t685)
(1685) bl.
bi. 183.
** Antonides,
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thuis, of
of er
er ging
ging eene
eenemare
mare door
door de
de lucht,
lucht, die
die de
deAmsterAmsterthuis,
dammers met vreugde
vreugde vervulde.
vervulde.
dammers
Zien wij
wij eens
eenswelken
welkenweerklank
weêrklankzijzijhad
hadop
opPinxter-Dinsdag
Pinxter-Dinsdag
dat jaar
jaar·
eenapthekerswinkel
apthekerswinkelvan
vandedeTuynstraet.
Tuynstraet.
van dat
van
* inineen
gij den
den stamper
stamper gaan,
gaan,met
metdedeeigenaardige
eigenaardigeafwisseling
afwisseling
Hoort gij
van doffe
doffe slagen
slagen en metaalgeluid,
metaalgeluid, naar
naar mate
mate de kina
kina of
of het
het
van
koper geraakt
geraakt wordt
wordt?? Ruikt
gij den
den bitteren
bitteren geur
geur der
der te
te
koper
Ruikt gij
vuur staande
staande dranken,
dranken, die
alleen wordt
wordt verzoet
verzoet door
door het
het
vuur
die alleen
eerbiedig geloof
geloof dat
datde
dekruiden
kruidenwerkelijk
werkelijkheulsap
heulsapbevatten
bevatten?
eerbiedig
?
Slaat gij
gij het
hetgeheimzinnig
geheimzinnig en
enzinrijk
zinrijkwerk
werkder
derronding
ronding en
en
Slaat
verzilvering
van zorgzaam
bereide pillen
verzilvering van
zorgzaam bereide
pillen gade,
gade, —
- let
let dan
dan
op het
hetuithangbord,
uithangbord, dat
dat aan
aaneen
eenfraaye
fraayeijzerkrul
ijzerkrulboven
boven
even op
en
vóor de
deluifel
luifeluitwappert.
uitwappert. Het
Hetbiedt
biedtde
devoorstelling
voorstelling van
van
en v6or
een
grijs paard,
paard, op
op groen
groen veld,
veld, aan,
aan, en
en inderdaad
inderdaad geven
geven de
de
een grijs
kapitale
onder en boven
boven tetelezen
lezen:
kapitale letters
letters onder
:
HET
GRYS PEERDT.
PEERDT.
HET GRYS
In
de Amsterdamsche
Amsterdamsche Apotheeck.
Apotheeck.
In de
Werkelijk
de .Apothecarius
Apothecarius Grijspaerdt,
Grijspaerdt, en
en als
als
Werkelijk officieert
officieert hier de
gij
een blik
blik ininden
denwinkel
winkelslaat,
slaat,hoeft
hoeftgegeniet
niettetevragen,
vragen,
gij een
wie
van de twee
twee de
de meester,
meester, wie
wie de
dedienaar
dienaar isis:: hij,
hij, die
die zoo
zoo
wie van
even
het decoctum
decoctum op
op het
hetstoepfornuis
stoepfornuis heeft
heeftgeroerd,
geroerd, en
en
even het
thands
winkellessenaar de
pen voert
voert:: de
de man
man met
met
thands achter
achter de winkellessenaar
de pen
den
nieuwlings uit
uit het
hetOosten
Oosteningevoerden
ingevoerdenkamerjapon
kamerjapon en
en de
de
den nieuwlings
fluweelen
muts;; of
of de
de bleeke,
bleeke,manlijk
manlijknadenkende
nadenkende jongling,
jongling,
fluweelen muts
in
het donkere
donkere wambuis,
wambuis, met
met breed
breed omgeslagen
omgeslagen witte
witte halshalsin het
boord,
die
bij
de
vijzel
staat.
boord, die bij
vijzel staat.
dat
Eene meer
dan gewone
gewone drukte
drukte in de
de straten
straten bewijst,
bewijst, dat
meer dan
er
iets aan
aan de
de hand
hand is,
is, —
- al
.alzetten
zettenininhet
het„Gryse
"GrysePeerdt"
Peerdt"
er iets
meester
en dienaar
dienaar hun
hundagelijksch
dagelijksch bedrijf,
bedrijf, maar
maar 't't schijnt,
schijnt,
meester en
rustig
rustig voort.
Zij
zullen trouwens
trouwens in deze
deze rust
rust spoedig
spoedig genoeg
genoeg gestoord
gestoord
Zij zullen
zijn
worden.
Terwijl toch
eerzame Cornelis
CornelisGrijspaerdt
Grijspaerdt ininzijn
worden. Terwij1
toch de eerzame
rekeningenboek
eenige regels
regels
rekeningenboekonder
onder verschillende
verschillende hoofden
hoofden eenige

** ISis Juni.
Juni.
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potjenslatijn inschrijft,
inschrijft, dat
dat hij overneemt
overneemt van de
devierkante
vierkante
potjenslatijn
die zoo
zoo dadelijk
dadelijk aan
aan een
een ellenlangen
ellenlangen lias
lias zullen
papiertjens, die
geregen, komt
komt er
er eene goede vriendin van
van hem
hem
worden geregen,
niet
verhindert,
dat
zij
binnen,
wier
mannelijk
aangezicht
verhindert,
zij
een
binnen, wier mannelijk
beroep uitoefent
uitoefent van
teder vrouwelijk
vrouwelijk belang.
belang. Het isis de
de
beroep
van een teder
vroêmoêr Nelletjen
Nelletjen Conings,
Conings, geboortig van
van Nahuys,
wakkere vrotmoér
den geleerden
geleerden kruidmenger komt uitnoodigen
uitnoodigen een
een bezoek
die den
brengen aan
aan Christina
Christina Visscher,
Visscher, ** huisvrouw
Willem
huisvrouw van
van Willem
te brengen
die zoo
zoo even
even in
in de
de kraam
kraam isis gekomen
gekomen van
van een
een
Thijm, die
jongen zoon.
„behoorlijk een
"Vergeet niet,
niet, meester
meester Cornelis,"
Cornelis," zegt
zegt zij,
zij, "behoorlijk
„Vergeet
bij je te
te steken.
steken . .. .... Het schepie is vlot genoeg
mangeldrank bij
van stapel
stapel geloopen
geloopen;; maar
weet, hoe
hoe Juffert
jens als de
Juffertjens
maar je
je weet,
van
dochter van
van Jannetgen Crap
over denken:
denken : als
als ze geen
Crap er over
dochter
slokkie mangeldrank
mangeldrank of
wat in
in het
hetlijf
lijfhebben,
hebben, isis het
het of
of
of wat
had gedaan
gedaan ....•
. . .,""
haar werk
werk niet
niet goed had
moeder Nelletjen haar
De Pharmaceut, die
een bleek
bleek man,
man, met
metzachte
zachtestem
stemwas,
was,
die een
oudtijds chirurg,
sedert 12
kinderloos weduwnaar;
weduwnaar ; en
chirurg, sedert
1 2 jaar kinderloos
sedert 16 opvolger
van zijn
schoonvader, knikte
knikte met zeker
zijn schoonvader,
opvolger van
gewicht;
schrijfstompjen op den
den lessenaar,
lessenaar,
zijn schrijfstompjen
gewicht ; deponeerde zijn
en zeide zacht
zacht:: "Ik
zal zoo
zoo aanstonds
aanstonds komen."
komen."
„Ik zal
,,]oannes,"
luidde toen
toen zijn
zijn woord
woord tot
totden
dendienaar,
dienaar,
zoo luidde
„Joannes," zoo
"zet
mangelen
in
de
week,
voor
eene
nieuwe
Emulsio
.AmygEmu/slo
Amyg„zet mangelen in
week, voor
dalarum.
zal deze" (hij wees naar
naar eene lange witte ftesch,
flesch,
Ik zal
dalarunt. Ik
die
op de
detoonbank
toonbank gereed
gereed stond)
stond)„maar
"maarmeênemen
meênemen voor
voor
die op
]ufvrouw
Jufvrouw Thijms."
"Goed,
meester," was
was Joannes'
andwoord. En tien minuten
Joannes' andwoord.
„Goed, meester,"
later
stond niet, gelijk
denken zoû,
zoA, Joannes amandelen
gelijk men denken
later stond
te kneuzen, maar zat hij,
bij afwezigheid
afwezigheid van
van den
den patroon,
patroon,
hij, bij
in
de opop- ofofbinnenkamer,
binnenkamer, en
en luisterde maar
enkele reis
maar een
een enkele
in de
of het
het schelletjen ook weêrklonk, dat aan de winkelbovendeur
was
vastgemaakt.
was vastgemaakt.
Het vertrek,
vertrek, waar
waar hij
hij zich
zich beyond,
bevond, ontving
ontvinghaar
haarhoog
hoog licht
licht
van
een
plat,
dat..de
voorraadskamer,
tevens
labotevens
geheim
van een plat, dat. _ de
ratorium van
Grijspaerdt, overwelfde
men
overwelfde (als men
van den aptheker Grijspaerdt,
dit
woord van
van een
een vlakke zoldering
zoldering gebruiken
gebruikenkan).
kan). De
dit woord
jongeling
scheen een liefhebber
liefhebber van
van lezen:
hier
lezen : niet
niet dat
dat de
de hier
jongeling scheen

** De

Warande,
bl. 382.
Warande, X, bI.
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op
een breed
breed rek
rek geschaarde
geschaarde boeken
boeken met
met zijn,
e XlcI libris
i b ris
op een
zijn ie
vercierd
.
waren;
wellicht
behoorden
de
meesten
aan
den
vercierd waren; wellicht behoorden de meesten aan den
„konstgheleerden" Grijspaerdt
maar hij zat
"konstgheleerden"
Grijspaerdt; ; maar
zat inincliepe
diepegedachgedachten
aan de
detafel
tafelvoor
voor
opgeslagenquarto-boekjen.
quarto-boekjen. Dat
Dat
ten aan
eeneen
opgeslagen
boekjen
pas verschenen
verschenen treurspel
treurspel van
van Vondel,
Vondel,
boekjen was
was het
het pas
Zungchin, of- ondergang der Sz'neesche
SineescheHeerschappye.
Heerscharne. Al spoehetrinkelen
rinkelen
dig
werd hij
hij ininzijne
zijneaandacht
aandachtgestoord,
gestoord,door
doorhet
dig werd
der
straatdeur —
- der
der bovenhelft
bovenhelft namelijk.
namelijk. Hij
Hij keek
keek door
door
der straatdeur
denwinkel
winkeluitkwam,
uitkwam,daalde
daaldedrie
drietrapjens
trapjens
een
venster, dat
dat ininden
een venster,
af,
schreed door
door het
het voorhuis
voorhuis en
en opende
opendeden
denbezoeker
bezoeker de
de
af, schreed
onderdeur.
"Zoo,
Sinjeur Zoet,"
Zoet," zeide
zeide hij
hij met
meteen
eenvernepen
vernepenzucht,
zucht,
„Zoo, Sinjeur
leerlinghet
hetmaakt
maakt?
"komt
zien, hoe
hoe jejeleerling
„komt gij
gij eens zien,
? . ....
. .""
-— "Gij,
bekende AmAm„Gij, mijn
mijn leerling!"
leerling !"zeide
zeide Jan
Jan Zoet,
Zoet, de bekende
sterdamsche
dieaan
aanPieter
PieterJanssen
JanssenZoet
Zoeten
enDiewertgen
Diewertgen
sterdamsche poëet, die
leelijkste
Albers,
respektievelijk zijn
moeder *,
Albers, respektievelijk
zijn vader
vader en moeder
*, het leelijkste
gezicht
destokkerigste
stokkerigste haren
haren tetedanken
danken had,
had, die
die ooit
ooit
gezicht en de
"Ge scheert
scheert
een hollandschen
hollandschen Trissotin
Trissotin ontcierd
ontcierd hebben
hebben .....
. . . „Ge
den
gek met
met me
me!"
den gek
!"
De
jonge Antonides,
Antonides,want
wantdeze
dezeapthekersleerling
apthekersleerling was
was
De jonge
niemant
anders dan de
de aanstaande
aanstaande dichter
dichter van
van den
den V-stroom,
niemant anders
Y-stroom,
de
jonge Antonides
Antonides vertrok
vertrok zijn
zijn vlot
vlotenenfijn
fijnbewerktuigd
bewerktuigd
de jonge
gelaat tot
tot eene
eeneuitdrukking
uitdrukkingvan
vanweiwillende
welwillendeverschooning,
verschooning,
gelaat
waar
niet vreemd
vreemd aan
aan was.
was.
waar zekere
zekere spot
spot niet
"Neen,"
Jan Zoet
Zoet te-vrede
te-vrede voort,
voort, „ik
"ikkwam
kwammaar
maar
„Neen," ging
ging Jan
eens hooren
hooren of
of je-lui
je-luiwel
welaan
aanden
denamandeldrank
amandeldrankdenkt,
denkt,waar
waar
mijn Sybilletjen
Sybilletjen van avond
avond haar
haar kameraadtjens
kameraadtjens op denkt
denkt te
te
mijn
onthalen."
onthalen. "
-— „ja,
"Ja,zeker,"
zeker,"andwoordde
andwoordde 's Heeren Grijspaerdts
Grijspaerdts provisor;
provisor ;
"maar de patroon
patroon isis zoo
zooeven
evenbijbijeen
eenkraamvrouw
kraamvrouwgeroepen
geroepen
„maar
er periculum
periculum in mora
zijn, den
den
en
heeft, dewijl
dewijl er
en heeft,
mora scheen
scheen te zijn,
drank meêgenomen. We
Wezullen
zullener
erterstond
terstond een
eentweeden
tweedenmaken,
maken,
drank
Maarkom
kombinnen,
binnen,
Juffer Sybille
Sybille op
opzijn
zijntijd
tijdbedienen
bedienen. ....•
en Juffer
. . Maar
Sjeur Zoet,"
Zoet," En de
de beide
beidedichters
dichtersklommen
klommen naar
naar de
deachterachterSjeur
kamer.
Pas had
had echter
echter Jan
Jan Zoet,
Zoet, die
die „wijncoper"
"wijncoper" was
was in
in de
de
Pas
"Binnen-Brouwersstraet" en
van de
de aptheek,
aptheek,
„Binnen-Brouwersstraet"
en een
een goede
goede klant van
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hij, uit zijn
zijn eerste huwelijk
huwelijk (met
(met Machteltie Claesdochter)
Claesdochter)
daar hij,
bij zijne tegenwoordige
rijk met
met kinderen
kinderen was
was gezegend en bij
rijk
er reeds
reeds weder
weder een
een derd'-halftal had overgewederhelft ** er
wederhelft
haaltjens
wonnen, —
- pas
pas had
had hij
hij een
een paar
paar haalt
jens aan
aan den
den hem
hem
wonnen,
Gouwenaar gedaan, of de
de winkeldeur had
vriendlijk geboden Gouwenaar
en Antonides bracht
bracht twee andere
andere bebegerinkeld, en
andermaal gerinkeld,
binnen.
zoekers binnen.
een deftig
"„Wel,
Wel, Parnashoofd
Parnashoofd !"
éen van beiden,
beiden, -— een
deftig
!" zeide
zeide éen
? Ter goeder
54-jarig burger
burger -— "vinden
we UE. hier
hier?
goeder tijd!
tijd !
„vinden we
54-jarig
Hebt-geer
van gehoord
gehoord? - De Engelschen bennen geslagen.
Hebt-ge
er van
Het is
is nou
nou zeker, dat
drie van
van haarluî
door de
de
schepen door
dat drie
haarlui schepen
Het
Amsterdammers aan
prijs gemaakt,
gemaakt,
Amsterdammers
aan boord
boord zijn
zijn geklampt
geklampt en
en prijs
dat Barklay, de Engelsche Vice-Admiraal, doodgeschoten
en dat
verbrand....
is. We
We hebben
hebben verscheyen
verscheyen Engelsche
Engelsche schepen verbrand
....
is.
en
ze
zeggen,
dat
in
Tessel
het
bericht
is,
dat
de
vijand
het
bericht
is,
dat
de
vijand
dat
in
en ze
koers gezet heeft
heeft naar
naar zijn
zijn kust."
kust." tt
koers
Jan
Zoet trok volstrekt
te-vreden gezicht
gezicht niet,
niet, dat zijn
volstrekt het te-vreden
Jan Zoet
vriend,
heette, verwachtte. We moVisscher heette,
vriend, die Lambertus Visscher
gen in dezen Lambertus
Lambertus den
gelukkigen grootvader
grootvader begroeden gelukkigen
dochter, het
het kraamvrouwtjen Christina Thijm,
wiens dochter,
ten, voor wiens
de
lieden van
van de
de kunst
kunst zich
zich zoo
zoo bizonder interesseerden,
interesseerden, en
de lieden
zijrt geestdrift
geestdrift wegends het behaalde
behaalde landsvoorwellicht
weilicht was
was zijn
deel
ook uit
dezen hoofde levendiger
dat der
der anderen.
levendiger dan
dan dat
deel ook
uit dezen
Zijn
was een
een man,
man, die
die iets
ietsjonger
jonger kon
kon zijn dan hij,
Zijn gezel
gezel was
met
wat verbruind en rimpelig gelaat en vreemde, scherpe
met een wat
oogen. Hunne
onaangename uitdrukking
uitdrukking was vooral
vooral te wijten
Hunne onaangename
telkens wijd opende
aan
de omstandigheid, dat hij ze
aan de
ze telkens
opende en
dat
kant van
van het
het bovenlid, tot halverweg de dunne wimdat de
de kant
pertjens dan
bovendeel,
achter het vleezig bovendeel,
dan geheel wegschool achter
dat onder den
wenkbrauw proëmineerde.
man heette
heette
proemineerde. Deze
den wenkbrauw
Deze man
5). Ook
Jacob Steendam
Ook hij
hij gaf zijne
zijne meening over
over de 100Steendam 5).
loopende maren. "Ja,"
al grootsch op,
„ Ja," zeide hij,
hij, "men
„men gaat
gaat er al
dat
de Engelschen geslagen
zouden wezen;
dat de
geslagen zouden
maar men verwezen ; maar
geet maar
dikwijls, dat
dat de
de He
e r de
wind en
en de zeeën
maar al
al te dikwijls,
Heer
de wind
zeeen
gebiedt,
en
dat
het
voortzetten
van
den
slag
op
Pinxtergebiedt, en dat het
van den slag
zondag
(waar we
nog geen
geen bijzonderheden
bijzonderheden van
van kennen) de
zondag (waar
we nog
de

* IX
112 Okt.
Annetie Conings,
Conings, van
van Nahuys,
Nahuys, thands
thands oud
oud 29
129 j.
(;), 12
Okt. 1663)
.63) Annetie
tt Brandt,
Brandt, Leven
t)/ln de
de Baiter,
Ruiter,
Leven van

bi.
bl. 480.
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heele zaak
nog wel
wel eens
eensfaliekant
faliekant kon
kondoen
doenuitkomen."
uitkomen."
zaak nog
—
- "Ze
zeggen ten
ten minste,"
minste," merkte
merkte Jan
Jan Zoet
Zoet aan,
aan, „dat
"dat
„Ze zeggen
De Ruyter
Ruyter Tromp
Tromp naar
naar het
het lastigste
lastigste punt
punt gestuurd
gestuurd heeft
heeft en
en
hem
daar mooi
mooi ininhet
hetnaauw
naauwheeft
heeftgelaten.
gelaten.Toen
Toenmoet
moetTromp
Tromp
hem daar
overgegaan
op het
hetschip
schipvan
vanKapt.
Kapt.Swart
Swart;
maar al
al
overgegaan wezen
wezen op
; maar
heeft
hij
daar
de
Admiraalsvlag
laten
waayen,
De
Ruyter
heeft hij daar de Admiraalsvlag laten waayen, De Ruyter
liet
hem in
de steek...."
steek. ... "
liet hem
in de
Alvorens
den persoon
persoon gaan
gaan beschrijven,
beschrijven, die
die op
op dit
dit
Alvorens wij
wij den
oogenblik
de achterkamer
achterkamer des
desapthekers
apthekersbinnentrad,
binnentrad, willen
willen
oogenblik de
wij
eerst nog
nogeen
eenpaar
paarwoorden
woorden zeggen
zeggen van
van de
degasten
gasten die
die
wij eerst
Antonides zoo
zooonverwachts
onverwachtswaren
warenkomen
komenovervallen.
overvallen.Zij
Zijwaren
waren
gezamendlijk, en
met nog
nogvele
veleanderen
anderen(als
(alsKarel
KarelVerloove,
Verloove,
gezamendlijk,
en met
Jan
Zoutman Jr ,, Pieter
Claes Seep,
Seep,Pieter
Verhoeck,
Jan Zoutman
Pieter Rixtel, Claes
Pieter Verhoeck,
enz.
enz. 6)
6) leden
leden van
van het
hetdichtgenootschap,
dichtgenootschap,dat
dat„ten
"tenhuyse"
huyse"
enz. enz.
van
Jan Zoet
Zoet en
enonder
onderzijn
zijn„beleyd"
"beleyd"vergaderde.
vergaderde.Men
Men beseft
beseft
van Jan
lichtelijk,
hetberoep
beroepvan
vandezen
dezenwijnkooper,
wijnkooper, die
die achter
achter
lichtelijk, dat het
zijn
"wijtthuys" DE SOETE RUST genaamd
een aardigen
aardigen
zijn „wijnhuys"
genaamd ** ook een
tuin
had liggen
liggen-t,
t, zijne
zijnewoning
w<>ningzeer
zeergeschikt
geschiktmaakte
maakte voor
voor
tuin had
gezellige
bij-een-komsten, en
dat onze
onze Mxcenas
M;:ecenas op
op zijn
zijn
gezellige bij-een-komsten,
en dat
"Parnassus
Konst-schoole ter
ter Deugd",
Deugd", gelijk
gelijk hij
hij
„Parnassusaan
aan 't'tY
Y en Konst-schoole
zijne
instelling noemde,
noemde, met
metniet
nietminder
mindergenoegen
genoegenzijne
zijne ankers
ankers
zijne instelling
wijn
als zijne
zijne orakels
orakelsvoor
voorde
de„Liefhebbers
"Liefhebbersder
dereedelle
eedellePoezie"
Poëzie"
wijn als
getapt
hebben §.
§.
getapt zal hebben
,,'t
der Dighteren,
Dighteren, onder
onder den
den Hooft-Poet
Hooft-Poët Jan
Jan Zoet"
Zoet"
Bendt der
„'t Bendt
hield
zich
vooral
bezig
met
de
bewerking
van
Prijsvaerzen.
hield zich vooral bezig met de bewerking van Prijsvaerzen.
Jan
Zoet gaf
gaf de
destof,
stof,doorgaands
doorgaands eene
eene vraag,
vraag, op,
op, en
en de
de
Jan Zoet
"Liefhebbers
de vrye-konst"
vrye-konst" dongen
dongenmet
methunne
hunneberijmde
berijmde
„Liefhebbers van de
andwoorden
"Lauwer". die,
in een
een berijmd
berijmd „recht"rechtandwoorden naar
naar den
den „Lauwer".
die, in
matig
oordeel",
door
Jan
Zoet,
M;:eceen
en
hospes
tevens,
matig oordeel", door Jan Zoet, Mæceen en hospes tevens,
werd
toegekend.
werd toegekend.
Onze
Jan, die,
die, even
even als
als Breêro6
Breêroó (en
(en Hooft,
Hooft, ininzijn
zijn eerste
eerste
Onze Jan,
tijdperk),
gewoonte had
had achter
achter zijn
zijn naam
naam den
den titel
titel van
van
tijdperk), de
de gewoonte
"Amsterdammer"
schrijven, betoonde
betoonde zich
zich niet
niet zeer
zeer amam„Amsterdammer" te
te schrijven,
sterdamsch
in zijne
zijne politieke
politieke gevoelens.
gevoelens. Door
Door toevallige
toevallige omomsterdamsch in
standigheden
aanraking met
het Princelijk
Princelijk Hof
Hof in
in 's Grastandigheden in
in aanraking
met het

** D'uitsteekenste
D'I/itsteekenste Digtk.
Digtk.werken
werken

van
Zoet (1714),
t T.
p. b1.266.
van Jan Zoet
(x7x4), bi.
bl. 62.
62. iT. a.
a. p.
§ Parn.
Pa,.,.. aan 't't Y,
Y. of Komt-sck.
DeiI9d, ontslooten
.... ten
ten HI/gse
dool'
Konst-sck. ter Deugd,
ontslooten enz
enz....
Huyse en
en door
belegd
Jan Zoet,
Zoet,Amsterdammer.
.d.lnsterdammer. t't' Amst. By Jacob Benjamin,
Benjamin, 1663.
beleyd van Jan
1663.
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venhage gekomen, genoot hij bij
herhaling de eer zijne koude
bij herhaling
voor de
en stooterige vaerzen
vaerzen voor
de Oranje-familie
Oranje-familie ten
ten gehoore te
brengen
*, zelfs
zegt men,
men,dat
dathij
hijininbriefwisseling
briefwisselinggestaan
gestaan
brengen *,
zelfs zegt
heeft
met
Amalia
van
Solms
t:
reden
genoeg
dat
Jan
Zoet
f : reden genoeg dat Jan Zoet
heeft met
Wittbehoorde,
behoorde, en
en ook altijd
niet tot de
de jongens
jongens van
van jan
Jan de
de Witt
niet
geneigd
was den
denkleingeestigen
kleingeestigenCornelis
CornelisTromp,
Tromp,tegenover
tegenover
geneigd was
den grootmoedigen De
Ruyter, bij
bijhunne
hunneverdeeldheid
verdeeldheid in
in
De Ruyter,
't gelijk
gelijk te stellen.
De Ruyter - Tromp
Hij had
beschuldiging, dat
had juist
juist de beschuldiging,
dat De
Tromp in
den
had gelaten
gelaten op
op snorkenden toon uitgebracht, toen
den steek had
met vrij
vrij wat
wat gedruisch een jonge man de kamer binnenstormde,
in stand
stand en
en kleeding van
hier tegenwoordigen sterk
die
die in
van de hier
onderscheiden
was. Hij droeg
dun violetvioletdroeg een wambuis van
onderscheiden was.
van dun
kleurig fluweel,
de breede opslagen
tijd, op
op wier
fluweel, met
met de
opslagen van
van de tijd,
paerelgrijs
paer' elgrijs de staelen knopen
knopen nog weêr helder uitkwamen;
uitkwamen ;
aan zijn dikken sluyerdas
prijkte een fraaye kant
kant;; zijn
sluyerdas prijkte
zijn beenbeenbekleeding streefde
de rhingraves Louis
V na;
streefde de
Louis XI
XIV
maar hij
na ; maar
bij;; hij
droeg
er hooge lichtbruine
sporen bij
lichtbruine laarzen
laarzen met sporen
hij had
droeg er
ook
een
fraai
metalen
kuras
over
zijn
wambuis
aan,
droeg
ook een fraai metalen kuras over
wambuis aan, droeg
over
zijn linkerschouder
linkerschouder een
een vuurroode sjerp,
degen op
over zijn
sjerp, een
een degen
den
rug en
en een
een kleinen
kleinen zwarten hoed
liggende witte
witte
den rug
hoed met liggende
pluimen
het hoofd.
hoofd. Hij had
had lang krullend haar, bruine
pluimen op
op het
knevelt
jens en
een blozend
blozend uitzicht.
uitzicht. Hij hield
een zweep in
en een
hield een
kneveltjens
de hand.
hand. Nochtans
Nochtans was
was hij een gepromoveerd
gepromoveerd advokaat.
"Wat
hoor ik?"
hij, „is
"is er
er hier
hier misschien
misschien iemant, die
riep hij,
ik ?" riep
„Wat hoor
de steek
steek heeft
heeft gelaten!
zegt
dat De
De Ruyter
Ruyter - Tromp
Tromp in
in de
zegt dat
gelaten ! —
Gij-lié weet
er
niets
van.
Maar
ik
weet
er
van.
..
ik
kom
weet er niets van. Maar
weet
van . . . ik kom
er van.
van ...
. .""
zoo, Mijnheer
Mijnheer Abba!"
Antonides:: "dat
-— "Wel
„Wel zoo,
Abba !" zeide Antonides
„dat is
belangrijk!! ga zitteR."
zitten."
belangrijk
Al de
deaanwezigen
aanwezigen waren
warennamelijk
namelijk opgestaan.
opgestaan. „In
"In tegenTromp, die
die zich
zich
deel," ging
de Heer
Heer Abba voort,
ging de
voort, "het
„het is Tromp,
niet aan
aan de
de afspraak
afspraak gehouden
gehouden had.
had. ..
. . Maar,
Maar, in ieder geval. ....
de viktorie is aan
aan ons
ons....
. .""
-— "Ik
dat onze
„Ik hoor," waagde Lambertus Visscher te zeggen, "„dat
Amsterdamsche
Kapteins Hein Adriaenssen, Jan
Amsterdamsche Kapteins
Jan van Amstel
en
Van der
der Zaen
d'rlut zoo voorbeeldig gekweten hebben
en Van
Zaen d'rlut
hebben....
. .""
* Zie bijv.
bijv. D'uit8t.
D'uitst. boven
boven aang. bi.
bl. Il7.
1x7.

ti. T.
T. a. p. Voorb.,

bi.
bl. *5.
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„ Ja, dat
dat weet ik
-— "Ja,
ik zoo
zoo precies
precies niet,"
niet," zei
zeÎ de
de Heer Abba
Abba::
Comte de Guiche en zijn
„ik wás
wa's met mijn
"ik
mijn vriend den Comte
zijn zwager
den
Prins van
van Monaco.
Monaco. Wij
Wij waren
waren aan
aan boord
boord bij
den Prins
bij Jonker
jonker Qtto
Otto
wij uit
uit
toen dit
van Treslong, toen
dit schip
schip in
in brand
brand raakte
raakte en
en wij
Treslongs galjoen oversprongen
oversprongen op
ophet
hetschip
schipvan
vanden
den Kapitein
Kapitein
zwager van
van den
den Admiraal,
Admiraal, die
die zelf ons
Van
Gelder *, den
den zwager
Van Gelder
was er bij
bij toen
toen de
de groote steng
later aan boord nam...
nam. . . Ik
Ik was
Zeven Provincim
met
vlag en
en wimpel
wimpel van
van De Zeven
met vlag
Provincien werd
afgeschoten t-I- . ..
was je
je me
me dat
dat
. . Een heidensch leven
leven was
daar
Ruyter was
was onget!venaard:
en
ongeevenaard : heerlijk,
daar....•
. .. De Ruyter
heerlijk, moedig,
moedig, en
kalm...."
kalm
.... "
-— "Als
Vader Vondel
Vondel daarvan
daarvan hoort,"
hoort," zeide Lambert
„Als Vader
we zeker we'èr
weêr een treffelijk
Visscher,
"krijgen we
Visscher, „krijgen
treffelijk lierdicht ....
. .""
-— "Ten
minste als
als de
de Paus
Paus permissie
permissie geeft,"
geeft," zeide Steen„Ten minste
dam,
...
dam, de aspirant-ziekentrooster .....
-— "Wie
waagt het
het hier
hier oneerbiedig
oneerbiedig over
over den
den Beste-vaêr
„Wie waagt
Beste-vahr
te spreken I"I" riep
riep Abba met vonkelenden blik
blik;j en zijn
zijn rijzweep verheffende,
hij de
de lange streng
lucht
verheffende, deed
deed hij
streng door
door de lucht
ze met
met zulk een kracht om den tophoed
zwieren en
slingerde ze
en slingerde
van Steendam, dat
hij hem
hem dien
dien van
van het
het hoofd
hoofd sloeg,
sloeg, wel
wel
dat hij
twee manslengten
manslengten ver.
ver.
onze
Zoo
rood als
als Meester
Meester Abba werd,
werd, zoo bleek werd
Zoo rood
werd onze
Jacob ....
....
"Ik
alleen maar
maar willen
willen zeggen ....
willen zeggen
zeggen ....
„Ik heb alleen
. . . . willen
. .""
stamelde hij.
hij.
"Wat
hebt willen
zeggen, ellendige
femelaar, gaat me
me
willen zeggen,
„Wat je hebt
ellendige femelaar,
van," bulderde
bulderde Abba:
versta niet,
niet, dat
dat ininmijn
mijn
niet van,"
Abba : "maar
„maar ik
ik versta
oneer van
vanVondel
Vondelwordt
wordtgesproken
gesproken ....
tegenwoordigheid
tegenwoordigheid tot oneer
....
Wil Antonides dat
toelaten,
dat
is
zijn
zaak.
.
..
Maar
dat toelaten,
is zijn zaak . . . Maar als
zich aan
aan Beste-vaêr
ik
hier Heer was....
ik hier
was . . . . die
die zich
Beste-vaer vergreep,
smeet
de trappen
trappen af ...
. . .""
smeet ik de
-— "Geloof
mij, Heer
Heer Abba,"
zeide Antonides,
Antonides, ontroerd
Abba," zeide
„Geloof mij,
in
de
oogen,
"het
zoû
aan mij
mij
en
met
tranen
en met tranen in de
„het zoi1 allerminst
allerminst aan
passen, dien
oude vader
vader als een
een zoon
zoon liefheeft en opleidt,
passen,
dien de
de oude
toe
telaten,
laten,dat
dathijhij
gehoond
werd,maar
maarmisschien
misschien heeft
heeft
toe te
gehoond
werd,
zoo erg
erg niet
niet gemeend
gemeend ....
JJacob
acob het
. . . .""
het zoo
Intusschen had
Jan Zoet
Zoet het
hetbruin-zwarte
bruin-zwarte hoofddeksel
hoofddeksel van
van
had Jan

** G. Brandt,
Brandt, Het leven
kven van
van de
de

Ruit".
482. tis T.
a. p. bl.
bI. 486.
T. a.
Buiter, bI.
bl. 482.
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Steendam opgeraapt
fluisterde hem
hij maar
opgeraapt en
en fluisterde
hem in,
in, dat hij
maar heen
heen
zoil gaan.
zoû
Juist
voorslag van
van twaalven.
twaalven.
Juist sloeg
sloeg de Westerkerksklok het voorslag
"Ik
moet wech,"
zeide Steendam
Steendam bibberend,
„Ik moet
wech," zeide
bibberend, maar
maar denk
niet,
jongeling, dat
ik voor
voor uu vervaerd
vervaerd ben.
Ik vergeef
vergeef u,
niet, jongeling,
dat ik
ben. Ik
zoo
als het
het een
een Christen
Christen en
en kerkedienaar past, maar
zoo als
maar ook uw
zweepslag
mij niet
niet verzoenen met
zweepslag zal
zal mij
Schandvlek aller
aller Dichters"
....
"Den
groten Weyfelaer, de Schandvlek
„Den groten
Dichters"..
..
Dezen
vaersregel haalde Steendam aan
een schimpdicht,
Dezen vaersregel
aan uit
uit een
dat
hij een
een twintig
twintigjaar
jaargeleden
geledentegen
tegenVondel
Vondel had
had uitgedat hij
bij dit citaat
citaat dicht
dicht aan
aan de
de kamergeven
geven ** Gelukkig
Gelukkig dat
dat hij
hij bij
deur stond
in een oogenblik
oogenblik met zijn magere beenen het
stond en
en in
winkeltrapjen afwas.
Mr Bartholomreus
er echter
echter de
de man
man niet
niet naar
naar
Bartholomæus Abba was
was er
hem
zoo spoedig
spoedig een
een pour acquit
hem zoo
acquit te verstrekken.
verstrekken. Hij
Hij vloog
achter hem
achter
hem aan,
aan, en
en wellicht
wellicht zoû
hij op
straat hem
hem zelfs
zelfs
zoll hij
op de straat
te paard
paard hebben
hebben nagezeten
nagezeten (de
(de klepper
klepper van
van den
denadvocaatadvocaatrapierheld stond
nog voor
voor de
dedeur),
deur), had
had hem,
hem, in
in het
het half
half
stond nog
donker
den winkel,
winkel, niet
niet iemant staande
gehouden,
donker van
van den
staande gehouden, op
men niet
niet was
wasvoorbereid.
voorbereid.
wiens komst
komst men
"Heer
kent het
het groote nieuws
nieuws!"
„Heer Abba!
Abba ! gij
gij kent
!" luidde 't woord
van
dezen.
van dezen.
jonkman.
"Ja,
dank I! beste vader I"
„Ja, God
God dank
!" andwoordde de jonkman.
Vondel, want
want hij
hij was
was het
het zelf,
zelf, bleek
bleek van
van
En te gelijk
gelijk had
had Vondel,
in het
het zwarte oog, Mr
Mr Barthelkonen en
met een
een zonnestraal
zonnestraal in
konen
en met
mëus bij
bij den
den arm
arm genomen,
genomen, en
en de
de beide
beide Heeren, de oude
oude
meus
en de
de jonge, traden
traden de kamer
kamer binnen,
binnen, waar
waar Antonides, Jan
en
Vondel is
is uitgegeven
uitgegeven in de
de D. Warande.
** Het schimpdicht van Steendam op
op Vondel
TVarande.
R., I,
I, bl.
bi. 393. Steendam
Steendam liet
liet zich
zich niet
niet altijd
altijdeven
evenongunstig
ongunstig over
over Vondel
Vondel uit
uit
N. R.,
In een
een gedicht,
gedicht, door
door hem
hem in
in 1639
gericht, „An
nAn de
de.,
PoetesseAaffie
Aaflie Cornelis
In
z639 gericht,
......Poetesse
komen de volgende
volgende regels
regels voor
voor::
tot Enckhuysen komen
nO!! Phenix
Phenix van Holland,
Holland. en
en aller
allerVrouwen
VrouwenBeeld."
Beeld,"
„0
nGij Rijmd,
Rijmd. en Dicht,
Dicht. en
en Sticht,
Sticht. ó6 Fakkel
Fakkel van
van Enckhuysen:
„Gij
Enckhuysen :
Gelijk als
Anna was
was van
van drie
driegekroonde
gekroonde Kruysen.
Gelijk
als Anna
Kruysen,
Die d'eelste Rijmer roemd van 't gansch Batavia."
laatste regels,
regels. dat
dat „Aaffie"
nAaffie" voor Enkhuizen was
versta ten
ten minste
minste door
door de
de 22 laatste
Ik versta
wat Anna
Anna Roemers
Roemers was
wasvoor
voorAmsterdam,
Amsterdam. Anna
Anna die
die door
door Vondel geprezen
geprezen is {in
wat
On
Geóoof'tedic4t op de Holl.
Hall, Sappho).
Sapp4a). Distelv.
Distel". II,
Il. 192.
zijn Geboortedicht
192.
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Zoet en
Lambert Visscher
Visscher eenigszins
eenigszins onrustig
onrustigbespraken,
bespraken,
en Lambert
hoe
de
twist
tusschen
Abba
en
Steendam
af
zoü
loopen.
hoe de twist tusschen Abba en Steendam af zoil loopen.
Vondel
stapte zwijgend
zwijgend op
op Antonides
Antonides toe,
toe,en
endrukte
drukte hem
hem
Vondel stapte
aan
zijn hart.
hart.
aan zijn
"Mijn
een geluk
geluk! ! God
God is
is met
met ons
ons
„Mijn zoon
zoon1"!" riep
riep hij,
hij, "wat
„wat een
Adgeweest.
Helaas!! Abraham
Abraham Vander
Hulst, de Luitenant
Luitenant Adgeweest. Helaas
Vander Hulst,
miraal
Evertszoon, onze
onze Amsterdammers
Amsterdammers Pieter
PieterSalomons,
Salomons,
miraal Evertszoon,
Uytenhout,
Wijngaert en
en zoo
zoo velen
velen zijn
zijn gevallen,
gevallen, maar
maar het
het
Uytenhout, Wijngaert
Vaderland
gered! ! God
God zegene
zegene De Ruyter
Ruyter voor
voor die
die heerheerVaderland is
is gered
overwinning!....
gij lieden
lieden hoe
hoehij
hijgesproken
gesproken
lijke
lijke overwinning
! . . . .Weet
Weet gij
heeft!
roerend!! . . ..
Hier heb
hebikikzijn
zijnlaatste
laatsteopwekking,
opwekking,
heeft ! 't Is roerend
. . Hier
de spruit
spruit van
van den
den behaalden
behaalden lauwer
lauwer .....
. . .""
,,- 0, wij
zijn overgelukkig,
overgelukkig, Vader
Vader!"
andwoordde de
de
wij zijn
!" andwoordde
7),
jonge dichter
dichter iningeestdrift.
geestdrift.Uw
Uwvriend,
vriend,mijnheer
mijnheerAbba
Abba7),
jonge
komt
rechtstreeks van
van de
de vloot
vloot.. ...... Maar
Maar ga
gazitten,
zitten,Vader
Vader!
komt rechtstreeks
!
."
Gij
uwen adem
adem kwijt
kwijt. ...
Gij zijt uwen
. . ."
Men
schoof Vondel
Vondel eenen
een en stoel
stoel bij.
bij. Het
Hetgezelschap
gezelschapnam
nam
Men schoof
plaats.
hij," hernam
hernam Vondel,
Vondel, „toen
"toen Prins
Prins Robert
Robert de
de
,.Zóo
„Z6o sprak
sprak hij,"
25 versche
versche schepen
schepen
Engelsche vloot,
vloot, na
na drie
drie dagen
dagenstrijdens,
strijdens, met
met25
was komen
komen versterken,"
versterken," en
en Vondel
Vondel haalde
haalde een
een brief
briefuit
uit den
den zak.
zak.
De Ruyter
Ruyter Al
ál de
deKapteins
Kapteins 's morgens vroeg
"Pinxter
„Pinxter 2 had
had De
aan
boord geseind
geseind en
ensprak
sprakaldus
aldus:
'Hierziet
zietgij
gijd'Engelsche,
d'Engelsche,
aan boord
: 'Hier
Watd'Engeld'Engel'hier
gij de
deNederlandtsche
Nederlandtscheoorlogsvlooten.
oorlogsvlooten. Wat
'hier ziet gij
'schen
ons vermogen,
vermogen, hebben
hebben de
devorige
vorigedagen
dagengeleerd.
geleerd.
'schen tegen ons
'De
strijd van
van éenen
éenen dag,
dag, daar
daar 's Lands
wel- of
ofkwalijk
kwalijk
'De strijd
Lands welmij uit
houden. De
De
'varen
hangt, hebt
‘varen aan
aan hangt,
hebt gij
gij nog
nog met
met mij
uit te houden.
verdedigen is uu ter
terhand
handgesteld.
gesteld.
'macht
vaderland te
te verdedigen
'macht om 't vaderland
'De
Heeren Staten,
Staten, de
devaders
vadersdes
desvaderlands,
vaderlands, onze
onzebloedbloed‘De Heeren
'verwanten,
vrouwen en kinderen,
kinderen, de
deliefste
liefstepanden,
panden,
'verwanten, onze
onze vrouwen
'haken
naar den gelukkigen
gelukkigen uitslag.
uitslag. Wilt
Wiltu utoch
tochdedezegekrans
zegekrans
'haken naar
gevecht van
vandrie
driedagen
dagenzoo
zoomanhaftig
manhaftig hebt
hebt
'die
gij in
in 't'tgevecht
'die gij
zelfdevijand,
vijand, dien
dien
'wechgesleept,
niet laten
latenontrooven.
ontrooven.'t 'tIsIsdedezelfde
'wechgesleept, niet
'gij
vluchten. Toont uu dan
dan als
alssoldaten.
soldaten.Beter
Beter
‘gij gisteren
gisteren zaagt
zaagt vluchten.
sterven,dan,
dan,als
alsschelmen
schelmen loopende,
loopende,
'is 't voor 't vaderland
vaderland te sterven,
"t
ten prooye
prooye der
der vijanden
vijanden te laten.
laten. Gij
Gij moet
moet vechten
vechten
''t zelve
zelve ten
~voor
vrijheid, ofofslaven
slavenworden
worden;
d'Engelschekerkers
kerkers
‘voor de vrijheid,
; ofofinind'Engelsche
'van
honger, ongemak
ongemak en stank
stank vergaan.
vergaan. Indien
Indien gij
gij malkanmalkan'van honger,
is, door
doorGods
Gods zegen,
zegen,
'deren
trouwelijk bijstaat, d'overwinning
d'overwinning is,
‘deren trouwelijk
„—
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'in
uwe hand.
hand. Gij
Gijziet
zietden
denvijand
vijandvast
vastaankomen.
aankomen. Met
Met de
de
'in uwe
'tong
valt niet
niet meer
meer tetedoen,
doen,nunumoet
moetmen
menmet
metde
devuist
vuist
'tong valt
!" zeide
vechten
.. .' * En God
Godlof
10ft"
zeideVondel,
Vondel,„onze
"onzeluiden
luiden hebben
hebben
vechten..
het
niet cinder
ónder hun
hun gelaten.
gelaten....
Gijzijt
zijtooggetuige
ooggetuige geweest,
geweest,
het niet
... Gij
Heer Abba..
Abba .... ."
."
Terwijl
Vondel met
met gevoelige
gevoeligestem
stemdedeschoone
schoonewoorden
woorden
Terwijl Vondel
van
De Ruyter
Ruyter voorlas,
voorlas, was
waseen
eenklant
klantder
deraptheek
aptheek tegen
tegt:n
van De
het raam
raam komen
komen kloppen,
kloppen, dat
datininden
denwinkel
winkeluitzag.
uitzag. Antonides
Antonides
had
zich naar
naar voren
voren begeven,
begeven, weinig
weinig gestemd
gestemd om
om voor
voor 4
had zich
duiten
kamille of
of voor
voor een
een stooter
stooter aloe
aloê om
omtetezetten
zetten:
maar
duiten kamille
: maar
dat
is
het
leven.
Hij
bleef
ondertusschen
langer
achter
de
dat is het leven. Hij bleef ondertusschen langer achter de
toonbank,
zijne vrienden
vrienden 't noodig oordeelden. Nu klopten
toonbank, dan zijne
zij,
op hunne
hunne beurt,
beurt, hem
hem weêr
weêr binnen.
binnen. Hij hield
hield een
een recept
recept
zij, op
in
de hand,
hand, dat
datdoor
doorden
denmennisten
mennistenDokter
DokterSijen
Sijenininpersoon
persoon
in de
was afgegeven.
afgegeven. Maar
Maarachter
achterop
ophet
hetrecept
recepthad
hadhij
hij het
hetvolgende
volgende
klinkdicht geschrapt
geschrapt::
.'

"Is
Teems met
brein noch
noch bloet
bloet tetestoppen
stoppen?
van den Teems
met brein
?
„Is 't bloethol van
Of moest
moest de Fransche
Fransche vlag,
vlag, in
in onze
onze vloot
vlootgeplant,
geplánt,
Noch eerst
eerst haer
haerkruin
kruindoen
doenzien
zienaen
aen
't wrokkentkrijtestrandt
krijtestrandt;
't wrokkent
;
Of Londens dwingelant
dwingelant op zijne
zijne mont
montdoen
doenkloppen
kloppen?
?
Brittanje was
belust haer
haer hollen
hollen balg
balg te
te proppen
proppen
was belust
Met
Neêrlants schat,
schat, of
of met
met het
hetheele
heeleNederlant
Nederlant:
Met Neérlants
:
Dus
schreeuwt zy,
roof: „De
"De Leeuw
Leeuw legt
legt aan
aanden
denbant.
bant.
Dus schreeuwt
zy, heet
heet op roof:
"Hy
slaept gerust,
gerust, 't
tijt hem
hem nu
nu van
van kant
kant teteschoppen.
schoppen.
„Hy slaept
't isis tijt
(Met
of oorlogsdeugt
oorlogsdeugt te winnen,
winnen, scheelt
scheelt niet
niet meer.)
meer.)
(Met list of
,,'t
tijt (zijn
(zijn klaeuwen
klaeuwen zijn
zijn noch
noch stomp
stomp van
van 't Zweets geweer t)
,'t Is tijt
t)
"Het
zijn nest
nest te
te worgen
worgen of
oftetebranden."
branden."
ondier in
in zijn
„Fiet ondier
De Leeuw,
Leeuw, te lang
lang getergt,
getergt, was
was al
al dit
ditsnoeven
snoevenmoé
moê::
Hervatte
laetsten toe —
Hervatte d'oude
d'oude kracht,
kracht,en
en beet
beet ten
ten laetsten
Dat Londen
Londen nimmermeer
nimmermeer zal
zal twijflen
twijfien aen zijn
zijn tanden."
tanden." §§
-— "Goed
mijn zoon
zoon! ! riep
ook de
de
„Goed zoo,
zoo, mijn
riep Vader
Vader Vondel,
Vondel, en
en ook
dichters
Abba,
Visscher
en
Zoet
gaven
den
jongeling
wel
dichters Abba, Visscher en Zoet gaven den jongeling wel
verdienden
want ook
ookde
deHeer
HeerMr
MrBartholomæus
Bartholomreus Abba,
Abba,
verdienden lof, want
die de
de liefhebberij
liefhebberij voor
voor vechten
vechtenwellicht
wellichtvan
vanzijn
zijngrootvader,
grootvader,
den
Generaal Matthwus
Matthreus Abbas,
geêrfd had,
had, was
was een
een niet
niet
den Generaal
Abbas, geerfd

** Brandt,
ZeeslaginindedeZond,
Zond,8 8Nov.
Nov.1658,
1658,waar
waar,de
,de ViceViceBrandt,t.t. a.a. p.,
p., bi.
hL 490.
49o. ttZeeslag
Admiralen
Kornelisz. de
Wit en
en Pieter
Pieter Floriszoon
Floriszoon sneuvelden,
sneuvelden, Brandt,
Brandt, t.t. a.
a.
Admiralen Witte
Witte Kornelisz.
de Wit
p.,
bI. 154.
154. §§Antonides
Antonides (i685),
(1685), II,
lI, bl•
bI. 4.
4.
p., bl.
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onverdienstelijk dichter
dichter;; en
vermoedelijk zouden
zouden de
devrienden
vrienden
en vermoedelijk
nog langer
nog
langer in
in den
den lof
lofvan
vanAntonides
Antonideshebben
hebbenuitgeweid,
uitgeweid,ware
ware
niet
de Heer
HeerGrijspaerdt
Grijspaerdt binnengetreden,
binnengetreden, met
met de
dedubbele
dubbele
niet de
Antonides nog
nog wat
watkinabast
kinabast tetestampen
stampen
mededeeling,
mededeeling, dat
dat Antonides
dat de
devierdaagsche
vierdaagsche zeesiag
zeeslag gewonnen
gewonnen was.
was.
had,
had, en dat
„Heer Grijspeerdt,"
zeide Jan
Jan Zoet,
Zoet, „doe
"Heer
Grijspeerdt," zeide
"doe mij
mij dan,
dan, met
metde
de
andere
genoegen en kom
kom van
van avond
avond een
eenroemer
roemer
andere Heeren
Heeren het
het genoegen
wijn
zullen we
we eens
eens klinken
klinken
wijn gebruiken
gebruiken in
in de Zoete Rust, dan
dan zullen
op
de overwinning,
overwinning, en
en hooren
hooren misschien
misschien nog
nogwel
welwat
watmoois
moois::
op de
"Wie
vermaak mint,
mint, met
met Klaas
Klaas Seep,
Seep,
„Wie zoet vermaak
En
de blaa
b I a ad'r
d'ree n zoekt
zoekt te
te leeven,
leeven,
En in de
Die
moet zich
zich in de
de RUST begeeven,
Die moet
Daar
met sijn
sijn sweep
sweep
Daar God
God Apollo met
De geesten
geesten drijft
drijft tot
tot Poëzy,
Poëzy,
En
duysent deunen
deunen haer
haer leert
leert queelen,
queelen,
En duysent
Om
oor te
te streelen
streelen
Om yeders
yeders hart
hart en oor
Met
puyk van
van eed'le
eed'lerymery,"
rymery,"'"
Met puyk
*
Dat Jan
in deze
deze opwekking
opwekking zijn
zijn kunstbroeder Claes
Jan Zoet in
is hieraan
hieraan te
te danken,
danken, dat deze Amsterdamsche
Seep opvoert,
opvoert, is
devies voerde
voerde lek
in de
debladeren
bladeren en de "wijnpoêet tot devies
poëet
Ick leef in
„wijncoper" bij
coper"
deze
gelegenheid
het
lettergenot
op
den
voorgrond
bij
gelegenheid het
plaatsen.
wenschte te plaatsen.
De vrienden
vrienden werden
werden dan
dan ook in
in hun
hun uitzicht niet te-Ieurte-leurgesteld.
Ook de grijze
grijze Vondel
Vondelhad
haddedenoodiging
noodigingaangenomen.
aangenomen.
gesteld. Ook
huis van
van Jan
Jan
Hij vierde
vierde 's
's namiddags
namiddags in
tuin achter
achter het huis
Hij
in den
den tuin
" Zee-triomfder
derVrije
VrijeNederlanden"
Nederlanden" in
in den
den volgenden
Zoet den „Zee-triomf
dat de
de Keulsche bruiloftsMen voelt, bij
bij den
denaanhef,
aanhef, dat
lierzang. Men
in den
geest des
desdichters
dichters isisblijven
blijvenhangen
hangen:: Nu
Nu
zang nog
nog in
den geest
dit ... nu
nu dat...
dat. ..
dit...
"Nu den
den Hemel
Hemellofgeschonken
„Nu
lofgeschonken !!
eens rustig
rustig omgedroncken
omgedroncken
Nu eens
met 's Lants triomftrompet
triomftrompet
En, met
hoogen toon gezet
gezet
Eenen hoogen
Op de neerlaagh
neerlaagh van
van dees
dees plaege,
plaege,
Op
Europe, uit
Gansch Europe,
uit nieuw
nieuw Karthaget

* Parnassus,
ParnaSSfIS, bi.
bi. (t
voo tt Engeland,
Engeland, dat het
het op
opNederland,
Nederland,gelijk
gelijk'Carthago
Karthago
(t tI
t) 2:I V**
Rome gemunt
gemunt had.
had.
op Rome

224
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Toegezworen, in 't'tbestaen
bestaen
Toegezworen,
den ganschen
ganschen oceaen,
oceaen,
Van den
Waer zijn zeekasteelen
zeekasteelen drijven,
drijven,
Waer
Trots een
een zeewet
zeewet voor
voor teteschrijven,
schrijven,
Trots
zeegodt, wiens
wiens gezagh
gezagh
Als een zeegodt,
volcken overmagh.
overmagh.·
Alle volcken
*
Xerxes 't water, -t1Noit beschaduwt Xerxes
Antoon en
enKleopater
Kleopater§§
Noch Antoon
Met zou stout
stout een
een overmoedt,
overmoedt,
Met
van geluck
geluck en
en spoet
spoet**,
••,
Droncken van
gewelt van
van Groot
GrootBritanje
Britanje
Als 't't gewelt
braveerde op
op 't rijx kampanje,
Elck braveerde
helt Monck
Monck en
Ascuê tt
en Ascuë
tt
Toen helt
bruizen over zee,
zee,
Quamen bruizen
Daer de vloot
vloot der
der Vrije
Vrije Landen
Landen
Daer
Anckerde op de
de Vlaemsche
Vlaemschestranden
stranden::
Maer zy hadden
dat spoor
spoOr
Maer
hadden op dat
Geenen droncken
droncken Bacchus voor,
voor, §§
§§
Licht
gewapent voor
voor dien
dien schreier
schreier
Licht gewapent
Met
den grooten
grooten berckemeier,
berckemeier,
Met den
•••
En Silenus,
Silenus, die
die noch
nochnat
nat***
A
vrechts op
ezel zat
zat::
op den ezel
Avrechts
Neen,
bylo, zij
zij vonden
vonden gasten,
gasten,
Neen, bylo,
Mars,
vliegende op
op de
de masten,
masten,
Mars, die,
die, vliegende
Met
witte koningsvlagh
koningsvlagh
Met de witte
Tot een
een schrick
schrick van
van't'tBritsch
Britsch gezagh,
gezagh,
Neêr
quam stijgen,
hun rompen
rompen
stijgen, toen hun
Neér quam
't Hooft
stoppen en
en met
met pompen
pompen
Hooft met stoppen
Bovenhielden,
doot
Bovenhielden, en
en half doot
D'
Amiraelen van
vloot
van de vloot
D'Amiraelen

** D. i. Nu
Nueens
eensmet
metdedeloflofbazuin
deroverwinning
overwinningdedenederlaag
nederlaagop
ophoogen
hoogen toon
toon
bazuin der
gevierd
deplaag,
plaag,waar
waarNieuw
NieuwKarthago
Karthago geheel
geheel Europa
Europa in
in dure
dure eeden
eeden niee
rileê
gevierd van de
bedreigd
Karthago namelijk
namelijkheeft
heeftdurven
durven beproeven
beproeven den
dengantschen
gantschen
bedreigd had I1 Nieuw Karthago
stellen; als
als ware
ware het
het
oceaan,
oceaan, waar
waar zijne
zijne gewapende
gewapendeschepen
schepenop
op drijven,
drijven,de
de wet
wet te
te stellen;
een
zeegod, wiens
wiens gezach
gezach alle volken
volken onder
onder het
hetjuk
jukkan
kanbrengen.
brengen.
een zeegod,
tt De
Koning van
vanPerzie,
Perzil!,die
die485
485v. v.Chr.
Chr.zijn
zijnvader
vaderDarius
Dariusopopvolgde,
bracht
De Koning
volgde, bracht
tegen
de Grieken
Grieken een
een leger
leger van
van 800,000
vloot van
van moo
1000
man op
op de
de been
been en
en een
een vloot
800,000 man
tegen de
kielen
water. De
DeSalamijnsche
Salamijnsche zeeslag,
zeeslag,door
doordedeAtheners
Athenersop
ophem
hemgewonnen,
gewonnen,
kielen te water.
deed
afdruipen naar
naar zijn
zijn staten.
staten.
deed hem afdruipen
§§ Zinspeling op
60schepen,
schepen,waarmeê
waarmeêCleopatra,
Cleopatra,dedeschoone,
schoone,maar
maarontuchtige
ontuchtige
op de 6o
Koningin
van lEgypten,
minnaar, den
den Romeinschen
Romeinschen Drieman
Drieman Marcus
Marcus
haren minnaar,
Koningin van
Ægypten, haren
Antonius,
tegen Augustus
Augustus geleverden
Chr.) te
te
Antonius,in
in den
den tegen
geleverden zeeslag
zeeslag van
van Actium
Actium (31
(31 j.j. v. Chr.)
hulp
zij nam de
de vlucht,
vlucht, en
enhij
hij..volgde
volgdehaar
haar;; zoo
zooontging
ontginghem
hemde
dezegepraal.
zegepraal.
hulp kwam;
kwam; zij
**
Voorspoed.
** Voorspoed.
tt
Engelsche vloot
vloot was
was verdeeld
verdeeld in
in drie
drie eskaders,
eskaders, 'dat
Roode Vlag
Vlag
De Engelsche
dat van
van de Roode
tt De
onder
Generaal Monk,
Monk, Hertog
Hertog van
vanAlbemarle,
AlbemarIe, voerende
voerende den
den 1loyal
OAarZts,
Royal Charles,
onder den Generaal
en dat
dat
dat
Witte, onder
onder Lord
Lord George
George Ascue,
Ascue, voerende
voerende den
den Boyal
Pt'ince, en
Royal Prince,
dat van
van de Witte,
van
Blaauwe, onder
onder Thomas
Thomas Allen, voerende
voerende den
den BO!Jal
Royal James.
van de
de Blaauwe,
SS
***Dronken.
Dronken.
Toespelingzie
zieikik hier
hierniet
nietin.
in. ***
§§ Toespeling
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Zagen
Zagen by den
den hals
hals gegreepen. *•
hulp met
met nieuwe
nieuwe schepen
schepen -t1Robbrechts hulp
Stuite geen verbaesde vlught,
vlught,
Stuite
vier etmael, daer
daer de lucht
lucht
Na vier
salpeterwolcken, §§
Zwart hing van salpeterwo1cken,
Als of d'Afgront,
d' Afgront, uit zijn
zijn kolcken
ko1cken··
**
Als
Opgedondert, dol
dol van
van spijt,
spijt,
Opgedondert,
tt
Wachte een'
een' nieuwen reuzenstrijt
reuzenstrijt tt
Wachte

TROMP schijnt
verandert
TROMP
schijnt scheutvrij, en verandert
§§
den leeuwenstandert)
leeuwenstandert) §§
(Moedigh op den
op kiel.
kiel. ***
van kiel
kiel op
Zevenmael van
Toen de
de noot
noot hem
hem overviel,
overviel,
Toen
Quam helt
helt RUYTER
RUVTER aengeschooten,
Streven
door de donderklooten,
Streven door
fier
een salamander,
salamander, fier
Als een
Ongezenght in 't oorlogsvier,
Onder
blixems van kortouwen,
Onder blixems
Met
een ongeschockt betrouwen.
Met een
Drywerf dondrenze
dondrenze op
het meer
meer
op het
Door Brittanje
weér,tft
Brittanje heene en weêr,ttt
Met grofzwangre
schutgevaerten,
grofzwangre schutgevaerten,
Tot,
met ingekrompe
staerten,
Tot, met
ingekrompe staerten,
Alle waterhonden §§§,
§§§, vlugh,
Na de
de vierde
vierde mael, den rugh
Biedende,
zich zeewaert
deilen,
zeewaert deilen,
Biedende, zich
En,
met uitgezette
zeilen,
En, met
uitgezette zeilen,
Heenedruipen, zonder moedt,
Door
van Engelsch
Engelsch bloet.
Door een
een zee van
Askuë, nu
lang verlaeten,
nu lang
der Vrye
Staeten
Brengt
Vrye Staeten
Brengt op ft
't hof der
****
Zelf
tijding uit den
den slagh:
slagh : ****
Zelf de
de tijding

** William
Barclay, Vice-Admiraal
Vice-Admiraal van
van de
de Witte Plag,
Vlag, moest
zijn schip
schip door
doer
moest zijn
William Barclay,
Kapt.
Hendrick Ariaenssen
Ariaenssen zien
zien veroveren,
veroveren, en
envocht
vochtzich
zichdood
dood;
deAmiraal
AmiraalGeorge
George
Kapt. Hendrick
; de
Pl'ince royal
l'oyal zich
bI.
Ascue
moest met
met zijn
zijn schip
schip T"e
zich overgeven.
overgeven. Brandt,
Brandt,t.t. a.a. p. bl.
The Prince
Ascue moest
480,
480, 489.

tt Prins
van de
dePaltz,
Paltz,ininEngelschen
Engelschendienst,
dienst,kwam
kwammet
met25
25versche
verscheschepen,
schepen,
Prins Robert van
maar vergeefs.
vergeefs.
om
de ontredderde
ontredderde vloot
vloot teteontzetten
ontzetten;; maar
om de
§ Kruitwolken;
Kruitwolken ; misschien
toespeling op
op den
denmist,
mist,onder
onderbegunstiging
begunstiging
misschien met
met toespeling
p. 493.
493.
waarvan
waarvan de
de Engelschen
Engelschen huiswaarts
huiswaartsstreken.
streken. T.
T. a. p.
**
D'Afgront, de
Hel, de
de Duivel.
Duivel.
de Hel,
** D'Afgront,
tt
Hemelbestorming der
der Titans.
Titans.Verg.
Verg.Gen.
Gen. VI,
VI, 44 en
en volgg.
tt De Hemelbestorming
§§ Fier
den standaart
standaart van
van Nederland.
Nederland.
.
Fier op den
vreemd voor,
voor, dat
datdededichter
dichterditdittoeschrijft
toeschrijftaan
aande
de„scheutvrij"heid
nscheutvrij"heid
Komt vreemd
*** 't Komt
zoû hij
hij niet
nietzoo
zoodikwijls
dikwijls van
van
van
Tromp. Hadde
Hadde hij
„scheutvrij"gevoeld,
gevoeld, dan
dan zo4
hij zich nscheutvrij"
van Tromp.
schip
veranderd zijn.
aannemen, dat een
een hollandsch
hollandsch Amiraal
Amiraal
schip veranderd
zijn. Immers
Immers men
men kan
kan niet
niet aannemen,
dit
overspringen noodig
zoû rekenen,
rekenen, om
om op
opverschillende
verschillendebodems
bodemsden
denzinkenden
zinkenden
dit overspringen
noodig zoil
moed
doen ontvlåmmen.
ontvlammen. Hij
Hij deed
deedhet,
het,om
omdat
datdedevorige
vorigeschepen
schepenreddeloos
reddeloos
moed weêr
weêr te doen
geschoten
dus ook
ook eenige
eenige ironie
ironie inindedelofspraak
lofspraak?
geschoten waren.
waren. Is
Is er dus
?
ttt Door
Engelsche schepen.
schepen. §§§
§§§ Honden,
Honden, bulls. ***it Als gevangen.
Door de
de Engelsche

***

****
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En
witte koningsvlagh
koningsvlagh
En de witte
Wort in 't't hofgewelf
Wort
hofgewelf gehangen.
gehangen.
Tromp,
volle vreught
vreught ontfangen,
ontfangen,
Tromp, met volle
Tuight, hoe
hoe Stuarts Waterroos
Tuight,
Waterroos
Zonck in 't't water
Zonck
water voor altoos."*
altoos."·

"Ja,
wie moeten
moeten er
eralalzoo
zoo
meê
anzitten?"
zeide Agnes
Agnes
„Ja, wie
meé
anzitten
?" zeide
Block,
weduwe
De
Wolff,
terwijl
ze
de
veerpunt
harer
pen
Block, weduwe De Wolff, terwijl ze de veerpunt harer pen
tusschen
delippen
lippenbracht,
bracht,en
enhaar
haarbeweeglijk
beweeglijk gelaat
gelaat onophouonophoutusschen de
delijk
verried, welk
welk soort
soortvan
vankandidaat-feestgenoot
kandidaat-feestgenoothaar
haarvoor
voor
delijk verried,
den
geest kwam.
kwam. „Toe,
"Toe, Oome
Oome Joost,
Joost, help
help mij
mij eens op den weg."
den geest
Het
was ten
ten huize
huize van
van Vondel.
Vondel. Zij
Zijkwam
kwamhem
hemgezelschap
gezelschap
Het was
veelplach,
plach,vooral
vooral sints
sints ze
zeweduw
weduw was.
was.
houden,
als zezeveel
houden, zoo
zoo als
'De
man brengt
brengt de
depráat
práatan'
an':
Anna,Vondels
Vondelsdochter,
dochter,
‘De derde man
: Anna,
ontbrak
nochtans niet
niet aan
aan leven.
leven. Over
Overhaar
haar ernst
ernst en
en
ontbrak het
het nochtans
belezenheid
heen van
van een
eenwarm
warm hart
hart;; zij
zij was
was
belezenheidging
ging de
de gloed heen
schrander,
had ze
ze van
van haar
haar vader)
vader)
schrander, maar
maar in
in 't algemeen
algemeen (dit
(dit had
niet
spraakzaam, of
moest opgewekt
opgewekt worden.
worden.
niet spraakzaam,
of ze moest
Vondels
kleinkinderen waren
'van de
devloer'.
vloer'.De
Deoudste,
oudste,
Vondels kleinkinderen
waren -— 'van
jaargeleden
geledenopop20-jarigen
2o-jarigenleeftijd
leeftijd
Adriaen,
was reeds
reeds 1 10
Adriaen, was
o jaar
wij eerst
eerst ten
ten huize
huize
bezweken;
meisjen, dat
bezweken ; Maria,
Maria, het
het lieve
lieve meisjen,
dat wij
van
haren vader
vader en
en 22ee moeder
met Vondel,
Vondel, bij
bij de
de
van haren
moedert,t, later,
later, met
De Wolven
Wolven en
enininKeulen
Keulen§§ontmoet
ontmoet hebben,
hebben, was
was mede,
mede, tot
tot
zijn
diepe smart,
smart, den
dengrootvader
grootvaderontvallen.
ontvallen. Van
Van een
eenander
ander
zijn diepe
zoontjen
eerste huwelijk
huwelijk van
van Joost
Joost den
den Jonge
Jongevinden
vinden
zoontjen uit
uit het eerste
wij
ook verder
verdergeen
geenmelding
melding;
enininBloeimaand
Bloeimaand van
van 1670
1670
wij ook
; en
van Baertgen
Baertgen
ging
Willemtjen van
van den
den Vondel,
Vendel, de
de 22ee zoon
ging Willemtjen
zoon van
Hooft, een
een jongeling
jongeling van
van de
dehoogste
hoogstemaar
maartederste
tedersteschoonschoonHooft,
dat later
later des
des
heid, den
den grootvader
grootvader vcior
v60r in het
het zelfde
zelfde graf,
graf, dat
heid,
grooten mans
mans gebeente
gebeente bevatten
bevatten zoil.
zoû.
grooten
't Is op
opdezen
dezenI6-jarigen
16-jarigenkleinzoon,
kleinzoon,zijn
zijn lieveling,
lieveling,dat
datVondel
Vondel
die regels
regels schreef:
schreef:
"Gun Willem
Willem van
van den
den Vondel
Vondelrust
rust!!
„Gun
jonge bloem
bloem verging
verging mel
meI lust,
lust,
Dees jonge
luttel spijs.
spijs.
liet den
dengrafworm
grafworm luttel
En liet
Paradijs."··
ziel zocht
zocht Godt
Godt inin'tCtParadijs.""
De ziel

*

* Zie Van
Van Lennep,
Lennep.X,X.bl.bI.376.
376.[Het
[Het
handexempl.vermeldt
vermeldtbijbijdede
afscheiding:]
handexempl.
afscheiding
:1
1666-74.
BI. 135.
135. § §Bl.
BI.193
193en
en volgg.
volgg. ** V.V.Lennep,
Lennep.
Hier liggen
liggen88jaar
jaartusschen.
tusschen,
1666-74. tt Bl.
XI,
Xl. 269.
1169.

**
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't Was
van hém ook,
de 83-jarige
S3-jarige grijzaart, met zijne
ook, dat de
Was van
dochter
kist in
in de
de met
met rouw
rouw bekleede kamer
kamer staande,
dochter bij
bij de
de kist
pry !
half
wrevelig uitriep:
de Doodt
Doodt een
een leelijke pry!
half wrevelig
uitriep : "Wat
"Wat is de
daar leit nu
die schoone jongeling,
is een
een lijk,
lijk, dat
dat rot."
rot."
jongeling, en
en is
nu die
De beleedigde æsthetische
resthetische zin
zich hier lucht,
ten koste
koste
lucht, ten
zin gaf zich
der
godvruchtige onderwerping van
den hard
hard beproefde.
beproefde.
van den
der godvruchtige
Alleen van zijne kleinkinderen
over de
de kleinkleinkinderenbleef
bleef dus
dus nog
nog over
zoon Joost, de
debouwer
bouwervan
vanhet
hetkaartenhuis*.
kaartenhuis*. Hij
Hij was
was getrouwd.
getrouwd.
Wij
komen straks
straks op hem
hem te-rug.
te-rug.
Wij komen
Bij niemant vond
Vondel in
in zijn
zijn ongeluk
ongeluk méer vertroosting
vond Vondel
en opbeuring
opbeuring dan
dan bij
bij zijn nicht
Aangenaam waren
waren
en
nicht Agnes. Aangenaam
de driespraken gewoonlijk
van den
den grijzen,
grijzen, maar nog ongegewoonlijk van
bogen en ongebluschten
dichter, met zijne dochter,
dochter, en
en de
ongebluschten dichter,
kunstrijke,
nicht, wier
wier 4S
niet
45 jaren
jaren niet
kunstrijke, goedhartige,
goedhartige, vlugge
vlugge nicht,
belett'en, dat
een goed
goed geweten,
geweten, eene goede
gezondheid en
en
goede gezondheid
dat een
een
goed fortuin
fortuin haar
haar alaldat
datgemak
gemakenendie
dievrolijkheid
vrolijkheid van
van
een goed
bewegingen
gaven, waaraan
waaraan o.a.
o.a. men
men luidt
jens die
gelukkig
die gelukkig
luidtjens
bewegingen gaven,
zijn herkennen
kan.
herkennen kan.
"Beginnen
den Bruigom,"
„Beginnen we
we met den
Bruigom," zeide zij.
Men
moet namelijk
namelijk weten,
weten, het betrof
betrof niets
niets meer
meer of
of niets
Men moet
minder
een nieuwe
nieuwe bruiloft, voor
5I-jarige
minder dan een
voor Agnes-zelve. De SI-jarige
weduwnaar
weduwnaar Sybrant de Flines, beschaafd Mennoniet, handelsvriend van
haar sints een
paar jaren
jaren t-I. overleden echtgenoot,
een paar
van haar
als déze - koopman in
zijden stoffen,
stoffen, en
en fabrikeur bovendien,
in zijden
had
reeds
lang
uit
de
verte
aangehouden
omhaar
haar hand.
hand.
had reeds
uit de verte aangehouden om
Geene bondgenoten
hij daarbij
daarbij onbewerkt
onbewerkt gelaten. Gelijk
bondgenoten had hij
ik
reeds verhaalde,
verhaalde, was
was Agnes eene hartstochtelijke liefhebster
ik reeds
van
bloem- en
en boomkwekerij. Op haar buitenplaats Vijverhof,
van bloembij Nieuwersluis, waar
welkome
meermalen tot
tot de welkome
waar de Flines meermalen
gasten
behoorde, was
hij er
eropopuit,
uit,ininoverleg
overlegmet
metharen
haren
gasten behoorde,
was hij
tuinman, haar
allerlei verrassingen
verrassingen te bereiden
bereiden van
vanzeldzame
zeldzame
haar allerlei
planten, vruchtboomen en
velerlei toestellen,
toestellen, die
die bij de
en velerlei
bloemisterij
te
pas
komen;
hare
boekverzameling
over
over het
bloemisterij te pas komen ;
vak
verrijkte hij
hij bovendien
bovendien ook
ook met
met de
denieuwste
nieuwste en
en beste
beste
vak verrijkte
werken.
bloemen, die
die zij
waarvan zij rijke
werken. De bloemen,
zij teekende, of waarvan
knipsels
in de
de zijden
zijden stoffen
stoffen verweven, die
knipsels maakte,
maakte, deed
deed hij
hij in
12 ,
** Zie
Tijdensden
denfranschen
franschen oorlog,
oorlog, zie
zieOudaen,
Oudaen, PoezIj,
z7z2,
Poezy, 17
Zie hierb.
hierb. bI.
bl. 135.
z35. t tTijdens
11,
bI. 353.
353.
II, bl.
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hij
fabriceerde, en
mede op
op de
de rokken
rokken van
van
hij fabriceerde,
en pronkte
pronkte er
er mede
Princessen en
en Edelvrouwen
ten Hove.
Princessen
Edelvrouwen ten
Hove.
Toch kon
zij niet
niet besluiten
besluiten dit huwelijk
huwelijk aan
aan te
te gaan
gaan;; tot
tot
kon zij
dat
er eene
eenereden
redenbij
bijkwam,
kwam,die
diewe
welater
latergedenken
gedenkenzullen.
zullen.
dat er
we beginnen
beginnen met
met den
denbruigom,"
bruigom,"
"Welnu,
Joost, we
„Welnu, Oom
Oom Joost,
zij.
zeide zij.
„Dan, als
als ge mi}
mij vraagt,"
vraagt," zeide Vondel,
-— "Dan,
Vondel, „natuurlijk
"natuurlijk in
in
de eerste
eerste plaats
plaats de
dekleinkinderen
kleinkinderenvan
vanClemensken
Clemensken:: Philip
Philipde
de
Flines
en dedeandere
anderenakomelingen
nakomelingenvan
vanGilbertus
Gilbertus;
datzijn
zijn
Flines en
; dat
volle neven
neven en
ennichten
nichtenvan
vanuw
uweigen
eigenvoorkinderen
voorkinderenen
en te-gelijk
te-gelijk
neven
en nichten
nichten van
vanSybrant
Sybrant;
de3 3kinderen
kinderenvan
vanSinjeur
Sinjeur
neven en
; de
Sybrant
Daarna komen
komen zijn
zijn broers
broers en
en
Sybrant spreken
spreken van
van zelf.
zelf. Daarna
zusters, met
met hun
...""
zusters,
hun gevolg.
gevolg....
„Ja, daar
nog alalvrij
vrijwat,"
wat,"zeide
zeideAgnes
Agnes:
"Gaspard,
-— "Ja,
daar is nog
: „Gaspard,
en nog
nogeen
eenpaar
paar
die met
met Sybrants
Sybrants schoonzuster
schoonzuster getrouwd
getrouwd is, en
dat volkjen
volkjenniet
niet graåg
graàg
andere
van den
andere van
den Jacob
Jacob Gijsens.
Gijsens. Ik
Ik stoot dat
voor
hoofd. Din
Dán komen
komen we
we ininde
deDe
DeWolven..
Wolven ....
Ikhoil
hoû
voor het
het hoofd.
. . Ik
U nog
nog een
eenoogenblikjen
oogenblikjen appart,
appart, Oom
Oom!"
l"
-— "Eerst
kinderen," zeide
zeide Vondel
Vondel:: „Le
"LeBlon
Blonmet
metBarbera
Barbera;
„Eerst je kinderen,"
;
Pieter
de kleine
kleineClemensken
Clemensken en
enMaayen
Maayen;
dannatuurlijk
natuurlijk
Pieter met de
; dan
we Trijntgen
Trijntgen De Vries
Vries met
met
de
oudste jongen
jongen;; dan
dan krijgen
krijgen we
de oudste
haar man.
man....
haar
.. .""
„Ja," zeide Agnes",
Agnes,„ en zijn
-— "Ja,"
zijn broêr
broér Françoys
Frangoys met huisvrouw.
huisvrouw.""
„Komt gij
-— "Komt
noginindede
Erpecumsof of
Scharenbergen?"
?"
gij nog
Erpecums
Scharenbergen
vroeg Anna Vondel,
VondèI, even
even opziende
opziende van
van haar
haarnaaiwerk.
naaiwerk.
vroeg
„Dat denk
"Dat
ik niet,"
niet," andwoordde
andwoordde Agnes
Agnes;; „ik
"ik heb-zelve
heb-zelve
denk ik
Voor-eerst:
zoon'n breeje
breeje rij,
rij, die
dieikikniet
nietvoorbij
voorbij kan
kan gaan
gaan .....
zoon'n
. . . Voor-eerst
:
mijn zusters
zusters en brotrs
broêrs:: Jetgen,
Jetgen, - Nelletgen
Nelletgen met
met haar
haar man
man en
en
mijn
de kleine
kleine Neufvilletjens,
Neufvilletjens, -- Anthony
Dirck, met
met al
al het
het
de
Anthony en
en Dirck,
jonge
volkjen,
waarvan
Aernout
en
de
twee
Marijtgens
al
jonge volkjen, waarvan Aernout en de twee Marijtgens al
hebben;; Ameldonck
Ameldoncknatuurlijk,
natuurlijk,met
metzijn
zijnvrouwtjen,
vrouwtjen,
verkeering hebben
Marijtgen Leeuw:
krijgen we
wede
deneven
nevenAdriaen,
Adriaen,Laurens
Laurens
Marijtgen
Leeuw : dan krijgen
Michiel Block,
Block, ieder
ieder met
metzijn
zijnhuisplaag,
huisplaag, Laurens
Laurens al
al met
met
en Michiel
Onder het jongere
jongere geslacht
geslacht Trijntgen
Trijntgen van
van Hoeck
Hoeck
numero 3.
numero
3. Onder
haar man
man en
en dan
dan Janus
Janus Ariaense
Ariaense .....
met haar
...
- ,,,En
.. En vraagt
vraagt ge er
er dan
dan janneke
JannekeCoerte
Coerteniet
nietbij
bij?"
vroeg
—
?" vroeg
zacht glimlachend.
glimlachend.
Anna zacht
—
- „Wel,
"V:'el, jou
j<:)U stoute
stoute meid,"
meid," riep
riep Agnes,
Agnes, en
en gaf
gaf haar
haar over
over
tafel een
tik met
met de
de veér
veêr van
van haar
haar pen
pen....
de tafel'
een tik
..
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Vondel zag
zag de
devrouwen
vrouwen glimlachendglimlachend~ en
en vragend
vragend aan.
aan.
Vondel
„Om
dat die
die jongen
jongen nu
nu het
hetongeluk
ongeluk gehad
gehad heeft
heefteen
een
"Om dat
halen**....
blauwe scheen
scheen bij
bij dat
datpreutsche
preutscheknipstertjen
knipstertjen tetehalen
blauwe
. .""
ging Agnes
Agnes voort
voort;; ,,'t
Is wel
wel jammer
jammer dat
dat ik
ik haar
haar niet
niet
„'t Is
ging
kan: : want
want ze
ze zo0
zoû zeker
zekereen
eenmooi
mooikunststukjen
kunststukjen voor
voor
vragen kan
vragen
ons maken
maken....
ieder geval
geval zal
zal het ons
ons niet
niet aan
aan gegeons
. . . . Nu,
Nu, in
in ieder
dichten ontbreken;
hoop zelfs
zelfs nog
nog op
op iets
ietsvan
vanOom
Oom
dichten
ontbreken ;en
en ik
ik hoop
Joost ....
. .""
beloof ik je,
je, kind,"
kind," zeide
zeide hij,
hij, en
en zijne
zijne oogen
oogen ten
ten
- "Dat
„Dat beloof
—
Hemel slaande
slaande en
enhare
harelinker
linkerhand
handininzijn
zijnrechter
rechterklemmende,
klemmende,
sprak hij,
hij, met
met een
een verborgen
verborgen bedoeling
bedoeling:: „God
"God zal
zal er
ermij
mijde
de
sprak
geven....
ten minste,"
minste," ging
ging hij
hij voort,
voort, met
met een
een
kracht toe
toe geven
kracht
. . . . ten
glimlach, die door
door een
een traan
traan blonk
blonk als
alseen
eenzonnestraal
zonnestraal door
door
glimlach,
"als ik
ikuitgenoodigd
uitgenoodigd word
word. ....
regenwolk, ....
een regenwolk,
. . . . „als
. . .""
- "Oom
Joost weet
weet tetegoed,
goed,dat
dathij
hijererdedeeerste
eersteman
man
„Oom Joost
—
te veel
veel aan
aan
is," zeide
zeide Agnes
Agnesluchtig,
luchtig, om
om den
dengrijzaart
grijzaart niet
niet te
is,"
doen. ,Maar
"Maarlaat
laatons
onsnunuzien,
zien,wie
wieererverder
verdertetevragen
vragenvalt..."
valt. .. "
te doen.
Blesens !"
!" zeide
zeide Anna.
Anna.
„De Blesens
— "De
zeblijmoedig
blijmoedigaan.
aan.
-— "Natuurlijk!"
Agnes, en
enteekende
teekendeze
„Natuurlijk !" riep
riep Agnes,
-— "„Van
Van mijn
mijn zijde
zijde isisererverder
verderniemant
niemant!"
zeide Vondel
Vondel
!" zeide
"Er kan
kan aan
aan Joost",
Joost", hier
hier bebemet
een onderdrukten
onderdrukten zucht.
met een
zucht. „Er
doelde hij
hij zijn
zijnkleinzoon
kleinzoonmeê,
meê,„natuurlijk
"natuurlijk niet
nietgedacht
gedachtworden.
worden.
zoû in
in dat
dat gezelschap
gezelschap niet
niet op
op
Die arme
arme schoenmakersgezel
schoenmakersgezel zoll
zijn
wezen .....
zijn gemak wezen
. . .""
Agnes trok
trok de
dewenkbraauwen
wenkbraauwenop
op;
"Enhad
hadhij
hijdat
dathuwelijk
huwelijk
; „En
dat moffinnetjen
moffin netjen van
van het
hetNieuw-Eyland
Nieuw-Eyland nog
nog maar
maar nu
nu
met
met dat
pas
niet aangegaan
aangegaan....
dunkt, Oom,
Oom, ge
ge moest
moest toch
toch
pas niet
. . . . Mij
Mij dunkt,
eens
trachten, als
als de
demenschen
menschen een
eenbeetjen
beetjen vergeten
vergeten zullen
zullen
eens trachten,
dat
zijn
vrouw
dienstbaar
is
geweest,
je
moest
toch
zijn,
zijn, dat zijn vrouw dienstbaar is geweest, je moest toch
eens
probeeren het
het een
een ofofander
anderpostjen
postjen bij
bij de
de Stad
Stad hem
hem
eens probeeren
te bezorgen.
bezorgen. Hij
Hij schrijft
schrijft een
een goede
goede hand,
hand, en
en hij
hij bestaat
bestaat de
de
in den
den bloede."
bloede."
familie
nog in
familie Hooft
Hooft toch
toch nog
zeide Vondel,
Vondel, „maar
"maar de
Heeren Hooft,
Hooft, die
die aan
aan
-— "Ja,"
„Ja," zeide
de Heeren
't woord
en op
op het
hetkussen
kussenzijn,
zijn,laten
latende
deanderen
anderen zoo
zoo wat
wat
woord en
links
liggen, en
dan zit
zit hem
hem dat
dat geloof
geloof ook
ook al
al in
in den
den weg,
weg,
links liggen,
en dan
en
hij zoil
zoûvoor
voorgeen
geengeld
geldvan
vandede
waereldzijn
zijngodsdienst
godsdienst
en hij
waereld
willen
verzaken.
Zóo
ken
ik
hem
óok
wel....
't
Is
hard,
Is hard,
willen verzaken. Z6o ken ik hem 6ok wel . . . .

** De beroemde
beroemdeJanneken
]annekenCoerten
Coertenisispas
pasininNov.
Nov.1691
1691met
metAdriaen
AdriaenBlock
Blockgetrouwd.
getrouwd.
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men tot
totden
denknappen
knappenneeringdoenden
neeringdoendenstand
standbehoord
behoord heeft,
heeft,
als men
nazatenhebben
hebbenhun
hunpoortersceêlen
poortersceêlen en
en alles,
alles,.. ...... dat
dat
en jejenazaten
naaste bloed
bloeddan
danvan
vanfamilie-maaltijden
familie-maaltijdenverwijderd
verwijderd moet
moet
je naaste
blijven om zijn
zijn zwarte
zwarte handen."
handen."
blijven

„Het
"Het zou
zou my
myniet
nietbevreemden,"
bevreemden," zegt
zegtVan
VanLennep„,indien
Lennep, "indien
af
de groote
groote genegenheid,
genegenheid, welke
welke Vondel
Vondelvan
vanden
denaanvang
aanvang af
de
voor Agnes
Agnes Block
Block koesterde
koesterde en
entot
totaan
aanzijn
zijndood
doodbehield,
behield,
voor
dat zy,
zy,even
even
daaraan gedeeltelijk
haren oorsprong
oorsprong ontleende,
ontleende, dat
daaraan
gedeeltelijk haren
hyzelf,
zelf,tottot
Roomsgezindenbehoorde
behoorde..
Zoo vele
vele
als hy
als
de de
Roomsgezinden
. . .... Zoo
hebben zich,
zich,gedurende
gedurendemijne
mijnebewerking
bewerking van
van Vondels
Vondels
gronden hebben
leven, opgedaan
opgedaan om
om de
de hier
hiergeuite
geuitestelling
stellingomtrent
omtrenthaar
haar
leven,
maken,dat
datdaartegen,
daartegen,
godsdienst voor
voor my
my aannemelijk
aannemelijk tetemaken,
godsdienst
mijns inziens
inziens althands,
althands, geen
geenredelijke
redelijketwijfel
twijfelmeer
meerkan
kanworden
worden
mijns
ingebracht. "
ingebracht."
T
ot zekere
zekere hoogte
hoogtekan
kanikikonzen
onzenberoemden
beroemdenVondeluitgever
Vondeluitgever
Tot
hier
wel ininbijstemmen.
bijstemmen. Voor
Voorgeen
geen
onkatholiekevriendin
vriendin
hier wel
onkatholieke
maakt
gedicht als
als het
het vaers
vaers „Op
"Op Sinte
SinteAgnes
Agnesfeest
feest
maakt men
men een
een gedicht
Aen
Agnes Blok",
Blok", inin1667
1667door
doorden
denvurigen
vurigendichter
dichter aan
aan
Aen Agnes
zijne
nicht
gewijd:
zijne nicht gewijd :

Ambroos zich
zich hooren,"
hooren," enz.
enz.·
"Heden
laet Ambroos
„Heden laet
*
Agnes „van
"vanden
denaanvang
aanvangaf"
af" katholiek
katholiek geweest
geweest
Maar
Maar dat
dat Agnes
zoû
mij minder
minder waarschijnlijk
waarschijnlijk voor.
voor. 8)
8)
zoi1 zijn,
zijn, komt mij
Ik
heb wel
wel zelf
zelfde
deuittreksels
uittreksels uit
uitde
deBegijnhofboeken
Begijnhofboeken aan
aan
Ik heb
Van
Lennep geleverd,
geleverd, waarop
waarop eenige
eenige katholieke
katholieke Blocken
Blocken
Van Lennep
totmijne
mijneverwondering,
verwondering,
vermeld
worden, ja,
ja, ik
ik heb
hebsedert,
sedert,tot
vermeld worden,
in
de boeken
boeken van
van de
de kerk
kerk de
zekere
in de
de Pool gevonden,
gevonden, dat zekere
Doop geAgnes
de Wolf,
Wolf, den
den 21 Mei
Agnes de
Mei 172S,
1725, aldaar
aldaar isis ten
ten Doop
houden,
Jan en
en Euphemia
Euphemia de
deWolf,
Wolf, en
endat
datgemelde
gemelde
houden, door
door Jan
Agnes
een kind
kindwas
wasvan
vanWilhelmus
Wilhelmus de
deWolf
Wolfen
enGeertruy
Geertruy
Agnes een
vander
Vecht:: alle,
alle, personen,
personen, die
diemen
menvoor
voorvolbloed
volbloedMennist
Mennist
vander Vecht
zoû
gehouden hebben.
hebben. Ook
Ook zijn
zijn den
den 1I sn
Sept.
16g6
Anna
zoil gehouden
5n Sept. 1696 Anna
Hoorn
en
Catharina de
Wolff in
in de
de kerk
kerk 't Stadhuys van Hoorn
en Catharina
de Wolff
overgetreden
"het Katholicisme:
overgetreden tot 'het
Katholicisme : maar moeilijk kan
kan men

** IkIk heb
heb een faksimilee

van 's dichters
dichters handschrift. "
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toch in
in twijfel
twijfel trekken,
trekken, of de
derijke
rijke Pieter
Pieter de
deWolff,
Wolff,Heer
Heer
toch
van Wolvenhoeck
Wolvenhoeck in
in de
de Purmer, Mennoniet
Mennoniet is
is geweest;
geweest; en
en
van
hij was
was de
de zoon
zoon van
van Hans,
Hans, Agnes
Agnes Blocks
Blocks eersten
eersten man.
man. Ik
Ik
hij
hoû het
het er
er dus
dus voor,
voor, dat
dat Agnes,
Agnes, staande
staande haar
haar eerste
eerste huwelijk
huwelijk
hoil
is
inde
deeerste
eerstetijden
tijdenvan
vanharen
haren weduwstaat, eene
eene plaats
plaats is
of in
komen innemen
innemen onder
onder de
de leden
leden van
vanVondels
Vondels familie, welke
welke
komen
zich niet
niet aan
aan de
de verwarming
verwarming van die
die schitterende
schitterende geloofszon
zich
hebben kunnen
kunnen onttrekken.
onttrekken. Dit verklaart
verklaart ook nog
nog nader
nader de
de
hebben
grooten
haar
en
den
naauwe
aansluiting,
die
wij
tusschen
haar
den
wij
tusschen
aansluiting,
die
naauwe
in dat
dattijdperk
tijdperkwaarnemen,
waarnemen, maar tevens, waarom zij zoo
Oom in
zij aan
aan de
dedringende
dringende bede
bede van
van De
De
lang geaarzeld
geaarzeld heeft
heeft eer
eer zij
lang
Flines gehoor
gehoor gaf,
gaf, om
om eene poging
poging te doen
doen tot
tot herstelling
Flines
gegaan is,
is,
van elkanders
elkanders huislijk
huislijk geluk.
Hoe het
het daarmeê gegaan
van
geluk. Hoe
lezer kunnen
kunnen afleiden
afleiden uit hetgeen
hetgeen op
op Saturdag en
zal mijn lezer
had in een
een der
der AmsterAmsterZondag, 8 en 9 September, plaats had
kerkjens.
damsche kerkjens.
Overdrijving
is eene eigenaardigheid
kinderlijke en
eigenaardigheid van
van kinderlijke
Overdrijving is
beschaving werkt meer met
dichterlijke naturen.
naturen. Onvolkomen beschaving
het
hart dan
dan met
met het hoofd.
hoofd. Op
Op het
het gebied der overlevering
het hart
hart tijd noch
lust
tot
fijne
onderscheidingen;; deze
heeft het hart
fijne
onderscheidingen
noch lust
blijven
koel beraad
beraad van
van het
hetmannelijk
mannelijkverstand
verstand bevolen.
blijven het koel
De volkstraditie wist,
wist, dat
dat de Valkhof-achthoek een zeer oude
ze aan
haar niet
niet genoeg ze
aan Karel
Karel den Groote
kapel was;
het is haar
was ; het
toe
te
kennen:
het
is
een
"heidensche
kapel".
Iemant is van
kennen : het een „heidensche
toe
Reformatie" ;
eene oude familie;
wel op
op tot
tot"„v6or
vóor de Reformatie"
zij klimt
klimt wel
familie ; zij
ze zijn
hij
toont uu zijne
zijne draagbrieven
draagbrieven en poortersceelen
poortersceelen -— ze
hij toont
gealle
van
de
XVIIIe
Eeuw
I
Iemant
wordt
voor
rijk
gewordt
voor
heel
rijk
XVIIIe
Eeuw
!
Iemant
alle van
14
ton
toe;
een
ander
zegt,
met
houden:
men
schrijft
hem
een
ander
zegt,
met
;
ton
toe
14
houden : men schrijft
De man
de zelfde geestdriftige
trouw ,,14
man
millioen". De
„ 14 millioen".
geestdriftige goede trouw
zijn
te Amsterdam
bezit 55 ton.
oude roomsche
Amsterdam zijn
roomsche kerkjens te
ton. De oude
nog,
„Breêstraat" nog,
"zeer
oud", zegt men
men:: herinnert
de "Breêstraat"
herinnert ge uu de
„zeer oud",
later „Smulders"
de
"Smulders" (het
„Pater Smit" -— later
„Spinhuissteeg", "Pater
de "Spinhuissteeg",
Stadhuis
van
Hoorn),
den
Toren?
Deze
zijn
nu alle
alle vier
vier
Toren
?
Deze
zijn
nu
Stadhuis van Hoorn), den
vergroot,
kerkjen van
van de
detijd
tijd der
vergroot, verbouwd.
verbouwd. Maar
Maarals
als gij
gij een kerkjen
Reformatie
zien, ga
ga dan
dannaar
naardede„Heintje-hoek-steeg"
"Heintje-hoek-steeg"::
Reformatie wilt zien,
"Ons
lieven Heer
Heer op
op zolder".
zolder" ....
Indat
datkerkjen
kerkjen hebben
hebben de
de
„Ons lieven
... In
parochianen
Nikolaas (de
(de Oude
Oude Kerk) de wijk genomen,
parochianen van
van St Nikolaas
toen
verdreven werden
werden in
1578:: zoo
zoo getuigen
getuigen onze
onze oude
oude
toen zij
zij verdreven
in 1578
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roomsche
luitjens. Maar,
Maar, om
waarheid tetezeggen
zeggen:
niemant
om de waarheid
: niemant
roomsche luitjens.
het bewijs
bewijs geleverd,
geleverd, dat
dat éen
éen van
vanonze
onzeoudste
oudste
heeft
nog het
heeft nog
Amsterdam v6or
vóor het
hetheele
heelelaatst
laatstder
derXVIIe
XVIIe Eeuw
Eeuw
kerkjens
kerkjens te Amsterdam
gebouwd
gelóof het ook
ook niet.
niet.
gebouwd is:
is : en
en ik
ik gel6of
De Eerwaerde
Eerwaerde kerckenraet
kerckenraet der
derAmsterdamsche
AmsterdamscheGereforGereformeerden
zich in
in 1656
1656de
demoeite
moeitegegeven
gegeven een
een 66-tal
66-tal
meerden heeft
heeft zich
Amsterdam" op
op tetescharrelen,
scharrelen,
"paepsche
vergaderplaetsen in
„paepsche vergaderplaetsen
in Amsterdam"
lijst in
in December
December aan
aan HH.
HH.Burgemeesters
Burgemeesters en
en
waarvan
waarvan zij
zij de
de lijst
Wethouders
voorgelegd, met
met verzoek
verzoek dat
dat„dese
"desepaepse
paepse
Wethouders heeft
heeft voorgelegd,
jnde stede
stede er
er eenighe
eenighe
Conventikulen"
Conventikulen",,500
„soohier
hieren
en daer
daer jnde
meer
zijn, met
ernst mogen
mogen worden
worden gheweert."
gheweert." De
De prepremeer zijn,
met alle ernst
ze „openbaere
"openbaere plaetsen
plaetsenvande
vandeafgodische
afgodische
dikanten
noemen ze
dikanten noemen
„vergaderinghe"..
"vergaderinghe"
mij ik
ikversta,
versta,door
doordie
die6666vergaderplaatsen,
vergaderplaatsen,doodeendoodeenVoor mij
voudig huizen,
huizen, waarin
waarin éen
éenofofmeer
meerkamers
kamersvoor
voorden
deneeredienst
eeredienst
dat men
men in
in 1656
1656 te
te
zijn
ingericht geweest,
ik geloof
geloof dat
zijn ingericht
geweest,en
en ik
vergeefs
naar iets
iets anders
andersdan
dankamers,
kamers,waar
waarkerk
kerkin
ingehouden
gehouden
vergeefs naar
werd,
voor de
de Roomschgezinden
Roomschgezindenzo6
zoûomzien.
omzien.Naar
Naarmij
mijdunkt,
dunkt,
werd, voor
17
exemplaren,
in
klimt
de
kerkinrichting
als
die
van
de
klimt
kerkinrichting als die van de 17 exemplaren, in
het begin
pegin dezer
dezer Eeuw
Eeuw hier
hier voor-handen,
voor-handen, niet
niet hooger
hooger op
opdan
dan
omtrent 1700
vertoonde in
in plan
plandoorgaands
doorgaands een
een rechtrechtzij vertoonde
1700 :: zij
doorsnede:: twee
twee hoog
hooggalerijen,
galerijen,aan
aan
hoekig parallelogram
parallelogram ;; in doorsnede
de smalle
smalle zijden,
zijden, hier,
hier, choor
choor en
en orgelgalerij,
orgelgalerij, ginds
ginds tegen
tegen den
den
tot onder,
onder, een
een rijk
rijk met
met
wand
aan de
de overzijde,
overzijde, van
van boven
boven tot
wand aan
kolommen, beeldbeeld-enenschilderwerk
schilderwerkgestoffeerde
gestoffeerdeautaar-opstand.
autaar-opstand.
Zelfs
de Fransche
FranscheKarmelieten,
Karmelieten, die
dieonder
onderbescherming
bescherming
Zelfs de
stonden
van den
den „Ambassadeur
"Ambassadeur du
du Roi
Roitrès
trèsChrétien"
Chrétien"
stonden van
zij niets
niets
kregen
hun kerkjen
kerkjen niet
niet voor
voor 1716.
1716.Vroeger
Vroegerhadden
haddenzij
kregen hun
80 voet
voet lengte,
lengte,
anders
dan twee
tweezolders
zolders boven
boven elkaAr,
elkaàr, van
van 8o
anders dan
op 44
44 breedte,
breedte,waar
waarmen,
men,om
omdedestem
stemvan
vanden
dendienst-doenden
dienst-doenden
totalle
alletoehoorders
toehoorderstetedoen
doendoordringen,
doordringen, op
op misschien
geestelijke
geestelijke tot
twee manslengten
manslengten van
van het
hetautaar
autaarden
denvloer
vloervan
vanden
denbovensten
bovensten
zolde~ had
in 1662
1662aangewend,
aangewend,
zolder,
had wechgezaagd
wechgezaagd*.*. Eene
Eene poging, in
om én
kapelletjen, dat
in de
de nabijheid
nabijheid der
der oude
oudeBeurs
Beurs
e'en oud
oud kapelletjen,
dat in
gebruiktetekrijgen
krijgen
stond,
tegenover de
de Heilige
HeiligeStede,
Stede,weér
weêriningebruik
stond, tegenover
voor de Kaiholieken,
Katholieken, was
was niet
niet gelukt.
gelukt.De
DeBurgemeesters
Burgemeesters
voor
het verlof
verlofverleend,
verleend,maar
maarhadden
haddengerekend
gerekend buiten
buiten
hadden
hadden het

** Zie .&lm.
dim.

1869, bI.
bl. 133.
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den kalvinistischen ijver
van het
het gemeene volk,
Hunne
ijver van
volk, en Hunne
hebben het kapelletjen
Ed. Gr.
Gr. Achtb. hebben
weêr doen
sluiten.
kapelletjen weér
doen sluiten.
Ik geloof
zeggen : met
Ik
geloof niet
niet te
te veel
veel te
te zeggen:
uitgemaakt te
met als uitgemaakt
beschouwen, dat
dat ook
ook nog
beschouwen,
nog in
in 1674 de Roomsche Godsdienst
sluik kon
kon worden waargenomen, zelfs in
niet
anders dan
dan ter sluik
niet anders
Amsterdam,
waar de
de Magistraat
Magistraat toegeeflijker
toegeeflijker was
wasdan
danelders.
elders.
Amsterdam, waar
het voordeel van kerkhuizen, die
Tijdgenoten
Tijdgenoten prijzen
prijzen zeer
zeer het
de geioovigen
twee
uitgangen hadden,
hadden, om
twee uitgangen
om de
geloovigen te kunnen binnenen heengaan
laten en
heengaan „sans
"sans ombrage de ceux de
la Religion
Religion
de la
[prétendue réformée]."
réforméeJ."
Tot
de „afgodische
"afgodische vergaderplaetsen", door
Tot de
door den KerkenHH. Burgemeesters
Burgemeesters aangegeven,
aangegeven, behoort
behoort ook
ook een
raad bij
bij HH.
"achter het
het Bagin Hoff"
hier te
te verstaan
verstaan als
als gelegen
gelegen
huis „achter
huis
Hoff" hier
op de
op
de Boommarkt, thands
thands'"
Z. Voorburgwal,
West-zijde,
* N.
N. Z.
Voorburgwal, West-zijde,
en
gemerkt No
No 338. Als eerste
eerste herder
herder der
der gemeente,
gemeente, die
die in
in
en gemerkt
deze
kerk vergaderde,
vergaderde, wordt
wordt opgegeven
opgegevende
deAmsterdammer
Amsterdammer
deze kerk
zal dan
dan te
teverstaan
verstaan zijn
zijn ná "den
Jacob Oli
Oli (16**-1647); dat
dat zal
„den
vermaarden
tweede, mijn
mijn oudoom
oudoom àå la
vermaarden Steven Kracht";
Kracht" ; als
als tweede,
mode
Bretagne, Gillis
1664), kleinzoon
mode de Bretagne,
Gillis de Kooker
Kooker(16470647-1664),
van
een XVIe
eeuwsch (tijdelijk) uitgewekene
van een
XVIe eeuwsch
uitgewekene ;j in
in het tegenwoordig
oogenblik staat
hier de
de met
met roem
roem bekende
bekende amsterwoordig oogenblik
staat hier
damsche prediker JJoannes
oannes Wandelman.
Wandelman. Hij
bekeerling ;
Hij is een bekeerling;
althands de dichters
dichters zeggen van
hem::
van hem
Schoon
duizent boecken ha»delt,
handelt,
Schoon men duizent
Al
het heilighdom doorwandelt
Al het
Van
Athene en
en zonnestadt;
Van Athene
Als men
heilzin vat
men niet Godts
Godts heilzin
de boecken,
blaên en schooIen,
Uit de
boecken, blaén
schoolen,
Blijft
buiten 't licht verdool
en,
verdoolen,
Blijft men buiten
In dien
dien grooten Labyrinth.
Maar
Maar die 't eenigh kluwen vint
En
den draet der Roomsche waerheit,
waerheit,
En den
Kan
redden uit de
de naerheit
Kan zich redden
Van
dien doolhof
doolhof en zijn
paên,
Van dien
zijn paén,
Daar
blinden in vergaen.
Daar de
de blinden
Wandelman, met Godt
Godt verbonden,
verbonden,
Heeft den
den draet
alreê gevonden.,,:'
draet alreê
gevonden . . . ." tf
en

** [In
1876 namelijk;
is isnog
Vondel. V.
V.Lennep,
Lennep,
[In V376
namelijk ;het
hethuisnummer
huisnummer
noghetzelfde.]
hetzelfde.] tt Vondel.
VII, 784.
784'
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n,
"Hy die
die het
hetHemelschlichtsagh
wolcken,
„Hy
Hemelsch licht saghdoor
doorde
de duystte
duyst re wolcke
Omhelsde 't voort,
voort, en trad
trad vrymoedigh
vrymoedigh op
op het
hetspoor,
spoor,
Omhelsde
Van Gods
Gods geheylighden."
geheylighden." *•

"beyveraer" der
der wijsheit,
wijsheit, kunsten
kunsten en
enH.
H.GodtgeleertGodtgeleertDeze „beyveraer"
heit", zoo
zoo als
als Vondel
Vondelhem
hemnoemt,
noemt,is iswaarschijnlijk
waarschijnlijkeen
eenzoon
zoon
heit",
van den
dendissenter
dissenterkistenmaker
kistenmakerClaes
ClaesJansen
Jansen WandelWandelgeweest van
man, die
die inindede„Gasthuysstraet"
"Gasthuysstraet"(thands
(thands:
bezijdenhet
hetPaleis)
Paleis)
man,
: bezijden
woonde, en
en den
den 19
voor de
de tweede
tweede maal
maal
reeds voor
woonde,
19nn Juli
jUil 1619 reeds
ter ondertrouw
ondertrouw ging 8*).
Onze
eerzamen
Onze dichter
dichter duidt
duidt hem
hemaan
aanalsalseen
een
eerzamen„jongeling"
"jongeling";;
maar dat
dat kan
kan ook
ookalalvrij
vrijvroeg
vroegzijn
zijngeweest.
geweest. Zijn
Zijnportret
portret
maar
hangt onder
onder de
de pastoors,
pastoors, voorgangers
voorgangers van
van den
den Z.-Eerw.
Z.-Eerw.
hangt
Deken Van
Van Luenen,
Luenen, in
in de
dekerk
kerkvan
vanStStCatharina.
Catharina.
Deken
Even als
als ininhet
het
St-Nicolaaskerkjen aan
aan de
deHeintje-hoekHeintje-hoekEven
St-Nicolaaskerkjen
steeg de
deherinnering
herinnering bewaard
bewaard wordt
wordtvan
vandedezoogenaamde
zoogenaamde
steeg
Oud
Sijdeder
derstad,
stad,die
dieonder
onderhet
hetpatronaat
patronaat van
vanStStNicoNico0 udeeSijde
laas
stond,
was
de
gemeente,
in
wier
midden
Pastoor
Wandellaas stond, was de gemeente, in wier midden Pastoor Wandelman
optrad, onder
onder de
de bescherming
bescherming geplaatst
geplaatst van
van eene
eene
man optrad,
Patrones der
e uwekerk
kerkopopden
denDam
Dam—- namelijk
namelijk de
de
Patrones
der Ni
Nieuwe
Catharina.
H. Catharina.
Men zoû
nederig perceel
perceel op
op de
de Boommarkt,
Boommarkt, waar
waar die
die
Men
zoft het
het nederig
gemeente
vergaderde, niet
niet hebben
hebben aangezegd,
aangezegd, dat
dat het
het voor
voor
gemeente vergaderde,
een
der twee
tweeamsterdamsche
amsterdamschehoofdkerken
hoofdkerkenmoest
moestdoorgaan.
doorgaan.
een der
Het
was een
een huis
huis met
met een
een leuningstoep,
leuningstoep, drie
drie treden
treden op.
op. De
De
Het was
boven- en
en onderdeur
onderdeur waren
warenklein
kleinenendiep,
diep,dededeurpost
deurpostzwaar
zwaar;;
de
kozijnen der
derzijkamervensters,
zijkamervensters, van
van vierkante
vierkante proportie
proportie
de kozijnen
(twee
hoog), maakten
maakten éene
éene konstruktie
konstruktie met
met de
devoordeur
voordeur uit,
uit,
(twee hoog),
welker
bovenvenster, even
even als
alsde
debovenvensters
bovenvenstersder
derzijkamer,
zijkamer,
welker bovenvenster,
met
ijzeren roeden
roeden tegen
tegen dedeinbrekers
inbrekersverzekerd
verzekerd was.
was. De
De
met ijzeren
benedenvensters
hadden behoorlijk
behoorlijk hunne
hunne buitenluiken.
buitenluiken. DaarDaarbenedenvensters hadden
achter
woonde de
de Pastoor.
Pastoor. Boven
Bovendeze
dezeonderpui
onderpui(die
(dieook
ooknog
nog
achter woonde
een
kelderingang had)
prijkte een
gebeitelde steen
steen —
- ininden
den
een kelderingang
had) prijkte
een gebeitelde
gevel.
dien steen
steen was
was een
eenleliebloem
leliebloem verbeeld,
verbeeld, en
enininden
den
gevel. Op dien
benedenrand
zwarte letters
letters::
benedenrand stond
stond met zwarte
DE
LELY.
DE LELY.

**

Batavia Sacra,
&cra, (Latijn), bI.
4o8.
bl. 408.
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Wat
aan het
hethuis
huisdien
diennaam
naam heeft
heeft doen
doen geven,
geven, isis mij
mij niet
niet
Wat aan
bekend:
de reine
reineenenfiere
fierebloem
bloemniet
nietslecht
slecht
bekend : maar
maar zeker
zeker paste de
aan
de alexandrijnsche
alexandrijnsche maagd,
maagd,die
diehier
hiermeer
meerbizonder
bizondervereerd
vereerd
aan de
werd;
was zij
zijeen
eensprekend
sprekendzinnebeeld
zinnebeeldvan
vanden
denzielezielewerd ; en
en was
toestand
der gelukkige
gelukkige Christenen,
Christenen, die in
in den
denstoel
stoelder
derboetboettoestand der
vaardigheid
hun
"scharlakenrood"
met
het
lelieblank
verwisvaardigheid hun „scharlakenrood" met
lelieblank verwisselen kwamen.
kwamen.
In
den avond
avond van
van 88September
Septemberdes
desvoormelden
voormelden jaars
jaars -74
-74
In den
scheen
iets van
van dien
dienaard
aard tetezullen
zullenvoorvallen.
voorvallen.
scheen er
er wel iets
Als
men, naar
naar verkiezing,
verkiezing, door
door de
dePastoorswoning,
Pastoorswoning, of
of
Als men,
achter
aan den
den Burgwal,
Burgwal, door
door eene
eenegetraliede
getraliedebenedendeur,
benedendeur,
achter aan
dit
Huis Gods
Godsbinnentrad,
binnentrad, moest
moest men
men 50
60 trappen
trappen op,
op,
dit Huis
5o aa 6o
vóor
men de
deverdieping
verdiepingbereikte,
bereikte,waar
waar Godsdienstoefening
Godsdienstoefening
vcior dat men
gehouden
werd. Op
Op het
hetvoetspoor
voetspoorder
derKarmelieten,
Karmelieten,had
hadmen
men
gehouden werd.
ook
hier zoo
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk twee
twee zolders
zolders tot
totkerk
kerkingericht.
ingericht.
ook hier
Als men
men boven
boven kwam,
kwam, beyond
bevondmen
menzich
zichallereerst
allereerst in
in een
een
Als
van
latten gemaakt
gemaakt portaal,
portaal, waarvan
waarvan de
deur met een
een goed
goed
van latten
de deur
slot voorzien
voorzien was
was;; dan
dan kwam
kwammen
meninineene
eenevrij
vrijgroote
grooteruimte,
ruimte,
waar, op
op den
den vloer,
vloer, eens
eenszoo
zooveel
veel
bankenstonden
stonden als
als er
er
waar,
banken
balken aan
aan den
den zolder
zolder waren.
waren. Het
Hetdaglicht
daglicht kwam
kwam van
van den
den
balken
voorgevel;
diepte, waar
waar zich
zich het
hetautaar
autaarververvoorgevel ; maar
maar ook
ook in
in de diepte,
hief,
viel er
ereen
eensterk
sterkenenschilderachtig
schilderachtiglicht
lichtnaar
naarbeneden,
beneden,
hief, viel
uit een
een lantaarn,
lantaarn, die
die in
in het
hetdak
dakwas
wasaangebracht,
aangebracht, en
en waarwaaruit
naar
men van
van 't autaar
omdat de
de vloer
vloervan
vanden
den
naar men
autaar kon
kon opzien, omdat
bovensten
zolder
en
vliering
aan
dit
einde
der
lokaliteit
bovensten zolder en vliering aan dit einde der lokaliteit
beweegbaar
en werd
werdwechgenomen
wechgenomenwanneer
wanneer er
er dienst
dienst
beweegbaar was
was en
gedaan
werd. Door
Door de
deweek
weekwerd
werddiedie
zolderinghersteld
hersteld;
gedaan werd.
zoldering
;
het geheele
geheele autaar
autaar met
met zijne
zijne hooge
hoogeschilderij
schilderij (een
(een Kruisdood
Kruisdood
van
Carel van
van Savoy)
Savoy) ging
gingschuil
schuilachter
achtereene
eenebeti
betimmering,
van Carel
mmering,
die
er het
het voorkomen
voorkomen van
van eene
eene reeks
reeks kasten
kasten aan
aan gaf,
gaf,en
ende
de
die er
Pastoor
de H.
H.Mis
Misinindedesakristij,
sakristij,een
eenkamertjen
kamertjen achter
achter
Pastoor las de
het
autaar, dat
dat zijn
zijnlicht
lichtontving
ontvingvan
vanden
denAchterburgwal.
Achterburgwal.
het autaar,
Men
zich ininPastoor
PastoorWandelmans
Wandelmanskerkjen
kerkjenzoodanig
zoodanig ingeingeMen had zich
richt,
men, overvallen
overvallen wordende
wordende door
door een
eenminder
minder gunstig
gunstig
richt, dat men,
gestemden
althands verbloemen
verbloemen kon,
dat in
in deze
deze
gestemden Schout,
Schout, althands
kon, dat
vergaderzaal
H. Offerande
Offerande der
Mis plach
plach te
te worden
worden opopvergaderzaal de
de H.
der Mis
gedragen.
Op
den voormelden
voormelden 22nn Saturdag
September, had men
men
Saturdag in
in September,
Op den
in het
het avonduur,
avonduur, een
een mager,
mager, bleek
bleekman
manmet
metzwart
zwartsluik
sluik haar
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de· kastluiken
kastluiken voor
voor het
het groote autaar
autaar der
der zolderkerk kunnen
kunnen
de
wechnemen. Achter
Achter een
een andere
andere deur,
deur, die
die hij
hij ontsloot,
zien wechnemen.
zwart marmeren
marmeren doopvont
doopvont op
op een
eenhouten
houten
vertoonde zich een zwart
voet,
die
als
grijs
marmer
geschilderd
was.
marmer
geschilderd
was.
Een
opgeslagen
Een
opgeslagen
voet, die als
tafeltjen daarbij
daarbij droeg een
een Roomsch rituaal, een naamregister,
naamregister,
tafeltjen
koperen kandelaar
kandelaar en wat
wat verder
verder bij
bij eene doopplechtigeen koperen
paskwam.
kwam.Aan
Aanden
denmuur
muurhingen
hingeneen
eenpaar
paararmblakers,
armblakers,
heid te pas
kerk
ontstoken
waarvan de zes kaarsen
kaarsen ter verlichting
verlichting van
van de
de
waarvan
werden.
de man
man hiermeê bezig
was, hoorde
hoorde men
men van
van tijd
tijd
bezig was,
Terwijl de
tot tijd
tijd eenen
eenen kerkbezoeker
kerkbezoeker de trap
trap opkomen;
hij verrees
opkomen ; hij
tot
achter het
het hek,
hek,doorwandelde
doorwandelde de
de kerk
kerk en
ennam
nam plaats voor
achter
een deur
deur aan
aan de
de Epistelzij des autaars. Deze deur
deur gaf
gaf toegang
een
de biechtkamer, die
van de
de sakristij was
afgeschoten.
was afgeschoten.
die van
tot de
rouwen en
Vrouwen
Achtervolgends waren eenige deftig gekleede V
drietal Heeren niet ver van voormelde biechtkamer komen
een drietal
de geschiedenis
geschiedenisgelezen
gelezen heeft
heeft der
der bekeering
nederknielen. Wie de
*, wie
dus eene nadere
van de
de schoone Esther
Dias Maura *,
van
wie dus
Esther Dias
kennis met
met Isabella
Isabella Benzi gemaakt
heeft, dan
dan Vondel,
Vondel, in
in
gemaakt heeft,
kennis
ons gunt,
gunt, zou
zoti toch niet aanstonds.
zijne twee heerlijke
beerlijke liederen ons
in eene der
hier verschenen
verschenen Dames,
Dames, die
die beroemde
beroemde blondine
blondine
der hier
herkend
welke de
de dichter
dichterdedepost
postvan
vandedemorgenzon
morgenzon
herkend hebben,
hebben, welke
op woû
deze
woit dragen,
dragen, zoo
zoo deze
"in
haren plicht
plicht ontbrack."
„in haren

Trouwens de
de vrome
vromeen
enwakkere
wakkerehuismoeder
huismoeder isis ook
ook inmiddels
inmiddels
Trouwens
e
levensjaar
al
genaderd.
Misschien
echter
haar 60
zot1 het
6oe levensjaar genaderd. Misschien echter zoû
geheugen
van den
den lezer
lezer zijn
zijn te-gemoet-gekomen door eene
geheugen van
naast
jongere
als zij in rouwgewaad gehuld,
gehuld, naast
jongere Dame,
Dame, die,
die, als
het Isabellaas
haar
heeft plaats
plaats genomen:
werkelijk isis het
genomen : werkelijk
haar heeft
dochter Maria
Maria Cathrina, die
in het huwelijk is getreden
die sedert in
met
Joan Gabriel
Gabriël Voet.
Voet. Cathrina heeft
leest, het
het profiel,
profiel,
heeft de leest,
met Joan
den
vorm der
der oogen van
hare moeder,
moeder, maar
maar het koloriet
den vorm
van hare
zweemt
naar den
den italjaanschen vader,
over wien de
beide
zweemt naar
vader, over
de beide
vrouwen
Maart 11., toen
hij in
in zijn geboorteland overtoen hij
vrouwen sedert Maart
leed, den
rouw hebben
hebben aangenomen.
aangenomen.
den rouw

** Alm. 1861, bI.
J7'el"ltalen, DI.
bi. 30,
(Verspr. Verhalen,
Dl. m,
III, bl.
3o, in Een
Een .J.mstmJ.
Amsterd.
bl. 165-276
x65-276 (Verspr.
Myrijc1t-c
o1le!lie).
Mysijch-collegie).
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Eene andere
andere Dame is
is ons
ons nog
noguit
uiteen
eenminder
minderverwijderd
verwijderd
Eene
Jufv. Wijckerslooth,
Wijckerslooth, de
verleden dan
dan Isabella
Isabella bekend.
bekend. 't Is Jufv.
verleden
we bij
bij Agnes
Agnes Block
Block ontmoet
ontmoet
vrouw van
van Pieter
Pieter Blesen,
Blesen, die
die we
vrouw
hebben, toen
toen deze
deze nog
nogmet
metDe
DeWolff
hebben,
Wolft"gehuwd
gehuwdwas.
was. Voords
vertoonde zich
een tweede
tweede plan
plan:: Machteltgen
Machteltgen van Savoy,
vertoonde
zich op een
die- van
van haren
haren vader,
vader, den
den kunstschilder
kunstschilder Carel
Carel van
van Savoy
Savoy 9),
diewas.
vergezeld was.
beide andere
andere Heeren waren
waren:: Vondels Vriend, de GlabDe beide
en zijn
zijn neef
neef de
de Keulenaar Jan Blesen,
beker Pieter Blesen, en
die nooit
nooit met
met de
detrouwens
trouwens reeds
reeds sints zes jaar
jaar overleden
die
is,maar
maar
Maria van
Vondel, zijne eerste liefde,
liefde, getrouwd
getrouwd is,
Maria
van den Vondel,
naar het autaar
v60r 2 jaren Jufv.
Jufv. Antjen
Antjen van Schaick naar
autaar
nu v6or
heeft geleid:
welke laatste ook,
ook, zeer
zeer stichtig, te midden
midden van
van
geleid : welke
is.
de vrouwen
vrouwen gezeten
gezeten is.
De avond
avond isis gevallen.
gevallen. Een
Een Eeuwige-Lichtlamp hangt
in
hangt in
De
dit kerkjen niet
van het
het gewelf.
gewelf. Het
Het H.
H. Sakrament wordt
niet van
in eene ijzeren
ijzeren kast
in het
het sakristij bewaard,
bewaard, en alleen bij
kast in
loven en
hoogmissen ininhet
hettabernakel
tabernakelovergebracht.
overgebracht. Voor
Voor
en hoogmissen
een
Maria-beeld branden
branden een
een tiental
tiental dunne
dunne waskaarsen.
een Maria-beeld
Weinige
andere, op
op wandluchters gestoken,
werpen een
een
gestoken, werpen
Weinige andere,
geheimzinnig
door de
de onbevolkte
onbevolkte ruimte.
ruimte. Bij
Bij uitzongeheimzinnig licht
licht door
dering brandden
paar kaarsen
kaarsen in
in het
het portaal
portaal
brandden echter
echter ook
ook een paar
met zijn
latwerk:: eene
eene boven
de trap,
trap, eene bij
daar
bij het daar
boven de
zijn latwerk
opgehangen wijwatersbakjen.
Als de
de beschreven
beschreven personen
personen achter-een-volgends vijf, tien,
vijftien
twintig minuten
minuten achter
achter de
de biechtkamerdeur
biechtkamerdeur vervijftien of twintig
toefd hebben,
alle, zonder
zonder uitzondering, in
in een hartlijk
hebben, en
en alle,
gebed
zijn
verdiept,
treedt
de
Pastoor
der
Gemeente,
een
gebed zijn verdiept, treedt de Pastoor der Gemeente, een
veertigjarig
een hoogst
hoogst gunstig uiterlijk,
vooruiterlijk, te voorveertigjarigman
man van
van een
schijn, bekleed
met superpli
kleine
stool. Een kleine
superpli en paersche stool.
bekleed met
trekt een
een zwart
jongen,
die inmiddels
inmiddels bovengekomen
bovengekomen is,
zwart
jongen, die
is, trekt
tabbaartjen aan,
en voegt
voegt zich
zich bij
bijden
denPriester.
Priester. Beiden
Beiden
aan, en
zegt
knielen eenige
oogenblikken op
Daarna zegt
op de autaartrede. Daarna
eenige oogenblikken
en de
de Priester:
intende," en
adjutorium meum
meum intende,"
„Deus in adjutorium
Priester : "Deus
me festina."
festina."
choorknaap
adjuvandum me
ad adjuvandum
choorknaap andwoordt:
andwoordt : "Domine,
„Domine, ad
De
Priester
leest
een
antifoon,
drie
psalmen
en
eenige
eenige
antifoon,
drie
psalmen
en
nog
De Priester leest een
korte
en aanroepingen.
aanroepingen.
korte gebeden en
Nu
komt weft
weêr iemant
trap van
van het kerkjen
op. Het
kerkjen op.
de trap
iemant de
Nu komt
schuifelen
van
een
zijden
japon
kondigt
eene
Dame
aan.
Dame
aan.
eene
van
een
zijden
japon
kondigt
schuifelen
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't Is
Agnes Block,
Block, gevolgd
gevolgd van
van Ida.
Ida. Met
Met neêrgeslagen
neergeslagen oogen
Is Agnes
treden
vrouwen toe,
toe, en
enplaatsen
plaatsen zich aan
treden de vrouwen
aan de Evangeliezijde, niet ver van
Doopvont.
van de Doopvont.
Daar
staat de
de Priester
Priester en
en zijn
zijn akoliet
jen op,
en begeven
begeven
op, en
Daar staat
akolietjen
zich
naar het
het latten
latten kerkportaal.
Zij hadden hier nog
kerkportaal. Zij
nog geen
zich naar
2 minuten
in 't zwart gekleed Heer,
minuten stand
stand gehouden,
gehouden, of
of een in
met een
een innemend
innemend doch
dochbleek
bleekgelaat,
gelaat,komt
komtblootshoofds
blootshoofdsnaar
naar
boven.
Hij wordt
wordt langzaam
langzaam gevolgd
gevolgd door
door een
een grijzaart van
boven. Hij
het
levendigst uitzicht,
uitzicht, maar
maar die
die toch
toch zijn 90
het levendigst
90ee levensjaar
Het isisVondel.
Vondel.De
Deman,
man,dien
dienhij
hijnaar
naarGods
Gods
reeds
nadert. Het
reeds nadert.
is Sybrant de Flines, de
gelukkige bruidegom
bruidegom
kerk
geleidt, is
de gelukkige
kerk geleidt,
van
Block.
van Agnes Block.
Zij
stand.
Zij houden stand.
De Pastoor
Pastoor neemt
neemt het
het woord
woord in het
het Latijn:
Latijn : "Quo
„Quo nomine
vocaris?"
uw naam?
hij : hoe
hoe is uw
vocaris ?" vraagt hij:
naam ?
Sybrant, die,
naar het
hetkerkelijk
kerkelijkvoorschrift,
voorschrift, behoorlijk
die, naar
voorbereid
onderricht is
is:: 'Als andersdenkenden
andersdenkenden tot
totdede
voorbereid en
en onderricht
Katholüke Kerk
Kerk kornen,
komen, worden
wordenzijzij
in het
katholiek
geloof
Katholieke
in het
katholiek
geloof
Sybrant
andwoordt:
vliJtig
onderwezen':
vlijti g onderwezen' :
andwoordt :
"Sybrandus
„Sybrandus de Flines."
gaat de
de Priester
Priester voort,
voort, „begeert
"begeert gij
gij van
van de
de
-— "Wat,"
„Wat," gaat
Kerk
Gods?"
Kerk Gods
?"
Andwoord:
geloof."
Andwoord : "Het
„Het geloof."
geloof -— wat
het u?"
Priester : "Het
„Het geloof
De Priester:
wat geeft het
u ?"
Eeuwige Leven."
Leven."
Andwoord:
Andwoord : "Het
„Het Eeuwige
Priester:
wilt hebben,
hebben, volbreng
volbreng
Priester : "Indien
„Indien gij
gij het eeuwige leven wilt
de geboden:
Heer uwen
uwen God
God uit
uit geheel
geheel uw hart,
geboden : Bemin
Bemin den
den Heer
en
uit geheel uwe ziel, en
geheel uw
uw verstand,
verstand, en
en uwen
uwen
en uit
en uit geheel
naaste
als u-zei
ven. In deze twee geboden ligt
naaste als
u-zelven.
ligt de geheele
Wet
en de
de Profeeten. Het
Geloof nu
nu is, dat
dat gij
gij éenen God
Het Geloof
Wet en
in
de Drievuldigheid
Drievuldigheid en
en dedeDrievuldigheid
Drievuldigheid in
in de
deEenheid
Eenheid
in de
vereert,
noch dedepersonen
personenverwarrende,
verwarrende, noch het
wezen
vereert, noch
het wezen
verdeelende. Een
andere is
is de
de persoon
persoon des
des Vaders,
Vaders, een
een
Een andere
andere
Zoons, een
een andere
andere des
desHeiligen
HeiligenGeestes,
Geestes, maar van
andere des
des Zoons,
hun drien is
het wezen
wezen éen, en
daar is
is maar
en daar
is het
maar éene
éene Godheid."
Godheid."
Dan
gaat hij
hij voort:
"Sybrant, verzaakt gij den Duivel?"
Dan gaat
voort : „Sybrant,
Duivel ?"
Sybrant:
verzaak."
Sybrant : "Ik
„Ik verzaak."
Priester:
al zijne werken
werken?"
Priester : "En
„En al
?"
Syb. "Ik
„Ik verzaak."
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Priester:: „En
"En al
al zijn
zijn schijnschoon
schijnschoon?"
?"
Priester
Syb.:: „Ik
"Ik verzaak."
verzaak."
Syb.
Verder vraagt
vraagt de
de Priester
Priester: „Gelooft
"Gelooft gij in
in God
Godden
den Vader
Vader
Verder
almachtig, Schepper
Schepper van
van hemel
hemel en
en aarde
aarde?"
almachtig,
?"
"Ik geloof."
geloof."
Syb.:: „Ik
Syb.
„Gelooft
eenigen Zoon,
Pr.:: "Gelooft gij
gij ininJesus
JesusChristus,
Christus, zijnen
zijnen eenigen
Zoon,
Pr.
Heer, die geboren
geboren is en
en geleden
geleden heeft."
heeft."
onzen Heer,
geloof."
Syb.:: "Ik
Syb.
„Ik geloof."
in den
Pr.:: "Gelooft
den Heiligen
Heiligen Geest,
Geest, ininde
deHeilige
Heilige
Pr.
„Gelooft gij in
Katholieke
Kerk,
de
Gemeenschap
der
Heiligen,
vergiffenis
Katholieke Kerk, de Gemeenschap der
?"
zonden, verrijsenis des vleesches en
en het
het eeuwige
eeuwige leven
leven ?"
der zonden,
Syb.:: „Ik
"Ik geloof."
geloof.'·
Syb.
Daarop blies
blies de
de Priester
Priester driemaal in
het aangezicht
aangezicht van
van
in het
Daarop
doopeling, zeggende
zeggende:: "Ga
van hem,
hem, onreine
onreine geest,
„Ga uit van
den doopeling,
en maak
maak plaats
plaats voor
voorden
denHeiligen
HeiligenGeest,
Geest,den
denVertrooster."
Vertrooster."
en
nog eenige cæremonien
ca!remonien en vermaningen zegt de
de Priester
Priester::
Na nog
"Laat
ons
bidden.
Heilige
Heer,
almachte
Vader,
bron
van
bidden.
Heilige
Heer,
„Laat
licht en
van waarheid!
Wij bidden
uwe eeuwige en
en allerwaarheid ! Wij
bidden uwe
en van
over dezen
dezen uwen dienaar
rechtvaardigste barmhartigheid
barmhartigheid af over
verlichten met
met
Sybrandum, opdat
Gij u gewaardigt
gewaardigt hem
hem te verlichten
opdat Gij
het
licht uwer
uwer kennis.
kennis. Zuiver
Zuiver hem
hem en heilig
heilig hem,
hem, geef
geef hem
hem
het licht
zij hem
hemwaardig
waardig make
make toe
toe te
te
de
ware wetenschap,
wetenschap, opdat
opdat zij
de ware
treden
genade van
van uw
uw Doopsel;
hij vast
vast moge
moge
Doopsel ; opdat
opdat hij
treden tot
tot de genade
de hoop,
hoop, recht
recht in
in den
denraad,
raad, heilig
heiliginindedeleer,
leer,opdat
opdat
staan
staan in
in de
zij tot
tothet
hetontvangen
ontvangenuwer
uwergenade,
genade, door
door
hij
bekwaam zij
hij bekwaam
Heer!"
Christus, onzen Heer
!"
-— "Amen!"
Sybrant.
„Amen !" zeide Sybrant.
Na vele andere
en zegeningen des
Priesters, na
na
des Priesters,
andere gebeden en
dat
hij
den
"Electus"
(of
uitverkorene),
de
nieuwling
uitverkorene),
gelijk
de
„Electus"
dat hij den
het "zout
wijsheid" in
den mond
mond
genoemd
ook het
der wijsheid"
in den
„zout der
genoemd wordt,
wordt, ook
hem::
heeft
zegt hij tot
tot hem
heeft gelegd, zegt
"Ora,
flecte genua,
genua, et dic Pater noster." En Sybrant
Electe, flecte
„Ora, Electe,
tot aan:
libera nos
zeide geknield
het „Onze
"Onze Vader"
Vader" tot
aan : "Sed
„Sed libera
geknield het
a malo."
op," sprak
sprak de
deherder,
herder, „en
"en voltooi
voltooi uw
uw gebed,
„Sta op,"
malo." -— "Sta
zeg:
andwoordde:: "Amen."
„Amen."
zeg : Amen."
Amen." En
En de nieuwling andwoordde
En
Priester, die
die niemant anders
dan de
de beroemde
beroemde
anders was
was dan
En de Priester,
Prediker
en
bekeerling
Joannes
Wande1man-ze1f,
zeide tot
Prediker en bekeerling Joannes Wandelman-zelf, zeide
den dichter:
dichter :
"Teeken
"Treênader
nader!"
Sybrant „Treê
!" En Vondel
en tot Sybrant:
„Teeken hem I"!" en
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teekende Agnes' bruidegom
bruidegom met den
den duim
duim op
ophet
hetvoorhoofd,
voorhoofd,
nomine Patris,
Filii, etetSpiritus
SpiritusSancti
Sancti!"
zeggende: : "In
zeggende
„In nomine
Patris, et Filii,
!"
Wederom
volgden eenige
eenige gebeden.
gebeden.
Wederom volgden
Daarna
nam de Priester
Priester hem
hem bij
bij den
den rechter
rechter arm
arm en
en gegeDaarna nam
het kerkjen
kerkjen binnen,
binnen, zeggende
zeggende::
leidde
leidde hem het
"Sybrant,
binnen in
in de
deheilige
heiligeKerk
Kerk Gods,
Gods, opdat
opdat ge
ge
ga binnen
„Sybrant, ga
den
hemelsehen zegen
zegen van
vanden
denHeer
HeerJesus
JesusChristus
Christus moogt
moogt
den hemelschen
1"
aannemen
hebben met
met Hem
Hemen
enmet
metzijne
zijneHeiligen
Heiligen!"
aannemen en
en deel hebben
-— "Amen
en knielde
knielde neder
neder met
met het
het
„AmenI"!" sprak
sprak Sybrant,
Sybrant, en
aangezicht
autaar, een
eenoogenblik
oogenblikininaanbidding.
aanbidding.
aangezicht naar
naar het autaar,
Daarop
herrees hij,
hij, de
de Priester
Priester legde hem
hem de
de hand
hand op
op het
het
Daarop herrees
te
zamen
zeiden
zij
het
Geloof
in
God
den
Vader
hoofd
en
hoofd en zamen zeiden zij het Geloof in God den Vader
en
het Gebed
des Heeren op.
Na eene
eenenieuwe
nieuwebezweering
bezweering
Gebed des
en het
op. Na
van
den geest
geestder
derduisternis,
duisternis,enendedeopening
openingder
derzintuigen
zintuigen
van den
van den
den bevoorrechte,
bevoorrechte, bracht
bracht de
de Priester
Priester hem
hem nader
nader bij
bij de
de
van
Doopvont,
waar de
de paersche
paersche stool met
met een
een witte
witte werd
werd ververDoopvont, waar
wisseld,
aan Sybrant
Sybrant de
balseming met
olie der
der katekatewisseld, en
en aan
de balseming
met de olie
chumeenen
plechtige wassching
wassching op
opdedegebruikelijke
gebruikelijke en
en
chumeenen en
en plechtige
bekende
wijze werd
werdtoegediend
toegediend;
maar met
metdedevoorwaarde
voorwaarde:
bekende wijze
; maar
:
te baptizo."
baptizo." (Indien
(Indien gij
gij niet
niet gege"Si
non es
es baptizatus,
baptizatus, ego te
„Si non
doopt
zijt, doop
doop ik
ik u).
u). Toen
Toenvolgde
volgdededehoofdbalseming
hoofdbalseming met
met
doopt zijt,
het H.
H.Chrisma.
Chrisma. Vondel
Vondelenen
JufvrouwBlesen-Wijckerslooth
Blesen-Wijckerslooth
Jufvrouw
stonden
intusschen als
als peter
peter en
en meter
meter den
den nieuwen
nieuwen KathoKathostonden intusschen
ter zijde,
zijde, en
enraakten
raaktenhem
hemlichtelijk
lichtelijkaan.
aan.Daarna
Daarnaontdeed
ontdeed
liek ter
gaf
Sybrant
zich van
van zijn
zijn zwart
zwart opperkleed,
opperkleed, en
en de
de Priester
Priester gaf
Sybrant zich
hem
wit kleed,
kleed, met
met de
dewoorden
woorden:: „Neem
"Neem het
het blanke
blanke en
en
hem een wit
dat gij
gij zult
zultdragen
dragen voor
voordedevierschaar
vierschaarvan
van
onbevlekte
onbevlekte kleed,
kleed, dat
heteeuwige
eeuwigeleven
leven
Onzen
Jesus Christus,
Christus, opdat
opdat gij
gij het
Onzen Heèr
Heér Jesus
moogt hebben."
hebben."
Sybrant.
-— "Amen
„Amen I"
!" zeide Sybrant.
dePriester
Priesterhem
hemeen
eenwaskaars
waskaars in
in de
derechter
rechter
Daarop
Daarop gaf de
hand,
en
zeide:
hand, en zeide :
uw Doopsel
Doopsel ongeonge"Neem
de brandende
brandende lamp
lamp en
en bewaar
bewaar uw
„Neem de
schonden:
geboden Gods
Gods;; OPDAT
OPDAT DE
DE HEER
HEER OP
OP
schonden : volbreng
volbreng de geboden
DE BRUILOFT
BRUILOFT MOOG
MOOG KOMEN,
KOMEN, en
gij
Hem
in
het
Hemelsche
en gij Hem in het Hemelsche
Hof,
met alle
alle Heiligen,
Heiligen,ten
teneeuwigen
eeuwigenleven,
leven,tetegemoet
gemoetmoogt
moogt
Hof, met
snellen,
leven in
in de
de eeuwen
eeuwen der
der eeuwen."
eeuwen."
snellen, en
en leven
-— "Amen
het andwoord.
andwoord.
„Amen I"~
!" was
was het
de Heere
Heere zij
zij met
met u."
u."
Daarop zeide de Priester: "Ga
„Ga in vrede en de
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den volgenden
volgenden morgen,
morgen, toen
toen het
het Zondag
Zondag was,
was, op
op het
het
En den
schoone feest van
van Maria-Geboorte,
Maria-Geboorte, was
voor dag
dag en
envoor
voor
schoone
was er voor
Mis in
inhet
hetkerkjen,
kerkjen,waaraan
waaraan de
degetuigen
getuigen
dauw eene Heilige
Heilige Mis
dauw
van de
deplechtigheden
plechtighedendes
desvooravonds
vooravondsdeelnamen.
deelnamen. Zilveren
Zilveren
van
kandelaars en armblakers,
armblakers, een
eenzilveren
zilverenkrucifix,
krucifix,eene
eenegedreven
gedreven
kandelaars
tabernakeldeur van
zelfde metaal,
metaal, waren
waren voor
voor den
den dag
dag
tabernakeldeur
van het
het zelfde
gehaald.
ureopende
opendezich
zichdedesakristijdeur.
sakristijdeur. Sybrant
Sybrant de
de Flines
Flines
Te 77ure
geleidde Agnes
Block, die
die er,
er, ininhaar
haarkleed
kleedvan
vandonker
donker
geleidde
Agnes Block,
blaauw fluweel,
met wit
wit satijnen
satijnen oplegsels,
oplegsels, met
met haar
haar kanten
kanten
blaauw
fluweel, met
bovenkeurs en
lubben, uitzag
Vorstin, -— voor
voor het
het
bovenkeurs
en lubben,
uitzag als
als eene
eene Vorstin,
autaar. Pastoor
Pastoor Wandelman
Wandelman volgde
volgde hen,
hen, voorgegaan
voorgegaan door
door
autaar.
den kleinen
kleinen autaarknaap,
autaarknaap, die
die boek
boekenenwijwater
wijwaterdroeg
droeg;; en
en
den
welhaast klonk
klonk door
door het
het ruim
ruim:: „Sybrant
"Sybrant de Flines,
Flines, wilt
wilt gij
gij
welhaast
totuw
uwwettige
wettigevrouw,
vrouw,
Block,hier
hiertegenwoordig,
tegenwoordig,nemen
nementot
Agnes Block,
Kerk?"
naar den ritus
ritus onzer
onzer Moeder,
Moeder, de
de H.
H.Kerk
naar
?"
Het andwoord
andwoord liet zich
zich niet
niet wachten.
wachten.
"Agnes
Block," zeide
zeide toen
toen de
dePriester,
Priester, „wilt
"wiltgij
gijSybrant
Sybrant
„Agnes Block,"
de
Flines, hier
hiertegenwoordig,
tegenwoordig, nemen
nemen voor
vooruwen
uwenwettigen
wettigen
de Flines,
man,
naar den ritus
ritus onzer
onzer Moeder,
Moeder, de
de H.
H.Kerk
Kerk?"
man, naar
?"
Agnes gedacht
gedacht den
den grooten
grooten stap
stapvan
vangisterenavond
gisterenavond en
en
Agnes
"Ikwil
wil!"
I"
hare
tranen belett'en
belett'en haar
haar schier
schierhet
hetandwoorden
andwoorden:
hare tranen
: „Ik
fluisterde
zij.
fluisterde zij.
"Dan
verbind ik uu ininhet
hethuwelijk,"
huwelijk,"zeide
zeidededePriester,
Priester,„in
"in
„Dan verbind
den
naam des
Zoons en
H. Geestes,"
Geestes," en
en
den naam
des Vaders
Vaders en
en des
des Zoons
en des H.
hij
hun den
den zegen.
zegen. Daarop
Daarop werd
werd de
de ring
ringgewijd.
gewijd.
hij gaf hun
wij
"Zegen,
Heer," sprak
sprak de
dePriester,
Priester,„dezen
"dezen ring,
ring, dien
dien wij
„Zegen, Heer,"
in
uwen naam
naam zegenen,
zegenen, opdat
opdat zij
zij die
diehem
hemdragen
dragenzal
zalininhare
hare
in uwen
trouw
volheid aan
aan haren
haren eegal
eegaà gehecht
gehecht blijve,
blijve, dat
dat zij
zij inin
trouw in volheid
den
en in
in uwen
uwenwil
wilvolharde
volhardeenenininwederkeerige
wederkeerigeliefde
liefde
den vrede en
steeds
leve. Door
Door Christus,
Christus, onzen
met U
U leeft
leeft en
en
steeds leve.
onzen Heer,
Heer, die
die met
heerscht
eenheid des H.
H. Geestes.
Geestes. Amen."
Amen."
heerscht in
in de
de eenheid
Mis,die
dievoor
voordedepasgehuwden
pasgehuwdenwerd
werdopgedragen,
opgedragen,
In
H. Mis,
In de H.
Kerk voor
voor het
heteerst
eerst het
het H.
H.
ontving
nieuwe zoon
zoon der
der Kerk
ontving de
de nieuwe
Lichaam
van Onzen
Onzen Heer
Heer en
enZaligmaker.
Zaligmaker.
Lichaam en
en Bloed van
ter
Treffend
waren de
de woorden,
woorden, die
diePastoor
PastoorWandelman
Wandelman ter
Treffend waren
dezer
gelegenheid tot
tot de
devergaderden
vergaderden sprak.
sprak. Hij
Hij was
was zelf,
zelf,
dezer gelegenheid
wij zeiden,
zeiden, een der
der genen,
genen, die
die het
het„Hemels
"Hemels licht"
licht" „door
"door
als
als wij
de
duystre wolcken"
wo1cken" der
derdwaling
dwalingheen
heenherkend
herkendhebbende,
hebbende,
de duystre
16
16
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sprak over
over het
het "Éen
„ten herder
het „voort
"voort omhelsden".
omhelsden". Hij sprak
herder en
en
éen kudde",
hoe de
de herder
herder zijn
zijn leven
leven geeft
geeft voor
voor zijne
kudde", en
en hoe
schapen",
dood van
van den
den Godmensch
Godmensch gedenkschapen",en
en hoe
hoe we,
we, de dood
„Ziet," riep
ende, ons voeden met
zijn vleesch. "Ziet,"
riep hij
hij uit met
met
met zijn
de Kerkvaders
Kerkvaders Augustinus
Augustinus en
en Iren::eus:
Irenæus : "Ziet
„Ziet de moeder:
moeder : zij
"geeft
niet terstond
terstond aan
aan het
het kind
kind eene vaste
vaste spijze
spijze;; zij
zij neemt
„geeft niet
met haar
in haar
haar eigen
eigen lichaam
lichaam op,
op, het
hetbrood
brood wordt met
haar
"deze
„deze in
"vereenzelvigd.
een teêrder
teérder en fijner
„vereenzelvigd.Zij
Zij verandert
veranderthet
het in een
dat werk
werk van
van moederhjke
verricht is,
is,
"voedsel,
als dat
liefde verricht
moederlijke liefde
„voedsel, en
en als
in den
"vloeit
de moedermelk
moedermelk met
met haar
haar liefde in
den mond
mond des
des
„vloeit de
"kinds.
ook heeft
heeft God,
God, uit
uitdeernis
deernis met
metonze
onzezwakheid,
zwakheid,
„kinds. Zoo ook
"ons
zijn Godlijk Woord
willen geven,
geven, zoo
zoo als
als Het
Hetisis in
in
Woord niet
niet willen
„ons zijn
"zijn
Woord, het
het voedsel
voedsel der
der Serafijnen:
Serafijnen ....
. . maar
„zijn glorie,
glorie, het Woord,
"de
Vader des
des huisgezins heeft zijne Wijsheid
afdalen
Wijsheid doen afdalen
„de Vader
"tot
den
vorm
van
melk.
..
Waardeert
dan,
Christenen,
de
.
.
Waardeert dan, Christenen, de
„tot den
En
"moederliefde,
melk des
des levens
levens bereid
bereid heeft."
heeft. ,t En
„moederliefde, die u de
de melk
verder, met
Paus Innocentius den IIIe:
gewone
met Paus
Ille : „""Naar
„Naar de gewone
""orde
wat gegeten
gegeten wordt
wordt over
over in
in het
het wezen
gaat dat
dat gene wat
„ „orde gaat
"„ "van
maar hier
het de
de spijs,
spijs, die
die de
de werkeet ; maar
hier is
is het
„van hem
hem die eet;
""zame
in zich
zich opneemt
opneemt;; en hij
die in
hij die eet wordt
„ „zame rol vervult, die
""opgenomen
Gene, die in
in hem
hem leeft."
dienaren
in den
den Gene,
„ „opgenomen in
leeft.” De dienaren
"van
Job hadden
hadden een
een voorgevoel
voorgevoel van
van deze
deze geheimenis,
geheimenis, toen
toen
„van Job
"zij
zeiden:
Wij
zouden
van
zijn
vleesch
willen
hebben,
om
van zijn
willen hebben, om
„zij zeiden :
"het
te eten
*. Inderdaad
nuttiging van
van spijzen
spijzen heeft
heeft
eten *.
„het te
Inderdaad in
in de
de nuttiging
"er
bloot vermenging
maar wezensverandering,
„er niet
niet bloot
vermenging plaats, maar
"daar
in het
het andere
andere overgaat.
overgaat. Welnu,
Welnu, zegt
„daar het éene wezen
wezen in
"de
Heiland,
het
is
dat
geheim,
dat
ik
in
u
wil
uitwerken,
uitwerken,
„de Heiland, het is dat geheim, dat ik in
"met
dit onderscheid,
ondenlcheid, dat
ik u in mijne natuur zal doen
„met dit
dat ik
"overgaan,
ik u in
veranderen zal
bij elke
elke komin goden veranderen
zal bij
„overgaan, en
en ik
H. Ambrosius
Ambrosius zegt:
"munie:
zegt : "God
„God moet
„munie : Vos
Vos Dii
Da estis t.
t. De H.
"ons
het voedsel
voedsel onzer
onzer zielen
zielen moet
moet Hem
Hem aanen het
„ons verslinden en
"genaam
zijn:: gelukkig
gelukkig dien
de godlijke
Wijsheid aldus
godlijke Wijsheid
„genaam zijn
dien de
"verslindt,
dien de
de kracht
kracht Gods
Gods in
in zich-zelve
zich-zelve doet
doet
„verslindt, gelukkig
gelukkig dien
"§
"overgaan
„overgaan” §..
het slot
slot zeide de
Prediker te betreuren,
betreuren, dat
dat door
door de
de
Aan het
Aan
de Prediker
ongunst
tijden de
de heiligheid
heiligheid der
der verbintenissen,
verbintenissen, die
die hier
hier
ongunst der tijden

** Job,
job, XXXI,
Ps.LXXXI,
LXXXI,6.6.§ Verg.
§ Verg.
Mgr.Landriot,
Landriot, La
SteOommunion,
XXXI, 31.
3r. ttPs.
Mgr.
La Ste
Communion,
blo IS-19.
bl.
Is—ig.
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waren aangegaan,
aangegaan, verborgen
verborgen moest
moest blijven.
blijven. De
De kamerkerkjens
waren
der Katholieken
Katholieken van
van Holland
Holland waren
waren bij
bij de
de Katakomben
Katakomben te
te
der
waar evenzeer in 't geheim de
de Heilige Mysterien
Mysterien
vergelijken, waar
voltrokken
hij, „zullen
"zullen di,
d~
voltrokken werden.
werden. „Maar
"Maar eenmaal,"
eenmaal," zeide hij,
wijkplaatsen worden gesloten,
gesloten, of alleen als gedenkgeheime wijkplaatsen
teekcns van 't verleden worden aangewezen en de Heerlijkheid
Heerlijkheid
teekens
Gods Huis
Huis zal
zal weêr
weêr openlijk worden ten-toon-gespreid."
ten-toon-gespreid."
van Gods
als wij nu, na
na afloop
afloop van
van dezen Vroegdienst,
Vroegdienst, de
devrienden
vrienden
En als
wijhier
hier nog
nog
in het
het huis
huisvan
vanden
den
Pastoor,kunnen
kunnenwij
volgen in
Pastoor,
eens deelnemen
deelnemen aan
aan een
een der
deraangenaamste
aangenaamste tooneelen van
eens
dezen schoonen dag.
dat den
den kerkbezoeker,
Nog was
was men
men niet
niet in
in de
de tijd,
tijd, dat
Nog
„Hoogtijd
die
nuchteren de
de Vroegmis
Vroegmis had
hadbijgewoond
bijgewoond en
en "Hoogtijd
die nuchteren
gehouden", in de ontbijtkamer de gezellige koffiegeur te-gemoet
kwam. De
De herinnering
herinnering van
van den
den spiering
spiering als
als ontbijtvisch, bij
kwam.
dunne bier,
bier, had
had men,
men, wel
welisiswaar,
waar,bij
bij de
de deftiger standen
het dunne
sints
lang
verloren;
maar
het
mocht
toch
sints lang verloren ; maar het mocht toch eene uitzondering
bij de
de melk
melk voor de kinderen,
kinderen, het
het bier
bier
gerekend, dat
dat bij
worden gerekend,
voor
de mannen,
mannen, het
het glaasjen meê
vrouwen, hier
hier
me1 voor
voor de vrouwen,
voor de
vuur stond,
stond, waarin
reeds een koperen
koperen keteltjen te vuur
waarin gestampte
gestampte
reeds
koffi, melk
melk en
honig, in
in gepaste
gepaste evenredigheid,
evenredigheid, aan
aan 't koken
en honig,
koffi,
was.
Agnes had
had vóor
eenigen tijd
een baalt
jen koffi
koffi ten
baaltjen
tijd een
v6or eenigen
was. Agnes
geschenke gekregen
van den
den Schepen
Schepen Nicolaes
Witsen, met
gekregen van
Nicolaes Witsen,
hare tuinbouwbelangen druk verkeerde;
wien zij,
en het
verkeerde ; en
zij, om hare
was eene nieuwe
Heer de
de Flines
nieuwe oplettendheid
oplettendheidvan
van den
den Heer
zorgen, dat
dat men
men het
hetbrood
brood en
en den
den hijlikmaker
geweest
geweest te zorgen,
in het
het geurig
geurig aftreksel
aftreksel der
der
des
verkiezende soppen
des verkiezende
soppen kon
kon in
oosters,che
en.
boonen.
oosters.,che gebrande boon
Op
den ingetogen
ingetogen ernst
ernst en
en de
de hooge stemming,
den
stemming, die
die den
Op den
kerkdienst
voegde, volgde nu hartlijke uitstorting
uitstorting en deelkerkdienst voegde,
nemende vrolijkheid.
De Pastoor
Pastoor ontving,
ontving, op zijn
zijn Amsterdamsch, de getrouwden
en
hunne
vrienden
in
zijn
zaal.
Daar vielen aller-eerst Sybrant
en hunne vrienden in zijn za al. Daar
en
Agnes elkaàr
werd omhelsd,
aan de borst. Oudoom Vondel werd
elkaår aan
en Agnes
en
allen wenschten
elkaàr geluk
met het
het "zalige
Hoogtijd",
„zalige Hoogtijd",
geluk met
en allen
wenschten elkaår
dat
velen
vereenigd
had.
dat velen
Maar vóor
vrienden nog
nog gezeten
gezeten waren,
waren, plaatsten
dat de vrienden
v6or dat
zich
Carel van
van Savoy
Savoy en
en een
eenander
anderHeer,
Heer,dien
dien men
men niet
niet
zich Carel
zoo
spoedig had
had opgemerkt,
opgemerkt, bij
bij twee
twee toestellen,
toestellen, die,
die, met
met
zoo spoedig
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donkere
gordijnen bedekt,
bedekt, evenmin het oog hadden getrokken.
donkere gordijnen
het geluk,
"Pastoor,"
Sybrant, het
geluk, dat
dat ons
ons van
van daag
daag
zeide Sybrant,
„Pastoor," zeide
te
beurt valt,
valt, moet
moet in
in ons-aller
herinnering blijven
blijven:: vooral
vooral
ons-aller herinnexing
te beurt
ook
om dat
dat het,
het,onder
onderGods
Gods Zegen,
Zegen, een
een gevolg is
van uw
uw
ook om
is van
herderlijken ijver,
en een
een vrucht
vrucht van
van' uw
uw gouden
gouden leeringen.
ijver, en
Mijne
lieve vrouw
vrouwen
ik," en
en hij
hij zag
zagAgnes
Agnesmet
metblinkende
blinkende
Mijne lieve
en ik,"
oogen aan,
"wij vragen
vragen u verlof u deze
twee schilderijen
schilderijen
aan, „wij
deze twee
voor
uwe kerk
kerk aan
aan tetebieden.
bieden.De
Demaker
maker staat
staat er
er bij;
voor uwe
bij ; hij
is
door onzen
onzen vriend
vriend Carel
Carel van
van Savoy,
Savoy, ons
onsaan
aan de
de hand
hand
is door
gedaan."
En
te gelijk
gelijk werden de draperiên
voor de
de stukken
stukken
draperien van
En te
van voor
wechgeschoven, die
de
Verkondiging
der
Geboorte
aandede
Geboorte aan
die de Verkondi King
herders
den Doop
van ' 'ss Vaders
VadersWelbeminde
Welbeminde voorstelden,
herders en
en den
Doop van
en naar
naar het
het eenparig
eenparig gevoelen
gevoelen der
deraanwezigen
aanwezigen alle eer deden
aan
het penceel van
meester Nicolaes
Rosendael lo
).
De
aan het
Nicolaes Rosendael
'0).
van meester
Pastoor
liet
niet
na
op
te
merken,
dat
zij
zich
zoo
uitmunPastoor liet niet na op te merken, dat zij
tend
als zijstukken aansloten
het autaarstuk van zijn
tend als
aansloten bij
bij het
goeden zwager, meester
Carel (de
(de vrouw
vrouw van
van den
denschilder
schilder
meester Carel
heette Catharina
Catharina Wandelman), dat 18
door de
geleden door
18 jaar geleden
familie Cromhout
de kerk
kerk geschonken
geschonken was,
was, ter
ter gelegenaan de
Cromhout ** aan
heid
eener Eerste
Communie, in
in 't gezin
Heer Jacob
Jacob
gezin van
van Heer
heid eener
Eerste Communie,
en Vrouwe
Vrouwe Margareta
Margareta Wuytiers.
Daarop zett'e men
zich aan
aan den
den morgendisch. Vondel was
men zich
naast
had aan
aan zijn linker
hand die zelfde
linker hand
naast Agnes gezeten, en
en had
Isabella Benzi, de voortreflijke moeder van zulke veelbelovende
kinderen,
beeltenis, insgelijks
insgelijks door
door Carel
Carel van
van Savoy
Savoy
kinderen, wier
wier beeltenis,
geschilderd,
hij in
zulke heerlijke
heerlijke vaerzen bezongen had t.
geschilderd, hij
f.
in zulke
"En
is
dat
uw
kleinzoon
al?"
zeide
hij,
op
het
jongentjen
„En dat uw
al ?"
hij, op het
wijzende, dat bij de plechtigheden
plechtigheden gediend
gediend had.
had.
wijzende,
"Ja,
is Jantjen
Voet !"
I" andwoordde
andwoordde de weduw.
„Ja, dat
dat is
Jantjen Voet
"J
as-je-blieft, grootmoeder
grootmoeder!"
„ J a n,
n, as-je-blieft,
!" zeide de blonde krullebol,
half binnensmonds.
binnensmonds.
"Je
Vondel !"
I" vroeg
„Je kent mijn dochter
dochter toch óok
6ok wel, Heer Vondel
ze. "Marijtjen,
nuVader
Vader Vondel,
Vondel, die
die jejemoeder
moeder zoo
zoo
„Marijtjen, dit
dit isis nu
veel
eer heeft
heeft gedaan,
gedaan, en
en die
die tot
tot zoo
zoo hoogen leeftijd zulk
veel ter
een
moedig strijder
strijder voor
onze heilige
heilige zaak
zaak is geweest."
geweest." En
En
een moedig
voor onze
Isabella
hare dochter
dochter een
wenk. De
De schoone jonge vrouw
Isabella gaf
gaf hare
een wenk.

** Wagenaar,
Wagenaar.

Ám8t.
Verg. Álmanak
270.
"font. 11,
II, 213.
=3. t tVerg.
186z, bI.
Almanak A. Th. 1861.
bl. 198.
198, 259.
259, 27o.
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rees
op, nam
nam haar
haar jongentjen
jongentjen bij
hand, ging
ging tot
tot Vondel,
Vondel,
rees op,
bij de hand,
en zeide
: „Vader
wilmijn
mijn Jan
Jan een
een
en
zeide met
meteen
eenblos
blos:
"VaderVondel
Vondel!Iwil
kruisjen
zal hem
hem levenslang
levenslang bijblijven
bijblijven en
en ten
ten
kruisjen geven
gevenI ! Het
Het zal
goede stieren."
stieren."
De bijna
bijna 87-jarige
87-jarige dichter
dichter voldeed
voldeed met
met veel
veel eenvoud
eenvoud en
en
goedheid
haar verzoek.
verzoek.
goedheid aan haar
totAgnes
Agnes:
Een
oogenblik later
later keerde
keerde hij
hij zich
zich tot
Een oogenblik
:
"Lieve,
dierbare nicht,"
nicht," zeide
zeide hij
hij:: „ik
"ik behoef
behoef uu niet
niet te
te
„Lieve, dierbare
zeggen,
welk een
een schoone
schoone dag
dag dit
dit voor
voor mij
mij is.
is. Ik
Ikdenk
denk mij
mij
zeggen, welk
dan
ook geenszins
geenszins te
te onttrekken
onttrekken aan
aan de
deandere
andere plichten
plichten en
en
dan ook
festiviteiten
ons wachten
wachten:: maar
maar om
omhet
hethartelijkste
hartelijkste en
en
festiviteiten die
die ons
spreken, daarvoor
daarvoor is
het nu
nu het
het
duidelijkste
duidelijkste woordtjen
woordtjentete spreken,
is het
oogenblik.
"Sybrant,
gaat u-beiden
u-beiden aan."
aan." En
EnVondel,
Vondel,de
dewoorden
woorden
„Sybrant, het gaat
het kerkgebed
kerkgebed van
van 's morgens,
sprak het
het
opvattend
opvattend uit
uit het
morgens, sprak
volgende
ongewone, maar
maar hier
hier hoogst
hoogsttreffende
treffendebruiloftsbruiloftsvolgende ongewone,
dicht uit
uit::

tt
TER BRUILOFTE DER E[
ERZAME] GETROUDEN
GETROUDEN
E[ERZAME]

SYBRANT DE
FLINES en
en AGNES
AGNES BLOK.
BLOK.
DE FLINES
Ter
bruiloft van
van het
het zuiver
zuiver LLAM,
Ter bruiloft
A M,
't Welk
den schoot
schoot des
desvaders
vadersquam,
quam,
Welk uit den
En
om de
de menschen
menschen heeft
heeft geleden,
geleden,
En om
gebeden.
Wort
Wort eelk
1 k genoodigt
genoodigt en gebeden.
De Bruigom
Bruigom komt
komt:: houdt
houdt uu gereet
gereet!!
Trekt aan
witte bruilofskleet.
aan het witte
HY zalze,
zijn komst
komst verbeiden,
verbeiden,
zalze, die zijn
Feest geleiden.
geleiden.
Verheugt
Verheugt op
op 't Hooge Feest
Wat
openbaart zich
hier een
een dagh,
dagh,
Wat openbaart
zich hier
noit hoorde,
hoorde, 't oogh
zagh!!
Die 't oor
oogh noit zagh
oor noit
Noit kon
een sterflijk
sterflijk hart
hart bevroeden
bevroeden
kon een
goeden·.
Den
overvloet van zoo
zoo veel
veel goeden
Den overvloet
*.
Hier bloeit
bloeit een
een eeuwigh
eeuwighparadys.
paradys.
Verborgen
hier spys.
spys.
Verborgen manna
manna strekt hier
Hier
klinken harpen
harpen en
en cimbaelen
cimbaelen
Hier klinken
Op
zang van
van hemelsche
hemelsche kooraelen
kooraelen t.
t.
Op zang

*.
* Goederen.
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Gelieven, wien
huwlijxlot
wien ddit
i t huwlijxlot
Beschoren wert....
Godt,
alleen van Godt,
wert .... alleen
wil geven
Wy
wenschen dat
dat HY u wil
Wy wenschen
II)
De volle
volle vreugt in 't ander
ander leven." Il)

die dien
Aan
de "middagh-bruyloft",
dien zelfden Zondag om„middagh-bruyloft", die
Aan de
streeks
zal gegeven zijn,
heeft Vondel het andere
andere
zijn, heeft
uur zal
streeks 33 uur
stukjen voorgedragen, dat met
zoo even
evenuitgeschrevene
uitgeschrevene
met het zoo
niets
gemeens heeft
heeft dan
dan de
debestemming.
bestemming. Op
Opdie
diebruiloft
bruiloft
niets gemeens
kwam
ook
Joachim
Oudaen,
en
denk
niet,
dat
de
Nicoen
ik
denk
niet,
dat
de
kwam ook Joachim
demussluyer, waarmede Sybrant de Flines zijne
zijne kerkverandekerkverandering
bemanteld heeft,
door de voordracht van Vondels andere
ring bemanteld
heeft, door
gedicht
zal zijn
zijn wechgenomen
min aan
aan dat
dat talrijk
talrijk
zoo min
gedicht zal
wechgenomen :: zoo
bezette
vrolijke gastmaal
voor de
de Heeren Schepenen
bezette vrolijke
gastmaal als
als voor
Vincent
van Bronchorst en Dirck
Cloeck, die Sybrant en
Dirck Cloeck,
Vincent van
Agnes dien
dien zelfden middag
den eght bevestight" hadden.
middag "in
„in den
Die bruiloft van
Agnes Block
Block was
was de
de laatste
laatste feesttoorts,
van Agnes
op
Vondels levensbaan ontstoken.
Hand over
over hand
hand namen
namen
op Vondels
ontstoken. Hand
zijne krachten af; en
wat misschien
misschien zijn einde
verhaast
en wat
einde nog verhaast
heeft,
was de
de dood
dood van
van zijne zorgzame
van
heeft, was
zorgzame dochter
dochter Anna van
den
Vondel, die
die hem
hem inindedeWintermaand
Wintermaand van
van dat
dat zelfde
den Vondel,
jaar ontviel.
ontviel.
jaar
Het
kleine huis,
huis, dat
dat de
degrijze
grijzedichter
dichterbewoonde
bewoonde op
op de
de
Het kleine
Coningsgraft, vroeger
later „de
"de Cingel"
vroeger en
en later
Cingel" genaamd,
genaamd, schuins
over
hem, na Annaas overlijden,
was hem,
over de Warmoesgraft, was
overlijden, groot
en
hol geworden.
geworden. Toch
Toch was
was hij
hij nog
nog niet
niet afkeerig van
en hol
van het
leven,
en
als
Agnes
hem
vroeg,
of
hij
naar
de
dood
leven, en als Agnes hem vroeg, of hij naar de dood verlangde,
zeide hij:
den Hemel
Hemel;; maar
hij : "Naar
langde, zeide
„Naar den
maar ik
ik moest,
moest, als Elias,
er
een vurigen wagen
heen kunnen gaan."
wagen heen
er op een
Het
schijnt, dat
dat hij
hij 't gezin van zijn
zijn kleinzoon, die inmiddels
Het schijnt,
zijne vrouw
had
verloren,
en
als
weduwnaar van
van 6,
27 jaar
vrouw had verloren, en als weduwnaar
6, 27
hertrouwd
zekere Grietgen
Nacken, bij
in huis
huis
hertrouwd was
was met zekere
Grietgen Nacken,
bij zich in
had
genomen. Althands bij
vermeld, dat
dat
had genomen.
bij dit huwlijk wordt
wordt vermeld,
bruid
en bruidegom
bruidegom „op
"op Zingel" woonden.
het
bruid en
woonden. Anna,
Anna, die
die het
moederlijk erfdeel
bij elkander
elkander schijnt
schijnt gehouden
gehouden te hebben,
hebben,
erfdeel bij
had,
uit vreeze voor
beheer door
door haren
haren neef,
neef, en
en dat
dat
had, uit
voor slecht
slecht beheer
heur vader,
alsdan
van
zijn
pensioen
levende,
het
minder
goed
vader, alsdan van zijn pensioen
mocht
hebben, den
den ouden
ouden man
man alleen
alleen het
hetvruchtgebruik
vruchtgebruik
mocht hebben,
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vermaakt. Als hare
erfgenamen benoemde
benoemde zij
zij den
den Advokaat
hare erfgenamen
Gijsbertus Plemp, Corneliszoon, en
Pieter Blesen
Blesen ;; terwijl zij
en Pieter
voorloopig slechts
een legaat
legaat van
van f 6000.beschikking
slechts een
6o0o.— ter beschikking
van
haar neef
neef stelde.
stelde.
van haar
er een
een dienst
dienst gedaan voor Baertgen
Nog ieder
ieder jaar werd
Nog
werd er
Hooft,
moeder van
van dezen
dezen jongen
jongen man,
man, en
en Vondel,
Vondel,als
alshij
hij
Hooft, de moeder
Het
eenigszins kon, verzuimde die gedachtenisviering niet.
niet. Het
was
nu in den
den winter
winter van
van het
het jaar
jaar 1677.
Aan te-voet-uitgaan
te-voet-uitgaan
was nu
1677. Aan
werd sints lang
door
Vondel
niet
meer
gedacht.
De slede
slede
lang door Vondel niet meer
het jaargetijde
was alzoo
zijne toevlucht.
oude man
man het
alzoo zijne
toevlucht. Toen
Toen de
de oude
van Baertgen had bijgewoond, verliet
hij de
de kerk,
kerk, onderverliet hij
steund door
personen, die
die hem
hem hartlijk genegen waren.
waren.
door twee personen,
Zijn
rechter arm
arm leunde
leunde op
op dien van
Agnes Block
Bloek;; zijn
zijn
Zijn rechter
van Agnes
linker
hand hield hij
op den
denschouder
schoudervan
vanzijn
zijnkleinzoon.
kleinzoon.
linker hand
hij op
hetVondel
Vondelhinderde,
hinderde,
Wij hebben
reeds vernomen,
vernomen, hoe
hoe het
hebben reeds
dat deze Joost,
die
toch
de
stamhouder
van
eene
deftige
Joost, die toch de stamhouder van
zijn, in
der tijd
tijd met
met een
een dienstburger
familie behoorde
burger familie
behoorde te
te zijn,
in der
maagd getrouwd
en zelf half-blanks-gezel
een schoengetrouwd en
half-blanks-gezel bij
bij een
maker
was.
maker was.
geven aan
aan den
den raad
raad
Vondel
besloot dan
nu ook
ook gevolg te geven
Vondel besloot
dan nu
trouwe nicht
en vriendin
vriendin Agnes,
Agnes, om
om de
de hooge
van zijne
zijne trouwe
nicht en
te gaan
gaan
verwanten
van zijn schoondochter Baertgen eens
verwanten van
eens te
opzoeken,
te trachten
trachten een
een stadspost
jen voor zijn
zijn kleinopzoeken, en
en te
stadspostjen
hem een weinig verheffen mocht
zoon machtig
machtig te worden, dat
dat hem
en
allengs war
weêrininbetere
beterekringen
kringen kon
kondoen
doenontvangen.
ontvangen.
en allengs
Het volgende
volgende gesprek
gesprek werd
werd door
door hen
hen gevoerd.
gevoerd.
"Ik
gedacht, nicht
nicht Agnes,"
Agnes," zeide de oude
oude man,
man, wiens
wiens
„Ik heb gedacht,
"langzame
afgebroken
spreektrant
nog
meer
dan
zijn
langzame en
en afgebroken spreektrant nog meer dan zijn gekromde houding
en strompelende gang
zijn verval
verval gegang van zijn
houding en
tuigden, "ik
gedacht, dat
dat het
het goed
goed zoû
nu met-een
„ik heb gedacht,
zoil wezen, nu
Burgemeesteren aan
maar
met de
de sleê bij
bij de Heeren Burgemeesteren
maar eens
eens met
te rijden,
wien
Joost
nog
in
den
bloede
bestaat, en
en die
die misrijden, wien joost nog
den bloede bestaat,
schien wat
voor hem
hem zouden
zouden willen
willen doen."
doen."
wat voor
6ok
mij óok
-— "Ja,
er mij
heeft er
„Grietgen heeft
Vader," zeide Agnes, "Grietgen
„Ja, Vader,"
daterermisschien
misschien
over
gesproken, Ik
Ik had
had voor
voorling
lángalalgedacht,
gedacht,dat
over gesproken.
,"
wel
kans was
was Joost
Joost een
een beet
jen vooruit
brengen ...."
beetjen
vooruit te brengen",
wel kans
-— "Ten
minste," zei
toon van
van argloosheid,
„Ten minste,"
zei Joost,
Joost, op
op een toon
als of men
men zijn
zijn vader
vader hoorde
hoorde spreken,
spreken, „nou
"nou ik
ik met
met Grietgen
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getrouwd ben,
ben, isis het
het een heel
getrouwd
heel ander
ander ding,
ding, als toen
toen ik
ik mijn
mijn
eerste vrouw
vrouw had.
eerste
had. Mijnheer
Mijnheer Blesen
Blesen zei
zeigisteren
gisteren6ok
ooknog,
nog,toen
toen
zij
hem zoo
zoo netjes
netjes een
een goudsche
goudsche pijp
pijp van
van het
hetnieuwste
nieuwste
zij hem
fassoen prezenteerde
Grietgen Nacken
fassoen
prezenteerde : : Grietgen
Nacken is een
een vrouw,
vrouw, daar
daar
je met
. ."
je
meê voor
voor den
den dag
dag kunt
kunt komen.
komen ...
"
wel
"De
Burgemeesters zullen
zullen zich
bloed toch
toch wel
„De Burgemeesters
zich hun
hun eigen
eigen bloed
wat
aan willen
willen trekken,"
trekken," zeide
zeide Vondel.
Vondel. „Maar
"Maar zoll
zoQ ik
ik Joost
Joost
wat aan
metnemen ?"
meènemen
„Dat zoil
"Dat
zoQ ik
ik niet
nietdoen,
doen,Vader,"
Vader,"andwoordde
andwoordde Agnes
Agnes:: „het
"het
zal,
dunkt me,
me,meer
meerindruk
indrukmaken,
maken, als
alsgij-alleen
gij-alleen tegenover
tegenover
zal, dunkt
ze nu
nu nog
nogaan
aanhun
hunhuizen.
huizen. Joost
Joost
de
Heeren staat.
staat. Gij
Gij vindt
vindt ze
de Heeren
kan
u metgaan
meègaan en
en brengen
brengen uu de
destoep
stoepop,
op,ofofhet
hetonderonderkan met
met u
huis
in, en
en wachten
wachten aan
aan de
dedeur.
deur.. . .Het
Hetis isanders
anderszoo
zoogeheel,
geheel,
huis in,
als of gij
. .""
als
gij ze
ze dwingen
dwingen wilt.
wilt •..
—
„
Ja,"
zeide
- "Ja," zeide Vondel,
"en dan
dan kunnen
kunnen Haar
Haar Ed.-Achtb.
Ed.-Achtb.
Vondel, „en
zezich
zich
ook met-een
met-een beter
betereen
eenslinger
slingeromom
den
armhouden,
houden,als
alsze
den
arm
niet verbinden
. ."
niet
verbinden willen.
willen...
" En
En hij
hij zuchtte.
zuchtte.
Aan
den sleeper
sleeperwerd
werdorder
ordergegeven
gegevennaar
naarBurgemeester
Burgemeester
Aan den
te
rijden,
en
terwijl'
de
man
zijn
watervaatjen
eens
Hooft
Hooft te rijden, en terwijl de man zijn watervaatjen eens
aan
den burgwal
burgwal ging
ging vullen,
vullen, opende
opendeJoost,
Joost, op
opeen
eenwenk
wenk
aan den
van
Agnes, het
het portier,
portier, en
en de
deoude
oudevader
vaderwerd
werdininde
detoeslet
toesleê
van Agnes,
gezet. Zijn
Zijn stok,
stok, dien
dienJoost
Joosthad
hadgedragen,
gedragen,werd
werdhem
hemter
terhand
hand
gesteld.
Agnes
omhelsde
den
grijzaart
hartelijk,
de
sleeper
gesteld. Agnes omhelsde den grijzaart hartelijk, de sleeper
herplaatste
zijn smalle
smalle waterton,
waterton, sloot
sloot het
hetportier,
portier, dat,
dat, aan
aan
herplaatste zijn
zijn kant,
kant, met
met een
eenchassinet
chassineteneneen
eengordijntjen
gordijntjenvoorzien
voorzienwas,
was,
zijn
en aan
aan de
deandere
anderezijde
zijdemet
met
4 ruitjensbeglaasd,
beglaasd,nam
namzijn
zijn
en
4 ruitjens
zoogenaamde
smeerlap
van
het
haakjen
en
het
opgerolde
zoogenaamde smeerlap van het haakjen en het opgerolde
leidzeel van
het paard,
paard, en
en —
- de
de tocht
tocht begon
begon;; met
met den
den
leidzeel
van het
sleeper links,
links, den
den jongen
jongen Joost
Joost rechts
rechts van
van het
hetvoertuig.
voertuig.
sleeper
Mr Henrick
man van
van 6o
60jaren,
jaren, die
die op
opcirca
circa
Mr
Henrick Hooft,
Hooft, een
een man
so
50 een tweede
tweede huwlijk
huwlijkhad
hadaangegaan
aangegaanenendaarbij
daarbijdedeheerlijkheerlijkheden van
van Oudt-Karspel,
Oudt-Karspel, Coedijck
Coedijck en
enSchoterbosch
Schoterbosch had
had
heden
betrouwd, was
de minst
minst begaafden
begaafden in
in het
het
betrouwd,
was geenszins
geenszins van
van de
collegium van
van Burgemeesters.
Burgemeesters. Bij
Bij sommige
sommige zijner
zijner mede-Wetmede-Wetcollegium
houders minder
minder geliefd,
geliefd, om
om dat
dathijhijzekere
zekereorangistische
orangistische
houders
neigingen had,
werd hij
hij slechts
slechts bij
bij de
de benoemingen
benoemingen in
in 1662
1662
neigingen
had, werd
-64Burgemeester,
Burgemeester, en
en later
laterniet
nietherkozen
herkozen dan
dan toen
toen de
de
en -64
nood aan
aan den
den man
man kwam.
kwam. Hij
Hij maakte
maakte zich
zich een
een naam
naam in
in de
de
nood
versterking van
Amsterdam tegen
tegen de
deFranschen
Fransehen ten
tenjare
jare
versterking
van Amsterdam
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1672, en
bleef sedert
sedertbij
bijalle
allepartijen
partijen zeer
zeer gezien.
gezien. Hij was
en bleef
éen
die Stads
regenten, aan
wie de
de Prins
Prins (Willem
(Willem de
de
e'en van
van die
aan wie
Stadsregenten,
Derde) somtijds
somtijds zijn
zijn komplimenten
komplimenten liet
lietmaken
maken;; maar behoorde
tot de
de zeldzamen,
Prins zeer
zeer geaccentueerde komplizeidzamen, die
die den Prins
menten te-rug-zonden 12).
Deze
Burgemeester woonde
woonde in
in een
een fraai breed
huis, met
met
Deze Burgemeester
breed huis,
lagen bel-étage op de Cloveniers-, Cleuveniers-, ja KneveniersKneveniersburghwal, het 33ee huis
van de
de Oûmanhuispoort,
huis van
naar de
06manhuispoort, naar
sleeper stapte
stapte de
de vijf
vijf stoeptreden op,
Slijkstraat toe *. De
De sleeper
en
trok den
den. scthelhanger
en trok
schelhanger over.
"Burgemeester
?"
„Burgemeester thuis
thuis ?"
-— "Ik
sal ereis gaan kijke."
niet, ik sal
„Ik weet niet,
De
dienstmaagd, aannemende,
aannemende, dat,
met een
een sleê,
De dienstmaagd,
dat, met
slet, alleen
deftige menschen vervoerd
konden worden, liep vrij
vrij haastig
vervoerd konden
naar
kwam te-rug
te-rug met
met de
de vraag:
naar achter,
achter, en
en kwam
vraag :
"Wie
'et was."
was."
„Wie 'et
de Heer
Heer Vondel"
Vondel" zeide de
jonge Joost.
Joost.
-— "Het
de jonge
„Het is de
"Zeg:
is Joost
Joost van
van den
den Vondel," verbeterde
het is
verbeterde de groot„Zeg : het
het gaasjen heen,
gesprek aan
aan de
de deur
deur
vader, die
door het
heen, het gesprek
die door
gehoord
had.
gehoord had.
Een oogenblik later
werd den
den ouden
oudenman,
man,ofschoon
ofschoon hij
hij
later werd
met
een sleê
door de
de meid
meid op
ophet
hethart
hart gedrukt, "toch
met een
slet kwam,
kwam, door
„toch
vooral
zijn voeten
voeten goed
goed tetevegen",
vegen",enenweldra
weldrabeyond
bevond hij
vooral zijn
zich
in de
dekleine
kleinezijkamer,
zijkamer, die
diezich
zichniet
nietalleen
alleendoor
doorhare
hare
zich in
afmetingen,
maar ook
ook door
door hare
hare stoffeering, zeer
sterk van
van
afmetingen, maar
zeer sterk
de ter anderer zijde der voordeur gelegene en alleen 's Zondaags
ontslotene
onderscheidde. Eerstgenoemd vertrek,
van twee
twee
ontslotene onderscheidde.
vertrek, van
kruisramen breed,
diende vooral
vooral tot
tot speelzaal
speelzaal voor
voor 's Heeren
breed, diende
Vande PolBurgemeesters
kleinkinderen, in-zonderheid de
Burgemeesters kleinkinderen,
de Vande
** (waar
de
let
jens t,
letjens
-1-, de Bambeeckjens §,§, en de Hopjens
Hopjens **
(waar de
kinderloze
tweede
vrouw
des
Burgemeesters
recht
"mal"
meê
kinderloze tweede vrouw des Burgemeesters recht „mal" met
rommelkamer voor
was) -— maar
anders ook tot rommelkamer
maar anders
voor de dienstboden. De Burgervader liet
den dichter
dichter niet
niet lang wachten.
liet den
Hij
vond dus
dus weinig
weiniggelegenheid,
gelegenheid, hetzij
hetzij de
de lampekan, den
Hij vond
schoenen
bak en
de strijkijzers
strijkijzers of
het kinderspeelgoed te
schoenenbak
en de
of het
bewonderen,
in deze
deze anti-chambre
werden.
bewonderen, die
die in
anti-chambre bewaard
bewaard werden.

** Von Zesen, bI.
Mr Harmen en
en Brechtjen Hooft.
bl. 317.
317. -i.t Kinderen
Kinderen van Mr
§ Van
Corn. v.
en Haesgen Hooft. **
Mr Jacob
Isabel Hooft.
Hooft.
Van Corn.
v. B. en
** Van
Van Mr
Jacob Hop
Hop en Isabel
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Er
stonden, behalve
behalve een
een bank,
bank,twee
tweematten
matten stoelen
stoelen met
met
Er stonden,
geknopte
ruggen. Vondel
Vondel hield
hield zich
zichaan
aaneen
eenvan
vanbeiden
beidenvast,
vast,
geknopte ruggen.
en
toen hij
hij den
den stap
stapvan
vanden
denBurgemeester
Burgemeester in
in de
de gang
gang
en toen
hoorde,
ontblootte hij
hij zich
zich het
hetachtbaar
achtbaar hoofd,
hoofd, waarop
waarop men
men
hoorde, ontblootte
thands
tochnog
nogaltijd
altijdkrullende,
krullende,maar
maarflossige
flossigewitte
witteharen
haren
thands de toch
bijna
kon. Hij
Hij trilde,
trilde, ondanks
ondanks zijn
zijn dikken
dikken schansschansbijna tellen
tellen kon.
looper,
half van
van de
dekoti,
koû,half
halfvan
vanverlegenheid,
verlegenheid, —
- hij,
hij, de
de
looper, half
zoomenig-maal
menig-maal de
de les
les had
had
man,
die de
de Goden
Goden der
deraarde
aardezoo
man, die
gelezen.
zeide de
de Burgemeester,
Burgemeester, binnenbinnen"Zóo,
Vondel," zeide
monsieur Vondel,"
„Z6o, monsieur
ouwen
komende
op welwillenden
welwillenden toon
toon:: „kom-je,
"kom-je, op
op jejeouwen
komende en
en op
dag,
mij nog
nog eens
eensbezoeken
bezoeken?
- Ga
Gazitten
zitten!"
EnVondel
Vondel
dag, mij
?—
!" En
nam
plaats, en
en dedeBurgemeester,
Burgemeester, die
die bij
bij zijn
zijn zwarte
zwarte oogen
oogen
nam plaats,
nog
zwarte wenkbraauwen,
wenkbraauwen, maar
maar een
een goedig
goedig gezicht
gezicht had,
had,
nog zwarte
zett'e
zich
tegenover
hem,
op
de
zeer
weinig
konsulaire
zett'e zich tegenover hem, op de zeer weinig konsulaire
stoelen,
aan weêrszijde
weêrszijde van
van de
degeschilderde
geschilderdeklaptafel,
klaptafel, met
met
stoelen, aan
haar
doorgesneden knobbelpooten.
knobbelpooten.
haar doorgesneden
ik, niet
nieteuvel
euvelduiden,"
duiden,"
"Uw
Edel-Achtbare zal
zal 't mij,
mij, hoop ik,
„Uw Edel-Achtbare
zeide
Vondel, „dat
"dat ik
ik zoo
zoo vrij
vrij ben
benUUover
overeene
eenefamilie-zaak
familie-zaak
zeide Vondel,
te komen
komen spreken.
spreken...
. .""
De Burgemeester
Burgemeester glimlachte
glimlachte onder
onder zijn
zijn breeden
breeden hoedrand.
hoedrand.
Vondel
nam
dit
voor
een
gunstig
teeken.
Vondel nam dit voor een gunstig teeken.
"Is
er in
in iiw
ûwfamilie
familie het
hetéen
éenofofander
anderop-handen
op-handen?"
vroeg
„Is er
?" vroeg
de Burgervader.
Burgervader.
"In
de familie,"
familie," hernam
hernam Vondel,
Vondel,„zoa
"zoûwel
weleen
eenzeker
zekerbelang
belang
„In de
wat
verzorging behoeven.
behoeven...
Ik heb
hebmijn
mijnkleinzoon,
kleinzoon, UEd.UEd.wat verzorging
. . Ik
onbekend,...
dezoon
zoonvan
vanBaertgen
Baertgen
Achtb.
misschien niet
niet onbekend,
Achtb. misschien
. . . de
Hooft
Hooft....
. .""
"Ah
ja," zeide
zeide de
deBurgemeester,
Burgemeester,„van
"vande
demooye
mooyeBaertgen,
Baertgen,
„Ah ja,"
haarnoemden.
noemden...
Zij moet
moetininder
dertijd
tijdvrij
vrij wat
wat
zoo
als zezehaar
zoo als
. . Zij
opgang
gemaakt hebben.
hebben.... . Hoe
is 't toch
haar afgeafgeopgang gemaakt
Hoe is
toch met haar
loopen
?"
loopen ?"
Vondel
begon een
eenverhaal
verhaalvan
vanhet
hethuwelijk
huwelijkzijns
zijnszoons,
zoons,
Vondel begon
dat
den Burgemeester
Burgemeester wat
watuitvoerig
uitvoerig werd.
werd. „Het
"Hetslaat
slaatdaar
daar
dat den
IQ
uur," zeide
zeide ZEd.
ZEd. Achtb.,
Achtb., „ik
"ikmoet
moetnaar
naarhet
hetStadhuis,
Stadhuis,
1 o uur,"
wil niet
niet veel
veel
Bestevaar!
Bestevaår. !... . Dus
. Dusdie
die kleinzoon
kleinzoonvan
van je,
je, wil
deugen
?"
deugen ?"
-— "„Dat
Dat zeg
zegikikniet,
niet,Edel-Achtb.,"
Edel-Achtb.,"andwoordde
andwoorddeVondel
Vondel::
"neen,
jongen past
past goed
goed op.
op. Maar
Maar hij
hij isis op
opeen
eenschoenschoen„neen, de jongen
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makerswinkel, hier
in de Slijkstraat, en
behoef u niet
hier in
en ik behoef
niet te
zeggen:
zijn van welgestelde
welgestelde afkomst,
afkomst, en
en hij, die nog tot
zeggen : wij
wij zijn
uwe
familie door
door zijne moeder
behoort, kon misschien
misschien een
uwe familie
moeder behoort,
stadspost
jen met ijver
bekleeden, dat
hem een
een beet
jen meer
stadspostjen
ijver bekleeden,
beetjen
dat hem
geven...
Schoenmakersgezel, en Baertgen Hooft
aanzien zoû
zoft geven.
. . Schoenmakersgezel,
tot moeder
moeder gehad
gehad te hebben
hebben....
. .""
-— "Zóo?
in de
de Slijkstraat ?"
„Z6o ? hier
hier in
?" zeide de Burgemeester,
op
minder vriendelijken
vriendelijken toon.
"Zou hij
hij geen
geen anderen, ...
op minder
toon. „Zou
...
niet
misschien een
een voordeeliger
winkel.. .... kunnen vinden?"
voordeeliger winkei
vinden ?"
niet misschien
is minder
minder de
de kleine
verdienste," zei
zei Vondel,
Vondel,
-— "Het
„Het is
kleine verdienste,"
"dan
wel het
het nederige
nederige van
vandedebetrekking,
betrekking,voor
vooreen
eenzoon
zoon
„dan wel
. . . .""
van ....
-— "Ja,
man," zeide de
Burgemeester, die
die zijn
zijn partij
de Burgemeester,
„ Ja, lieve man,"
koos,
zat hem
hem die
die Slijkstraat, op
vier of
of vijf
vijfhuizen
huizen
koos, al
al zat
op vier
af
stands van
van zijn woning,
de maag:
gaat in
in
woning, dwars
dwars in
in de
„het gaat
afstands
maag : "het
de waereld al
op en
en af.
af. Ik
Ik zoû
graag wat voor je doen:
al op
zoti graAg
doen :
maar op
het oogenblik is
er niets....
Intusschen zal
ik de
de
zal ik
is er
niets .... Intusschen
maar
op het
zaak
in me
me gedachte
gedachte houden.
houden. Ik
Ik moet
moetnu
nuaan
aan de
de besognes .. ....
..
zaak in
Vaarwel;
wel weêr
je rijtuig helpen.
Vaarwel ; mijn
mijn dienaar
dienaar zal
zal je wel
weér in
in je
Het
schijnt nog
nog al
al een
een goeje
toesleê....
Vaarwel!"
I" En
En de
Het schijnt
goeje toesleê
.... Vaarwel
Heer van
van Oudt-Karspel was wech.
muffe
Vondel schommelde een quartier later weêr in
in de muffe
sleê.
hem ooit
ooit gezegd, dat Mr
Mr Henrick Hooft,
sled. Niemant had
had hem
bij al zijne
goede hoedanigheden,
hoedanigheden, nooit
nooit partij trok
zijne groote en
en goede
gaven. Onze
Onze dichter
dichter was
was dus
dus
van den invloed,
invloed, dien
dien zij hem
hem gaven.
van
niet ontmoedigd. Burgemeester
Hooft zoû
immers in
in
het immers
zoil het
Burgemeester Hooft
gedachte
houden, en als
als hij nu
anderen neef
neef van
van Baertnu den anderen
gedachte houden,
gen, den
Heer Van
Van Outshoorn,
óok nog
kon te
te spreken
spreken
nog kon
den Heer
Outshoorn, 6ok
krijgen,
de zaak
zaak half
halfverzekerd.
verzekerd.
krijgen, was
was de
De ontvangst bij
den Ridder
Ridder Cornelis
Cornelis de Vlamingh van
bij den
Outshoorn,
Heere
van
Oudtshoorn
Outshoorn,
van Oudtshoorn en Gnephoeck, was geheel
anderen Edel-Achtbare.
Edel-Achtbare.
verschillend
van die
die bij den
den anderen
verschillend van
in welks hoog
Hij
bewoonde een
een nieuw
nieuw gebouwd
gebouwd huis,
huis, in
Hij bewoonde
gelegen
gang veel
veelmeer
meerovervloed
overvloed van
van wit
witmarmer
marmer te
te bebegelegen gang
wonderen viel
dan tot
tot heden
heden in
in de
de Amsterdamsche
huizen
Amsterdamsche huizen
viel dan
der XVIIe Eeuw gebruikelijk
gebruikelijk was.
was.
Vondel
werd hier
hier in
in een
eenprachtig
prachtiggemeubileerde
gemeubileerdezijkamer
zijkamer
Vondel werd
gelaten,
waar de
de groote kruisvensters
kruisvensters met cierlijke door
gelaten, waar
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Wouter Geurtsen gesmede buitentralies
voorzien waren,
buitentralies * voorzien
maar
een genoegzame
genoegzame hoeveelheid
hoeveelheid daglicht de doortocht
maar toch
toch een
gunden. Dit licht was zacht
getint, om dat in de bovenramen,
zacht getint,
gelegenheid gevonden
de wapens
wapens aan
aan te
te brengen van
gevonden was
was de
de
geslachten van
van Outshoorn en
Hooft onder
onder éene kroon
de geslachten
en Hooft
geplaatst,
en voords van
Bronckhorst,
geplaatst, en
van de familiën
familien Outshoorn,
Outshoorn, Bronckhorst,
Wuytiers en Haeck, die
de vier
vier naaste
naaste quartieren van
die de
van den
Burgemeester uitmaakten. Het omlauwerde Menschenkoofd,
Menschenhoofd,
het
blazoen van
van den
den Drost,
Drost, op
op het
het aàloude
het blazoen
aåloude blaauwe
blaauwe veld,
door
de morgenzon
morgenzon verlicht te zien, deed
Vondel vriendelijk
door de
deed Vondel
aan;
hij nam
nam het
voor een
een goed
goed voorteeken. Tegen
den
aan ; hij
Tegen den
het voor
wand
bovendien een
een rijk
rijk omlijst zwart
bord, waarop de
wand hing bovendien
zwart bord,
namen
wapens van
van Heeren Schouten, Burgemeesteren en
namen en wapens
Schepenen,
de omkeering van 1578, waren
Schepenen, sedert de
waren afgebeeld.
Outshoorn
kwam
daar
negen
malen
op
voor.
voor.
Outshoom kwam daar negen
Op
een gebeeldhouwd
gebeeldhouwd dressoor, trok
Op de middenplank van
van een
een verguld koperen
bokaal zeer
zeer de
de aandacht
aandachtvan
vanden
denouden
ouden
koperen bokaal
man,
doordien hij
hij daar
daar het
het bekende
bekende blazoen der
drie jachtman, doordien
der drie
hoorns op
te-rug-vond, bekroond
bekroond door
door een
een Bisschopsmijter.
op te-rug-vond,
"Dat
hetwapen
wapenvan
vanHeer
HeerJacob
Jacob van
van Outshoorn," dacht
„Dat isis het
heb wel
wel méer
gehoord, dat deze
Heeren niet
Vondel.
Vondel. "Ik
„Ik heb
méer gehoord,
deze Heeren
er véle in
hun
zeer
tegen de
de Roomschgezinden
Roomschgezinderi zijn,
zijn, en
en er
in hun
zeer tegen
familie hebben."
- goede voorteekens, gelijk men ziet.
hebben." Alles
Alles —
De Burgemeester
Burgemeester echter
echter liet
liet zich
zich wachten.
wachten. Vondel
Vondel stond,
stond,
op
zijn stokjen geleund. Hij keek
nog eens
eens rond.
rond. Naast
Naast de
de
keek nog
op zijn
trof hem,
hem, ininden
denhoek
hoekder
derkamer,
kamer,een
eenornament,
ornament, dat
dat
kast trof
kast
hem
niet onbekend
onbekend voorkwam.
voorkwam. Zonder
Zonder zich
zich te ver
ver van
van de
de
hem niet
te verwijderen, kon
hij dit
dit in
in oogenschouw gaan
tafel
kon hij
tafel te
nemen.
Op
een afstand zien
lieden wel beter
dicht
zien oude lieden
beter dan
dan van dicht
Op een
bij;
hetaangeduide
aangeduide
toch het
bij ; maar onwillekeurig naderde hij toch
voorwerp.
was een
een statiedegen. Hij
stond daar
daar in
in zijn
Hij stond
voorwerp. Het
Het was
wit
lederen schede,
schede, en
eneen
eenreeds
reedswat
watverbleekte
verbleektedraagband
draagband
wit lederen
hing
stift af,
af, die
die door
door het
het knoopgat blonk.
Die
hing van
van de
de stift
blonk. Die
draagband was van blaauw fluweel, met marokijnleer gedubbeld.
Vondel strekte
strekte er
er een
eenbevende
bevende hand
hand naar
naar uit,
uit, en
en hem
hem opopVondel
houdend, vond
hij er
er eene reeks
van omloofde
ranken op;
reeks van
omloofde ranken
op ;
vond hij

**

M.
Fokkens, bl.
bi. 195.
M. Fokkens,
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met gouddraad
met
go~ddraad geborduurd,
geborduurd, en in
in het
hetmidden,
midden, door
doorelkaar
elkaàr
geslingerd, de 44half-vaerzen
geslingerd,
half-vaerzen::
„De naelt van Baertgen Hooft"
"De
Biedt u een goedt onthael
onthael
Hooft" Biedt
By u aenstaende
aenstaende trou",
trou", Met
draden van
van metael. P.
C. H.
H. 1635"
Met draden
P. C.

Bij het
lezen van
van den
dennaam
naamvan
vanBaertgen,
Baertgen, bij
bij het
het herherhet lezen
kennen
initialen van
van den
den Drost,
Drost,werd
werdhet
hetverleden,
verleden,werd
werd
kennen der
der initialen
het
jaar, waarin
waarin zijn
zijn zoon
zoon hem
hem met
met veel
veelwarmte,
warmte, maar
maar ook
ook
het jaar,
met veel
veel spijt,
spijt, het
heteerst
eerstover
overBaertgen
Baertgengesproken
gesprokenhad,
had,levend
levend
voor
Vondels geest.
geest. Hij
Hijherinnerde
herinnerde zich
zich de
deomstandigheden,
omstandigheden,
voor Vondels
porte-Ipée voor den
Ridder de
de
waaronder
Baertgen dien
dien porte-Ole
waaronder Baertgen
den Ridder
Vlamingh
Outshoorn geborduurd
geborduurd had,
had, en
en schaamde
schaamde zich
zich
Vlamingh van Outshoorn
dat de
de
de
belangstelling niet,
niet, waarmeê
waarmeê hij
hijthands
thands vernam,
vernam, dat
de belangstelling
Drost,
naar 't scheen,
zich met
met dat
datfamiliegeschenk
familiegeschenk bemoeid
bemoeid
Drost, naar
scheen, zich
bijhem
hemhad
had te-weegte-weeghad.
Deontsteltenis,
ontsteltenis,die
diedeze
dezeaandoening
aandoeningbij
had. De
gebracht,
met eene
eene rilling
rilling aan,
aan, die
die hem
hem over
over het
het
gebracht, ving
ving met
eerbiedwaardig
maar loste
in een
een paar
paar
eerbiedwaardighoofd
hoofd ging,
ging, maar
loste zich
zich op in
zoete tranen.
tranen.
"Mij
hij, „hier
"hier moet
moetmijne
mijnezending
zendingslagen."
slagen."
„Mij dunkt,"
dunkt," dacht
dacht hij,
in de
degang
ganghoorde,
hoorde, hield
hield de
de oude
oude man
man
Toen
hij gerucht
gerucht in
Toen hij
haastig
van den
den draagband
draagband af,
af, alsof
alsofhij
hijeen
eengroot
grootvergrijp
vergrijp
haastig van
had
begaan, en
en zett'e
zett'e zich
zich min
min of
ofmeer
meerininpostuur.
postuur.
had begaan,
De deur
deur ging
ging open
open—
- Heer
HeerCornelis
Cornelisvan
vanOutshoorn
Outshoorn trad
trad
binnen.
was regeerend
regeerend Burgemeester
Burgemeester en
jaar of
of
binnen. Ook
Ook hij
hij was
en een jaar
vier
ouder dan
dan zijn
zijn neef
neefenenambtgenoot
ambtgenootMr
MrHenrick
Henrick Hooft.
Hooft.
vier ouder
Mr Henrick
Henrick
De vrouwsvader
vrouwsvader van
vanHeer
HeerCornelis
Cornelisen
ende
devader
vadervan
vanMr
tot Baertgen
Baertgen was
was veel
veel meer
meer
waren
broeders. De betrekking
betrekking tot
waren broeders.
verwijderd.
was hierin
hierin gelegen,
gelegen, dat
datPieter
PieterHooft
HooftenenKrijn
Krijn
verwijderd. Ze
Ze was
datKrijn
KrijnBaertgens
BaertgensoveroverHooft broeders
broeders waren
waren geweest, en
en dat
Schijnt
grootvader
Pieter die
dievan
vanonze
onzeBurgemeesters.
Burgemeesters. 't'tSchijnt
grootvader was, Pieter
dat ererook
ooknog
nog
maagschapbestond
bestonddoor
doorBaertgens
Baertgens
echter,
echter, dat
maagschap
moeder,
die eene
eeneBronckhorst
Bronckhorst was,
was, evenzeer
evenzeer als
als de
demoeder
moeder
moeder, die
van
den Ridder
Ridder van
van Outshoorn.
Outshoorn.
van den
Hoe 't zij
Ridder, eene
eene slanke,
slanke, reeds
reedseenigszins
eenigszins
zij -— de Ridder,
"verdrooghde
en gebooghde"
gebooghde"grijsblonde
grijsblondefiguur,
figuur, noodigde
noodigde den
den
„verdrooghde en
Heer
Vondel met
met veel
veel hoffelijkheid
hoffelijkheid uit,
uit, plaats
plaats te
te nemen
nemen op
op
Heer Vondel
een
met
een
groen
fluweelen
kussen
belegden
zetel.
Ook
een met een groen fluweelen kussen belegden zetel. Ook
's mans
kleeding verschilde
verschilde veel van
van die
diezijns
zijns neven.
neven. Hij
Hij
mans kleeding
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droeg een
eendonker-blonde
donker-blonde perruik
perruik van tallooze zij-zachte
zij-zachte
droeg
krullen. Een onzichtbaar
onzichtbaar graauw
graauw boogjen
boogjen op zijn
zijn bovenlip
bovenlip
krullen.
zijn knevel voor.
voor. Op
Op zijn
zijn betreklijk
betreklijk kleinen
kleinen hoed had
had
stelde zijn
paersch
hij
een
veêr,
nu
eens
bronskleurig
dans
eens
die
nu
eens
bronskleurig
dans
eens
hij een veér,
scheen. Was
Was de
deeenvoudige
eenvoudige lijfrok van Burgemeester
Burgemeester Hooft
Hooft
scheen.
haken en
en oogen van
van voren
voren dichtgemaakt
dichtgemaakt en
en kon
kon
met eenige haken
men slechts,
slechts, door
door de
dehierdoor
hierdoorgetrokken
getrokken kleine openingen,
openingen,
men
aan den
den hals
hals en
en onder
onder uit
uit de
demouwen
mouwen zien,
zien, dat
dat
en voords aan
Heer Hooft
Hooft linnen
linnen aan
aan had,
had, —
- had
had hij
hij verder
verder het
het snoer,
de Heer
mantel aan hing,
hing, vrij sterk dichtgetrokken,
dichtgetrokken, -— de
waar zijn mantel
uitrusting van Messire Cornelis
Cornelis de Vlamingh was eene geheel
andere !1 Hij
Hij droeg
droeg in
in vijf
vijf wijde
wijde pijpgolven de kanten
kanten bef, die
andere
overgang vormt
vormt tusschen de platte
platte kraag
kraag Louis
Louis XIII
XIII en
en
de overgang
doek Louis
Louis XIV.
XIV. Zijne
Zijne kleeding,
voor het
kleeding, voor
den geknoopten doek
overige,
van zwart fluweel
fluweel;; maar
satijnen lus- en strikmaar satijnen
overige, was van
onder uit
uit de
een groote rol
bij;; onder
rol bij
en rozetlinten speelden
speelden er een
breed omgeslagen
kwam het fijnst en blankst denkmouwen kwam
omgesiagen mouwen
voorschijn. Hij
baar
linnen, alweêr
alweêr met kanten
kanten boorden, te voorschijn.
Hij
baar linnen,
droeg
degen met
met zwart
zwart stalen slingergevest.
slingergevest.
droeg een degen
hij, „dat
"En
wat bezorgt
bezorgt mij
mij de
deeer,"
eer," zeide hij,
"dat de Agrip„En wat
wil brengen?"
pijnsche Zwaan
mij wel een
bezoek wil
brengen ?"
een bezoek
Zwaan mij
Vondel, „laat,
-— "Edel-Achtbare,"
"laat, bid
bid ik
ik u, die
„Edel-Achtbare," zeide Vondel,
Noach -— of
zwaan
er maar
maar af.
af. Sints ik
haar in
in mijn
mijn Noach
ik van haar
zwaan er
is het liedtjen uit..."
uit. .. "
waar wás
in?? -— gezongen
gezongen heb,
heb, is
het ook in
wAs het
!" andwoordde
-— "Spreek
daar zóo
„Spreek daar
z6o niet over, Heer Vondel I"
,.
de Ridder
Ridder vriendelijk;
nog zoo oud
oud niet
niet...
..."
„gij zijt
zijt toch
toch nog
vriendelijk ; "gij
De grijzaart zag
Burgemeester met
met eenig wantrouwen
zag den Burgemeester
aan. "Zol1
mij werkelijk
werkelijk nog
zoo oud
oud niet
niet vinden?"
vinden ?"
hij mij
nog zoo
„zoa hij
dacht
dacht hij.
"UEd.-Achtb.
zoo goed
goed van
van dat
dat te zeggen;
maar als
zeggen ; maar
is zoo
„UEd.-Achtb. is
niet vergis,
vergis, ben
ben ik
ik toch
toch nu
nu ininNovember
November mijn
mijn negenik
negenik me niet
tigste jaar
"
. . . ."
jaar ingetreden ....
-— "Een
leeftijd I"
volle recht
recht de
de Heer
Heer
met volle
I" zeide met
schoone leeftijd
„Een schoone
van Outshoorn : "en
ge nog
nog zonder
zonder brit
bril ?"?"
„en leest
leest ge
-— "Daar
ik mij
mij nooit
nooit van,"
van," zeide
Vondel:: "maar
„maar
„Daar dien
dien ik
zeide Vondel
ÎIl. Dr
van
staat weinig
weinig meer
meer in.
te
Dr Le
Le Blon
Blon zegt,
zegt, dat
dat het te
van lezen
lezen staat
vennoeyend
voor
mij
is
.•
."
vermoeyend voor mij . , ."
-— "Ja:'
Heer van
van Outshoorn
van mijne
Outshoorn: : "éen
„éen van
„Ja," zeide
zeide de
de Heer
voorvaders
de XIVe
dien Heer
Heer
XIVe Eeuw,
Eeuw, een
een zoon
zoon van
van dien
voorvaders in
in de
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Willem, die
die Amsterdam
Amsterdam heeft
heeft laten
laten vergrooten,
vergrooten, en neef
neef van
van
Willem,
dien Hoogen
Hoogen Utrechtschen
Utrechtschen Geestelijke,
Geestelijke, die den
den eersten
eersten steen
steen
dien
-, van
van dien
dien verhaalt men,
men,
van den
den Domstoren geleid
geleid heeft
heeft —,
van
dat hij
hij over
over de
de 96
g6 jaar
jaar oud
oud isis geworden
geworden en
ennog
nogininhet
hetbezit
bezit
dat
al zijn
zijn geestvermogens
geestvermogens was."
was."
van al
- „Dat
"Dat isisgelukkig,"
gelukkig," zeide Vondel
Vondel;; „dat
"dat is
is mijn
mijn geval
geval
—
ben met
niet:: ik ben
ben soms,
soms, als
als ik
ik aan
aan 't spreken
spreken ben
met de
de lieden,
lieden,
niet
gesprek kwijt,
kwijt, en
en dan
dan kan
kan ik er
geheel den
den draad
draad van
van 't gesprek
geheel
ik
kan
eigenlijk
niet
meer
moeilijk weêr
weêr op
op komen
komen::
kan eigenlijk niet meer met
met
moeilijk
*."
menschen omgaan *."
menschen
Heer van
van Outshoorn wierp,
wierp, bij
bij deze
deze mededeeling, een
De Heer
tweetal onrustige
onrustige blikken om
om zich
zich heen,
heen, als
als of
of hij
hij er
er niet
gesteld was
was in
in een
eentweespraak
tweespraak gewikkeld
gewikkeld te
te zijn
zijn met
met een
op gesteld
zóo stokoud
stokoud man,
man, zonder
zonder geheugen.
geheugen.
Dzio
„en wat
"Ja," zeide
zeide Vondel
Vondel:: "en
wat nu
nu uit
uit vroeger
vroeger tijd
tijd is,
is, dat
dat
„Ja,"
mij
allemaal
nog
volkomen.
Hoe
staat
mij
het
herinner
ik
allemaal
nog
volkomen.
Hoe
staat
herinner ik
beeld van
van uw
uw zaligen
zaligen vader
vader nog
nog voor
voorden
dengeest,
geest,die
diezoo
zooveel
veel
beeld
Ridderhelm boven
voor
de Stad
Stad gedaan
gedaan heeft,
heeft, en
en die
die den
den Ridderhelm
boven
voor de
zijn wapen
met zoo
zoo veel
veelwaardigheid
waardigheid voerde .•..
. ."n
wapen met
Outshoorn,
terwiji
-— "Ja,"
Heer van
van Outshoorn, terwijl een verde Heer
„Ja," zeide de
tinten en
en hij
hij een
een toon
toon
borgen glimiach
glimlach zijn
zijn gelaat
gelaat scheen
scheen te tinten
"ik weet
van
spreken aannam,
aannam, die veel op fluisteren
fluisteren geleek:
geleek : „ik
van spreken
waarlijk
vele Heeren
Heeren wat de Franschen noemen
waarlijkniet,
niet, hoe
hoe zoo vele
Ie
timóre zóo
boven hun
hun schild plaatsen.
plaatsen. Gij,
Gij, Heer
maar boven
Dzio maar
le timbre
wel eens vreemd
Vondel,
die een
een geleerd
geleerd man
man zijt,
zijt, gij
gij zult wel
vreemd
Vondel, die
van
hebben....
gevonden
Immers, het hebben van
waar ? Immers,
gevonden hebben
. . . . niet waar?
winkelier
een heerlijkheid
heerlijkheid....
Ieder-een,
de
eerste,
beste
winkelier
de
eerste,
de
beste
. . . . Ieder-een,
of ambachtsman,
ambachtsman, kan, als
heeft.... niet
niet waar
...
waar ??....
hij wat
wat geld heeft....
als hij
gij
Heer worden van....
van dat
dat.. .. ..
Maar....
. . Maar
. . . . gij
of van
dit • . . . of
van . . . . dit....
zij
het zij
weet
misschien niet.
niet ... , maar
Swieten, het
zij Swieten,
maar neem
neem nu,
nu, het zij
weet misschien
stem nog meer,
zij", en
en hier
hierdaalde
daalde zijne
meer,
Maerseveen, het
zijne stem
het zij",
Schoterbosch....
..
"het
zij Oudtzij Schoterbosch
het zij
Nieuw-Karspel, het
of Nieuw-Karspel,
Oudt- of
„het zij
leengoed.
gentilkomme qui
qui
n'est
est pas gentilhomme
maar n'
leengoed ; maar
leengoed . ..
. . isis leengoed;
Ja, ja,
ja, konden
veult
konden
Vondel)....
. . Ja,
Heer Vondel)
Fransch, Heer
verstaat Fransch,
(gij verstaat
veult (gij
zij
bloed der
der Heeren
van Schoterbosch
Schoterbosch
of van
Swieten of
van Swieten
Heeren van
zij het
het bloed
in
hunne aderen
aderen overtappen'
,>
overtappen ! ...
. . ."
in hunne
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— "De
„De Heeren
Heeren Bicker
Bicker zijn
zijn anders
anderswel
wel van
van een
een oud
oud
geslacht," hap
had Vondel
Vondel de oprechtheid
geslacht:'
oprechtheid te zeggen.
zeggen.
zij langs
„Om dat zij
langs de vrouwelijke
"Om
vrouwelijke lijn
lijn uit Boelens
stammen;;
Boelens stammen
ventre n'anoblit
n'anoblit pas
pas (gij
dan
maar Ie
le ventre
(gij verstaat
verstaat het ••.
. . .));; en
en dan
nog
nog die Boelensen,
Boelensen, die
die Wormerveerders...
Wormerveerders . . . gij
gij zult mij
mij toetoeniet waar?"
waar ?''
geven, niet
Het
begon Vondel,
Vondel, den
den ouden
ouden man,
man, een
Het begon
een weinig
weinig te scheschemeren. Er
was altijd
altijd iets
iets zenuwachtigs
zenuwachtigs in
in den
denHeer
Heer van
van
Er was
Outshoorn, als
hij over
over die adelqurestie
als hij
adelquzestie begon.
begon.
„Daar heb-je
heb-je de Hoofden,
"Daar
Hoofden, onder
onder ons gezegd,"
gezegd," ging
ging de
Ridder voort,
voort, „ik
Ridder
"ik schaam
schaam mij mijn Geuzenbloed
niet
...
Geuzenbloed niet . . . maar,
maar,
niet waar,
niet
waar, het
het staat
staat toch
toch altijd goed,
men, zoo
zoo als
als wij,
wij,
goed, als
als men,
van
een Bisschop
Bisschop van
vanUtrecht,
Utrecht,den
denmachtigen
machtigen Stichtschen
van een
Stichtschen
Leenman, en
van een
een Heer
HeerWillem
Willem van
van Outsh6orn onder
en van
onder
zijn
voorouders spreken
kan. De Drost
Drost heeft
heeft het
het wel
wel eens
eens
zijn voorouders
spreken kan.
doen voorkomen, als
of hij
hij maar
maar bevestiging
bevestiging van
van adel
adel van
van
als of
den franschen Koning gevraagd
gevraagd had,
had, . ..
. . als of de Hoofden ••.
...
het
is waar,
waar, het
het isismogelijk
mogelijk ...
zij kunnen
het is
. . . zij
kunnen van
van dezen
dezen of genen
West-frieschen Podestaat
West-frieschen
Podestaat afkomen. 't Is
zelfs waarschijnlijk,
Is zelfs
en daarom,
ik heb
en
daarom, ik
heb ook van gantscher harte
mijn huwlijk
harte mijn
aangegaan.
heb zelfs
altijd nog een
een bandelier
bandelier bewaard,
bewaard,
aangegaan. Ik
Ik heb
zelfs altijd
die een
juffrouw Hooft,
die
een Juffrouw
dat
een
heel
mooi
meisjen,
...
Hooft, dat een heel mooi
...
naderhand vrouwtjen,...
voor mij
mij gemaakt
gemaakt
vrouwtjen, . . . geworden
geworden isis voor
heeft,"
deRidder
Ridderging
gingden
dendegen
degenkrijgen
krijgen in
in den
den hoek
hoek
heeft," en de
der kamer.
~amer. „Daar
"Daar heeft
heeft de
de Drost nog
een paar
paar dichtregels
dichtregels
der
nog een
voor
voor gemaakt.
gemaakt. Ziet
Ziet ge ....
C. H.,
H., dat
dat is
is:: Pieter CornelisCornelis. . P.
P. C.
zoon Hooft.
Hooft. Zij
Zij is
is met
meteen
eenverren
verrenneef,
neef,die
die ook
6ok Hooft heette,
getrouwd ...
getrouwd.
. .""
van Vondel
Vondel begonnen
begonnen tetevonken,
vonken, hij strekte zijne
De oogen van
bevende hand
hand uit
uit om
ommet
meteen
eengebaar
gebaar tetekennen
kennen tetegeven,
geven,
bevende
dat hij
hij een
een woord
woord wilde
wilde zeggen;
maar de Ridder
Ridder was
was nu
nu
dat
zeggen ; maar
aan 't praten.
praten. „Ziet
"Ziet ge,
ge, 't is heel
heelmooi
mooigeborduurd,
geborduurd, met
met
gouddraad en kralen
kralen....
Dat is
is van
van Baertgen Hooft .•..
gouddraad
. . . . Dat
....
In onze klasse
klasse is
er nog
nog al
al veel
veelvan
vanhaar
haar gesproken
gesproken.. .... We
is er
haar toen
toen uit
uithet
hetoog
oogverloren.
verloren.ZijZijisisnaar
naarAmersfoort
Amersfoort
hebben haar
gaan wonen.
wonen. Haar
Haar man
man had
had daar
daar ....
weet al
al niet
niet meer.
meer...
gaan
. . ik weet
. ."u
—
- „Maar,
"Maar, Edele
Edele Heer
Heer!"
I" barstte
barstte Vondel
Vondel uit
uit:: „die
"die Baertgen
uwnicht,
nicht,isismijne
mijneschoondochter
schoondochtergeworden
geworden:: een schoon,
schoon,
Hooft, uw
maar ongelukkig
ongelukkig schepsel
schepsel .....
lief, maar
. . .""
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„Uw schoondochter,
-— "Uw
schoondochter, Sinjeur
Sinjeur Vondel!"
Burgeriep de BurgeVondel !" riep
. . . "Ja,"
„Ja," zeide hij
meester ...
hij kortaf, ,,'t
kan
zijn.
Ze
moet
her„'t kan zijn.
herwezen met éenen Joost Joosten."
trouwd wezen
„Mijn dochter!"
dochter !" riep
-— "Mijn
Vondel, „de
"de vrouw
vrouw van
van mijn
riep Vondel,
ongelukkigen zoon
1"
.ongelukkigen
zoon!"
„Zoo -— ja ...
. . ."
-— "Zoo
" zeide
zeide de
Burgemeester, en zett'e den
de Burgemeester,
„Ja, zoo
zoo vindt
degen wech. "Ja,
vindt men
men in
in de
de familiën al kostgangers
van allerlei
soort ...
. . ."
van
allerlei soort
" mompelde
mompelde hij
meer dan
dan hij
hij sprak,
sprak, en
en
hij meer
zonder
verstaan te worden.
zonder verstaan
„En nu,
-— "En
nu, Burgemeester,"
Burgemeester," zeî
"is het
het juist
juist voor
voor
zei Vondel,
Vondel, „is
den zoon
den
zoon van
van Baertgen Hooft,
ik uw
uw bescherming
bescherming kom
kom
Hooft, dat ik
inroepen.
inroepen.""
„Dien ken
-— "Dien
ken ik
ik niet,"
niet," zeide de Burgemeester
Burgemeester droog.
„Mijn kleinzoon
kleinzoon isis een
"Mijn
een brave
brave borst,"
borst," andwoordde de
dichter ; "maar
dichter;
een heel
heel nederig
nederig beroep
beroep en
en weinig
weinig
„maar hij
hij heeft
heeft een
vooruitzicht."
-— "Zoo!"
Burgemeester.
„Zoo !" zeide de Burgemeester.
werkt bij
"Hij
bij een
een schoenmaker.
„Hij werkt
nu had
had ik
ik gedacht,
gedacht,
schoenmaker . .... en
en nu
als UEd.Achtb. misschien
een post
jen aan
Stadhuis
misschien eens
eens een
postjen
aan het Stadhuis
hem had.
. .""
voor hem
had ...
jen ?? o,
0, zoo
als in
in der
der tijd
tijd voor
voor u!"
— "Een
„Een Stadspost
Stadspostjen
zoo als
u !"
Heer van
van Outshoorn, half lachend:
"ja, dat was een
zeide de Heer
lachend : „ja,
grap.
Toen ik
ik u daar aanzeide, dat
gij uw
uw ontslag
ontslag hadt:
grap. Toen
dat gij
hadt :
maar ik
toch gaauw
weêr een
pleister op
op de
de wond ....
maar
ik legde toch
gaauw weêr
een pleister
..
waar, Heer
Heer Vondel?
gij houdt
houdt u maar
Voor
Niet waar,
Vondel ? Nu,
Nu, gij
maar goed.
goed. Voor
uw
zoon, tot
tot mijn
mijn spijt,
spijt, weet
weet ik
ik op
op 't oogenblik
niets ...
uw zoon,
oogenblik niets.
..
is nog
nog alalgeducht
geducht winter
winter geworden. .... Maar
is
Het is
Maar de
de stoep is
glad. Ik
Ik zal
zaldien
dienjonkman,
jonkman, die
die in
in de
de gang
gangstaat,
staat,
toch niet
niet glad.
hij u helpt.
helpt. Nu,
Nu, vaarwel!
weêr
zeggen, dat hij
vaarwel ! en als ge nog eens weér
over de
de oude
oude tijd
tijd wilt
wiltkomen
komen praten
praten:: gij
weet, bij
bij expeover
gij weet,
riëntie, mijn
vader zaliger
zaliger en wij
wij allen
loopen hoog
met de
de
rientie,
mijn vader
hoog met
allen loopen
dichters ...
clichters.
. .""
de Ridder
Ridder van
van Outshoorn tikte Vondel
Vondel op
op den
den schouder
schouder
En de
ging de
dekamerdeur
kamerdeur vóor
hem uit.
uit. Hij
Hij bewoog
bewoog inin de
de gang
gang
en ging
vcior hem
de tafelschel, die
die hij
hij in
in de
de hand
hand meê had
had genomen,
genomen, gelastte
gelastte
livreiknecht, die van
van achter
achter kwam,
kwam, den
denjonkman
jonkman „op
"opde
de
een livreiknecht,
mat" behulpzaam
behulpzaam te
wezen om
om den
den ouden
ouden man
man in
in de
de sleê
mat"
te wezen
te helpen,
helpen, en
en ging
ging weêr naar binnen, om
te
om de tafelschel op
haar plaats
plaats te
te zetten.
haar
17
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De Ridder
Ridder Cornelis
Cornelis de
de Vlamingh
Vlamingh van
van Outshoorn
Outshoorn is de
de
mannelijke afstammeling
afstammeling van
van zijn
zijn geslacht
geslacht geweest.
geweest.
laatste mannelijke
Heer Mr
Mr Henrick
Henrick Hooft
Hooft werd
werd niet
niet lang
lang na
na dat
dat hem
hem
De Heer
tijd ontbroken
ontbroken had
had den
denonsterflijken
onsterflijken zanger
zangerder
dergrootheid
grootheid
de tijd
woord te
te
van Amsterdam
Amsterdam en
en Holland
Holland eenige
eenigeoogenblikken
oogenblikken tetewoord
van
staan, aan
aan zijne
zijne drukke
drukke „besognes"
"besognes" door
door den
den dood
doodontrukt.
ontrukt.
staan,

lIl.
DIE LEELIJKE
J.
LEELIJKEPRI
PRIJ.

Zijn onthaal
onthaal bij
bij de
de twee
tweeBurgemeesters
Burgemeesters was
was de
delaatste
laatste
Zijn
te-leur-stelling, die
Vondel tetetrotseeren
trotseeren had.
had. 't Was
Was miste-leur-stelling,
die Vondel
schien
eens goed
goedgezien,
gezien,dat
datmen
meneenen
eenenambtenaar,
ambtenaar, eene
eene
schien niet eens
soort
van HHe
wildemaken
makenvan
vanhet
hetSint-Krispijns-kind,
Sint-Krispijns-kind,
soort van
e eer,r, wilde
dat
hij tot
toteenigen
eenigenkleinzoon
kleinzoonhad.
had.Misschien
Misschienoordeelde
oordeelde die
die
dat hij
kleinzoon
dat een
eenkouse
kou sn-kooperszoon
e n-kooperszoonenen-kleinzoon
-kleinzoon
kleinzoon wel,
wel, dat
niets
beters dan
dan het
het vak
vakvan
vanschoe
sc hoe
n-maker
konuitoefenen
uitoefenen;
niets beters
n-maker
kon
;
althands,
zijne beurt,
beurt, een
eenzoon
zoonJoost
Joosthebbende,
hebbende,bracht
bracht
althands, op
op zijne
hij
dezen er
er ininop,
op,gaf
gafhem
hemeen
eenmeisjen
meisjenuit
uitWaalwijk,
Waalwijk, het
het
hij dezen
schoenenland,
vrouw ** en
toe, dat
dathij
hijzich
zichddar
dáargingging
schoenenland, tot
tot vrouw
en liet toe,
vestigen.
De oude,
oude, beroemde
beroemde grootvader
grootvader was
was toen
toenlang
langoverleden.
overleden.
Zijne
levensdagen heeft
heeftVondel
Vondeldoorgebracht
doorgebracht op
op het
Zijne laatste levensdagen
Cingel
Warmoesgracht. Het
is dus
dus de
de stem
stem
Cingel schuins
schuins over
over de
de Warmoesgracht.
Het is
van
de
Jan-Rooden-poorts-toren
geweest,
die
hem
van
zijn
van de Jan-Rooden-poorts-toren geweest, die hem van zijn
naderend
zoü echter
echter al
al heel
heelonverwacht
onverwacht
naderend doodsuur
doodsuur sprak.
sprak. Dit zoi1
moeten
slaan, als
als het
hetAgnes
Agnesde
deFlines-Block,
Flines-Block, die
dieinsgelijks
insgelijks.
moeten slaan,
op „de
"de Cingel"
Cingel" woonde
woonde t,t.pijnlijk
pijnlijkverrassen
verrassen zofi.
zoü.
Tot
zijn einde
eindetoe
toebleef
bleef
denstokouden
stokoud enOom
Oomhartlijk
hartlijk
Tot zijn
zijzijden
bewaken
verzorgen. Had
Had hij
hij haar
haar echter
echtervroeger
vroegerwel
weleens,
eens.
bewaken en verzorgen.
te kennen
kennen gegeven,
gegeven, dat hij
hij tegen
tegen het
het sterven
sterven opzag,
opzag, en
en den
den
wagen van
van Elias
Eliaswel
welter
terzijner
zijnerbeschikking
beschikkingzotl
zoü willen
willen hebben,
hebben, -thands
zeide hij
hij vaak
vaak tot
tot haar
haar:: „Bid
"Bid voor
voor mij,
mij, dat
dat God
God de
de
thands zeide
Heer mij
mij uit
uitdit
ditleven
levenwilwil
halen!"
alszijzijdan,
dan,zinspelende
zinspelende
halen
!" § §
enenals
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op hetgeen
hetgeen hij
hij eens
eens aan
aan Anna
Annagezegd
gezegdhad,
had,vroeg
vroeg:
"Wiltgij
gij
: „Wilt
dan
nu dat
datdie
dieleelijke
leelijke
prij
kome?"
zeidehij
hijten
tenlaatste
laatste:
dan nu
prij
kome
?" zeide
:
„Ja, dat
"Ja,
dat zezekome
kome!! of
ofikiklanger
langerwachtte,
wachtte, Elias'
Elias' wagen
wagen blijft
blijft
uit.
Men moet
moet den
den gemeenen
gemeenen weg
weg in."
in."
uit. Men
het laatst
laatst van
vanJanuari
Januari 1679
1679 zaten
zaten op
op een
eenavond
avond zijne
zijne
In
In het
hem:: de
delaatste
laatste
vrienden
Jacob Leeuw
Leeuw bij
bij hem
vrienden Philip
Philip Koning
Koning en Jacob
deFlines.
Flines.
was
een neef
neefvan
vanAgnes
Agnesenen
getrouwdmet
meteen
eenJufv.
Jufv.de
was een
getrouwd
De vrouw
vrouw maakte
maakte
Vondels
zijn werk.
werk. De
Vondels kleinzoon
kleinzoon was
was nog
nog op zijn
den
4-jarigen stamhouder
stamhouder naar
naar bed.
bed. De
Debinnenkamer,
binnenkamer, waar
waar
den 4-jarigen
zij
zich bevonden,
bevonden, was
was een
eenvrij
vrijgroot
grootvertrek.
vertrek.Een
Eenflink
flinkvuur
vuur
zij zich
van turven
turven en
entalhouten
talhoutenvlamde
vlamdeonder
onderden
denhoogen
hoogenen
enbreeden
breeden
schoorsteen.
daartegenover, tegen
het portaal
portaal aan,
aan,
schoorsteen. Schuin
Schuin daartegenover,
tegen het
waarmeê
naar de
de hoogere
hoogere verdieping
verdieping ging,
ging, was
was eene
eene
waarmeê men
men naar
totslaapplaats
slaapplaats voor
voor
bedstede van
van de
de kamer
kamer afgenomen,
afgenomen, die
die tot
bedstede
den
hoogbejaarde strekte.
strekte. Tegenover
Tegenover deze
deze stond
stond eene
eenefraai
fraai
den hoogbejaarde
besneden kast, die
die inintwee
tweeverdiepingen
verdiepingenverdeeld
verdeeldwas
was:
boven,
besneden
: boven,
open;
onder, met
met deurtjens
deurtjens gesloten.
gesloten. In
In het
het open
opengedeelte
gedeelte
open ; onder,
prijkten
eenige
pronkglazen,
en
ook
twee
metalen
bekers
of
prijkten eenige pronkglazen, en ook
metalen bekers of
koppen.
eene was
was de
degedreven
gedrevenzilveren
zilverenkop
kopofofschaal,
schaal, op
op
koppen. De eene
aangeschroefden
deWethouderschap
Wethouderschap aan
aan Vondel
Vondel
aangeschroefdenvoet,
voet, die de
had
vereerd voor
voor zijn
zijnheerlijk
heerlijkgedicht
gedichtop
opdede„Inwijdinghe
"Inwijdinghe
had vereerd
Stadthuis"
;
de
andere
was
een
wijnkom,
met
van 't nieuw
nieuw Stadthuis" ; de andere was een wijnkom, met
deksel
lepel, even-eens
even-eens van
van zilver,
zilver, die
die hij
hij van
van de
deHeeren
Heeren
deksel en
en lepel,
ter Admiraliteit
Admiraliteit voor
voor zijn gedicht op het Kattenburgsche
Kattenburgsche
Raden ter
Zeernagazijn
was de
de kamer
kamer hoogst
hoogst
Zeemagazijn gekregen
gekregen had
had *.*. Verder
Verder was
eenvoudig
nog een
een fraai
fraai door
door
eenvoudig gestoffeerd.
gestoffeerd.Alleen
Alleen hing
hing er
er nog
portret van
van Vondel
Vondel tegen
tegen een
een
Philip
de Koning
Koning geschilderd
geschilderd portret
Philip de
der wandvlakten.
wandvlakten.
Koning,
schilder hier
hier prezent,
prezent, onze
onze oude
oude kennis,
kennis, nam
nam
Koning, de schilder
in
dit
oogenblik,
een
delfsch
kommetjen
en
een
bord
van
in dit oogenblik, een delfsch kommetjen en een bord van
een
rek, haalde
haalde wat
watwater,
water,bracht
brachtzijn
zijnpenceelen
penceelen te
tevoorvooreen rek,
het hoekjen
hoekjen van
van den
denhaard
haard zat,
zat,
schijn,
terwijl Vondel
in het
schijn, en
en terwijl
Vondel in
gedoken
in wollen
wollen slaapmuts
slaapmuts enenkamerjapon,
kamerjapon, ging
ging Koning
Koning
gedoken in
veegjen roet
roet uit
uiten
enbegon
begon
naar
schoorsteen, nam
naar den
den schoorsteen,
nam er
er een veegjen
het bordtjen
bordtjen verf
verftetemaken.
maken.„Kom
"Komaan,
aan,vader
vaderVondel,"
Vondel,"
op
op het
eens op
op 't papier brengen."
zeide
hij: : "nu
zeide hij
„nu zullen
zullen we
we je
je nog eens
raak
Koning
had reeds
reeds zijn
zijn tweede
tweede schetsjen
schetsjen vluchtig
vluchtigmaar
maar raak
Koning had
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geteekend en gewasschen, toen Vondels aangezicht eenigszins
begon
te veranderen.
veranderen. Hij
had veel hinder
hinder van
van de koude
koude en
en
begon te
Hij had
was
in de
de .laatste
Men maakte
maakte
was in
verzwakt. Men
Jaatste maanden merklijk verzwakt.
dus al
al licht
„dat hij
zich dus
licht ongerust,
ongerust, "dat
hij er nog
nog eens
eens heel
heel gaauw
uu iitt zoil
zoû kunnen
wezen." Het
Het hoofd,
hoofd,dat
dathij
hijvoorover
voorovergebogen
gebogen
kunnen wezen."
had
gehouden, richtte hij
op, omvatt'
beide
omvatt'ee krachtig
krachtig de
de beide
had gehouden,
hij op,
armen
zijn leunstoel,
leunstoel, en
en scheen
scheen naar
naar adem
adem te
te hijgen.
armen van
van zijn
Zijn
gelaat was
was bleek,
bleek, zijne
kwam hij
hij
Zijn gelaat
zijne oogen gesloten.
gesloten. Toch kwam
al spoedig
spoedig weêr bij
bij;; maar
oordeelde veiligst,
hem naar
naar
maar men
men oordeelde
veiligst, hem
bed te
bed
te helpen.
helpen.
Agnes
kwam hem
hem dagelijks
eenige uren
uren gezelschap
Agnes kwam
dagelijks eenige
houden.
Verzorging had
had hij
hij weinig
weinig noodig. Toch
oordeelde
houden. Verzorging
Toch oordeelde
Dr Le Blon
13), wiens
hulp men
men had
had ingeroepen,
ingeroepen, dat het
het tijd
wiens hulp
Blon T3),
was
hem te
te bedienen.
bedienen. In
Inden
denavond
avond van
van Saturdag,
was hem
Saturdag, 4 Februari,
ontving
veel godsvrucht
godsvrucht de Laatste
Laatste H.
H. Sakramenten
ontving hij
hij met veel
uit
handen
van
Pastoor
Wandelman.
Behalve
zoon en
uit handen van Pastoor
Behalve zijn
zijn zoon
schoondochter,
de familiën
schoondochter, waren
waren de
familiën Blesen en
en De Flines, ook
de advokaat Plemp,
bij de
de plechtigheid
plechtigheid tegenwoordig.
tegenwoordig.
Plemp, bij
Daar
scheen waarlijk
waarlijk eenige opleving
Daar scheen
opleving zich
zich bij
bij hem
hem in
in te
stellen.
Toen hij, na
een uurtjen
slapens,
ontwaakte,
stellen. Toen
na een
uurtjen slapens, ontwaakte, was
Agnes
Block alleen
alleen in
in de kamer.
kamer. Zij
Zij zat
zat bij
bij de
de tafel, waarop
Agnes Block
geopende brief
brieflag.
lag.Die
Diebrief
briefwas
wasvan
vanRebecca
Rebecca Bruyningh,
een geopende
eene dochter
van Vondels
Vondelsoverleden
overledenzuster
zusterCatharina,
Catharina, wier
wier
dochter van
andere
dochter in
in Brussel
bij de
"arme
Clarissen"
was
andere dochter
Brussel bij
de „arme Clarissen" was
ingetreden. Rebecca had
had een
een goed
goed huwelijk
huwelijk gedaan met Reinier
van Estvelt, en
woonde met
met hem
hem op
op eene fraaye
fraaye hofstede in
en woonde
omstreken van
van Arnhem.
Arnhem.
de omstreken
Vondels zeer
zeer verminderenden toestand noodde
Onkundig van Vondels
in dien
dien brief
brief hem,
hem, tegen
tegen het
het voorjaar,
voorjaar, nog
nog eens
eens bij
bij zich,
zich,
zij in
herlas dit
dit voorstel
voorstel met
met een
een weemoedig
weemoedig genoegen.
genoegen.
buiten. Agnes herlas
beweging in de
de bedstede
bedstede hoorende, trad
den
Eenige beweging
trad zij
zij op den
ouden dichter
dichter toe.
toe.
ouden
„Hoe
"Hoe gaat
gaat het,
het, Vader
Vader?"
zij.
?" vroeg zij.
"Goed!"
was het
het andwoord, en
en hij
hij stak
stak zijne hand
„Goed
!" was
hand uit, en
drukte de
hare nog stevig.
stevig. „Het
"Het gaat
gaat goed;
drukte
de hare
goed ; ....
. . maar ik ben
beetjen koud. Het
Hetzal
zalDaarboven
Daarboven beter
beterzijn
zijn ...
een beetjen
. . . Agnes!
Agnes ! ...
.. .""
ging hij
hij voort
voort enenwenkte
wenktehaar
haarnaderbij
naderbij te
tekomen,
komen, om
om te
te
ging
luisteren. "Ik
heb een
een grafschrift
grafschrift gemaakt,"
gemaakt," en
en een
eenglimlach
glimlach
luisteren.
„Ik heb
ging over
over zijn
zijn gelaat
gelaat::
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"Hier
Vondel ....
1"
. . zonder rouw
rouw !"
„Hier leit Vondel
bij
dezen vaersregel sloeg hij,
hij, met
met een
eenonbeschrijflijke
onbeschrijflijke uitbij dezen
ten Hemel,
drukking van
gerustheid, de
de oogen ten
Hemel, en vervolgde:
van gerustheid,
vervolgde :
gestorven van
van de koû
1"
"Hij
„Hij 's gestorven
koil !"

-— "Och,
beste-Vader," vermaande
vermaande Agnes,
Agnes, „zoo
"zoo moet-je
„Och, beste-Vader,"
nu
niet doen."
doen."
nu niet
!" zeide hij zacht.
zacht. „Agnes
kind, ikikben
benreisvaardig
reisvaardig I"
"Agnes!!
„Wel kind,
-— "Wel
zet
me hier
hier op
op de
de tafel
tafelden
denzilveren
zilveren Burgemeesterskop eens
zet me
de kom
kom en
en lepel
lepel van
van de
de Amiraliteit...
neêr ..,. en
Amiraliteit. . . Zoo!
Zoo ! -—
ne&
en de
. . ., voor
De
kop is
is...
Pieter Blesen...
kom ..
en de kom
Blesen . . . en
De kop
. . . voor
voor Pieter
de schilders,
schilders,
Sybrant. .... De zilvere.
kop van de
. . . kop
zilvere . .... vergulde ...
sturen, en
aan Beckjen
Bruyninghs sturen,
die blziven
bóven staat,
moet je aan
Beckjen Bruyninghs
staat, moet
bedanken
voor haar
haar heusch verzoek.
verzoek. De gouwe
bedanken haar
haar wel
wel voor
penning
ouwe Princes
Princes moet
moet je geven ...
. . . ja! .. .... och,
penning van
van de ouwe
ik had
Anna minder
minder betrekking...
anders...
had
ik
had op
op Anna
betrekking . . . anders
. . . ik
ik had
gedacht.. . .. aan
haar zoon,
zoon, als
als erfgenaam
erfgenaam van.
van ...
"
. ."
aan haar
gedacht
-— "Van
aan, die
diebegreep,
begreep,
vulde Agnes aan,
. ."" vulde
„Van Tesselschade, ....
dat
hij Anna
Anna Roemers
Roemers en
en Mr
Mr Romanus van
van Wesel bedoelde.
dat hij
Vondels
gelaat verhelderde
verhelderde zich
zich nog
nog weêr, en
met een
een
en met
Vondels gelaat
scheen, dat
dat zijne
glimlach
hij Hemelwaards
terwijl het
het scheen,
glimlach zag hij
Hemelwaards ; terwij1
oogleden
vochtig werden.
werden. Dit ging
ging blijkbaar
blijkbaar met
met eenige pijn
oogleden vochtig
vergezeld.
Hij sloot de oogen, en
haalde wat
wat dieper
dieper adem.
adem.
en haalde
vergezeld. Hij
?"
Toen
hij ze
ze opende,
opende, vroeg
vroeg hij:
ik 'et
'et ook
ook over
over?"
„Waar had ik
Toen hij
hij : "Waar
-— "Over
de
penning
van
de
ouwe
Princes,
Vader,"
and„Over
penning van de ouwe Princes,
woordde Agnes.
,,0
moet je
je zenden
zenden aan
aan Antonides,.
Antonides, . .... mijn groot„O ja! die
die moet
penning.. ..
hartige zoon
de kunst.
kunst. De
Depenning
in het heimelijke
. . leit in
zoon in de
laàtjen
gesneden kast,
kast, bij
bij de
de ketting
kettingen
enmedalje
medaljevan
van
laåtjen van
van de gesneden
de Koningin...
Die
moet
Joost
goed
bewaren
voor
zijn
Koningin. . .
Joost goed bewaren voor zijn
kinderen. .... Aan
jou, Agnes,
Agnes, voor
voor al je
je liefde,
liefde, geef
geef ik
ik mijn
mijn
Aan jou,
schilderij
Oome Joost, zoo als 'i dáar
hangt ...
..
schilderij....
. . Oome
ddar boven de kast hangt.
Ze zeggen, dat
goed geleken
geleken heeft
dat het goed
heeft....
. .""
Vader-liefl"
zeide Agnes, terwijl zij
-— "Dank
zij hem kuste,
„Dank je, Vader-lief
!" zeide
en een
een paar
paar tranen
tranen uit
uit hare
hare oogen rolden.
"Ik
kan jejenooit
nooitgenoeg
genoegbedanken,"
bedanken," zeide
Vondel, "voor
„voor
zeide Vondel,
„Ik kan
je hartelijkheid."
hartelijkheid."
al je
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— "Och,
„Och, Vader,
Vader, spreek
spreek daar
daarniet
niet van,"
van," zei
zei Agnes,
Agnes, „wat
"wat
hebben
geen verplichting
verplichting aan
aan u,
u, aan
aan je
jevoorbeeld,
voorbeeld, aan
aan
hebben wij
wij geen
je vruchtbaar
woord.
. .""
je
vruchtbaar woord
.... . Wat is
is mijn
mijn Sybrant.
Sybrant...
Juist toen
zij dien
diennaam
naamuitsprak,
uitsprak, kwam
kwam de
de goedhartige
goedhartige
Juist
toen zij
ging.
zijde-Iakenen-wever
zijde-lakenen-weverbinnen,
binnen,enenvroeg
vroegzacht,
zacht, hoe
hoe het ging.
Vondel herkende
herkende hem;
hem ; "Ik
„Ik ben aan
Vondel
aan 't't uitdeelen
uitdeelen van
van mijn
mijn
schatten,"
Vondel. „Mijn
"Mijn schrifturen
schrifturen zijn
voor nicht
nicht
schatten," zei
zei Vondel.
zijn óok
6ok voor
Agnes,"
hij voort
voort:: „Men
"Men kan
kan goed
goedwéchgeven,
wéchgeven,als
alsmen
men
Agnes," ging hij
het
zélf toch
tochniet
nietmeer
meerbewaren
bewarenkan.
kan ...
Hetkan
kanmisschien
misschien
het zélf
. . Het
metmemeduren
duren;
maaropkomen
opkomen er
er van,
van, ....
nog
een poosjen,
poosjen,. .. ..
nog een
. met
; maar
..
doe
ik
niet
meer.
.
."
doe
niet meer... "
„O, dat
kan men
men niet
nietweten,"
weten,"zeide
zeidede
devriendelijke
vriendelijke
-— ,,0,
dat kan
De Flines.
Flines.
„Neen, kinderen
"Neen,
kinderen!"
1" hernam
go-jarige...
"Maar, als
hernam de 9o-jarige.
. . „Maar,
als ik
zeide,
ben nu
nu kant
kant en
enklaar,
klaar,en
enga,
ga,voor
voorkorter
korterof
oflanger,
langer,
zeide, ik
ik ben
nog een
. .""
nog
een beetjen
beetjen slapen.
slapen...
Er was
was in
inde
dekamer,
kamer,waar
waarVondel
Vondellag,
lag,een
eenledikant
ledikant opgezet,
opgezet,
ten
gebruike van
van de
de gene,
gene, die
dieeen
eendeel
deelder
dernacht
nacht bij
bij hem
hem
ten gebruike
waakte.
"Ik
blijf van
van nacht
nachthier,"
hier,"zeide
zeideAgnes
Agnestot
tothaar
haarman,
man,terwijl
terwijl
„Ik blijf
ze 't gordijn
een weinig
weinigdichtschoof.
dichtschoof.
gordijn der
der bedstede een
„Blijf-je ?" fluisterde
"Blijf-je?"
hij, „zoil
"zoû het
hetafloopen
afloopen?"
?"
fluisterde hij,
— "Men
~
weten," was
was het
hetandwoord.
andwoord.
„Men kan
kan niet weten,"
Flines ging
gingnaar
naarhuis,
huis,enendedezoon
zoonvan
vanVondel,
Vondel,benevens
benevens
De Flines
zijne vrouw,
vrouw, die
die al
al veel
veelgewaakt
gewaakthadden,
hadden, en
en zoo
zoo min
min als
als
zijne
iemant werklijk
werklijk gevaar
gevaar duchtten,
duchtten, gingen
gingen naar
naar hunne
hunne kamer.
kamer.
iemant
op:
zittend inineen
eengrooten
grooten stoel,
stoel, en
enschonk
schonk
Agnes bleef
bleef op
Agnes
: zittend
zich nu
nu en
en dan
dan een
eenkop
kopvan
vanharen
harengeliefden
geliefdenkoffidrank.
koffidrank.
zich
Zij hield
hield zich
zichmet
metgeestelijke
geestelijkelektuur
lektuuren
enbidden
biddenbezig.
bezig. Zij
Zijlas
las
Zij
vande
uit het
hethandschrift
handschriftvan
vanBegijntjen
BegijntjenAeltgen
AeltgenJansdr
Jansdr vande
juist uit
Poel, dat
dat in
in Vondels
Vondels handen
handen was
was gekomen
gekomen *,
*, een
een preek
preek van
van
Poel,
Marius
over den
text "Salich
siJn die dooden,
dooden, die indm
Marius over
den text
„Salich sijn
inden
Heer
want haer
haer wercken
wercken volgen
volgen henlieden",
henlieden", toen
Heer sterven
sterven ...
... want
zij den
den slapende
slapende eenigszins
eenigszinsongelijkmatig
ongelijkmatighoorde
hoordeademen.
ademen.Zij
Zij
het bed.
bed. Hij
Hijlag
lagrecht
rechtopopden
denrug
rug—
- gelijk
gelijk de
de
ging bij
bij het
ging
middeleeuwsche Koningen
Koningen op
op hun
hun grafzerk
grafzerk;; zijn
zijn gelaat
gelaat was
was
middeleeuwsche
buitengewoon bleek,
bleek, maar
maar zeer
zeerkalm.
kalm.Zijn
Zijnsterk
sterkgeteekend
geteekend
buitengewoon

*
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profiel,
waarvan ook
ook de
demond
mondmaar
maarweinig
weinigwas
wassaamgedrukt,
saamgedrukt,
profiel, waarvan
daar
Vondel nog
nog vele
veleen
engave
gavetanden
tandenhad
hadbehouden,
behouden, werd
werd
daar Vondel
volledig
gemaakt doordien
doordien hem,
hem, op
opeen
eenklacht
klachtvan
van verhoogde
verhoogde
volledig gemaakt
warmte
de slapen,
slapen, bij
bijgroote
grootekoti
koûdes
deslichaams,
lichaams,het
hethoofd
hoofd
warmte aan de
ontbloot
was;; dit
dit scheen
scheen zoo
zooeerbiedwaardig,
eerbiedwaardig, dat
dat men
men zich
zich
ontbloot was
onwillekeurig een
eenlauwerkrans
lauwerkransdacht,
dacht,om
omdie
diedunne,
dunne,sneeuwitte
sneeuwitte
lokken
dat hooge
hooge voorhoofd
voorhoofd gebogen.
gebogen.
lokken en dat
"Hoe
schoon en
en heilig
heiligisishij
hijtoch
toch!"
I" dacht
dacht Agnes,
Agnes, en
en in
in
„Hoe schoon
het zelfde
zelfde oogenblik
oogenblik openden
openden zich
zich nog
nog even
even de
deoogen,
oogen,zagen
zagen
haar
aan en
en sloten
sloten zich,
zich, inindeze
dezetijdelijke
tijdelijke orde,
orde, —
- voor
voor
haar aan
eeuwig.
Uit de
delichte
lichterilling
rillingenen
verbleeking,die
diehiermeê
hiermeê
teuwig. Uit
verbleeking,
gepaard
scheen te
te gaan,
gaan, maakte
maakte Agnes
Agnesalalop,
op,dat
dathet
hetgedaan
gedaan
gepaard scheen
was.
Te-recht
mocht
Brandt
zeggen:
"zyn
adem
en
geest
was. Te-recht mocht Brandt zeggen : „zyn adem en geest
ontging
hem zoo zacht
zacht en
en onvoorziens,
onvoorziens, dat de
de vrienden,
vrienden, die
die
ontging hem
in
huis waaren,
waaren, om
omop
opzijn
zijneinde
eindeteteletten,
letten,zynen
zynenuitgang
uitgang
in huis
naaulyx
merkten *."
vensters, in
in de
de
naaulyx merkten
*."Juist
Juistklonk
klonk door
door de
de vensters,
stilte der
der nacht,
nacht, het
hetweemoedig-vrolijk
weemoedig-vrolijk viervier- of
ofvijftal
vijftal noten
noten
<ler
torenklok, dat
lied van
van 44uur
uur scheidde
scheidde van
van dat
dat van
van
der torenklok,
dat het lied
half vijf.
vijf.
Zoo
was dan
dan dit
ditleven
levenvan
van
een-en-negentigjaren,
jaren, twee
twee
Zoo was
een-en-negentig
maanden
en
negentien
dagen
ten
einde;
zoo
was
een
der
maanden en negentien dagen ten einde ; zoo was een der
beste
en grootste
grootste zielen
zielenvan
vandedeaarde
aardewechgegaan,
wechgegaan, die
die de
de
beste en
XVIIe
Eeuw tot
totcierraad
cierraad gestrekt
gestrekthebben
hebben:: tot
tot cierraad
cierraad —
XVIIe Eeuw
en
méer dan
dan dat
dat:: want
want ofschoon
ofschoon geen
geen in
in 't oog vallende
vallende
en méer
plaats
op
het
gebied
van
staat
en
maatschappij
innemend,
plaats op het gebied van staat en maatschappij innemend,
had
Vondel op
opdedeopenbare
openbaremeening
meeningtoch
tochgrooter
grooterinvloed
invloed
had Vondel
gehad,
dan menig
menigzich
zichvoorstelt
voorstelt:
zijn voorbeeld,
voorbeeld, vooral
vooral zijn
zijn
gehad, dan
: zijn
verheffend
manlijk voorbeeld,
voorbeeld, was
wasde
debest
bestmogelijke
mogelijkelofspraak
lofspraak
verheffend manlijk
op de
de beginselen,
beginselen, die
die hij
hij beleed.
beleed.
Ondanks
zijn
krachtig
en
kennelijk Katholicisme,
Katholicisme, dat
dat hem
hem
Ondanks zijn krachtig
kennelijk
dreef,
zoo als
als Brandt
Brandt getuigt
getuigtom,
om,met
met
"alle
bedenkelijke
dreef, zoo
„alle
bedenkelijke
vlyt"
"zyne vrienden
vrienden en
en bekenden
bekenden tot
tot de
deRoomsche
Roomsche kerk
kerk te
te
vlyt" „zyne
brengen t",
hij de
de hoogste
hoogsteachting
achting van
van de
dedichters
dichters
genoot hij
-1-", genoot
en
wetenschappelijke mannen
mannen zijner
zijner dagen.
dagen. Antonides,
Antonides,
en wetenschappelijke
Vollenhove,
Decker, Brandt,
Brandt, ook
ookHieronymus
Hieronymus Sweerts
Sweerts
Vollenhove, De Decker,
beschouwden
minder of
of meerder
meerder mate
mate als
alshunnen
hunnen
beschouwdenhem
hem in
in minder
vader,
en
zelfs
de
pedante
aanvoerder
der
Kunstbent,
die in
in
vader, en zelfs de pedante aanvoerder der Kunstbent, die

*

Leven, bI.
I20.] -1t T.
T. a. p.,
75.
p., 75.
bl. 74.
74. [H.
[H. bI.
bl. no.)
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de „Soete
"SoeteRust"
Rust"vergaderde,
vergaderde,heeft
heefthoogen
hoogenloflofvoor
voorhem
hem*,.*.
terwijl nog in
in 1639,
1639,dus
dusnana
den
Gijsbreght
vaderGozewijn.
Gozewijn
terwij1
den
Gijsbreght
enen
vader
de laatdunkende
laatdunkende Steendam,
Steendam, hem
hemininzijn
zijneigenaardigen
eigenaardigen stijl,
stijl.
den „eelsten
"eelsten Rijmer"
Rijmer" noemde
noemde

"van 't gansch Batavia."
Batavia." tt
„van
was dan
danook
ookniet
nietmoeilijk
moeilijkomom
veertiendichters
dichtersbij-een
bij-een
Het was
veertien
krijgen, die,
die, als
alsdragers,
dragers, Vondel
Vondelnaar
naarzijn
zijnlaatste
laatsteverblijfverblijfte krijgen,
plaats zouden
zouden geleiden.
geleiden. Antonides,
Antonides, die
diedoor
doordedebeschermingbescherming
plaats
van den
den bekenden
bekenden bemiddelden
bemiddelden dichter
dichter Buysero
Buysero eene
eene aanaanvan
Rotterdamhad
hadgekregen,
gekregen,kwam
kwamhaastig
haastig
betrekking ininRotterdam
gename betrekking
"hadde ik ten
ten
en zichtbaar
zichtbaar ontsteld
ontsteld over.
over. Helaas,
Helaas, zeide
zeide hij,
hij, „hadde
en
minsten nog
minsten
"die
dan genoten
genoten
„die eere dan
zyne oogen
oogen had
had gesloten,
gesloten,
Dat ik den
grijzen helt
helt zyne
den grijzen
eens het
hetaangename
aangename woort
woort
En
mogelyk noch
noch eens
En mogelyk
Zoon al
al stamelende
stamelende uit
uit 's vegen mont
mont gehoort."
gehoort." §§
Van
Van Zoon
Honderden
menschen schijnen
schijnen bij
bij de
debegrafenis
begrafenisop
opde
debeen
been
Honderden menschen
te zijn
zijn geweest
geweest**,
**,en
endaarbij
daarbij eene
eene gepaste
gepaste stemming
stemminggeheerscht
geheerscht
te hebben,
hebben, althands
althands een
een eenvoudig
eenvoudig man
man voerde
voerde den
den dichter
dichter
te gemoet
gemoet::
Sweerts
onrijm te
Sweerts in onrijm
"0
SWEERTS, draagt
het graf
graf
dan na het
,,0 SWEERTS,
draagt gy dan
Die
groote Vader,
Vader, die
gaf
Die groote
die u gaf
uwe beenen.
beenen.
Verstant en
sterkte in uwe
en sterkte
Men
overdekt hem
met een
een steen,
steen,
Men overdekt
hem met
zoon, en
en iedereen
iedereen
Maar
Maar weet,
weet, gy,
gy, zoon,
Zal
Vondel's dood noch
noch lang
langbeweenen."
beweenen."
Zal Vondel's
Die
steen bedekte
bedektehet
hetgraf,
graf,waar
waarzijn
zijnkleinzoon
kleinzoonWilletn
Willefu
Die steen
en
lieve
dochter
Anna
reeds
voor
eenige
jaren
geleden
en lieve dochter Anna reeds voor eenige jaren geleden
in
waren bijgezet.
bijgezet. Het
Het ZuidZuid- ofofDamportaal
Damportaal der
der kerk
kerk
in waren
inkomende,
men het
het graf
graf niet
niet ver
ver van
van het
hetchoor,
choor, bij
bij
inkomende, vond
vond men
den Matthwus-pijler.
Mattha:!us-pijler.
De Heer
Heer Joan
Joan Six
Sixliet
lieterer
latijnschtijdvaers
tijdvaersop
opbeitelen.
beitelen.
eeneen
latijnsch
92 jaar
jaar na
nazijn
zijnverscheiden
verscheidenkwam
kwamhet
hetGenootschap
Genootschap Diligentiae
Dili gentiae
omnia op
het denkbeeld
denkbeeld een
eenlijkbus
lijkbus tegen
tegen een
een der
derpilaren
pilaren
op het
te doen
doen aanbrengen,
aanbrengen, niet ver
ver van
van zijn
zijn graf.
graf. Het
Hetgenootschap
genootschap

*.

Zie
hierb. bl.
bI. 217.
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tt Distelvink,
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gaf aan
aan dit
dit denkbeeld
denkbeeld gevolg
gevolg „in
"inaanmerking
aanmerking genomen
genomen hebhebder tijd
tijd aan
aan de
deNederNederbende
de uitneemende
uitneemende diensten,
diensten, in
in der
bende de
en Dichtkunst
Dichtkunst door
door den
den Dichter
DichterJoost
Joostvan
van den
den
duitsche
duitsche Taal
Taal en
hetvoorbeeld
voorbeeld
Vondel
bewezen, en
enaangespoord
aangespoord zijnde
zijnde door
door het
Vondel bewezen,
van verscheiden
verscheiden Natien"
Natien"14).
14).

IV.
HET RELIEKSCHRIJN.
RELIEKSCHRIJN.
Oktobermaand van
jaar 1867
I 867 heeft
heeft eenige
eenige onveronverDe Oktobermaand
van het jaar
getelijke
dagen
opgeleverd.
Holland
kweet
eene
oude
schuld.
getelijke
opgeleverd. Holland kweet eene oude schuld.
haar schoone
schoone nieuwe
nieuwewijk,
wijk,aan
aan gene
gene
Amsterdam
verbond aan
aan haar
Amsterdam verbond
zij
der Leidsche
LeidschePoort
Poortenen
grootenSchouwburg,
Schouwburg,den
dennaam
naam
zij der
grooten
des
mans, die
diemeer
meerdan
danvele
velestaats-,
staats-,krijgskrijgs-en
enkooplieden
kooplieden
des mans,
voor
haren roem
roem had
had gedaan.
gedaan.
voor haren
Levert
het een
eentreurige
treurigebladzijde
bladzijde op
opinindedegeschiedenis
geschiedenis
Levert het
nieuw
e uwe
Hoofddichter, dat
deze door
door die
die
van
onzen ni
van onzen
e rren
en Hoofddichter,
dat deze
poort den
den Pruis
Pruis (dien
(dien hij
hij anders
anders toch
tochmaar
maar„averechts"
"averechts"
poort
beminde) binnen
binnen de
de Stad
Stadbracht,
bracht,—- der
derleidsche
leidschebuitenbuurt
buitenbuurt
beminde)
zoû
die smet
smet van
vanhet
hetvoorhoofd
voorhoofdenenuit
uithet
hetgeheugen
geheugengewischt
gewischt
zoil die
der XVIIe
XVIIe Eeuw
Eeuw haar
haar in
in
worden,
toen onze
onze Hoofddichter
Hoofddichter der
worden, toen
Op gene
genevernedering,
vernedering,
bezit
kwam nemen
nemen en
en overstralen.
overstralen. Op
bezit kwam
volgde deze
deze verheffing.
verheffing.
Lang
had men
men ininberaad
beraadgestaan,
gestaan,waar
waarVondels
Vondelsbeeld
beeld
Lang had
verrijzen
De bezwaren,
bezwaren, aan
aanverschillende
verschillende plaatsen
plaatsen verververrijzen zoû.
zoil. De
dat Van
Van Lennep
Lennep mij
mij op
opzekeren
zekeren
bonden, schenen
groot, dat
bonden,
schenen zoo
zoo groot,
dag
schreef: „Wanneer
"Wanneer alle
alleplaatsen
plaatsenmislukken,
mislukken, solliciteer
solliciteer
dag ** schreef:
hetR.R.C.C.Armenkantoor
Armenkantoor hem
hem op
op hun
hun
ik
de Regenten
Regenten van
vanhet
ik de
pleintje gastvrijheid
gastvrijheid te verleenen.
verleenen. Ddar
Dáar zou
zou hij
hij althans
althans op
op
pleintje
een
grond staan,
staan, waar
waar hij
hij menig
menig een
een voetstap
voetstap gezet
gezet heeft."
heeft."
een grond
Als voorplein
voorplein van
van den
den ouden
ouden schouwburg.
schouwburg.
Maar
- de
de dichter
dichter vond
vond een
eenruimer
ruimer plaats,
plaats, en
en
1\laar gelukkig
gelukkig —
wel
in Gods
Gods vrije
vrije natuur
natuur;; terwijl
terwijl hem
hem tevens
tevens de
deonderscheionderscheiwel in
ding
niet karig
karig werd
werd toegemeten,
toegemeten, maar
maar het
het geheele
geheele nog
nog
ding niet
Park
de
welsprekende
getuige
steeds
zich
uitbreidende
steeds zich uitbreidende Park — de welsprekende getuige

**

Van
de Middachtersteeg,
Middachtersteeg, 27 Juli
Juli 1865.
1865.
Van de

2666
26

1 6 74 — 1 6 79.

den edelmoedigen
edelmoedigen zin
zin der
dergegoede
gegoedeBurgerij
Burgerij—- naar
naarhém
hém
van den
genoemd werd,
werd, in
in wiens
wiens bloemhof
bloemhofen
enbosschaadje
bosschaadjemenig-een
menig-een
genoemd
zoo vaak
vaak dedebenaauwdheden
benaauwdhedendes
deswaereldschen
waereldschen levens
levens ontontzoo
heeft.
vlucht heeft.
leidsche buitenbuurt
buitenbuurt werd
werd dus
dusgeadeld,
geadeld,en
enhet
hetLeidsche
Leidsche
De leidsche
Plein kreeg
kreeg door
doordedenabijheid
nabijheiddes
deskoninklijken
koninklijken zangers
zangers van
van
Plein
Bad e loc henenH Ha
er 0 0zijne
s zijne
wijding.Betoone
Betoonehet
hetzich
zich
Badeloch
agegroos
wijding.
eenmaal volkomen
volkomenwaard
waard!!
die eenmaal
Toen Vrijdag,
Vrijdag, den
den 4n
4 n Oktober,
beeldonthuld
onthuld was,
was,
Oktober, het beeld
Toen
had men
men echter
echtermet
metdede
verzoeningvan
van's 'sgrooten
grootendichters
dichters
had
verzoening
schim niet
niet afgedaan.
afgedaan.
schim
eerst was
washet
hetdenkbeeld
denkbeeldzijner
zijnermonumentale
monumentalevereering
vereering
Het eerst
uitgesproken door
door Dr
Dr Van Vloten, in
in zijn
zijn stukjen
stukjen over Schotels
uitgesproken
de form
form van
vaneen
eennationalen
nationalenwensch
wenschwerd
werd zij
zij
in de
Tollens; in
gevraagd door
door Bakhuizen
Bakhuizen van
van den
den Brink
Brink;; Van
Van Lennep
Lennep had
had
gevraagd
in 't't begin
begin geen
geen neiging
neiging voor,
voor, —
- meenende
meenende dat
dat het
hetbeste
beste
er in
deharmonische
harmonischeherdruk
herdrukvan
vandes
desdichters
dichterswerken
werken
gedenkteeken de
en het
het verhaal
verhaal zijner
zijner daden
daden was
was:: maar
maar Van Lennep
Lennep was
was er
er
spoedig
voor gewonnen,
gewonnen, en bracht
bracht het
het beeld
beeld tot
tot stand.
stand. Doch
Doch
spoedig voor
daar
behoorde wzig
nóg iets
te gebeuren.
gebeuren.
daar behoorde
iets te
Hooft,
de
Muyder
gastheer,
hadVondel,
Vondel, naar
naardeze
deze getuigt,
getuigt,
Hooft, de Muyder gastheer, had
Ave Maria."
't Is
zijn
tafel ontzegd,
ontzegd, om
om „een
"eenonnoozel
onnoozel Ave
Mayz·a." * 't
zijn tafel
duidelijk,
vatten. Vondel
Vondel wilde
wilde
duidelijk,dat
datdit
dit symboliesch
symbolieschisis op
op te vatten.
zeggen,
dat Hooft
Hooft hem
hem niet
nietmeer
meerontvangen
ontvangen wilde,
wilde, om
om dat
dat
zeggen, dat
hij
een
banierdrager
van
het
Katholicisme
was
geworden.
hij een banierdrager van het Katholicisme was geworden.
Ook
deze oneer,
oneer,onzen
onzendichter
dichteraangedaan,
aangedaan, moest
moest door
door een
een
Ook deze
vrijzinniger
worden uitgewischt
uitgewischt: : en
en werklijk
werklijk op
op
vrijzinniger nageslacht
nageslacht worden
Saturdag,
den 55nn Oktober,
der week
week aan
aan Maria
Maria
Oktober, op
op den
den dag der
Saturdag, den
gewijd,
den dag
dag der
der maand
maand die
dieden
denvromen
vromenMeinolf
Meinolf ten
ten
gewijd, op den
leven
verrijzen, om
wekken tot
tot ververleven zag verrijzen,
om zijne
zijne nazaten
nazaten op
op te wekken
heerlijking
vlekkeloze Lelie
- lt"lt"um
lilium inter spinas heerlijking der
der vlekkeloze
Lelie —
werd
Vondel teteMuyden
Muydenmet
metfeeststatie
feeststatie ingehaald
ingehaald door
door de
de
werd Vondel
keur
der burgerij
burgerij van
van Amsterdam.
Amsterdam. Het
Het moet
moet den
den dichter,
dichter,
keur der
uit
zijne hemelsche
hemelsche woontente
woontentenederstarend
nederstarend op
op ons
onswoelen
woelen
uit zijne
en
werken, eene
eene zoete
zoete voldoening
voldoening zijn
zijn geweest,
geweest, —
- dat
dat zoo
zoo
en werken,
velen
van
allerlei
richting
zich
vereenden,
om
(vervuld
van
velen van allerlei richting zich vereenden, om (vervuld van
bewondering
zijn charakter
charakter en
enverdiensten)
verdiensten) op
op nieuw
nieuw
bewondering voor
voor zijn
—

* Zie
G. Brandt,
Brandt, Leven,
Zie G.
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welkom, drie
drie werf
werf welkom
welkom te
te heeten te Muyden, waar
hem welkom,
de geest
geest zijner
zijner Eusebia
Eu s ebi a hem vooruit
vooruit scheen
scheen gezweefd,
gezweefd, om,
om,
in de
de heerlijke
heerlijke melodien
melodiën van
van den
den toondichter
toondichter Heinze,
Heinze, den
in
onsterflijken
onsterflijken zanger in
in de „groote
"groote Sale" als Koning te
te huldigen.
huldigen.
Te-recht was
was daar
daar dan
dan ook
ook aan
aan den
denmuur
muur geschreven
geschreven het
het
Te-recht
woord van
van den
den Koninklijken
Koninklijken Profeet
Profeet::
woord
MEMORIAM A!:TERNAM
IETERNAM ERIT JUSTUS.
IN MEMORIAM

er een
eenplicht
plichtonafgedaan.
onafgedaan.
Maar nog
Maar
nog bleef er
"De Koningin
Koningin van
vanAemstels
Aemstelshooftgebouwen,"
hooftgebouwen,"
„De

de
kerk van
van Ste
de kerk
bewaarde de assche
Ste Marye en Cathrijne, bewaarde
van den
den dichter
dichter bij
bij die
die van
van zijne dochter
van zijn
zijn
van
dochter Anna
Anna en van
kleinzoon Willem
Willem;; maar
een slechten
slechten
lieven kleinzoon
was in een
maar de zerk was
staat,
en vele
vele dichters
dichters en
enandere
andere vereerders van
Vondel
van Vondel
staat, en
werden
door
een
groot
verlangen
gedreven
om
eens
na te
te
werden door een groot verlangen gedreven om eens na
sporen,
wat er
er nog
nog van
van het
hetstoffelijk
stoffelijk hulsel des grooten mans
sporen, wat
en dierbaren
dierbaren vaders
vaders mocht
mocht in
in wezen
wezen zijn.
in het BeVan
Lennep, afgaande
afgaande op
op eene aanteekening
aanteekening in
BeVan Lennep,
graaf
boek,
had
altijd
voor
zeker
gehouden,
dat
er
niets
zoû
gehouden, dat niets zoti
graafboek, had altijd voor
terug te
te vinden
vinden zijn.
zijn.
terug
Van
het graf,
graf, gemerkt
gemerkt C.
C. 231, sedert 55 Feb. 1812 ten
Van het
name
staande van
van Françoise
name staande
Frangoise Angélique Gilles, Douairière van
Jonkh
van Alkemade, vond
men namelijk
namelijk
vond men
jonkhrr Mr
Mr Arnold
Arnold Roest van
het volgende
volgende aangeteekend:
aangeteekend :
1670,
16 May.
Willem van
van den
den Vondel.
Vondel.
167o, 16
May. Willem
1675,
7ber. Anna
van den
den Vondel.
Vondel.
Anna van
1675, 6 7ber.
n van
(Dit moet,
moet, volgends den begrafenispenning, zijn ,,6
„6n
Wintermaent"
.)
Wintermaent".)
1679,
Joost van
van den
den Vondel.
Vondel.
Feb. Joost
1679, 8 Feb.
1693,
9ber. Machteld
Machteld van Wijkersloot.
1693, 55 9ber.
Sc
h 0 0 n gem a a k t.
Schoongemaakt.
1698,
Jacobus de Coningh.
April. Jacobus
1698, 26 April.
1724,
22 Juny. Helena Blesen.
1724, 22
1761,
14 April.
Henry de Belveaux.
April. Henry
1761, 14
1767,
8ber. Johannes Christophorus
Christophorus Hoefkens.
1767, 27 8ber.
1771,
31 May.
Johannes Simon Hermanus
Hermanus Oem.
May. Johannes
1771, 31
Sedert
hier laatstelijk vermelde bijzetting van
den met
van den
Sedert de hier

26 8
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roem bekenden
Mr J.J. S. H.
roem
bekenden Aartspriester
Aartspriester Mr
H. Oem
Oem van
van WijnWijngaerdenwas
was het
het graf
graf wel
wel nog
nog eenige
eenige keeren
keeren met
met zand
zand
gaerden
„opgehoogd", maar
"opgehoogd",
maar niet
niet verder
verder aangeroerd.
aangeroerd.
Het
koud bericht,
bericht, waarmeê
waarmeê de
dereeks
reeksder
dt:r44eerst-begraeerst-begraHet koud
venen
van de
de 5 5lateren
laterenwerd
werdonderscheiden,
onderscheiden, was
was weinig
weinig
venen van
ontdekkingder
deroverblijfselen
overblijfselen van
van
geschikt
de hoop
hooptottotontdekking
geschikt om de
den Dichter
te versterken.
versterken. Toch
Toch ging
gingmen
menop
opWoensdag
Woensdag
den
Dichter te
n Januari
den
de ontgraving
ontgraving over.
over.
den 1I9gn
Januari 1870
187o tot
tot de
Ik
had de
de Heeren
Heeren Jacob
Jacob de
de Vos
VosJacsz.,
Jacsz., Mr H. P. G. Quack
Ik had
en
Mr N.
N. J.
J. den
denTex
Texreeds
reedsininden
dennazomer
nazomer van
van 1869
1869 uituiten Mr
genoodigd
gezamendlijk stappen
doen, om
om daartoe
daartoe ververgenoodigd gezamendlijk
stappen te
te doen,
gunning te krijgen.
krijgen.
gunning
dat door
door ijverige
ijverige bemiddeling
bemiddeling van
van mijn
mijn vriend
vriend den
den
Na
Na dat
ZEerw.
Heer J.
J. W.
W. Brouwers,
Brouwers, de
devereischte
vereischtetoestemming
toestemming IS)
ZEerw. Heer
15)
verkregen
was van
van den
denBurggraaf
Burggraaf Roest
Roest van
van Alkemade
Alkemade te
te
verkregen was
Brussel
(een
nazaat
van
twee
der
oudste
amsterdamsche
Brussel (een nazaat van twee der oudste amsterdamsche
dergezamendlijke
gezamendlijkeerfgeerfgegeslachten),
handelende in
in naam
naam der
geslachten), handelende
deDouairière
Douairièreeigenares,
eigenares,gaf
gafde
de „Commissie
"Commissie
namen
wijlen de
namen van wijlen
tot het
het Bestuur
Bestuur over
overde
deKerkgebouwen,
Kerkgebouwen, Goederen,
Goederen, Fondsen,
Fondsen,
en
Inkomsten
der
Nederduitsche
Hervormde
Gemeente
te
en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te
Amsterdam"
gewenschte verlof
verlof J6).
Amsterdam" het
het gewenschte
16).
waren oogenblikken
oogenblikken van
van vreemde
vreemde aandoening,
aandoening, toen
toen de
Het waren
westelijk begravene
schoon gevormde
gevormde schedel
schedel van
van
westelijk
begravene groote
groote en schoon
den
Priester
en
Edelman
Johannes
Simon
Hermanus
Oem
den Priester en Edelman Johannes Simon Hermanus Oem 17),
17),
kleine gebulte
gebultevan
vanJohannes
Johannes Hoefkens,
Hoefkens, ter
terOostzijde,
Oostzijde, de
de
de kleine
schedel
van Henri
Henri de
deBelveaux,
Belveaux,met
metzijn
zijnvluchtend
vluchtendvoorhoofd
voorhoofd
schedel van
uitstekend neusbeen
neusbeen (die
(die westwaards
westwaards lag),
lag),dedevrouwelijke,
vrouwelijke,
en uitstekend
insgelijke westwaards
westwaards liggende,
liggende, van
van Helena
Helena Blesen,
Blesen, nog
nog gekengekeninsgelijke
merkt door
door eene
eene groote
groote hoeveelheid
hoeveelheidlange
langelichtbruine
lichtbruineharen,
haren,
merkt
en de
de oostwaards
oostwaards begravene
begravene van
van Jacobus
Jacobus de
de Coningh
Coningh beurt
beurt
beurt een
eenvoorwerp
voorwerpvan
vanbeschouwing
beschouwingvoor
voorons
onsuitmaakten.
uitmaakten ..
om beurt
Opmerking trok
nog, dat
dat de
de kist
kist van
van Helena
Helena Blesen
Blesen van
van
Opmerking
trok nog,
binnen met
met zijde
zijdewas
wasbekleed
bekleedgeweest
geweest;
terwijleen
eendikke
dikkeplank
plank
binnen
; terwij1
hare overblijfselen
overblijfselen van
die der
der eerst-begravenen
eerst-begravenen (na
(na de
de
hare
van die
ruiming) scheidde.
scheidde.
ruiming)
totde
deNieuwe
NieuweKerk"
Kerk"
de Heeren
Heeren„Gecommitteerden
"Gecommitteerdentot
Behalve de
Mr J.J. F.
T. van
van Valkenburg
Valkenburg en
en W.
W.J.J.Ankersmit,
Ankersmit,woonden
woonden
Mr
F. T.
H.
(op mijne
mijne uitnoodiging)
uitnoodiging) de
Heeren J.
J. W.
W.Brouwers,
Brouwers, P.P.J.J.H..
(op
de Heeren
s
Cuypers,
Ch
Boissevain
en
A.
B.
J.
Sterck
de
grafopening
bij.
Cuypers, Chs Boissevain en A. B. J. Sterck de grafopening bij.,
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Toen we zoo
Toen
zoo ver
ver waren,
waren, toen
toen er
ernog
nogeen
eenmassa
massakleiaarde
kleiaarde
hetamsterdamsche
amsterdamsche waterpeil
waterpeil ons
ons bijna
bijna niet
niet
was
uitgespit, en
en het
was uitgespit,
veroorloofde
graven, gaf
gaf ik,
ik, na
napijnlijke
pijnlijke spanning,
spanning,
veroorloofde dieper
dieper te
te graven,
den moed
den
moed reeds
reeds op,
op,enenmeende,
meende,dat
datwerklijk
werklijkde
de„schoon"schoongraf in het
het tijdperk
tijdperk 1693-1698
1693-1698allerletterallerlettermaking"
making" van
van het
het graf
lijkst
in den
den droevigsten
droevigsten zin
zin moest
moest worden
worden uitgelegd.
uitgelegd. Ik
Ik
lijkst en
en in
was
in de
deKerkmeesterskamer
Kerkmeesterskamer gegaan,
gegaan, en
en kon
kon eene
eene diepe
diepe
was in
verzuchting
weêrhouden, bij
bij de
degedachte,
gedachte,dat
datde
derelieken
relieken
verzuchting niet weêrhouden,
van
Vondel, den
denvan
vanGod
Godzoo
zoorijk
rijkbegaafde,
begaafde,verstrooid
verstrooid en
en
van Vondel,
het ellendig
ellendiggebeente
gebeentevan
vananderen,
anderen,door
door
vernietigd
waren als het
vernietigd waren
wier
vergeten is de
demenschheid
menschheid eerder
eerder gebaat
gebaat dan
dan geschaad
geschaad
wier vergetenis
wordt.
Maar op
op eens
eens kwam
kwam de
de heer
heer Boissevain
Boissevain bij
bij mij
mij met
met
wordt. Maar
de tijding,
tijding, dat
datmen
meneene
eenebelangrijke
belangrijkeontdekking
ontdekkinghad
hadgedaan
gedaan;
;
en
het oogenblik
oogenblikdaarna
daarna rustte
rustteop
opmijn
mijnhand
handeen
eenschedel,
schedel,
en het
dien
men met
meteen
eenonderkaak
onderkaaken
eneenig
eeniggebeente
gebeente18)
18) aan
aan de
de
dien men
het
graf
gevonden
had.
Eenige
stukken
Westzijde
onder
in
Westzijde onder in
graf gevonden had. Eenige stukken
hout,
er bij
bij lagen,
lagen, gaven
gaven getuigenis,
getuigenis, dat
datdeze
dezebeenderen
beenderen
hout, die er
in
een houten
houten kistjen
kistjenvan
vanmisschien
misschien0.12
1 1/2 voet
voetlengte
lengte ververin een
zameld
waren geweest,
geweest, en
endus
dusblijkbaar
blijkbaar afkomstig
afkomstig van
van de
de
zameld waren
eerste reeks
reeks begravingen.
begravingen.
Eenige overweging
noodzakelijk tot
de gevolgtrekgevolgtrekoverweging moest
moest noodzakelijk
tot de
king
leiden, dat
datwij
wijhier,
hier,gelijk
gelijkmijn
mijnvriend
vriend Schimmel
Schimmel het
het
king leiden,
uitdrukte, werklijk
schulp" voor ons
ons hadden,
hadden, waar
waar zulk
zulk
uitdrukte,
werklijk "de
„de schulp"
een
edele paerel
paerel in
in was
was bevat
bevat geweest.
geweest.
een edele
men de
de eerste
eerstereeks
reeksbegravingen
begravingen naging
naging en
en de
delaatste
laatste
Als men
van
deze vergeleek
vergeleek met
de eerste
eerste der
der latere
latere en
enmet
met de
de
van deze
met de
omstandigheid, dat
de
omstandigheid,
dat daartusschen
daartusschendede ruiming
ruimingviel,
viel, lag
lag de
gevolgtrekking
niet
verre,
dat
Machtelt
van
Wijkersloot,
vergevolgtrekking niet verre, dat Machtelt van Wijkersloot, verder ons
ons bekende
bekendeJohanna
Johanna en
en de
deschoonschoonmoedelijk de zuster
zuster der
moedelijk
zuster van
van Pieter
Pieter Blesen,
Blesen, wien
wien het
het graf
graf behoord
behoord had,
had, bij
bij de
de
zuster
jaren der
derXVIIe
XVIIe Eeuw,
Eeuw, met
met de
de nog
nog
ruiming in
de laatste
laatste jaren
ruiming
in de
onvergane lijkkist
lijkkist uit
uit dit
ditgraf
grafzal
zalverwijderd
verwijderd zijn
zijngeworden
geworden
onvergane
en
bijgezet
in
eene
der
andere
aan
Pieter
Blesen
toebehooen bijgezet in eene der andere aan Pieter Blesen toebehoograven. Hij-zelf,
Hij-zelf,overleden
overledeninin1681,
1681,was
wasininde
deBegijnhofBegijnhofrende graven.
kerk begraven.
begraven. Immers
Immers er
er lagen
lagen tusschen
tusschen de
debegraving
begraving van
van
kerk
de daarop
daarop volgende
volgende van
van den
den Heer
Heer
Jufv. Wijkersloot
Wijkersloot en
Jufv.
en de
de Coningh
Coningh maar
maar 44 jaar
jaar en
en 7 maanden.
maanden. Het
dus aan
aan te
te
de
Het is dus
nemen, dat Machtelt
Machtelt van
van Wijkersloot
Wijkersloot niet
niet inindederuiming
ruimingvan
van
nemen,
tijdperk is
is begrepen
begrepen geweest.
geweest.
dat tijdperk
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Zoo
bleven er
er dan
dan maar
maar drie
drie personen
personen over,
over,wier
wierrelieken
relieken
Zoo bleven
in dit
grafbij
bijde
deruiming
ruiming ininhet
hetkorte
kortekistjen
kistjenkonden
konden ververin
dit graf
zameld
zijn. Het
Hetwaren
waren:
VONDEL, met
metDochter
Dochteren
enKleinzoon.
Kleinzoon.
zameld zijn.
: VONDEL,
jaar had
had de „jonge
"jonge bloem"
bloem" in
in de
de aarde
aarde gerust
gerust
Meer
Meer dan
dan 25
25 jaar
een ruiming
ruiming noodig
noodigwas.
was.Van
VanAnna
Annavan
vanden
den Vondel,
Vondel,
vóor
v6or dat een
de
vrome, begaafde
begaafde en
ennederige
nederigedochter,
dochter, in
in eenigen
eenigen deele
deele
de vrome,
het
voorbeeld des
des grooten
grooten Vaders,
Vaders, was
was het
het zeker
zeker meer
meer dan
dan
het voorbeeld
20
jaar. Vondel,
Vondel, de
delaatst
laatstbegravene,
begravene, had
hadruim
ruimdrie
driejaar
jaar
20 jaar.
korter
schoot der
der aarde
aarde gerust.
gerust. Er
Er
korter dan
dan zijne
zijne dochter
dochter in
in den
den schoot
was
dus aanleiding
aanleiding het
het gevonden
gevondengebeente
gebeenteininde
deeerste
eersteplaats
plaats
was dus
aan
Vondel toe
toetetekennen.
kennen.Deze
Dezebizonderheid,
bizonderheid, gevoegd
gevoegd bij
bij
aan Vondel
dat de
deschedels
schedelsvan
vanoude
oudelieden
liedenharder
harderzijn
zijn
de
bedenking, dat
de bedenking,
dan
die van
van jongeren,
jongeren, en
endat,
dat,naar
naareen
eennaauwkeurig
naauwkeurig onderonderdan die
zoek
Prof. Berlin
Berlin ons
ons later
later leerde,
leerde, aan
aandezen
dezenschedel
schedelde
de
zoek van Prof.
eigenschappen
men den
denvrouwenschedel
vrouwenschedel
eigenschappen ontbraken,
ontbraken,die
die men
gewoonlijk
geen plaats
plaats meer
meervoor
vooreenigen
eenigen
gewoonlijk toeschrijft,
toeschrijft,liet
liet geen
het feit,
feit, dat
datons
onshier
hierdede
schedelvan
vanVondel
Vondel
twijfel
twijfel aan
aan het
schedel
werd voorgelegd.
voorgelegd. Wij
Wij vonden
vonden de
dedaarbij
daarbij behoorende
behoorende onderonderwerd
met1515kiezen
kiezenenentanden
tandenvoorzien
voorzien was
was;;
kaak,
die nog
nog met
kaak, die
een
sleutelbeen, een
eenmans-linker-dijbeen
mans-linker-dijbeen ** en
een bovenboveneen sleutelbeen,
en een
armbeen.
Deze schat
schat werd
werddoor
doordedeHeeren
Heeren„Gecommitteerden"
"Gecommitteerden" in
in
Deze
slot
bewaring
genomen en in
in de
deKerkmeesterskamer
Kerkmeesterskamer achter
achter slot
bewaring genomen
gebracht, tot dat
dat alles
allesvoor
vooreene
eenepassende
passendeherbegraving
herbegraving in
in
gebracht,
gereedheid zoii
zoû zijn.
zijn.
gereedheid
fotograaf P.
P. Oosterhuis
Oosterhuis leverde
leverde ons
onsprachtige
prachtige lichtlichtDe fotograaf
beelden van
van het
het kostelijk
kostelijk gebeente,
gebeente, dat
dat door
door mijn
mijnvriend
vriend en
en
beelden
Heer Sterck,
Sterek, daarvoor
daarvoor op
op het
het
trouwen medearbeider,
medearbeider, den
trouwen
den Heer
gunstigst gedisponeerd
gedisponeerd was.
was. De
Deberoemde
beroemdeHoogleeraar
Hoogleeraar der
der
gunstigst
Berlin, vergezeld
vergezeld van
van den
den medischen
medisch en
ontleedkunde, Dr
Dr W.
W. Berlin,
had de
degoedheid
goedheideen
eenuitvoerig
uitvoerigproces-verbaal
proces-verbaal
student Kuhn,
Kuhn, had
student
van zijne
zijne bevinding
bevinding ter
ter dezer
dezer zake
zake op
op tetemaken
maken19).
1 9). Mijn
Mijn
van
zwager de
de architekt
architekt Cuypers
Cuypers bezorgde
bezorgde ons
ons een
een fraai
fraai kapelkapelzwager
lood gedubbeld,
gedubbeld, waarin
waarin het
vormig eikenhouten
eikenhouten schrijn,
schrijn, met lood
vormig
met weemoedigen
weemoedigen eerbied
eerbied werd
werd neêrgelegd.
neêrgelegd.
gebeente met
[Volgens een
een aanteekening
aanteekening van
van A.
A. B.
B. J.J. Sterck,
Sterck, die
diebij
bijde
deontgraving
ontgraving tegentegen** [Volgens
woordig was,
was, werden
werden ererniet
nietéén,
één,
maar
twee
volwassen
mansdijbeenderen,van
van
woordig
maar
twee
volwassen
mansdijbeenderen,
zware constructie,
constructie, gevonden.]
gevonden.]
zware
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Wij
voegden daar,
daar, ininlooden
loodenkoker,
koker,eene
eeneop
oppergament
pergament
Wij voegden
geschreven
oorkonde bij
huldeplicht, door
door ons
ons volvolgeschreven oorkonde
bij van
van den huldeplicht,
trokken.
stuk werd
werd geteekend
geteekend door
door de
de Heeren
Heeren Jac.
Jac. de
de
trokken. Dit stuk
Vos
Jacsz., Mr
Mr N.
N. J.J. den
denTex,
Tex,J. J.
AlberdingkThijm,
Thijm,
Vos Jacsz.,
A.A.
Alberdingk
J.J. W.
W. Brouwers,
Brouwers, Pr.,
Pr., P.P.J.J.H.H.Cuypers,
Cuypers,Chs
ChsBoissevain
Boissevain en
en
A. B.
B. J.J. Sterck,
Sterck,en
enmet
methunne
hunnezegels
zegelsgemerkt
gemerkt20).
20).
Reeds
was het
hetoverige
overigeontgravene
ontgraveneaan
aan de
deaarde
aardete-rugte-rugReeds was
gegeven
en het
hetgraf
grafwerd
werdgesloten
gesloten met
met een
een steen,
steen, die
die het
het
gegeven en
volgend opschrift
opschrift draagt
draagt::
TER DEZER
DEZER PLAATSE
PLAATSE WERD
WERDDEN
DENVIIn
VIIn V.
V.SPROKSPROKKELMAAND
MDCLXXIX TER
GELEGD HET
KELMAAND MDCLXXIX
TER RUSTE GELEGD
GEBEENTE
JOOST VAN DEN
DEN VONDEL
VONDEL NEERNEERGEBEENTE VAN JOOST
LANDS HOOFDDICHTER
HOOFDDICHTER EN
EN IS
IS OP
OP DEN
DEN XVIIn
XVIIn V.
V. WIJNWIJNMAAND
MDCCCLXVII ZIJNE
ZIJNE GEDACHTENIS
GEDACHTENIS OP
OP BIMAAND MDCCCLXVII
ZONDERE
GEHULDIGD DOOR
EEN DANKDANKZONDERE WIJZE
WIJZE GEHULDIGD
DOOR EEN
BAAR
BA AR NAGESLACHT.
Wij
waren recht
recht gelukkig
gelukkig in
in het
hetvolbrachte
volbrachtewerk.
werk.Onder
Onder
Wij waren
de
blijken van
van waardeering,
waardeering, die
vielen, mag
mag ik
ik
de blijken
die mij
mij ten
ten deel vielen,
eene
bizondere melding
melding maken
maken van
vaneen
eenklinkert,
klinkert, mij
mij door
door
eene bizondere
mijn
Eerw. H.
H.J.J.Allard
Allardtoegezonden
toegezonden
waarmeê
mijn vriend
vriend den Eerw.
enenwaarmeê.
ik
dit boek
boekbesluiten
besluitenwil,
wil,ja,ja,die
diehier
hierniet
nietontbreken
ontbrekenmag,
mag,
ik dit
om
dat ik
ik het
het denkbeeld
denkbeeld der
der samenstelling
samenstelling van
boek —
om dat
van dit
dit boek
inzonderheid
die levensgevallen
levensgevallen van
van Vondel
Vondel gewijd,
gewijd,
inzonderheidaan
aan die
waarin
zich het
heteerbiedwaardig
eerbiedwaardig hoofd
hoofd ontblootte,
ontblootte, het
het
waarin hij
hij zich
zij
bij den
den aanblik
aanblik der
der Schoonheid,
Schoonheid, het
op de
de stem
stem
zij bij
het zij
zij op
zij bij
bij de
dehuldiging
huldiging des
des Gezachs
Gezachs —
- er
er
der
Waarheid, het
der Waarheid,
het zij
aan
te danken
danken heb.
heb. Ik
Ik plaats
plaats het
het sonnet
sonnet dus,
dus, op
op het
het
aan te
gevaar
van eene
eeneonkieschheid
onkieschheid tetebegaaan,
begaaan, als
als ik
ikschijn
schijn
gevaar af van
te berusten
berusten in
in het
hetgoed
goedvermoeden,
vermoeden,dat
datProf.
Prof.Allard
Allardomtrent
omtrent
mij
koestert.
mij koestert.
Eerst
wil ikikechter
echternog
nogeen
eenwoord
woordvan
vandank
dankwijden
wijden aan
aan
Eerst wil
JOHANNA
VAN
WIJKERSLOOT,
de
weduwe
van
den
waardigen
weduwe
van
den
waardigen
JOHANNA VAN
PIETER
zorgen, naar
naar
PIETERBLESEN,
BLESEN,Vondels
Vondelsexekuteur,
exekuteur, door
door wier zorgen,
het
zich laat
laataanzien,
aanzien, het
hetgebeente
gebeentevan
vanden
denDichter,
Dichter,toen
toen
het zich
men
het
graf
heeft
"schoongemaakt",
voor
ons
verzameld
men het graf heeft „schoongemaakt", voor ons verzameld
en bewaard
bewaard is
is gebleven:
gebleven :
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ALBERDINGK THIJM.
AAN MIJN
MIJN VRIEND
VRIEND ALBERDINGK
H
0 nor c
u i hhonor.
0 nor.
Honor
cui
De
sc h ede1,1, die
dienooit
nooitboog
boogvoor
voorwetwet-noch
nochrechtverkrachten,
rechtverkrachten,
De schede
Toen
onrecht of geweld
geweld èn
èn rechten
rechten schond
schond —
Toen onrecht
èn wet èn
De
schedel, die
steeds fier
fier der
der Tiranny
Tiranny weérstond,
weêrstond,
De schedel,
die steeds
Toen duizend
duizend hoofden
laffe hulde
hulde brachten;
brachten;
hoofden haar
haar hun laffe
De
he del,
die voor
voor God,
God, bij
bij 't heiligst
De sc
schede
1, die
heiligst plichtbetrachten,
Deemoedig nederzeeg,
nederzeeg, 't zij
God hem doornen
doornen wond,
wond,
zij God
kalme hoofd
hoofd een
een krans
krans van
van rozen
rozen bond,
bond,
'tZij God
God om
om 't kalme
'tZij
hooger licht
riep ter
ter Kerk
Kerkder
dervoorgeslachten;
voorgeslachten;
'tZij hooger
licht hem riep
h ede Ivan
vandht
dàthoofd,
hoofd,zoo
zoovaak
vaakverguisd,
verguisd, gehoond...
gehoond ...
De
De sc
schedel
Eens
door de dankbre
dankbre Kunst
Kunst met
metlauweren
lauweren gekroond,
gekroond,
Eens door
Toen Neerlands
Neerlands Dichtervorst
Dichtervorst ten trone
trone werd
werd geheven,
geheven,
Die
sc h ede1,1,Alberdingk,
Alberdingk, (o,
(0, ik
ikbenijd
benijduw
uwlot
lot!)
Die schede
!)
op uw
uw hand
hand gerust?
gerust?. .-.
.-. Dat
Datheilig
heiligoverschot
overschot
Heeft
Heeft op
Zal
VONDELS geest
doen leven
leven!
Zal VONDELS
geestininuu nog
nog krachtiger doen
!

AANTEEKENINGEN.

1) BI.
184. EJtgelsche
- Hiervandaan
ging, 3 April 1614, Vondels
Vondels zuster
Bl. 184.
Engelsehe Kay. —
Hiervandaan ging,
Sara
ter ondertrouw
ondertrouw met
met Joost Willemsen,
Willemsen, van Nyekercke.
Sara ter
Nyekercke .
2)
van Vondels
Vondels portretten,
portretten, voor
voor
Vondels portretten. Ziehier eene lijst
2) BI.
Bl. 188. Vondels
lijst van
zoo
ver ze
ze ter
ter mijner
mijner kennis
kennis zijn
zijn gekomen:
zoo ver
gekomen :

[Deze
veel mogelijk
volgens latere
latere ge[Deze lijst
lijst is zoo
zooveel
mogelijk aangevuld
aangevuld en
en verbeterd volgens
gevens,
zonder Thijms
Thijms opgaven
veranderen. Belangrijke
Belangrijke bijzonderheden
bijzonderheden
gevens, zonder
opgaven tete veranderen.
omtrent
Vondels portretten
portretten zijn nog
den Catalogus
omtrent Vondels
nog te vinden in
in den
Catalogus der
der Vondelin Icol1ographia
W. Moes,
Moes, naar
naar
Tentoonstelling, 1879 en
door E.
E. W.
en in
Iconographia Batava,
Batava, door
welk werk
werk hier
hiersteeds
steedsverwezen
verwezen wordt,
wordt, evenals
evenals naar
naar V.
V. Lennep
Lennep(V.
(V. L.)
L.) en
en Unger
Vnger
(V.)
v. Vondels
Werke!l].
(U.) uitgaven
uitgaven v.
Vondels Werken].
A. Teekening van ]OACHI~I
MAT HAM, uitg. v.
JOACHIM SANDRART, gegrav. door DIRCK
DIRCK MATHAM,
C. DANKERTS. Linker
Zittend. Handen,
Handen, met
met een
een papierrol.
OnderLinker wang.
wang. Zittend.
papierrol. Onderschrift van Vondel-zelven:
Vondel-zelven :
"Sandrart
Vondel dus,
dus, enz."
enz."
heeft Vondel
„Sandrart heeft
Heruitgegeven (1786), met
gedicht von
von NOMSZ:
Nomsz :
met het gedicht
"Difs
uur, enz."
enz."
Vondel, tot
tot dit uur,
„Dit's Vondel,
IV, 7. V.
vóór 1644,
1644, N°.
733.
164°.
164o. v.
v. L. IV,
Bibliogr.: v66r
U. Bibliogr.:
N°. 733.
AA.

[Tusschen A
A en B te voegen:
voegen : schilderij, kniestuk, door H. Po r, als arcadisch
staf en
enlauwerkrans,
lanwerkrans, oms!r.
herder,
herder, met staf
omstr. 1648. Rijksmus. No. 1907",
igo7a, gekocht
Parijs 1904.
Jaarb.v.v.Alb.
Alb. Thijm,
nym, 1906 en 1907']
x9o7.]
19o4. Zie Jaarb.

A. DE
WEES. Rechter
Staand. In
B.
van A.
JAN LIEVENS;
LIEVENS uitg. van
DE WEES.
Rechter wang.
wang. Staand.
B. Ets van ]AN
de
handen een
een papierrol. Onderschrift,
get. Prudenter:
de handen
Onderschrift, get.
.Prudenter :
;

.Agrippina
cret.
„Agrippina parens
parens ortum," cæt.
[Komt
deze uitgaaf voor
[Komt in deze
voor als titelprent].
van Jan
Jan Lievens de regels:
Vondel-zelf
Vondel-zelfschreef
schreefbij
bij een
een portret
portret van
regels :
enz."
"Zoo
Livius van
Leiden, Titiaan, enz."
„Zoo volleght
volleght Livius
van Leiden,
Op nieuw uitg. op
grootte en
en omgekeerd.
op de helft van
van de grootte
omgekeerd. In exemplaren
van 's dichters Poes!!,
Poesy, uitg. 1650,
165o, in 8°, vindt men, tegenover den .toetssteen"
„toetssteen"
dit portrettjen, met
het bijschrift
bijschrift van
van Prudenter
Brandt?)
met het
Prudenter (G.
(G. Brandt?)
.In
Vondel speelt
speelt de
de Geest
Geest van
van Neeriants
„In Vondel
Neerlants Pol!zy:"
Poezy :"
VI, 53. V.
1650.
165o. v.
v. L.
L. VI,
bl. 182.
1648-5o, bI.
U. 1648-50,
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Van
heeft men
men nog
nog we'èr
weêr eene
eene slechte
slechte kopie
kopie gemaakt.
gemaakt. (Zw.
[Zw. kunst
kunst d.
d.
Van deze heeft

J. de
de Groot].
Groot].
10<).Geeraardt
GeeraardtBrandt,
Brandt,(89;
[89i H.
H.x38]
138]zegt,
zegt, dat
dat op Lieven's
Verg. V. Lennep,
Lennep, VI,
VI, to9.
portret
het vaersjen
vaersjen schreef:
schreef:
portxet Six het

„Dit 's Vondel
nDit
zijn rol;
Vondel met zijn
Apelles
trof Apol."
Apoi."
Apelles trof
C. Schilderij
van JAN LIEVENS. Kop, '1.
*1
Schilderij van
Rijks-muzeumN°.
N°.201.
2ot.*)
3/4 rechts.
rechts. Op 't Rijks·muzeum
[Wordt
Catal. Rijksmus.
Rijksmus. 1876 vermeld
vermeld onder
onder N°.
N°. 223 en als afkomstig
(Wordt in Catal.
van
Bosch, t812.
1812.NV
Wellicht
ofz4?
14?IsIsininRijksmus.niet
Rijksmus. niet
van Jeron.
Jeron. de Bosch,
ellicht Moes
Moes N°.
N°. 5 of
met
zekerheid aan te
te wijzen.]
wijzen.]
met zekerheid
D. Schilderij
de Universiteit
Universiteitalhier.
alhier.Levensgroot
Levensgrootportret,
portret,linkerwang
linkerwangdijstuk.
dijstuk.
Schilderij in de
Men
de letters
letters I.1.L.
L.op,
op,maar
maardeskundigen
deskundigen verklaren
verklaren dat
dat het
het niet
niet
Men vindt
vindt er
er de
zijn. 't Heeft
weinig
kunstwaarde.
Het schijnt4e.en
een
van JAN LIEVENS
LUMENS kan
kan zijn.
Heeft weinig
kunstwaarde.
HmetoesschNijonet
kopie.
Men vindt
vindt er het
het jaartal
jaartal 166o
1660 op.
op.
Moes N°. 4.
kopie. Men
E. Teekening met
kreyon naar
naarLIEVENS,
LIEVENS, door een
een Juffrouw
Juffrouw VAN
VAN LENNEP
LENNEP in
met kreyon
't laatst der
der vorige
vorige Eeuw
Eeuwgemaakt.
gemaakt.TeTeonrechte
onrechteheeft
heeftdeze
dezezachte
zachteen
enelegante
elegante
op 3o30-A.à
voordracht
Lieven's origineel
origineel doen denken,
denken, dat Vondel
Vondel hier
hier op
voordracht van
van Lieven's
40-jarigen
bedoeld werd.
werd. Na1!01'scn~I",
bl. 13.
13. Het
Het fraai
fraai
40-jarigen ouderdom
ouderdom bedoeld
Navorseher, 1875,
i875, bl.
bewerkt
bezit van
van Mr.
Mr. W.
W. W.
W. Van
VanLennep
Lennep [in
[inx876.]
1876.]
bewerkt stuk
stuk isis in bezit
F. Schilderij van PHILIPS
PH/LIPS DE
P. LANGE;
LANGE; uitg.
uitg.van
van
DE KONING,
KONING,gegraveerd
gegraveerddoor
door J.
J. P.
BUFFA & Zonen. "I.
geen handen.
handen. Tegen
Tegen het
hetovale
ovalepaneel,
paneel,
FR.
3/, rechts;
rechts; geen
FR. BIWA
4°.gedrukte
gedruktevaerzen
vaerzen
waarop
het schilderijdoek
schilderijdoek gelijmd
gelijmd is, heeft
heeft men
men de
de inin4°.
waarop het
van
geplakt:
van Vondel geplakt:
"Ick
vijf-en-seventigh, enz."
enz."
„Ick telde vijf-en-seventigh,
terwijl
1700 er
er bij
bij heeft
heeft geschreven,
geschreven, dat
dat het
heteen
eengeschenk
geschenkisis
hand van x7oo
terwijI eene hand
geweest
Vondel aan
aan Agnes
Agnes Block.
Bloek. De
De vraag
vraag rijst,
rijst, of
of bij
bij deze
deze beeltenis
beeltenis
geweest van
van Vondel
niet
veeleer het
het vaers
vaers behoort:
behoort:
niet veeleer
"Dus
volght de
kunst het
het leven
leven altijt
altijt nader,
nader, enz."
enz."
de kunst
„Dus volght
Mij
model merkbaar
merkbaar jonger
jonger isis dan
danop
ophet
hetstuk
stuk G.
G.
Mij dunkt
dunkt althands,
althands, dat
dat het model
Het
stuk, vroeger
vroeger in bezit
bezit van
van Jh'
Hillegom, berust
bemst bij
M' M.
M. J.
Het stuk,
jhr Six van
van Hillegom,
bij Mr
van
Lennep.
van Lennep.
L. VI,
VI, to9.
10<). U.
U. 166o-62,
1660-62,bl.
bI.Tog.
10<).
1651?
x651? v.
v. L.
Moes,
8. Rijksmus.
Rijksmus. N°. 1372.
1372.
Moes, N°. 8.
G.
vanPHILIPS
PH/LIPS DE
DEKONING,
KONING,
G. Schilderij van

tI
eene groote
grooteover-een-komst
over-een-komstheeft
heeft
t) die eene

*1
Vondelsbeeldtenis,
becldtcnis,met
meteen
mtLaurierkrans
Lam'ierlwans
op net
Boofd,fJetukmtl
[Onder J. v.c.Vondels
op het
Roold,geteekend
*) [Onder
door
Jan Lievensz:
Lievensz .door Jan
Zoo
kroont Jan
Lievenszoon, de Leidsche
Leidsche Titiaan,
Titiaan,
Zoo kroont
Jan Lievenszoon,
Sint Lukas
Lukas feest
feest met
metFebus
FebusLauwerblaén.
Lauwerblaên.
My
My op Sint
Het brein
brein isis zwanger
zwanger van
van een
eendankgedicht
dankgedicht te
tebaaren.
baaren.
gij Vondels
Vondels snaaren.
snaaren.
Maal
bij dees krans
krans mijn
mijn lier,
dan hoort
hoort gij
Maal bij
lier, dan
143)'
Pieter
Pieter Langendijk,
Langendijk,Haarl.
Haarl.1751,
x751,De
De Gedichten.
Gedichten.III,
III, bI.
bl. t43].
rH.
pi. E.].

tI
Na dat dit
dit was
wasafgedrukt
afgedruktheeft
heeftde
deHistorische
HistorischeTen-toon-stelling
Ten-toon-stellingvan
vanAmsterdam
Amsterdam
t) Na
(1876)
mij dedegelegenheid
gelegenheidverschaft
verschaftvele
veleportretten
portrettenvan
vanVondel
Vondelnaast
naastelkaár
elkaàr te
te
(a76) mij
verwantplaatsen
voor het
heteerst
eersteene
eenevergelijking
vergelijkingininte te
stellen.
Zeer
plaatsen en voor
stellen.
Zeer
troftrof
mijmijdedeverwantschap
van F, G,
G, H,
H,en
enN.N.Het
Hetlaatste
laatstekan
kanechter
echteronmogelijk
onmogelijkvan
vanKoning
Koningzijn.
zijn, De
De
schap van
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kneveltjen
met F;
model schijnt
is het
het knevelt
jen
F ; alleen
alleen het
het model
schijnt een
een weinig
weinig ouder.
ouder. Op
Op F.
F. is
deze. Het
Het portret
portret is op
op doek geschilderd,
lichtlijk opgekruld
opgekruld;; niet alzoo op
op deze.
doch
een ovaal
ovaal paneel.
paneel. Eene daarvan genomen fotografie is naar
doch gelijmd
gelijmd op
op een
naar welke
de schilderij
schilderij opgeteekend door
mijn vriend
vriend Mr
M' Evert
Evert Slaghek, naar
door mijn
voortreflijke
door den
den Heer
Heer fotograaf
fotograaf
voortreflijke teekening het fraaye portret
portret gemaakt is door
x876] verciert.
Oftènberg,
de tegenwoordige
tegenwoordige uitgave
uitgave[der
[der Portr.
Vondel, 1876]
Offenberg, dat
Portr. v. Vondel,
dat de
1653.
Rijksmus. N°. x37x.
1371.
9. Rijksmus.
Moes, N°. 9.
x653. Moes,

Het
stuk berust
berust bij
Jh' C. Hartsen. Achterop
een eigenhandige
eigenhandige brief
brief
Het stuk
bij Jhr
Achterop is een
van
Prof. P.
P. Burman
Burman geplakt,
geplakt, dd.
dd. 13 Aug. 1767,
van Prof.
x767, waarbij
waarbij de schilderij vereerd
wordt
den dichter
dichter Antoni
Zie boven,
bI. 179.
wordt aan
aan den
boven, bl.
179.
Antoni Hartsen. Zie
H.
doek, bijna
bijna herhaling
herhaling van
van G.,
G., berustend
berustend in
in de
de
H. Zeer
Zeer gehavende
gehavende schilderij
schilderij op
op doek,
akad.
boekerij te Leiden.
Leiden.
akad. boekerij
I.
I.

behoort o. a.
Schilderij van GOVERT
GOVERT FLINCK. Hierbij
Hierbij behoort
a. het gedicht:
gedicht :
enz."
nIck
van zesmael
„Ick sluyt van daegh een
zesmael ellef jaren
jaren enz."
een ring van
Dit portret
portret is den
den nDirekteur
„Direkteur Generaal Huift
Hulft
L., VI,
VI, 629.
1653. v.
VI,
Zie
Zie v.
v. L.,
v. L. VI,
Moes,

J.
J. Klein

in Oost-Indië
toegezonden."
Oost-Indie toegezonden."
191, U. 1654-55,
191.
244.
z654-55, bI.
bl. 244.
N°.
I, Rijksmus.
Rijksmus. N°. 928.
N°. z,

olieverwportret, op doek,
doek, door
door PH.
PH. KONING;
handen.
KONING met
met handen.
Het
gemerkt P.
K. en
en berust
berust in
in de
de akademie-bibliotheek te
Leiden.
Het is gemerkt
P. K.
te Leiden.
Het
gegraveerd vóor
Hekeldichten. Vondels
Vondels
Het isis gegraveerd
v6or de Amersf. uitgave
uitgave der Hekeldichten.
neus
hier eene belangrijke wijziging ondergaan.
neus heeft hier
Waarschijnlijk
het vaersjen van Vondel op:
Waarschijnlijk slaat
slaat hier het
op :
;

nZoo
Konings hant
„Zoo schildert
schildert mij
mij eens Konings
In 't't kleen,
kleen, enz."
1656. v.
Moes, N°. 10.
x656-57, bI.
bl. 36.
x3. U. 1656-57,
36. Moes,
zo.
v. L. VII, 13.
uitdrukking
te onzeker,
onzeker, de
de toets
toets te
te week.
week. Op
Op G meent
vrij algemeen
algemeen het
het
uitdrukkingisis te
meent men vrij
lezen. Dit brengt
brengt mij
mij in
in eene groote ongelegenheid
ongelegenheid:: want
valt
te lezen.
jaartal 1665
z665 te
want nu
nu valt
herkenbaar in
in J,
M (Visscher)
Maar hoe
hoe
deze geheele groep ná den
den type, herkenbaar
J, M
(Visscher)en
en P.
P. Maar
kan een
een neus
neusbijv.
bijv.zich
zichgeleidelijk
geleidelijkvan
van A
A (Sandrart), langs B (Lievens)
kan dat?
dat ? Hoe kan
tot
M. (Visscher)
(Visscher) ontwikkelen,
ontwikkelen, strevend
strevend naar
naar P
(Koning bij
M. de Vries),
Vries), maar
maar
P (Koning
tot M.
bij M.
inmiddels, ná
naar A gaan
gaan zwemen?
v6or P weer
weer naar
zwemen ? Of zijn de kleine porná. M en vóor
tretten JJ en K
tusschen M
M en P te plaatsen?
het vaersjen van 1656
plaatsen ? en
en slaat het
x656 op
K tusschen
andere
ons onbekende kleine
afb. door
door Koning?
kleine afb.
Koning ? Het vaersjen moet
moet van omstr.
andere ons
zijn eigen getuigenis
getuigenis (V.
(V. L.,
L.,VII,
VII, 13).
die tijd
tijd zijn: want
was 69 jaar, naar
naar zijn
z3).
want Vondel was
Moet F op 1662 gesteld worden, opdat G te-recht zijn
zijn 1665 drage, -— dan
blijft
dan blijft
echter
dat Vondel
Vondel van
van Konings paneel
altijd onopgelost,
onopgelost, dat
panee/ spreekt, bij
echter de zwarigheid altijd
van
nemen. Ook
Ook zal
zal niemant van
een schilderij
schilderij op doekvan hem bezwaarlijk aan
aan te nemen.
doek
men getuigen,
getuigen, gelijk
gelijk
het
model van
van F
zeggen: reeds
voor 5 àA. 8 jaar
reeds voor
G zeggen:
jaar kon men
F en G
het model
de Visscher"
Visscher" (M)
werklijk deed
Vondel
van zijn
zijn nafbeeldinge
getekent door
„afbeeldinge getekent
door C. de
(M) werklijk
Vondel van
(Holl
Parnas, 1660,
bl. 153),
x66o, bI.
(Hon Parnas,
.(Dit)
„(Dit) zilverhair wort gryzer".
—

Ik
weet dus
dus met
methet
hetjaartal
jaartal 1665 op Jhr
Hartsens uitmuntend
weg.
Jhr Hartsens
uitmuntend portret
portret geen
geen weg.
Ik weet
aan Govert
Flinck toegetoege[G is door
door den
den schrijver
schrijver in
in het
het verhaal
verhaal ten
tenonrechte
onrechte aan
Govert Flinck
schreven
(Zie bi.
de aanteek. op
bI. 179) doch
verbeterd. Over
Over V's
doch hier verbeterd.
r's
bl. 175 en
en de
op bl.
schreven (Zie
Portret dool'
Vries in
in De KUI/stbode,
10 Mei 1879].
18791
schreef A.
A. D.
D. de Vries
Kunstbode, io
Flinch schreef
Govert Flinek
door Govel't
Portret
IS*
18*
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PH.
KONING heeft
meer dan
dan éene
éene afb.
afb. in
in 't't klein
gemaakt.
klein van
van Vondel gemaakt.
PH. KONING
heeft meer
K.
PHILIPS DE
Kop.
K. Teekening van
van PHILIPS
DEKONING.
KONING.
Kop.Linker
Linkerwang.
wang.In
In fotografie
fotografie door
Heer Jac.
Jac, de
deVos,
Vos,aan
aanVondels
Vondelsvereerders
vereerdersuitgereikt.
uitgereikt.
den
eigenaar, den
den Heer
den eigenaar,
Boven
vaersjen onder
onder J.
J. staat:
staat;„Op
• Opmijne
mijneafbeeldingEN
afbeeldingEN in
inhet
hetkleen
kleen
Boven het vaersjen
door
Fillps de
de Koning."
Koning." Is
Is deze
dezeteekening
teekening daar
daar ook
ook toe
toetetebetrekken
betrekken?
door Filips
?
1657 ?
1657?
L.
van KAREL
KAREL VAN MANDER, in
Denemarken vervaardigd.
vervaardigd.
L. Schilderij
Schilderij van
in Denemarken
Op
afbeelding schreef
schreef Vondel
Vondel de
devaerzen
vaerzen;:
Op deze afbeelding

,,Ick sloot
.Ick
een ringh
ringh van
van tienwerf
tienwerf zeven
zeven jaeren,
jaeren,
sloot een
Toen
Mander••.
Toen Mander...
My
schilderde, bezaeit
bezaeit met
met grijze
grijze haeren,
haeren, enz."
enz."
My schilderde,
VII, 6o2.
602, U.
U.1656-57,
1656-57,
191.
Moes,
N°. 3.
3.
1657.
z657. v.
v. L. VII,
bl.bI.
19x.
Moes,
/%1°.
CORN. DE
Linker
3/4•3/4.
Blad
de
M.
M. Kopersnede van
van CORN.
DEVISSCHER.
VISSCHER.
Linker
Bladvan
vanHoratius
lloratius in
in de
op den
den schoot.
schoot.
linker
linker hand.
hand. Hoed
Hoed op
De volgende
volgende uitgaven
uitgaven zijn
zijn mij
mij bekend:
bekend;

a. C. DE
DE VISSCHER
VISSCHER ad
vivum deli.
deli. et sculp. Onderschrift
Onderschrift van
van Prudmte'l',
ad vivum
Prudenter, 44
aanvangend;
regels
Latijn, aanvangend:
regels Latijn,
.Quod
Virgilii, lyra
lyra Flacci,
Flacci, altusq.
altusq. cothurnus
cothurnus
,,Quod tuba
tuba Virgilii,
Latiis sal Juvenalis
Juvenalis erat,
erat, mt."
cret."
nAnnrei
„Annwi et
et Latiis
Van
plaatbeschrijft
beschrijft Joh.
Joh.Wussin
Wussin(Cornel.
(Cornel.Visscher,
Visscher, bl.
bI. 76
76
Van deze schoone plaat
-79)
verschilt van
den eersten,
eersten, wat
wat de
de bebe—79) 99 staten.
staten.Alleen
Alleendede tweede
tweede verschilt
van den
en de
demond
mondhebben
hebben
werking
betreft (vooral
(vooral het
linker oog
oog en
werkingvan
van den
den kop
kop betreft
het linker
gewonnen);
kan zich
zich hier
hiervan
op het
hetPrentenkab.
Prentenkab. overtuigen.
overtuigen. De
De
gewonnen); men
men kan
van op
staten
de volgende
volgendekenmerken
kenmerken::
staten hebben de
I.
Een
fluitspeler in
in den
denachtergrond;
achtergrond; 2.2.eene
eenevrouwenfiguur
vrouwenliguur neemt
neemt
is
Een fluitspeler
zijn
een licht
lichtgeetst
geêtstduivelsmaske
duivelsmaske komt
komt op
opden
denzijwand
zijwand van
van
zijn plaats
plaats in;
in ; een
een
kistjen voor; 3.
3. het
het duivelsmaske
duivelsmaske isisflink
flink aangezet;
aangezet; 4.4.het
hetknaapjen
knaapjen
een kistjen
in
den achtergrond
achtergrond houdt
stokjen of
of fluitjen
fluitjen in
hand; op
opeen
een
in den
houdt een
een stokjen
in de hand;
papier
dat uit
uit een
eenboek
boekter
terlinker
linkerhand
handsteekt,
steekt, leest
leestmen,
men, inindezen
dezenals
als
papier dat
in de vorige
vorige staten
staten O.
JTis8Cke'l', ad
advivum
vivumdeli,
deU,et et
sculp, Op de meeste
C. de Visscher,
sculp.
exempl.
geen punt
punt achter
achter BmI
lp. 5.
De naam
naam van
vanden
dengraveur
graveur staat
staat
exempl. staat geen
sculp.
5. De
in den
den onderrand
onderrand en
en op
op het
hetpapier
papiervindt
vindtmen
men een
een satyrskop.
satyrskop. 6.
6. De
De
in
duivelsgrijns
jen is wechgenomen
wechgenomen en door
door 1657.
1657. ,det.
verduivelsgrijnsop
op het
het kast
kastjen
Aet. 70
7o verhet adres
adres van
van Justus Danckers.
Dancke'l's. 8.
vangen; ; geen adres.
adres. 7. Als 6, met
vangen
met het
Bijgevoegd: P.
&kenk .Excud.
ElCrned. Amsterdä
de Warmoesstraat
Warmoesstraat
P. Schenk
Amsterdir Voor
Voor an
an in de
1728.
Het adres
adres isisverdwenen.
verdwenen.
1728. 9. Het
een afdruk
afdruk met
met den
denfluitspeler
fluitspeler zijn
zijn eens
eens 1600
1600frcs.
frcs.betaald.
betaald.
Voor een
kopie, op
op de
dehelft
helftder
dergrootte,
grootte,opop
naam
van
VISSCHER.
b. Slechte kopie,
naam
van
C. C.
DEDE
VISSCHER.
e.c. Omgekeerd,
Omgekeerd, kopie
van de XVIIe
XVII" Eeuw.
Eeuw.JACOBUS
kopie van
JAcoBus VAN DEN BERGH elCclldit.
excudit.
Zonder achtergrondstoffaadje.
DeDekopiïst
regels onder
onder
Zonder
achtergrondstoffaadje.
kopiïstheeft
heeft er
er de regels
geschreven::
geschreven

o.

.In Vondel
Vondel speelt de
de Geest,
Geest, enz." Zie
„In
Zie B.

d. ‘De
De kop bb in medaljon.
medaljon. Onderteekend:
Onderteekend: „J.
.J. BUYS
Buys inv. et
et del.
del.REIMER
REINIER
d.
VINKELES & C.
C.BOGAERTS
BOGAERTS sculp.
sculp.
VINKELES
e. Omgekeerd, verkleind,
verkleind, in ovaal.
ovaal. Zeer
Zeer slecht. J. DE
DE ROODE scalp.
sculp. Rottee.
rodami.
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Vondel-zelf
SC HERS afbeelding de
de vaerzen
vaerzen::
VISSCHERS
Vondel-zelf schreef op VIS
.Mijn
aen 's levens jaerewijzer
jaerewijzer
„Mijn jaertal telt
telt aen
Nn
zeventigh. Mijn
Mijn zilverhair
zilverhair wort
wortgrijzer,
grijzer, enz."
enz."
Nu zeventigh.
1657.
L. VII,
VII, 618.
618. U.
1656-57, bl.
bI. 202.
V. L.
U. x656-57,
x657. V.

paneel, door
door PHILIPS
KONING. Op
schreef Vondel
Vondel
PHILIPS DE
DE KONING.
Op deze schreef
Schilderij op
op paneel,
N. Schilderij
de vaerzen
vaerzen::
.Ick
vijf-en-seventigh, enz."
enz."
„Ick telde vijf-en-seventigh,
van Lennep
Lennep te
Is deze
deze wellicht
wellichtdedeschilderij
schilderijberustend
berustend bij
bij den
den Hr ].
J. H.
H. van
wat week,
week,maar
maaraangenaam
aangenaamvan
vankleur
kleurenenuitdrukking
uitdrukking;; men
men
Zeist?
Zeist ? Zij
Zij is wat
zoIÎ
zeggen een
een licht
lichtgewijzigd
gewijzigdexemplaar
exemplaar van
van D.
D.en
enE.E.De
Deschilderij
schilderijvan
van
zofi zeggen
van L.
L. isisten
tenminste
minste„op
.0Ppaneel".
paneel".Zij
Zijkenmerkt
kenmerktzich
zichdoor
dooreen
een
H. van
Hr J.
j. H.
den Hr
vaster
behandeling van het
het grijzende
grijzende haar.
haar.
vaster behandeling
1662.
L. IX,
IX, 629.
629. U. 1660-62,
1660-62, bl.
bI. 199.
199.
V. L.
x662. V.
Moes,
N'. II.
Ix.
Moes, 1\13.
(Was
voor kort
kort in
in 't Rijksmus. N°.
1374, doch
doch teruggegeven
teruggegeven op
op verzoek
verzoek
N°. x374,
[Was voor
v. Lennep.]
Lennep.]
van
John C. v.
van den Hr John
O.
profiel. Onderschrift-:
Onderschrift-; "OIor
Batavus."
„Olor Batavus."
van J. LUTMA. Rechter profiel.
O. Hamergravure van

x665 ?
1665?
P.
P.

Schildllrij,
Zonder de handen.
handen. Berust
Berust bij
bij Dr M.
De Vries,
Vries, Leiden.
Leiden.
rechts. Zonder
M. De
Schilderij, 3/.
3/, rechts.
't Schijnt
origineel van
van de
de plaat,
plaat, met
metdedegroote
grootebef.
bef.[d.
[d.Bary].
Bary).
Schijnt mij
mij het
het origineel
.lEtat.
84" staat
staatop
opdedeprent
prent;
daaronderhet
hetvaers
vaersvan
vanGeeraardt
GeeraardtBrandt:
Brandt:
„lEtat. 84"
; daaronder
.De
gryze Vondel,
door treurstyl,
treurstyl, heldentoon,
heldentoon, enz."
enz."
Vondel, die door
,De gryze
dezerplaatdoorS.CANEELenJ.L.
Van eene
eene zwakke
zwakke navolging
navolging dezer
plaat door S. CANEEL en J. L. WAUTERS,
gemaakt
de XVIIIc
XVIII. Eeuw,
Eeuw, bezit
bezit de
de Heer
Heer E.
E.De
DeCoussemaker,
Coussemaker, teteRijsel,
Rijsel,
gemaakt in
in de
het
koper. Zekere
Zekere B.
B. A.
A. Baudt
Baudtheeft
heefterereenige
eenigevaersregels
vaersregelsonder
ondergeschreven.
geschreven.
het koper.
1671. V. L.
XII, 14o.
140. Moes,
Moes, N°.
N°. 14.
14.
L. XII,

schilderij op
doek, later
later op
opeen
eenpaneel
paneelgelijmd,
gelijmd,door
door PHILlPS
DE
Q.
Ovaal schilderij
op doek,
PHILIPS DE
Q. Ovaal
KONING. Zij
treffend met
van deit
den Heer
HeerDe
DeVries
Vriesover-een
over-eenen
enwas
was
Zij komt
komt treffend
met die van
Oosterbeek, die
Nov.
het
eigendom van
van den
den Hr
Hr J.
j. Kneppelhout,
Kneppelhout, tete Oosterbeek,
die ze
ze in Nov.
het eigendom
1856
den Haag
Haaggekocht
gekochtheeft,
heeft,uit
uitdede
inventarisvan
van
Dichtgenootschap
x856 in den
inventaris
hethetDichtgenootschap
.Kunstliefde
geen vlijt,"
vlijt," aan
aanwelk
welkGenootschap
Genootschaphet
hetstuk
stukvermaakt
vermaakt
„Kunstliefde spaart
spaart geen
werd
dO 3o
30 Mt
Mt 1774
1774 door
door Jan
Jan Hudde
Hudde Dedel.
Dedel. Het
Het stuk
stuk draagt
draagt het
het
werd in
in d°
jaartal 1674.
1674.
Moes,
13. Rijksmus.
Rijksmus. N°.
N°. 1373.
Moes, N°. 13.
1373.
R.
Q. op
opeen
eenbokaal
bokaalgestipt
gestiptenen3 Aug.
3 Aug.
1774
aan
zelfdeGenootGenootKopie van Q.
1774
aan
hethetzelfde
R. Kopie
schap
vereerd door Aart
Aart Schoumann.
Schoumann. Eigendom
Eigendom van
van Mevr.
Mevr. Wed.
Wed. KneppelKneppelschap vereerd
hout,
Oosterbeek.
hout, Oosterbeek.
voegen:: door
door PH. KONINCK, circa 1675. Verk.
RR.
(Tusschen
ITerk.Amst.
Amst.
[Tusschen R en S tete voegen
15 Mei 1879 en 10
1889. Voorheen
Voorheen bij
bij prof.
prof.A.A.C.C.Bon,
Bon,en
enMevr.
Mevr. Wed.
ico Dec. 1889.
BoeJlaard
te Haarlem,
Haarlem,daarna
daarnabij
bijJ.J.A.A.Alb.
Alb.Thijm.
Thijm.Nu
Nuininhet
hetVondel-Museum
Vondel-Museum
Boellaard te
te
Amst. afk. v.
v. A.
A. T.
T.Hartkamp.]
Hartkamp.]
te Amst.
S.
S.

KONING. Met
den hoed
hoed op.
op. Handen.
Handen. OnderOnderTeekening van PHILlPS
PHILIPS DE KONING.
Met den
schrift
VanHoogstraten
Hoogstraten::
schrift van
van D. Van

.Dit
de laetste
laetste schets
schets van
vanVondels
Vondelsaengesicht,
aengesicht, enz."
enz."
,Dit is de
Deze
teekening is mij
mij bekend
bekend uit
uit eene
eene slechte
slechte gravure.
gravure.
Deze teekening
1675?
L. XII,
XII, 146.
146.
V. L.
1675 ? V.
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T. Teekening van
PHIL. DE
DE KONING
KONING met
van PHIL.
metbruine
bruine verf.
verf, in
in de verzameling van
den
Heer J.
1.DE
DE VOS.
Vos. Ook
Ook van
van deze
deze teekening.
Vondel. naar
naar zijn
waarop Vondel,
teekening, waarop
den Heer
kou" wordt
wordt voorgesteld,
voorgesteld. heeft
heeft de
de eigenaar
eigenaar
eigen zeggen.
.stervend van
van de kou"
zeggen, „stervend
fotografische afbeeldingen
Rijksprentenkab].
af beeldingen uitgereikt.
uitgereikt. [Nu Rijksprentenkab).
1677 ?

U. Teekening van
den zelfde.
zelfde. Variant
Variant van
[Als voren].
van den
van T. [Als
1677?
1677 ?

BArelief op
Lennep. XII,
XII. bl.
bI. 68.
V. Bareliêf
Vondels gedenkpenning
gedenkpenning 'I.
op Vondels
3/,, rechts.
rechts. Van
Van Lennep,
Het
stelt den dichter
omtrent de
de 70.
Het stelt
dichter voor
voor omtrent
7o.
W.
het Pall-poeticon
oatavum. door ARNOUD VAN HALEN
in het
HALENgeschilgeschilPan-poeticon batavum,
W. Portrettjen in
derd;
oat. door
Lamb. Bidloo.
bi. 90.
derd ; maar
maar naar wien? Pan-po
door Lamb.
Bidloo, zie
zie bl.
9o.
Pan-p. bat.

X. In ivoor
X.
ivoor gegraveerd
gegraveerd medaljon
medaljon door
door J.
1. NAGTEGAAL.
Nog
zijn er
er andere
andere portretten
portretten van
vanVondel
Vondelgemaakt.
gemaakt.Waar
Waaris,is.bij
bijvoorbeeld,
voorbeeld.
Nog zijn
ezuïeten in Andwerpen toekwam
toekwam?? —
- [Brandt
verzeild
schilderij. die den
den Paters
Paters 1
verzeild de schilderij,
Jezuïeten
portret. dat in 't bezit van
Leven. edit. Hoeksma.
Leven,
van Filips de Flines
Hoeksma, bI.
bl. 132].
i32]. Waar is het portret,
was,
en door
door Van
Van den
denTempel
Tempel was
was geschilderd?
Jaaro. 1903.
bl.
was, en
zgo3, bi.
geschilderd ? [Zie Ämstl!1'd.
Amsterd. Jaarb.
25-29J.
Govert Bidloo,
Bidloo, herinnert me mijn vriend Rössing.
van::
25-29]. Govert
er niet veel goeds van
R6ssing, zegt er
n'k
Van den
den Tempel,
Tempel.
„'k Beklaag.
Beklaag, Eerwaarde
EerwaardeVrind,
Vrind,het
het lot
lot van
van Van
De wisse
wisse Tekenaar,
Tekenaar, die
die op
op een
een vlakken
vlakken dag
dag
VONDEL maalde,
wat kunst
kunst vermag,
vermag,
Uw Oudoom
Oudoom VONDEL
maalde, en
en doet wat
En
echter niet
niet voldoet
voldoet met
met hem
hem te
te doen
doengelijken."
gelijken." G.
G. Bidloo, Ged. bI.
En echter
bl. 173,
173.
Welk
van de
deboven
bovengenoemde
genoemdestukken
stukken van
van Philips
Philips de
de Koning
Koning isishet,
het.waarop
waarop
Welk van
maken. en
endat
dat dus
dus eenmaal
eenmaal
Pluim
er aanleiding kreeg
volgend vaersjen
vaersjen te maken,
Pluimer
kreeg het onder
ondervolgend
aan zekeren Heer Nuyts heeft
behoord (waarschijnlijk
(waarschijnlijk de
de dichter
dichter Pieter
Pieter Nuyts.
Nuyts,
heeft behoord
n„ Officier
vrijheid Etten.
Etten, Leur
Leur en Sprundel").
Officier der vrijheid

1.
V.
J. V.

OP
OP HET VERKOOPEN VAN
VONDELS
AFBEELDING,GESCH.
GESCH. DOOR
KONING.
DOOR PH.
PH. DE KONING.
VONDELS AFBEELDING,

Het konstig schilderij
schilderij van
eer der
der Letterhelden.
Letterhelden,
van de eer
Den grooten VONDEL.
arm!! vier
vier gulden gelden.
VONDEL,mocht.
mocht, och
och arm
Heer NUYTS.
liefde tot
tot den
den Dichter
Dichter van
van de
de kunst,
kunst.
NUYTS, uit
uit liefde
Verkrijgt
deze koop
koop Apols en
Pallas gunst.
Verkrijgt door
door deze
en Pallas
1.J. Pl.
PI. Ged. 1692.
bI. 157-58.
1692, Il.
II, bl.
Kramm zegt
(bI. II78).
VAN MUSSCHER
jeugdigen leeftijd"
leeftijd"
zegt (bl.
„op jeugdigen
1178), dat
dat VAN
MUSSCHERVondel
Vondel nOP
niet naar
naar de
denatuur,
natuur. want
want v.
v. M.-s jaartallen zijn
1645-1705.
schilderde.
schilderde, -— dan
dan niet
zijn i645—x7o5.
[Op 't Preutenkab.
Amsterdam;; fantasie.J
Prentenkab. te Amsterdam
fantasie.]
De Heer
Heer Kneppelhout bezat eene aangename teekening met dekverw naar OSTADE
die,
zegt eene aanteekening,
aanteekening. Vondel verbeelden
verbeelden zoti
XII. 146). Gelijkenis
die, zegt
zott (v.
(v. L.
L. XII,
Gelijkenis is
er
niet.
er echter niet.
3)
BI. 196.
196. De Familie
Familie von
von Imstenrath voert
van keel,
keel. met
met een zilveren inschild.
3) Bl.
inschild,
voert van
2. z)
I) van 't zelfde;
verzelà
pelgrimschelpen (4.
verzeld van 9 pelgrimschelpen
schildtjen beladen met
(4, 2,
2, 2,
zelfde ; het schildtjen
een
golvende vasche van lazuur.
Helmkam, een bokskop van
zilver. gewapend
gewapend
een golvende
van zilver,
lazuur. Helmkam,
van
keel. Zie
Zie een
een geslachtlijstjen hierachter.
is getrokken
getrokken uit
uit Fahne.
van keel.
Kan.
Fahne, Köln.
hierachter. Het is
J1tl.
Berg. GesclilecMe
I, 185-87 en
mij bijgezet
bijgezet door
door mijn vriend
Jal. U.
u. Berg.
Geschleehter,... I.
vriend A. D. de
I, I,
en mij
Vries.
Vries, Az. Indien de jaartallen 1662 en -63 voor het huwelijk van Franz von Imstenrath
en
geboorte van
van zijn
zijneersteling
eersteling juist
juist zijn,
zijn. dan
dan heb
heb ik
ik Vondel
Vondel te
te laat
laat aan
aan hun
hun
en de geboorte
Lennep en
en V.
V. Vloten)
Vloten) door
door
Bruiloft
deelnemen (1666).
Bruiloft doen deelnemen
(z666), misleid
misleid (even
(even als
als V. Lennep
Brandt.
Vondels bruiloftsdicht plaatst tusschen
Brandt, die
die Vondels
van 1666 en 1671. Brandt
tusschen één van
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zegt ook,
„weinig jaren
jaren voor zijn
zegt
ook, dat
dat de
dedichter,
dichter, "weinig
zijn dood
dood.•..
. ... op
op de bedsteê" klom,
„daar hij
hij ter
23 jaar
jaar dan
"daar
ter weerelt quam"
quam":: dit
dan op 17.
dit slaat zeker beter
beter op 13
z7. Of
Of is
Vondel in
Vondel
in -62 ter Keulsche bruiloft
heeft hij
hij later,
later, 1veinig
bruiloft gegaan
gegaan en heeft
weinig jaren
jaren voor
zijn overlijden,
zijn
overlijden, op nieuw zijn
zijn bakermat bezocht?
bezocht ?
,De Imstenrath's
"De
Imstenrath's zullen
wel Limburgers
Limburgers zijn
zijn geweest;
althands de
hofstede
zullen wel
geweest ; althands
de hofstede
„Imstenrath" is,
"Imstenrath"
op een
eenpaar
paaruur
uurvan
vanhier
hiernog
noggoed
goedbekend."
bekend." Dir.
Dir.W.
W.Everts,
Everts,
is, op
Rolduc, 22 Nov. 1876.
[H.E.]
'876. [H.E.]
4)
BI. 200.
spraak ging,
ging, dat
dat Keulen
zoo vele kerktorens
dagen in
200. De spraak
Keulen zoovele
kerktorenshad
had als
als er
er dagen
4) Bl.
het jaar
jaar zijn. Von Mering en Reischert zeggen het volgende:
"Keulen telde vroeger,
volgende : „Keulen
met
het Hooge Domkapittel meê, elf kollegiale
kollegialekerken,
kerken, met 21 torens, 22 abdijkerken
met het
met 8 torens,
twee kerken
kerken met
met 2, vijftien mannenkioosters met IS,
torens, twee
15, vier-en-dertig
parochiekerken met 21,
vrouwenkloosters met 36, zeventien
zeventien parochiekerken
21, zes-en-dertig
zes-en-dertig kapellen
met 36, twee-en-dertig kleinere
kleinere bedehuizen met 32, dus
dus in 't't geheel
geheel 149 bedehuizen
en 171
Voegt men
men hierbij
hierbij de
de torent
jens, waar misklokken in
hingen, ten
ten
z71 torens.
torens. Voegt
torentjens,
in hingen,
2o3 torens,
getale van 32, zoo verkrijgen
verkrijgen wij
wij 203
om tot
tot 365 te komen,
komen, zoû
torens, en
en om
zoti men
de gezamendlijke torens
der burchten
burchten en ridderhuizingen, ja die
die der
derstadsmuren
stadsmuren er
er
torens der
wel behooren
bij te voegen." ZUl'
Geschickte der
der Stadt
Stadt K61n
Rhein. Keulen,
behooren bij
Zur Geschichte
Kan am _Rhein.
1839,
/839, lIl,
III, 6.
Bij bl.
bI. 201. Een noot
jen ter
toelichting van
van het
het vogelvlucht
jen tegenover deze blz.
nootjen
Bij
ter toelichting
vogelvluchtjen
niet overtollig.
overtollig. Het
Het bovenste plannetjen
plannetjen (dat
schaal) stelt
stelt
is
misschien niet
is misschien
(dat op
op kleine schaal)
het
gedeelte van Keulen
Keulen voor,
voor, bevat
bevat tusschen den Rhijn en
het Matthias-straat
jen.
het gedeelte
Matthias-straatjen.
en het
In 't midden
van deze
deze dwarssteeg naar
leidt, loopt,
loopt,
midden der
der straat,
straat, die
die van
stadswallen leidt,
naar de stadswallen
smal gracht
jen of breede goot. In die straat, de Grosze WitschenWitschengelijk
grachtjen
gelijk men
men ziet,
ziet, een smal
!Ja8se,
men thands die waterspruit niet
meer. Op
Op den
den hoek
hoek dezer
dezer Grosze
heeft men
niet meer.
Grosze
gasse, heeft
van het Matthias-straat
jen vindt men de Abdijkerk van Heisterbach.
Witschenga8se
Matthias-straatjen
Witschengasse en van
Het vergroote (onderste)
van den
den anderen
anderen kant,
kant, van
van de
de Rhijnzijde uit,
(onderste)plan
plan isis van
genomen;
vindt dus daar
daar dezelfde
dezelfde Abdijkerk
Abdijkerk in
den linker
linker bovenhoek.
bovenhoek. Naast
Naast
genomen; men
men vindt
in den
die
kerk, in
in het
het Matthias-straat
jen staat
S. Matthias-kapel;
Matthias-straatjen
staat de S.
Matthias-kapel ; daarnaast eenige
die kerk,
reken, tot de
de Abdij behoord
Witschen!Jasse verhuizen,
huizen, die
die ik reken,
behoord hebben.
hebben. De G"osze
Grosze Witschengasse
den Rhijn toe,
vindt men
men drie
drie huizen,
huizen, die
die insgelijks
insgelijks aan
aan de
de Abdij
Abdij
volgende, naar
naar den
toe, vindt
behoord hebben.
Achter
die huizen liggen
tuinen. Daarop
Daarop volgt
volgt het
het huis
huis ZUl'
Fyolen, Vondels
liggen tuinen.
Achter die
Zur F,yolen,
geboortehuis.
tuin, achter
achter dit
dit huis
huisisisdoor
dooreen
een muurtjen, waarin zich een poort
jen
geboortehuis. De
De tuin,
poortjen
bevindt,
van de
de andele
huis, dat
dat in
andeie tuinen
tuinen afgescheiden.
afgescheiden.Aan
Aan gene
gene zijde
zijde van
van het
het huis,
bevindt, van
den
tuin der
der Vondels,
Vondels,tegenover
tegenover het
het hunne
hunne staat,
staat, ligt
ligt weêr
tuin. Mij
Mij is niet
niet
den tuin
we'èr een
een tuin.
bekend, of
dit huis
huis bij
bij dat
dat ZlIr
FIJolen behoorde,
dat het
het bij
bij het
het perceel
perceel
of dit
Zur Folen
behoorde, of
of wel
wel dat
bckend,
aan gene
gene zijde
zijdevan
vandien
dientweeden
tweedentuin,
tuin,ininde
destraat
straat welke parallel
behoorde, liggend,
behoorde,
liggend, aan
met
de Witachetl{ja8se
Het isiseen
eenaangename
aangenamegedachte
gedachte Vondel, het zij als
loopt. Het
met de
Witschengasse loopt.
kind,
het zij
zij als
als grijzaart te volgen,
volgen, wanneer
wanneer hij
hij het
het huis
huis Zur Fyolen
FIJolen uittreedt,
uittreedt, en
kind, het
links
de huizen
huizen ter
ter linker,
linker, het
het goot
jen ter
rechter hand,
hand, naar het
het muurpoortjen
ter rechter
links af, de
gootjen
wandelt
de Keulsche kaai
jen gaat
scheppen. Het
Het quartier is
is in
gaat scheppen.
wandelten
en op
op de
kaai een lucht
luchtjen
beeld
gebracht door Mercator
Mercator en onder
onder de
de Keulenaars
Keulenaars Braun
Braun en
en Rogenberg.
Hogenberg. Het
beeld gebracht
zal ook
na de
de uitgaaf hunner
wel ongeveer
ongeveer het
het zelfde
zelfde geweest
geweest zijn,
zijn,
hunner atlassen
atlassen nog
nog wel
ook na
al
tegenwoordig van
vandedeoude
oudegebouwen
gebouwen(voor
(voor wier
wier détails
mijn
trouwens mijn
details trouwens
al isiserertegenwoordig
potlood-alleen verandwoordelijk is)
is) niets
niets meer
meer te vinden. Ik heb met naauwkeurigheid
de
grootte der
der gebouwen,
gebouwen, hunne
hunne dakinrichting enz.
naar mijne
mijne modellen
modellen gevolgd.
gevolgd.
enz. naar
de grootte
der Deutschgesinnten Genossenschaft,
Genossenschaft, gesticht
door
BI.
gesticht door
[Vondel was
was lid der
Bl. 207-8.
2o7-8. [Vondel
Philip
von Zesen, te
Hamburg. Zie
Zie Dr.
Dr, Schwering, Zur Geschichte
Geschichte des
des niederl.
niederl.
te Hamburg.
Philip von
untl
Dramas ininDeutschland.
DeutscMand. Moscherosch woonde te
te Straatsburg,
Straatsburg. Ook
Ook E,
E. W.
und span. Dramas
Moes, .4.msterd.
Jaarboekje, 1898, bI.
bl. 102.]
Io2.]
itmsterd. Jaarboekje,
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5)
216. Geb.
Geb.ininx6i6,
1616,waarschijnlijk
waarschijnlijk teteEnkhuizen,
Enkhuizen, kwam
kwam Jacob
Jacob Steendam
Steendam alal
5) BJ.
Bl. 2'6.
spoedig naar
naar Amsterdam.
Amsterdam. IS
hij in
in dienst
dienst van
van de
de W.
W.I.Compagnie;
is jaar
jaar was
was hij
1. Compagnie ; in
1641
zoodanig, naar
naar de
de kust
kust van
vanGuïnee,
Guïnee, woonde
woondede
deverovering
veroveringvan
van
1641 ging
ging hij, als zoodanig,
-42enen
bleef
daar
-49.Zijn
Zijnpoëzie
poilzie
het
fort Axem
Axem op
op de
dePortugeezen
Portugeezenbij
bijininFeb.
Feb.-42
het fort
bleef
daar
tottot
-49.
verscheen onder
onder den
den titel van
de Distelvink
Distelvink in
1649-50.Zijn
Zijnoudste
oudstestukjen
stukjen
verscheen
van de
in 3 din.
dln. 1649-5o.
na 165o
1650 trok
trok hij
hij naar
naarN.-Amerika.
N.-Amerika.InInr66o
1660teekende
teekendehij
hij
is gejaarmerkt
gejaarmerkt 1636.
1636. Even na
op een
een adres
adres aan
aan de
deregeering
regeeringvan
vanNieuw-Nederland,
Nieuw-Nederland, om
omden
denvrijen
vrijen slavenhandel
slavenhandel
1659 had
had hij
hij zich
zich in
ineen
eengedicht
gedicht beklaagd
beklaagd over
over de
de
op
Guïnee te verzoeken.
verzoeken. In
In 1659
op •Guïnee
verwaarlozing
kolonie door
doorhet
hetmoederland.
moederland. Werkelijk
Werkelijk werd
werd zij
zij weinig
weinig tijds
tijds
verwaarlozing der
der kolonie
1662 beijverde
beijverde zich
zichPeter
PeterCornelissen
CornelissenPlokhoy
Plokhoy(van
(van
later
Engelands prooi.
prooi. In
In 1662
later Engelands
Zieriksee)
de bebouwing
bebouwing der
derDelaware,
Delaware,van
vanAmsterdam
Amsterdamuit,
uit,tetebevorderen.
bevorderen.
Zieriksee) om
om de
Steendam
toenininHolland
Hollanden
enondersteunde
ondersteundePlockhoys
Plockhoysstreven.
streven.Steendam
Steendamkeerde
keerde
Steendam was toen
naarBatavia.
Batavia.
niet naar
naar N.
N.Amerika
Amerikate-rug,
te-rng,maar
maarvertrok
vertroklater
lateralsals
zieken vertroosternaar
ziekenvertrooster
Verg. Henry C.
ofNew
NewNetherland,
Netkerland, etc. New York,
Vork, 1865, bl.
bI. 23
Verg.
C. Murphy,
Murphy, A.ntlwl0!J!I
Anthology of
en volg.
volg.[en
[endezelfde
dezelfde:: Jacob
JacobSteendam,
vaster. A..
Memoir ofofthe
tkeflrstpoet
Steendam, Noch vaster.
A. Memoir
first poet
in New
Nem Netherland,
Netkerland, 1861].
zegt, dat
dat dit
dit ininx665
1665plaats
plaatshad.
had. Nochtans
Nochtans
1861]. Van
Van der
der Aa zegt,
1666
te Amsterdamopgevoerd.
opgevoerd.DeDe
datumsonzer
onzerwoordenboekwoordenboekheb
ik hem
heminin1666
heb ik
te Amsterdam
datums
schrijvers
te vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat ik
ikmeende
meendeJacob
JacobSteen-dam
Steen-damwel
welden
den
schrijvers zijn
zijn zoo
zoo weinig te
mij op
optetetreden,
treden,als
alshij
hijslechts
slechtsdoor
doorzulk
zulkeen
eenkrank
krank
dienst
te mogen
mogenvergen
vergen bij
bij mij
dienst te
den equator
equator vastlag.
vastlag.Een
Eennader
naderonderzoek
onderzoek leert
leert dan
dan ook,
ook, dat
dat hij
hij
koordtjen
koordtjen aan
aan den
u April
pas
den 99April
1666Holland
Hollandverliet
verliet(Murphy,
(Murphy, A.ntkolo!J.
gaf hij
hij
pas den
1666
Antholog. bI.
bl. 38).
38). In
In 1671
i67x gaf
hij was
was daar
daar toen
toen weesvader,
weesvader, stierf
stierfkort
kort
te
Batavia een
een bundel
bundel Zeede-zan(Jen
uit; hij
te Batavia
Zeede-zangen uit;
aan
zijnvrouw,
vrouw,die
dieininz673
1673
overleed.Zijne
Zijnevrouw
vrouw
daarop
liet het
hetweeshuis
weeshuisaan
daarop en liet
zijn
overleed.
(?).
heette
Sara Abrahams
Abrahams van
van Rosschou
Rosschou(?).
heette Sara
6)
217. De
Demedearbeiders
medearbeiders aan de
de Konst-sclioole
terdeugd
deugd vindt
6) BI.
Bl. 217.
Konst-schoole ter
vindt men
men aldus
vermeld:
Lambert Tisscher,
Visscher, met
met devies
devies Leeft Vrolik
Vrolik (L. V.),
vermeld : Tewis
Tewis Dircxsz.
Dircxsz. Blok,
Blok, Lambert
een deviesvoerder
devies voerder Sckout
en Nijd,
Nijd, een d*
d' Namaels
~olkomen, Ludentio
LudentioStudio.
Studio.
Namaels volkomen,
Schout Haat en
Fidem Spiro,
8piro, In
In Verb°
VerboSpero,
8pero,N.N.IkIk
leer
eerst, Piet
Hein, Claes
Claes Seep,
Seep, met
met devies
devies
Piet Hein,
Pidem
leer
eerst,
Ick leef
leefinindedebladeren,
bladeren, Jacob
Steendam, met devies
devies NockfJaster,
Jacob Steendam,
Nock vaster, Karel
Karel Ver-Loove,
met
devies Elk
speelt zijn
zijn Rol.
Rol. Karel
was wel éen
éen van
van de
debeste
beste;
hij
Karel Verloove
Verloove was
; hij
met devies
Rik speelt
schijnt
bij Jan
Jan Zoet
Zoet het
hetzedelijk
zedelijkelement
elementeenig
eenigoverwicht
overwicht op
op het
het
schijnt oorzaak,
oorzaak, dat
dat bij
stantvasti!Jk,
grappig-onkiesche
heeft. Laurens
Laurens Schuilerus,
Schuilerus, met
met devies
devies Leeft
grappig-onkiesche gekregen heeft.
Leeft stantvastigh,
Dirck Zoutrnan,
Zoutman, met
devies Nam tuos.
tU08. F.
Verloo, met
met devies
devies OonstantiainFoelim,
met devies
F. Verloo,
Dirck
Constantia in .Foelicv,
J. Pz.
Pz. Beelthouwer,
Beelthouwer, Arent
Arent van
van den
denBosch,
Bosch,P.P.VerVerTheunis
Alberts van
van der
der Laan,
Laan, J.
Theunis Alberts
Xtete Amst.
Amst. 3 Febr.
Febr. 1663), Jan
hoek,
Pieter van
van Rixtel
Rixtel (geb.
(geb. teteHaarlem,
Haarlem, 1644,
hoek, Pieter
1644, >ci<
Staatz,
Frederik vanden
vanden Heuvel,
Heuvel, J.J.Zoutman
ZoutmanJunior,
Junior, met
metdevies
devies In sorge
8or!J8 matig.
matig.
Staatz, Frederik
aan;; maar
maar hij
hij zal,
zal, zoo
zoo
Wij
treffen ook
ook Hendrik
HendrikBruno
Brunoonder
onderde
de„afitwoorders"
nantwoorders" aan
Wij treffen
min
als Steendam
Steendam enenVanden
VandenBosch
Boschtottot
vaste
steunpilarenbehoord
behoordhebben.
hebben.
min als
dede
vaste
steunpilaren
Tot
éen van
vandeze
dezeHeeren
Heeren
in rechtstreeksche
familiebetrekking:
In 1666
Tot éen
stasta
ik inikrechtstreeksche
familiebetrekking
: In
x666
namelijk
werklijk (als
(als boven
boven verhaald
verhaald wordt)
wordt) Christina
Christina Visscher,
Visscher, Lamberts
Lamberts
namelijk isis werklijk
JoanofofJoannes
JoannesThijm,
Thijm,mijn
mijnbet-oudovergrootvader,
bet-oudovergrootvader, bevallen.
bevallen. Het
Het
dochter,
van Joan
dochter, van
schijnt
dat beste-vaAr
beste-vaar Lambert
Lambert (die
niet altijd
altijd op
op den
denParanassus
Paranassus woonde,
woonde, maar
maar
schijnt dat
(die niet
op de
de„Haerlemer-straet"
nHaerlemer-straet" het
het beroep
beroep dreef
dreefvan
van„Tabak-koper")
nTabak-koper") niet lang
lang in
in de
de
is;; misschien
misschien om
om dat
dat hij
hij nooit
nooitbekroond
bekroond werd,
werd, al
al zong
zongJacob
Jacob
nBendt"
„Bendt" gebleven
gebleven is
Steen-dam
van hem
hem::
Steen-dam van

.Hier
schaft ons VISSCHER
den disch
disch
„Hier schaft
VISSCHER op
op den
Gesouten
bekende visch,
visch,
Gesouten en bekende
BLOKzijn
zijnblokken."
blokken."
Hier
schenkt ons Bum
Hier schenkt
Waren
de zoodtjens,
zoodtjens, die
dieLambert
Lambertaanbracht,
aanbracht, werklijk
werklijk te
te bekend?
hij
Waren de
bekend? Ziehier,
Ziehier, hoe hij
de Eerste
Eerste Vraag
Vraagvan
vanJan
JanZoet
Zoet(den
(den„tweeden
.tweedenCicero"
Cicero"I)0 beandwoordde.
vraag
beandwoordde. De vraag
luidde;
luidde ;
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• Hoe zal
zal 't't den armen
armen mensch,
mensch, op
op deese
deeseweereld
weereldmaaken,
maaken,
„Hoe
zijn onrust,
onrust, in
in de
dezoete
zoeterust
rustteteraaken."
raaken."
uit zijn
Om uit
die uitdrukking
uitdrukking „Zoete
• Zoete Rust"
Rust" was tevens
tevens eene
eenekwalijk
kwalijk geplaatste
geplaatste toespeling
toespeling op
op
In die
naam van
van Jan
Jan Zoets
Zoetswijnhuis.
wijnhuis .
den naam

„Antwoord.
• Antwoord.
Ongerustig leeft.
, Ongerustig
genoeg en
en heeft.
heeft.
Nooit genoeg
Arm
Arm is den
den mensch
mensch die
die
overvloed.
Tracht naar overvloed.
Rust niet kiest
kiest voor
voor goed.
goed .
Rust

I

• [2e Antwoord.]
Antwoord.)
„[2e
beste ruste
ruste zoet,
zoet, het
hetgrootste
grootsteenenaldermeest,
aldermeest,
De beste
v r 0 li kinin
't gemoed,enenarrem
arremnaar
naarden
dengeest
geest
Is vrolik
't gemoed,
Leeft
Leef' vrolik."
""otik,"
Een en ander
ander vindt
vindt men in
in den
den Parnassus
Parna88U8 aan
aan 't 1';
Amst. 1663.
1663, In 4°.
4"
Y, Amst.
Een
zeg, dat
datHenr.
Henr.Bruno
Brunoniet
niettot
totdedesteunpilaren
steunpilarenzal
zalbehoord
behoordhebben,
hebben,om
omdat,
dat'
Ik zeg,
gelijk men
men weet,
weet, die
dielector
lectorininHoorn
Hoornwoonde,
woonde,enenuit
uiteen
eengedicht
gedichtvan
vanP.P.Rixtel
Rixtel
gelijk
Op d'aenkofnst
d'aenkomst van
flan den
denPoet
PoètHendrick
He ..rlrickBruno
B"uno
I .. Dight-School
de Diglit-&liool
op-g/lf'eglit
In de
op-gereght
doordoor
Zoet,aen
aendedeY-stroom
Y-stroom
(Mengez..r.ymen, bI.
33) blijkt,
blijkt, dat
dat hij
hij den
den„Parnassus"
.Parnassus"
bl. 33)
Ian Zoet,
(Mengel-rymen,
en dan
dan met
meteen
eenbezoek
bezoekvereerde,
vereerde,wanneer
wanneerhij
hij
slechts
slechts nu en
.Aen
Eynt, als
van 't Bendt geset,"
als Hooft van
„Aen 't't hoogher Eynt,
door
gehuldigd wordt,
wordt, die
die
door elk gehuldigd

„op zijn
.0P
zijn Lippen
Lippen let,''
let,"
en

.De
vreught verwaght
verwaght uyt
uytzijne
zijneHersen-Schaelen."
Hersen-Schaelen,"
,De vreught

T,
a, p.,
p., bl.
bI. 34.
34.
T. a.
7) BI.
223 (Ie
b.) UtD
Mijnlieel' A,bba.'t
Ábba. 't Is een gewaagde gissing, dat
Um VI·ielJd
vriend Mijnh,eer
(Ie regel
regel v. b.)
Bl. 223
Mr
kleinzoon van
vanden
denGeneraal
GeneraalMatthmus
Matthams Abbas
Abbas geweest
geweestzoil
zoàzijn.
zijn.
Mr Barthol.
Barthol.Abba
Abba een kleinzoon
Ik vond
vermeld in de aanteekening
aanteekeningder
der ondertrouw
ondertrouw van
van zijn zoon Hans
Mattheusz.
vond dezen vermeld
Hans Mattheusz.
Abba
met de
de Friesche
Friesche Thietjen
Thietjen Rhala
Rhala in
in het
het extra-ord.
extra-ord. Puiboek
Puiboek op
op 66 Feb.
Feb.162o.
1620.
Abba met
hij een
eendichter
dichter was
was isisechter
echter zeker,
zeker, en
en blijkt
blijkt nog
nog uit
uit iets
iets naders
naders dan
dan de
de gegeDat
Dat hij
Witten leverde
leverde hij
hij eenige
eenige niet
niet onveronvertuigenis
tuigenis van
van Jan
Jan Zoet.
Zoet. Bevriend
Bevriend met
met de
de De Witten
dienstelijke
hunnen gedachtnisbundel
gedachtnisbundel Het
SfD/J"ttooneelgordijn.
tooneelgordijn. De
Het smart
De
dienstelijke bijdragen
bijdragen tot hunnen
bij zijn
zijn promotie,
promotie, dat
dathij
hij„den
.denZanggodinnen
Zanggodinnenden
denschop"
schop"
Decker
echter bij
Decker prees
prees hem echter
had
gegeven:: want
want
had gegeven
•.•••.
onder
muts werd vry
vry meer
meer sneeuws
sneeuws ontdoken
ontdoken
onder Tbemis
Themis muts
r
Dan
onder 't't sober
van Febus
Febus lauwerhoet."
lauwerhoet." (Rijm-oe.ff.,
(Bijm oef., Verf!.
sober dak
dak van
Very. 1I,
11, 97.)
97.)
Dan onder
-

Jan
Zoet draagt
draagt zijn
zijn ParM881e8
aan 't't YY met
de volgende
volgende woorden
woorden op
met de
op aan
Parnassus aan
Jan Zoet
.den
Wel-geoeffende en
en Doorlugtigen
Doorlugtigen Poet
poet Bartholomeus
Bartholomeus Abba
Abba:: Met
Met recht
recht heeft
heeft
„den Wel-geoeffende
.den
Doorluchte Joost vande
vande Vondel,
Vondel, Prins
Prins en
en Vader
Vader der
derNederduitsche
Nederduitsche Poeten,
Poeten,
„den Doorluchte
.Uw
geacht te
te zijn,
zijn, d'Eer
d'Eer en
enroem
roemder
derAmsterdamse
AmsterdamseJongelingen
Jongelingen;; wij1
wijl ghy,
ghy, in
in
„Uw E. geacht
.de
bloem in 't't bloeyen
bloeyen van
van uwe
uwe Jaren,
Jaren, niet
niet alleen
alleeneen
eenmenigte
menigtevan
vangrijze
grijze koppen
koppen
„de bloem
.en
harssenen beschouwt,
beschouwt,maar
maardat
datmeer
meer is,
is, de
deLier
Liervan
vanden
denRoomschen
Roomschen
„en doorletterde harssenen
.Flaccus,
Luitte van
van Homeer,
Homeer, en
en Goddelikke
Goddelikke Harpe
Harpe van
Apollo, door
door Uw
Uw E.
E•
„Flaccus, de Luitte
van Apollo,
•„gezangen
gezangen schijnt
honen, en
en alle
alleooren
oorendoor
doordededeftigheid
deftigheidenenhoogdravende
hoogdravende
schijnttete honen,
.stoffen
Uw E.E.volmaakte
volmaakteVerzen
Verzenverbaast
verbaasteneneen
eenverwonderinge
verwonderingetoebrengt,
toebrengt,
„stoffen van
van Uw
.enz."
Zoet in
in 1663.
1663.Later
Laterschijnen
schijnenereronaangenaamheden
onaangenaamheden tussehen
tus6chen
„enz." Dit
Dit schreef Jan Zoet
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Rixtel althands,
althands, een
hen
hebben plaats
plaats gehad.
gehad. Pieter
Pieter Rixtel
hen te hebben
een der
der Bentgenooten,
Bentgenooten, voert
voert
bijJan
Jan Zoet
Zoet dezen
dezen troostgrond
troostgrond aan:
aan :
bij

„Gy klaeght
klaeght dat
dat Abba
Abba geen
geen belofte
belofte aen yemant
nGy
yemant hout,
hout,
En
bedreight als die
die hem
hem niets
nietsvertrout
vertrout;;
En niemant
niemant min
min bedreight
Ey
luyt, ghy
ghy maekt
maekt dat
dat licht
licht maer
maer dover
dover::
Ey krayt
krayt dit
dit niet
niet soo luyt,
Hy
belooft, maer
maer geeft
geeft het
het niemant
niemant over.
over.
Hy hout
hout wat
wat hy belooft,
.
P.
P. R.
R. Mengel-R.,
Mengel B., (166g1;
(1669); bi.
bl. 109.
zog.
-

heeft Abba,
Ook
schatting der
der"konstgenoten"
"konstgenoten"blijkbaar
blijkbaar misbruik
misbruik gemaakt
gemaakt
Abba, in
Ook heeft
in de schatting
van
het hem
hem opgedragen
opgedragen beschermheerschap,
beschermheerschap, door
volkjen wat
wat scherp
scherp te
te
van het
door dat
dat volkjen
kritizeeren. In
In zijn
zijn grafschrift
grafschrift heet het
kritizeeren.
het::
nHier
wonder van onze
onze Eeuw,
Eeuw,
„Hier leit
leit het wonder
Die
een temmelooze
temmelooze Leeuw,
Leeuw, '.
Die als een
Elk
Dichter peuterde
veter,
Elk Dichter
peuterde aan
aan de veter,
En
lEsopus Raef
Raef
En nochtans
nochtans als
als Æsopus
Met
pronkte braef,
braef,
Met andre
andre veders pronkte
Vergeef
hij wist niet
niet beter."
beter."
Vergeef het
het hem,
hem, hij
226, verg.
verg. V.
V. 552.
552.
Van
Van Lennep,
Lennep, XII,
XII, 226,
Hij schijnt,
zijn laatste
laatste lelevenstijdperk,
losbandigheid overgegeven
overgegeven en
en
schijnt, in
in zijn
venstijdperk, zich
zich aan losbandigheid
in schulden
in
schulden gestoken te
te hebben.
hebben.
De naam
De
naam van
van Abba komt
de lijsten
lijsten der
der Amsterdamsche Regenten
komt ook
ook op de
Regenten voor.

8) BI.
Bl. 23o.
8)
230. Daarentegen
katholiek, daarvan
daarvan geen
geen geheim
geheim
Daarentegen schijnt
schijnt Agnes,
Agnes, eenmaal
eenmaal katholiek,
Zij had
had eene
eene kennis,
kennis, Agnes
Agnesgenaamd
genaamdals
alszij-zelve;
zij-zelve;deze
dezewijdde
wijdde
te
hebben gemaakt.
gemaakt. Zij
te hebben
aan het
hetgeestelijk
geestelijkleven.
leven.Bij
Bijdie
diegelegenheid
gelegenheidschonk
schonkonze
onzevriendin
vriendin haar
haar een
een
zich
zich aan
devotiepenning,
verzocht Vondel daarbij
daarbij om
om een
eenvaersjen.
vaersjen.
devotiepenning,met
methet
het Lam
Lam Gods,
Gods, en verzocht
Oom Vondel
Oom
Vondel gaf haar
haar het
het volgende.
volgende.
nHet
Lam des
des geefsters
geefstersnaem
naembewaert,"
bewaert,"
„Het Lam
van Agnes
Agnes (Agnus)
(Agnus) Block
Block namelijk,
namelijk,
van
nDie
wenscht (de geefster)
geefster) dat Agnes,
Agnes, haer
haer genan,
genan,
„Die wenscht

haar
haar naamgenoot,
naamgenoot,
„Naer
zuiver Lam
Lam des
des Hemels
Hemels aerd',
aerd',
nNaer 't zuiver
nEn volgt,
volgt, zoo
zoo naerstigh
naerstigh als zy
zy kan,
kan,
„En
Lam, dat
dat Godt
Godt behaeght.
behaeght.
spoor van
van 't Lam,
Het spoor
spoor namelijk
namelijk behaagt
behaagt God.
Verg. Apokalyps,
Apokalyps, Hst.
v. 4.4.
Het spoor
God. Verg.
Hst. XIV, v.
nDe Hemel
Hemel zeegne
zeegne deze
dezemaeght."
maeght."
„De
NB.ditditbijschrift
bijschriftmeê
meêonder
onderdedemedaljes
medaljesopophuwelijken
huwelijken(X,
(X,
Lennep deelt
deeltNB.
Van Lennep
570) en
enmaakt
maaktvan
vandiediemaagd
maagdAgneta
AgnetaLeeuw,
Leeuw,vrouw
vrouwvan
vanDirk
Dirk
Blockl
Vergelijk
57o)
Block
1 Vergelijk
jaar
geledenschreef:
schreef:„Of
nOfdedeBlocken
Blockenkatholiek
katholiek
overigens wat
wat ikikreeds
reedsvoor
voor
overigens
1919
jaar
geleden
waren
?" Alm.
waren?"
.dIm. z857,
1857, bl.
bi. 255.
255.
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8*)
BI.234.
234. Volgends
Volgends pr
[Uit Handexemplaar]
Handexemplaar]
Pr Allard: [Uit
8*) Bl.
Matthijs Wandelman.
Matthijs
X
Maria
Stompwijek.
Maria van Stompwijck.

Jan Wandelman.
Jan
Wandelman.
X
—

41.11.0,........en

Godfried
Godfried W., S.
8.
geb. 159o.
1590.

J.I.

...-----.,.....--Claes
W., kistenmaker.
kistenmaker.
Claes Jansen
Jansen W.,
X
X
1619.
9 Juli >)< x6z9.
Grietge
Grietge Claesd
Claesd,r
Nelletgen Hendricx.
Hendricx.
Wed.
Egb. Sipkes,
Sipkes,
Wed. Egb.
geb. Naarden.
Naarden.

X

----

,. . . . . . . . _

■■.,„,..,...■

Johan
Johan W.
Pro
Pr.

Cath.
Cath. W.
X
Carel
Carel v.
v. Savoy
'..............

Claes
Wandelman
Claes Wandelman
X
Jan. 163o
1630
Aeffgie Claes
Claes 1.1. 10
Io Jan.
.........................,

X

......---------

~----

4.----"---.

Elisab. W.
geb. te
te Muresteyn,
Muresteyn,
19
Apr. >°< x634.
1634.
x9 Apr.
Pieter Barema
Barema
Dr
d. R.
R. z.
ZB van
van
in d.
Dr in
Gerrit
Z. Achtb.
Aehtb.
Gerrit Jansz.
Jansz. N.
N. Z.

■01.1.........._

WaIterus
Walterus S.
ged. 3x
ged.
31 Jan. x659.
1659.

Cath. W.,
16II Lelygr.
Lelygr.
W., geb. x611
10
X x63o
1630 *)
xo Jan.
Jan. }<
Johs
V. Detten,
Detten, v.
v. Utr.
Utr.
Johs v.
geb.
1605.
geb. 16o5.

*)
Bij deze
inschrijvingen
*) Bij
deze inschrijvingen
A. Cl.
Cl. ouders;
staat
W. en
en A.
staat Cl.
Cl. W.
ouders ;
maar
A. of
ofGrietge
Grietge Cl.
Cl. niet
niet
maar zal A.
2·
zijn? Of hebben
hebben we
2e moeder
moeder zijn?
met een
eenandren
andrenCl.
Cl.W.
W.tetedoen
doen?
?

[Zie
Wandelman, past.
past. J. H.
H. Hofman
Hofman
[Zie over
over Wandelman,
Jaarg. II.]
Il.]
in De Katholiek,
Allard, Studiën,
Studiën, x10·
1888 en Allard,
0. Jaarg.
Katholiek, 1888
9)
BI. 237.
237. Carel
van Savoy
Savoy zoil,
zoû, volgends
volgends de
dewoordenboeken,
woordenboeken, in 1674
1674 reeds
reeds
Carel van
9) Bl.
maar zulke
zulkemeédeelingen
meêdeelingenberusten
berustengewoonlijk
gewoonlijk op
opzeer
zeerlosse
losse
ter
ziele zijn
zijn geweest;
geweest; maar
ter ziele
te geven
geven bij
bij de
de 2"
gronden.
daarom niet
geaarzeld den
gronden. Ik
Ik heb
heb daarom
niet geaarzeld
den man
man een
een rol te
2e trouw
van
Agnes Block.
Bloek.
van Agnes
10)
244. Rosendael.
Rosendael. Men
zegt, dat
dat deze
deze schilder
schilder reeds
reeds inin/669
1669teteAndwerpen
Andwerpen
Men zegt,
xo) BI.
Bl. 244.
(zijne
dat het
het niet
nietbewezen
bewezenis.
is.
(zijne geboortestad)
geboortestad)overleden
overledenis;
is; maar
maar Kramm
Kramm merkt
merkt op,
op, dat
lI)
BI.246.
246.Toen
Toen
Van
Lennep
Brandt
kritizeerdeenenalsalszijn
zijnmeening
meeningopgaf,
opgaf,
ix) Bl.
Van
Lennep
Brandt
kritizeerde
dat
deze vaerzen
vaerzen niet
nietbij
bijdede
bruiloft
van
AgnesBlock
Bloekzouden
zoudengediend
gediendhebben,
hebben,
dat deze
bruiloft
van
Agnes
kende
hij blijkbaar
blijkbaar Vondels
Vondels eigen
eigenhandschrift
handschriftnog
nogniet,
niet,waar
waaruitdrukkelijk
uitdrukkelijk boven
boven
kende hij
ze gemaakt
gemaakt heeft.
heeft. Wie
Wienog
nogaarzelen
aarzelenmocht
mochtmijne
mijne
vermeld
wáarvoor hij
vermeld staat,
staat, wåarvoor
hij ze
aan te
te nemen,
nemen, dat
datSybrant
Sybrant de
deFlines
Flineskath.
kath.zou
zouzijn
zijngeworden,
geworden,verklare
verklaremij
mij
lezing
lezing aan
dit
gedicht I Er
Er isisdunkt
dunktme,
me,
alleen
redelijkenzin
zininintetevinden,
vinden,als
alsmen
men 't
dit gedicht!
alleen
eeneen
redelijken
opvat
als gericht
gericht aan
aan personen,
personen, die
die „tot
"tot de
de Tafel
Tafel des
desHeeren"
Heeren" in
in den
den geest
geest van
van
opvat als
den
Auteur der
der „Altaer-gheheimenissen"
"Altaer-gheheimenissen" genaderd
"Joostvan
vanden
denVondel's
Vondel's
den Auteur
genaderd zijn.
zijn. In Joost
Gedichte,
Münster, 1873",
nDeutsch von
von Ferd.
Ferd.Grimmelt
Grimmeitund
undAndr.
Andr.Jansen"
Jansen" komt
komt
Gedichte, Miinster,
'873", „Deutsch
ook
eene vertaling
vertaling van
van dit
dit stukjen
stukjen voor,
voor, en
en wel
welonder
onderden
dentitel
titelvan
van Vondels
ook eene
lezen van
van dien
dien titel
titelzouden
zoudendedebeoefenaars
beoefenaarsvan
vanVondel
Vondel gewis
gewis
8chwanenlied.
Bij het
het lezen
Schwanenlied. Bij
aan
een gants
gantsanderen
anderenzang
zangdan
dandezen
dezendenken.
denken.Uit
Uitdede
tegenwoordigewijze
wijzevan
van
aan een
tegenwoordige
het stuk aan
aan te
te duiden
duiden blijkt
blijkt echter
echter genoeg,
genoeg,wat
watmijn
mijngoede
goedevriend
vriendJansen
Jansenmij
mij ook
ook
bevestigd
vertaler in het
het stuk
stuk
bevestigd heeft,
heeft, dat
dat de vertaler

Ter Hoogtijt
Hoogtijt van
zuiver Lam"
Lam"
n,,Ter
van het zuiver
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de
Hemelsche Bruiloft
Bruiloft in het
het eeuwige
eeuwigeleven
levenbehandeld
behandeldwaande.
waànde.Daarom
Daarommoest
moestook
ook
de Hemelsche
gefingeerdworden,
worden, dat
dat het Vondels
was, en
en schier betreurd,
betreurd, dat hij
hij
gefingeerd
Vondels z",anenza1lfj
zwanenzang was,
seit dem
dem noch 55 Jahre
nj„jedoch
edoch seit
Jahre lebte".
lebte".
Bij
nadenken moet
echter deze toepassing
toepassing van
van het
het gedicht
gedichtvolstrekt
volstrektwechvallen.
wechvaIlen.
Bij nadenken
moet echter
Het
woordtjen nhier"
men met „dort"
ndort" vertalen,
vertalen, er moge
moge gesproken
gesproken worden
worden
Het woordtjen
rhier" moge
moge men
van
nKronen", die
"dort gewunden"
gewunden" worden,
worden, en
endie
diebij
bijVondel
Vondelniet
niettetevinden
vinden
van „Kronen",
die „dort
zijn,
dit redt
redt dedeuitlegging
uitleggingniet.
niet.Nooit
Nooitzoti
zof!Vondel
Vondelvan
vanden
denHemel
Hemelzeggen
zeggen::
zijn, -— dit
nHier
eeneeuwigh
eeuwighparadijs".
paradijs".Vondel
Vondelzegt
zegtvan
vandededingen
dingendat
datgene
genewat
watanderen
anderen.
„Hier bloeit een
,
er
van weten
weten of niet
niet aldus
aldus in
in gezien,
gezien, niet
nietaldus
aldusdoordacht
doordacht hebben.
hebben. Eene
Eene der
der
er niet
niet van
twee
hoofdtoepassingen, die
het woord
woord paraá'!j8
twee hoofdtoepassingen,
die het
(lusthof)meêbrengt,
meébrengt,ook
ook in
in het
paradijs (lusthof)
spraakgebruik
XVUo E.
het eeuwig
eeuwig Paradijs-zelf
Paradijs·zelf een
een eeuwig
eeuwig
spraakgebruikder
der XVIIe
E. is kemel.'
hemel. Dat
Dat in het
Paradijs,
Vondel niet
nietzeggen,
zeggen,om
omdedeeenvoudige
eenvoudigereden,
reden,dat
datelke
elkeredelijke
redelijke
Paradijs, bloeit,
bloeit, kon Vondel
volzin
betrekking moet
aanduiden tusschen
tusschen ten
ten minste
minste twee
tweevoorstellingen,
voorstellingen, en
volzin eene betrekking
moet aanduiden
dat
volzin „de
ftde hemel
hemel is net
net een
een hemel"
hemel" dit
dit niet
niet doet.
doet.
dat de
de volzin

manna strekt
strekt hier spijs"
"Verborgen
spijs"
„Verborgen manna
kan
van den
den Hemel
Hemelniet
nietgezegd
gezegdworden.
worden.Het
Het„verborgen
nverborgenmanna",
manna", zal
zal hun,
hun, die
die
kan van
van
aanschijn tot aanschijn
aanschijn God-zelven
God-zelven zien,
niet meer
meer voorgezet
voorgezet worden.
worden.
van aanschijn
zien, niet
aaudede
ngelieven"(Sybrant
(SybrantenenAgnes)
Agnes)zeker
zekerhuwlijkslot,
huwlijkslot,
Als
Vondel zegt,
zegt,dat
dataan
Als Vondel
„gelieven"
een
huwlijkslot onder
onder zekere,
zekere,zoo
zoostraks
straks
omschrevenomstandigheden
omstandighedenbeschoren
beschoren
een huwlijkslot
omschreven
werd (d.
(d. i. toebedeeld),
toebedeeld), dan
dan luidt
luidt de
devertaling
vertaling::
werd

„O gliicklich
n°
glücklich wer durch
durch Gottes
Gottes Macht
Macht
Zu
Hochzeit wird
wirdgebracht"
gebracht";;
Zu dieser Hochzeit
hier
wordt de
de Hemel
Hemelweér
weêrbedoeld
bedoeld;
'maarhet
hetkan
kanVondels
Vondelswerk
werken
eubedoeling
bedoeling
hier wordt
; maar
benevelen
noch opwegen.
opwegen. Er
geen twijfel
twijfel aan,
aan, of
of wij
wij hebben
hebben hier
hier met
met een
eenvan
van
benevelen noch
Er is geen
de
gevallen tetedoen,
doen,waarover
waaroverGeeraardt
GeeraardtBrandt
Brandtzich
zichbeklaagt,
beklaagt, dat
datde
dedichter
dichter
de gevallen
ftalle
bedenkelyke vlyt
vlytaanwendde,
aanwendde,om
omzyne
zynevrienden
vriendenenenbekenden
bekendentot
totde
deRoomsche
Roomsche
„alle bedenkelyke
Kerk te
122]. 't Is
onbelangrijk, dat
in
Kerk
te brengen".
brengen". LBfle1l,
Leven, bI.
bl. 75. [Hoeksma,
[Hoeksma, 122].
Is niet onbelangrijk,
dat in
't begin
dezer eeuw
eeuweene
eenestaatkundige,
staatkundige,genealogische
genealogischeenenlitterarische
litterarischespecialiteit,
specialiteit,
begin dezer
Mr
geworden. Een
EenGilbert
Gilbert de
deFlines,
Flines,
MrQuirinus
Quirinusde
de Flines,
Flines, insgelijks
insgelijks katholiek
katholiek is
is geworden.
volg. Witsen
volg.
Witsen Geysbeek
Geysbeek geb.
geb. x9
19 Feb.
Feb, 169o,
16g0, 1t 25
25 Dec.
Dec. 1749 te Londen,
Londen, zoon van
Phil.
Phil. de
de Flines en Agatha
Agatha Steyn, was
een dichter.
dichter. Van
Van de
deDe
DeFlinessen
Flinessenzegt
zegt
was ook een
Witsen Geysbeek
Geysbeek:: „Dit
nDitaanzienlijk
aanzienlijk en
enbraaf
braafgeslacht
geslachtheeft
heeftzich
zichaltijd
altijdonderscheiden
onderscheiden
door
beoefenen en
en voorstaan
voorstaan van
vankunsten
kunstenenenwetenschappen."
wetenschappen."
door het beoefenen

Bij
Bij bl.
bi. 246. [Volgens 't Handexemplaar]. De renegaat
renegaat Dr
had nog
Dr Ludolf Smits had
veelachting
achting voor
voor Vondel,
Vondel, dat
dat hij
hij op
op den
denverjaardag
verjaardag van
van Gilbert
Gilbert de
de Flines,
Flines,
zoo veel
familielid van
vanSybrant,
Sybrant,zijne
zijneeigene
eigeneMuze
Muzete-ge-moet-voert
te-ge-moet-voert:
een familielid
:

"Denk, waar
waar gij staat,
staat, verwaande
verwaande en wien
wien gij
gij wilt
wiltverjaaren,
verjaaren,
„Denk,
is de
deFlines
Flines(maakt
(maakt die
dienaam
naam U niet
niet ontsteldt)
ontsteldt)
Het is
zijnstamregister
stamregistermeldt
meldt:
vader Vondel
Vondelininzijn
Die vader
:
dit geen
geen reén
reên genoeg
genoeg om
omuw
uwgedicht
gedichttetespaaren
spaaren?
Is dit
?
Flinissen, vermaard
vermaard door
door Vondels
Vondels Poësy,
poesy, enz.
enz.
De Flinissen,
Lud. Smits,
Smits, Hs. bl.
bi. 627.
627.
Lud.
x2)
12) Bl.
BI. 249.
249. De Ambassadeur,
Ambassadeur, Sir
Sir William
William Temple,
Tempie, verhaalt
verhaalt daarvan
daarvan in
in de
de volgende
gende bewoordingen.
bewoordingen. „Na
ftNa dat
dat Prins
PrinsWillem
WillemdedeIlle
Ulo
onaangenaamverrast
verrastwas
wasdoor
door
onaangenaam
buiten hem
hem om
omgesloten
geslotenvrede
vrede
Nijmegen,
trok
zijn
leger
te-rug,bezocht
bezocht
den buiten
vanvan
Nijmegen,
trok
hij hij
zijn
leger
te-rug,
den Haag
Haag en
enging
gingspoedig
spoedigdaarna
daarnajagen
jageninindedeVeluwe,
Veluwe,als
alsofofhijhijniets
nietsbeters
beterstete
den
doen had
had:: „And
"And I,"
J," zegt
zegt dedeBaronet
BaronetTemple,
Tempie,„having
"having an
an occasion
occasion to
to go
go at
atthe
the
doen
same time
time totoAmsterdam,
Amsterdam, hehedesir'd
desir'dmeme
rememberhim
himkindly
kindlytotoMonsieur
Monsieur
same
to to
remember
Hoeft
Hoeft (sic) the Chief
Chief Burgomaster
Burgomaster there,
desir'd him
him to be
be
there,and
and teIl
tell him,
him, 'That
'That he desir'd
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no
long('r ininhis
hisInterests
Intereststhan
thanheheshould
shouldfind
findhis
hisHighness
Highnessininthe
thetrue
trueInterests
Interests
no longer
of the
tbe State.'
State: IIdid
didso;
50;and
andMonsieur
MonsieurHoeft
Hoeftvery
veryfrankly
frankly and
andgenerously
generously bid
bid me
me
'Hewould
wouldbebejust
justwhat
whathis
hisHighness
Highnessdesied,
desir'd,and
andbe
beever
everfirm
firm
tell
the Prince,
Prince, 'He
tell the
thoseofofhis
bisCountry;
Country;but
butififever
everhis
bisHighness
Higbness
to
his Interests,
Interests, while
wbile he
bewas
wasininthose
to his
departed
them, he would
would be
bethe
thefirst
firstMan
Mantotooppose
opposehim
him;
thenhehewould
would
departed from
from them,
; tilltill
then
dis trust his
his Conduct
Conduct;; for
he knew
knew very
very well
well;; without
withoutmutual
mutual
neither
neither censure
censure nor
nor distrust
for he
Trust
between the
Prince and the
the States,
States, his
hisCountry
Country must
mustbe
beruined.'
ruined:From
Fromthis
this
Trust between
the Prince
.tó that
that ofofhis
hisDeath,
Death,Monsieur
MonsieurHoeft
Hoeftcontinued
continued
time,"
zegt Sir
Sir William
Williamverder,
verder, „to.
time," zegt
in
the same
sameMind,
Mind,and
andbyby
Examplethat
thatgreat
greatand
andjealous
jealousTown
Townbegon
begon to
to
in the
hishis
Example
fall
into more
more Confidence,
Confidence, not
not only
only ofofthe
thePrince,
Prince,but
butofof
wholeConduct
Conductininthe
the
fall into
hishis
whole
Affairs of the
the State."
State." Worns,
1731, I, p. 471.
Administration
Works, London,
Administrationof
of the
the Affairs
London, 1731,
47r.
Wat
ik verder
verder laat
laatdoorschemeren
doorschemeren van
vande
dezindelijkheid,
zindelijkheid, die
die in
in het
het huis
huis van
van
Wat ik
den
Heer Hooft
Hooftheerschte,
heerschte,wordt
wordtdoor
doorden
denEngelschen
EugelschenAmbassadeur
Ambassadeurbevestigd.
bevestigd.
den Heer
Hij
zag hem
hemhaast
haastalle
alledagen
dagen„Eens
nEensnam
namikikhet
hetmiddagmaal
middagmaalbij
bijhem,"
hem,"zegt
zegthij,
hij,
Hij zag
.en
daar ik
ik zeer
zeerverkouden
verkouden was,
was,spoog
spoogikiknog
nogal aldikwijls;
dikwijls;maar
maartot
totmijn
mijn verver„en daar
inde
dekamer
kamerbeyond,
bevond,telkens
telkens
wondering
deern, die zich
zich in
wondering kwam
kwam een
een knappe
knappe aardige
aardige deern,
haarhand
handhet
hetopnemen,
opnemen,enen
den
vloer
schoonwrijven.Toen
Toeniernant
ierr.ant
met
een doek
doek ininhaar
met een
den
vloer
schoonwrijven.
over
tafel het
hetgesprek
gesprekopop
mijneverkoudheid
verkoudheidbracht,
bracht" zeide
zeide ik,
ik,dat
datmij
mij 't meeste
over tafel
mijne
dat de
dearme
armemeid
meidererzoo
zooveel
veelmoeite
moeiteom
omdoen
doenmoest.
moest.MijnMijnspeet
moeten zien,
zien, dat
speet te moeten
heer
Hooft zeide
zeide daarop,
daarop, idat
'datikikerer
goed
afkwam:
wantdat,
dat,indien
indienzijn
zijnvrouw
vrouw
heer Hooft
goed
afkwam
: want
zij mij,
mij, al
al was
wasikikook
ookhonderd
honderdmaal
maaleen
een
Gezant,
haar
deurzoti
zoû
thuis
thuis was geweest, zij
Gezant,
haar
deur
uitgegooid
hebben, om
om dat
dat ikikhaar
haarhuis
huisbevuilde.
bevuilde.En
Enalallachende
lachendebij
bijdie
diegrap,
grap,
uitgegooid hebben,
hij verder,
verder, dat
dat er
er twee
twee kamers
kamers in
inzijn
zijnhuis
huiswaren,
waren,waar
waarhij
hijnooit
nooitbinnen
binnen
vertelde
vertelde hij
mocht
dat hij
hij 't er
voor hield,
hield, dat
dat ze
ze maar
maar twee
twee maal
maal inineen
eenjaar
jaaropenopener voor
mocht gaan,
gaan, ja,
ja, dat
kwamen,
dan om
omschoongemaakt
schoongemaakt teteworden.
worden. lkIkandwoordde
andwoordde dat
dat ik
ik hem
hem een
een
kwamen, en
en dan
echt
vaderlander beyond
bevond te
te zijn,
zijn, niet
niet slechts
slechts in
in de
debelangen
belangen van
vanzijn
zijn land,
land, maar
maar
echt vaderlander
ook
in dedegebruiken
gebruikenvan
vanzijn
zijnstad,
stad,waar,
waar,naar
naarikikverstond,
verstond,dede
vrouwenregeering
ook in
vrouwenregeering
een
uitgemaakt feit
feit was.
was. Hij
Hijandwoordde
andwoordde:
datikikmij
mijniet
nietvergiste,
vergiste, en
endat
datalles
alles
een uitgemaakt
: dat
dOltce .Patronne
PatrQnne te hebben
hebben;;
waarop
een man
man hier
hier zijn
zijn hoop
hoop kon
kon vestigen
vestigen was
was Ulle
waarop een
une douce
die hij
hij werklijk
werklijk in zijne
zijne vrouw
vrouw gevonden
gevonden had.
had.Een
Eenander
anderVroedschapslid
Vroedschapslidaan
aantafel,
tafel,
datMonsieur
MonsieurHooft
Hooftschertste,
schertste,maar
maardat
dathet
hetininhunne
hunne
wat
ernstiger van
van geest,
geest, zeide
zeidedat
wat ernstiger
stad
erger was
was dan
dan inineenige
eenigeder
derhem
hembekende.
bekende.Hooft
Hoofthernam
hernammet
metveel
veellevenlevenstad niet erger
was, en
en niet
nietanders
anders kon
konzijn,
zijn,want
wanthet
hetoude
oudegebruik
gebruikbracht
bracht
digheid:
digheid : 'dat
'dat het
het zoo was,
het
meê;; en
wie zich
zich daar
daar niet
niet aan
aan storen
storen zoil,
zoû,zoil
zoûtegen
tegenzich
zichkrijgen
krijgen niet
nietalleen
alleen
het meê
en wie
der stad,
stad, maar
maar ook
ookalaldede
mannen,diedie
door
hun
vrouwengeregeerd
geregeerd
al de
de vrouwen
vrouwen der
mannen,
door
hun
vrouwen
werden,
het een
een veel
veeltetegroote
grootepartij
partijzott
zo1iwezen,
wezen,om
omdaar
daar
tegen
gaan.'
werden, en
en dat het
tegen
inintetegaan.'
'5
elders een
een bezoek
bezoek en
en kwam
kwam het
hetbij
bijMonsieur
Monsieur Hooft
Hooftverver's Namiddaags maakte
maakte ik
ik elders
er bijgebracht
bijgebracht van
van de
de zonderlinge
zonderlinge en
en
haalde ter
ter sprake.
sprake. Vele
Vele voorbeelden
voorbeelden werden
werden er
haalde
waren er
er zulke
zulke dwaze
dwaze
opmerklijke
opmerklijkezindelijkheid,
zindelijkheid,zoo
zooalgemeen
algemeenin
in deze
deze stad;
stad ; ja,
ja, er waren
bij, dat
dat mijne
mijne zuster
zusterzezevoor
voorscherts
schertshield.
hield .•
Wel,Mevrouw,"
Mevrouw,"zeide
zeidede
deSekretaris
Sekretaris
bij,
„Wel,
van
Amsterdam, die
het gezelschap
gezelschap was,
was, „ik
.ik zal
zaluumeer
meerzeggen,"
zeggen,"enenhijhijbracht
bracht
van Amsterdam,
die in
in het
haar
venster.•
Van hier
hier ziet
ziet gij
gij het
hethuis,
huis,waar
waareen
eenlidlid
vanonze
onzeRegeering
Regeering
haar aan
aan een venster.
„Van
van
op zekeren
zekeren dag
dag aanklopte
aanklopte om een
een bezoek
bezoek tetebrengen
brengen aan
aande
deDame.
Dame.Een
Eenstruische
struische
haarmeesteres
meestereste-huis
te-huis
Noord-Hollandsche meid
deed hem
hem open.
open.Hij
Hijvroeg
vroeghaar,
haar,ofof
Noord-Hollandsche
meid deed
haar
maakte hij
beweging om
om binnen
binnen te
tegaan,
gaan,maar
maarpas
pas
was;
zeide zij
zij;; daarop
was ; ja,
ja, zeide
daarop maakte
hij een
een beweging
had
de deern
deern gemerkt
gemerkt dat
dat zijn
zijn schoenen
schoenen niet
niet heel
heel schoon
schoon waren,
waren, of
ofzij
zijnam
namhem
hem
had de
bij
zijn armen,
armen, trok
trok hem
hemop
ophaar
haarrug,
rug,droeg
droeghem
hemdoor
doortwee
tweekamers,
kamers,zett'e
zett'ehem
hem
bij zijn
neêr
onder aan
aan een
een trap,
trap, deed
deed hem
hemzijn
zijn schoenen
schoenen uit,
uit, trok
trok hem
hem een
eenpaar
paarsloffen
sloffen
neér onder
aan,
daar stonden,
stonden, en zeide
zeide hem
hem toen
toen eerst,
eerst,.dat
dathij
hijnaar
naarboven
bovenkon
kongaan,
gaan, dat
dat
aan, die daar
hare
a. p.
p. bl.
bI. 472.
472.
hare vrouw
vrouw op
op heur
heur kamer
kamer was.''''
was.'"' T.
T. a.
Bij
bi. 258.
258. [Zie
[Zie N,
Roever, Vondels Sterfhuis.
Sterfhuis.(21onsterd.
(A.msterd,Jaarboekje
Jaarboekje 1888,
Bij bl.
N. de Roever,
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bI.
166.) Dit huis,
huis, in
in 1894
1894afgebroken,
afgebroken, stond
stond gedeeltelijk
gedeeltelijk ter
plaatse waar
waar nu het
het
bl. x66.)
ter plaatse
centraaltelephoonbureau
is in
inden
dengevel
gevelvan
vandit
ditgebouw,
gebouw,door
door
centraaltelephoonbureauisis gebouwd.
gebouwd. In
In 1906 is
aan
Burgemeester
Wethouders van
van Amsterdam,
Amsterdam, een
eenmarmeren
marmeren gedenksteen
gedenksteen aan
Burgemeester en
en Wethouders
Vondels
sterf buis geplaatst.]
geplaatst.]
Vondels sterfhuis
Bij bI.
259. Prye beteekent
Kiliaen werkelijk
werkelijk cadaver, pride
pride in het Nederfrank.
beteekent bij Kiliaen
bl. 259.
1877, bI.
bl. 295.
295. [H.
Zie Dr J.
GaUee, Taal!.
Bijdragen, 1877,
[H. E.].
E.].
Taalk. Bljdragen,
j. H. Gallee,
BI. 26o.
260. Dr Joannes
was 22 Aug.
1670 met
met Barbera
Barbera de
de Wolf
Wolfonderonder13)
Aug. 167o
Joannes Le Blon was
x3) Bl.
dat hij
hij Vondels
Vondels medikus
medikus was.
was. In
Inwelke
welkebetrekking
betrekking
trouwd.
Daarom onderstel
onderstel ik,
ik, dat
trouwd. Daarom
mijnog
nogniet
nietgebleken.
gebleken.Verg.
Verg.mijn
mijn .dIm.
hij
andere Le
Le Blons
Blons stond
stond isismij
hij tot
tot de andere
Aim. 1865.
1865.
bI. 249.
249.
bl.
Bij
bI. 263.
263. Eene
Eene niet
nietonbelangrijke
onbelangrijke„Rouwklachte
nRouwklachteover
overhet
hetschielijk
schielijkafsterven
afsterven
Bij bl.
mij 't
van
Juffr. Agnes
Agnes Block,
Bloek, weduwe
weduwe van
van den
den Heer
Heer Sybrandt
Sybrandt de
deFlincs"
Flincs"levert
levertmij
van Juffr.
Hs.
v. „Ludolph
nLudolph Smidts"
Smidts" (sic.)
bI. x3,
13, t± 20
1704. [E[.
[H. E.].
20 April
April 1704.
Hs. v.
(sic.) bl.
BI. 265.
265. Ziehier
het stuk
stuk ininzijn
zijngeheel,
geheel,
,medegedeelddoor
doorden
denHeer
Heer
14)
Ziehier het
mijmij.medegedeeld
14) Bl.
Rössing:
R6ssing :
nAan
Edele Groot
Groot Achtbaare
Achtbaare Heeren
HeerenBurgemeesteren
Burgemeesteren
de Edele
„Aan de
en
Regeerders der Stad
Stad Amsterdam.
Amsterdam.
en Regeerders
nGeeven
eerbied tetekennen
kennendedeondergeteekende,
ondergeteekende,uitmaakende
uitmaakendehet
het
met schuldigen eerbied
„Geeven met
Taalenendichtkunde
dichtkundebinnen
binnendeeze
deeze
genoodtschap
bevorderinge der
der Nederduitsche
Nederduitsche Taal
genoodtschap ter bevorderinge
stad
sedert eenige
eenigejaaren
jaarenopgericht
opgerichten
entot
totzinspreuk
zinspreukvoerende
voerendeDiligentiae
DiligentiaeOmnia.
Omnia.
stad sedert
zij, in
in aanmerking
aanmerking genomen
genomen hebbende
hebbende de
de uitnemende
uitnemende diensten
diensten in
in der
dertijd
tijdaan
aan
Dat
Dat zij,
de
Nederduitsche Taal
Taal en
en Dichtkunst
Dichtkunst door
door den
denDichter
DichterJoost
Joostvan
vanden
denVondel
Vondel
de Nederduitsche
beweezen,
aangespoord zijnde
zijnde door
door het
het voorbeeld
voorbeeld van
vanverscheiden
verscheiden Natiën
Natien
beweezen, en
en aangespoord
(waaronder
deNederlandsche)
Nederlandsche)die
diegetracht
getrachthebben
hebbende
degedachtenis
gedachtenisvan
vanberoemde
beroemde
(waaronder ook de
hunnendood
dooddoor
doorGrafteekenen
Grafteekenentetevereeren,
vereeren, en
endaardoor
daardoor
en
groote mannen
mannen nanahunnen
en groote
na tetevolgen
volgeninindedeNakomelingen
Nakomelingenaan
aante te
kweeken,teteraaden
raaden
de zucht
zucht om dezelven
dezelven na
kweeken,
waaren
diergelijk gedenkstuk
gedenkstuk ter gedachtenisse
gedachtenisse van
van denzelven
denzelvenJoost
Joost
waaren geworden
geworden een diergelijk
van
den Vondel,
Vondel, binnen
binnen deeze
de Nieuwe
Nieuwe Kerk,
Kerk, en
en zoo
zoonabij
nabij mogelijk
mogelijk de
de
van den
deeze stad
stad in de
daar hij
hij begraaven
begraavenligt,
ligt,opopkosten
kostenvan
vanhetzelve
hetzelvegenootschap
genootschaptetedoen
doenoprichten.
oprichten.
plaats daar
zij ondergeteekende
ondergeteekende begreepen
begreepen hebben
hebben dat
dat zij
zij niet
niet vermogten
vermogten of
of
nDoch dewijl
dewijl zij
”Doch
voornee~en ten
tenuitvoer
uitvoerbrengen,
brengen,buyten
buytenvoorkennis
voorkennisen
enverlof
verlof
konden
zelve hun
hunvoorneeMen
konden dit zelve
van
WelEd. groot
groot Achtb:
Achtb: keeren
keeren de
deonderget:
onderget: zich
zich mits
mitsdezen
dezentot
totUwEdgroot
UwEdgroot
van uw WelEd.
aanhet
hetvoorschreven
voorschrevengenootschap
genootschap
achtb:
verzoek dat
dat uwWelEd:
uwWelEd: Groot
Groot achtb:
achtb: aan
achtb: met
met verzoek
te vergunnen
vergunnen om
het voorgemeldde
voorgemeldde grafteeken
grafteeken ter
ter gedagtenisse
gedagtenisse van
van joost
Joostvanden
vanden
om het
Vondel,
ter voornoemde
voornoemde plaatse
plaatse en
en ten
ten kosten
kosten van
van hetzelve
hetzelve genootschap
genootschap te
te doen
doen
Vondel, ter
oprichten."
stond::
Onder stond
nT
doende:: C:
C: J:
J: vander
vander Lijn,
Lijn, H:
H: J:
J: Roullaud,
RouUaud, C:
C: Ploos
Ploos van
vanAmstel,
AmsteJ, Jb.
welk doende
„T welk
Jbe
A: D:
Cornelisz.,
Roskam, Jacob Ploos
Ploos van
vanAmstel,
Amstel,Harmanus
Harmanus Melander,
Melander, A:
Cornelisz., Jan
jan W: Roskam,
r Lourensvan
Lange,
I: J:
J:Hartsinck,
Hartsinck,vrvLourens
vanSanten,
Santen,Lucas
LucasPater,
Pater,Jacob
JacobLutkeman,
Lutkeman,
Lange, I:
Harmanus
Hartsen, Herm:
Herm: Ger:
Ger: Oosterdijk,
Oosterdijk, Abraham
Abraham Grill,
Grill,
Harmanus Asschenbergh,
Asschenbergh, Antoni Hartsen,
I: Helvetius"
Helvetius"
In Margine
Margine stond
stond:: „in
ninhanden
handenvan
vankerkmeesteren
kerkmeesterenvande
vandeNieuwe
NieuweKerk,
Kerk,om
omBurgm
Burgm
te
dienen van
vanBericht.
Bericht.2626Junij
Junij1771.
1771.Was
Was
geteekent:
Vrij
Temminek.
te dienen
geteekent
: E.E.
de de
Vrij
Temminck.
Laager
Julij 1771",
1771", Was
Wasgetekent
getekent:: E.
E. de
deVrij
VrijTemminck.
Temminck.
Laager stont:
stont : nfiat,
„fiat, 10
io julij
O 170.
Groot 31emoriaal,
Memoriaal, ff'"
17o.
IS)
268. Schrijven
Schrijven van
vanden
denBurggraaf
BurggraafRoest
Roestvan
vanAlkemade
Alkemade:: „A
nA la
la Commission
Commission
is) BI.
Bl. 268.
la gestion
gestiondes
desfonds
fondset et
de I'administrationdes
desédifices
édificesde
del'Eglise
I'Eglise
chargée
chargée de
de la
de l'administration
Réformée, b.
à Amsterdam.
Amsterdam.
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"Messieurs,
Soussigné, en
en sa
saqualité
qualitéd'héritier,
d'héritier, etetauaunom
nomdes
desautres
autreshérihéri„Messieurs,-— Le
Le Soussigné,
tiers
de Dame
Dame Fran9oise
Françoise Angélique
AngéliqueGillès,
Gillès,Douairière
DouairièrededeMessire
MessireArnoult
Arnoultde
deRoest
Roest
tiers de
d'Alkemade,
liberté d'attirer
d'attirer votre
votre attention
attention sur
sur leIetombeau
tombeau N°
N°231,
231,
d'Alkemade,prend
prend la
la liberté
placé
dans l'Eglise
I'Eglise Neuve
Neuve de votre
votre ville, et
et inscrit
inscrit les
les Février
Février 1812,
1812, au
au nom
nom de
de
placé dans
sa
Parente sus
susNommêe.
Nommêe.Vous
Voussavez,
savez,Messieurs,
Messieurs,qu'à
qu'àcecetombeau
tombeauseserattachent
rattachent
sa Parente
que fut
fut enterré
enterré le
Ie 88Février
Février1679,
1679, leIecélèbre
célèbre
des
souvenirs patriotiques
patriotiques: : c'est
c'est la que
des souvenirs
Poète
Joost van
vanden
denVondel.
Vondel.Naguère
Naguèreune
unecommission
commissionfut
futchargée
chargéede
derenouveler
renouveler
Poète Joost
la dalle
dalle de
de ce
cetombeau,
tombeau, en
envertu
vertud'une
d'uneautorisation
autorisation de
de votre
votre honorable
honorable Collége.
Collége.
„Mais, il importe,
nMais,
importe, parait
parait il,il,dedesavoir
savoirdans
dansquel
quelsens
sensdoit
doitêtre
êtreinterprêtée
interprêtée lala
note
qui parle
parlededela la
restaurationdedecette
cettetombe
tombe:
c'estpourquoi
pourquoi leIesoussigné
soussigné aa
note qui
restauration
: c'est
I'honneur
vous annoncer
annoncer que
quec'est
c'estde
deson
sonplein
pleinconsentement
consentement etet en
envertu
vertude
de
l'honneur de
de vous
tous les
les héritiers,
héritiers, que
que
pleins pouvoirs
pleins
pouvoirs donnés
dorm&par
par lui
lui au
au nom
nom de tous

J.

M. M.
ALBERDINGK
M.
M. J. A.A.
ALBERDINGK THUM,
THIJM,
H.
G. QUACK,
H. P. G.
N. J.
J. DEN
OEN TEx
J. de
et J.
Vos,
de Vos,
vous prient
prient de leur
leur fournir
fournir l'occasion
l'occasionde
defaire
faireexaminer
examinerleIetombeau
tombeau sus-dit,
sus-dit, comme
comme
par une autre
autre la
la dalle
dalle fracturée
fracturée qui
qui leIerecouvre.
recouvre.
aussi
faire remplacer
remplacer par
aussi de faire
pleineconviction
convictionque
quepuisqu'il
puisqu'ils'agit
s'agitd'un
d'un
honneurA àrendre
rendre
nLe
„Le Soussigné aa lalapleine
honneur
à
sépulture d'une des
des plus
plusgrandes
grandesgloires
gloireslittéraires
littérairesdedevotre
votrePatrie,
Patrie,vous
vousvous
vous
A la sépulture
ferez
plaisir de
de faciliter,
faciliter,autant
autantque
quepossible,
possible,A.àlalacommission
commissionsus-dite,
sus-dite,l'accoml'accomferez un plaisir
tàche qu'elle
désintéressement que
tout bon
bon
plissement
plissement de
de la tAche
qu'elle aa entreprise,
entreprise, avec
avec un désintéressement
que tout
patriote appréciera.
n„Veuillez
Veuillez agréer,
agréer, Messieurs,
ma haute
haute considération
considération
Messieurs, l'expression
l'expression de ma
n,Vte
Vie ROEST O'ALKEMADE.
D'ALKEMADE.

nBruxelles,
„B ruxelle s, 12 Novembre, 186g."
x869."
16)
BI. 268.
268.
nAmsterdam,
186g.
„Amsterdam, den 13"
16) Bl.
13e December,
December, x869.
nDe
Commissie tot
tot het
hetBestuur
Bestuur over
overde
deKerkgebouwen,
Kerkgebouwen, Goederen,
Goederen, Fondsen
Fondsen en
en
„De Commissie
Inkomsten
der Nederduitsche
Nederduitsche Hervormde
Hervormde Gemeente
Gemeente te
te Amsterdam,
Amsterdam, heeft,
heeft, in
in hare
hare
Inkomsten der
besloten, het door
door U
U gedaan
gedaan verzoek
verzoek om
om het
het Graf
Graf
vergadering van
van den
den 99uu dezer,
dezer, besloten,
vergadering
van
Vondel, ter
ter gelegenheid
gelegenheid der
der plaatsing
plaatsing van
vaneene
eenenieuwe
nieuwezerk,
zerk,tetemogen
mogennazien,
nazien,
van Vondel,
toe
toe tetestaan.
staan. '
wijders, betreffende
betreffende de uitvoering
uitvoering in
in overleg
overleg te
te treden
treden met
met de
de
"Zij
„Zij verzoekt
verzoekt U wijders,
Mr.J.J.F.F.T.T.van
vanValkenburg,
Valkenburg,
Gecommitteerden
Nieuwe Kerk,
Kerk, de
deHeeren
HeerenMr.
Gecommitteerdentot
tot de
de Nieuwe
W. J. Ankersmit
Ankersmit en B.
B. A.
A.van
vanDoorn,
Doorn,onder
onderwier
wiertoezigt
toezigtdedewerkzaamheden
werkzaamheden in
in de
de
Kerk moeten plaats hebben.
hebben.
Kerk
Commissie voornoemd
voornoemd::
nAan de WelEdel
WelEdel Geb.
Geb. Heeren
Heeren::
„De Commissie
„Aan

J. A.A.ALBERDINGK
ALBERDINGK THUM,
THIJM,

J.j. A.A.MOLSTER,
MOLSTER,

H.
G. QUACK,
H. P. G.
N. J.
J. DEN
DEN TEX
TEX en
J. DIS
DB VOS
VOS JBZ.
nAmsterdam.
„Amsterdam.

Voorzitter
Voorzitter..
H.
W. G.
G. RAS,
RAS,
H. W.
Secretaris.'
SeCretaliS.",

268. Bij
Bij dezen laatst
laatst begravene
begravenevond
vondmen
menzijne
zijneschoenzolen,
schoenzolen,eenige
eenigestukken
17)
stukken
x7) BI.
Bl. 268.
rood
fluweel, eenige
eenige koperen
koperen hengsels
hengsels en
enzelfs
zelfsde
depruik
pruikte-rug,
te-rug,die
die J. Houbraken
rood fluweel,
ophet
hetportret
portretnaauwkeurig
naauwkeurigtetegraveeren.
graveeren.
het
niet beneden
beneden zich
zich had
had gerekend
gerekend op
het niet
18)
Ziehier eene
volledige opgave
opgave van
van het
het onder
onder in
in 't graf gevonden
Blz. 26g.
269. Ziehier
eene volledige
x8) Blz.
gebeente:
gebeente :
Maat
der beenderen
beenderen::
Maat der
Schedel:
0.34
Schedel: van
van het
het neusbeen
neusbeentot
tothet
hetachterhoofdsbeen.
achterhoofdsbeen . . .
• 0.34
Van
over
denden
schedel
. . . . o.23
0.23
Van het
het eene
eene tot
tot het
het andere
andereslaapbeen,
slaapbeen,
over
schedel
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Maat
beenderen:
Maat der beenderen:
0.12
Voorhoofdsbeen,
oogen, breedte
breedte.
Voorhoofdsbeen, bij
bij de oogen,
0.16
o.I6
Van
gehoorgang tot
tot op
op den
den pijlnaad
pijlnaad
Van den gehoorgang
o.r
o.nz
. . . . .
Slaapbeen: breedte.
breedte
o.o9
0·09
nn
hoogte • . . . . .
Van
tepelvormig uitsteeksel
uitsteeksel tot
de helft
helft van
vanden
denschedel
schedel 0.20
Van het tepelvormig
tot op de
0.04
Onderk.
hoogte. . . .
Onderk. Kaak,
Kaak, hoogte
0.0']
o.o7
Hoogte
zij, tot
tot het
het gewricht
gewricht
Hoogte op zij,
0.20
Omvang
Om vang . . . . .
0.4
o.466
Linker
dijbeen. . . . ,
Linker dijbeen.
0.235
0.23$
Over 't kniegewricht.
kniegewricht . .
o.25
0.25
n„ den
draayer.
den grooter draayer
5
o.o95
0.09
n77 de helft
helft • . . . .
0.29
o.29
Bovenarm:
Bovenarm : lengte . • .
o.i5
0.15
Over 't gewricht
gewricht gemeten
o.o75
0.0']"
de helft
helft . • . • •
n
11
o.
is
0.15
Sleutelbeen,
lengte • . .
Sleutelbeen, lengte
0.06
o.o6
den schonder
schoUder .
Over 't gewricht
gewricht aan
aan den
0.055
o.o55
ft
n 't andere . . • . . . . •
Van deze
deze beenderen
beenderen zijn
zijn fotografien
fotografien door
door den
den Heer
HeerOosterhuis
Oosterhuisvervaardigd.
vervaardigd.
eerste uitgave,
uitgave, i876.]
1876.]
[En
opgenomen in
[En opgenomen
in de eerste
19) Bl.
BI. 27o.
270. Rapport
van Prof.
Prof. W.
Berlin. —
- „Gevolg
nGevolg gevende
gevende aan
aan eene
eene uituitRapport van
W. Berlin.
noodiging
van den
den WelEdel
WelEdel Geboren
Geboren Heer
Heer J.
J. A.
A.Alberdingk
Alberdingk Thijm,
Thijm, begaf
begaf ik
ikmij
mij
noodiging van
in begeleiding
begeleiding van
vanden
denMed.
Med.Stud.
Stud.Kuhn,
Kuhn,daartoe
daartoe
doormij
mijnitgenoodigd,
nitgenoodigd,Dingsdag,
Dingsdag,
door
Nieuwe Kerk,
Kerk,om
omaldaar
aldaareenige
eenigebeenderen
beenderenteteonderonderden 22.n Februarij,
Februarij, naar
naar de Nieuwe
graf waren
waren opgedolven
opgedolven en
envolgens
volgensdedekerkboeken
kerkboeken deel
deel
zoeken,
uit Vondels
Vondels graf
zoeken, die
die uit
uitmaken
stoffelijke overblijfselen
overblijfselen van
van den
den grooten
grootendichter.
dichter.
uitmaken konden
konden van
van de stoffelijke
ft
Van den
den schedel
schedel werden
werdendedevolgende
volgendeoverblijfselen
overblijfselengetoond:
getoond:het
hetschedeldak,
schedeldak,
„Van
voorhoofds-, achterhoofdsbeen
achterhoofdsbeen en
endedebeide
beidewandbeenderen
wandbeenderenbestaande
bestaande;
hetregte
regte
uit voorhoofds-,
; het
los met
methet
hetschedeldak
schedeldakverbonden
verbonden was;
was;een
eenonderkaak*),
onderkaak *), waarin
waarin
slaapbeen,
slaapbeen, dat
dat los
alle tanden
tanden gezien
gezienwerden,
werden,met
metuitzondering
uitzondering van
vandedebinnenste
binnensteregte
regtesnijtand
snijtand;
de
; de
aan de
dekaauwoppervlakte
kaauwoppervlakte gesleten.
gesleten.
kroonen
tanden waren
waren aan
kroonen der
der tanden
nAan
overblijfselen werden
werden de
dekenmerken
kenmerk~n getoetst,
getoetst,die
dieden
den
vrouwelijken
die overblijfselen
vrouwelijken
„Aan die
schedel heeten
heeten tetekarakteriseren,
karakteriseren, omdat
omdatnaast
naastt)t)Vondels
Vondelslijk
lijkdat
datvan
vaneene
eenevolwassen
volwassen
vrouwelijke
het er
er op
opaan
aan kwam
kwam te
te
vrouwelijkepersoon
persoonuit
uit zijne
zijne familie
familie geplaatst
geplaatst was,
was, en
en het
bepalen
wiens overblijfselen
overblijfselen de beenderen
beenderen teruggebracht
teruggebracht moesten
De
bepalen tot wiens
moestenworden.
worden. De
datonderzoek
onderzoek leerde,
leerde,dat
datnoch
nochdedehorizontale
horizontaleplaatsing
plaatsing van
van de
de pars
uitslag van
van dat
uitslag
ook bij
bijkinderschedels
kinderschedels voorkotrit),
voorkomt), noch
noch afname
afname
synamosa ossis occipitis
occipitis (zooals
(zooals die ook
synamosa
aandedeschedelschedelvan
de breedte
breedte inindedeinterparietaalinterparietaal-ofof
intermastoideaal-ruimte aan
van de
intermastoideaal-ruimte
resten
opgemerkt konden
konden worden,
worden, zooals
zooals bij
bij gemis
gemis der
der kenmerken
kenmerken van
van den
den vrouvrouresten opgemerkt
dat de
deschedel
schedelvan
vaneen
eenmannelijk
mannelijk
welijken
schedel, het
hetzeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk werd,
werd, dat
welijken schedel,
individu
afkomstig
was.
individu af
komstig was.
nDat
de kerkboeken,
kerkboeken, konde
konde niemand
niemand anders
anders geweest
geweest
„Dat mannelijk
mannelijk individu,
individu, luidens de
zijn
dan Joost van
van den
denVondel.
Vondel.Onder
Onderdie
dieomstandigheid
omstandigheidscheen
scheenhet
hetons
onsraadzaam
raadzaam
zijn dan
de schedelresten
schedelresten te vergelijken
vergelijken met
met de
de daaraan
daaraan beantwoordende
beantwoordende deelen,
deel en, zooals
zooalsdie
die
op de
deportretten
portretten van
vanden
dengrooten
grootendichter
dichterzijn
zijn uitgedrukt.
uitgedrukt. Welwillend
Welwillend werd
werd ons
ons
daartoe
gelegenheid verschaft
verschaft door
door den
den}leer
HeerAlberdingk
AlberdingkThijm,
Thijm,die
dieeene
eeneruime
ruime
daartoe de gelegenheid
beste
daaronder
voorkomendeportretten
portretten
collectie
tot onze
onzedispositie
dispositiestelde.
stelde.
collectie tot
DeDe
beste
daaronder
voorkomende
leerden
debovenste
bovensteoogkasranden,
oogkasranden, het
het voorhoofd
voorhoofd en
en de
de verder
verder hier
hier in
in aanaanleerden dat de
*) Die in
in tween
tweengespleten
gespletenwas.
was.t)t)
Lees:
op,maar
maarvergelijk
vergelijkmijne
mijneaanmerking
aanmerking
Lees
: op,
bI.
269, reg.
reg. 21-33.
bl. 269,
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merking komende
deelen zeer
zeerwel
welininvorm
vormovereenstemden
overeenstemdenmet
metdedeovereenkomstige
overeenkomstige
komende deelen
deelen aan de
de opgegravene
opgegravenescheAelresten.
schedelresten.
•„Behalve
Behalve de
schedelbeenderen waren
waren nog
nogtwee
tweedijbeenderen
dijbeenderen en
eneen
eenopperarmopperarmde schedelbeenderen
been gevonden.
Wat de
aangaat, zoo
zoo leerde
leerde ons
ons de grootte
been
gevonden. Wat
de dijbeenderen
dijbeenderen aangaat,
grootte van
van den
den
zij tot
tot een
een
hoek,
waaronder het
dijbeenshoofd met
ligchaam vereenigd
vereenigd is,
hoek, waaronder
het dijbeenshoofd
met het
het ligchaam
is, dat zij
mannelijk
behoorden. De
Delengte
lengteder
derdijbeenderen
dijbeenderenkwam
kwamtamelijk
tamelijkwel
welovereen
overeen
mannelijk skelet
skelet behoorden.
met
hetgeen men
men omtrent
omtrent de
de ligchaamslengte
ligchaamslengte van
van Joost
Joost v.v.d.d.Vondel
Vondelhad
hadkunnen
kunnen
met hetgeen
opsporen
opsporen..
•„Het
Het opperarmbeen
opperarm been was
was geschonden.
geschonden. Het
Hetgewrichtshoofd
gewrichtshoofdvoor
voordedeverbinding
verbindingmet
met
het
schouderblad ontbrak
ontbrak ten eenenmale.
eenenmale. Lengte
Lengte van
vanhet
hetbeen,
been,stevigheid
stevigheidvan
vanden
den
het schouderblad
bouw
(want de ons
ons vertoonde
vertoonde beenderen
beenderen waren
waren af
afkomstig
een sterk
sterk gebouwd
gebouwd
bouw (want
komstig van een
en goed
goed gespierd
gespierdligchaam)
ligchaam)waren
warengeheel
geheelovereenkomstig
overeenkomstigmet
metdezelfde
dezelfdeeigenschappen
eigenschappen
der dijbeenderen.
dijbeenderen .
Maart 187o.
1870.
W. BERLIN."
BERLIN."
•„Amsterdam,
Amsterdam, 10
to Maart
Prof.
Berlin, die
die met
met zoo
zooveel
veel
bereidwilligheidhethet
hier
beschrevenonderzoek
onderzoek
Prof. Berlin,
bereidwilligheid
hier
beschreven
hijnogmaals
nogmaalsmijnen
mijnenhartelijken
hartelijken dank
dank aanvaarde,
aanvaarde, —
heeft
ingesteld, waarvoor
waarvoor hij
heeft ingesteld,
aandedeafgesletenheid
afgesletenheidder
dertanden
tanden en
en
hechtte
der tijd
tijd ook
ooknog
nogalalveel
veelwaarde
waardeaan
hechtte in
in der
de hardheid
hardheid van
van den
denschedel,
schedel,als
alspreezumptie
prrezumptie van
van hoogen
hoogen ouderdom
ouderdom bij
bij het
het bebeindividu.
graven individu.
20)
Dl. 271.
271. De
Vos:: van
van zilver,
zilver, met
meteen
eenkeper
kepervan
vanlaz.
laz.vergezeld
vergezeld van
van drie
drie
De Vos
2o) Bl.
een sleutel
sleutel in
inden
denvoet
voet;
eenvossenkop
vossenkop
aanziende
vossenkoppen in
in 't hoofd
hoofd en een
; t.t.een
aanziende vossenkoppen
Tex:: van
van goud,
goud, met
met33zw.
zw.adelaars
adelaars;; t.t.vlucht
vlucht met
metadelaarsadelaarstuss.
een vlucht.
vlucht. Den
Den Tex
tuss. een
Th.: gevierend.:
gevierend.: I,I, van
van sin.
sin. met
met een
een gouden
gouden hert.
hert. II,
I1, van
van zilver,
zilver, met
met 33
kop.
Alb. Th.:
kop. Alb.
zw. vaasch,
vaaseh, verg.
verg. v.
v. 33roode
rooderuiten;
ruiten;IV,
IV, van
vanlaz.
laz.
roode
rozen; ; Hl,
roode rozen
III, van
van zilver
zilver met
met zw.
goud;
goudenuitk.
uitk.leeuw.
leeuw.Brouwers
Brouwers:
verg.
met een
eenzilv.
zilv.baardse,
baardse,gesteeld
gesteeldv.v.goud
verg. met
; t. t.gouden
:
v.
keel, met
met een
een gekrukt
gekrukt kruis
kruis v.
v. goud;
goud; in
in 't hart
miskelk van
van 't zelfde;
zelfde ; r.
hart een miskelk
v. keel,
kanton
door elkaår,
elkaàr, 1.
1. k.
Leeraarshoed. Cuypers
Cuypers:: ge
vierend. I,
kanton J.J. W. door
k. B. t.t. Leeraarshoed.
gevierend.
I, IV, v.v.
zilv.
roode lelie,
lelie, II,
1I,III,
lIl,v. v.laz.
laz.
3 gouden
winkelhaken,d.d.Amo,
Amo,Credo,
Credo,Spero.
Spero.
zilv. m. roode
in.m.
3 gouden
winkelhaken,
anker van
van zilver
zilver en
en 22 gouden
sterren in
Boissevain:
gouden sterren
Boissevain :gedeeld:
gedeeld :I,I, v.
v. sabel,
sabel, met
met een anker
't hoofd;
zilvermet
met3 3groene
groeneboomen
boomenopopeen
eengroen
groenterras.
terras.Sterck
Sterek:
zilv.
II, v.v. zilver
: v.v.zilv.
hoofd ; 1I,
met
zwarten olifant,
olifant, dragend
dragend een
eentoren,
toren,met
met3 3krijgsknechten,
krijgsknechten,t.t.een
eengeharn.
geharn.arm
arm
met zwarten
Ed. Virtute
Virtute fortiord
fortior.]
met
zwaard. [d.
met zwaard.
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BI.
de noot
noot aan
aan tetevullen
vullenmet
met:
Commelijn, Ed. z694,
1694, bl.
bI. 419.
419.
Bl. 23, de
: Commelijn,
Lees
noot ** op
opbl.
bI.3535aldus
aldus:
Brandt, Level/,
[Hoeksma, 43]
431 Gulielmus
Gulielmus
Leven, bI.
bl. 26 [Hoeksma,
Lees de noot
: Brandt,
Vondelius isis ro10Mei
Mei1623
1623
onder
den
RektorPetrus
PetrusCunaeus
Cunaeusals
alsstudent
studentin
inde
derechten
rechten
onder
den
Rektor
te Leyden
Leyden ingeschreven.
ingeschreven. Volgens
Volgens het
het Album
Academicum was
hij toen 20
was hij
20 jaar
jaar en
Album Academicum
geboren
Amsterdam.
geboren te Amsterdam.
BI.
42, reg.
reg. 2323v.v.b.b.deze
deze
alinea
aldus
lezen:
zucht,dien
dienTesselschade
Tesselschade
Bl. 42,
alinea
aldus
te te
lezen:
DeDe
zucht,
slaakte,
was van
vangeene
geeneduidelijke
duidelijkebeteekenis
beteekenisvoor
voorden
dengoeden,
goeden,ijverigen
ijverigen Amplissimus.
Amplissimus.
slaakte, was
Had
hem gevraagd,
gevraagd, hij
hij zoil
zoû hem
hem allicht
aJlicht hebben
hebben toegeschreven
toegeschreven aan
het voorvoorHad men hem
aan het
dat er,
er, namcnameuitzien
had kunnen
kunnen zien
zien:: dat
uitzien eener
eener omstandigheid,
omstandigheid, die
die niemant
niemant vooruit
vooruit had
lijk,
minste 19 jaren,
lijk, nog
nog ten minste
jaren, enz.
BI.
50, noot 21
het volgende
volgendeaan
aantetevullen
vullen:
Totmijn
mijnleedwezen
leedwezenben
benik
ik echter
echter
21 met het
: Tot
Bl. 5o,
dat ikikTruytgen
TruytgenRoemers
Roemers onrecht
onrecht heb
heb gedaan
gedaan met
mettetemeenen,
meenen,
heden
bijna zeker
zeker dat
heden bijna
zij in
in 't uitzicht op
eenvrij
vrijaanzienlijk
aanzienlijk huwelijk,
huwelijk, haar
haar geloof
geloof zou
zou ten
tenoffer
offer
dat
dat zij
op een
zeer mogelijk,
mogelijk, dat
datAefgen
AefgenJansdr
Jansdrvan
vanCampen,
Campen,Gereformeerd
Gereformeerd
gebracht hebben.
hebben. 't Is zeer
algemeen tot de Hervormde
Hervormdepartij),
partij),
zijnde
Van Campens
Campens behoorden
behoorden over 't't algemeen
zijnde (de
(de Amst. Van
van
den luchtigen
luchtigen Roemer
Roemer Pietersen
maar op
op
van den
Pietersen Visscher
Visscher(die
(die weinig
weinig lust
lust had,
had, zelfs
zelfs maar
kerk te
te gaan)
gaan) gedischt
geëischt en
enverkregen
verkregen heeft,
heeft,dat
datde
dekinderen
kinderen om
om
Paaschdag
Paaschdag naar
naar de kerk
en om
om Protestant
Protestant zouden
zoudenzijn;
zijn;Truytgen
Truytgenbehoeft
behoeftdus
dusniet
niet
van
godsdienstveranderd
veranderd
van
godsdienst
Het voorbeeld,
voorbeeld, inindezen,
dezen,van
vanvader
vaderenenmoeder
moederzal
zalook
ookTesselschade
Tesselschade
te
wezen. Het
te wezen.
zich-zelfschandelijk)
schandelijk) akkoord
akkoord ten
ten opzichte
opzichte
eerder
in het
hetzelfde
zelfdeonbedacht
onbedachtenen(in(inzich-zelf
eerder in
dat dit
dit
harer
eigen nakomelingen
nakomelingen hebben
hebben doen
doen berusten.
berusten. Immers
Immers het is
is bewezen
bewezen dat
harer eigen
heeft
gehad.
heeft plaats gehad.
bI. 7x,
71,laatste
laatsteregel,
regel,dede
volgende
aant.
Handexempl.:
.Natuurgetrouw"
Bij
Bij bl.
volgende
aant.
uituit
hethetHandexempl.
; ,,Natuurgetrouw"
Leergetrouw", nplichtgetrouw".
schijnt
Hollandsch.•
schijnt goed
goed Hollandsch.
„Leergetrouw'',
olichtgetrouw". DienstMardig
Dienstvaardig is ook van
andere
samensteJling dan
dan vaderlandslievend.
zijn composita,
composita, waarin
waarin het
het eerste
eerste
andere samenstelling
vaderlandslievend. Het
Het zijn
lid
anders is dan
dan het
eenvoudig voorwerp
voorwerp van
van het
het tweede.
tweede.
lid iets anders
het eenvoudig
Voeg op bi.
79 een
een noot
nootbij
bij:: Deze
Deze puntbogen
puntbogen droegen
droegen v6or
v60risoo
1500den
denvoorgevel
voorgevel
bl. 79
van
het St.-Elisabeths-gasthuis,
St.-Elisabeths-gasthuis, en
en het
hetgetorend
getorendStadhuis
Stadhuiswas
wasdus
dusaanvankelijk
aanvankelijk niet
niet
van het
28.
daaraan
Wagenaar, I. 28.
daaraan verbonden.
verbonden. Verg.
Verg. Wagenaar,
Voeg bij
IlOhet
hetvolgende:
volgende: Over
OverMarius
Marius loopen
loopen de
de tradities
tradities uituitbij Aant. 12,
12, bI.
bl. no
een:
dealgemeene
algemeene achting,
achting,waarin
waarinhij
hijstond,
stond,zelfs
zelfsbij
bijon-katholieken,
on-katholieken, en
endaarbij
daarbij
een: de
aan
de vereering,
vereering. die zijne
zijne geestelijke
geestelijke dochters
dochters en
en ook
ook Vondel
Vondelten
tenzijnen
zijnenopzichte
opzichteaan
den
dag leggen,
leggen, spreken
spreken echter
echter in
inzijn
zijn voordeel.
voordeel. Van
Vanhet
heteerste
eerstevindt
vindtmen
meneen
een
den dag
MS .•
Remonstrantie der Hervormde
Hervormde Gemeente
Gemeente aan
aau H.H.
H.H. BurBurongezocht blijk
blijk in
in eene
eene MS.
„Remonstrantie
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,gemeesteren" van het
het jaar
jaar x64o,
164°, waarin
waarin het volgende
volgende voorkomt:
voorkomt: ”'t
n't Reeft
Heeft oock
oock de
de
gemeesteren"
Kercke bedrouft
bedrouft ende
Ingeseetenen, soo binnen
binnen als
als buyten
buyten dese
dese stede,
stede, ontontKercke
ende veele
veele Ingeseetenen,
stelt,dat het
p ri
n cip a e Ie hooft
van de
dep
aep sche
factionderons,haeren
e onder ons, haeren
stelt,dat
het
principaele
hooft van
paepsche
factie
Pater Marius,
Marins, soo veel
veel gunste
gunste bij
bij Uw
Uw E.
E.Achtbaerh.
Acbtbaerb. heeft
beeft gevonden,
gevonden, dat
dat hij
hij hhet
Pater
et
e cecht
h t van
des eSt
d t verkreeghen
hebbende,
sich
daermedeheeft
heeft
b uurr ggE'f-r
e r-r
van dese
Stadtaverkreeghen
hebbende,
sich
daermede
te behelpen,
behelpen, wanneer
wanneer hij
hijvan
vandede
EE.
vanden
Hove
(die
wat
bijsonders
weeten te
weeten
EE.
vanden
Hove
(die
wat
bijsonders
De Heer
Heer R6ssing
ROssing
'scheenen teghens
teghens hem
hem te
te hebben)
hebben) in
in 's Gravenhage geciteert was." De
scheenen
had de
de goedheid
goedheid mij
mij deze
deze plaats
plaats aan
aantetewijzen.
wijzen.
bad
bI. 267
267 bevat
bevat het
het Handexempl.
Handexempl. het
het volgende:
volgende:
Bij bl.
Grafschrift voor
voo,' Joost van
van den
den Vondel, den Vorst
Vorst der
der Nederlandsche
Nederlandschedichters.
dichters.
Grafschrift
Waarom staat Vondels be
el tniet
nietop
opeen
eenzerk
zerk van
van gout?
gout?
beelt
Waarom
Waarom? Zijn
Zijn edle ziel
ziel ter
terstarren
starreningevaren,
ingevaren,
Waarom?
Misgunt haar' omtrek
omtrek aan
aand'ondankbare
d'ondankbare Amstellaaren,
Amstellaaren,
Misgunt
eischt een'
een' Fidias,
Fidias, waar
waar aan
aan gij
gij 't werk vertrouwt.
vertrouwt.
En eischt
bl. 578,
16<}6.
Bógaert, Gedicllten,
578, x723.
17z3.
Gedichten, bI.
Abr. B6gaert,
1696.

Genealogie FONTEYN-HOLLAND.
Floris V van Holland
X buiten echt
X
Catharins van Teylingen
Beatrix van Vlaenderen

i

Dirck van B. t 1377.
Uit hem de hoofd-61-IUtcM der Brederodon.

---~
----·------------·-------~·--~----I
I
Allegouda H.
Jan H. II.
Jan Holl.
x
x
x
Gerrit v. Raephorst

Floris H.

x

Elisab.

Alida v. Bakenesse.

Catb, v. Hoeften

J osine v. Sparwoude.

I

I

I

x
Joh• Kuyaers.

x

Marg• de Salines.

x

Paulus H.

Floris H.

Jan H.

Dirck H.
1386 Schepen { Amst
·
1397 Burgem.

x
Woutersdr

X Aelbert v. Vooroe t 1287 p
t 1303
X Willem v. Brederode t 1316.

,_,_,__

Dirck v. H.
Jan I v. Holl t s. I. 1300.
X
Het graafschap gaat over in
Allegoode v. Aaporen
het Huis van Avesnes.

Willem H.

l

x

Alewaer v. Oeyen.

Agnes v. Teylingen,

. I

N1eolaes H. Augnatijn H.

Dirck H.
Burgr 1419.

Pietor H.
Schepen i/A.1444.

x

x

Aefgen v.
Wormer.

Alida v. Assendel ft.
Dirck H.
t s. I,

I

Sirnon H.
U yttep. Burgr
1479 s. I.

x

x

I

Joost

H.

x

Geertruy
Verwer Rijck.

Badeloch
Geene

Johanna
Rodenhurch

7 kinderen.

Genius H.
hijg. ~'onteyn

Cath. Reyniersdr
v. Beuningen.

x

Clementia
Coenen.

Badeloeh
11.-F.

x

Coetonbnrg.

X

Dirck H.
v.B.

Gijalanda
H.

Gerbrich Garaten

Maria Volkerts

x
Jan Jacoba

2 kinderen.

1 dochter.

1 dochter.

x

3 kinderen.

Brederode. ,

I

1

Claea H.
v.B.

~

Machteld de Witte.

Pieter v.

x

Margarita Gerrits
2 kinderen.

x

Dirck H -Plemp, Dijkgr. v, de
Lopiker Weert.

x

I

x

Geurt H.
v. Beuningen.

x

-------

Margs Segers.

x
. ·a: i. ..

Jan de Witte
Steyntgen van
Wieringen.

Dr JOHAN HOLLAND, hijg, FoNT.&YN, geh. 1674, t 8 Aug. 1628.

x

Antony 11.-F.
geeft een
leven nit van Dr
Johan.

Gerrit H.

Cornelia
H.-Font.

Rem*)
11.-Font.

X Miehiel Pieters de Witte.

--------

x

Cornelia Zoel.

------~
------~·-----------I

x

I=

x

j

FoNTRYN,

..

x

Maria van
Schoten.

Dirck H.
Schepen 14o6i.

Dirck H.
U yttepoert,
Schepen, 1449.

Jan H.
1492 Seh.

;;

Mach:eld v. Weyntg. v.
Moordrecht. Beduren.

Rem H. hijgen.
Burgundië, Ridder,
sneuvelt tegen
Ruychaver, 1577.

Weyntgen H.
Anthony H.,
X
hijg, Fonteyn,
Ridder v. S. Marco Nicolaes
Hoyachuer.
X
p Syhil!• Plemp.
Maheha

geh. 1674.

~

Claes H.
Uyttep •

I

Jan H.
Petronelia Zael

Dr JOHAN

...

I

I

Margareta H.
•• I.

x

Geertruy Verwer Rijck.

-------------------------~~--~~
---------------I-----------I
1
I
I

Barend H.
gez. Fonteyn,
M. Dr

x

Cornelis H.Plemp.

Holl.-Plemp.

*) Mr Rembertus Fontanus 1637: een der 6 eerste Inspeetoren van

het Collegium medicum. Zie Wag, II, 383. Volg. Commelin, bl. 660,
van 1637-1659.

Sybilla
H. F.

Alida
Bogaert.

Tymen
v. d. Burgh
gen, Gaef.

x

Petronelia Crange,

x

Antony
H. F.

I

Jon

Hendriek

H, F.

H. F .

x

I

Hernardus
H. F.

Dr CL.US H. F.
Lijfarts v. d. KeurvorstAartsb. v. Keulen, *)
** 16-'3 Inspeetor van 't
Collog. Med.

Cath. H. F.

x

Arend H.E.

x

Nic. Block. .. v. Hoogstraten

x

Maria H. F.

x

Jonker
Jan
v. Berendrecht.

Maria Janadr Boelena-Loen.

I

Cornelia H. F.

x

Cornelis Hauwen
Lonisz.

JanH.F.

I

Syhilla
F.

x

Jacoh
Borchorat,
4 dochters, 1 zoon Schout te
Louis Hauwen Slotordijk,

Maria
F.

x

F~ançoia

1 kind.

x

Waterloo.

x

Geertruyd Beens. 1 dochter.

*) Aartab, Ferdinand?

**) Commelin, hl. 660, Ao 1640. Wsgenaar 164.8.

VONDEL
(1) Hans
Hana vanden Vondele
Provoost Gen. der wakende
gilden te Andwerpen,
And werpen,
t Jan. 1583 *)
13 Oct.
Oet. X 1576
Elia.beth van Laer.
Elisabeth

(2) Magdalena

(3) Cathar.

tt14
14 Nov. 1613

(4)

X
Simon
Rimon Mulder

X

Joris Vranck
Vranek

t v66r
vóór haar.

19 Mei

X

o
X
X

ged.
I.
O. K.
N. K.

=
=

=
=
=
=

ondertrouwd.
gedoopt.
leeft nog in ••.
•.•
Oude Kerk.
Kerlr.
Nieuwe Kerk.

I

SARA
SARA. PrETERSDI'
PIETERsnr KRA.NEN
KRANEN,I

Keulen
X

1585.

I

(1)

ltft

.. "
-' g
Ol
~

g.~
g.~
.... ""
~~~
~~.<
g;
Ol"

.

:-0

.•'" ~?-'"
~.

I

(9)
(~) JOOST VAN DEN VONDEL.
VONDJ!L,

geb. 17 Nov. 1587 te Keulen.
Keulen,
woont sedert 1596 te Amsterdam
in de W
armoesstr.,
Warmoesstr.,
t 5 Feb. 1679.
o

X

20 Nov. X 1610

l·g

I

Hans de W.
geb. 1614,
1614. 13?
131
Sycraemer,
Sycraemer.

Warms
t.
Warmst.
20 }'eb.
Feb.
1643
Cornelia Block
Bloek

Kaisersgrt.
9 Ap.
1649
Agnes Block
Bloek
X
Sybrant de Flines.

X

I

+

~oo

~~ ~-;

ot:; ,Q,,<r~

S.

~

b ;:

~ ..... ~~
p..CC<:nCC·

g",o~ . .~p

MAl KEN DE WOL]!',
MAII.EN
WOLP,
~,<1
(( l:('''
1686. woont sedert
geb. te Keulen 1586,
)J ~
~
de WormoesBtr.
Warmoes.tr.•alh.,
Ih.,
1595 in d.
I.."
taldaar 12 (1)
(P) Feb. 1635,
t
begr. den 1515. O. K.

X 1607
X

X

r. k. gedoopt.
gedoopt, woont in
1614 Eng. Kay te Amst.
t 16301
1630?

~---------_.
~_._----------.-----------------------------------

Susanna v. d. V.,;)
V., \)
geb. te Keulen 15781
1578?
aid. X 20 Ap. 1594
Flansoys
Fransoys Provoost Jr
~-----~------I
Fransoys P.
Cath. P.
Sara P.
ged. 9 Dec.
ged. 19 Feb. ged. 13 Oct.
Oet.
1595.
1596.
1598.

X

Anna de W
I. 1665
geb. 1608, 1.
2 Jon.
J,n.
1630
Jacob vander Vecht.
Vecht,
geb. te Middelb. 1606,
1606.
borg voor Vondel
31 Jan. 1658.
1658,
-l-t v60r
vóor Nov. 1665.

Peter Cranen X Clementia.

(5) C.thar.
Cathar. ged. (6) C.tharina,
Catharina,
(7) Susanna,
Sus.nna,
18 Oet.
Oct. 1563 ged. 13 S.1570. ged. 22 Aug.
+
t jong.
1572.

,.---

I

Adolf v. d. V. Mayken v. d. V. Hansken v. d. V. Jan v.d. V. Philipsken v. d. V.
ged. 5 Dec.
Dcc. 1577
geb. 1578 (1)
ged. 13 Apr. 1579 ged. 5 Okt.
geb. 1582.
in '83, 6 jaar.
t 1579.
1580.

Neeltgen Cornsdr 8 Dec. X 1601 Hans de Wolf,
geb. 1576, woont in de
geb. te Keulen
Nieuwstr. bij de
1574.
GasthuispOfnt.
___
GasthuispoInt. .
- -- -"_
-_
2 kinderen

JoOST
JOOST VAND"
VANDJ! VONDEL

geb. te Andwerpen,
Andwerpen.
Poorter Amst. 27 Mrt. 1597
t te Amst., Feb. 1608.
beg. O. K. den 12e
[X te Andw. . . .• ]
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Rebecea
Rebeeea de W.
geb. 1615,
27 Mt
1636
Flines,
Gilbert de Flines.
Philipsz. geb. 1612.
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Anna v. d. V
geb. 1611, (1)
7-" 2 Dec
Dec.
, 1675
1675...

,

I

Joost v. d. V. de J. geb. 1612 t 1660(1)
1660 (?)
7 Aug
1643
21 Mei
1650

X
woont Blauwe.wal,
woont Blauwe-wal,

X
X

woont Warmoesstraet.
Warmoesstraet,

I

Kind

1618.
i'i- Mei 1618,
begr. d. 2ge O. K.

Aeltie Ariaens van
1618.
Baertie Hooft.
Hooft, geb. 1618,
"), geb.
Baneken *),
wed. v. Dirck
Direk Hooft.
1~22, woont Keysersgr. tAmst. 1664, begr. 1 Dec.
1622.
N. Kerk.
begr. 7 Nov. 1648
N.-Kerk.
N.·Kerk.

,----"---.
Drie kin
kinderen.
deren.

~---------~
--------------------~

I

Konstantijn
Saertg.n
Saertgen v. d. V. Konst.ntijn
v. d. V.
[geb. 16221]
1622 P]
geb. t 16321
t Sept. 1633,
begr. d. 12e O. K.
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Anna B.
geb. 1625.
1625, wordt kath.
1641.
1641, nonne 1668.
1658.
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Rebecea B.
Rebecca
16 X 59
Reinier v. Estvelt,
op Vlierbeeek.

Arnoldus B.
geb. 1627 (P)
ged. 24 Maart
M.art
1643.

0)
YI. Belwal,
Belwol. IV, 1858, bI. 60.
*) Yl.
wordt. als stud. i. d. Theol. te Leyden ingeschreven
16 Sept. 1776 wordt,
Alexander van de Vondel, Colijnsplaat-Zelandus, 24 j.

*) Ari.en
•. v. Baneken
Ariaen Frant
Frantz.

X

P

Geertje Adriaens Block.
Bloek.

v. B.neken
Baneken )(
X ...

Volkert Oli

I

Jan Oli

I

I

Bourgogne X Geertr. v. B.
0

Joh'
Margrita Bourgogne
Joh" Oli, Nomr. 28 Jan. X 1666 M.rgrita
geb. 1639
O.Z. Voorbw.

~) [A. A. Vorsterman
tegen. dat deze Susanna
Sus.nna v. d. V., een
Vorsterm.n v. Oyen spreekt tegen,
ee~. h.lvebalve·
zijn. De
zuster des dichters.
dichters, met Frans.
Fraus. Provoost Jr. te Keulen gehuwd zou zUn.
vrouw van Provoost zou de jongste zuster zijns vaders,
vaders) dus Vondels tante zijn.
(J. •. d. Vondel en zijn geslacht.
Ie aHn.
alin.
geslacht, door A. A. V. v. o.
O. 1887.) Zie bI. 202, 1e
pPort,.
..tr . •" Vondel.]

Genealogie DE WOLF of DE WOLFF.

-------Pntze
Symon Putze

HANS DE WOLF X TANNEKEN SYllONS
SY>lONS P.
t vóor 1601.
peet v. Cornelis,
geb. 1656, t vóor
v60r
Mei 1607.

I

Sara
Sora d. W., geb. te Keulen 1577.

HANS DE W. geboren te Keulen, 1674.
1674..
w. in
Warmoesstraat
iu de Warmoe
•• traat in "De Witte WoUT"
Wol1f"
o
X

88 Dec. X 1601
Neeltgen Corns dr
geb. 1676.
"---.

-----K.,
602

X

21 D.
1596
1696
Hans Elberdinck,
EIberdinek, w. tot Emden.

X
~

19 Mei X 1607.
CLElIENSKEN
CLEXJ!NSKEN V. D. VONDEL,
geb. 1686
1586 te Keulen.

1I

Isaac d. W.
Is.ac
geb. te Keulen, 1583,
160g
160~
13 Jan.
Lijsb. Simon.dr
Simonsdr v. DelfoDelf.haven,
haven.

X

------------------------------.--------------------------_.

~----------------------------------------------------------------------------------------I
I
I
Jacob de W., geb.
~eb. 1620
t 18 Dec 1682,
J68g. Warmt
in de Witte Wolff.
21 Feb. X 1645
Katharina Coesvelt,
geb. 25 Okt. 1621
t 31 Mei 1663.

HANS 0"
OF JOAN DE
DE WOI,F
WOI.F
Anna d. W.
Willem de W.
geb. 1614 (-13 ?).
P),
geb. 1608, 1.
I.
geb. 1606, Coninexgrt
o
Sycramer.
Syeramer.
1666,
lb05,
14 Jan. X 1627
Warmoesstract.
Warmoesstraet.
CathCatha Veynkels, v. Aken,
2 Jan. X 1630
o
9 Ap.
1649
geh.
20 Feb. X 1643
geb. 1606,
1605, N. Z. Melkmt Jacob van der Vecht,
AGNES BLOCK,
Cornelia
oomzegster van
geb. te Middelburg,
Camelia Bloek,
dr van
(·23?)
Jan van Erpecum.
1606,
P)
geb. te Amst. 1624 (-23
Arend B. en
Adrs B.
Bij dezen ondertrouw
t v60r Nov. -65.
dr v. Pieter Adrs
Ida Rutgers,
Nieuwendijek.
)lOom
Nieuwendijck.
assisteert zijn "Oom
w. Coninxgrt
Joost v. d. Vondel" en
~
geb. te Emmerich.
Emmerich,
zijn Voogd J.spar
Jospar
29 Okt. 1629,
Tongerlo.
~
t schielijk te Amst.
J, T. Erpecum zegt
J.
20 Ap. 1704,
dat zijn vader
~
consenteert.
,Q
Aug.
1674
16 Ang.
Septr
9 Sept.
~ zij getr.
nu Kaisersgr.
FLINES,
~ SYBRANT DE li'LINES,
koopm. Cingel.
Cingel,
~

I

Abraham d. W.
in 1613
Rome.

.
~

X

X

I

Jacob de Wolff
Jacoh
geb. 26
25 MI 1665
t 10 Aug. 1701
27 Feb. X
X 1693
Klenek
Geertruyd v. Klenck
Coenraad en Martina
Reepmakers dr geb. 2 Feb ... P
t 22 Nov. 1120
1720

X

1

WoUf
Elisabeth l De Wolff
1160
30 Mt 1760
geb. 22 Okt. 1699 t 80

w

t

o~

,----~-----~----------------I

Clementi. v. d. V.
X
Clementia
Pieter de W., Hr
geb. 1646.
30 Nov. v. Wolvenhoeek,
geb. 1646.
1666.

X

Sus.nna
SUIanna v. Hoeek.

x:X

Maayen d. W.,
t 1674, beg.
10 Nov. W. K.

X

Is_ac
v. Ouderkerck.
Isaac Del Court Jac. V.
Ouderkerek.
geb. 19 Feb.1689.
Feb. 1689.
t 18 S. 1130.
1730.

wedr v.
Moria
Jacobs Gijsen,
Maria Jacob.
Gij sen.
geb. 30 Juni 1623,
op Vijverhof.
Vijverhof, 21 Juli 1697.

[Batbera
[Barbera d. W.
geb. 1646,

X

1610
1670
2 Aug.
Dr Joans
D.
Joano 10
Le Blon,
geb. 1682)
1632J

Rebecca
Rebccca d. W
geb.
~cb. 8 Ap. 1615,
1615.
20 Ap. X 1636
Gilbert de Flines.
geh. 10 Dec. 1611,
24 Okt. 1671.

I

I

Mayken d. W.
geb. te Keulen 1586
1686

-------

1an
Jan Serwoutera
Serwouters X Magda da
de Boetera.
Boeter••
1. 1692.
I.

Symon P. te Hamb.

o

I

Elysabet d. W.
T.nneken
Tanneken d. W. 0
geb. te Keulen 1589
4 Okt. X 1603
X
o
o
Jan Trigouw,
Daniël van
20 N. X 1610
22 Juni X 1612
Schaerenberch,
t
1594.
Joost van den Vondel,
Jan Tan Erpecum,
wedrr van
wed
geb. te Keulen,
geb. te Aken 1686.
Neelt~en Martens,
Martena,
17 N. 1587.
w.
W, opt Water,
tot Middelb.
de W.
_
-_
__
__
__
_ ~ 'Jin
niD 't Groene Hart" (Hert)
I
Vijf kinderen.-'
161R
kinderen.
,--------'-----------------,~
Hester v. S.
Tanneken v. E.
Willem v. E.
1642
1642
I. 4 Feb. 1660,
v.
L.
X.,
485.
I.
1.
1660.
Caspl'dr.
v. Baerle, Casprdr.
Blaeuburghw.
Blaeuburgbw.
geb. 26 Okt. 1619,
geb. 1614.]
geb.
1614.]
t 25 Ieb.
Feb. 1666.

X

I
I
------~~--------------------~--------Sara S.
Han.
Pieter S.
Hans S. de J.

Cornelis, zijdereeder
CorDelis,
Elisabeth
Elioabeth S.
X
1676.
geb. 1576.
29 D. v. Antw. walh.
alh.
1601.
sedert 1591.

X

w

geb. te Andw.
1583,
1583.
19 F.
X 1622
1622
19
F. X
Willem de
de Vi
Vi••
••eher
Willem
cher,
v.
Coesvelt,
'
v. Coesvelt,
wed. v.
wedr
Harmpje
Ulsen.
Harmpje v.
v. Ulsen.

[Maria d. W.
geb. 1612,
t 14 Juni
1664]
1664J

Trijntgen de V.
geb. 1634
o
X

Mei X 1658
Jacob Linnich
Liunich Jr,
Jr.
Coopm. geb. 1635,
8 Sept.
1684
Ida Bloek,
geb. te Emm_
Emm. 1634 (-32?)
(-321)
ttIlJul.
11 Jul. 1693,

X

dr v. Arend en
Id.
Ida Rutgers.

[Carel
geb.
28
28 Okt.
Okt.
Adriana

X
X

I

Clementia d. V.
X
Gerrit Staat..
Staats.

I

,..----,

Aleydis S.
ged. Krijtberg,
Krijtberg.
5 Juni 1673.]
1673.J

I

-----J

'-

I

Joost Jac' d.
d_ V.
Isaak J.c.
Jac. d. V.
J.n. 1663
I.L 1663.
beg. 19 Jan.
Noorder kerck,
t ten huize van zijn moei,
de weduwe van Joost Fransz. de V.,
Keysersgr., West. z. b. d.
Prince-str_et.
Prince-straet.

Frans
Jaes d. V.
Frana Jac'
I. 1663.

X

X

~

Anna d. W.
X
Jacob Franszen
Franszen
Jacob
de
Vries,
d~ Vries,
geb.
fev~or
t voor 1663.
1663.

geb. 1584 te Gent
geb. te Andw.
Gent,
0 '
28 Okt. 1586
11 Mei
Mei X 1607
1607
X
X
Heeltgen
Ja.pers.
Heeltgen Jasper
•.
Sibilla de Voocht.
Vooeht.
geb. Breda
Breda 1579.
geb.
1579.
-------Petronella
PetronelIa S.
Joan
geb. 21
Joan S.
S. geb.
21
ged. door
Aug. 1623,
pr
Laufells,
Pt Laurens,
25 Ap.
1649
1630.
Coster,
Elisab. Coater
1629
geb. 7 Juni 1629,
t 3 Aug. 1660. '

WAPEN.
Het blazoen der familie DE
Dl< WOLF bestaat uit 3 zilveren meerlen, zwaantje.
.ndere
He~
zwaantjes of andere
vogels in
In blaauw en 3 zwarte wolven in zilver: nu eens in een gedeeld schild bevat,
bevat wanneer
de .•Btukken
tukken 2, 1 staan;
.taan; dan
dau, eens (later 1) fra.yer,
fraayer: d'argent, aux trois loup.
loups pa;.auls
p •••• uts (ou
grim pants) de .able,
mer lette. d'argent.
gflmpanls)
sable. au chef dd'.zur,
azur, à troi.
trois merlette.
zwarten Adelaar
ERPECUM voerde: van
von goud, gedeeld - I met een zw.rten
De familie VAN ERPECUlI
(om Aken 1), Ir
II met 4 roode ruiljen.
ruitjen. 1, 2, 1.
Op een quartierstaat
quartiersta.t van Dl<
DE FUNES
FUNEs wordt aan Clemensken
Clemen.ken van den Vondel als wapen
toegeschreven een gouden schild, met groenen lauwerkrans. 't Is te onderstellen,
onderstellen dat dit
blazoen zijn aarsprong
oor.prong te danken heeft aan de natuurlijke verwantschap tu
tu.ochen
den naam
..chen Jen
Vondel en het begrip roem.
Yondel

Genealogie van BAERTGEN HOOFT,
en van Vondels Nazaten.
JAN HOOFT, Ooatzeenarder.

Willem ••••

Jan H.
t jong.

I

Chriltill8 Cath. v. Erp,
Aertadr.
geb. 1699,
...
t 11 Jnni 11114.
. LBOlCOIU. HnLBJUl'Is,
wed. van
J.-B. Bartolotti,
geb. 1&96.
~
~

I

a

16]0

X
SO N.
X
1627.

I

Jan H. de oude.
Cornelia H.
X
X
N. N.
Annetgen COlnodr.

BroeJ
t op zee

a

(1) l'J:aTO Cz.
Rr
geb. 10 Mt. 1581,
t 111 Mei 1647.
f;1
De Drost van
;:
Muyden, dichter en 1:1
geaebiedaehrijver. ...

I~:I:

(2) Aeebjeo H.
geb. 1587.
~~-----------~
Mr Acmt
Hellem.
Chriltina
Sept. X 1608, ..
Pieter Pietenl.
Rr, geb. 11l80~
X
t 25 Febr. 16~0. Mr Coenr. Bnrgh
Haslelaer,
Bnrgr, Schout,
X 1656
t 1869.
Maria v. d. Hoeven. Rd en Schepen.
enz.

a

--Vijf kinderen.

a

Vijf kinderell.

I

I

Pieter Willemal. H.

Claea H.
X
Dienwertgen
X
Claeadr.
N. N. t 70 j. oud.

X
Jannetgen Booriex,
eene boerin.
Hij ze~ zich met zijn kinderen en 2e
vrouw te AllSTlilmAll neèr.

Boeren, tot
Onwerkerk 11)

Zea kinderen, waarbij:
(1) Cornelia B.
(lI) Willem H.
t 18 Nov. ]605.
geb. ]547 (.41 P) t 1 lan. 1626.
Burgemeelter enz.
Nov. X 1578.
X
Geertruy Henricldr Haeek.
r
Anna Jacobsdr Blaeu.

----------------~~--Zea kinderen.

(1) Henric Hooft.
liS Juli X 16n.
Haesgen Houtlooek
Dr HB1UIO H. c)
geb. 8 Sept. 1617,
t 11 Dec. 1671,
Hr v. Oud·Karspel enz.
Burgr 1662 enz. -78.

X

X

Aechjen Dircsdr Maria van
Hasselaer.
Walenbureh.
t 1664.

(S) Jacob H.
20 Sept. X 1616
Maritgen Jonckheill.

------

I

I

lan H.
de Jonge,
t op zee
X
N. N. te
Londen.

I

a

(5) Claes H.
Cornolia B.
X
t op zee met zijn

Pietir H.
X
15 X81
Wijntgen
Maria
Engelen
Tijsdr.

I

WILJll H.

Geertruy of Grietgen H.

X

vader,

__----------------------------JL
I
. I
Kind,
begr. op een baar,
N. K. SI Mt 1693.

)(

Aeltgen Pietersdr.
Courten.

Pleter H.·)
geb. 1588.

I

Corns Roos,
Aptheker.

Ki~d,

begr. S Juni,
1689, N. K.

Trijntgen H.
geb. 1595.
N. Z. Vbwal,
o
30 Jan. X 1620.
Gijabert Wouters,
geb. 1597,
boeck Coestrael.

WARlfO K:as. H.

Crijn H.
X
Maria Arentadr.
Spruyt.

Krijn H.
leeft 1637.

X
o
20 Mei X 1614
18 Okt.
16S1 il
Heylwich firetadr.
Grietgen Warnaradr. Neeltgen Pietersdr.
v. Bronck horst
De Vries,
.....--A
geb. te Bergen,
geb. te Weeap 1697,
Warner Krijnaaen a
BAEaTOIlN a IS Juni DUOK
1697.
KaulfS8EN t vóór 2 Okt. 1681.
geb. 1817.
geb. 1618,
t 1664, begr. 1635
~~------------Hoon.
"'A';itgen
28 Jnli
16S7.
Marya H.
Brigitta H. Garbrecht ~)
Duel[ H.
•
1 Dec. N. K.
Marya Krijnsdr. H.
geb. 18SS.
Pieters H.
geb. te Bergen, 1612. geb. te Berge., 1617.
o
o
o
21 Mei X 1660.
geb. 18111.
2S Juli
1637.
IS Juni X 1635.
S Aug. X 1851.
Warner Krij~llen Hooft.
B.lBaTOBlI Hoon.
Leenardt
o
Aeltie Ariaens van Blncken, 7 Aug. X 1643 ...... 1oosT v. n. VOlfnBL, d. J.
Gerbrandtldr.
Zie link•.
geb. 1619, tomsn. 1660,
[Johanna H. geb. 166S.
Dobesaen,
l
geb. 162yt:.~~~~.~
weduwnr v. Aeltie Ariaena
geb. 1628.
12 Nov.
1682.
vau Bancken.
Guillielmo Schouten,
Cornelia Dobbes,
geb. 1687, wedr
geb. 1662.
I
v. Corn. Scbouten].
o
JOOlt v. d. V., kleinzoon, '0)
Willem
d. V.,
ZOOD,
Kind,
MA1lIA v. D. V.,
18 Jnli X 1681,
geb. 16 Febr. 1851
geb. 1856 (P) t 11 Mei
geb. 1648
geb. 1846.
geb. 1658,
Comelia
Schalck,
t vóór 1 Juli 16118.
1670, beg. 16 Mei N. K. t Mei.
t Dec. 1688,
geb. 1659.
begr. 17 Dec. N. Kerk.
o
7 Mei )( 1874.
n Juni X 1678
Aeltie v. Rechteren. Margarelha Nacbn,
geb. te Santen 1644. geb. t. Nahuya 1848,
t Juli 1696.
t vóór 187S.
~) 't Ia onzeker of de .dengtrijcke" .zanggodin" Garbrecht
hier thuis hoort; maar waarscbijnlijk. Vondel geeft haar in 1650
JOOlt v. d. V., 20 Juni
1704 Jacoba du Boia,
zijn Poecii, in 1852 lal Garbrecht S/,ad. en FlorimOll,z lUmoNd.
geb. circa 1675
v. Waalwijk, t vóór 17S9.
11) Griete Claea dr. X .Tacob Simonlz de Rijck.
(Zie .Studiën" Allard, _------~..:....;,...---------i) Mr Jac. van LeDnep zegt. dat deze Pieter WiIlem... Hooft
dl. 29, bI. 328).
Dionysius Y. d. V.
Jacobus v. d. V. Maria Catarina v. d. V.
in 1638 nog een derde huwelijk aanging en wel met zebre
t ParÖI, vóór 1725. geboren te Waalwijk,l717,
geb. Parijs,
wednwe Jannetgen Janldr. genaamd, die met zekeren Gerrit Ge....
P 8 Nov. X 1749 'a Hage.
De drie kinderen van Aeltie
8 Mei
17S11
ritaen in 1625 in 't huwelijk waa getreden. Vondel, D. XII, bi. 188.
Johannea Breedt, loldaat
.ol Naar 0.-1, in 1686, t 1693 op de terugreia.
stierven in de bloei hunner
Maria van Blocklant,
in
de
Comp.
der
Holi.
jeugd, zegt Brandt.
geb. 1714, tAl Utrecht.
.gnarden." te voet.
(Zie v. Lennep, XII, 266).
II dochtera:
CLAESOD B.
X
C01lNJlI.la DB c)
VLA][lNGH VAN
OUTSHOO1lN, Rr
geb. IS Aug. 181S,
t 10 Feb. 1888.
Burgr 1666 enl. -80.

X

X

X

a

X

:

.....----------- -----

X

v~

...

X

X

BIertgen Diercka, op de Kolck.

1686

X

.IioèriU: ie'

X

I

] Dec.

Krijn HooR.

Ouderkerk.

KaIIN H.
geb. 1580, t vóor 1635.
2S Sept.
1608.
MA1lIA WAaluasna.
v. BaolfeKHoaST.
geb. te Weeap, 1687,
leeft 1637.

Dierck X Truitgen Willem.dr.

Maria Waraaerldr.
v. B.
geb. 1687.

:

----

*) Pieter Willemil., H. Crijnll., in 11181 .Bergerviakoper", in 1684
Regent van 'I Aelmoellenier,!,Weelhuys,. waa een (midde~lig)dieb!er;
devi": y.,.,z'IIV","81; bevrIend met Pieter Louren... SpIegel, op wiens
berijmde vertaling van de ImUw Clr., B. I, II, 1-19 (162S) hij na
'I vertalers dood (1628) een klinkdicht maakte. Gelijk meu ziet, was deze
Pieter II maal de oom v. BIertgen. B'a vader waa lijU broeder, en B'.
moeder lijn VlouWI luater.
c) Deze neven zijn' del Heeren, bij wie Vondel zich op hunne ver·
wantlchap lot Blertgen beriep.

Warnaell Ho. v. B.
geb. 1666 te Weeep.

Crijn H.
t op lee, bij Dninl.
X
Belitgen of ~ Aeltgen N. N.

Gerrlt
t jong.

........

Adriaen v. d. V.,
geb. 1644.
t 1884, begr.
N. Z. Kap. 22 Ang.

I

Henrick v. Bronckhorat

WILLEk a, Grootaehipper van Sardam,
geb. 1516.

X

BAllaTOD H.
Deze heeten dua naar grootv. en
grootm. v. Bronckh. In 1819, '20,
'21. en '16, '27, '28 il Heinrich v.
Brcinckhorat Schepen van Amersvoord, in 1629 Raad, in 1638-40
Raad. In 1641-42 il Warnher:v. B.
Raad, in '43-'66 Schepen. Hij t
19 Mt. 1667. v. Bemme 1, 661 bl.Mr . .Tohan v. B. Raad 1667~58,
Schepen 1680-63, Raad 168'-68 ;
1698 overleden.

Grietgen Warnaendr.
v. B.
geb. 1697

IMSTENRATH.
Vau
Van keel, mei
met een zilveren
zilvereu hartschild (met
(mei roode gegolfde vsssch),
vaasch), vergezeld
verg..eld van 4, 2, 2, 1 St.-Jacobsschelpeu
St.-Jacobsschelpen vsu
van '1
't zelfde.
Helmkam : een
gewapend v. keel.
eeu zilv. Bokshoofd, gewapeud
N. v. lmstenrath
lmslenralh X :N.
;N. Vrij
Vrijvronwe
vrouwe vau
van Mehr

gg~ *

I

~~00<>"

N. v. l X N. v. 1I:iste1l.
:KislelL

,-------Gerard, Hr v. Irustenr.
Gerard.
Imstenr. en Mehr

a>""'~~

=~ ~
. .. z ..
~g :!.g.

Dochter
X
Johau
Johan v. Hochkircheu,
Hochkirchen,
R.ndenrode. 1529.
Ambtm. v. Raudeurode.

X
X

Mugareta
•. Sireithagen,
Streithagen, Michiels
Margsreta v.
(gend Schluu)"dr
Schlun)sdr
en Marg. v. Hulsberg (geud
eu

Ol

"""0"'1:11
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,-------Roberlus
Robertus v. lmst.
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Johan v. I.
Evert v. I.
l.
Everl
Rath,lterr, t 18 Jou.
Rathsherr,
Jan. 1694
geb. 11 Dec. 1645
tong.
t 7 feb. 1711, begr.
28 Okt. 1670.
X 1662
SOPHIA CATH WICHEMS
S. Columba,
Jur. utr. Lic. Burgm< v. Keulen,
X
Maria ltJlisa
Elisa v. Hermann zum Püt,
Pütz
geb. 1652.
1652 .
FRANS V.
._

'--..
~-------

Gerard v. I.
Geestelijke, geb. 1663?
t 23 April 1726.

Helenaa v. I.
,Helen
ttong.
ong.

-

"''''''
'" "
~ ~ffi"

tong.

"'-g. ~
,....(t ...
""'"

~

----~

Cath. 1Lucia
Cdh.
v.1.
1.
v.
geb. 1674,
Maart 1718
t 77 Maarl
X
Maarten Hendrik
Ma.rten
v. DraeBldorf.
Draonedorf.

Anna Sophia Theresi.
Thorosia
v. L
I.
kloosterzuster in 't
Lammetjen o. d.
Burgtruïnen,
t 6 Maart
Maarl 1743,
1743.

p,.

I-'~~

Maria Anna v. J.

.--.
-------------------------------I
I

Maria
ElisaI,.
Elisah. v. L
I.
geb. 1672,
t 2 Nov. 1712.
X
Joh. Arn. Jos.
J08. v. Mylius,
Schepen.

00

-

:::~

..'" 1=':-

Gerardus vau
van lmst.
lmot. de_
des Raths Weinmeister,
Weiumeisler, t 1664.
X
A.uua Jabach,
Anna
Jaboch, Eve,·ts
Everts *l
') en
eu Auua
Anna Reutersdr.

Beruard
Bernard A.lb.
Alb. v. L
I.
keizerl. Oppervoorsnijder
(l'flichBetz)
Weeueu
(Truchsetz) t te Weenen
Jan. 1694
18 Jau.
X
.lhues
Jlhnes Fibns.
Fibus.

~

_ 0 ..
O)n C p..

Gerardu_ v. lmol
lm_t
Gersrduo
Guberuator
Gubernator Hirschfeldi.,.
Hirschfeldi ...

X
X
Susanna de Lewe
Susauua

g -<

-r- p,. 11Q

Johan v. lmsteurath
Johau
lmstenrath
X
X
Agnes
Amstenraeth Ursula Sateruitz
Saternitz
A.gnes Huyn
Huyu v. A.mstenraeth
Arnolds eu
en Barb.
Batb.
I
A.ruolds
v. Maschelreilsdr.
Johan v. lmst.
X
Dorothea v. Celibon, Roberls
Robarts eu
en Mug.
Marg. vau
van Dorlsdr
Dortsdr
~--------,-,--------------------------_.

"Ij

Maria Cath.
v. I.
kloosterzuster,
als voren.

BLESEN en verwante geslachten.

-----

WIJCKERSLOOT.
Margareta v. W.
te Utrecht,
o
23 Aug. X 1653.
Pieter Trossen,

Seedijck.

Anthoni Aernoutsz. v. W.
geh. 1624 te Utr.
23 Mei

X 1647

Cornelia Menlen,
geb. 1629.

UO Juli

X 1649.

BLESEN.

Johann. v. W. 21oAp.
geb. 1629,
X
Warmoesstr.

1650.

Agatha van Doesburg,
te Montfoort.

NB. 't Is onzeker of Anthoni en Johanna v. Wijckerslooth
brollr en zuster waren. Hij is geboren te Utr., zij te Amsterdam.

Cornelia Barchman Wuytiers,
Cornelis en Elissb. Dommers dr,

In 1650 leefden hare ouders niet meer. Zijn vader "Aert" leefde
nog in 1647. 't Is óok onzeker of hij de zelfde Anthonie v. W.

Joh> Eli ••b. B.
geb. 1696,
1717,
13 Feb.
Godefridus Franciscus Cromhout,
geb. 1694.

is die in 1649 met Agatha v. Doesburg trouwde.

X

Johannes Bleaen, geb. te Kenlen 1645,
leeft 1702,
o
30 Mei X 1672,
!l8 Mei
1682,
CIa.. van der Cooghen.
Anna van Schaiek.
Aernaudt B.
geb. 1674,

------------------~
C.tharina B.
ged. in 't Hart,

Clar. B.
geb. 1684,
1709,
Cath> van Gelder, 23 Mt
geb. 1683, Klov. bw. Wesael de Roode.

4 Juli X 1702.

X

11 Dec. 1687,
P t { Cath. v. Beresteyn,
e en Christin. Bot.

I
·---------~I----·-----~I-------~I-----AleUa B.
ged. 29 Jul. 1704.
P t n {Laur. v. Schayek,
ee
Hel. Blesen

(*)

Elisabeth Joonna B.
ged. 7 Ang. 1705.
{ Simon Ruyser,
Elyz. Blesen.

C.th. Cecilio B.
ged. 27 Nov. 1706.
{Pieter Blesen,
Clara Blesen.

Joannea B.
ged. 18 S. 1709
Peet:
Laur. v. Sch.yck.

Fr.nciscus B.
Meter: Gerritje
Barends.

ROEST VAN ALKEMADE.
Mr Auriaen Roe.t
Catharina v. Alkemade,
geb. 1593.
16 O.
1630. geb. 1596, dr van Jan
Helena B.
Klopjen 1658.
Warmo ... tr.
en Elis.b. Pijl (t)

X

•\leydi. R. v. A.
non, t 1664.

I

Johan R. v. A.
t j.

5 Mei X 1669
Ida Maria Crombout, dr v. Jacob en
Marg.reta Wuytie", geb. 3 Mt 16t9.

geb. 1661, Warmoesstr.
o
30 Juni X 1690 (*)
Agne. There.ia Vingboon ,
geb. 1666, Heerengr.
ArnB Petru. 11.
geb. 1693, Heerengr.
20 S.
1720 (*)
C.tharina de la Naye,
geb. 1696,
Kalveratr.

[Helena in
Vondels gr.f?]

Maria Blesen,

21 Feb. X 1751

X

Gertrudia R. v. A,

Mr Aèri.en R. v. A., Regt v. 't Aelm. Weeshuys,
geb. 1639, t 4 Nov. 1692.

Elf kinderen,
Dirck R. v. A.
geh. 25 lilt 1679, t 7 Mt 1751.
o
27 Juni X 1711.
Gertrudis Dutry, dr van Jean
en van Gertrudis FraDcquoy t

-----------......

....

geb. 28 JUlli 1676, t 31 Mei, 1757.

I

DionysiuB Adrianus R. v. A.,

geb 1720, t 7 Febr. 1791.
(3 Mei, 1773 *)

-----

-----~-----I

Jacobus Tleodoru.
R. T. A., geb. 1719,
t 5 Jnli, 1767
X 1746
Eliaabeth Maria Cornelia OEM,

~----------

Gertrudis Maria R. v. A..,

geb. 1721, t 1760.
5 Mei
1758
Jacob Lodewijk Gilles, Rr,
geb. 1728.

X

V,. v, Moesenbrouck, dr v,
Arnoldus R. v. A.
Ant. Oem en Eli.ab. v. Rnyckhove,
X
Françoise Angélique
geb. 8 Feb. 1727.
,--------'GilIes, geb. 1758,
t 1826, dr van
I
Jean Philippe G.
Gertrudis Maria R. v. A.
Theodoru. Joannes
(5 }'eb. 1812 *)
R. v. A.
t jong.
X
Margoreta Jacob.
Theodorus Josephus
Ludovicus FrallciscuB
BSbe v. Wassemler.
R. v. A.
Maria R. v. 1\.
geb. 1783, t 1806.
geh. 1783, t 1809.
(12 Mei 1805 *)
2 kinderen.
(12 Mei 1805 *)

Cathlll'Îna R. v. A.,
t 11 Ap. 1781.

-----

Jacob Gotschalk,
Burggr. R. v. A.,
geb. te Dordt, 1764,
t te Brussel, 11 Sept. 1830.
X 1787
22 Jan. X 1817
Mari. Bubsra Elisab. Maria Catar. Victoria
}'ernandez de Paramo.
Carol. R. v. A

.------ -------

4 kinderen.
(c) Franciscus Jos. Freu.
Ghialenus Bon R. v. A.,
geb. 1791, t 1864.
20 Juni >< 1828 te Brussel,
Maria Francisca Meens,
geb. te Bruaael, 1797,
t aId. 24 Nov. 1835.

De aldus gemerkte namen zijn de personen, ten wier name Vondels graf staat ingeschreven.

Het adelijk gealacht v. Alkemade klimt op tot de XIVe E. Eliaabeth Pijl w•• een kleindochter v.n Jonge
Grietgen Hillebra "en Otter en Mr Corn. Gerb. Ruy.ch (Amaterdammers).
De woonplaatsen zijn 't .drea bij de ondertrouw.
(t)

Johanna B.
Begijn 1658, t 1699.

geb. 1728,

X

[Anna Cristin. B.
t 1689.]

Pieter B.
geb. te Glabbeek,
t 1681.
Warmoesstr.

-------Pieter B.

~------

Cornelia B.
geb. 1659, t 18 Mei 1705,
o
26 Juli X 1686,

I

.----------------------------------I

Jacobua JOB. Ant.
Bon R. v. A.
geb. 1829, t 1866.

Burgg. R. v. A.
X 1853

Ant. Ferd.1Jos. Ghial.
Bon R. v. A., geb. 1832,
25 Jul. X 1859

Maria Louisa Pauline Thérèse

Marie Alice Henr. Louise Noëmi

de Meeua, geb. 1831.

du Sart de Molembaix.

6 kinderen.

6 kinderen,

FRANCIsce. MARIA.

J os.

Theod. Jos. Aut.
Bon R. v. A'J
X 1869
Blanche d'Olmen
de Poederlé.
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Facsimile
van het
het handschrift
handschrift van
van Vondels
Vondels BruiloftsFacsimile van
zang. Het
(in de
de uitgave
uitgave 1876, blz. 194)
Het andere
andere H.
H. S.
S. (in
berust
in het
het Vondelsmuseum.
berust in

vonoet

