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VOORREDE
Lang heb ik geaarzeld, of ik de verschillende opstellen over Vondel en
de zijnen, die ik de laatste 20 jaren in allerlei tijdschriften heb uitgegeven,
zou laten herdrukken in één bundel, naar tijdsorde gerangschikt. Veel er van
scheen mij toch reeds voldoende bekend, nadat het al in nieuwere geschriften
betreffende Vondel was overgenomen 1); andere stukken achtte ik van geen
zóo groot belang, dat zij een herdruk zouden verdienen.
Maar velen, die zich met de studie van den dichter bezighouden, denken
er anders over en herhaaldelijk wordt mij gevraagd,waar 't een Ff 't ander
artikel over Vondel, door mij geschreven, te vinden is. Telkens krijg ik van
bevriende zijde een we1meenend verwijt, dat hetgeen uit de oude archieven is
opgedolven, opnieuw dreigt terug te keeren tot de vergetelheid van weinig
bekende periodieken, indien het niet, in een stevigen bundel vereenigd, opnieuw zou worden afgedrukt.
Ik ben dan ook maar gezwicht voor zóoveel vriendelijken aandrang, vooral
'ook, omdat ik bij een herdruk gelegenheid zou hebben, om hier en daar een
nieuwe vondst in te lasschen en een vroegere aan te vullen of te verbeteren.
'Tevens bleek mij, dat die opstellen, gerangschikt naar tijdsorde, nog duidelijker
Vondels geheele leven omvatten dan de afzonderlijke artikels, en daarop meestal
een geheel nieuw licht doen vallen door de nog onbekende ofvroeger onjuist
begrepen gegevens, die de notarisprotocollen en andere documenten aanbieden.
Daarom heb ik de meest belangrijke oorkonden in originali, met noodzakelijke verkortingen, als bijlagen doen afdrukken, die toch in hoofdzaak de
bronnen vormen, waaraan de nieuwe mededeelingen ontleend zijn.
Het is een moeilijk verklaarbaar feit, dat, terwijl de Nederlandsche regeering al sedert jaren aan onze historici en letterkundigen opdracht gaf om op
hare kosten ten bate van onze geschiedenis de buitenlandsche archieven en
bibliotheken te doorzoeken, nog nooit aan iemand is opgedragen om in sommige toch hoogst belangrijke binnenlandsche archieven, die nog zoo goed als
J) Bijvoorbeeld in ••Het Leven van Vondel". door Dr. P. Leendertz Jr.; in .•Studiën over NederL
Dichten" van prof. G. Kalft'; in "Vondels Bekering" door Dr. Gerard Brom en in de "Werken yan
Vondel" door H. Diferee.
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onontgonnen zijn blijven liggen, een onderzoek in te stellen. En toch zijn dit
oude archieven van de grootste beteekenis, die misschien in geen land zoo
zorgvuldig bewaard zijn als in het onze, wier documenten een schat van gegevens bevatten, niet alleen omtrent de Nederlandsche staatkundige, economische en godsdienstige geschiedenis, maar ook betreffende die van de Nederlandsche kunsten en kunstenaars, van de groote industrieën en der kleinkunsten,
nn goud- en zilversmeden, paarlemoer- en ivoorwerkers en dergelijke; en
vooral ook van onze geleerden, onze dichters en prozaschrijvers.
Het zijn de oude notarisprotocollen, in al de voorname steden van ons
land zorgvuldig bewaard en voor het grootste deel tot voor korten tijd weggesloten in depots, en moeilijk toegankelijk.
Het mag gerust, en zonder eenige overdrijving of vrees voor tegenspraak
gezegd worden: Onze vaderlandsche geschiedenis blijft in eenige harer belangrijke hoofdstukken nog onvolledig bekend, zoolang niet een systematisch en
deskundig onderzoek in deze protocollen is ingesteld door geleerden van verschillende studievakken.
Reeds voor ruim 30 jaar werd door een buitenlandsch geleerde gewezen
op het steeds gesloten blijven dier protocollen. Toen namelijk de schrandere
Duitsche kunstkenner Dr. Bode in 1883, zijne "Studien ZUl' Geschichte der holländischen Malerei" voor het eerst uitgaf, maakte hij reeds de opmerking in zijn
Vorwort: "Sind doch die Notariatsarchive in ganz Holland bisher dem Studium
unver~eihlicher Weise noch immer verschlossen geblieben !" !)
Voor de kunst is evenwel reeds aan deze opmerking tegemoet gekomen;
maar alleen door persoonlijken ondernemingsgeest van Mr. N. de Roever,
Mr. Adr. de Vries en Dr. Abr. Bredius. Maar wat de letterkunde betreft, is,
hehalve het door hun overlijden ontijdig gestaakte onderzoek van De Roever
en De Vries, nog geen opzettelijke nasporing in de Notarisprotocollen gedaan.
De notaris was in onze oude Republiek de vertrouwensman bij uitstek, een oud·vaderlandsch gebruik, waaraan ook wij nog niet geheel zijn ontgroeid;
maar de notaris was voor den I7 de -eeuwschen stedeling nog veel meer. Hij
was als een baken in zee voor allerlei levensmoeilijkheden. Afdoender dan
meer nieuwe middelen tot het verkrijgen van recht en rechtszekerheid bij
ware of vermeende verongelijking, was toen een voor den notaris onder eede
afgelegde verklaring.
Zoo kwam letterlijk alles voor den notaris; naast boedelscheidingen en
erfenissen, . alle uitvindingen en handelsondernemingen, alle nieuwigheden,
zelfs die op chirurgisch gebied, ook sociale, economische en hygienische misstanden, en niet te vergeten de godsdienstige verhoudingen.
Moeten onze moderne notarissen, voor de uitgebreidheid hunner zaken,
slechts met leedwezen constateeren, dat dergelijke gewoonten in den loop der
tijden verloren gingen, de historievorschers onder ons kunnen onzen voorvaders
niet dankbaar genoeg zijn, dat ze zoo hun zaken en zorgen officieel voor ons
hebben vastgelegd.
De rijkste mijn voor belangrijke akten is natuurlijkerwijze in meer dan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.._ - - - _ . _ - - - - - - 1)
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een opzicht het notarieele archief van Amsterdam. Van oudsher was er de
stedelijke regeering op bedacht, ook dit archief in goede orde en zorgvuldig
te bewaren. De notarieele akten moesten na verloop van tijd gedeponeerd
worden op de minutenkamer, die daarvoor reeds was ingericht in het oude
stadhuis, dat de onmiddellijke voorganger werd van het kunstgewrocht van
Jacob van Campen. Het stadhuis was ook wel de aangewezen plaats voor
deze kostbare protocollen, niet alleen om de veiligheid en de onschendbaarheid der minuten; maar ook omdat oudtijds de stadssecretaris tevens notaris
was en het zoo voor de hand lag, dat de akten, waarin aller particuliere
belangen geregeld waren, ook onder de berusting zijner opvolgers bleven.
Ook hierbij kwam dus de zorg der vroede vaderen sprekend uit.
Waar in Amsterdam notarieele protocollen verloren gingen, hadden dan
ook alleen de elementen schuld en vooral heftige branden hebben onder het
Amsterdamsche notaris-archief meer dan eens duchtig huisgehouden. Zoo is
het gekomen, dat van de 9 notariskantoren, die bij het begin van den 80jarigen oorlog in Amsterdam bestonden, geen enkel stuk is overgebleven. Wel
is de naam bekend van een der titularissen uit die dagen, namelijk van den
notaris Mr. CorneJis Hamerode of Hameroodt, een rechtsgeleerde van betee·
ketlis, tevens geschiedschrijver, die een Beschrijving valt Holland, Utrecht til
Gclderla1Zd heeft nagelaten, waarin ook Amsterdam wordt herdacht. Hij liet dit
geschrift na aan een jongeren ambtgenoot, den notaris Jacob Gijsbertsz of Gis·
berti, van wiens protocol gelukkig een groot aantal registers bewaard zijn, wier
belangrijke inhoud bewijst, hoeveel onschatbare gegevens in de overige notarisregisters verloren zijn gegaan. I)
Wat er van de oudste en vele latere stukken geworden is, valt niet moeilijk
te gissen. Toen het nieuwe, in 1655 betrokken stadhuis, van Jacob van Campen
nog in aanbouw was en de oude notarisprotocollen nog in het daarvóór staande
oude Stede-huys geborgen waren, raakte dit op Zondag 7 Juli 1652 's nachts
in brand. Wagenaar zegt uitdrukkelijk: "Men houdt voor zeker, dat er ter
deezer gelegenheid veele oude Registers en stukken verbrand zyn." Toch werd
alles gedaan om de stukken te redden, want "Eenige yveraars voor Stadsdienst streefden midden door de vlammen naar de secretarye en keerden met
armen vol boeken en papieren terug." Ongetwijfeld hebben ook de notarieele
protocollen bij die gelegenheid veel geleden. Maar nog ernstiger gevolgen had
een brand in 1762 uitgebroken in het stadhuis van Jacob van Campen. In den
nacht van 12-13 October ontstond toen brand in een vertrek vlak boven de
Kleine Minutenkamer, waardoor daar eenige notaris-registers in vlammen
<Jpgingen. Zoowel bij de eerste als bij deze laatste ramp blijken de documenten ook veel door waterschade g'eleden te hebben. In vele pakken vindt
men althans de bladen door het water zóó vast op elkander geplakt, dat zij
') De oudst bewaarde stukken te Anlsterdam zijn te vinden in het prot~1 van den notari.
Pylorius, namelijk van 1578 af. Andere oude akten in de protocollen van Eller, de VeerDa 1586 .
Salomon Henrix: na 1590, van Lieven Heylinc na 1591. van J. Gisberti van 1591. Cornelis Arissen van
Huyswaert van af 15921. van David Daniels Mostaert van 1592 en van Jan Franszen Bruyningh van 1593
af. Cornelii Haemrodii Alllstelodam. Bataflia~ 1IYbiNmqm! OMnium illt~r Htlium et Flroull1 b,..tfJ'i~'
dUt-ri)h"o is in 16II uitgegeven door Pontanl1s, achter zijn Rtytt", d terbis Amsitlodamnuifl1lt lJiStlWlft.
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niet zonder beschadiging gescheiden kunnen worden. Van andere registers en
pakken zijn de randen door het vuur zóó sterk aangetast en vernield, dat zelfs
groote stukken van den tekst verloren zijn.
De protocollen bleven verder in de Minutenkamer veilig bewaard tot 1808,
maar toen begon voor het notarieele archief een echt 19de-eeuwsche periode
van beweeglijkheid, niet juist altijd ten voordeele van de chronologische orde
van het geheel. Met veel oude paperassen, werden alle registers onder koning
Lodewijk uit het Raadhuis-paleis gehaald en zoo kwamen de notarieele akten
terecht in de pas aan den eeredienst onttrokken zoogenaamde Nieuwe Walenkerk aan de Prinsengracht op den hoek van het Molenpad. Toen daar echter
in 1835 de stadsarmenschool geopend z.ou worden, ging het notaris-archief
naar de voor dien tijd inderdaad uitmuntende bergplaats boven in het nieuw
gebouwde Gerechtshof op de Prinsengracht, en in de jaren 1870 en 1871 deed
hier notaris J. C. G. PolIones het eerste pionierswerk voor de latere ontginners
van dit archief, door het geheel op de notarissen te inventariseeren.
Eerst in 1892 kreeg het notarieele archief een eigen, wel zeer bescheiden,
maar geheel brandvrij huis in een gebouwtje van ijzer en steen, dat weinige
bezoekers van het Leidsche Plein daar verborgen wisten tusschen de Korte
Leidsche Kade en de preventieve gevangenis. En thans nu het Amsterdamsche
notaris-archief voor goed op zijn juiste waarde geschat gaat worden, verkreeg
het ook een waardige opberging, daar waar het krachtens zijn oorsprong hoort:
in het ruime gemeente-archief, dat in het oude Raadhuis van Nieuwer-Amstel
aan den Amsteldijk is ingericht. Weinig zullen de oud-HolJandsche notarissen
vermoed hebben, dat het meest beteekenende gebruik van hunne minuten zoo
eerst eeuwen later komen zou.
Het was in het gebouw op de Prinsengracht, dat De Roever, De Vries en
Abr. Bredius op eigen initiatief de notarieele archieven van Amsterdam begonnen te onderzoeken, en het zijn hunne merkwaardige ontdekkingen, die de
eerste jaargangen van het tijdschrift Oud-Holland zoo belangrijk maakten voor
alle kunst- en oudheidkenners.
Voor de kennis van het leven van Vondel en de zijnen is het naspeuren
der notarieele akten en protocollen ook onschatbaar, al is het meestal een
hopeloos werk. Dagen lang zoekt men vergeefs; honderden akten verplaatsen
u bij het doorbladeren in het dagelijksche, het intieme, ja, het allerintiemste leven
onzer 17e eeuwsche vaderen, bij al hun wel en wee, hun rijkdom en armoe;
van 't hoogste belang, indien het meestal geen absoluut onbekende personen
betrof. Maar plotseling brengt een bekende naam, een handteekening U in
vervoering, en geeft het lezen van 't eeuwenoude schrift U een nieuwen blik
in Vondels familieleven, zijn zaken, 't ontstaan van zijn verzen, op zijn verwanten en vrienden.
De naïeve stijl dier akten, het letterlijk wedergeven van de gesprekken,
die zij bevatten, maken deze stukken vaak tot tafereeltjes uit het echte, volle
leven, zooals geen romanschrijver of fijnschilder ze kan afbeelden. De hier op
verschillende plaatsen ingevoegde facsimilé's der handteekeningen geven, naar
mij voorkomt, op geheel eigenaardige wijze het karakter weer van de schrijvers.
Bijvoorbeeld de zwierige krul van den verkwistenden Joost Jr., de naïef-keurig
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getrokken letters van de jeugdige Maria, de ineen gestrengelde familienamen,
de kloeke hand van Sara Cranen en de vastberaden naamteekening van Clementia, vooral het fraaie schoonschrift van Tesselschade, evenals de brieven
van Willem, enz. - zij zijn alle geheel in overeenstemming met de personen,
zooals wij hun aard leeren kennen.
Mogen de geestige woorden van Arsène Houssaye, die hier zoo juist op
slaan, velen aansporen om zich op dit archiefonderzoek te gaan toeleggen. Zij
zullen hun moeite zeer ruim beloond vinden:
"Pour l'histoire intime de Part et de la littérature, on n'a pas assez
consulté les archives notariales. Les romanciers eux·mêmes ne se doutent pas
des trésors enseveJis dans les feuilles de papier timbré. Que de traits de lumière! que d'échappées! que d'horizons vers Ie passé! La vie privée est là.
Les murailles qui la protégeaient tombent devant vous. Le secret des affaires,
qui est sou vent Ie secret du creur, a brisé son cachet. Le notaire à qui Pon
confessait sa maison, comme un prêtre son creur, n'a rien dévoilé pendant
qu'il vivait. Mais tous ces parchemins vieillis appartiennent à l'histoire après
deux ou trois générations".1)
Met groote voldoening, en erkentelijk, wil ik hier vermelden, dat Dr. Abr.
Bredius, bij zijn veeljarig onderzoek der notarisprotocollen, mij tal van akten
over Vondel en de zijnen heeft aangewezen.
De heer C. R. de Klerk, die voor dit boek de vervelende taak van proeflezer heeft willen vervullen, ontvange hiervoor mijn hartelijken dank. Het werk
dat mannen als Lipsius en Nihusius volgens goed, oud gebruik op de drukkerijen van Plantijn en Blaeu hebben verricht, heeft hij met groote scherpzinnigheid en nauwkeurigheid uitgevoerd. Dat er, helaas, nog drukfouten in
voorkomen, mag hem zeker niet geweten worden, maar aan het ontbreken
van beroepscorrectors op de drukkerijen.
De uitvoerige registers en de Genealogieën dank ik aan de zorgvuldige
band van Haar, aan wie dit boek is opgedragen ter herinnering aan zoovele
aangename en gelukkige uren van gezamenlijke studie, en bespreking van de
onderwerpen, die ons beider belangstelling aantrekken.
DE SCHRIJVER.
HEEMSTEDE, Kerstmis 1917.
1) Les Charmettes.
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Vondell - zie de polsen zwellen
Van het warmer kloppend bloed;
In de handen beeft de veder,
Die dien naam hergeven moet;
Vondel - duizend duizend stemmen
Geven antwoord, zingen 't lied,
Dat den dichter roemt en huldigt
Als monarch op 't kunstgebied.
Dr.
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Voorzaten - Aanko~st in Holland (1596) - Dichter (1605)
Winkelnering (1613) - Zwager Abraham (1606- 16J3).

Bij de studie van het leven en de werken van Vondel, treft
het ons geheel bijzonder, dat deze fijngevoelende dichter, die heeft
uitgemunt in het bezingen en weêrgeven van groote en merkwaardige vrouwen, in geen van zijn werken melding maakt van
zijne moeder.
Hoevele gelukkige bruiden, of voorbeeldige moeders heeft hij
niet, zoo hartelijk, zoo schalks vaak, in zijn verzen gehuldigd, en
bezongen in zijne bruiloftsdichten, die zoo vele jonge paren hebben
doen lachen en blozen.
Hij wist, van zoo nabij, de waarde van een moeder te schatten,
door zijn eigen vrouw, Maeiken de Wolff, de onvergetelijke moeder
zijner kinderen, te vroeg door hem verloren, en zoo hartelijk
herdacht, toen zij op 't Onze Lieve Vrouwe koor van de Oude
Kerk begraven was:
Marie, al laat ghy my alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheên
Staan eeuwig in mijn hart geschreven.
Hoe veer dees voeten moghten dwalen,
'k Sal derwaart m,ijn bedruckt gesicht
Nog slaan, daar voor het rysend licht
Uw bleecke star ging onderdalen.

En toch heeft Vondel zijn eigen moeder nooit bezongen.
Behalve op één plaats, in 't voorbijgaan, in de "Voorreden" van
"De Heerlijckheid van Salomon" 1) (1620), doch hier van geen
beteekenis, noemt hij in geen van zijn geschriften Sara Cranen,
1) "Maer eer ghy u aen onze rymen ergert, zoo bidde ick dat ghy ... '
overweeght. . .. dat mijn moeder mij geen beter nederduyts geleerd heeft."
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de kloeke vrouw, die, met haar drie kinderen, haar man van Keulen
uit gevolgd was naar Amsterdam.
Vondel heeft'zijn moeder tot op zijn 50e jaar mogen behouden,
en werkte reeds vroegtijdig mede in de zaak, die zijn vader haar
had nagelaten, en waarin zij haar zoon opleidde, zooals later zal
worden aangetoond.
Bijna alle groote dichters brengf$n een dankbare hulde aan
hunne moeders. Velen verklaren aan haar hun geest, hun ontwikkeling te danken.
Al volgt evenwel, uit het in zijne werken niet voorhanden
zijn van eenige vermelding van Vondels ouders, nog geenszins
zeker, dat hij nooit een vers aan hen zou hebben gewijd, het is
toch van belang te onderzoeken, of er wellicht redenen bestaan
kunnen hebben voor dit zwijgen van den zoon, die, in geen om·
standigheid bijna, gezwegen heeft en dien dit vers zoo juist
kenschetst:
Al wat me op 's harten grond leit
Dat welt me naar den keel.

Zeer schaarsch en van weinig beteekenis zijn de gegevens, die
omtrent de ouders van Vondel bekend zijn. Door een aantal
akten uit de oude notaris-protocollen zal ik trachten die aan te
vullen, en daarbij zelfs nog verder teruggaan dan Vondels ouders.
Latere documenten zullen de verhouding van Vondel tot zijne
moeder en naaste verwanten wat ophelderen.
Evenals twee eeuwen later hun Zuid·Afrikaansche stamverwanten, de Boeren, hebben ook de Zuid·Nederlandsche familieleden
en geloofsgenooten van Joost van den Vondel, op het einde der
16e eeuw een "Grooten Trek" ondernomen om bevrijd te worden
van een juk, dat hun vrijheid belemmerde en dreigde hun ondergang te worden, doordat het hun heiligste godsdienstige gevoelens
zocht te onderdrukken.
De schrikwekkende gebeurtenissen, die omstreeks 1571 te
Antwerpen den kring der eenvoudig en stil levende Doopsgezinden
in beroering brachten, dreven tal van nijvere burgers uit hun
vaderstad en hunne bezittingen in den vreemde.
De hoedenstoffeerder Joos van der Vondellen, dien wij met 11
zullen aanduiden, en diens aanstaande schoonvader, Peter Kraen,
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knoopenmaker, verlieten de stad aan de Schelde onder den druk
der vervolgingen door den Markgraaf van Antwerpen ingesteld
tijdens Alva tegen hen en hunne geloofsgenooten.
Op 22 Juni 1569 was er een Joost de hoedenmaker als her·
dooper in 't openbaar verbrand. Wellicht behoorde hij tot de
Vondelfamilie 1).
Al vergist zich Gerard Brandt, Vondels levensbeschrijver, in
de namen der personen, de feiten die hij vermeldt omtrent de
vervolging, gericht tegen het gezin, waaruit Vondels moeder,
Sara Kranen, is gesproten, zijn ongetwijfeld juist. Ziehier het ver·
haal volgens dezen geschiedschrijver2).
Peter Kranen, Vondels grootvader van moederszijde, "was met zijn echt·
genoot, ten tijde der felle vervolginge ter oorzake van de Reformatie, toen
men de plakkaaten smeedde, en in de Nederlanden te werk stelde, daar men
van zeide, datze meer met bloedt dan met inkt waaren geschreven, het ge·
voelen van de weerlooste der Gereformeerden, de Doopsgezinden, toegedaan:
zich houdende aan hunne vergaderingen, toen 't halzen kostte. Maar 't werdt
haast overgedraagen, en zijne huisvrou, op 't uiterste zwanger, door den Mark·
graaf van Antwerpen gevangen. Hij ontsprongh 't ter naauwer noodt achter
uit het huis. Zyn vrou op den Steen, de stadts kerker, gebraght, kreegh van
ontsteltenisse den arbeidt op den hals. Doch haar werdt, op 't aanloopen, en
onder borghtoght van eenen Hans Michiels, haaren neve, toegelaaten naar
huis te gaan, daar ze baarde en baar kraam .uithieldt.
Toen most die borg, die zyn' hals voor haar te pandt hadt ges telt, haar
weêr op den Steen leveren. Als zy daar, bitterlyk schreyende, zoude intreeden,
troostte haar Hans Micliiels met deeze woorden, "Nicht, ik breng u met deeze
handt wel op den Steen, maar ik beloof 'er U met d' andere weêr af te bren·
gen." Maar sedert uit den Markgrave verstaande, datze ten vure was verweezen
en met zekeren Leeraar zou sterven, vondt hij zich in d'uiterste verlegenheidt,
badt om uitstel, en vraagde, "Of men, een haarer kinderen van een Priester
Kat)lolykelyk laatende doopen, haar niet zou konnen redden?" 't Antwoordt
was: "Misschien ja." Op welke hoope men in der yl een der kinderen, (met den
vader naar Keulen gevlucht) een dochter, naar Antwerpen ontboodt, daar men
't kindt naar de gewoonte der Roomsche kerke doopte; waar op de v.erweeze
moeder door veel voorloopens en voorspreekens, ten leste, onder belofte van
Katholyk te zullen leven, werdt losgelaaten. Zij begaf zich sedert naar Keulen
bij haar' man en kinderen, daar ze 't vervolgh ontschuilden: en de dochter, die
om haar moeder te redden, door een' Pricster gedoopt was, Sara Kranen ge·
naamt, werdt namaals de moedcr van Vondel, onzen Dichter."
1) Génard, "Aanteekeningen over de voorouders van Vondel". Gen t, 1887, bI. 9.
I) Brandt, ,;Leven van Vondel". Uitg. Hoeksma, bI. 9-10. (Vroeger Kraen,
later wordt steeds: eraan gespeld.)
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Het is bekend, dat Brandt de namen verwart, en dat de
gedoopte dochter, volgens onderzoek van Génard. niet Sara, maat
Anna heette, en dus niet de moeder van Vondel werd.
Het is zoo begrijpelijk, dat deze mannen en vrouwen, nu
hunne gezinnen verschrikt uiteen werden gedreven, tot opbeuring
hun Bijbel opsloegen en daar lazen en getroost ópvolgdende
woorden door den Heer tot Abraham gesproken: (Gen. 12) .Ga
uit uw land en uit uwe maagschap en uit uws vaders huis naar
het land, dat Ik u wijzen zal .... En Abraham toog henen .gelijk
de Heer tot hem gesproken had".
Doch niet gelijktijdig trokken de Kranen en de Vondels naar
Keulen. Wij zien Peter Kraan en de zijnen reeds in 1571 vertrekken.
Daar echter al de kinderen uit het 2 d e huwelijk van grootvader Joos van der Vondellen I, met Catharina Sampsons, tusschen
1563 en 1572, als katholiek gedoopt voorkomen in de registers van
de Kathedraal te Antwerpen, (Génard, bI. 15)1) moet men wel aannemen, dat de vader toen nog denzelfden godsdienst beleed, tenzij
hij, onder den dwang der vervolging, zijn kinderen roomsch hebbe
laten doopen, evenals Brandt dit verhaalt van Kranens dochter. Dit
is evenwel niet waarschijnlijk. Het is vrij zeker, dat Vondel I niet
uit Antwerpen gevlucht is, omdat hij katholiek gebleven was.
Vondel 1I, de zoon daarentegen gelijk Brandt vermeldt, .week
desgelijks om 't vervolgp naar Keulen", doch hij blijkt eerst in
1582 op trek te zijn gegaan met zijn gezin. Als lot'- en geloofsgenooten bleven ook dáár de Vondels en de Kranen in één kring
verkeeren, waardoor het huwelijk van Vondels oudsten zoon
Joost 11, uit zijn tweeden echt, met de dochter van Peter Kraan,
Sara, in 1585 tot stand kwam.

1) De mededeelingen van Génard kunnen worden aangevuld met het
bericht. dat ook Joost van den Vondel 1I (dus Vondels vader) geboren is uit
het 2 de huwelijk van Joost v. d. Vondel I, met Catharina Sampsons, te Antwerpen,
waar zij in 1557 een huis huurden. Dit blijkt uit de hierna medegedeelde akte
van 18 Juni 1604. De kinderen, die dus, als katholiek gedoopt, in de registers
der Hoofdkerk staan ingeschreven, zijn:
A. Catharina v. d. V. 18 Oct. 1563.
B. Christin a v. d. V. 13 Sept. 1570
C. Susannna v. d. V. 22 Aug. 1572.
.
Verder D Joost v. d. Vondel II geb. vóór 1563 (?) van wien niet blijkt of
hij in de katholieke kerkregisters voorkomt. De sub. B vermelde dochter wordt
door Génard bij vergissing ook Catharina genoemd. (Verg el. hier bI. 14.)
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Op. Vondels moederlijke grootmo~der, .Kranens. vrouw, Clem~n
ti~X .... is, in verbanp met'~ dichters jeugd, nog niet voldoende,.de
aandacht gevestjgd. Een merkwaardige studie, nog te weinig opgffmerkt; heeft Dr.. J. vat:l, der Valk, te Rott~r:dam, aan deze, vrouw
gewijd. 1) Hij heeft namelijk, op zeer aannemelij~e gronden bewezen
uit de door Dr. Génard. uitgegeven archiefstukk~n, dat Clementia, ge
vrouw· van Peter Kraan, in het roomsche geloof is. gebleven tijdens
de vervolging in 1571, terwijl haar man m~t de kinderen naar
Keulen was gevlucht en zij, wegens haar zwangerschap te Antwerpen
was. ac)ltergelaten .
.In de processtukken betreffende de vervolging der Doopsgezinden toch wordt Peter Kraan steeds als de schuldige vermeld,
en zijn vrouw niet alszoodanig genoemd. Zij werd blijkbaar, a.ls
gijzelaarster, te AntwerpeI:l gevangengehouden, om haar man tot
t~rugkeer te noodzaken en hem zoo in handen te krijgen. Zij. is
~oen. c;>p voorspraak van een neef, Hans Michiels, in vrijheid gelaten,
op voorwaarde, dat zij voortaan trouw volgens de katholieke leer
:zou blijven .leven, en dat een der kinderep, een 31/'1. jarig or.gedoopt
meisje, uit Keulen teruggebracht en nog gedoopt zoude wordep.
Dit g~schiedde, en volgens Dr. van der Valk is Çlementia verder,
ook na haar komst te Keulen, haar geloof getrouw gebleven ..
Zou hierin niet de verklaring te vinden zijn van den katholieken
geest, die nog in enkele van Vondels vroegste gedichten doorstraalt? Waarom zou de jonge Joost, die zijn grootmoeder z~ker
nog te Keulen gekend heeft,. en, volgens de innige familieverhoudingen, met h!lar in aanraking gebleven moet zijn, niet reeçls
vroegtijdig katholieke indrukken van ha.ar ontvangen hebbt1n,
waarvan hij later de herinneringen nog in zich voelde opkomen.?
He,t. woord en het voorbeeld van grootmoeder Clementia kan de
vr~ege jeugdindrukken hebben gegeven, de VOren waarin hetgodsdienstig zaad zoude ontkiemen, om na ruim een halve eeuw d~t;l
."boom des levens" voort te brengen, die. krachtig voor hem
"bloeide dag aan dag."
Ook aan den Rijn werd den Doopers, wegens hun geloof, ge~n
') "Vondel's Grootouders onder Alva om het geloof vervolgd." In het
Societatis Student. Reformat. 1912. ~ie" Van Onzen Tijd" 19t 1- 12,
No. 46, bI. 748.
.

Annua~jum

6
rust gelaten. Nog slechts enkele jaren was het gezin gezegend met
twee kinderen, Clementia (geb. 1586) en de toekomstige dichter
Joost (geb. 1587) - of in 1588 werd een zekere "Joost von
den Funden, ein Hutmacher" als Wederdooper aangewezen 1). Was
dit de jonggetrouwde, of zijn vader? 't valt niet zéker uit te maken.
Ik veronderstel, om redenen, die ik straks zal aangeven (zie bi. 9 en
14), dat het de zoon was, (die ook het vak van hoedenstoffeerder
uitoefende). Het gezin was in 1594 weder met een dochter, Sara,
vermeerderd, en in 1595 had weder een vervolging van Herdoopers te Keulen plaats; Vondel, de hoedenstoffeerder, werd als
.Dooper" met een zware boete bestraft, die hij echter, met het
oog op zijn zwakke financiën, tot een bod van 1 2 goudgulden
wist af te dingen, hetwelk aanvaard werd 2).
In hetzelfde jaar gaat Joost van den Vondel Il met Sara
Cranen en hun drie kinderen, waaronder de zevenjarige Joost, de
aanstaande dichter, weer op trek. Eerst naar Frankfort, dan naar
Bremen, verder eenigen tijd naar Utrecht, en vervolgens naar
Amsterdam, waar de vurig begeerde vrijheid eindelijk gevonden
werd. Andere Antwerpsche vluchtelingen hebben in die jaren ook
de wijk genomen naar verschillende Duitsche steden, Hamburg,
Dantzig, enz. Men mag dus wel aannemen, dat de groote omweg,
dien de Vondels op hun reis maakten. in hoofdzaak ten doel had
in die steden lotgenooten, of familieden te bezoeken wellicht ook
om over de toekomst te beraadslagen.
De reden, waarom deze rustige Wederdoopers én te Antwerpen én te Keulen zoo streng vervolgd en geweerd werden,
moet zeker gezocht worden in de verschrikkingen doorhunlle voorloopers in 1529- 36 te Munster en elders teweeggebracht alsook,
voor Antwerpen, in de algemeene onderdrukking van hervormden
onder Alva. Reeds vroeger in 1534-35 hadden zij ook Amsterdam
in rep en roer gebracht; maar bij de aankomst der Keulsche Wederdoopers in 1595 was de Amsterdamsche Magistraat blijkbaar deze
troebelen niet meer indachtig, zoodat hij de kalme nazaten rustig
Amstels veste liet binnentrekken. Toch moet het den jongen Vondel
vreemd hebben aangedaan toen hij, op het oude Raadhuis aan
') L. Ennen; "Gcschichte der Stadt Köln", Dl. V, bI. 461 en 484.
I) Als voren, bI. 461.
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den Dam, voor den Magistraat verschenen, daar de oude schilderijen
zag hangen, waarop dpor Barent Dircksz. de oproeren van zijn
geestelijke voorvaderen, en hun executie waren afgebeeld.Vondel bracht dit bij de "Inwijdinge" van het nieuwe Stadhuis jn 1655 nog in herinnering: (vers 93 volg.)
.•. toen Beukels rot haer moedernaecktewaerheit,
Het licht der logentaele, als een herbore klaerheit,
Wou planten op den Dam, ten trots van 't wapenkruis:
Gelyck de schilderkunst, op 't afgebrant Stadthuis,
Getuighde menigh -jaer.

Het verblijf der Vonde\.-familie te Utrecht, waar Joost en ook
Clementia schoolgingen, en dat niet lang, hoogstens één jaar, tot
IS9Ó, geduurd heeft, ligt nog steeds in het duister. Waarom werd
eerst in 't Sticht gepleisterd? - Dr. P. Leendertz Jr. heeft te~
recht verondersteld, dat daar familie-leden gewoond hebben,
misschien reeds vroeger uitgeweken. I) In de Catharijne-kerk aldaar
vond hij althans vermeld een grafkelder ten name van Evert van
Vondelen. Omtrent dezen is verder niets bekend.
Maar de aanleiding tot het verblijf te Utrecht wordt wel
nader toegelicht door een akte uit het protocol van den notaris
Nicolaas Verduyn te Utrecht. (Zie bijlage XVII). Dit stuk, opgemaakt
3 November 1620, is het testament van een tante des dichters,
een halve zuster van zijn moeder Sara Cranen.
Deze "Erentrijcke Joffrouwe" is genaamd Agneta Wielss, van
Ceulen, weduwe van zaliger Dirck Cnobbe, wonende te Utrecht.
Zij vermaakt in de eerste plaats, aan Sara Peter Cranendochter,
haars testatrices halve zuster, weduwe van zaiiger Joost van den
Vondel, wonende te Amsterdam: "drie goede goude rozennobels
in specie."
Uit het bestaan van deze halve zuster volgt dus, dat de
vrouw van Peter Kraan, 's dichters grootvader, genaamd Clementia X, reeds een vroeger huwelijk had gesloten en wel met zekeren
Wielss van Ceulen, (vermoedelijk vóór haar echtverbintenis met
Peter Kraan,) waaruit Agneta Wielss geboren is. De verwantschap
is dus als volgt op te stellen:
1) "Het Leven van Vondel", blz. 13.
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I r
Wielss van Ceulen

x,

van Antwerpen

·X

'" 11
Peter Craan
van Antwerpen.
I

Agneta Wielss

X
Dirck Cnobbe

Sara Peter Cranendochter
te Keulen, 1585.

X
Joost van den Vondelen II

Het eerste huwelijk met den Keulenaar Wielss, die waarschijnlijk
in die stad gevestigd was, moet ook te Arltwerpen zijn gesloten.
Kan dit eerste huwelijk misschien de aanleiding zijn geweest, dat
juist Keulen als verblijfplaats voor de vluchtelingen gekozen werd?
Volgens Vorsterman van Oijen,l) zou ook de oude Vondel, vóór
zijn huwelij~ met Sara Cranen, reeds te Antwerpen gehuwd zijn
geweest. Zijn tweede huwelijk sloot hij- te Keulen.
Agneta Wielss, de halve zuster, was wel ouder .dan Sara
Cranen, omdat veel er op wijst, dat Peter Kraan getrouwd was
met de weduwe van Wielss. De familie-relatie is dus aangehouden,
ook .nadat Agneta naar Utrecht was uitgeweken. vóor de aankomst van Vondel met de zijnen, en daar was blijven wonen als
weduwe van Dirck Cnobbe, die toen een broeder Herman had te
Wesel, wat wijst op vermoedelijk Duitsche afkomst van de
familie Cnobbe.
De akte vermeldt, dat Agneta in 1620 te Utrecht woonde
ten huize van CornelisWillemsz van den Vliet, bijgenaamd Cris.
scheepstimmerman in het Kromhout. Het verblijf van deze tante
kan dus de aanleiding zijn geweest der aanvankelijke vestiging
van het Vondelgezin te Utrecht, waar zij dan reeds woonde in
1595 toen Sara Cranen met man en kinderen in Holland kwam.
De akte vermeldt verder, dat Agneta, na eenige legaten, tot
haar universeele erfgename benoemt Geertruydt Dircxdochter,!l)
de natuurlijke voordochter van haar man, en tot haar voogd, den
1)."Joost van den Vondel en zijn geslacht." (1887) blz. 14-15.
I) Al brengt de naam Geertruidt Dircxdochter een gelijknamige vrouw
in herinnering, die in Rembrandt's gezin een voorname plaats bekleedde,
namelijk Geertghe Dircx, de minnemoer van Titus van Rijn, - zonder nader
bewijs kan toch niet aan één persoon gedacht worden.
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bovengenoemden broeder. haars mans, HermanCnobbe te Wesel.
Agneta ligt ziek t~. beel, als zij .haar, testam~nt maakt ten huize
·van 'C;:ornelis .Willemsz, in qe achterkamer. Zij woonde dus bij
dezen in huis, en was waarschijnlijk reeds op leeftijd: hem vermaakt zij een nieuwen rouwmantel en rouwhoed. De verdere
legatarissen zijn Trijntgen, huisvrouw van den passementwerker
Abraha,mRutt~n te Utrecht" een vak, dat ook in de Vondelfamilie
beoefend werd. Het hierachter volgende afschrift der akte zal
iedereen in staat stellen de bewijsgronderl te beoordeelen en misschi~n nog verdere conclusies te trekken. 1)
De oude grootvader Joost I, te Antwerpen gehuwd, in tweeden
echt, met Catharina Sampsons,') indien hij al te Keulen met zijn
zoon verblijf heeft gehouden, is zeker niet mede naar Amsterdam
getrokken. Brandt zegt, dat alleen Joost II met Sara Cranen de
reis ondernomen heeft. In een Amsterdamsche notarieele akte
van 18 Juni 1604, door Joost 11 opgemaakt, worden Joost I.en
Catharina Sampsons als overleden vermeld, terwijl daarin niets
van een verblijf te Keulen gerept wordt, maar zij alleen als Antwerpenaars genoemd worden. (Zie bijlage IX).
Pas was Joost v. d. Vondel 11 met zijn gezin in 1596 te
Amsterdam aangclmmen, of hij legde op 27 Maart 1597 den
poorterseed af, en ontbood bij zich op 15 Juli van hetzelfde jaar
den notaris Lieven Heylinc om met zijn vrouw hun testamentte
maken. (Bijlage I).
Zij worden daarin genoemd: "d'eersame Joost van de Vondel,
coopman van syde en geboren van Antwerpen ende d'eerbare
Sara Cranen, zijn echte huysvrouw, tegenwoordig wonende binnen
J) Het'verdient opmerking, dat nog in de 19de eeuw, en ook thans nog
te Utrecht Vondeleiden wonen: 27 Feb r. 1835 geb. Elisabet, dochter van
Josephus van den Vondel en Johanna Wijnands. 23 April 1839, overleden
Cato van den Vondel, oud 5 jaar en 6 maanden, wonende Mariaplaats.
'25 Maart 1840, geb. Wilhelmina, dochter van Joseph van den Vondel.
1849, overleden Josephus van den Vondel.
Het Centrum bevatte nog in 1910 deze advertentie:
"Gehuwd:
Dirk van den Vondel
en
Johanna Gerarda Comelia Uyte~aal
te Utreèht."
') Zijn eerste vrouw was ,Anna van Uffele, gehuwd 1545.

10

deze stede". Het testament is .gedaan binnen Amsterdam, ter
woonstede van hem testateur in de Warmoesstraet,l) daer uythangt
de R~clltva"dig'e Trou". Als getuigen waren tegenwoordig Willem
de WoUT en Michiel Michiels.
Vondelonderteekent:

Wij treffen den ouden Vondel dus reeds terstond in gezelschap van een Keulenaar en een Antwerpenaar, die blijkens hun
optreden als getuigen, tot zijn vertrouwde vrienden behooren.
Michiel Michiels voert onze gedachten weêr terug naar den tijd
der Antwerpsche vervolging, toen de vrouw van Peter Kranen,
die des dichters grootmoeder zou worden, op 't Steen gevangen
zat en .onder borgtocht van een en Hans Michiels, haren neve",
werd vrijgelaten, zooals Brandt verhaalt. Ook hij kan tot de
Doopsgezinde uitwijkelingen gerekend worden, die Antwerpen
verlieten, zich te Keulen ophielden, om zich eindelijk, evenals de
Vondels, te Amsterdam te vestigen.
Ofschoon eh. Brandt vermeldt, dat de oude Vondel 11 hoedenstoffeerder was, en deze ook in Keulen vroeger als .Hutmacher"
genoemd wordt,2) heeft hij, na zijn vestiging in. Amsterdam, dit
vak blijkbaar laten varen, daar hij in dit testament, op 15 Juli 1597
verleden, "coopman van syde" genoemd wordt.
Deze verandering valt ook goed te verklaren, als men in
'toog houdt, dat de hoedenmakers tot 1621 in geen gilde vereenigd waren, zoodàt, gelijk de toen gemaakte ordonnantie zegt:
"onder de gemeene viltho~denmakers binnen deze stad groote
disorder en ongeregeldheid is, zoo wegens kwesties en misverstanden,
tusschen meesters en knechts voorvallende nopens werk, leertijd
enz., als -ten aanzien van de vreemde Hoedenmakers, die met slechte
1) Korten tijd nadat Vondel en Sara Cranen in de Warmoesstraat gevestigd waren, half Juni [597, werd de buurt opgeschrikt door een hevigen brand,
die het noordelijk deel van hun straat van de O. Z. Armsteeg (waar het vuur
ontstond) tot aan de Nieuwe Brug in de asch legde. (Zie Dr. Joh. Breen,
Een zware brand in 1597, Jaarboek v. Amstelodamum, 1912).
2) Ennen, "Geschichte der Stadt Köln", V, bi. 484.
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en ondeugdelijke vilten de vilthandeling ganschelijk ten instal
brengen en de reputatie, die de stad had wegens 't maken van
goede en sterke vilten, grootendeels verminderen."l) Het is te
begrijpen, dat de oude Joost, als vreemde hoedenmaker, zich onder
deze omstandigheden uit het vak terugtrok en den zijdehandel
ondernam, die al door eenige van zijn mede-uitgewekenen uit
Keulen, in zijn buurt, de Warmoesstraat, werd uitgeoefend. Johan
Michiels van Vaerlaer, zijn "cousyn", was daar o. a. reeds vóór
1625 gevestigd als koopman in "syden laekenen" in De Vergulde C/ock 2).
Willem de WolfT, de eerste getuige bij het testament, was
"een Keulenaar van Brabantsche afkomst," (volg. Brandt, Leven,
blz. 18) dus ook wel een gevluchte Antwerpsche Doopsgezinde.
Hij was nog niet lang te Amsterdam gevestigd, want in vroegere
notaris-protocollen komt zijn naam niet voor. Steeds heeft men
den vader van Maeiken de Wolff, Vondels vrouw, (want hij is
het, dien wij hier ontmoeten) den naam HmlS gegeven, terwijl
hij in alle stukken Wiilem wordt genoemd. Hans was Maeikes
broeder. Willem heeft niet lang in Amsterdam geleefd. Den
6en Maart 1598 is hij ziek en laat hij den notaris Lieven Heylinc
bij zich komen, om met zijn vrouw Tanneken of Anneken Symons,
(genaamd Putze, afkomstig uit Hamburg) hun testament te maken.
Hij approbeert daarin hun testament verleden voor den notaris
Fabius Aldemart te Keulen, op 18 Aug. 1592 3), maakt eenige
beschikkingen voor zijn kinderen, enz. waarbij getuigen· zijn
Boudewijn Craeije en Cornelis Symons, een neef van Tanneken
zijn vrouw, en Joost van den Vondel 11. (Bijlage 11).
Reeds op 30 Mei is Willem de Wolff overled,en, want op
dien datum verklaren voor denzelfden notaris de evengenoemden
Craeije en Symons, als testamentair~ momboirs over de onmondige
kinderen, dat zij volmacht verleenen aan Hans de Wolff Willems1) Dr. W. v. Ravesteyn Jr., Economische en Sociale ontwikkeling van
Amsterdam in, de 16e en 17e eeuw, bI. 126.
2) Elias, Vroedschap v. Amst. I 430.
S) Uit een onderzoek te Keulen is mij gebleken, dat daar geen depot van
notarisprotocollen van voor 1798 is bewaard gebleven. Ook na dit jaar is nog
veel vernietigd of verloren geraakt door onvoldoende wetgeving. Eerst sedert
1900 zijn de notarissen verplicht hun minuten af te geven aan het Amtsgericht.
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z<;>on, den oudsten zOQn, en Adriaan .de.Clerck, Procureurvan het
gereçht. (Bijlage III) .
. Die ollmondige kinderen wa.r:en toen in 1598: 1°.. Abraham (ver~oedelijk daaronder de oudste, want 'zijn geboortejaar is niet b~
kend •.. doch kan wel op. 1579 gesteld worden), 2°. Isaac, geb. 1583,
$,0. Maeiken, geb. 1586, de toekomstige vrouw van den dicht~r
y oodel; 4°. EHsabeth, geb. in 1589. Geen van deze kinderen
~eeft, dit zij nu reeds opgemerkt, voor zoover bekend, een katholiek
huwelijk gesloten. Op Abraham kom ik nog uitvoerig terug. ,
De weduwe bleef in den Nyzel wonen, waar de Goudsbloem
',lithangt, dus in de Vondelbuurt. Hier maakt zij opnieuw haar
test,ament op IQ Juni 1598, waarbij Joost v. d. Vondellen weêr
getuige is. (Bijlage IV).
Ik behoef niet te wijzen op het belang der notaris-protocollen,
die zulk een juist en betrouwbaar beeld geven van de personen,
die daarin hun zaken en belangen aan hun man van vertrouwen
hebben blootgelegd. Het is opmerkelijk hoeveel bewoners van de
Warmoesstraat en omgeving, omstreeks 1598-1604, allerlei akten,
vooral voor Lieven Heylinc, deden opmaken. Uit de onderlinge
relaties, die zij hebben, blijken zij tot één kring te behooren, en
een groep te vormen van uitgewekenen, die elkander in Amsterdam weder ontmoeten. Een hunner eerste daden is in den regel
een bezoek bij den notaris.
Ook de familie Serwouters ontvluchtte Antwerpen wegens
~e geloofsvervolging en reisde over Duitschland naar Amsterdam,
waar op 29 December 1601, Elisabeth Serwouters met Cornelis
Symons, van Hamburg, verwant aan de De Wolffen, in het huwelijk
trad, geassisteerd met Joost v. d. Vondel 11, Cornelis van Tongerloo,
en Tamleken de Wolff zijn peetemoei 1).
Ik vrees niet, door de vermelding van deze droge akten, de
belangstelling voor mijn onderwerp te doen verminderen, daar
zij ons op zulk een onverdachte wijze doen zien, in welke omgeving de oude Vondel en Sara Cranen verkeerden, en ~et hoeveel
zorg die allen in hun nieuw vaderland hun belangen wisten te
behartigen. Blijkbaar hebben zij gewacht met allerlei zaken te
regelen, totdat zij een blijvende woonstede gevonden hadden.
Telkens komen nieuwe namen voor, die, bij nader inzien, in
1)

Dietsche Warande, VI, 766 en 408 ..
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nauw verband tot de Vondelfamilie blijken te staan. Zoo maakt,
evenals haar moèder, op, '10 juni i598haar testament een dochter
van Willem de Wolft'. Annekeri, die weduwe was van Jan Trigati,
(Bijlage V) behoorende tot een familie, waarvan de herinnering
nog vele jaren later door den dichter Vondel bewaard is in zijn
chineesch treurspel "Zungchin." Immers de rei na het 2 e bedrijf
begint daar als volgt:

o lichten, Rijkaert en

Tri~ou,

Die d'eersten met uw maetschappije
Ontsloot het slot van 't ongastvrije
Rijk Sine, enz.

Vondel roept hier de beroemde zendelingen van de "maatschappij," d. i. de Soci~teit van Jezus, aan: Matthias Riccius en
Nicolaa:s Trigault 1), welke laatste in 1606 naar China getrokken
was, en, in 1615, éen zeer belangrijk werk over dit land heeft
uitgegeven. De familie Trigault woonde ook in Antwerpen, en ver~
huisde' eveneens mede naar Keulen, waar in 1595, tegelijk 'met
"Joost von den Funden" ook Heinrich Trigau "in der Budengasse",
als Wederdooper wordt aangewezen, (Ennen, 1. c. pag, 461). Nu
blijkt dat een lid van deze familie 's dichters zwager is gewees't,
valt het niet te verwonderen, dat Vondel dien naam nog eens
heeft willen noemen in zijn treurspel, te minder omdat er nog ver
in de ) 7de eeuw afstammelingen van dit geslacht te Amsterdam
gewoond hebben, die óok weer op andere wijze met hem verwant
waren, n.l. door de Van Erpecums, zooals wij later zullen zien.
Het merkwaardigst zijn de stukken, die herinneren aan de
oude Antwerpsche belangen. Zoo verklaart op 18 Juni 1604, alweer
voor notaris Lieven Heylinc, de oude "Joost van der Vondellen,
1) De Belg Nicolaas Trigault. gaf uit (Ie uitg. Augsb. 1615; 2e, Keulen
1617): "De Christiana Expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu ex
P. Mathaei Ried, eiusdem Sodetatis, Commentariis."
Over Trigault's reizen en geschriften: Jean I.avoix, "Du Royaume de
Chine par Ie P. Nic. Trigault" in 't nBullet. de l'Union Géogr. du Nord de la
France." 1908, blz. 4.
Trigault geeft een kort begrip van zijn werk over China in een vlugschrift:
"Waerachtig verhaal van eenige merckelijke saecken des vermaerts Coninckrijk
van Syna." 's-Hertogenb. 1615.
Zie het art. v. C. Wessels, S. J. in Studiën, 19JJ, afl. lover Bento de
Goës S. J., ontdekkingsreiziger geb. op de Açores.
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ingeseten coopman dezer stad (Amsterdam), dat hij, geen actie
noch recht heeft in de rente van twee en twintich ponden thien
scelling brabants erffelick ende den achterstellen van dien, die
Pieter Elant Wijnszone wijlen den 16 Januari 1579 verkocht heeft
gehad wijlen Joosten van den Vondelen, cremer ende Cathelyne
Sàmpsons, zijne wijfve, zijns comparants vader ende moeder, (dus
de grootouders van den dichter) op twee huysen op 't Sandt
l' Antwerpen; maar dat d'actie ende recht alleen toecompt ende
competeert Christina ende Suzannavan de Vondelen zijn twee
susteren, die dezelve rente als proprietarissen gecocht hebben."
Hij benoemt Hendrick de Kuyper om van zijnentwege te com_
pareeren voor Schepenen van Antwerpen, "ende deselve verclaringe
te renoveeren en te herkrachten." (Bijlage IX. Ook bI. 4, noot).
Deze verklaring brengt eenige opheldering in enkele duistere
punten. Vooreerst bewijst zij, dat de oude Vondel II geboren is
uit het tweede huwelijk van zijn vader, wat onzeker was, en
dat deze vader niet is uitgeweken van Antwerpen; verder dat
Christina en Suzanna tantes van Vondel den dichter waren en
Suzanna, die in 1595 met François Provoost huwde, dus geen
zuster van hem was, zooals J. A. Alberdingk Thijm heeft gemeend.
(Portrettm van Vondel, 1876, blz. 159.)
Waarschijnlijk was in die veelbewogen dagen te Antwerpen
verschil ontstaan over den eigendom van deze rente. De tantes
leefden dus nog in 1604. De grootvader des dichters wordt cremer
genoemd, en was dus ook een koopman; doch toen reeds overleden.
Hoe aaneengesloten deze gevluchte Doopsgezinden onder
elkander bleven, kan worden opgemaakt uit een ander document,
opgesteld voor L. Heylinc den IS Juli 1605 (Bijl. X) betreffende de
nagelaten minderjarige kinderen van evengenoemden Jan Trigau.
Hun grootmoeder Tanneken Symons, geassisteerd met Joost van der
Vendellen, "haren gecoren voogd in deze", met Hans de Wolff,
oom, en Cornelis Symons, oudt-oom en ook medevoogd met·
Frans Hattu, verklaren: "dat de penningen van voornoemde
kinderen gedepositeerd en geleyt zijn tot ~ulcke plaatse ende
in handen van alsulcke personen, als daermede zy comparanten
hen tevreden houden, zoo hebben zij comparanten, tot bewaernisse
en versekerheyt van de voornoemde Françoys Hattu, henlieden
selve borgen, ende principael en gesamentlick ende elek voor
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andere ende een voor al in solidum geconstitueerd." (Bijlage IX).
Is het niet of zij, wijs geworden door veel ondervonden vervolging, nog schuwen wantrouwend zijn tegen hun nieuwe
omgeving, zoodat zij zelfs de gelden van hun weezen verborgen
houden, steunend op onderling vertrouwen?
In dezen kring van gelijkgezinden was de jonge Joost, op 8 à
9-jarigen leeftijd in Amsterdam gekomen. tot een jongeling van
21 jaar opgegroeid - toen zijn vader stierf, in Februari 1608.
Hoe de verhouding tusschen kinderen en ouders, en familieleden onderling is, leert men in den regel het best kennen,
wanneer er sprake is van 't vereffenen van geldzaken. Uit het
hier volgende document valt op te maken, dat ook in dit opzicht
de betrekking tusschen moeder en zoon in de eerste jaren bijzonder gunstig is geweest.
Het is een akte, op 14 Januari 161-J, voor notaris J. F.
Bruyningh opgemaakt tusschen Sara Cranen en Joost van den
Vondel over de regeling van hunne koopmanszaken.
De moeder heeft naar alle waarschijnlijkheid de zaken een
paar jaar alleen voortgezet, wellicht met Joost als klerk of bediende.
In 1610 of 1611 kwam deze althans pas in "in compagnie" met
zijn moeder in de zaken, vermoedelijk na zijn huwelijk in 1610,
en eerst in 1613 kwam de zaak geheel voor rekening en verantwoording van den dichter-koopman.
Daar de vader in "De Trouw" was overleden, en nog in
1618 een kind van Vondel van dit huis uit begraven werd,l) mag
men aannemen, dat ook de zaken toen in dit perceel gedreven
werden, ja nog jaren daarna; wan t een brief door zijn broeder
Willem in 1625 uit Italië aan hem geschreven heeft nog als
adres: "in de Warmoestraet in de Trouw".
Moeder Sara heeft echter in 1613 of . 14, toen de zaken aan
Joost waren overgegaan, De Trouw verlaten, om op de Engelsche
Kay die op den Zeedijk uitkwam 2) te gaan wonen, want 3 April 1614
trouwt haar 20-jarige dochter Sara, uit een daar gelegen huis,
J) Scheltema, Aemstels Oudheid, Dl. VI.
2) Kohier van den 200n penning, over 1631, uitgeg. door Frederiks. Amst.
1890, ol. 26. Ook het Singel .nu tegenover de ronde Luthersche Kerk", heette
Engelsche Kay, en De Roever laat Vondels moeder dáár wonen. (Vondels
Woning in de Warmoesstraat, bI. 15).
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met Joost Willemsz. van, Nijekerke, een groothandelaar in:gra:nen,
over wien later nog nader.
Zien wij nu, hoe moeder Sara, voordat zij De Trouw verliet,
haar zaken met den jongen Joost regelde. Zoolang de compagnie
duurde had zij tweederde parte in de zaak en hij' éen derde.
In 1613 verkoopt zij aan' haar zoon haar aandeel in den winkel,
de goederen en koopmanschappen, waarvan op IQ Januari een
inventaris was opgemaakt, die echter niet meer bij de akte ligt.
Volgens de taxatie, gedaan naar inkoopsprijs, bedroeg de
voorraad: 1353 Pond, 3 sch. 4 gr. vlaemseh, dus ongeveer
(8119.- in onze munt. Joost neemt aan, de door hem gekochte
2/3, dus 902 Pond, 2 sch. 22/S gr. vlaemsch (of :i: f 5412.661/,)
te voldoen in de drie eerstkomende maanden, met een rente gerekend à 7 % 's jaars. Daarbij kwam nog, zooals in een renvooi,
door Vondel alleen onderteekend als, hierneven wordt aangeduid, 33 Pond, 6 sch., 8 gr. vl., voor
al de wi"n~elgeree~schappen, .metten ~~~~
appendentlen vandIen", dus ± f 200.
Verder verbindt zich Joost, en belooft hij, "niet alle naersticheyt ende sorchvuldicheyt in te manen ... ende te ontfangen"
alle de uitstaande schulden, en daarvan de 2/3 parten aan zijn
moeder uit te keeren. De betalingen, die de "calanten" bij hem
blijvende, zullen doen, komen op verrekening van de oude
schulden. Ook wordt geconditioneerd, dat, wanneer SaraCranen
zoo wel uit de voornoemde goederen als uit het inkomen van de
schulden ten volle voldaan en betaald zal zijn, wat haar kapitaal
betreft, hetgeen dan nog verder van uitstaande schulden zal inkomen, als winst door beiden half om half gedeeld zal worden.
Zoo ook zullen de onkosten, voortkomende uit procedeeren enz.
door ieder voor de helft worden gedragen. Het belangrijke d'ocument zelf wordt als bijlage XIV hierachter afgedrukt.
Evenals bij het testament, dat op 7 December van 't zelfde jaar
(I613)door Joosten Maeiken zou worden opgemaakt (Bijl. XV), waren
ook bij deze overeenkomst getuigen Hans de Wolff, de broeder
van Maeiken, dus Vondels zwager, Paulus Buys, Laurens Cornelissen Schouten, en Johan Michiels. Hun handteekeningen, bijna
ineen gestrengeld, als 't ware ten teeken van goede vriendschap,
besluiten bij deze gewichtige gebeurtenis de akte:

te hebben, verdient hier we) een nadere
de WolfT, ook de zoon van een uitgeweken
kringetje,
waarin als
Vondel
in dieweduwnaar
jaren het meest
33 jarig
van
ondertrouwde,
19 Mei 1607, met Vondels zuster Clementia. Zijn
Abraham werd in 't jaar 1613, waarin Joost de zaken
overnam, door hem vereerd met een opdracht van
boekwerk, 'dat, in ditzelfde jaar, van den dichter
Dit
waarin Vondel in die
het meest

kringetje,
jaren
schijnt
Gulden, Winckel
der Kunstlievende Nederlanders,"
een
verkeerd te hebben, verdient hier we) een nadere beschouwing.
Hans de WolfT, ook de zoon van een uitgeweken "sydecramer"
uit Keulen, ondertrouwde, als 33 jarig weduwnaar van Nee1tje
Cornelis, 19 Mei 1607, met Vondels zuster Clementia. Zijn jongere
broeder Abraham werd in 't jaar 1613, waarin Joost de zaken van
zijn moeder overnam, door hem vereerd met een opdracht van het
tweede boekwerk, 'dat, in ditzelfde jaar, van den dichter verscheen:
"Den Gulden, Winckel der Kunstlievende Nederlanders," een opmerkelijke titel voor een dichter, die juist een winkel begonnen
was en dan ook niet nalaat in de "Voorreden" van dit boek te
dichten:
lek volgende als 't spoor 1) (hoe qualijek het mij veughd)
Hier eenen winckel heb geopent, daer de Jeughd
Een kostelijek Threzoor van veelderley Kleynoden.
Voor eenen kleynen prijs wert vrundlijek aangeboden.

't Is aardig hoe Vondel toen de "reclame" voor zijn zaak en
zijn dichtkunst trachtte te vereenigen !
Maar in den lateren druk (1655) van .Den Gulden Winckel"
liet hij deze verzen weg, om te spreken van .Den schouburgh
open doe", enz. Ik zie hier een bevestiging van mijn veronderstelling, dat er verband bestaat tusschen de verzen op zijn dich·
terlijken winkel en zijn vaderlijke winkelzaak, daar het later geen
zin meer had nog op de opening van zijn zaak te zinspelen. De
druk van 1622 heeft de verzen op den winkel nog onveranderd.
De tweede getuige Pauwels Buys was ook koopman en deed
zaken op Dantzig. In 't protocol van denzelfden notaris J. F.
Bruyningh komt op 19 Juli 16I4 een procuratie van hem voor,
op zijn zoon Abraham Buys en den .Eersamen Nicolaes Mari1) Van de oorspronkelijke dichters.
2
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vael, coopman tot
Dantzick", omte
"
,/"
ontvangen 2S1 -Il, ~ t~ -rf~,
Carolus-guldens. t·.,
,
Hij teekent daar:
In een andere akte der ouders van Vondel, namelijk' hun
testament van 26 Januari 1608, wordt hij genoemd: .. haerlieder
goede bekende vrunt." (Bijlage XIIb.)
Laurens Cornelis Schouten, die als derde getuige optreedt,
is meer bekend in den Vondelkring. Hij is ongetwijfeld de vader
van Corne1is Laurens Schouten, die in 1638 huwde met Debora
Baeck, de dochter van Vondels vriend J ustus. Ik acht wel waar·
ichijnlijk, dat de bekende Willem Corne1iszoen Schouten, de zee·
vaarder, die in 1616 door Vondel in hollandsche en fransche epigrammen bezongen is, nadat hij met Le Maire de naar dezen
genoemde zeestraat ontdekt had, een broeder van Laurens Cornelis was. Deze laatste wordt ook een .cousyn" van Vondels
ouders genoemd. De "Hymnus over de Scheeps-vaert", in 't vorige
jaar gedicht, toont hoe vol bewondering Vondel was voor, die
dapperen, die als Olivier van Noort "den kloot der aerden omghewielt" hadden (vers 287.8).
Van Lennepl) doet het voorkomen, of Vondel de zaak van
zijn vader reeds had overgenomen, voordat hij zijn .Pascha"
uitgaf, (1612) en dat hij zich minder "bekommerde met de
negotie dan met de poëzij, het koopen en verkoopen aan zijn
huisvrouw overlatende". Het contract met zijn moeder bewijst,
dat Van Lennep, in navolging van G. Brandt, hier weêr een
ongegronde veronderstelling heeft gemaakt, en dat Vondel, integendeel, zich wel degelijk met de zaken bemoeide. Het ergste is
echter, dat dergelijke legenden maar steeds in schoolboeken en
lessen herhaald wor-den, en populair blijven.
Nog een ander handelsman van beteekenis zat als getuige
bij den notaris, toen Vondel zich als koopman ging vestigen:
Johan Michiels. In het testament van den ouden Vondel van 1608
wordt deze met Hans de WoUT, en Laurens Corn. Schouten ook
tot de "cousynen" gerekend. Zooals duidelijk blijkt, kan hij

""l

1) Werken van Vondel, I, 36.
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niemand anders zijn dan Jean Michiels van Vaerlaer, wien Vondel
in 1612 zijn eerste tooneelspe,l "Het Pascha" vereerd had, m~t
een merkwaardig Fransch rijmepistel, waarin, zooals hij 't zoo
mooi aan zijn "Mécène" schrijft, hij wilde:
"Sacrer en ton honneur, en toute humilité,
La printanière fleur de mon aage doré".

Dat wij hier met geen ander te doen hebben, wordt stellig bewezen door nevenstaande handteekening, dien Johan
Michiels van Vaerlaer op 14 April 1614 plaatste onder een akte
van volmacht, opgemaakt voor den Notaris J. F. Bruyningh,
waarbij hij Jan van Abcoude, procureur tot Vianen (waar zijn
heerlijkheid Jaarsveld lag), opdraagt, tegen eenige kwade betalers
aldaar op te treden:

De gelijkheid met de handteekening onder het contract van
Vondel en zijn moeder laat geen twijfel omtrent den persoon.
Johan Michielsz van Vaerlaer gaat 12' November 1609 in ondertrouw met Christina Pietersd. Ruijtenburch. Hij was toen 3 I jaar
en woonde sedert 13 jaar in de Warmoesstraat, dus van 1596 a:(J).
Het kan geen gewaagde veronderstelling genoemd worden,
dat de neef Hans Michiels hiervoor genoemd bij de vervolging te
Antwerpen, een der voorzaten is geweest van cousyn Jean Michiels,
genaamd Van Vaerlaer, dien wij zoo veel in den Vondelkring
ontmoeten. Vermoedelijk was de redder van Sara Cranens moeder
een oom van den heer Van Vaerlaer, wiens vader Michiel Michiels
was; deze kan een broeder Hans Michiels bezeten hebben, die
Vondels grootmoeder redde.
Het lijdt dus geen twijfel, of de eerste Maecenas aan wien
Vondel een z.ijner spelen opdroeg, was ook een zijner verwanten,
evenals De Wolff, onder wiens bescherming hij "Den Gulden
Winckel" stelde. Johan Michiels van Vaerlaer, Heer van Jaarsveld
en ter Horst, geboren te Keulen 1578 (waarheen zijn ouders ook
1) Oud-Holland, 1. blz. 19.
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wel van Antwerpen uitgeweken zullen zijn), dien wij reeds ontmoet hebben als koopman, stierf te Amsterdam in 1625, nalatende een vermogen van f 369.000.-1) Een klein bewijs, dat
Vondels vrienden en verwanten nu niet juist tot de eenvoudige
burgerlui behoorden, zooals men wel eens heeft willen beweren.
Een akte, die ons naar Vondels eerste schreden op het pad
der poëzie terugvoert, wordt gevonden waar niemand haar stellig
zou zoeken: in 't archief der Amsterdamsche Gasthuizen, dat
sedert 1900 in 'tGemeente-archief is opgenomen en waarvan
Mr. Veder een uitstekende regestenlijst heeft bewerkt en uitgegeven 2).
In Juni 1605 dichtte Vondel een "Schriftuerlijck BruyloftsReffereyn op 't houwelyck van Jacob Haesbaert en Clara van
Tongerlo", een typisch redederijkersvers van den 17-jarige, en
zijn eerst bekende gedicht. Bruid en bruigom zijn vrijwel onbekend. Doch nu blijkt Claerken een Warmoesstraatsch buurmeisje
van den dichter te zijn en Haesbaert was een Doopsgezinde
Keulenaar evenals deze. Want toen de oude vader Vondel nog
maar kort te Amsterdam woonde en slechts een jaar poorter was,
in 1598, stond hij op 14 December als getuige, met Clara's
vader Cornelis van Tongerlo, en met den ons reeds bekenden
Vondelvriend Pauwels Buys, bij de overdracht van een huis en
erf in de Warmoesstraat genaamd "de Abraham", dat op dien
dag door Jan Claesz. Cloeck verkocht was aan Michiel Michielsz
van Vaerlaer, aan wiens zoon, Jeai-( Michiels, zooals wij vroeger
zagen, Vondel in 161 I zijn "Pascha" heeft opgedragen. Reeds in
1593 hadden Cloeck en van Tongerlo een ander huis gekocht,
genaamd "d'Oude Lombart", aan de Grimnessesluis, en dit reeds
in 1598 weêr overgedaan ook aan Michiel van Vaerlaer. De
getuigen verklaren in 1599 voor Burgemeester en Rade "bij ware
woorden in plaats van eede"; zij waren dus blijkbaar ook Doopsgezind, en Van Tongerlo behoorde, als eigenaar van perceelen,
zeker tot de meergegoeden. Dat valt ook nog op te maken uit
een akte van 21 December 1622 3), toen Cornelis overleden was,
1) Elias, De Vroedschap van Amsterdam, I, 430,
') "Het archief van de Gasthuizen te Amsterdam" (tot 1875) door Mr. W,
R. Veder, Gemeente-archivaris, Amst. Stadsdrukkerij, 1908. (Regesten No. 1471.
1504 en 1505).
3) Protoc. Notaris Meerhout.
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en zijn zoon Jasper van Tongerlo met Jacob Haesbaert, zijn
schoonzoon, kooplieden, als "testamenteurs" en mede-erfgenamen,
volmacht verleenen aan Jochem Pieters te Leeuwarden, om, met
assistentie en ten overstaan van doctor Jacob van Campen,
advocaat van den Hove van Friesland, de erfgenamen in dadelijke
possessie te stellen van een huis, schuur en den aankleve van
dien, met IC morgen lands bij Leeuwarden.
Zoo zien we in welken aaneengesloten buurtkring van geloofsgenooten de bloemen van Vondels eerste poëzie zijn ontloken.
Op 7 December van 't jaar 1613 maakten Vondel en Maeiken
voor Notaris Gysberts hun testament. Hun eersteling Joost was
toen reeds geboren. Deze akte was noodig, ,zoowel om voor diens
belangen te zorgen, als om bij een mogelijk kinderloos overlijden van
den testateur Vondel, weder aan zijne moeder te doen toekomen
wat haar eigendom zou zijn, waarbij ook gerekend moet worden haar
aandeel in den winkel, dat zij aan haar zoon had overgedragen.
Tegenover het groote voordeel door Sara Cranen aan haar
zoon gegeven in de overdracht van haar aandeel in de zaak,
schonk zij ook aan haar schoonzoon Hans de Wolff, die met
haar oudste doèhter Clemensken gehuwd was, een belangrijke
gift, zooals blijkt uit een akte van IC Maart 1614, weder voor
den notaris Bruyningh gepasseerd. Zij verklaart daarin, geassisteerd met Sr. Pauwels Buys, haar "gecoren vooght in dese",
vrijwillig ge cedeert en getransporteert te hebben aan haar "behoutsoon alsulcke schuitpenningen, wesende drye duysent franckfoorder florenen wisselgelt, als haar syn competeerenne van Aernout Cobbauts de Jonge, die sy denselve op den eersten Octobris
hier ter stede op wissel gedaan en gegeven heeft op retour van
Francfoort." Zij ërkent door deze transactie tot haar volkomen
genoegen voldaan en betaald te wezen bij handen van Hans de
Wolff, "doende oversulx t synen behoeve en profyt volcomen afstant
mits desen van voorsz. drye duysent florenen en stelt hem in de geheele proprieteyt
.(y""'"b6- Q:'~~ ~
ende eygendom
van dien." Zij
onderteekende :
Den volgenden dag stelt De Wolff voor denzelfden notaris
een procuratie op ten name van Willem en Cornelis Symons,
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kooplieden. te Dantzig, om zijn zaken daar en "alomme elders"
waar" te nemen, en dus ook den wissel te incasseeren.
Het blijkt niet of deze wissel nog behoorde tot de gelden
van de zaak door Joost overgenomen. Dit is niet waarschijnlijk.
Veeleer vormden die f 3000.- een aandeel, dat de weduwe
Vondel in de zaken van haar schoonzoon had, en 't welk nu aan
hem werd geschonken.
Behalve Joost, brachten de oude Vondel en Sara Cranen uit
Keulen nog twee jonge kinderen mede naar Amsterdam: Clementia
(geb. 1586) en Sara (geb. 1594). Catharina en Willem werden
te Amsterdam geboren, in 1602 en in 1603.
Over deze zusters van Vondel, die, al worden zij. weinig of
niet door hem bezongen, toch wel de aandacht verdienen, omdat
zij tót de karakterizeering van 's dichters omgeving van beteekenis
zijn, is nog niet veel bekend.
Clementia trouwde 1) in Juni 1607 met Hans de Wolff. weduwnaar met twee kinderen: Elsgen en Willem Jansen de Wolff.2)
Haar man was een groot zijdehandelaar in de Warmoesstraat
in het huis daar "de Wolf' in den gevel staat. Na een huwelijk
van nog geen tien jaar stiei-f Hans, alleen aan zijn weduwe overlatend zijn uitgebreide koopmanszaken, benevens de zorg voor
vier kinderen: Anneke, geb. 1609; Sara, geb. 1610; Hans, geb.
1613 en Rebecca, geb. 1615.8) De vader was voor 1615 zeker
reeds overleden, ofschoon Gerard Bran.dt hem nog in 1625 in
het leven laat; immers in een akte van 1615 wordt Clementia
weduwe genoemd.') Hare handteekeriing, die zij onder die van
haar man plaatste ter bevestiging van hun testament, kan nog
iets tot haar karakterizeering bijdragen.

I) Zij was 19 Mei ondertrouwd.
') Protocol v. Notaris J. F. Bruyningh, 20 Aug. 1611 en 16 Mei 1618. Willem
trouwt 1627 met Catharina Veijnkels, nicht v. Jan v. Erpecum.Joost v. d. Vondel
ao;sisteert hierbij den bruidegom als 00111 met bovengenoemden Jaspar v. Tongerlo.
3) Protoe. Nots. Lamberti, 4 Febr. 1641. - t) Protoc. Nots. Bruyningh.
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De opdracht van Vondels "Gulden Winckel" aan zijn zwager
Abraham de Wolff in 1613, waarbij hij dezen "geluck ende
eeuwigh welvaren" wenscht, en zijn Musa onder diens bescherming
stelt, heeft bij geen der uitgevers van dit gedicht nog een voldoende verklaring gevonden. Omtrent dezen broeder van Vondels
vrouw Maria de Wolff vermelden zij niets dan dat hij "misschien
Roomsch-Katholiek", en "om~treeks 1613 te Rome" was. I ) Dit
zijn veronderstellingm, die door niets gestaafd worden, dan door
een paar verzen van die opdracht, die wat het katholiek.zijn
betreft, zonder nader bewijs, ook wel een andere beteekenis
kunnen hebben. Het ontzag en de eerbied, waarvan de dichter
tegenover zijn schoonbroer bezield blijkt, geven dezen recht op
een nauwkeuriger en grondiger onderzoek naar zijn persoon en
levensomstandigheden, dan tot nu toe, bij gebrek aan gegevens,
kon worden ingesteld. Na de lezing van Vondels opdrachtsverzen
...erlangt men meer te weten van dezen, blijkbaar veelbereisden
man, aan wiens oordeel en bescherming de dicihter zooveel waarde
hechtte, dien hij "knap en gaeuw" noemde. Het laatste deel van
deze toewijding is hier voor ons het belangrijkst:
DEN DICHTER WENSCHT ZIJNEN Z.(WAGER) ABRAHAM DE WOLFF
GELUCK ENDE EEUWIGH WELVAREN,

Maer als ick nu te gaer het onderscheyden werck
Van alle schrijvers raep, zoo is hun oogen-merck
En doel-wit algemeen geweest het schoon bekranste
Beeld van d'oprechte Deughd, de Bruyt daar 't alom danste:
Ick volgende als op 't spoor (hoe qualijck het my yeughd)
Hier een en Winckel heb geopent, daar de Ieughd
Een kostelijck Threzoor van veelderley Kleynoden,
Voor eenen kleynen prijs wert vrundlijck aangeboden:
Maer als ick ommezie wie met een milde ontfermen
Mijn slechte Musa voor de Schempers zal beschermen,
lek mijnen Aóraham verkieze, knap en gaeuw,
Die heur vergunnen zal een liefelijcke schaeuw:
Alreede is sy verblijd, misschien om dat den zegen
Die hy te Roomen heeft zoo goedertieren kregen
I) O. a. Unger, bij "De Gulden Winckel."

24
Van zijne Heyliglteyd, hij uyt zijn goedheyd pleyn
Zal storten op heur hooft, en maecken heur gemeyn:
Ey! ziet eens hoe sy lacht, om dat sy valt in handen
Des genen die verliet des Rltij11S vermaerde stranden,
En quam te Parthenop'; daer Mal·o uyt der tijd
Heeft zijne sterflijckheyd den marmor toegewijd.
Goedwilligh dan aenveert Maecenas mijne gunste,
Die hier in meer uytmunt, als mijn geringe kunste,
Omhelst mijn Zangh-Goddin, en bind alzoo te hoop
Ons lieve Zwagerschap in eenen vasten knoop.
Den al uwen Z(wager)
1. V. VONDELEN.

De jonge, Vondel was, zooals reeds is vermeld, in 1610
gehuwd, toen hij, nog met zijn moeder Sara Cranen, in de zaak
van den overleden vader werkzaam Was. In 1613 treedt hij
zelfstandig in den zijdehandel op. Zooals ik reeds vroeger heb
opgemerkt, kon de jonge dichter-koopman, vol vreugde over zijn optreden in de zaak, daarvan niet zwijgen, en leveren zoowel de titel van
zijn boek, als een viertal verzen in de opdracht aan zijn zwager,
het bewijs, dat de "Gulden Winckel der Kunstlievende Nederlartders",
in 1613 uitgegeven, ook wel tot doel had de aandacht van vrienden
en klanten te vestigen op de verandering, die de firma in "De Trou",
ter Warmoesstraat had ondergaan.
En dat Vondel deze mededeeling, dat hij een winkel heeft
geopend, juist doet in de toewijding van zijn boek aan zijn zwager,
wekt het vermoeden, dat deze, Abraham de Wolff, ook wel in
eenige betrekking tot Vondels zijdenering moet hebben gestaan.
Er is dan ook reden om aan te nemen dat Abraham. in het
buitenland de zaken van De T rou kan hebben behartigd.
Abraham de Wolff verbleef inderdaad meest buitenslands, en
dit zal wel de oorzaak zijn, dat zijn naam zoo zelden voorkomt
in de Hollandsche archieven en notaris-protocollen. Slëchts in
drie akten heb ik dien kunnen vinden; maar daardoor wor.dt het
dan ook mogelijk wat meer licht over zijn persoon te verspreiden.
Abraham schijnt volgens den indruk dien Vondels verzen
geven, veel gezworven te hebben. Hij verliet den Rijn. dat wil
zeggen Keulen, waar hij dus woonde, trok naar Napels eó had te
Rome den zegen van den Paus ontvangen. Blijkt hieruit vooreerst,
dat hij te Keulen zijn woonplaats had, tevens deelen deze verzen

25
ons mede, dat Abraham de Wolff, evengoed als de jonge Pieter
Cz. Hooft, en later Vondels broeder Willem, een reis door Italië
heeft gemaakt, wat niet alleen wijst op welgesteldheid in dit vrij.
talrijke gezin, maar ook op een bijzondere ontwikkeling bij dezen
zoon daaruit. Abraham, tegen wien Vondel in 16 I 3 opziet als een
persoon van gewicht, dien hij zijn Maecenas noemt, dus als een
man van smaak en kunstgevoel beschouwt, was de tweede zoon
van zeven kinderen. Ofschoon zijn geboortejaar niet bekend is, meen
ik hem dezen rang te mogen geven, omdat er juist een plaats
open is in de rij der broeders en zusters. Ik stel namelijk zijn
geboortejaar op 1579, tusschen Sara, geb. 1577, die met Hans
Elberdinck huwde, en Isaac, geboren 1583. Als men opmerkt,
dat de kinderen in het huwelijk van Abrahams ouders: Willem
de Wolff en Tanneken Symons Putze, elkander vrij geregeld
opvolgen, kan deze plaats met tamelijke zekerheid aan Abraham
worden toegewezen, omdat er tusschen Siua, geboren 1577, en
lsaac geboren 1583 een tijdsruimte is van 6 jaar; Abraham kunnen
wij dus plaatsen op 1579. Tusschen Sara en Isaac moet ook
Tanneken geboren zijn, omdat er anders gedurende het huwelijk
van Willem de Wolff geen plaats voor haar valt aan te wijzen.
Wij krijgen dus deze opeenvolging; Tanneken Simons de moeder,
is geboren in 1556; haar eers te zoon Hans word t geboren in
1574, toen zij dus 18 jaar was, wat haar huwelijk in 1573 doet
plaatsen. Na hem volgt Sara in 1577, dan Abraham in 1579 (?) en
Tanrteken 1581 (?), Isaàc in 1583,Carelin 1585 (?),Maeikenin 1586
en Elisabeth in 1589. Zij kwamen allen te Keulen op de wereld,
waar het gezin, na Antwerpen verlaten te hebben, gevestigd was.
Volgens Gerardt Brand ts "Leven van Vondel" waren zij "van
Brabantsche afkomst"; zij behoorden dus ook wel tot de uitgewekenen om den geloove, uit Antwerpen, dus niet tot de Katholieken.
Al de kinderen huwden ook te Amsterdam met Protestanten, voor
zoover bekend.
Dit belet echter niet, dat er ook in deze familie kunnen zijn, die
het oude geloof getrouw bleven. Zeker is het, dat er ook katholieke de Wolffen te Keulen waren, zooals ik straks zal aantoonen;
De ouders, zijn op 18 Augustus 1592 nog te Keulen, blijkens
hun testament op dien dag in die stad gemaakt voor den notaris
Fabius Aldemart. (Zie bI. II).
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In Mei 1598 wordt Willem de Wolff, de vader, te Amsterdam
als ove~leden genoemd, nadat hij daar op 6 Maart van dit jaar
zijn testament heeft gemaakt, zooals reeds vermeld is.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn dus ook zij, evenals de
Vondelfamilie, wegens een geloofsvervolging van Doopsgezinden
uit Keulen naar Amsterdam vertrokken. Abraham die in 1598,
zooals wij aannemen, 19 jaar was, schijnt te Keulen gebleven te
zijn; dit blijkt m. i. overtuigend uit een notarieel stuk den 21 en
Juli 1606 opgemaakt voor den Notaris Lieven He)' !inc te Amsterdam.
In deze akte (Bijlage XI) verklaart Tanneken de Wolft, de weduwe
van Willem, dat zij met Joost Utenhove en Tanneken de Wolff,
haar dochter, de weduwe van Jan Trigau "bynnen Ceulen in Compagnie is geweest tot in Octobre des jaars 16°3, als wa'rlneer de
voorsz. compagnie gescheyden is en haer comparante by de voorn.
Joost Utenhove gedaen ende gegeven is pertinente, goede, deuchdelicke reeckeninghe, bewys ende reliqua, die zij approbeert" enz.
Haar kwam nog toe een zuiver bedrag van 3995.15.8 Ponden
Vlaamsch, waarvan haar in 1604 en 1605 door Joost Utenhove
(haar gewezen compagnon) en Abraham de Wolff intrest betaald
is, blijkens de haar "overgezonden" (dus uit Keulen) rekening
van ultimo December 16°5, de somma van 23°.10.7 Ponden Vl.,
(welk bedrag, afgetrokken van de kapitale som, een rest geeft
van 3764.16.1 Ponden VI. -). Dit saldo hebben Joost Utenhove
en Abraham de Wolff aangenomen onder hen te behouden in
de zaak tegen 7 % interest, ingaande JO Januari 1606, voor 6
jaar te rekenen van 1 0 Januari 1604 af. Hierna volgen nog bepalingen omtrent de uitkeeringen te doen 'na het overlijden van
de comparante aan haar kinderen.
Deze akte is onderteekend door Hans Elberdinck 1) (uit Emden,
gehuwd met Sara de Wolff); Abraham de Wolff; Isaac de Wolff
(toen nog ongehuwd); Tanneken de Wolff de Jonge; Hans de
Wolff (toen nog niet gehuwd met Clementia v. d. Vondel); verder
door Joost van der Vondellen (de oude) en Pieter van Aken, als
getuigen. Uit dit notarieele stuk kan het volgende worden afge1) Elberdinck is hetzelfde als Alberdingk. Hoe zou Jos. Alberdingk Thijm
zich verheugd hebben, zijn naam te lezen onder een akte uit de familie van
Vondel!
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leid. Vooreerst, dat Abraham in den zomer van 1606 tijdelijk te
Amsterdam was; dat de weduwe TanlJeken Symons, voordat zij
Keulen verliet voor Amsterdam, daar een zaak heeft gehad, in
deelgenootschap met Joost Utenhove, en haar dochter de weduwe

HANDTEEKENINGEN ONDER DE ACTE VAN 21 JULI 1606. 1)

Trigau, die wel in plaats van haar man Jan Trigau was gekomen;
dat in 1603 alleen de eerste de zaak te Keulen heeft voortgezet,
en dat Abraham de Wolff toen met hem aansprakelijk is geworden
voor het kapitaal door Tanneken Symons in de zaak gelaten, of
in 't kort, dat Abraham te Keulen in compagnie was met Utenhove, zeker van 1603 tot 1606.
1) In het oorspronkelijke staan de twee kolommen naast elkaar.

voorDit feit doet Abraham wat meer uit de duisternis te voorschijn komen, waarin hij tot nu toe verscholen lag. Aangenomen
dat hij ongeveer in 1579 geboren was, had hij zijn 24e jaar bereikt,
toen hij in de zaak kwam. Het is moeilijk aan te nemen, dat
Abraham, toen hij eenmaal compagnon was geworden, nog tijd
gevonden zal hebben om van Keulen uit een lange zaken- of
pleizierreis te gaan doen naar Italië. Het bezoek aan Rome en
Napels heeft dus vrij zeker vóor 1603 plaats gehad, en niet in
I6I3, zooals steeds wordt aangenomen; wellicht in het jubeljaar
1600 tot 1602. Dit groote feest was dikwijls, ook voor niet-Katholieken, de aanleiding tot een bezoek aan Rome, evenals later
voor Willem van den Vondel, die in het jubeljaar 1625 daar was,
wegens de luisterrijke kerkelijke plechtigheden.
Ook Pieter Cornz. Hooft heeft nog juist vóór zijn vertrek uit
Rome het Jubileumjaar 1600 bijgewoond, en den Paus (Clemens VIII)
gezien, evenals de "benedictiën van denzelven Paus over 't volck
gegeven".]) Hij verkeerde dus, met het ontvangen van dien zegen,
in hetzelfde geval als Abraham de Wolff, die, wellicht in hetzelfde
jaar te Rome vertoefde.
Vondel is in opdracht van zijn r,Gulden Winckel", verblijd
(of liever zijn Musa), omdat de zegen, dien Abraham te Rome
zoo goedertieren van den Paus heeft gekregen, op haar zal nederdalen. Verschillende uitgevers van deze opdracht, o.a. Van Vloten,
leiden daaruit af, dat "Vondels zwager dus blijkbaar Roomsch
was". Het feit van den Pauselijken zegen is echter daarvoor nog
geen afdoend bewijs. Iedereen die in de nabijheid van den Paus
komt, vooral bij eene processie, of, in het jubeljaar, bij de plechtige
opening van de steeds dichtgemetselde Jubileumspoort (Porta Santa)
van de St. Pieterskerk, kan den zegen van den Paus ontvangen.
Een sterker bewijs voor de gezindte van Abraham zou ontleend kunnen worden aan het feit, dat hij te Keulen is gebleven,
terwijl al zijn doopsgezinde bekenden en verwanten vandaar wegvluchtten wegens de geloofsvervolging. Maar toen deze in 1595
de Doopsgezinden verdreef, was Abraham ongeveer 16 jaar, en
wellicht, aanvankelijk mede verhuisd naar Amsterdam, is hij in
rustiger tijden naar Keulen weêrgekeerd, om in 1603 met Joost
') Reis-heuchenis.

voorUtenhove in de zaak van zijn moeder te treden, en daar hare
belangen te blijven waarnemen.
Maar voordat ,"ij een nader onderzoek instellen omtrent den
godsdienst van Abraham,· is het van meer belang eens na te
gaan, wat er wel valt op te merken over de verhouding van den
jongen Vondel tot zijn ouderen zwager.
Toen Abraham de Wolff in Juli 1606 te Amsterdam vertoefde, om voor den notaris de geldelijke belangen te regelen
voortspruitende uit zijn optreden in de zaken, die zijn moeder te
Keulen had gedreven vóór haar overtocht naar Amsterdam, was
Joost van den Vondel 19 jaar.
Een jaar te voren, was de schroomvallige jongeling, opgetreden met zijn: ~Schriftuerlijck Bruylofts Reffereyen", geteekend,
evenals al zijn jeugdgedichten, met de spreuk: "Liefde verwin net al." "De Jaght van Cupido," een "Dedicatie aende JonckVrouwen vant Nederlandt" en een "Oorlof Liedt" verschenen
reeds in een Liedboek vóór 1607, en bewijzen dat de liefde en
de jonkvrouwen het eerst Vondels dichterhart ontvlamd hebben.
De jonge dichter verkeerde blijkbaar reeds druk in de rederijkerskringen. Voor 1607 zou hij een "Nieuw-jaars Hedt" opstellen
voor de Haarlemsche Kamer n De Pelicaen", onder de spreuk:
"Trou moet Blijcken". Men kan met voldoende zekerheid aannemen, dat hij toen, en wel als lid van de Brabantsche Kamer
uit Amsterdam, • 't Wit Lavendel", in October 1606 reeds het
luisterrijke rederijkersfeest had bijgewoond 1), dat gegeven werd,
in verband met een loterij, om van de opbrengst het Oudemannenhuis te kunnen bouwen, thans het mooie Frans HalsMuseum te Haarlem.
De jonge Vondel zal dus in 1606 reeds eenigen naam gehad
hebben als rederijker, die, vooral in den engeren familiekring het
meest opgemerkt en bewonderd moet zijn.
Eenige jaren later, I6ro of ' I I, werd zijn eerste treurspel
"Het PIlscha" , (in I 6 I 2 gedrukt,) te Amsterdam opgevoerd door
de Brabantsche Kamer ~ Uit Levender Jonst" . De dichter droeg
het ook op aan een nMécène" zijn "Singulier ami" Jean Michiels
van Vaerlaer, den rijken zijdekoopman. Maar hoe verschilt deze
1) Zie het .Berecht" voor .':;almo1lCus (Unger, bI. 85.)
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toewijding, in statig tweedehandsch Fransch gesteld, bij die, in
gemoedelijk Hollandsch aan zwager Abraham I
Het eerste is .'t Gedicht uit plicht, [dat] gelukt niet licht",
volgens Bilderdijk ; - misschien wel uit geldelijk belang, of in
verband met den handel, gezongen; het tweede is de echt hartelijkbroederlijke opdracht aan den belangstellenden, kunstgevoeligen
zwager, die den jongen koopman-dichter innig genegen was.
Prof. Salverda de Grave heeft aangetoond, hoe moeizaam
Vondels Fransche verzen in elkaar zijn gezet, hoeveel taalfouten
hij nog maakt in zijn onervarenheid. ("Over een frans gedicht
van Vondel ") 1).
In Mei 1607 was er nog een andere groote gebeurtenis, nu
een huwelijk in eigen familie, waarbij de dichter weer gelegenheid
had zijn verwanten te verbazen door zijn verzen, die wel niet
bewaard zijn, maar zeker vol zijn geweest van den nauwen band,
die toen werd gelegd tusschen de families De Wolff en Vondel
door het huwelijk van Abrahams oudsten broeder Hans de Wolff
met Vondels oudere zuster Clemensken. Zouden die bruiloftsverzen
niet een schalksch complimentje hebben gebracht aan het 2 I-jarige
zusje van Hans, Maeiken de Wolff, die 1610 het bruidje zou worden
van den dichter en wellicht bij die gelegenheid het eerst met
hem in kennis is gekomen?
Met veel belangstelling heeft zeker ook de knappe Abraham,
toen hij 1606 te Amsterdam was, de verzen van den jongen
rederijker gelezen, en als jongeman van smaak, met ltaliaansche
reiservaring, zijn ingenomenheid betuigd met de kunst van den
poëet. En heeft hij, dien Vondel later zijn Maecenas zou noemen, hem
toen niet reeds aangemoedigd en gesteund bij zijn dichtproeven ?
De opdracht van "Den Gulden Winckel" in 1613, is dus te be,;.
schouwen als een stoffelijk bewijs van dankbaarheid voor hem,
die sedert zijn zwager was geworden. Alles pleit hiervoor. Stelt.
men de jaren en de feiten juist naast elkander, dan valt het niet
te ontkennen, dat onder de warme belangstelling van Abraham
de WolfT, Vondels dichtertalent het eerst ontloken is.
Toen, in Februari 1608, de oude vader Joost van der Vondellen overleden was, zal dit verlies voor den oudsten,21.jarigen
I) De Nieuwe Taalgids, 1912, 6e Jg. afl. 5, bI. '40'
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zoon nog meer aanleiding zijn geweest om zich getrokken te gevoelen tot den man vol ervaring, Abraham de Wolff, die door
het huwelijk van zijn broeder Hans' met Vondels zuster Clemensken toch reeds in zeer vriendschappelijke verhouding tot hem
was gekomen.
Een jaar na 's dichters huwelijk, in Augustus I6r I, was Abraham de Wolff, naar alle waarschijnlijkheid, opnieuw te Amsterdam.
Immers op den 20s ten dier maand wordt hij door zijn broeder
Hans de Wolff, blijkens een notarieel stuk, verkozen om met
beider broeder Carel de Wolff, op te treden als momboirs of
voogden, over de twee minderjarige voorkinderen, Eefgen en
Willem, die Hans uit zijn eerste huwelijk met Neeltgen Cornelis
bezat. Hans draagt Abraham op om "de goederen van de voorsz.
kinderen tot derselver meeste voordeel te administreeren" en is
"versouckende, dat deselve believe de last in deze begrepen te
aenvaerden". (Protocol van den Notaris J. F. Bruyningh.)
Men kan wel aannemen, dat een bereisde jonge man als
Abraham, er niet tegen op heeft gezien om herhaaldelijk den
Rijn af te zakken met het doel zijn vrienden en verwanten aan
den Amstel te bezoeken. Een gereede aanleiding daartoe kan
gevonden hebben, behalve in de bruiloften van zijn broer Hans
in 1607, en van zijn zuster Maeiken in 1610, in het feit, dat hij van
het aandeel, door zijn moeder in zijne zaken te Keulen behouden,
rekening moest doen en de baten had af te dragen, hetzij aan
de moeder, die in 1607 stierf, of daarna aan de erfgenamen.
Dat hij den 16den Mei 16[8 nog was "wonende in Duitschland", blijkt uit een akte, op dien dag verleden voor den Notaris
J. F. Bruyningh. Dit stuk betreft een verklaring van Care I de
Wolff, "voor hem selven en vervangende zijn broeder Abraham
de Wolff, wonende in Dui tschland", als voogden van de reeds
genoemde voorkinderen van Hans, dat, "de Eersame Clementia
van den Vondel hen comparanten ten behoeve van de voorsz.
kinderen heeft uitgekeerd, ter voldoening van de vaderlijke erfenis,
5500 ,Car. guldens tot 20 stuivers 't stuck, volgens accoord van
4 Augustus 1615". Hans, de man van Clementia, was dus toen
reeds overleden.
In latere protocollen wordt Abrahams naam niet meer aangetroffen. Dat hij toen reeds overleden zou zijn, hij was ongeveer
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40 jaar, behoeft. niet te worden aangenomen. Wellicht was hij
naar Hambilrg vertrokken, de geboortestad van zijn moeder Tan·
neken Symons, waar Corne1is Symons, zijn neef, als " zijn eerder"
gevestigd was, na zijn huwelijk, als 25·jarige, met de 24·jarige
Elisabeth Serwouters, van Antwerpen, getrouwd te Amsterdam
op 29 December 1601.
Al is het ;;chijnbaar een punt van weinig beteekenis, om een
antwoord te kunnen geven op de vraag, van welken godsdienst
Abraham de Wolff was, (een aa,nverwant van Vondel, die maar
een miniem klein deeltje van het groote, lange dichtersleven beo
invloed heeft,) toch schuilt er in de oplossing meer belang ook
voor de kennis van 's dichters godsdienstige gevoelens, dan terstond blijken kan.
Het is. namelijk mijn vaste overtuiging, dat Vondels overgang
tot de Moederkerk, niet, na eenige jaren voorbereiding, in 1641
opeens een feit is geworden, maar dat van zijn jeugd af het
spoor valt aan te wijzen, waarlangs hij tot het geloof zijner
voorvaderen geleid zou worden Die in zijne gedichten, lang
voor 1641, telkens opluikende roomsche gedachten en beelden
kunnen hem niet ingegeven zijn door zijn doopsgezinde omgeving, of door de haarklooverijen van zijn godsdienstige voor·
gangers.
Ik behoef de vroege roomsch getinte verzen slechts even aan
te duiden om ze terstond te doen herkennen. In 1613 hoopt
Vondel, dat de pauselijke zegen op zijn Muse zal nederdalen: in
1622 bezingt hij, voor den priester Stalpert v. d. Wieie, den Lof
van S. Agnes; in 1625 vertaalt hij de latijnsche verzen van zijn
broeder op Paus Urbaan VIII; indien men, zooals dikwijls wordt
aangenomen .,De Kruisbergh" omstreeks 1630 stelt, (m. i. zonder
voldoenden grond), vallen ook in dit jaar verzen van echt
roomschen geest op te merken; in 1632 geeft de "Inwijdinghe
der Doorluchtige schoole" hem weder aanleiding om' den lof van
Sint Agnes te verkonden, evenals in 1635 de "Lycklacht aan
het Vrouwekoor" den dichter bezielt tot een verheerlijking der
H. Maagd; totdat Vondel eindelijk, in, 1637, in Gysbrecht al zijn
ech~ katholieke herinneringen verzamelt ter verheerlijking van
zijn tweede vaderstad Amsterdam. Maar ook zijn geboortestad,
het roomsche Keulen, wilde hij vieren in de Maeghden, om in
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1641 de stad van zijn wedergeboorte te huldigen in .. Peter en
Pauwels. " Amsterdam; Keulen; Rome. 1)
Is het niet, of er een gouden draad van roomsche jeugdherinneringen loopt door Vondels verzen? Herinneringen, die wel
te verklaren zijn, als men in het oog houdt, dat in Keulen nog
een aantal verwanten van den dichter waren achtergebleven, die
het oude geloof niet ontrouw gewurden waren.
Daar was zijn grootmoeder Clementia, de vrouw van Peter
Kranen, die in het hart van den kleinen zesjarigen knaap te
Keulen reeds vele roomsche zaadjes kan hebberl gelegd, daar zij
ongetwijfeld haar geloof niet verzaakt heeft, zooals reeds is
opgemerkt. Daar waren ook nog katholieke De Wolffen te
Keulen, verwanten van Maeiken, zijn vrouw. Om dit aan te toonen
behoeft slechts in herinnering te worden gebracht, dat de als
hoofdpersoon in Vondels treurspel Zungckilt optredende Keulsche
Jezuiet en geleerde zendeling in China, Adam Schall, tot grootmoeder had eene de Wolff, wonende in deze stad 2). Schall was
in 1591 te Keulen geboren, dus 4 jaar jonger dan Vondel, die
hem, zooals Van Lennep onderstelt. dus in zijn jeugd in hun
vaderstad ontmoet kan hebben. Deze grootmoeder moet dus een
tijdgenoote zijn geweest van den ouden Joost van der Vondellen
en Catharina Sampsons, des dichters grootouders, die te Antwerpen
zijn gebleven tijdens de vervolging der Doopsgezinden in I S7 I,
en dus katholiek waren.
Daar de familie de Wolff ook van "Brabantsche afkomst"
was, volgens G. Brandt, V ûndels levensbeschrijver, en Adam Schall
te Keulen geboren is (want Vondel noemt hem " Agrippijner"),
moeten zijn ouders ook Antwerpen verlaten hebben, ondanks
hun Roomsche geloof, en zich te Keulen gevestigd hebben.
Er is nog een ander bericht, dat wijst op katholieke verwanten van Vondel te Keulen. Antonides schreef aan Brandt,
toen deze bezig was Vondels levensbericht op te stellen, dat zijne
dochter Anna • te Keulen bij Vondels Vader in de Roomsche
Kerkzeden was opgevoed." Brandt nam deze mededeeling niet
1) Men vindt dit nog uitvoeriger aangetoond in .Studiën over Nederl.
Dichters der Zeventiende Eeuw" door Dr. G. Kalft', Haarlem, 1915, bI. I I I, volg.
2) Zie H. J. Allard S. J., »Vondels Gedichten op de Sociëteit van- Jezus."
Den Bosch.. 1868, bI. 26.
J
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over, omdat zij hem onverklaarbaar voorkwam, en later wees
Mr. van Hasselt in de Dietsche Warande, op de onmogelijkheid
van dit bericht, omdat Anna toen te jong was, om haar grootvader gekend te hebben 1).
Ligt hier nu een onjuistheid in, wat de bijzaak betreft, namelijk
de opvoeding bij den grootvader te Keulen, de hoofdzaak: de
aanwezigheid van roomscke verwanten in die stad, wordt er door
bevestigd. Antonides, de vertrouweling van Vondel, kan het beo
staan dier verwanten vernomen hebben, zonder zich er later nauwkeurig rekenschap van te geven, wie van Vondels gezin er mede
in relatie was.
Verschillende feiten wijzen er dus op, dat het katholieke
element in Vondels familie nooit ontbroken heeft, en dat een
voortdurende invloed van die zijde, vooral van zijn katholieke
moederlijke grootmoeder, niet geheel onwaarschijnlijk geacht kan
worden.
Het is dus vrijwel mogelijk dat ook de bereisde Abraham de
Wolff, "knap en gaeuw", in de "roomsche Kerkzeden" was op·
gevoed en daarin verbleven is 2).
Niet slechts Vondels .Musa" is door den zegen van Zijne
Heiligheid 8), die op haar hoofd was uitgestort, verblijd geworden,
maar de invloed van Abraham de Wolff kan ook hebben bijgedragen om den dichter zelven dien zegen gemeen te maken,
en hem de eerste genade te geven, die hem later tot de Moeder·
kerk terug zou voeren.
Nog vóór dat het ltaliaansche Dagboek van broer Willem
den dichter over Rome kon inlichten, heeft de bereisde Maecenas
zwager Abraham hem uitvoerig op de hoogte kunnen brengen
van zijn ervaringen in de stad der Pausen.
I) Zie De N. Gids, Ie Jg. 1886, bI. 94, "Een Document over Vondels
Bekeering," door J. H. W. Unger.
3) Bij gebrek aan deze bewijzen was ik vroeger een andere meening toe·
gedaan. (Zie Vijfde Verslag v. h. Vondel-Museum, bI. 31 en Tijdschr. v. N. T.
en Lett. 1913).
3) Van welken Paus Abraham te Rome den zegen heeft ontvangen, valt
niet met zekerheid uit te maken. Was hij te Rome in het Jubeljaar 1600, dan
is het Clemens VIII (1592-1605) geweest.

II
Broeder Wnlem - Laurens Joosten Baeck - Moeder Sara Zuster Clementia - Zijdehandel - Voorspoed. -

Omtrent de overige naaste familieleden van Joost van den
Vondel waren ons ook weinige bijzonderheden bekend. Wel wisten
wij eenige jaartallen uit het leven zijner ouders, broeders en zusters,
zoover die in de droge registers der archieven bewaard zijn
gebleven; maar een blik te werpen in het huiselijk leven dier
menschen, wier omgang toch van zuIk een krachtigen en blijvenden invloed op de vorming van Joost als mensch en als dichter
geweest moet zijn, is het ons niet mogelijk bij gebreke van eenig
document, van eenig gegeven, buiten de statige verzen van Joost
•
ende deftige levensbeschrijving van dominee Brandt.
De eenvoudige, onopgesmukte bijzonderheden. die brieven en
dagboeken kunnen geven, bieden die verzen, noch de nauwkeurigste
biographie. Omtrent Vondels vader leeren wij daaruit niets; zijn
invloed op de latere opvoeding van den jongen Joost is van minder
beteekenis geweest dan die zijner moeder, die hij tot zijn soste
jaar mocht behouden.
De geestelijke vorming van haar zoons blijkt zij ernstig ter
harte te hebben genomen: den jongsten, Willem, liet zij in de
rechten studeeren en tot zijn ontwikkeling in Frankrijk en Italië
reizen, en dit maakt het juist des te waarschijnlijker. dat zij ook
zijn ouderen broeder een andere bestemming had willen geven,
en dat zijn optreden als rederijker haar niet sympathiek was, wat
voor een vrouw van ernstigen godsdienstigen aanleg, in die dagen
niet te verwonderen is.

voor-

Toch acht ik het niet onwaarschijnlijk dat de dichter, ondanks
zijn zucht naar het tooneel, zijn vromen zin voor een groot deel
aan zijn moeder te danken heeft naast den invloed in zijn kindsheid van zijn katholieke grootmoeder ontvangen.
De volgende brieven van Willem doen de moeder kennen als
eene degelijke vrouw, die haar zoons ontzag, liefde en vroomheid
had weten in te boezemen. Uit de brieven die haar jongste zoon
tot haar gericht heeft toen hij te Rome vertoefde, spreekt zulk
een oprechte affectie en groote onderdanigheid van den zoon voor
zijn moeder, dat men zich van deze vrouw evenzeer een voorstelling
kan maken uit de wijze waarop haar zoon hare brieven b6antwoordt,
als men het karakter van Willem kan beoordeelen en een blik
slaan in het meer huiselijk leven van het Vondelgezin.
De derde brief, in 't Latijn gesteld, is door Willem aan zijn
ouderen broeder gericht en geeft ook een belangwekkend kijkje
op de verhouding van den eenen broeder tot den anderen. Het
is bekend, hoe Joost op hem gesteld was. Bijna vijftig jaren na
den dood van Willem hOOIde Brandt hem nog zeggen: "Ik zou
wel schreijen als ik om mijn' broeder denk. Hij ging mij ver te
boven."
Zij zijn vooral van beteekenis, omdat zij een geheel nieuw
inzicht geven op Vondels omgeving en ons ook nader bekend
maken met Willem, omtrent wien weinig bijzonderheden te
vinden zijn. 1)
Het kort bestaan van dezen jongen man, die in het leven
van zijn broeder verschijnt als een schitterende ster en weer
plotseling verdwenen is, zonder een geheel duidelijk spoor na te
laten, komt hierop neer.
Geboren te Amsterdam in 1603, wl!)rdt hij den IQen Mei 1623,
als student in de rechten te Leiden ingeschreven. Reeds vóór 1620,
het jaar waarin Hkrusalem Verwoest van zijn broeder verscheen,
had Willem e) daarop dezen welluidenden klinkert gemaakt.

1) De oorspronkelijke handschriften van deze brieven, die hier met enkele
verklaringen worden afgedrukt, zijn in 't bezit van Vrouwe douairière Mr.
A. Verheijen van Estvelt, te Boxmeer.
t) Zijn naam luidt steeds Guillaem, Guilam, of Guilhelmus in gelijktijdige akten.
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AAN MIJN BROEDER OP HET TREURSPEL DER JODEN.
KLINKERT.

Euripides, die heeft de aanschouwers lang voorhenen
Ten oogen eenen vloed van peerlen uitgedrukt,
Als Hecuba bedroefd, uit haren troon gerukt,
Beschreide Troyens val, met zuchten en met stenen;
Maar gij, 0 Broeder! der Hierosolymitanen
Droef Treurspel ons vernieuwt en klagelijke moord,
Hoe deerlijk Titus heeft Jeruzalem verstoord: .
Om wien de vijand zich niet spenen kost van tranen.
Een wreed barbarisch hert moet schrikken, als 't verstaat,
Hoe Sions heerlijkheid en pracht te gronde gaat:
Hoe Salomons gebouw met zijn vergulde daken,
De machtigste pilaar van 't vruchtbaar Joodsche land,
Is omgeworpen; hoe eens moeders eigen hand
Haar teder kind uit nood gaat tot spijsoffer maken.
GUJLHELMUS VONDELIUS.

In 1624 en 1625 deed hij, evenals Hooft, C. Gz. Plemp en
Reijer Anslo een reis door Frankrijk en Italië, waarvan hij een
uitvoerig dagboek gehouden heeft, dat verloren schijnt, maar
waarvan de titel, die tevens zijn reisgenooten vermeldt, bewaard
is in den catalogus der boekverkooping van Jacob Marcus, die
in diens sterfhuis, Binnenkant bij de Schippersstraat, plaats had
op 7 September 1750 en volgende dagen. Onder N°. 79 komt
daarin voor, Voyagie door Vrankrijk en ltaliifn, door H. Swol,
:Justus Baeck, J. van Erf, A. Moorman, Guillam van den Vondelt'1I
en G. van dm Berck, gedaan hl 't Jaar r624. Het 4° handschrift
werd verkocht voor f 2.16 aan zekeren Angelkot, en is sedert
spoorloos verdwenen. Willem verwierf in 1624 te Orleans den graad
van Doctor in de rechten.
Jacob van Lennep (Werken dl. 11, 660), heeft de veronder·
stelling geuit, dat Willem ,overhelling had tot het Katholicisme",
en Prof. AUard heeft deze meening nog wat aangedikt, en schreef
naar aanleiding van Willems vers »Op Urbaen den achtsten", het·
welk Joost uit het Latijn vertaalde: .ligt in die woorden geen
katholieke geloofsbelijdenis opgesloten, genoegzaam aangeduid
door de erkenning der sleutelmacht en het pauselijk primaatschap?
Is dus ook Willem van den Vondel niet katholiek gestorven r
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En wordt dat gevoelen niet gesteund in een vers uit zijn grafschrift door den Katholieken rechtsgeleerde C. G. Plemp op hem
vervaardigd?" (Vondèl en d~ Paus, 1869, bI. 48).
Mij komt het voor, dat er geen voldoende grond is voor deze
meenin~. Integendeel, een paar zinnen in de volgende brieven
geven reden te denken dat Willem allesbehalve Katholiek was.
Doch daarom behoeft men nog niet tot het besluit te komen
van den schrijver in De Gids van Sept. 1869, bI. 467, dat "de
broeder van den grooten Joost stierf ... ' Of vergiftigd, Of aan de
gevolgen zijner losbandigheid". De schrijver, W. P. Wolters, had
voor deze bewering toch wel zijne bronnen mogen aangeven.
Ik ben tot het besluit gekomen, dat Willem onmogelijk geacht kan worden katholiek te zijn geweest toen hij te Rome vertoefde, op de volgende gronden. In een van de drie achterstaande
brieven schrijft hij als volgt aan zijne moeder: "Mijn broeders
brief brenght my een onverwachte tydinge van Reynier Wibrantsz
soon, voor waer het heeft mij gealtereert; ellendige Vader,
ellendiger Zoon, hij kome te Romen soo sal hij wel weder anders
worden, interim hy kan mij hier gebruycken indien hij een schip
met aflaet bullen wil afgesonden hebben, en indien ick het om
de port niet liet, ick sond hem een steentjen dat ick van de
heylige poort bewaert hebben."
In verband met een anderen zin uit een tweeden brief van
Willem, nu aan zijn broeder, meende ik te kunnen besluiten,
dat Willems woorden zouden slaan op een overgang tot de
katholieke kerk van dezen Reynier Wibrantsz, in wien ik den
bekenden diaken der Waterlandsche gemeente dacht te herkennen,
die van 1616-(620 de ambtgenoot van Joost van den Vondel
geweest was.
Dr. van der Valk toont echter aan, 1) dat deze woorden niet
dien Reynier Wibrantsz kunnen betreffen, en zegt daarna: "daar
niet zeker is uit te maken wat de aangehaalde woorden uit Willems
brief, over een zaak ons niet bekend, beteekenen, mogen wij ze
zeker niets laten bewijzen voor Willems antipapisme". Wat dit laatste
aangaat ben ik het volkomen met Dr. van dèr Val~ eens. Doch dit
is .niet de hoofdzaak in mijn betoog. Willems woorden mogen
1) In 1ijdschr. v..Nederl. Taal- en Letterk, 1913, blz. 47, volgg.
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dan slaan op de bekeering van Wibrantsz of niet, de zin en de
beteekenis van deze woorden veranderen door het tegenargument,
door Van der Valk aangevoerd, niet. Zij bevatten een spotternij
met zaken, die voor de Katholieken van groote beteekenis zijn:
de aA aten en de relikwieën. Willem neemt dus in zijn brief aan
zijn moeder een houding aan, die in een katholiek en zeker in
een bekeerling, als deze het althans eerlijk en oprecht meent,
onverklaarbaar en onmogelijk zou zijn.
De uitdrukking "een schip met aAaatbullen" is zoo oneerbiedig mogelijk, en dat "steentje van de heylige poort 1)" klinkt
als een bespotting van het gebruik bij de katholieken om relikwieën in eere te houden, die alleen uit de pen van een nietkatholiek kan vloeien. En dat die beide, voor de katholieken
heilige gebruiken juist ironisch worden aangewezen voor iemand
die te Rome moet komen om "weer anders" te worden, geeft te
duidelijk .de bedoeling van den briefschrijver aan, dan dat men
ook maar een oogenblik behoeft te twijfelen aan zijn anti-katholieke gezindheid. Ik heb slechts terloops gewezen op den spot in
deze woorden gelegen, omdat ik veronderstelde, dat iedereen de
bedoeling van Willem zou begrijpen. Voor den roomschen lezer
ligt de bespotting er zoo duidelijk op, dat zij geen nadere verklaring behoeft.
Maar. zegt Dr. Van der Valk, als we Willems gedicht op
Paus Urbanus VIn nog eens overlezen naar de vertaling van Joost,
"dan kunnen we toch moeielijk aan een antipapist denken, en
blijven vermoeden dat Willem katholiek was". Hierna haalt hij
de 8 slotregels aan van het 34 verien lange gedicht.
Aangenomen dat dit gedicht als historisch document kan
worden beschouwd; aangenomen dat de vertaling van de· oorspronkelijk latijnsche verzen door broeder Joost, zonder veel in
den zin te veranderen is geschied, dan nog komt het gedicht op
Urbaan VIII mij voor, een zeer zwak bewijs te zijn voor Willems
roomschheid, om niet te zeggen, een bewijs voor het tegendeel.
1) Willem bedoelt een steentje van de altijd dichtgemetselde Jubileumspoort (Porta Sancta) van de S. Pieterskerk, die om de 25 jaar geopend wordt,
zooals in 1625, waardoor dus de steenen los kwamen, die vermoedelijk als
gedacht~nis verkrijgbaar waren en door Willem schertsend als relieken van
waarde werden beschouwd.
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Men moet het echter goed, en in zijn geheel, verstaan. Daarom
veroorloof ik mij het hier volledig over te nemen. Het is afgedrukt
bij Van Lennep, Werken van Vondel, 11,659.
OP URBAEN DEN. ACHTSTEN.
Wat Godheyt vol ontsaghs is dit,
Die daar op zevèn bergen zit,
En zwaait, met zijne rechte hant,
Dien blixemstraal, en gloênden brant
Vervaarlick als de Dondergodt?
Terwijl hy, uit het hooge slot,
Een ieder handelt zoo beleeft
En streelt, en smeeckt, en zegent, heeft
-Hy onder zijn schabel gebraght
En zolen 't oorlooghsfors geslacht;
En, trapplende op 't gekroonde hooft
Der grootste Koningen, verdooft
Het gloeyend purper van den Raat,
Der Vadren, die rontom hem staat;
Gelijck 't gestarrent fiaauwt en daalt
Zoo ras de zon in 't Oosten straalt
Van gout en roozen, uit haar troon.
Verhuist ]upijn met al de Goen?
En vaart hy uit den Hemel, om
Het Kapitool, sijn Heiligbdom,
Te gaan bezoecken? wat gezagh
Brengt de eerste tijden voor den dagh,
En voert den ouden Numa weêr
Te Rome, met zoo groot een eer?
En levert Rome weder aan
Den grijzen Numa onderdaan?
Terwijl 't gemoet dit overleît,
Zoo luistert my mijn geest bereyt
Te baren, en gedreven door
let HemelsCh, dit al stil in 't oor:
"Dees is de groote Sleutelvooght
Van 's Hemels poorte; rust nu; pooght
Niet meer te weten; buigh uw knien
En kus zijn voeten, wijd ontzien.
Te Rome, met den ingangk des gulden jaars 1625.
Vertaelt uit mijn broeders Latijn.

De Paus wordt hier voorgesteld als de "Dondergodt" Jupiter,
die "vervaarlick" den bliksemstraal en gloênden brand zwaait.
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Met streden (vleien), smeeken en zegenen heeft hij het oorlogsforsch geslacht onder zijn voetzooien gebracht en vertrapt hij de
grootste koningen. Gelijk de zon, verdooft hij het gloeiend purper
van de hem omringende kardinalen. Is dat niet Jupiter, die met
zijn goden uit den hemel daalt, om het kapitooi te bezoeken?
Als aan den ouden koning Numa, is Rome weder aan den Paus
onderworpen, en ontvangt zijn wijze wettten.
Nu moge men deze heidensche vergelijkingen op rekening
stellen van den latijnschen dichter uit de school der renaissance,
een katholieken geest ademen zijn verzen op den Paus allerminst.
Zij geven alleen den indruk weêr, dien de pauselijke macht in
die dagen op iedereen moest maken, die Rome bezocht, protestant
of katholiek. Een Katholiek zou den Paus anders bezongen hebben;
men vergelijke hiervoor de verzen door den roomschen Joost
later aan verschillende pausen gewijd.
Maar nu de slotverzen, die dan eigenlijk het afdoend bewijs
voor Willems roomschheid moeten leveren?
Terwijl zijn gemoed dit alles bepeinst, fluistert zijn geest, op
't punt een gedicht voort te brengen, aangedreven door hoogeren
invloed, hem stil deze woorden toe: tracht niet verder te weten
te komen wie die "Godheid" is; berust er in, geef U geen moeite,
kniel voor hem neer en kus zijn voeten, die iedereen eerbiedigt,
want hij is de groote sleutelbewaarder van de poort des Hemels.
Het gaat toch wel wat ver, om in deze verzen een "katho~
lieke geloofsbelijdenis" te lezen 1). Ik zie er niets anders in dan
het berusten in de noodzakelijkheid oer omstandigheden door een
protestant, die te Rome sterk onder den indruk gekomen is van
het pausschap met zijn macht en luister in die dagen. Zijn geest
fluistert hem in: iedereen eerbiedigt in den Paus den grooten
sleutelvoogd, tracht U daarin te schikken, kniel voor hem neer
en bewijs hem eerbied, zooals,iedereen doet.
Het eerste gedeelte van het gedicht geeft den indruk weer,
dien Willem gekregen heeft van den Paus, n.l. een Jupiter, een
Dondergod; in het laatste raadt zijn geest hem aan, maar aan te
nemen wat men te Rome over den Paus denkt. Al geven de laatste
verzen blijk van eerbied voor den Paus, die ook een Protestant
I) Allard, Vondel en de Paus, bI. 48.
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voelen moet, 1.ij wegen niet op tegen de oneerbiedigheid, die spreekt
uit het "schip met aflaatbullen" en het relikwie-.steentje van de
heilige poort".
Het bijwonen der canonisatie van Elisabeth van Portugal
door Urbaan VIII, 1) mag toch zeker niet als een bewijs voor
iemands roomschheid genoemd worden. Ook voor een protestant
was deze plechtigheid een merkwaardigheid, een curieuse gebeurtenis, die wel verdiende, dat men er wat langer om te Rome bleef.
Plemp, in het lijkgedicht op zijn vriend, vermeldt, dat Willem
den moed heeft gehad, op Paus Urbanus een gedicht te maken.
Joost zegt, in zijn vertaling van dit paar verzen, het volgende:
Nu soude ick mijn gedicht door 's hemels aendrift singen.
lek roemde 't heerlijck Hoofd van Rome, Paus Urbaen.

Hoe hieruit een bewijs te putten valt voor Willems roomschheid, verklaar ik niet te begrijpen.
Vele gegevens schijnt Vondels biograaf, Brandt niet gehad
te hebben omtrent Willem. Gelukkig bieden de hier volgende
brieven een' kleine vergoeding voor het verloren dagboek. De
opmerkelijke bijzonderheden, die ze verder nog bevatten, zullen
van zelf ter sprake komen achter den tekst, die geen verandering,
behalve in enkele leesteekens en hoofdletters, ondergaan heeft.
EERSTE BRIEF

Looft God. In Romen den Iste Meert Anno 1625.
Herts lieve Moeder, naer hertelijcke groetenisse t'uwaerts en
alle vrunden, weet hoe dat het is nu omtrent 5weecken dat ick
uI hebbe doen weten mijn voornemen van te reijsen na Napels
het welck ick t'sedert geluckighlijck hebbe ten eijnde gebracht
met mijn 5 andere Compagnons. 18 dagen hebben wij wt geweest
en onder wegen veel andere steden gesien als het stercke Cajeta,
het amoreuse Capua en het oude Pozzolo, ten waer de wondere
die hier in de Natuer gevonden worden overgroot geweest waren
sij hadden ons soo verre niet wtgelockt, als brandende bergen,
steen klippen mijlen verre wtgehouwen en ganghbaer gemaeckt,
grotten, bad stoven die de natuer in de bergen maeckt wonderbaerlijcker als ick schrijven kan, de woninge van de Sibillen, en
I) Zie den tweeden brief.
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eerste brief aan zijn moeder.
(Verkleind.)
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dat ui ongeloofelijek sal sijn den Mond van den hel selfs, de
Elisesche velden daer de geluksalige sieltjens sweven en duijsent
andere plaetsen die de fablilen vermaert maecken om dat se de
waerheijt 500 na komen, de hel hebben se hier gedicht te sijn
onder den poel Avernus die grondeloos en met hooge bergen
omringht is, die vol overhangende boomen beplant, een naere
schaduwe over het water spreijen ; hier bij gaet een solferachtigen
damp op en onder de aerde word een afgrijseHjck geluijt gehoort
en wat dat daer levendigh overvlieght valt neder doot ter aerde.
Hier naer kan ui de andere dingen afmeten. lek sta nu voor de
2de ruael tot Romen en ben hier gekomen, ~et overgroote hoope
van brieven te vinden en tijdinge van uI welvaren alsoo Februari; nu
ten eijnde was geloopen. De Cooplieden seijden ons dat sij een
groot packet brieven die aen Jacob Baack luijden op Napels ons
na gesonden hadden; denckt wat ons dit een verdriet is geweest,
ick twijfel niet of uI en mijn broeders hant sullen hier onder
sijn. indien het anders wt valt soo treur ick al voort, doch ick
en kan het uI niet toevertrouwen, over 8 dagen sullen de brieven
weder hier sijn. lck zal ui daer terstont op antwoorden en indien
daer van uI geen schrijvens onder is, soo wacht geen brieven
van mij voor icker van uI sal bekoomen hebben, als behalve dat
ick ui, voor 8 of 14 dagen van mijn vertreck na Siena sal verwittigen, ick wacht nu plat na de brieven; het sal nu haest op
een scheijden gaen, ick gaen tot Siena wonen, Herman Swol sal
met de eerste gelegentheijt over Venetjen thuij9 komen, Gerard
van den Bergh blijft hier tot Romen, Jacob Baeck met de andere
2 gaen na paessen voor 4 maanden te Florence wonen. Laet mijn
brieven altijt onder het couvert van Mr. Baeck komen soo meyn
ick datse minst sullen faljeren. Terwijl ick hier soo ben, menagieer
ick soo veel als mooglijck is en meer misschien als uI. 'sout begeeren; iek ben de vasten ongewoon, dan sal haest een eynd
nemen; al het geen dat wij boven groijen dat loopen wij beneden
weder af, soo veel selsaemheden sijn hier dagelijckx te sien. mijn
gantsche reijs van vooren tot den achteren hebbe ik bij geschrift
gestelt daer in ick gestelt hebbe al het geen ick gedenkwaerdigh
op de reijse gesien of gehoort hebbe, dat nu al groot geworden
is. Meer heb ick niet te schrijven en dit heb ick noch geschreven
tot, uI. contentement of ick noch soo veel van uI. verkrijge~
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mocht. Hier mede sijt dan God den Here in genade bevolen die
uI wil bewaren in langhdurige gesontheijt te samen met alle
vrunden die uI. van mijnent wegen sult groeten.
uI D. en Onderdanige Zoon
GUILL.. VAND. VONDELEN.

TWEEDE BRIEF

Looft Godt. In Romen den [5 Meert A. 1625.
Eerwaerde hertelijcke zeer beminde Moeder, ick hebbe ui
~oor 14 dagen verwittight van mijn goede dispositie en het verlangen naer uI brieven. Dat ick ui soo dickmaels schrijf sult gij
zeggen is of te grote affectie of te weynigh verstant, doch ick
verseecker ui dat het eerste uI staet te gelooven niet het laetstc.
Voor. 4 of 5 dagen is het mij geluckt u brieff te ontfangen en
de blijde tijdinge van ui welvaren en onzer familie gesondheyt,
die mij grootelicke aen God den heere verschuldight heeft, daer
gebreeck.t niet als mijn broeders gesondheyt die ick wensche en
tegemoet sie. Dat de pest nu op 15° menschen ter weecke gekomen is, doet dat ick ui dese storm sie doorgestaen te hebben,
en buijten perijckkel te syn. De hertelycke vermaningen hebbe
k.k gelesen met het gemoet daer mede sy my geschreven waren,
ik ben danckbaer en sal steets danckbaer syn, en genegen om
die te volgen. uI roept mij in Vranckryck en van daer 'thuys te
meer omdat uI eensaem sonder my sal wonen in de berghstraet;
ick sal hier in meer uI begeerte volgen als de mijne, en niet nae
de reden vragen die uI daer toe heeft omdat het uI wil is, vertroostende dat verdriet met het goed van uI gehoorsaemt te
hebben. De oorsaecke dat uI mij niet eer of meer geschreven
heeft schynt te syn om dat uI niet geweten heeft waer uI mij
hier beschrijven soud daer ick over ben verwondert alsoo het my
dunckt genoech te syn dat J. Baeck hier te beschrijven is en hij
mij hier weet genochsaem te vinden, 50 dat niet anders van
node was als tot Baeckx in te sluyten dat uI voortaan doen kunt,
't sy ick Siena ben of elders. H. Swol is voor 8 dagen vertrocken,
de brief van mijn broeder is hem na gesonden, ick soude mede
vertrocken sijn geweel't tep ware my hier gehouden hadde de
groote voorbereydselen van het Canonizeren der koninghin van
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portugael Elisabeth tegen Paessen 1.) Mijn broeders brief brenght
my een omrerwachte tydinge van Reynier Wibrantsz soon voor
waer het heeft mij gealtereert; ellendinge Vader, ellendiger Zoon,
hij kome te Romen soa sal hij wel weder anders worden, interim
hl' kan mij hier gebruijcken indien hij een schip met aflaet bullen
wil afgesonden hebben, en indien ick het om de port niet liet
ick sond hem éen steentjen dat ick van de heylige poort bewaert
hebben. Soo terstond ontfange ick een andere brief van mijn
broeder daer ut ick verstae hoe uI eenige pijn in de rugge voelde
dat mij hier wee doet, ick kan niet meer als voor uI beternisse
bidden. Myn broeder hadde een jonge dochter gekregen. Mijn
suster Sara noch dochter noch soontjen. Dit is dat ick uI hadde
te antwoorden meer weet ick niet; derhalven syt nae groetenisse
God bevolen, groet seer myn swagers en susters, mijn nepos J.
van Zon, Anneken nicht die nu van de koorts verlaeten is en
haer suster Sara, en het geselschap van de lieve Jongens tot mijn
susters.

Dl Onderd. Zoon G. V. VONDEL.

Datum als boven.
Eersame gunstige frere en Maseurtje Bruininghs in groetenisse
en wenschinge alles goeds refereer ick my tot het boven geschrevene. Dese sal alleen dienen om ui te doen hebbe enige weynich
regels daer ick het afsterven van ui susters mede ben gedachtigh
geweest; voor 8 dagen hebbe ick de tydinge bekomen van de
dood us overgebleven susters en broeders, ick hebbe gedocht, of
in Amsterdam wel sa rampspoedigen huys gemaeckt is gedurende
dese sieckte, ick hebbe niet geweten wat ick eerst beschreyèn
soude. In ui rust nu de hoop van de bedruckte Ouders, die weder
op kost rechten hetgeen 500 deerlyck gevallen is, dat ick wensche
en verwachte. Ondertusschen leeft langh in liefde en eendracht
samen, en groet uijt mijnen naem Vader en Moeder.
uI Dw. D. G. v. V.

o

kuijsehe sielen, die seheyt, gij en kiest om hooge
't gestoelt wedrom daer wt dat gij gekomen waert;
de lyeken laet gy ons, die wy bevelen d' aerd
met een rou dragend hert en rood geswollen oogen.

1) H. Elisabeth van Portugal, nicht van H. Elisabeth v. Thüringen, t
4 Juli 1336, gecanoniseerd door Urbanus VIII, 1625.

voorMaer schoon de bitse dood u sonder mede doogen
heeft voor den avondstond soo droeven nacht bereyd,
en in u soete April des levens bloem gemeyt,
Wy volgen u nochtans met suchten opgetoogen
gy dringht de Wolcken door daer gy geweJkomt word,
krijght den verdienden palm, en word met licht omgord.
met niewe sy gehuyft, vergoodet over al,
slaet gy de handen aen de Maeghdelijcke Reyen
en singht een hooger lied, en geeft ons die wy schreyen
geen afgunst van u vreaght: klacht van ons ongeval.

DERDE BRIEF

G.

VOND.

J.

VONDELIO

F. S. P. D.

Litterre ture ad me rarre sed ob id magis eh arre. Vere ture
non tam ob manus characterem quam propter proprium Epistolre
stil urn. Censorem strenue sub initium agis, en in te jam quadrat
tertius e Coelo cecidit Cato.

Quereris de sumptibus, et luxum culpas, pedibus ut utar mones,
et frugalitatem suades. Sumptus magnos fateor sed si ex titulo
honesto non habetis quod culpes. Scies semper extitisse factionem
quandam inter nostros quorum pars splendidior sequebatur lau tiliam quandam majorem: alii sordidiores (intelligo Herm., Montan.
et me) parce, duriter et frugaliter magis vivebant. prandiis fere
semper abstinuimus, Vespri Crenam sumpsimus neque enim aliter
ad Hospitia et tecta eorumnos admittebant. Sic in itinere, Romre
vero viximus deparci magis quam parci, avari magis quam frugales, et jam srepe contendimus an assumpta alimonia sufficere(n)t
vitre si in iis perseveraremus. Actionem inofficiosi instituit venter
adversus oculos quod illi curentur tantopere, hic negligatur: pendet
adhuc judicium, et ni litem suam judex faciat, vereor ne contra
oculos judicetur. Porro longiora itinera pedibus conficere nolui,
(neque hoc frugi fore existimavi, quod morbum mihi conciliaret
aut saitem de salute demeret) breviora, imo. Pedibus contendi
Lutetiis, visurus arcem illam Regiam S. Germijn, et S. Denies.
Florentià Pratelinum 32 mill. Napoli Puteolos 20 mill. Romà Tijbur
40 mill. et hinc reversi detestatum et juratum in posterum nos
non ituros pedibus. Iter Neapolim versus abnuis, sed sera nimis.
ego de more J. C. taciturnitatem vestram pro consensu habui. in
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sumptibusdivinavi excesserunt 50 aureos. et tarnen ita me deus
amet, nunquam in toto itinere cibum meridianum sumpsimus, et
pedibus itum Puteolos. sed desine mirari de impensa cum rebus
pr:eclare a nobis visis compensa. quas non recenseo sed ipse leges
quando pr:esentem me conspicies, omnia enim quantum potui
chartis m'andavi, et jam itinerarium meum in justi libelli magnitudinem excrevit. Hermanus secum tulit Epistolam tu in ea
emenda Xt%&oÀtX7jV pro XIX&OÀtXOv scriptum et interpunge, nolo
tamen ut detur Joan. Reynerio cui iIlam scripseram. de hyemando
Sien:eaut Aureliis nihil certi adhuc animo proposui, matris
desiderium impleri(e?) tarnen cogar et
Offendero me per non offender lei.
Ceterum quia in litteris tuis dictis respondent cetera matris
ex ejus Epistola responsum petes. tu cum puerpera, et liberis vale.
En altera adhuc ad me fertur Epistola 26 Jan. qu:e mihi videtur
repetitio prioris et ob id responsioni sup[er]sedebo.
Den Eersamen seer discreten Sr Joost van der Vondelen
in de Warmoestraet in de Trouw.
Tot
Port.
Amsterdam.

Voor de niet-latinisten, en tevens omdat ook voor latinisten
de brief niet zonder moeilijkheden is, volge hier een vertaling.
De derde brief is geschreven op de keerzijde van den tweeden,
zooals duidelijk zichtbaar is op het goed geslaagde facsimile.
Willem van den Vondel groet veeimaals zijn broeder Joost
van den Vondel.
Uwe brieven aan mij zijn weliswaar schaarsch, doch mij daarom
te dierbaarder. Ja waarlijk de uwe, niet zoo zeer om de schrijfhand
als om uw eigenaardigen briefstijl. Terstond na den aanheft reedt
gij krachtig als tuchtmeester op en wel van u mag gelden: .Een
derde Cato is uit den hemel komen vallen." Gij klaagt over de
uitgaven, laakt onze weelde, spoort mij tot voetreizen en dringt

voor-

op zuinigheid aan. Dat de uitgaven groot zijn, erken ik, doch
indien ze op een behoorlijken titel geschieden, hebt hij geen
reden tot afkeuring. Ge moet weten dat er van den begin af
onder ons gezelschap een soort van tweespalt bestaan heeft: de
eenen, meer voornaam, waren geneigd tot zekere goede sier, de
anderen, van minder allooi - ik bedoel Herman [Swoll], Van
den Berg en mijzelven - volgden een meer zuinige, strenge en
sobere levenswijs. Van middagmaal hebben we ons zoo goed als
altijd onthouden; 's avonds gebruikten we een avondmaal, daar
we anders geen toegang tot herbergen noch nachtverblijven
konden verkrijgen. Zoo deden we onderweg. Te Rome echter
hebben we eerder karig dan zuinig, eerder schriel dan sober ge·
leefd, en reeds dikwijls waren we aan 't kijven, of het aangeschafte voedsel, indien wij zoo daarmede voortgingen, voor ons
levensonderhoud zou volstaan. De buik heeft tegen de oogen een
rechtsvordering wegens plichtsverzuim ingebracht, op grond dat
er voor hen zoo overvloedig gezorgd, hij daarentegen verwaarloosd wordt; het geding is nog hangend en, tenzij de rechter
zich partij stelle, vrees ik dat de oogen het verliezen. Verder _.
de langere tochten heb ik niet te voet willen afleggen; dit toch
kwam mij niet verstandig voor, daar' het mij een ziekte op den
hals gehaald· of althans mijne gezondheid benadeeld· zou hebben;
maar de kortere wel. Te voet ben ik van Parijs uit, het beroemde
koninklijk slot van St. Germain en St. Denis gaan bezichtingen;
van Florence naar Pratelino, 32 mijlen gaans; van Napels naar
Puteoli, 20 mijlen; van Rome naar Tivoli, 40 mijlen; maar van
hier teruggekeerçi dan ook onder plechtige eeden gezworen voortaan
niet meer te voet te gaan. Gij slaat de reis naar Napels af, doch
te laat, daar ik naar rechtsgeleerd gebruik UJ stilzwijgen als toestemming had beschouwd. De onkosten zijn hierdoor, naar ik
schat, 50 goudguldens hooger geloopen, en toch hebben we, God
zal me liefhebben! op de geheele reis geen middageten gebruikt
en zijn we te voet naar Puteoli gegaan. Doch verwonder u niet
langer over uitgaven, door al wat we heerlijks gezien hebben zoo
ruimschoots vergoed. Ik som dit alles hier niet op, maar gij zult
het zelf lezen wanneer ge mij weder bij u ziet, daar ik alles zooveel mogelijk op papier heb gebracht, en reeds is mijn reisverhaal tot ,den omvang van een behoorlijk boekje uitgedijd.

BRIEF VAN WILLEM VAN DEN VONDEL.
ROME, 15 MAART 1625.
ROME, 15 MAART 1625.
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Herman heeft een brief medegenomen; gelief daarin ~oÀtx'lv,
zooals er geschreven staat, te verbeteren in u&oÀtxov, en lees~
teekens te plaatsen; geef h,em echter niet aan Jan Reyniersen,
aan wien ik hem geschreven heb.
Of ik te Sienna of te Orleans den winter zal doorbrengen,
heb ik nog niet vast besloten. Toch zal ik gedwongen' zijn
moeders verlangen te vervullen en "mijzelven ontrieven om haar
niet te grieven." Daar verder de rest van uw brief overeenkomt
met de woorden van moeder, kunt gij in mijn schrijven aan haar
het antwoord vinden. Vaarwel, met kraamvr.ouw en kroost.
Kijk, daar wordt .me nog een tweede brief, van 26 Januari,
gebracht. Hij dunkt me een herhaling van den vorigen, en daarom
kan ik mij van antwoord onthouden.
Vondels ouders moeten niet onbemiddeld zijn geweest. Dat
de jongste zoon, evengoed als de telg van burgemeester Cornelis
Hooft zijn vorming in Italië kon gaan voltooien en daaraan een
reis van een drietal jaren verbinden, in gezelschap van jongelieden
van goede familie als Jacob Baeck en Jacob van Erp, den broeder
van Pieter Cornsz. Hoofts eerste vrouw 1), wijst op een zekere
welgesteldheid. 't Is waar, de oudere broeder Joost acht de uit~
gaven van Willem te hoog, en vindt dat hij te weelderig reist,
maar men verklare dit meer uit de c1assieke hollandsche zuinig.
heid, dan door vrees voor te veel geldverspilling. Immers, Willem
blijkt zoo zuinig te reizen als hem maar eenigszins mogelijk is;
hij rekent zich met Herman Swol en G. van den Berg tot de
minder voornamen dan de andere reisvrienden, wien een goede
sier beter past dan hem. De latijnsche brief aan Joost, die verder
wel geen verklaring behoeft naast de nauwkeurige vertaling, is
zeer opmerkenswaard, zoowel om Willems geestigen schrijftrant,
als om de beschrijving van zijn reis, en den toon die tusschen
de gebroeders Vondel blijkt gewoon te wezen. De oudere staat
boven zijn jongeren broeder, de jongere acht hem hoog, maar
weet hem goed van repliek te dienen. Joost was reeds eenige
1) Jacob Baecks broeder }ustus trouwde 1623 Magdalena van Erp en deze
was daardoor de zwager van Hooft. Jacob van Erp, geb. 1603 tAmsterdam
1643. Hij huwde 1632 Hester de Vogelaer, dochter van Marcus (Elias, VroedschapIl, 61). .
.
4
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jaren het Latijn machtig door bijzoudere lessen, maar Willem,
die degelijker studiën gemaakt had, schrijft hem als zijns gelijken
in kennis, doch is van meer wetenschappelijke vorming.
Verdient de onderlinge verhouding der broeders uit deze
brieven blijkende, opmerking, van meer belang nog zijn de woorden
waarmede Willem de vermaningen zijner moeder beantwoordt.
Haar vindt men daar in een paar trekken geteekend: "Herts
lieve Moeder", "Eerwaarde, hertelijcke, zeer beminde Moeder"
wprdt zij genoemd. Dat Willem haar zoo dikwijls schrijft, komt
voort uit te groote affectie, en niet uit te weinig verstand, meent
hij. Hij heeft moeders hartelijke vermaningen gelezen met dezelfde
tèedere gevoelens, waarin zij geschreven zijn, en met blijvende
dankbaarheid en volgzaamheid. Moeder Sara heeft haar verlangen
te kennen gegeven, dat Willem naar Frankrijk zal reizen en vandaar thuiskomen, omdat zij zoo eenzaam woont in de Bergstraat,
als weduwe, wier dochters, Clemensken, in 1607, Sara in 1614
en Catharina in 1624 getrouwd waren, terwijl Joost reeds in 1610
zijn eigen huishouden had ingericht. Willem zal haar niet naar
de reden van dien wensch vragen, maar haar begeerte volgen,
omdat het haar wil is. Het doet hem leed zijn reis te moeten
bekorten, maar het zal hem troosten zijn moeder gehoorzaamd
te hebben. Joost heeft hem geschreven dat hun moeder pijn in
den rug voelt, die doet ook hem zeer, en hij zal bidden voor
haar herstel. Hij zal moeders verlangen volgen en zich zelf het
genoegen ontzeggen, teneinde haar niet te grieven. Uit deze
gevoelens van haar zoon Willem kunnen wij ons duidelijk het
beeld van Sara Cranen, de moeder van Joost, voorstellen. Zij
moet een schrandere, verstandige vrouwen een beste moeder
geweest zijn, die zulk een liefde en onderdanigheid bij haar zoon
wist op te wekken, en den familieband krachtig te binden.
Van bijzondere beteekenis zijn ook de mededeelingen, die
omtrent Joost aan deze brieven ontleend kunnen worden .. ,Daer
gebreeckt niet als mijn broeders gesondheyt die ick wensche en
tegemoet sie", schrijft Willem aan zijn moeder. De "gheduerige
quijnende sieckte", waarin Joost ten jare 162 I een gebed tot
God uitstortte (Van Lennep I, 119), en waarmede zijn "groote
ongelegentheyt syner melancoleusheyts halven" van 1620 wel
innig verband gehouden moet hebben, was dus in 1625 nog niet
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In die jaren heerschte te Amsterdam veel ziekte, en
Vondels zwaarmoedigheid zal ook wel onder den invloed daarvan
ontstaan zijn. Willem acht het een gunstig teeken, "dat de pest
nu op 150 menschen ter weecke gekomen is", nu is de ergste
storm doorgestaan en zijn zijne dierbaren buiten gevaar. De
epidemie was heel wat erger geweest.
De geschiedschrijver Caspar Commelin 1) verhaalt omtrent
die jaren: "Het jaar 1623 begon dese Stadt met gevaarlyke ziekten
te dreygen. want eerst openbaarden zich de kinderpokjes en
maselen op verscheyde plaatsen". In dit jaar werden, volgens
dezen schrijver, 5929 lijken ter aarde besteld, dat is 1788 meer
dan in 1622. In 't najaar van 1623 heerschte de pest nog hevig.
"Doch 't volgende jaar 1624, begon de Pest in de na-zomer zich
weder te verheffen, na dat 'er met een langduurige Noorden·
Wind, een onuytsprekelijke menigte van vreemt gevogelte ...
hier te lande was komen overvliegen .... Tegen den Herffst nam
de Pest dapper toe, waar dat ook veel andere ziekten, als roode
loop en rasende koortsen onder liepen", enz. Een week in October
bedroeg de sterfte 569 personen, later 515 en 511. In het geheele
jaar 1624 stierven 11795 menschen in Amsterdam.
Ook in 1625, het jaar van Willems brieven, was Amsterdam
nog niet vrij van de pest, er werden nog 6781 lijken begraven.
Het valt niet te denken, dat Joost buiten den invloed van zooveel
ziekte gebleven kan zijn.
Reèhtstreeks verband met deze periode van melancholie houdt
een naam door Willem genoemd in zijn tweeden brief, en waarmede hij het punt van den godsdienst nadert.
J oost heeft hem een onverwachte tijding gezonden betreffende
Reynier Wybrantszoon. Deze is de zoon van den bekenden doopsgezinden Diaken, die met Vondel en Kornelis Claesz. Anslo
zitting had.
Het .Memoriael van de handelingen bij de Dienaren",Ao. 1612,
waarin de mededeeling van Vondels zwaarmoedigheid gevonden
wordt, en hetwelk Van Lennep vermeldt, (I, 316, 1I, 118), behoorde toe aan R~ynier Wybrantszoon, die dienaar of diaken was
van de zoogenaamde Gemeente der Waterlanderen, onder de
1) Historische Beschrijving van Amsterdam, Dl. II. bI. 1179-1180.
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Doopsgezinden.]) Verdere bijzonderheden betreffende dit Mnnoriaû
geeft Van Lennep wel,/ maar van Reynier kent hij slechts den
naam. De brief van Willem verschaft meer licht, en er is dunkt
mij geen twijfel, of de onverwachte tijding die Joost hem gezonden
heeft, meldde hem dat de zoon van den diaken Reynier Wybrantsz, namelijk Joan Reynerius, tot de Katholieke Kerk was
overgegaan. Het bericht heeft Willem "gealtereert", hij noemt den
vader van Reynier ellendig, den zoon nog ellendiger. Het is duidelijk dat hier van een geloofsverandering sprake is; dit blijkt te
klaar uit de spottende woorden die Willem er op volgen laat:
,hij kome te Romen, soo sal hij wel weer anders worden; interim,
- ondertusschen, - kan hij mij hier gebruycken indien hij een
schip met aflaatbullen wil afgezonden hebben, en indien ick het
om de port niet liet, ick sond hem een steentjen dat ick van de
heylige poort bewaert hebbe."
Deze woorden, die op een anderen toon klinken dan Willems,
door zijn broeder vertaalde verzen, hiervoren aangehaald, uit Rome
geschreven, bevestigen twee punten: dat Willem van den Vondel,
allerminst, zooals wel verondersteld is, katholiek genoemd kan
worden, ondanks zijn deelnemen aan de vasten; en dat de zoon
Reynier Wybrants tot het roomsche geloof was overgegaan, hetgeen, in verband met Vondels latere bekeering, en zijn stemming
in de dagen, toen hij met zijn medediaken Wybrantz verkeerde,
wel opmerking verdient.
Ook de latijnsche brief bevat stellig een toespeling op het
geval van Jan Reyniersen. Willem zegt zijn broeder, dat hij aan
Herman Swol, die met de eerste gelegenheid over Vènetië naar
huis was gegaan, een brief voor Jan Reyniersen heeft medegegeven, waarin het woord katholikèn moet veranderd worden in
katholikon en de leesteekens geplaatst. Dit wordt aan de zorgen
van Joost overgelaten.
Jan Rep/iersen kan moeilijk een ander zijn dan de zoon van
Reynier Wybrantsz. over wiens bekeering wellicht in dien brief
I) Nog in 1640 gaf Reynier Wybrantsz., Dienaer in den Evangelio des
Heeren, een boekje uit, getiteld: "Catechesis, Dat is, Onderwijsinge in de Chris~
telycke Religie, enz. t' Amsterdam, voor Denijs -van der Schuere, Boeckverkooper op de Nieuwen Dijck inde Bieskens Bijbel.
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gesproken werd i het te verbeteren woord katltolikènkan bezwaarlijk op iets anders slaan.
Missch·ien was deze wel voor den vader bestemd, doch aan
den zoon gericht en vond Willem het bij nader inzien toch beter
het schrijven niet aan den zoon in handen te geven, gelijk hij
aan Joost vraagt. In dezen brief, zoo overvloeiend van liefde en
achting voor zijne moeder, is het natuurlijk, dat Willem uiting
geeft aan zijn medelijden met den vader, die door de geloofsverandering van zijn zoon, ellendig genoemd kan worden.
Joost heeft later van zijn broeder getuigd, dat deze hem verre
te boven ging, hiermede wel bedoelende: in ontwikkeling en
kennis. Als dichter ten minste, schijnt Willem niet zoo hoog
geschat te kunnen worden. Aan het eind van den tweeden brief
vinden wij een oorspronkelijk, ongC!polijst vers van den jongen
rechtsgeleerde. Ik heb altijd een sterk vermoeden gehad dat de
dichtjes van hem die tusscheQ Vondels werken zijn uitgegeven
in ·menig opzicht door Joost zijn "betutteld". Het treurdichtje is
dit stellig niet, maar pleit dan ook niet stC?rk voor Willems dichtgave. Toch heeft het ook hem niet ;lan dichterlijk gevoel ontbroken, zooals de aardige opmerkingen over de Italiaansche natuur
in de brieven aantoonen. De beschrijving van den poel Avernus
met de hooge bergen, beplant met overhangende boomen, die
een nare schaduw over het water spreiden, wijzen op Willems
bezoek aan de omgeving van Napels en de. Vesuvius; de .mond
van de hel" heeft een diepen indruk op hem gemaakt. l )
Behalve zijn moeder en broeder, herdenkt WiIlem nog vele
familieleden in zijne brieven, zelfs een "nepos ]. van Zon", dien
ik, zelfs na een gezet onderzoek, niet thuis kan brengen.
Elkeen wordt op zijn beurt herdacht. Vooreerst de "jonge
dochter", die Joost pas had gekregen, namelijk Saartje, door den
vader later zoo treffend bezongen bij haar vroegtijdig afsterven
in 1633, die
vlugh te voet, in 't slingertouwtje sprong
Of zoet Fiane zong,·
En huppelde, in het reytje,
Om 't lieve lodderaytje.
1) Pater Molkenboer haalt die merkwaardige beschrijving aan in lijn
prachtwerk "Roomsche Schoonheid", Bussum, Paul Brand,. 1913, bI. 331.
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Zij was dus toen 8 jaar, omdat Willem haar geboorte noemt
in 1625. Steeds is haar geboortejaar als 1622 opgegevèn.
Zijn' zuster Sara, die 20 April" 1614 gehuwd was met Joost
Willemsen van Nyekercke, heeft ,noch dochter noch soontjen".
Hun h'uwelijk blèef ook later kinderloos. De zwagers en zusters;
wien Willem zijn groeten zendt, zijn even genoemde Sara met haar
man, verder de weduwe van' Hans de Wolff, Clemensken, en Jan
Bi'uyningh, die Catharina tot echtgenoote had. Anneken nicht, die
ook al van de ziekte geleden had, doch nu door de koorts was
verlaten, is de dochter van Joost, die haar vader in zijn hoogen
ouderdom 'met zooveel liefde en toewijding zoude bijstaan; en
haar zuster Sara kan niemand anders wezen dan de pasgeborene,
die dus ook' reeds in de groeten uit Rome deelde!
"De lieve Jongens tot mijn susters" zooals Willem (met een
engelsche' constructie, ,at my sisters") schrijft, zijn de zoontjes
ten huize van Clemensken, de weduwe van Hans de Wolff, Vondels zwager, namelijk Willem (uit het eerSte huwelijk' van Hans)
en Hans Jr. geb. in 1613.
Treffend is het naschrift voor 3rère en Maseurtje Bruyninghs"
in wier huis nog twee slachtoffers van de gevreesde ziekte gevallen waren ; Jan Bruynirighs blijkt daaruit eerst een zuster en
later nog een zuster en broeder aan de heerschende ziekte verloren te 'hebben. Wellicht waren de overledenen nog jonge kin~
deren, die in de genealogie niet zijn opgenomen. l ) Dit lees ik ook,
uit Willems vers op hen, waar hij zegt, dat
in (hun) soete April des leveus bloem gemeyt (werd.)

Omtrent Willems reisgezellen valt weinig mede te deelen.
Jacob, Baeck, (en niet Justus, zooals de titel van W's reisjournaal,
in' den catalogus verkeerd aangeeft,) die steeds de brieven voor
de vrienden ontving, is later door Joost bezongen:
Ghij waert mijn broeders reysgesel,
En saeght de weereld en haer spel,
En holpt hem hooge bergen banen,
1) Zie Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenboek, Dl. I, bI. 113, doch
vooral' de belangwekkende studie van H. J. Heshuysen: Het geslacht Bruyningh.
(Met uitvoerige genealogie.) Amsterdainsch Jaarboekje v. 1900, ,. 125.
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En vondt Urbaen in 't gulden jaer,
En naemt de grijse aeloudheijd waer
En leerde spreecken met Tuskanen.

Hij was rechtsgeleerde als Willem, en behoorde tot de beste
vrienden van Joost van den Vondel, wiens broeder hij niet lang
overleefde, want hij stierf in April 1639, ongehuwd.
J. van Erp was een broeder van Baecks schoonzuster Magdahina; maar noch Herman Swol, noch Gerard van den Bergh,
noch A. Moorman kan ik voor 't oogenblik uit andere bronnen
verklaren. 1)
In 1626 keerde Willem in zijn vaderland terug, na een nA/scheil op de Alpes zingende genomm van Italië", in een fraai gedicht. Reeds in Januari van 1628 stierf hij aan een kwijnende
ziekte, die hem overviel toen hij thuiskwam; Brandt zegt, vermoedelijk tengevolge van Italiaansch vergift. Wanneer men echter
in zijn brieven leest, hoeveel ontberingen van voedsel hij op zijn
zware voetreiten heeft doorstaan, en hoe hij bijna nooit een middagmaal gebruikte, zou men tot het besluit komen, dat Willem
veeleer tengevolge dáárvan is ziek geworden en gestorven. In een
van zijn brieven uit hij reeds de vrees, dat hij zich door die
zuinigheid wel eens een ziekte op den hals zou kunnen halen.
Slechts van het jaar 1627 was ons niets bekend uit Willems'
leven, doch uit achterstaand document (bijlage XX), blijkt, dat hij
zich toen als advocaat gevestigd had, en in een belangrijke zaak
is geraadpleegd als raadsman van Amsterdamsche kooplieden,
onder wie ook zijn zwager Joost Willemsz van Nyekerk, die met Sara
van den Vondel gehuwd was. Ofschoon deze akte zou kunnen
doen denken, dat Willem van den Vondel te Hoorn woonde op 29
Sept. 1627, kan dit toch niet waarschijnlijk worden geacht, omdat
hij in 't volgend jaar ten huize zijner moeder in de Bergstraat
(wellicht aan de tering) overleed en op 12 Januari te Amsterdam
begraven werd.
1) Vermoedelijk is Van Swol of Swol de dichter, die in 1630 een ruw
en dwaas tooneelstuk, ~Margrietje," uitgaf "Onder de gunst van Juff. Geertruyt Roemers," en in hetzelfde jaar een niet minder vreemdsoortig drama
opdroeg .,Aan Me Jllffr. Anna Roemel's," getiteld: "Constantinus!' (Worp'
Drama en Tooneel I, 381--2.)

voor-

Dit document, - dat een kwestie vermeldt tusschen Amsterdamsche kooplieden en Hoornsche reeders omtrent een lading
was en potasch uit Dantzig (toen ook genaamd Danswijk = Denenwijk), die de laatsten' niet wilden lossen, wegens afwezigheid van
den schipper, - vult een gaping aan in 't levensbericht van
Mr. Willem, en doet hem kennen als advocaat van de kooplieden.
Toen Joost van den Vondel einde .Mei 1628, 't jaar waarin
ûjn broeder overleden was, zijn bekenden dichterbrief aal) Hooft
schreef op zijn eerste Deensche reis, In de Sont, was hij nog diep
onder den- indruk, en terwijl hij, met zijn gezelschap, in een karos
door een donker Nedersaksisch bosch reed, dichtte hij, ontwaakt
na een schrikwekkend droombeeld:
Zoo sprekende, ik bedaar, en ga mijn reize spoeyen,
De minste ritsling doet de vreeze dubbel groeyen j
Dan wensch ik veilig t'huis te rusten bij mijn vrouw,
Dan nijpt mijn broeders lijk mijn teeder hart m~t rouw.

En Hooft zelf. verklaarde, nadat hij een brief van Willem had
ontvangen, en dien wel vijf- of zesmaal overlas: "Ik kàn: mij niet
verzadigen, zulk een schoon Italiaansch schrijft hij."
Het lijkgedicht, door Cornelis Plemp aan. Willem ,gewijd,
luidt als volgt, met Vo~dels vertaling:
Ipsa videbatur Ion go mihi stamine vitam
Nectere Parcarum sedula cura trium.:
Quae subito falsae fato properante fuerunt:
Sumque meum longè mortuus ante diem.
lngenium frustra dederat prolixus Apollo.
Blanda nimis dotes Pallas et ipsa suas.
Finxerat aequa Themis mentem quoque labere fictrix,
Formare et catulum sic solet ursa suum.
Iamque is eram, ut versus facerem cum nu mine vates,
Audax Urbanum dicerePontificem.
Rhythmos laudavi quoque fratris homaeotelentos
Nautica laudantis: carmen Apollo meum est.
Qualem Senenses pedibus videre volantem,
Nec sonipes noster pagina vilis erat.
Caeperat hinc aliq.uos meditarier aucta libellos
!iusa, sed (heu) nimium Musa futura brevis.
Si taceant alii, nolite tacere diserti;
Doctaque Vondello dicite turba vale.
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C. G. PLEMP,
OP HET

OVERLIJDEN VAN WILLEM VAN DEN VONDEL,
LICENTIAAT IN DE RECHTEN.
D' OVERLEDEN SPREEKT:

Mij docht, dat d' ernst en zorg der wakkre Schikgodinnen
Mijn levens webbedraan verlengden, elk om strijd;
't Was mis, zoodra de Dood mij schichtig kwam verwinnen,
'k Verscheidde in mijne jeugd, en 't bloeyendst van mijn tijd
Apollo te vergeefs mijn letterlust vermeerde,
Minerve docht niet eens op zulk een loos bedrog,
En Themis mijn begrijp al t' ijdel fatsoeneerde,
Gelijk de Noordberin haar jong, met tong en zog.
Nu zoude ik mijn gedicht door 's Hemels aandrift zingen,
Ik roemde 't heerlijk hoofd van Rome, Paus Urbaan,
En weidde in 's broeders lof van Zeevaarts wonderdingen,
En riep, 0 Frebus! met gezang uw Godheid aan.
Mijn kleppers klepperdicht niet dof in d' ooren klepte,
Toen· Siena 't voetsnel paard zag vliegen, als een pijl;
Mijn zanglust geest en ziel en boekstof hier uit schepte;
Och! zanglust, kort van duur, en voor een korte· wijl!
Bescheide borsten, en gij kunstgeleerde bende!
Wie zwijg', wenscht gijliên: "wel zij Welhem, in zijn ende'"

Cornelis Gijsbertsz Plemp. de bekende katholieke advocaat
en latijnsche dichter, behoorde tot de innigste vrienden van Joost

en Willem en herdacht den laatste in 1628, behalve met dit
latijnsche treurdicht, ook in een wel wat koud grafschrift:
Tabida Vondelii lapis hic tegit ossa, volebant
Vivere quem Phoebus, Musa, Minerva, Themis.

Laten wij hopen, dat Willems verloren reisjournaal nog eenmaal voor den dag moge komen, evenals dit met Vondels ver:'
taling van Tasso gebeurd is. Menige bijzonderheid omtrent onzen
grootsten dichter en zijn familie moet nog uit dat reisboek te
putten zijn, nu de drie brieven reeds zooveel geven.
Gaarne neem ik hier het volgende portretje van Willem over,
zooals het door pater Molkenboer is geschetst bij de aanhaling

die voor 't
van zijn brieven, zonder echter te vermelden waarin die voor 't
eerst zijn uitgegeven.
"Hoe gerechtigd onze klachten zijn over het verlies er van
(het Dagboek nl.), leeren de drie brieven genoeg, welke Willem
van Italië naar zijn moeder en broeder schreef, alles bij elkaar een
handje vol gegevens, maar zóó typeerend voor 't profijt dat de jonge
poëtizeerende jurist van zijn reizen trok, dat Itij wel onze eerste
letterkundige mag heeten, aan wien zoo'n lang verblijf in Rome,
Florence enz. volkomen besteed was. Niet alleen leerde hij zóó
grondig Italiaansch en schreef hij in die taal zóó sierlijke (ook
al verloren) brieven, dat de voorname Petrarchist Hooft zich niet
verzadigen kon ze te lezen en herlezen, maar ook alles maakte
hij mee, onderzocht hij, beschreef hij. Hij is vol van Rome en
Italië, zoodat hij naast "zijn dagboek en brieven zich uiten moet
in Latijnsche en Hollandsche verzen".l)
Ten slotte moge Willems uitvoerig oorspronkelijk gedicht
hier nog getuigen van zijn talent. Het is vooral van belang, nadat
Dr. J. van der Valk aan de laatste vier regels de eenig juiste
verklaring geeft gegeven '). Van Lennep, en allen die na hem
het gedicht bespraken, meenden dat Willem daarin zinspeelt op
het weerzien van zijn verloofde in Holland. "W. spreekt hier
noch van trouwen, noch laat hij blijken dat hij verloofd is. Hij
spreekt niet van "mijn vrou", maar van "miJn vrou". Italië noemde
hij in dit zelfde afscheidsgedicht (vs. 13): "Aanbiddelicke vrou,
cieraat der nageburen", dit beeld verder uitwerkend, totdat hij
vrouw Italië zijn vaarwel toeroept. Hij zocht nu geen wonderen
meer, maar zijn vaderland, dat de panden -van zijn trouw, zijn
dierbaren bewaart. Is Italië een wonderlijke, zuidelijke schoone,
Holland is hem dierbaar, aan haar borst voelt hij zich thuis, aan
haar wateren en stroomen, met haar mooie luchten, die hem al
aanoogen. Na de wonderen der "doorluchtigste Vorstin", zal hij
zich thuis weer voelen "aan 't minnerijck gemoet en d'oogen van
zijn vrou!" Zoo is het verklaarbaar, dat Willem in zijn brieven
ook met geen enkel woord van een verloofde rept.

I) "Roomsche Schoonheid," bI. XIV.
') Zie Tijdschrift v. Ned. T. e. h. t. a. p.
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AFSCHEID OP DE ALPEN
ZINGENDE GENOMEN VAN ITALIE.
WijZE: 0 mlit, jalouse 11Uil.
Ei zie, wat schoon er kleed gespreid leît op de golven,
En met een waterlijst geboord en bleek azuur,
En houdt in 't groene loof een ~ouderi oogst gedolven,
Bemaald en rijk gestikt van de aardige natuur.
Zie dees bemoste schaar van Goden en Godinnen,
Rondom dit heerlijk pand, zich beuren uit het nat,
En met gebogen nek zorgvuldig onderwinnen
Te weren 't ondergaan van zoo gewenscht een schat.
Italië! gij zijt de bloem, van wie ik heden
Al zingende oorlof neem, na veel genoten goed;
o landschap, van mijn weeld bewust en zoetigheden,
Waarvan gij overvloeit, en mij nu vI oe yen doet.
Aanbiddelijke vrouw, cieraad der nageburen,
En 't eêlst van 't geen belonkt des hemels aangezicht,
Die, met den zonneschijn van uwe ontsteke vuren
En goddelijken glans, de 'gansche wereld licht;
Gij blaakte zelf wel eer den hemel met uw minne,
In 't bloeisel uwer jeugd, van schaamte en kleedren bloot.
Saturnus d'eerste was, die, om uw hart te winnen,
Zijn goude zalen liet, en daalde in uwen schoot.
Van d'andre Goden werdt gij namaals met veel gaven
Verrijkt, en voor geweld van uitheemsch bloed beschut.
Om u most Libyen en 't vette Egypten slaven,
En 't machtig Aziën. werd om u uitgeput.
Dat speet uw nagebuur, het belIegzuchtig Grieken;
Dit knaagde vast zijn hart, en kropte zulk een spijt,
Doen het de schaduw van uwe uitgespanne wieken
" De wereld dekken zag, en wierd zijn burgers kwijt.
D'Eubeër Chalcis liet, met opgeblaze zellen,
En koos het vruchtbaar zand, daar 't eedle Napels leit;
Wien aarde en zee, om strijd, haar giften mededeilen,
Als slaven van uw weelde en blijde dartelheid.
De zoon van Mantus, die, verlekkerd op de velden,
Daar d'Eridaan door klei en vruchtbare akkers vliet,
Zich bij den Benacus een ander Theben stelde,
En 't pratte Mantua zijn n"aam en oorsprong liet.
Nog was 't, nog was 't al niet, vóór dat het trotsche Romen,
Zijn muren leggen ging in kostelijk ciment
Van 't vroom Latijnsche bloed, en met de vorstendomen
Der wereld 't hoog gezag beschansen dorst in 't end.
Het strijdbre Rome wies, bij 't wassen van de jaren,
En zwaaide de Adelaars met onverwonnen moed,
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En zaaide 't flonkerlicht der starren in zijn haren,
En trapte op '. aardrijk. nek met zijnen forschen yoot
Doorluchtigste Vorstin I wat Godheid heeft u heden
Uit dien verheven troon- gerukt en neêrgeveld,
En van uw romp verdeeld de mannelijke leden,
't Geheent verpletterd, en geslingerd over 't veld?
Uw grootheid overwoeg, door 't stadig rijksvermeeren,
Dies, met u zelf verlaan; wierdt gij u zelf een graf;
't Was noodig, om door u het alles t' overheeren,
Dat Rome aan Rome zelf den lesten hartsteek gaf.
De gulde stralen, die gij neêrzondt uit de wolken,
Gelijk een tweede zon ontdooiden 't Noorder rad,
Tot dat de springvloed der opdonderende volken
Uw hoogheid pletten kwam, en uw geweld vertrad.
Doch of d' aloude pracht des Tibers leit ter neder,
En Aquileja treurt, te deerlijk uitgeroeid;
Nieuw Rome heeft zijn glans en bliksemdrager weder,
En d' eer van 't purper nog in rijk Venedig bloeit:
Venedig, dat omringd met kristalijne vesten,
Gegrond staat op de zee, der vluchtelingen wijk,
Daar Marks gevlerkte Leeuw bewaakt 't gemeene beste,
En stn:kt een borstweer voor 't gedreigde Kristenrijk.
Nu groei, Italië! met uw verheve steden,
Mij roept een ander land, dat pand heeft van mijn trouw;
'k Zoek nu geen wondren meer, noch andre vreemdigheden,
Als 't minnerijk gemoed en de oogen van mijn vrouw.
WILLEM VAN DEN VONDEL, Rechtsgeleerde.

Terwijl broeder Willem in gezelschap van Jacob Baeck zij~
geest ontwikkelde op zijne reizen, verkeerde Joost veel in de
familie van den rijken .. suikerbacker" (d. i. raffinadeur) Laurens
Joosten Baeck, gehuwd met Diewertje Harencarspel, die al was
hij een Mecenas, toch geen dichter is geweest, waartoe Van
Lennep hem heeft willen bevorderen.
Een aantal van Vondels beste verzen zijn geïnspireerd door
leden van het geslacht Baeck.
Met deze schatrijkeAmsterdamsche koopmans familie verkeerde
hij op zeer intiemen voet. Meermalen verbleef hij op hun Hofstede
Scheybeek bij Beverwijk, en maakte hij, ofschoon reeds. 14 jaar
getrouwd, daar, op de dochters van Laurens Joosten. de 23-jarige
Catharina en de 16-jarige Debora, dichterlijk door hem genaamd
Dianiere,l) zeer galante minnedichtjes, vol geestige scherts en plagerij.
1) Van Lennep noemt haar steeds Margaretha. (Vondel.I1, 158,:2[5.)
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In dezen tijd, omstreeks 1624, zien we Vondel in dien kring verkeeret) als een onbezorgden, altijd vroolijken jongen man. Zijn verzen
geven daarvan blijk. Nooit ontmoeten we van hem daarna nog
gedichten in dien toon. De "Strijd of kamp tusschen kuischheid
en geylheid," is zóó jolig, dat we er den lateren Vondel niet meer
in herkennen. Ook de "Wijckzang," de "Beeckzang" en het "Christelijck Vrijgagie-lied" behooren tot dezen tijd. Frisch enoorspronkelijk klinken deze liedjes; ze zijn bijna geheel vrij van mythologische versierselen, en minder gekunsteld dan de erotica van
Hooft. Ook met de broeders Jacob en Justus was hij bevriend.
Dit alles levert het bewijs dat Vondel met de Baecken door
hartelijke vriendschap verbonden was; en dat deze deftige Amsterdammers ook niet schroomden om hiervoor uit te komen. De
standen waren toen nog niet zoo scherp gescheiden, als in de
tweede helft der 17de eeuw. De winkelier en de fabrikant verkeerden gemeenzaam met elkander. 't Is aardig, hoe even genoemde gedichtjes weinig overeenstemmen met Vondels ziekelijke
"melancoleusheyt" van die dagen. Zocht hij daarvoor misschien
juist verstrooing op de hofstede van vriend Baeck?
Het ligt dan ook voor de hand, dat de dichter in moeilijkheden geraakt wegens "Palamedes," toen zijn zuster hem geen
schuilplaats wilde verschaffen, ten huize van Laurens Joosten
de vervolging ontweek. 't Is mogelijk, dat onder dit huis niet de
hofstede Scheybeek verstaan moet worden, 'maar het huis van
Vondels beschermer op de Lastage in de KeizerstraatI); omdat
het winter was toen Vondel vluchtte, zooals Dr. Leendertz opmerkt; maar men zou ook kunnen bedenken, dat juist het
verlaten, onbewoonde Scheybeek al bijzonder geschikt was om de
aandacht van Vondels vervolgers af te leiden en hun het spoor
bijster te maken.
Welk een aardige voorstelling heeft de romantische Jacob van
Lennep gegeven van Vondels omgang ten huize van Laurens
Joosten. Het was van Lennep niet genoeg, dat Baeck den dichter
bescherming verleende tegen zijn vervolgers, dat Vondel, ook
als dichter, welkom was op Scheybeek, en dus een voorstander
der poëzie in vader Baeck aantrof; neen, Laurens Joosten is ook.
I) (Elias, 1. 319) Joost Baeck woonde op 't Singel bij het Oude Mannenhuis. (Hooft Br. 197)'
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"beoefenaär der poëzy" 1); zelfs weet Van Lennep zijn werk te
noemen: het is een "vertaling der Bijbelsche Gezangen, opgedragen aan den Burgemeester Koenraad van Beuningen."
Raadpleegt men nu dit boek, in 1701 uitgegeven, dan komt
men tot de ontdekking, dat het wel Laurens Joosten Baeck; is,
die dezen bundel heeft bewerkt, maar de kleinzoon van Vondels
beschermer bij de .. Palamedes"-zaak!
Ouk die opdracht aan Burgemeester van Beuningen, die op 't
einde der 17 de eeuw te Amsterdam die waardigheid bekleedde,
had Van Lennep moeten waarschuwen, dat zij niet door den
ouden Laurens Joosten uit de dagen van "Palamedes" gedaan
kon zijn.
Beschouwen we nu Laurens Joosten in het licht der notarisprotocollen, dan zien wij wel den gladden koopman, die zich leuk
uit de moeilijkheid weet te redden, maar ook den rijkgeworden
burgerman, die zelfs geen gelegenheid. heeft gehad zich het
Fransch eigen te maken.
Ik zal de gehee1e akte, die. op 13 Febr. 1617 voor den notaris
Jan :Fransen Bruyningh is verleden, hier niet afschrijven, maar
toch de meest typische gedeelten niet achterhouden. (Bijlage XVI.)
Een So-jarige makelaar, Jeronimus Petiteau komt verklaren,
op verzoek van den eersamen koopman Hendrik Broen, dat hij
in April 1613, dus vier jaar geleden, van LourensJoostenBaeck,
SU} ckerbacker, gekocht heeft twee vaten • rafinado suycker", om
die naar Bordeaux te zenden in commissie. In hetzelfde jaar had
de makelaar van den koopman Broenontvangen twee attestatiën
uit Bordeaux, in de Fransche taal geschreven, houdende de mededeeling van de. "quantiteyt van soo veele als de voorsz. twee
Vaeten rafinado-suykeren minder hadden gewoogen als de facture
daervan mede brochte". Petiteau vertoont de attestaties aan Lourens Joosten, die leukweg antwoordde: "lek en verstae geen
frans". "Daerover hem getuyge (als spreeckende ende verstaende
die franse ende nederlantsche spraacken) den voorsz. Lourens
Joosten Baeck heeft verduytscht" .•. "Waerop de voorn. Lourens
Joosten daemaels geseyt ende hem getuyge ten antwoorde gegeven heeft gehadt: "datter niet en is geweest, dat moet ick goet
1) Vondel, 11, 158, 214.
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doen."" Baeck liet toen de attestatiën in tegenwoordigheid van
den getuige aa,n zijn meesterknecht zien,· en vroeg hem: • hier
comme nu nog dachten, waer is de suycker gebleven?" Aan den
makelaar zeide Baeck, dat er nog meer klachten waren, en hij
daarom zijn meesterknecht verlof gaf en liet gaan. Maar onlangs;
verklaart de makelaar, {we zijn intusschen in 1617 gekomen),
heeft Laurens Joosten toegezegd het ontbrekende gewicht van de
suiker te zullen vergoeden.
Dus volgt hieruit, dat dit na 4 jaar nog niet geschied was en
dat Laurens Joosten ook niet vreemd was aan het gewone gebrek
aan de Hollanders in zijn tijd verweten en waaraan dit versje zijn
ontstaan dankt:
In matters of commerce the fault of the Dutch
Is giving too little and asking too much.

Hoe geheel anders zien wij hier Laurens joosten voor ons
staan, dan als den dichter-Maecenas, dien van Lennep hem maakt!1)

Maar keeren wij thans tot moeder Sara Cranen en haar geliefde dochter Clementia terug. Zij de, een jaar oudere, zuster
van Joost zette, als weduwe, in 1615 den handel in zijden
artikelen, nagelaten door haar man, gevestigd in de Warmoesstraat,
in het huis tegenover de Wijdekerksteeg, waar D~ Vergulde Wolf'.)
in den gevel stond, voort met behulp van haar moeder Sara
Cranen, de weduwe van den ouden Joost van der Vondellen die
in 1608 gestorven was.
1) Dat Laurens Joosten Bàeck geen dichter was, had Van Lennep ook
nog kunnen opmaken uit het door hem afgedrukte dankdicht van Jacob Baeck
aan Barlaeus (III, 167) voor diens .. Loff·gedicht op het eeuwich-stroomende
Beekje". Jacob zet onder Jijn vers ~ Voor mijn vader", daarmede toch wel te
kennen gevende,. dat deze het dankdicht niet vermocht samen te stellen.
S) Soms wordt het huis als .de Witte WoW' vermeld; maar de protocollen
spreken steeds van" Vergulde"
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Clementia was een vrouw naar het hart van haar moeder
Sara Cranen, die ik mij voorstel als een krachtige figuur, gehard
door de vervolgingen, die zij had medegemaakt ;, en dus bijzonder
ingenomen met de energie van haar oudste dochter. Als Clementia
dan ook in 1624 haar testament maakt, benoemt zij weliswaar
haar broeders Joost en WiUem, met d'eers. Jan Gerritsen Hooft
tot voogden over hare kinderen en tot executeurs; - "maar
verder is mede haar testatrices uitdrukkelijke wille ende begeerte,
dat haar lieve moeder strax na haar overlijden sal commen en
treden in haar plaatse in haar huis, winckel ende neeringe bij
haar kinderen, ende die volkomen opzicht ende reg:etinge oyer
dieselve hare kinderen hebben, die in de vreese des Heeren ende
in alle christelijke deugden onderwijzen, gelyk sy mede opzicht
en 't bewint sal hebben over de winkel en die neeringe van dien,
ten voirdeele ende ten beste van hare twee oudste dochters, opdat
alles getrouwelyk ende naar behooren werde ~evoirdert ende gedirigeert gelyck sy haar van herte vertrouwt. Versoekende vrintlyk
aan deselve hare beminde moeder, mitsgaders aan de voorsz.
broeders, datse uit Christelijke liefde ende affectie die last willen
aannemen, ende uitvoeren ten beste van voorsz. hare kinderen."I)
Indien de moeder geheel vreemd ware aan de zaak, zou zij
moeilijk, mocht Clementia komen te overlijden, die kunnen drijven.
Sara Cranen was daarbij goed van het vak op de hoogte,
omdat haar man ook in zijden stoffen had gehandeld.
De bijzondere genegenheid van Sara voor haar oudste dochter
schijnt later de eensgezindheid onder hare andere kinderen ernstig
verstoord te hebben; zelfs blijkt zij haar zóó boven de anderen
te hebben voorgetrokken, dat de broeder en zusters ,,'t selve in
jaloersheyt aentreckende," een minder aangename verhouding
schijnen veroorzaakt te hebben.
Dit is voorgevallen in 1627 en 1628. De familie bestond
toen behalve uit Clementia en Joost, uit Sara gehuwd met Joost
Willemse van Nyekercke, en Catharina, die Jan Bruyningh tot
man had; Willem was in Januari· 1628 overleden.
De voorliefde van moeder Sara tot haar oudste dochter bracht
haar er toe op 11 Maart 1628 tot notaris Lamberti te gaan en
') Protoe. Not.

J.

F. Bruyningh Dl. 1593-1624 fol. 60.
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voordezen de volgende verklaring af te leggen, om haar dochter
voor alle moeilijkheden te vrijwaren. 1)
Op huyden den elfden 1\1arty anno 1628 compareerde etc. d'eerbare Sara
Cranen weduwe wijlen Joost van de Vondele z.g., poorterse deser stede mij
notario bekent, cloeck ende gesont van lichame ende hare verstant memorie
ende uijtsprake wel hebbende ende volcomentlyck gebruijckende, verclarende
bij leven ende sterven, dat zij comparante veel vruntschaps was hebbende met
ende van hare outste dochter Clementia 'Van de V()ndele, ende dat zij was
bemerckende dat hàre andere kinderen ende erffgenamen 't selve injaloersheijt
aentreckende, ende meijnende haere dochter daerdoor groote profijten van
haercomparante was treckende, ('t welck nochtans nieten geschiet) den voorn.
hare dochter Clementia na doode van haer comparante daerover wel eenige
mot'yten sou den willen aendoen, ('t welck also zij comparante niet gaeren en
hadde) maer willende daerinne, soo veel mogelijck is, versien, heeft mits des en
alle hare kinderen ende erffgenamen op 't hoochste belast, den voorsz. Clementia
in 't sèhiften scheijden ende dee1en van hare comparantes boel ende goederen
niet onbehoorlijckx, hetzij met lasteringen, scheldwoorden ofte schimpredenen,
te bejegenen, nochte haer yets aff te dringen, dat zij van haer comparante in
handen soude,mogen hebben, meer als zij selfs goetwillich sal overleveren,
zonder nochtans daerover tot eenigen eed gedrongen te mogen werden.
Bevelende allen hare kinderen ende erfgenamen ende derselver voochden
haerluyden hiermede te reguleren. Op verbeurte wie daer int alderminste hetzij
met woorden ofte wercken yets tegen doet, dat sodanigen opposant uiit hare
testatrices goederen niet meer sal mogen genieten als zijne ofte hare naeckte
ende bloote legittime portie, willende ende uijterlijck begerende zij comparante
dat alle 't geene sodanigen opposant andersins meerder gehad soude hebben,
als oock alle 't geene hare dochter Clementia ten tijde van hare overlijden,
eenichsins in hare hare handen, bewaringe, ofte bewint soude mogen hebben
haer comparante toe behorende, bij de selve hare dochter Clementia op de
alderbeste maniere hetzij van prelegate ofte andersins genoten ende behouden
sal werden zonder nochtans daervan rekening ofte opening te doen als voren.
Tgunt voorsz. is verclaerde zij testatrice also te wesen haar uijterste wille.
Willende dat 't selve neffens hare vorige dispositien met haer man gemaect,
sal moeten effect --sorteren zonder yemants tegenseggen. Versoeckende voorts
aen mij notaris haer hier off gelevert te werden een ofte meer behoorlijcke
instrumenten in der bester forme.
Aldus gedaen in Amstelredam ten huijse mijns notarij gestaen in de
Molenstege, ter presentie van Anthonie Symons ende Hendrick Beyer, inwoonderen der voorsz. stede, getuijgen hiertoe versocht ende gebeden.
SARA CRANEN.

ANTHONI SVMONS.

H.

BEVER.

1) Protoc. Notaris L. Lamberti, No. 94.
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De kinderen, van wie zij "lasteringen, scheldwoorden en
schimpredenen" vreesde, waren dus Joost, Sara en Catharina.
Omtrent den aard van deze beide zusters is weinig bekend. De
man van Sara failleerde in 1629; Catharina, die volgens haar
broeder "zoet op poëzie" was, verloor haar man na 1637, en
volgde in 1644 haar broeder na in zijn overgang tot de Katho·
lieke Kerk.
Men mag wel veronderstellen, dat deze harde woorden. ook
reeds vroeger gevallen zullen zijn en dat de jaloerschheid,waarvan de moeder spreekt, haar al gedurende eenige jaren gebleken was.
Eenigen naijver op het groote succes in haar zaken zou men
kunnen veronderstellen tegenover Clementia, bij Joost en Sara
Neykerk, wier financiën juist niet heel schitterend waren, althans
wat Sara betreft; doch ook de zaken van dichter Joost nameI1
niet zulk een vlucht als die van zijn oudste zuster.
Beschouwen we nu deze akten in verband met een ander
voorval, van 1625, dan komt ook dit in een geheel bijzonder licht.
"Palamedes" was pas verschenen. Vondel werd met een ernstige
vervolging bedreigd: "hij begaf zich heimelyk ten huize van Hans
de Wolft, (verhaalt Brandt, die echter vergeet, dat deze toen reeds
10 jaar dood was) broeder zijner huisvrouwe en met zijn zuster,
Clementia van den Vondel getrouwt: maar deze vrienden (versta
dus: alleen zijn zuster) wilden zich met zyne zaake niet bemoeyen ;
hem begraauwende over zijn schrijfzucht. Zij verstonden, dat hij
zijn huis behoorde voor te staan, op zyn neering te passen, en
al dat schrijven en wrijven dat hem in gevaar bracht, te staaken.
Hy zeide, Ik zal dat volk de waarhet'd nog scherper zeggen, en
schreef daar ten huize nog steekende heekeldichten, die hij echter
op zijn zusters aanhouden in 't vuur smeet, 't welk hem namaals
roude." 1) Hare bestraffing moede, ging hij toen naar zijn beschermer
'Laurens Joosten Baeck.
Dit alles past volkomen in de onhartelijke stemming, die,
zoo als de verklaring der moeder leert, in die dagen tusschen
Joost en Clementia heerschte, en die Vondel eenige jaren later
nog herdenkt in zijn Danckdicht aan Jacob Baeck, den zoon van
Laurens Joosten, op wiens hofstede in Beverwijk hij toen een
schuilplaats had gevonden:
1) Brandt, Leven van Vondel bI. 35-36 (uitg. Hoeksma).
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Toen ick vervloer.kte waerheit sprack,
Verstreckte mij uw vaders dack
Een toevlucht, als zelfs magen weken
En deisden, morrende en verstoort,
En weigerden ter noot een woort
Voor mijn onnoselheid te spreken.

Daar de man van Clementia, in wier huis hij een toevlucht
had gezocht, overleden was, en Vondel toch van magen, dus van
meer dan één bloedverwant spreekt, die hem onheusch behandeld
hebben in die moeilijke dagen, zou men bijna tot het besluit
komen ook de moeder Sara Cranen daarbij te rekenen, die blijkbaar meer op de hand was van Clementia dan van Joost.
Het jaar 1628 was een droevig jaar voor Sara Cranen ; eenige
maanden voor het opmaken van bovenstaande curieuse akte omtrent de geschillen van hare andere kind~ren, was haar jongste zoon
Willem, pas te Amsterdam als veelbelovend advocaat gevestigd 1),
overleden. Zij die zooveel sympathie voor haar dochter Clementia
toonde, moet dezer meening ten opzichte van Joost ook gedeeld
hebben, zooals die gebleken is uit haar zusterlijke houding tegenover hem in de "Palamedes·'-zaak. De sympathie van de moeder
voor haar oudsten zoon, voor zijn "schrijven en wrijven," kan
niet groot geweest zijn in deze vrouw, die door haar jeugdervaringen in Antwerpen en Keulen zulk een afkeer gekregen moet
hebben van alles wat maar zweemde naar godsdienstige en poli.
tieke kwesties en moeilijkheden, terwijl haar zoon juist iedereen
uitdaagde en in allerlei moeilijkheden gewikkeld werd. Het is dan
ook opvallend, hoe zij Joost in de akten, die zij deed opmaken,
steeds achterstelt bij de anderen, en hem, die toch de oudste
zoon was, als 't ware geheel wegcijfert, wanneer men zou mogen
verwachten, dat hij aangewezen moest worden om zaken te regelen,
of te administreeren.
Uit een testament van Sara Cranen, op 26 Januari 1634 voor
notaris Lamberti verleden, komt dit duidelijk ,aan den dag.
,
Zij herroept daarin haar testament van 20 November 1630
voor notaris Abraham Vliet verleden; zij verklaart het testament
van haar en haar man voor notaris Gysberti verleden 16 Juli 1602,
{Bijl. VII), ten volle voldaan te hebben, "so met het alimenteeren in
I) Zie hiervoor bI. 55.
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cost, clederen, alsoock ten huwelycken staet gecomen synde, mette
dotatie ofte uytsettinge (van hare kinderen) ter somme van e1ck
f 4000~--, boven e1ck nog f 1200.- of daeromtrent, die sr verc1aerde besteed te hebben aen bruyloft, juwelen, c1ederen ende
anders daervan dependerende, sy oversulx tot vorder bewys aen
hare kinderen nopende 't vaders erff niet gehouden is." Zij ordonneert, .,dat haar zoon Joost van de Vondele, "vooraleer hij eenige
van haar testatrices nagelaten goederen sal mogen aantasten,
reppen of roeren, sal gehouden syn in haar sterfhuis in te brengen
alsu1cke 8400.- Car. guldens als hij van haar Testatrice op interest heeft, met alle de verschenen onbetaalde interestl) ; dat
mede niemand van hare kinderen ofte erfgenamen sal vermogen
eenig vereischte te doen na boecken, daerinne hare Soon.e sOlJde
mogen voor desen hebben geschreven den ontfang ende uitgeeft
van hare goederen en incompsten; maar wilde sy Testatrice, dat
een ieder van hare kinderen en erffgenamen hem sal moeten
laten genoegen ofte gecontenteert, ofte gerust houden met een
boeck bij haar testatrice selfs gehouden, alsoo zy verc1aerde alle
andere boecken, om vrede onder haar kinderen na te laten, verbrant te hebben." Dit blijk van wantrouwen in de boekhouding
van den dichter, die beter in andere dan kantoorboeken thuis
was, zal we) in verband gebracht moeten worden met den zijdehandel, dien Sara in 1613 aan haar zoon had overgedaan, en
waarin zij nog f 8400.- kapitaal had gelaten tegen rente, die
niet geregeld door Joost werd voldaan.
Alhoewel de vrees van de testatrice wel voor een deel schijnt
voort te komen uit een zeker wantrouwen in de zakenkennis van
Joost, die haar winkelnering had overgenomen, doet de laatste zinsnede vermoeden, dat ook de vrede onder hare kinderen in gevaar
zou komen, wanneer de administratie van Joost als basis der boedelscheiding en deeling genomen zoude worden. Hier vinden we
dus weder een aanwijzing, dat de verhouding te wenschen overliet, dat Joost tegenover zijn zusters door zijn moeder niet hoog
werd gesteld, en zij vreesde, dat óm en dóór hem, na haar dood,
moeilijkheden zouden ontstaan.
') Wellicht was dit bedrag nog het restant van de koopsom der zaak,
m 1613. Zie hiervoor bI. 16.
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De voornaamste reden hiervoor was zeker de minde,re geschiktheid van den dichter voor den handel; en deze op haar
beurt kan zeer wel een ernstige aanleiding geweest zijn tot een
vermindering van sympathie en tot verwijdering tusschen de
naaste familieleden. De woorden van Clementia over PalatINdts
bewijzen dit reeds.
In een later testl,l.ment op 28 Aug. 1636 door Sara Cranen
gepasseerd voor den Notaris Lamberti ten huize van Clementia
in de Warmoesstraat, dus wel onder haar dochters in'Hoed, regelt
de bejaarde vrouw de goederen der nagelaten kinderen van hare
dochter Sara, die gebuwd was geweest met Joost van Nrekerke, en
worden Clementia. Jan Bruyningh, Jacob van der Veèht en Gilbert
de Flines aangewezen om die bezittingen op de weeskamer te
plaatsen, zonder dat de vader Van Nerekerke er zich eenigszins
mede zal mogen bemoeien, en met voorbijgaan van den Qudsten
oom der kinderen: Joost van den Vondel. In margine teekent zij
nog aan, dat zij heeft geprelegateerd en besproken aan Clementia
en Catlina van den Vondel, ,.alle haer huisraad, inboedel, zilverwerk,
kleederen en juwelen." onder voorwaarde, dat zij die "onder de
anderen", d. i. samen moeten deelen en niet mogen verkoopen.
Dus weder een bijzondere bevoorrechting van haar beide dochters
boven haar oudsten zoon. Zij, benoemt tot executeurs Gilbert de
Flines Gilbertszoon en Anthoni van Hoeck. (Bijlage XXIV).
Den 23 Maart 1637 is Sara Cranen ziek en ma.akt zij, .,tc
bedde leggende," weder haar testament voor notaris Lamberti,
in margine geschreven bij dat van 28 Aug. 1636, en aldus geteekend :

Zij verklaart dit te approbeeren en Jan Arisse Bruyningh,
Jacob van der Vecht en Gilberts de Flines Philips soone van de
voogdij en het toezicht over de goederen van de kinderen van
hare dochter Sara te ontslaan; en belast er mede den ~ers.
Lourens Joosten Raeck en Jacob Baeck, zijn zoon, "vriendelyck
versoeckende dat haer gelieve dese laste aen te nemen."
Op den 3den April 1637bespreekt zij, "alsnoch sieek te bedde
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leggende," een aantal legaten voor dienstboden en armen. (Bijlage
XXV). Welke akte zij als volgt vol zelfbesef onderteekent :

Doch reeds voor den 12 Mei 1637 is Sara overleden, en
"compareerden de Eers. mannen Gilbert de Flines en Anthony
van Hoeck, in qualité als executeurs van .de uiterste wille van
Sara Cranen, gecommitteert by deszelfs testamente op den 28
Augusti lestleden, en zijn uit crachte daarvan getreden in den
sterfhuize ende hadden daarinne bevonden de navolgende goederen." Daar de geheele scheidingsakte hierachter wordt afgedrukt,
(Bijlage XXVI) zij sle,chts vermeld, dat somma bedraagt de gansche
staat van hare bezittingen ;e 9 I 24.-2.-7, welke soms in vier gelijke
staken verdeeld wordt, waarvan bij loting ieders vierde part wordt
toebedeeld tot een bedrag van ;e 2282.-7 st. De vier staken zijn:
Joost van den Vondel, Clementia, Jan Arisz. Bruyning als man
~an Catharina, en de nagelaten kinderen van Sara van den Vondel,
overleden. vroeger gehuwd met Joost Willemsz. v. Neykerke. Bovendien ontvangen,zooals bepaald was, Clementia en Catharina he~ huisraad, den inboedel, schilderijen, "silverwerck, klederen
en juweelen."
Joost van den Vondel ontvangt geen extra legaat, maar had
nog eenige schulden. in te brengen. Zijn schuld van f 8400, met
de rente, had hij blijkbaar afgedaan, omdat deze niet in de
scheiding voorkomt. Daar bij de deeling de rente van al de obligatinë gerekend wordt tot 9 Mei 1637, moet worden aangenomen,
dat Sara op dien dag Qverleden is. Nog een aardige bijzonderheid
is het, dat blijkens de ipgeleverde rekeningen, drie met den dichter
bevriende doctoren Sara in haar laatste ziektè hebben bijgestaan,
namelijk doctor Robert Verhoeven, doctor Nicolaas Tulp en
doctor Samuel Coster. De rekening van Robert Verhoeven was
f ·12.10, van Tulp f 5.10, en van Samuel Coster f 2.10 .
. Al ben .ik het met prof. Kalff eens 1), wanneer hij bezwaar
._-----------------~-~. . . . . ~--_._._._~
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maakt tegen de veronderstelling, dat uit het ontbreken van tal van
gedichten bij gelegenheden en op personen, waarbij men terecht
een vers zou verwachten, zou volgen, dat die verzen werkelijk
zoek zijn; - wat de moeder van Vondel betreft, meen ik, dat er
wel reden bestaat om aan te nemen, dat haar zoon haar zelden
of nooit zal hebben bezongen. Om te dichten moet men geïnspireerd zijn, en het komt mij voor, dat dezestrènge vrouw, die
voor één harer kinderen, haar dochter, volgens haar authentieke
verklaring, een sterke voorliefde getoond heeft, doch haar oudsten
zoon geen bijzondere sympathie schijnt te hebben toegedragen,
ook: zelden zijn dichtlust kan hebben opgewekt.
IA Mei 1637, toen zijn moeder stierf, maakte Vondel wel
een vers op het overlijden van Huygens' vrouw; Suzanna van
Baerle, en op de bruiloft van Joan van de Pol en . Duifken van
Gerwen, ·doch er is geen blijk, dat hij het afsterven van zijn
moeder in: dicht zou hebben herdacht.
1637 was ook het jaar van den Gysbreckt, die in October
werd. uitgegeven; het tooneelspel waarin hij voor 't eerst duidelijk
blijk gaf van zijn roomsche sympathiëen. Hier typeert hij in Badeloch
wel zijn onvergetelijke vrouw, die nog zijn geest meer' vervulde
dan zijn' moeder. :Op gevaar af van een misschien gewaagde veronderstelling te maken, kan ik toch niet nalaten mede te deelen,
wat mij bij de bestudeering van de verhouding van Vondel tot
zijn moeder voor den geest kwam. Kunnen Vondels meer en
meer tot de Katholieke Kerk overhellende sympathiëen soms een nog
sterker aanleiding zijn geweest, dat er eenige verkoeling tusschen
moeder en zoon ontstond? 't Is waar, de sporen daarvan vertoonen
zich al vroeger, ten tijde van "Palamedes" e~ eenigejartm daarna.
Maar het is wél opmerkelijk, dat juist na haar overlijden, in hetzelfde jaar, de neiging van den dichter voor de Moederkerk aan
bet licht komt in"Gysbrecht j" en, - alsof hij daarop gewacht heeft,
om haar niet diep ongelukkig te maken, - dat reeds drie jaar
later zijn overgang tot Rome een bekend feit wordt.
Het bewijs, dat zijn naaste verwanten, dus Clementia en Sara
Cranen, vooral de laatste, niet met 's dichters overgang instemden,
kan worden opgemaàkt uit enkele verzen van Vondels: "Geboorte~ang, aen Gregorius Thaumaturgus," dien hij 10 jaar later, in I64i,
dichtte, en die op zijn· bekeering zinspeelt:
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De beste Perle, die zoo diep
Begraven lag, bestulpt met aarde,
Eer Hij ons tot zijn waerheid riep,
Uit geen verdienste, maer genade.
Geluckig zijn ze, die vóór 't end
Met vletsc" "oclt bloet niet gaan te rade,
Noch dit verganklijk element;
De melck der voedster, slimme wennis,
En de eerste plooi van d'errefleer
Wordt spa verleert door beetre kennis
Zoolang men d'Ootmoed nog ontbeer.

Sara Cranen bleef tot aan haar dood aan de Vlaemsche
Gemeente getrouw, blijkens het legaat dat zij haar vermaakte.
De moeder van Vondel was in de eerste plaats vrouw van'
groote, praktische werkkracht, van kloek beleid in zaken, een van
de vele moeders, die in de stilte van hun gezin de karakters ge·
vormd hebben van die krachtige mannen op allerlei gebied, die de
glorie zijn van onze "Gouden Eeuw". '
Maar Vondel. een droomende dichternatuur, "die in 't gezelschap der menschen bijna spraakloos was en zelden geluid sloeg",
volgens Brandt; "maar hij, zoo een groot zwijger, stil en zwaar·
geestig van aardt, doch diepdenkende, had al zijne. gedachten
gespannen; met zijn verstand etl zinnen gestadig werkende op
zijn verzen", - zulk een oudste zoon moest veel in aard ver·,
schillen van zijn werkzame moeder.
En wanneer wij nu in 't oog houden, dat het verschil tusschen'
beiden vooral uitkomt waar het geldzaken betreft, dan moet ook
de weinige aanleg, dien de zoon daarvoor bezat, dikwijls aanleiding
tot verwijdering gegeven hebben.
Deze dichternatllur, zoo uitdagend en strijdlustig van aard,
zoo. scherp van tong; daarbij al sedert lang geen trouw aanhanger
meer van de Broeders in den geloove, maar sterk neigende naar
Rome, kan geen zoon naar het hart.van deze moeder geweest zijn.
Tot welk een hoogen bloei Vondels zuster Clementia, ver·
moedelijk met hulp van hare moeder, den zijdehandel heeft kunnen
opvoeren, blijkt uit het toevallig van haar zaak bewaarde winkelboek over 1634-1637.1).
1) Dit is geheel afgedrukt in het ,.Veertiende Jaarboek (1916) van de
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Men mag veronderstellen, dat moeder Sara, toen in 1615.
haar dochter, de weduwe van Hans de WoUT, met vier jeugdige kinderen, moeilijk een drukke zaak alleen kon beheeren.
haar is gaan helpen, zonder juist er direct aandeel in te hebben.
Want, dat Clementia de zaken terstond flink heeft aangepakt en
uitgebreide handelsrelaties bezat, blijkt uit verschillende notarieele
stukken, als volmachten, wisselprotesten en contracten, waarin
haar naam· ·voorkomt. Ten b~wijze slechts eeitige aanhalingen:
den 6den Juli 1615 heeft zij een wisselbrief van Hamburg à 252 daalders; 23 September 1615 een dito op Albert Bertrinck 1) en Gerbrant
Brouwer; 17 Juni 1616 een op Pieter Ipse (ofibsen) van Aarhuysen in Denemarken; 8 November 1616, een insinuatie tegen Pieter
VoIckertsz om accept van een wissel aan hem geëxhibeert; 8 Juni
1617 een volmacht voor Jan Paroy, pasteibakker, om uit haar naam
te Bremen te innen van haar debiteuren zoodanige penningen
als zij haar schuldig zijn; 21 October 1617 een protest tegen
Dirck Snoeckert te Amsterdam tot betaling van 568 gld., 3 st.;
25 Mei 1626 volmacht voor Gilles de Rycker om in' Friesland
voor haar vrij te krijgen een kasken met zijden passementen uit
een op Hamburg gedestineerd schip; waarbij o.a. 40 pond zwarte
Napelsche zijde. Eindelijk wisselprotesten van 30 April 1631 op
Diego Cardozo Nimes, portugeesch koopman, en van 20 Augustus
1631 op Pedro Homo de Mederos.
Dit zijn slechts zeer enkele van de vele akten, waarin over
de zaak van Clementia gehandeld wordt.
Pas op 4 Februari 1641, toen zij dus SS jaar was, treedt zij
uit de zaak en doet zij die geheel over aan haar zoon Hans de
Wolff, die toen 28 jaar oud was en in 1643 trouwde met
Cornelia Block. Hans was de steun en de vertrouweling van zijn
oom Joost op zijn ouden dag. Zoo verkreeg hij in 1657 op aanbeveling van Hans de betrekking aan de Bank van Leening. ..,
. Brandt verhaalt ook, dat Vondel met Hans de Wolff groote
vriendschap onderhield, en dat deze hem in 't bestieren zijner
middelen zeer behulpzaam w~s en alles voor hem bezorgde. Vondel
Vereeniging Amstelodamum", bI. 145: .Een Amsterdamsche Zijdewinkel in
de Warmoesstraat 1634-1637."
I) Albert Bertring komt in Sept. en Oct. 1636 ook in het journaal voor:
2) Brandt, .Leven v. Vondel" d. Hoeksma, blz. 105.
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openbaarde hem al zijne huiszorgen en geheimen, en placht wel
14 of 15 jaar lang eiken Vrijdag's middags, bij hem ter maaltijd
te gaan, ook nadat de Wolff hertrouwd was met Agnes Block. 1)
Dat de dichter, hiervoor juist den onthoudingsdag koos, wel wekt
het vermoeden, dat Hans, en zeker Àgnes, Katholiek waren. 2) Toch is
bewezen, dat zij beiden Doopsgezind zijn geweest. (Zie blz. 133 volg) .
. , Clementia had toen grooten rijkdom verworven door haar flink
beheer, hetgeen 'wel blijkt uit ·haar bezittingen, die zij in 1641
voor hare kinderen bestemt •.
Anneke· krijgt· het huis, waarin zij woont op den Nieuwendijk,
in 't Wapen van Hamburg, 'door haar nieuw gebouwd, ter waarde
van 17000.- Carol. Gulden; Sara ontvangt dat, staande in de
Nieuwe of Cloveniersdoelenstraat, ter waarde van 22000.- Car. Gld.;
door kaar zoon voor kaar gekocht. 3) Voor Rebecca, gehuwd met
Guilbert de Flines, bestemt zij het huis, waarin zij met haar man
en,· na zijn dood vele jaren alleen met haar kinderen gewoond
heeft, in de Warmoesstraat, tegenover de Wijdekerksteeg, in
De Woljf, geschat op 12000.-'- C. G., en het huis Het Lam in dezelfde' straat, tegenover de Enge-kerksteeg, gewaardeerd op
16000.- C G.
Eenige jaren vroeger in 1635 had Clementia van Lourens
Cornelisz. van Ankeveen, huisman, gekocht.::t: 20 morgen land
in den Purmer'), waarop een huis met boomgaard en dependentiën.
Zij had daar wagens· en paarden 't noodige gereedschap voor de
hofstede. Er mag dus worden aangenomen, dat zij toen tot grooten
welstand gekomen was.· Zij liet ook in 1633 haar portret door
den voornamen kunstenaar Nicolaas Elias schilderen, dat in de
boedels 'harer kleinkinderen en afstammelingen steeds voorkomt
en thans in het bezit is van den heer F. H. Fentener. van Vlissingen,
1) Brandt, "Leven van Vondel", uitg. Hoeksma, bI. 133.
') Zie Alberdingk Thijm, "Portretten v. Vondel". (Werken, Dl, IX, blz.
230 en 282).
S) Rans had op 18· Januari 1639 in de Warmoestraat een huis gekocht
genaamd Keulen, voor f23390.-. (Tijdschrift v. Ned. T. en L. XXII. 68).
In "Nederland" April 1909, afl.. IV, bI. 379 beweert de heer Diferee, dat dit
huis "bij- executie van Rans de WolfP' verkocht is, en dit: een teeken zou zijn
van achteruitgang in zaken. Onjuist. 't Is geen ge!'echtelijke executie, rp.aar
~t . gewone woord voor· een verkoop van onroerend goed· voor schepenen.
4) Prot. Notar. Lamberti; 23 Aug. 1635.
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Huize Bergen te Vught,l) waarvan bijgaa.nde afbeelding genomen is.
Als we Clementia daar 7.00 deftig in haar leunstoel gezeten
zien, met haar bijbeltje in de linkerhand, den vinger bij het blad,
waar zij met lezen is opgehouden, brengt zij ons geheel de werkzame vrouw met haar vast karakter voor den geest. Haar geestige
bruine oogen, fijne lippen en mooi gebogen neus, (levendig herinnerend aan dien van haar broeder op het portret door Sandrart,)
geven blijk van intelligentie en van een opge\vekten. schranderen
aard, met een energiek karakter. Toch speelt om haar mond en
neus een trekje, dat op eigenzinnigheid en vasthoudendheid wijst,
met een zweem van spotlust.
De zaken van haar broeder Joost bereikten niet zoo een hoogen
bloei. Zijn winkel was gevestigd in de voorvaderlijke Trouw, zes
huizen verder dan die van Clementia, geholpen door moeder
Sara. Dat er dus wel eenige concurrentie tusschen beide winkels
ontstaan moest, was haast onvermijdelijk, waarbij natuurlijk de
zaak, door twee weduwen bestierd, ook uit medelijden, wel bij
veel klanten meer sympathie zal hebben opgewekt dan die van
den weinig meêgaanden dichter, met zijn loszinnigen zoon. Zijn
strijdbare aard moet ook velen hebben afgeschrikt om zijn zaak
te begunstigen. Toch is het onjuist, hem, met eenige geringschatting, kousenkoopmán te noemen, daar het blijkt, dat hij van zijn
moeder de zaak van zijn vader, "coopman van syde", had overgenomen, zooals reeds hiervoor is gemeld. Natuurlijk behoorden o. a.
zijden' kousen ook tot de winkelartikelen, wat de dichter in 1638
uitdrukkelijk vermeldt. 2) Doch dit sluit den zijdehandel niet uit, wat
overigens bewezen wordt door het journaal van Clementia's winkel,
waarin ook haar broeder voor levering van zijde gedebiteerd wordt
in 1634 tot 1637. In den zomer van 1628 reisde Vondel voor zijn
zaak naar Denemarken, waar volgens bovengenoemden wisselbrief
op Aarhuus, en den post in het journaal, betreffende Barthol. Tysen
te Horsens in Denemarken van 12 Nov. 1636, ook Clementia
zaken deed. Ongetwijfeld werden de onderlinge handelsbelangen
door de verschillende leden der Vondel familie, in 't buitenland
1) Zie over het wedervinden van dit portret mijn opstel in O. Hol/mtd,
1916, bl.I83·
2) "Hebje een blaeuwe kous van doen?
'k Heb 'er nog een van goed fatsoen." (v. Lennep IJl. 461.).
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gevestigd, bevorderd. Abraham de Wolff, de zwager van Clementia,
woont te Keulen; Cornells Symons, "zijneerder" 1) een oom van
haar man, is te Dantzig gevestigd t) en neemt voor dezen ook
zaken waar te Altena bij Hamburg. De reisroute van Vondel in
1628 leidde dus van zelf over Hamburg, waar hij zijn zwager
bezocht kan hebben.
Door deze gegevens kan men zich een denkbeeld vormen
van de zaken door de Vondels gedreven.
Dat Warnaer van Lennep tot de zijdehandelaars behoord
heeft, is niet algemeen bekend. Deze, te Emmerik geboren, stamvader van het Nederlandsche geslacht Van Lennep, wordt eerst
als goudsmid, en later als koopman vermeld 8). Het was bekend,
dat zijn zoon Jacob met zijn broeder Jan ee:" zijdefabriek stichtte i),
doch nu blijkt, dat ook de vader Warnaer den zijdehandel reeds
heeft uitgeoefend. Hij komt onder de geregelde klanten van
Clementia voor en koopt van Juli 1635 tot Juli 1636 voor ruim
f 2670. Is het niet een merkwaardig feit, dat de voorvader van
Mr. Jacob van Lennep, den grooten Vondel-uitgever, zijn zij dewaren heeft gekocht bij de zuster van Joost den dichter?
Niet zonder verrassing ontmoeten we geregeld in den winkel
van Clementia Truitjen Roemer Visschers, de zuster van Anna
Roemers en Tesselschade. Van December 1634 tot December 1636
gaat er bijna geen maand voorbij, dat zij geen naaizijde of stopzijde noodig heeft, in totaal een goede f 1000.-. Zij behoorde
tot de kleine afneemsters en betaalt op 14 Januari 1637 in eens
haar schuld af tot een som van f 987.8. Het is niet waarschijnlijk,
dat zij een zaak. heeft gedreven, wel dat zij zich met naaiwerk
heeft beziggehouden, vermoedelijk voor klanten.
Truitjen, gehuwd met den schout, tevens bierhuishouder ~),
Claes "an Buyl, bezat niet de hooge ontwikkeling van hare zusters
en verkeerde dan ook in andere kringen, waartoe het vak van
haar man wel aanleiding zal hebben gegeven.
I) Zie "De Dietsche Warande" VI, 286.
2) "Willem enCornelis Simons, cooplieden tot Dantzick". (Prot. Notar.
]. F. Bruyningh 11 Maart 1614).
') Zie: Mr. Jacob van Lennep, H8I Levm van Mr. C. van ul/nefJ.
Amsterd.
1861, bI.VAN
22-23.
CLEMENTIA
DEN VONDEL, zuster van JOOST VAN DEN VONDEL,
4) Elias, V"oedschap v. door
Amst.NICOLAAS
I1, 966. ELIAS.
b) "In 't Duyfken" op 't Rokin. Prot. Notar. Jan Verhey, 4 Dec. 1632.
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De meeste belangstelling wordt echter gewekt door het voOr·
komen van Joost van den Vondel in het winkelboek, dat in de
zaak van zijn zuster is gehouden. In zeven posten zien wij zijn naam
geboekt in verband met de levering van stikzijde en ehineesche
banden, of linten. Eén keer levert hij zijde aan zijn zuster. De
stikzijde, die anders 31 st. 't pond kost, wordt hem voor slechts
14 st. in rekening gebracht. Geen andere klant krijgt zoo veel
rabat. Hij betaalt prompt op den bepaalden datum. 't Was toen
een moeilijke tijd voor den dichter-koopman, die alleen voor zijn
zaak stond, nadat in Februari 1635 zijn vrouw, de trouwe en
behulpzame Maeiken de Wolff, zuster van Clementia's man, was
gestorven. De posten die hem betreffen, komen in het journaal
voor op 8 November 1635, 30 Januari en 12 Juni 1636 als debiteur, 2 I April 1636 als crediteur voor levering en betaling.
In 1635 staat op 8 November geboekt:
Joost vande Vondelen debet ae1'l stickzij f 75.12 voor 18 f!
tot 14 st. t. f! te betalen in I maand.
In 1636, 30 Jan. koopt Joost voor f 40.3 .sehineze banden"
en voldoet dienzelfden dag de beide posten met f ll5.15.
In 1636, 21 April koopt de winkelhoudster à contant zijde
van Joost: Zijde debet aen Joost vande Vondel f 214. 4: 8 voor
Pond 20.15 tot 34 st. 't Pond, eomt.... f214.4: 8.
Joost vande Vondel debet aen cassa f 214. 4: 8 op dato aen
hem betaelt.
In 1636, 12 Juni koopt Joost naai zij :
Joost van de Vondelen debet aen nayzy f 96 voor -R, 8 tot
40 st. contant.
In 1636 24 Juli betaalt hij die zijde:
Cassa debet aen Joost vande Vondel f 96.
Het merkwaardige is, dat Clementia geen enkelen klant heeft
van wien ze ook zijde koopt. Zat Joost missehen krap in zijn contanten en hielp zij hem op deze wijze?
Zijn dichterlijke werkzaamheid heeft blijkbaar geleden onder
deze familie-omstandigheden. In October 1635 gaf hij slechts uit
Sofompaneas of Josepk z'n Ot Hof, vertaald naar Hugo de Groot's
treurspel. De jaren 1635 en 1636 leverden geen groote oorspronkelijke dichtwerken op; maar in Januari 1638 was de eerste opvoering van "Gysbrecht van Aemstel'~, welk treurspel in het vooraf-
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gaande jaar wel de geheele werkkracht van den dichter in beslag
zal hebben genomen. Het journaal loopt over een te kort tijdperk
om daaruit een vollediger oordeel te kunnen vormen over Vondels
werkzaamheid voor zijn zaak in die jaren; maar de posten bewijzen
toch, dat hij ook na den dood van zijn echtgenoote daarin bezig bleef. Het voorkomen van Vondels naam en van die van
een aantal van zijn familieleden, is, behalve het reeds aangevoerde, ook een sterk bewijs, dat het journaal inderdaad de
zaak van Clementia betreft. Behalve Jacob de Vries, die gehuwd
was met Anna de Wolff, een nicht van Hans, noemt het nog
den naam van Guiliam Scharenburg, een zoon van Daniël Scharenburg, met wien, in tweeden echt (1603), gehuwd was Tanneken
de Wolff, de zuster van Vondels vrouwen dus ook van Hans,
den man van Clementia. Verder Claes en Jacob Block, familieleden van Cornelia Block met wie Hans de Wolff de Jonge,
Clementia's zoon, in 1643 zou trouwen.
Na van 4 December 1634 af geregeld dagelijks te zijn bijgehouden, eindigt het journaal plotseling op 24 Januari 1637 met
een afsluitpost, waarin de onkosten op de zijde geboekt worden
à /3778.18, waarschijnlijk sedert II Januari 1636, toen zij
"onkosten oebet aan zijde à f 2444. -" had opgeschreven van 4
Decembér 1634 af, den dag waarop het journaal begint.
Uit dit plotseling afbreken van de boeking valt op te maken,
dat er een reden is geweest, waarom Clementia een andere
regeling voor het beheer van haar winkel moest maken. Die
reden kan werkelijk nog worden aangewezen.
Haar oude moeder, Sara Cranen, die in 1631 nog in het
Kohier 1) vermeld wordt als te wonen in de Korte Coningstraat
bij de oude Schans, is op 28 Aug. 1636 bij haar dochter Clementia
in de Warmoesstraat gehuisvest zooals wij reeds gezien hebben.
Op 23 Maart 1637 voegt zij, ziek te bed liggende, nog een
bepaling aan haar testament toe; en op 3 April bespreekt zij,
alsnog ziek te bed liggende, eenige legaten. en sterft op 12
Mei van dit jaar. Dit alles moge hier nogmaals in herinnering worden
gebracht, omdat het er op wijst, dat de ziekte en het overlijden
van haar moeder voor Clementia de oorzaak is geweest om het
I)
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dagelijksch beheer van haar zaak aan anderen over te laten.
Zeker is het, dat haar zoon Hans, die,zooals reeds vermeld is, in
1641 de zaak van zijn moeder had overgenomen, reeds vroeger
daarin zelfstandig was opgetreden. Immers in haar testament van
Febr. 1641 1) verklaart zijn moeder: "dat zy haer sone Hans de
Wolff al voor dese hadde gegeven, zyn vaders erf en hem daermede
geset in hare testatrices negotie ofte neringe van sy-coopmanschap,
sulx dat deselve neringe ofte coopmanschap hem nu alleen is
aengaende, sonder dat zij testatrice daerin iets is participeerende ;
dat mede zij testatrice int overgeven van haer winckel ende
negotie met haer voorn. sone Hans de Wolff wegens de winckelwaren, ~y-coopmanschappen ende gereetschappen vande winckel
hadde afgerekent ende alles met hem geeffent, sulx dat hij ,haer
voldaen hebbende alles aan hem gebleven is; zij heeft alleen
behouden de uitstaende schulden in haer boeck ah.dan nog onbetaald geweest, willende dat haer testatrices kinderen ende erfgenamen hiermede also tevreden sullen moeten zijn, sonder hare
sone dienaangaande iets off te vorderen, off op haren sone iets
te pretendeeren," ènz.
Hans was dus al vroeger, vóor 1641, de hulp van zijn moeder
geweest, en het is wel waarschijnlijk. dat ook hij het journaal,
althans voor een deel, kan hebben geschreven. Het valt ten
minste niet te bewijzen, dat het geheele boek van Clementia's
handgeschreven zoude zijn.
Vermoedelijk is het geschreven door een boekhouder, die
vanouds tot het personeel heeft behoord, zooals wordt aangegeven in een testament van Clementia van 13 September 1624
door de bepaling dat: "haar twee oudste dochters in haer testa·
trices winkel sullen blijven en deselve aanhouden tot haer beijder
beste voirdele, ende dat zij met assistentie van haer voochden ...
als ook van een oft twee bequame winckelknechts ende een eerbaren boeckhouder," de zaak zullen drijven. Hans was toen slechts
11 jaar, en er werd bepaald, dat hij op zijn I 5de ja;tr "mede in
de neeringe sal comen." De voogden waren Joost van den Vondel
en Jan Gerritsen Hooft.
Clementia heeft haar moeder niet lang overleefd en is blijkJ) Protocol v. Notar.Lamberti.
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baar in r64r gestorven. Dit valt op te maken uit de vermelding
in een akte van 7 Jan. 16771), dat haar testament van 1641,
"na'derha,nd met haar doode bekrachtigd" is. Ook blijkt haar'
overlijden uit een akte van 4 Febr. 16481), waarin gesproken
wordt van een graf in de Oude Kerk "gecoft bij de gemeene
erfgenamen van gemelte Clementia v. d. Vondel anno 1641 .in
October," dus vermoedelijk wel bestemd tot haar laatste rustplaats .
. Hoe Clementia was ingenomen met haar hofstede in den
Purmer, de kroon op haar veeljarigen arbeid, waarvan zij. maar
zes jaar genot heeft gehad, komt eigenaardig aan den dag door
een bepaling in haar testament van 1641: "willende ende begerende voorts zij testatrice, wel expresselijk, dat hare kinderen ende
erfgenamen ende derselver nacomelingen soo lange hiernae geseyt
sal werden, sullen moeten laten onder hen in 't gemeen ende
onverdeelt het landt, bogaert, huys metten dependenties ende
aencleve van dien, gelegen inde Purmer, bij haar testate inden
jare 1635 'aengekocht, met al 't huysraet en de inboedel, item
wagens, paerden ende al 't gereetschap vande Hoffstede, op haer
testates overlyden daerop synde; ende dat gedurende deselve
gemeenschap de vruchten daervan jaerlix procedeerende, onder hare
erfgenamen prorato vande gedane institutie sal werden gedeelt,
soolange ymant van hare testatces kinderen ofte kintskinderen in
leven sullen werden bevonden". Alleen als zij in ongunstige omstandigheden komen, mag het goed verdeeld worden.
Zes en dertig jaren hebben de erfgenamen de hofstede onverdeeld gehouden en jaarlijks de vruchten er van genoten, een
bewijs voor de uitmuntende verstandhouding in deze familie. Maar
in Januari 1677 komen zij tot een scheiding en wordt de hofstede
verdeeld, door Anna, weduwe van Jacob van der Veght, geboren
de Wolff, (met haar zoon Pieter van der Veght) en Pieter de
Wolff, den zoon van Hans, die elk I/,e part krijgen, terwijl de
twee overige vierden aan Sara en Rebecca toekwamen. De laatste
was de vrouw van Gilbert de Flines, en haar zuster is ongehuwd
gebleven. Pieter de Wolff liet in den Purmer een groote hofstede
bouwen, met later wijdberoemde broeikassen voor citroen- en sinaasappelboomen, genaamd Wolvenkoeek, naar hemzelf en zijn tweede
1) Protocol Notar. Nicol. Brouwer.
') Protocol Notar. ]. van Loosdrecht.
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vrouw Suzanna van Hoeck. Ik acht het waarschijnlijk, dat hij
daartoe heeft uitgekozen de plek waar zijn grootmoeder gewoond
had l ). Deze kleinzoon van Clementia, een zeer vermogend en ont·
wikkeld man, die te Amsterdam woonde op de Heerengracht over
de Driekoningenstraat, hield de nagedachtenis van Vondel en
van zijn grootmoeder in eere door haar geschilderd portret te
bewaren, evenals dat van zijn oudoom den dichter, van wiens
werken in zijn bibliotheek de voornaamste voorhanden waren,
benevens tal van andere wetenschappelijke böeken. Hij liet twee
zonen na, Pieter en Jan. Vermoedelijk hebben zij den zijdehandel
voortgezet.
Nu bewaart in den Purmer nog slechts een houten hek voor
een weiland (Kavel 126, Oosterweg,) de herinnering aan dien naam.
De spraakmakende gemeente leidde uit dit opschrift af, dat in
dien hoek wolven hebben gehuisd.
Bovenstaande gegevens, vereenigd om de persoon van Clemen tia
De Wolff, brengen ons het leven en bedrijf van Vondels familiekring weer duidelijker voor oogen.
1) Zie: J. Commelijn, Nederlantze Hesperüies, Amst. 1676, bI. 39, met
afbeelding en beschrijving van de broeikassen. Pieter de Wolff liet in 1701
aan ieder van zijn beide zonen, Pieter en Jan, een vermogen na van ruim
f 182.000.-; bovendien een rijke bibliotheek; verder tal van kostbaarheden
en schilderijen, waaronder een portret v. Joost v. d. Vondel, en twee afbeel·
dingen van de hofstede Wolvenhoeck, geschilderd door Jan van der Heyden.
Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat het schilderij, afgebeeld bij het
artikel van Dr. Bode over Jan van der Heyden (Zeitschr. j. Bild Kunst, 5oeJg.
1915, bij bI. 184) de hofstede Wolvenhoeck voorstelt. De deftige ruiter, die zich
met zijn bediende en twee honden op den voorgrond liet schilderen, zou dan
Pieter de Wolff zijn. Het stuk is te Berlijn. Sammlung Oskar Huldschinsky.
In bovengenoemde Nederl. Hesperüies komt een afbeelding voor van
de Wolffs groote oranjerie, uit· en inwendig gezien, die in bouwtrant merk.
waardig overeenkomt metdie van de hofstede op Van der Heydens schilderij.

III
Vertaling van Tasso.

Het maakt op ons Nederlanders dikwijls een treurigen inàruk,
wanneer wij buitenlandsche groote musea bezoeken en daarin tal
van schilderijen en kunstwerken van onze eerste meesters aantreffen, die eertijds den roem van onze vaderlandsche kabinetten
en stichtingen uitmaakten, wier statige zalen zij opluisterden.
Doch daarbij is het ons vaak tot troost, dat het gemis dier door
elkeen bewonderde kunstwerken aanleiding is dat de roem van
ons vaderland daarbuiten op bijzondere wijze verbreid werd, en
er slechts éen roep uitgaat over de hoogte waarop onze oude
kunst gestaan heeft. Elke ontwikkelde buitenlander kan die
schatten waardeeren.
Anders is het, wanneer wij in de enorme bibliotheken van
sommige buitenlandsche steden handschriften aantreffen, in onze
taal door Nederlanders geschreven. Eenzaam en verlaten staan
zij daar op de planken, slechts zelden kunnen de bezitters dier
kostbare boeken en documenten den inhoud er van verstaan en
begrijpen. Alleen wanne«;!r soms een Nederlandsche onderzoeker
in die handschriften belang stelt en ze raadpleegt, kunnen zij
weer spreken, na soms eeuwen verstomd te zijn geweest.
Zulk een gewaarwording had ik in 1904 te Oxford in de
Bib/iotheca Bodleiana toen ik het handschrift een er vertaling, die
Vondel naar Tasso's "Gerusalemme Liberata" gemaakt heeft, ter
inzage vroeg en het daar bestudeerde.
Hoe jammer, dat dit boekdeel, dat ons den Nederlandschen
puikpoëet weder onder een geheel ander licht doet kennen, ver
van den Hollandschen bodem bewaard wordt, en wel nooit meer
in het land van den schrijver zal terugkeeren. Want in Engeland
weet men niet slechts kostbaarheden te verwerven, maar ze ook
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te behouden! Het is naar aapleiding van dit handschrift dat ik
hier eenige mededeelingen wensch te doen, en enkele opmerkingen
zal maken. Vooraf zij gezegd, dat het een afschrift is naar Vondels oorspronkelijk handschrift, over hetwelk straks ook nader
zal worden gehandeld.
Heeft men langen tijd in het onzekere verkeerd of Vondel,
dan wel Tesselschade, zich heeft bezig gehouden met eene vertaling van Tasso's beroemd heldendicht, in de laatste jaren is het
mogelijk geworden op deze vraag een antwoord te geven, dat
althans voor Vondels aandeel in de bewerking zekerheid aanbiedt.
Dr. H. Brugmans heeft in zijn Verslag van Izet onderzoek
naar Nederlandsche Archivalia in Engeland, gehouden in 1892,1)
het eerst gewezen op het bestaan van een handschrift in de Bodleian Library te Oxford, bevattende ~Het verloste Jerusalem van
Torquato Tasso door J. v. d. Vondel in prosa."
Na hem heeft Dr. Robert Priebsch in zijn werk: Deutsche
Handschriften in Englalld, in 1896 verschenen, dit handschrift
opnieuw vermeld, met een uitvoerige beschrijving en aanhaling
van enkele strofen uit den tekst.
Eindelijk heeft Dr. G. Kalff in het TiJdschrift v. Ned. Taal
m Letterk. 2) naar aanleiding van Dr. Priebsch's mededeelingen
eenige interessante opmerkingen gemaakt over Vondels vertaling.
Dat Vondel een groot deel van het heldendicht van Tasso in
proza vertaald heeft staat vast. Het kan niet betwijfeld worden,
dat ook Tesselschade gedurende een groot deel van haar leven,
met eene vertaling uit het Italiaansch is bezig geweest.
Reeds toen zij in 1623 huwde met Allard Crombalch, noemde
Vondel die vertaling in haar bruilofts-gedicht.
En ghy, voornamelijek, wiens schrandre sinnen hangen
Aan Tassoos he1denstijl, wiens assche ghy beroert,
En so hooghdravend door ons Holland spee1en voert,
En durft met Godefroy den oorloogh u getroosten, enz.

Tien jaar later is het Hooft, S) die haar over hare vertaling
van Tasso schrijft, wanneer hij haar, voor onze ooren wel wat
1) 's Gravenhage 1895, bI. 485.
Dl. XIV, bI. 17.
3) Brieven II, 316.
t)
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minder galant, toevoegt dat zij "weder aan 't rijmen geraekt en
in dien diepen Tasso verzoopen is". Ook andere harer tijdgenooten, als Van Baerle, Jan Vos en Jan de Brune vermelden het
werk door Tesselschade aan de vertaling van de ~Gerusalemne"
besteed. Alleen echter uit de woorden des laatsten, in zijn Wetsteen
der Vernuften, kan worden opgemaakt dat hij den tekst der vertaling gezien heeft; de anderen prijzen het slechts, dat ûj zulk
een grootsch werk ond~rnomen heeft, zonder dat het blijkt, dat zij,
meer dan bij geruchte, daarmede bekend waren, of wellicht enkele
kleinere gedeelten hadden hooren lezen. Evenwel de geheele passage uit Jan de Brune's werk De Wetsteen der Vernuften is niet
zonder overdrijving :1) ,Men zoude twijfelen mogen, of Tesselschade's kunst niet verder gaat, (schrijft hiD, en hierom zoude Tesselschade Tasso, indien hij nog leefde, haar Ed. misselijk weinig
dank wijten, dat zij de handen tot de vertolking van zijn Jerusalem ooit aangewend had", en wel omdat "ontalrijke menschen
het afzetsel van haar Ed. boven zijn voorbeeld zouden stellen",
enz. Mij komt het voor, dat men niet te veel gewicht moet
hechten aan dergelijke ontboezemingen, en dat, zooals ]. A.
Alberdingk Thijm, in een studie over dit onderwerp, daarvan
zegt ;') "dit oordeel wel alleen te verklaren zal zijn uit den geestdrift, die ook dezen de Brune voor Tesselschade bezielde".
Méér dan een voorbijgaande arbeid, een tijdpasseering in
ledige of droevige dagen, kan Tesselschade's vertalingswerk niet
geweest zijn.
Men kan niet veronderstellen, dat zij de 20 canto's van het
duizenden verzen lange hedendicht geheel zou hebben overgebracht. Daarvoor was een genie als dat van Vondel noodig.
Eenmaal noemt de dichteres zelve haar vertaling en geeft zij
daarbij een enkele stroof van haar werk. Het was toen zij aan
Van Baerle o. a. schreef "ick was in het uytschrijven van mijn
Tasso, en siet hier een vers." Dan volgt de bekende strofe, die
ik straks nog nader beschouwen zal. J. A. Alberdingk Thijm, in
zijn bovengenoemd opstel in de D. Warande, maakt hierbij de
1) Zie Mr. J. Scheltema, Anna en Maria Tesselschade, bI. 46, Amsterdam 1808.
2) Dietsche Warande X, bI. 365.
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opmerking: "de vertaling werd dus in klad bewerkt, dan waar·
schijnlijk door Vondel nagezien, en vervolgens door de keurige
pen der dichteresse overgeschreven."
Hier is deze, anders zoo nauwkeurige, lettt\!rkundige klaar·
blijkelijk, evenals meer anderen, op een dwaalspoor gebracht, door
de inderdaad bekoorlijke legende die Van Lennep bij vergissing
heeft verdicht, en die door prof. G. Kalff voor 't eerst tot de waarheid is teruggebracht: de legende Vondel en Tesselschade te zamen
arbeidende aan de vertaling van Tasso's heldendicht. Ook in
zijne Portretten van Vondel ontleent Thijm een van zijn schoonste
paneeltjes aan deze samenwerking. Van deze onderstellingen wordt
echter niets tot zekerheid. Het "betuttelen", door Van Lennep
't eerst vermeld, blijkt zijn oorsprong te vinden in het feit, dat
de schrandere Vondeluitlegger, in Van Vloten's bekend boekje
Tesselschade Roemers en haar vrienden lezende, op blz. 36 een
blad te ver heeft omslagen
en zoodoende, de daar op blz. 38
,
genoemde betuttellng van een ander vers, op het vroeger aan gehaalde van Tasso terug deed slaan. 1)
Toch is het moeilijk aan te nemen, dat twee groote geesten
als Vondel en Tesselschade, die gelijktijdig aan de vertaling van
één dichtwerk bezig waren, daarover nooit van gedachten gewisseld, noch door wederzijdsche opmerkingen elkanders arbeid
zouden hebben verbeterd. In den evengenoemden brief. aan
Barlaeus bewaart de dichteres ook een strofe van hflar vertaling.
Het is het bekende gedichtje, ook afzonderlijk uitgegeven onder
den titel "Op het lijden Christi", en ontleend aan Canto lIl, de
achtste strofe.
Vergelijkt men deze verzen met de proza-vertaling van
Vondel in het hs. te Oxford, dan zou men weder veeleer tot het
besluit komen, dat beide vertalingen geheel onafhankelijk van
elkander gemaakt zijn, dan dat Vondel invloed op Tesselschade
gehad zou hebben.
Ziehier de beide overzettingen:
Tesselschade's vertaling van Gerus. Lib. lIl, 8 in een ongeteekend briefje aan Van Baerle:

1), Zie prof. Kalff t. a. p. bb. 18.
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Wye ist, daer ghy, 0 Godt, met duysent beecken bloedich,
Het aardryk liet besproeyt, die niet ten minsten souw,
Om zukken wrang gedacht, uyt storten, gans wemoedich,
Maer twee fonteinen van een bitter klachten douw?
Ghy, myn bevroosen Herdt. waerom, door d' oogen heenen
En druppelt ghy niet aff, heel tot een traenen vloet?
Ghy, myn verherde Hert, breeckt en wildt u ontsteenen,
Waert dat ghy altyt weent, 500 ghy 't nu niet en doet.

Dezelfde strofe, volgens het ms. te Oxford, uit de vertaling
door Vondel:
"Ter plaatze dan, heere, daar gy den bloedigen akker met
duy~end beken besprenkelt liet, stort ik ten minsten niet tot zoo
wreede eene gedachtenisse twee levende bronnen van bittere
tranen? mijn bevroozen hert, waarom smelt gy niet door de
oogen, en droppelt in tranen verheert? 0 mijn steene hert waarom
barst gy en breeckt gy niet? Gy verdient wel eeuwig te schreijen
zoo gy nu niet en schreijt."
Ook van de hand van Vondel is de vertaling in verzen van
een strofe bewaard, de 70e uit den XIen canto, in de opdracht
van de He/dm Godes, dus van 1620. Hier springt de overeenkomst
tusschen de verzen en het proza van het Oxfordsche hs. ten
duidelijkste in het oog. De verzen schijnen letterlijk de prozavertaling weder te geven.
Vondels vertaling van Gerus. Lib. XI, 70 in de opdracht
van de Heldm Godes aan Johan Fonteyn 11 Sprokkeie, 1620.
En d' oude Erotimus alree van Padus vliet
Zich tot '5 gequetsten troost met vlijt gebruicken liet:
Die van het heylzaem nat van planten en van kruyden,
't (;ebruyck verstond, en wist eJcx krachten te beduijden,
En had de gunste noch der Musen op zijn zij:
Doch met de minder eer· vernoeght was van artznij.
De quynende' hy den Dood alleenlijck zocht 't ontschaecken,
En veler namen hij onsterffelijck kost maecken.

Dezelfde strofe volgens Vondels handschrift te Oxford:
"En d' oude Erotimus, op den oever van de Po gebooren,
stelde zijn kunst tot zijn behoudenis te werk: die alle gebruyk,
en alle kracht van kruijden en edele wateren wel kende i ook
van de Zanggodinnen bemint; maar hij schiep zijn vermaak in
de mindere eer van de stomme kunsten: zijne zorg alleen was
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de zwakke lichamen den dood te ontrukken en kon noch de
naamen onsterffelijk maaken. "
Toen ik in 1904, op het Letterkundig Congres te Deventer,
deze mededeelingen deed, kon ik, noch een der toehoorders vermoeden, dat enkele jaren later werkelijk een tweede handschrift van
Vondels Ta,ssovertaling gevonden zou worden, waar nooit iemand
het zou hebben gezocht, in de Keizerlijke Bibliotheek te Sint
Petersburg,l) Nog minder had men kunnen denken, dat dit laatste
inderdaad het echte manuscript van Vondel zou blijken te zijn,
terwijl het Oxfordsche, ofschoon zeer nauw aan het Petersburgsche
verwant, een raadselachtig afschrift van het echte bevonden werd.
Immers dezelfde hand, die het Oxfordsche schreef, heeft ook in
het Petersburgsche allerlei wijzigingen en verbeteringen aangebracht, hetgeen wijst op eenig verband tusschen beide schrijvers.
Dit allermerkwaardigste Vondelianum is voor eenige jaren
ontdekt en bekend gemaakt door den Gentschen hoogleeraar Dr.
Willem de Vreese. 2) Bij de bestudeering van de manuscripten
op de Keizerlijke Bibliotheek te St. Petersburg vond hij een
papierhandschrift in folio, in een perkamenten omslag genaaid, en
getiteld: • Tassoos Godefroy ot Hierusalem verlost," 119 pagina's,
en geheel geschreven met Vondels hand.
Deze vondst is nog van te meer beteekenis, tegenover het
op de Bodleian Library te Oxford bewaarde andere manuscript
van Vondels Tasso-vertaling, dat door velen voor 's dichters handschrift gehouden werd.
Zelf had ik in het "Jaarboekje van Alberdingk Thijm" van 1905,
blz. 157, een uitvoerige studie aan dit laatste handschrift gewijd,
met facsimilés van eenige bladen daaruit, en meende toen tot
het besluit te moeten komen, dat de Hollandsche· tekst door
Vondel geschreven is; maar dat .de Italiaansche, die op de helft
der pagina's voor een deel is bijgeschreven, van de hand van
Tesselschade zou kunnen zijn. Nu Vondels echte handschrift ge1) Ik behoud voorloopig maar de oude benamingen, niet wetende of de
Keizerlijke boekerij te "Petrograd" thans wellicht "Soldaten- en arbeidersbibliotheek" genoemd wordt.
2) "Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt door Willem de
Vreese, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie." Gent 1911. Overdruk uitde" Verslagen en Mededeelingen."
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vonden is, moet deze veronderstelling worden opgegeven, ofschoon
daarmede nog veel onverklaarbaars in het Oxfordséhe handschrift
overblijft. Wat blijkt toch het geval te zijn? Dit laatste bevat een
in hoofdzaak letterlijk afschrift van dat te St. Petersburg, door
een hand, die, zooals Prof. De Vreese meêdeelt, ook in Vondels
eigen teksthandschrift allerlei wijzigingen en verbeteringen heeft
aangebracht. De schrijver van dat te Oxford moet dus Of in zeer
nauwe relatie met Vondel gestaan hebben toen deze zijn vertaling
bewerkte, Of het ms. in zijn bezit gehad hebben. Was het misschien zijn doel Vondels tekst voor de pers gereed te maken?
Daarvoor is het afschrift echter weer te onvolkomen; het zit zelf
vol veranderingen en doorhalingen, op vele plaatsen zijn papiertjes met wijzigingen over regels en strofen geplakt. Zoolang wij
niet weten, wiens handschrift het Oxfordsche afschrift is, valt
dat raadsel moeilijk op te lossen. Prof. de Vreese maakt uit het
watermerk op, dat het papier van het Oxfordsche handschrift uit
de 2e helft der 17e eeuw moet zijn, waardoor het niet aan Tesselschade kan worden toegeschreven, die in 1649 overleed. De
hand komt ook niet overeen met het schrift van een der uit
Vondels omgeving bekende personen: G. Brandt, Vollenhove,
Oudaen of Antonides; wij hebben hier dus te doen met een nog
onbekenden bewerker van Vondels werk, die zijn handschrift van
Tasso bezeten heeft, daarin veranderingen heeft aangebracht en
er een afschrift van heeft gemaakt, waaraan dan opnieuw wijzigingen zijn toegevoegd.
Met een ander handschrift van Vondel is iets dergelijks
gebeurd, namelijk met zijn vertaling van Ovidius' Heldinnebrieven,
die in 17I 5 - 16, zoogenaamd naar het, nu nog bewaarde, handschrift van Vondel is uitgegeven door David van Hoogstraten,
conrector van de Latijnsche School te Amsterdam. Deze bleek
echter niet in staat om Vondels handschrift te lezen: "vindende
het geschrift zeer gekrabbelt en op vele plaatsen niet leesbaar
dan met veel moeite". Daarom leverde hij een vertaling op zijn
eigen wijze, die echter zeer sterk afwijkt van Vondels handschrift.
Met het Tasso-handschrift schijnt men dergelijke plannen gehad
te hebben en reeds begonnnen te zijn met een afschrift voor den
druk gereed te maken, dat te Oxford bewaard wordt. Gelukkig
heeft de bewerker zijn uitgave niet voltooid en is ons daardoor
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een omgewerkte en aangevulde publi<;atie van Vondels Tassovertaling bespaard gebleven. Het is opvallend, welk een groote
overeenkomst er bestaat tusschen Vondels handschrift der Heldinnebrieven en dat van de Tasso-vertaling. Beide stukken zijn
als oefenwerk te beschouwen; zoowel in het een als in het ~nder
heeft Vondel onafgewerkte zinnen laten staan, omdat hem blijkbaar de juiste woorden nog niet invielen. Eén pagina van het
handschrift der Heldinnebrieven is gereproduceerd in de Vondeluitgave van Unger (Deel 1641-1642, bij bI. 142.) Een facsimilé
(verk.leind) van een bladzijde uit het Petersburgsche, gaat hierbij.
De overeenstemming is opvallend.
Jn afwachting, dat het raadsel van de twee handschriften zal
worden opgelost, is het van het grootste gewicht kennis te nemen
van de mededeelingen en beschouwingen door Prof. De Vreese
in zijn voordracht gegeven over het Petersburgsche manuscript,
dat de directie der Keizerlijke Bibliotheek van de Russische
hoofdstad in bruikleen had afgestaan aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en .Letterkunde, waarvoor de vinder van het
handschrift zijn voordracht heeft gehouden.
,Bij het lezen· van het opschrift (dat hierbij gereproduceerd is),
erkent men al dadelijk, - zoo schrijft Prof. De Vreese, - in den
tweeden en den vierden regel, de eigenaardige, welbekende hoofdletters uit [= van] 's dichters hand. Het is ontwijfelbaar, datwe
zijn klad voor ons hebben. Er is geen bladzijde, die daarvan niet
de sporen draagt: de eene is veel dichter beschreven dan de
andere i hier is het schrift fijner dan daar, al naar gelang Vondel
al of niet zijn pen pas versneden had; het wordt soms microscopisch klein, maar blijft niettemin overal duidelijk kenbaar; de
hand is overal even vast en regelmatig. Het zou geen heksen.werk
zijn te bepalen, hoeveel de dichter bij elke gelegenheid aan één
stuk heeft geschreven. De verbeteringen zijn talloos: het reeds
geschrevene wordt niet éénmaal en twéémaal, maar vaak tot drieen viermilal toe doorgehaald en gewijzigd. Niet zelden kwam
Vondel voor moeilijkheden te staan, die hij blijkbaar niet zoo
dadelijk kon te boven komen: af en toe zijn sommige strofen in
't geheel niet, tamelijk vele zijn slechts gedeeltelijk vertaald: zelfs
is de geheele vierde Zang overgeslagen.
Het is waarschijnlijk, dat Vondel oorspronkelijk van plan
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was, die leemten naderhand. aan te vullen: overal heeft hij daartoe
de noodige ruimte opengelaten, en die ruimte was zorgvuldig
berekend: hier voor een woord, daar voor een zin. elders voor
een of meer regels. In dit laatste geval staan in de vouw van
het papier, die tot marge diende, niet zelden zooveel stipjes
onder elkaar, als de dichter blijkbaar berekend had, dat hij regels
zou noodig hebben. Op enkele plaatsen is de opengelaten ruimte
met horizontaal naast elkander geplaatste stipjes gevuld. (Hier
volgen de bedoelde plaatsen.) Op enkele plaatsen heeft Vondel
het Italiaansche woord, waarvan hij de juiste vertaling nog zoeken
zou, in margine geplaatst. Het komt ook wel eens voor, dat een
dergelijk Italiaansch woord in margine staat, ofschoon het wel
degelijk vertaald is: blijkbaar een aanwijzing, dat de dichter met
de neergeschreven vertaling nog geen vrede had. Zoo had. hij 3.
16: wed arresto l'antenno" vertaald met "en leyde de lancie in de
rest"; maar even verder, 3, 2, vindt hij: .pon la lancia in resta".
Vondel schrijft nu: .en legd de speer in de ..• " Daar er sprake
is van Clorinde, die Tancredi wbespringt", begrijpt hij plotseling,
dat hier in de rest in géén geval passen kan; de ruimte ter ver·
taling van "resta" laat hij open, schrijft "resta" in margine en doet
hetzelfde bij de andere eerstgenoemde plaats: Vondel zag in, dat
hij ook die te verbeteren had."
Prof. De Vreese tracht vervolgens aan te toonen, wanneer
Vondel deze vertaling heeft bewerkt. Het handschrift draagt
daaromtrent geen enkele geschreven aanwijzing. Het regelmatige
schrift, vast en duidelijk, bewijst, dat de dichter in de "fleur"
van zijn leven was. Het watermerk van het papier toont aan,
dat dit kan dagteekenen uit, en beschreven zijn in een van deze
twee perioden: ± 1606-1615 of ± 1635-1649.
Geen van beide is onmogelijk. Uit de opdracht van de HeIden Godes, 1 I Februari 1620, weet men dat Vondel toen reeds
Italiaansch had geleerd, of daarmede doende was. Prof. De V reese
acht het echter weinig waarschijnlijk, dat Vondel zijn proza-vertaling in die jaren zou hebben gemaakt, en meent, dat de ver·
taling van Tasso zal bewerkt zijn vóór die van Virgilius, omstreeks
1640; èn watermerk, èn schrift zouden bij deze dateering goed
passen.
Mij komt het echter voor, dat zoowel de eene als de andere
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periode voor de vertaling van Vondel kan worden aangenomen,
zood at hij, met tusschenpoozen, vele jaren van zijn leven daaraan
gewerkt heeft. Hierop wijst, dunkt mij, ook het verschil in schrift
door Prof. De Vreese genoemd: hier fijner dan daar, soms microscopisch klein, dan weer grooter. Niet alleen uit het nieuw versnijden
van de pen, maar uit de verschillende perioden van bewerking,
zou ik dit verschil in schrift willen verklaren, evenals het vroege
en late watermerk, hetgeen wijst op een later toevoegen van papier om de vertaling' te hervatten.
Het is een feit, dat Vondel reeds in 1620 een strofe van
Tassoos "Gerusalemme Liberata" in verzen vertaald heeft. Ook
in 1623, bij Tesselschades huwelijk. herdenkt Vondel in zijn brui10ftsdicht de vertaling, die zij bezig was van Tasso te maken.
Het is moeilijk aan te nemen, dat de dichteres haar· werk dus
niet aan Vondel zou hebben laten lezen. Dit, in verband met de
door hem vertaalde strofe, maakt het toch meer dan waarschijnlijk,
dat Vondel reeds vroeg met Tasso bezig was.
Mij komt het voor, dat Vondel Italiaansch is gaan leereIl,
toen zijn broeder Willem zijn Italiaansche reis zou gaan ondernemen, dus vóor 1620, en zij dus gezamentlijk die taal bestudeerd
hebben. Dit is zoo natuurlijk en voor de hand liggend voor twee
broeders, zoo innig aan elkander gehecht, die zich beiden ijverige
studenten betoonden. Vanzelf zal hij daardoor reeds spoedig met
Tasso kennis hebben gemaakt.
En waarom. zou hij anders nog omstreeks 1640 voor zijn vertaling papier hebben genomen, dat omstrèeks 1615 gemaakt is,
indien hij ook niet. reeds in die vroegere jaren er aan gewerkt had?
Mij, komt een bewerking in verschillende perioden van '5
dichters leven veel aannemelijker voor.
Het slot van het Petersburgsche handschrift brengt nog een
verrassing in de vertaling van Vondels hand naar het laatste
tooneel van Buchanan's treurspel: ,,]ephthes sive Votum", waaraan
hij voor zijn eigen ]ephthe ook een en ander ontleende. Prof. De
Vreese brengt deze aanhaling in verband met de episode van
Sophronia, voorkomende in den 2den Zang van 't "Verlost Jerusalem " , die groote overeenkomst vertoont met de geschiedenis
van ]ephtha.
Bij al hetgeen ik reeds uit de belangwekkende mededeelingen

93
van Prof. De Vreese heb aangehaald, kan ik niet nalaten. ook de
geschiedenis van het handschrift, d. i. zijn lotgevallen, bekend te
maken. Het valt gemakkelijk uit die rijke bron te putten om den
lezer zoo volledig mogelijk in te lichten. "De vraag, - zoo schrijft
Prof. De Vreese, -hoe dit geschrift van Vondel op de keizerlijke
bibliotheek te St. Petersburg is beland, is gelukkig niet moeilijk
te beantwoorden. Evenals verreweg de meeste (Nederlandsche en
andere) handschriften, die daar aanwezig zijn, heeft het toebehoord
aan Jan Jedrzej Zaluski, Bisschop van Kij6w. Deze, een beschaafd
en geleerd man, goed historicus, groot vaderlander, bracht te
Warszwa een bibliotheek met ongeveer 230.000 deelen bijeen, die
hij in 1748 in een eigen gebouw voor iedereen toegankelijk stelde,
en die mettertijd de rijkste van heel Polen werd; Zaluski offerde
zijn leven lang alles op aan zijn boeken liefde.
Hij kwam in botsing met Katharina 11, werd in 1167 opgelicht en met twee andere bisschoppen naar Kaluga verbannen;
in 1773 teruggekeerd, stierf hij reeds het volgende jaar. Zijn
bibliotheek vermaakte hij aan 't Poolsche Volk, maar Katharina Il
stoorde zich aan Zaluski's testament niet; in 1795 werd de geheele boekerij, die toen ongeveer 300.000 deelen en 25000 houtsneden en etsen omvatte, naar St. Petersburg overgebracht, waar
zij de kern werd van de Keizerlijke Bibliotheek. Zaluski had ook
een 40-tal Nederlandsche handschriften en moet onze taal gekend
hebben. Aan het hoofd zijner handschriften schreef hij in 't kort
den inhoud, ook voor de Nederlandsche, en zeer nauwkeurig.
Het Tasso-handschrift draagt nog het nummer van den catalogus der veiling Van Damme, No. 1592, die in 1764 in Den Haag
gehouden is; het werd toen voor f 28.15 verworven door een
zekeren Dubois, wellicht een agent van den bisschop Zaluski,
onder wiens handschriften er verscheidene voorkomen afkomstig
van de veiling Van Damme."
Wij mogen Prof. De Vree se erkentelijk zijn, dat hij zulk een
hoogst belangrijk werk aan de Nederlandsche letteren heeft weergegeven en hopen, dat het handschrift weldra volledig zal worden uitgegeven door de zeer bekwame hand van den geleerden ontdekker.
Toen ik in Augustus 1912 in België vertoefde bij gelegenheid van het Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te
Antwerpen, heb ik met vriendelijke toestemming van Prof. De
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Vreese, het Petersburgsche Tasso-handschrift op de UniversiteitsBibliotheek te Gent mogen bestudeeren, zoodat ik de beide handschriften heb gezien en kunnen vergelijken.
Hierachter zal ik den tekst van een paar Canto's in Vondels
vertaling laten afdrukken, zoowel naar het Petersburgsche, als naar
het Oxfordsche handschrift.
Er is een aardige bijzonderheid aan het eerste, die door Prof.
De Vreese slechts in het voorbijgaan en onvolledig wordt aangeduid. Het Petersburgsche handschrift is namelijk ingenaaid in een
slappen perkamenten omslag, bestaande uit een dubbel blad van
een Ise eeuwsch koorboek, waarop in een fraai, met rood- en
blauwe initialen beschreven handschrift de volgende verzen voor·
komen uit de psalmen S8 en 60, met de gregoriaansche muzieknoten; op het voorplat:
"Adjutor meus #bi psallam qui Susteptor meus es, Deus meus
miseratio meao
"Cantabo jortt'tudinem tuam, exultabo mane misericordiam tuam.
"Deus exaudi deprecationem . .. "
Op het achterplat: "Aeternam misericordiam ... propitius est."
En: "Cantate 1lobis de canticis Syon," Ps. 136.
Ofschoon deze op den dichter zoo toepasselijke verzen wel
toevallig den omslag zullen versieren, en dergelijke folio-schrijfboeken wel klaar te koop zullen zijn geweest, is het toch niet onmogelijk, dat Vondel het schrijrboek in dezen, hem veelzeggenden
omslag heeft doen inbinden, of opzettelijk gekocht heeft.
In elk geval moeten die psalmverzen, z60 geheel uit zijn
hart gegrepen, hem meermalen, gedurende de vele jaren, dat hij
in dit boek aan zijn Tasso-vertaling werkte, als een vroom gebed,
hebben opgewekt.
Deze eigenaardige omslag van Vondels manuscript wijst, naar
mijne meening er op, dat het boek reeds in 't begin der 17 e eeuw
in dit muziekblad moet zijn ingenaaid. Toen immers werden
dergelijke bladen van oude koorboeken, waaraan men in zich geen
waarde meer hechtte, nog veelvuldig door binders voor boekbanden gebruikt, of ook wel, in strookjes geknipt, benut om de
katerns in den rug samen te naaien.
Later, toen de fraaie perkamenten stempelbanden en de rijk
vergulde kalfslederen banden in gebruik kwamen, werden losge-
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sneden perkamenten omslagen van middeleeuwsche boeken zelden
meer daartoe aangewend.
Wijst deze omstandigheid ook niet op het begin der I 7e eeuw
voor de bewerkiug van een deel der Tasso-vertaling doorVondel?
Vermoedelijk heeft hij er met lange tusschenpoozen aan gearbeid;
maar dat hij de vertaling bewerkt zou hebben, zooals Prof. De
Vreese wil, "voor die van Virgilius, in de jaren, die onmiddellijk
aan 1640 voorafgingen," kan ik moeilijk aannemen. Juister lijkt
mij de opvatting van prof. G. KalfT, dat de voorbereiding tot het
dichten van zijn ontworpen heldendicht over Konstantijn de
Groote hem een aanleiding is geweest tot het vertalen van Tasso,
wiens epos wat strekking en inhoud betreft, veel overeenkomst
had met dat der Constantinade. 1)
Het is van belang, een gedeelte der beide teksten (van
Petersburg en Oxford) af te drukken, om te doen zien dat de
bewerker van het laatste de spelling van Vondel geheel wijzigde
naar zijn begrippen.
EERSTE GEZANG. (Volgens Oxford.)
I.

Ik zing de godvruchtige wapenen, en den hopman, die het heerlijk graf
van Christus bevrijde; veel heeft hij gearbeid met zijne wijsheyd, en met
zijnen arm; veel heeft hy uytgestaan in die roemrijke verovering en te vergeefs
heeft er zich de hel tegen verzet: en te vergeefs wapende zich Azië en het
vermengde volk van Libyen tegens hem, (want de hemel hem begunstigde)
en onder de heylige vaandels verzamelde hij zyne verstroyde gezellen.
2.

o gy zangheldin, die uw voorhoofd op helicon niet bevlecht met verwelkelyke laurieren, maar boven in den hemel onder de zalige reyen een
gulde kroon voert van onsterffelijke sterren, aessemt gy in mijne borst hemelsche
brant; maak mijn gezang helklinkende, en vergeef me zoo 'k cieraad weef
onder de waarheyd, en zoo 'k mijne bladen ten deel vercier met ander verswerk
als met het uwe.
3·
Gy weet wel, dat al de waereld derwaart loopt, daar de vleyende Parnas
aldermeest zijne zoetigheyd uytstort, en dat de waarheyd geconfyt met zachte
veersen den aller afkerigen aanlokkende beweegt. Alzoo reijken wij den kranken
kinderen den kroes toe, wiens kanten met zoetigheyd bestreken zijn, 't welk
zoo verre bedrogen drinkt bittere dranken, en ontfangt zijn leve.n van 't bedrog.

1) Studiën over Ned. Dichters der 17e eeuw, blo 112-113.
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Gij grootmoedige Alfons, die mij dwalend pelgrim tusschen de klippen
en beroerde baren, en als ingeslorpt, het woeden der fortuijn ontrukt, ontfangt
beleefdelijk met een vrolijk aangezicht deze mijne schriften, die ik als een
geheijligde bedelofte ti, toebrenge. Misschien zal der een tyd komen, dat de
voorspellende veder van u sal derven schrijven, 't geen ze nu vertoont.
TWINTIGSTE ZANG.

140.

De overste Emireen dood zijnde was er maar een kleen verschot van het
groote verslagen leger over. Godefroy vervolgt de overwonnen, en daarna
hield hij 5tant; omdat hij Altamor te voet in zijn bloed geverwt zach, met een
half swaard, en met een halven helm op zijn boofd, van hondert lancen ge.
troffen en omringt. Hij riep tegens de zijnen, houd op: en gij baanderheer
geef u aan mij gevangen, ik ben Godefroy.
141.

Deze, die tot nu toe zijn groots gemoed tot enige daad van nedrigheijd
niet geboogen had, zoo dra hij dezen naam hoorde, die met zoo grooten klank
zich van Moorenland tot het Noorden verspreyde, antwoorde hij hem. Ik zal
doen 't geen gy begeert, om dat gy het waardig zijt en gaf hem zijn geweer
()ver: maar uwe overwinninge tegens Altamoor zal goud noch eer gebrek hebben.
142.

Het goud van mijn Rijk en de gesteente van mijne [Rijk van mijne)1)
medelijdende HOU zullen mijn losgelrl zijn. Godefroy antwoorde hem, de
hemel gaf mij zulk een hart niet, dat naar schatten begerig is; 't geen u van
de Indiaansche stranden komt, en 't geen Perzië vergadert, houd dat voor u
,omdat ik geen prijs voor eens anders leven zoeke: ik oorloge in Azië en drijf
daar geen wissel of koopmanschap.
143.

Hij swijgt, en beveelt hem de zorge van zijne wachters, en volgt daarop
het spoor der vluchtigen. Sy vlieden naar hunne beschansingen, en konnen
daar geen uytstel voor de dood vinden. [Die werden aanstonts i1t~enommp)
[de legerPlaats]. De legerplaats wiert aanstonts ingenomen, en gevult met lijken:
het bloed stroomt by beeken van tent tot tent: en bezoedelt de roof en bederft
daar de barbaarsche cieraden en prachtigheden.
') Deze woorden zijn doorgehaald.
Deze woorden zijn doorgehaald.

2)

.

.
1'K17\10.• 1 1'K17\10.
l'icl""C(" ,..:.'l Ç,t.plLIIlCt.
l'icl""C(" ,..:.'l Ç,t.plLIIlCt.

EERSTE EERSTE
:JQ:c~ .l'~.9J;)"...!~~
...
:JQ:c~ .l'~.9J;)"...!~~
...
AOf'H'_' ••,'" R..,o.f.
AOf'H'_'
••
,'"
R..,o.f.
. . . lCl·''
11bel"~ l.~i CI\14in".
. . . lCl·'' 11bel"~ l.~i
CI\14in".
.! B.-1"".;,';).,o;
1,.,,' (J R,·,'p..
.! B.-1"".;,';).,o; 1,.,,'
(J R,·,'p..
QPL'~
"'01
rel1llo.e C('\1t la lllan.o,
I '''''1 ~~(.,-:l .•'" ~ ..:41i.,w.
QPL'~ "'01 rel1llo.e C('\1t la
lllan.o,
I '''''1 ~~(.,-:l .•'" ~ ..:41i.,w.
~ '-"'.(.T<1
I ~: '-"'.(.T<1I C"....~
' ... d~·· C"....~ ' ... d~··
;or\.'1 aL'llU,no
l.lel_~·l","-··;or\.'1 l.lel_~·l","-··
aL'llU,no :
4' ÇJ,',<~·~'v<r
<"w
4'<"wÇJ,',<~·~'v<r
~.n.., "
~'J,<~f.G
fct·III.";\ lui
e~.n..,
Ln 'VaTlO
"
~'J,<~f.G
fct·III.";\ lui
""PI')~rei e Ln 'V""PI')~rei
aTlO
,'~
Cjd·~
...
,<..iJJ'~~Q
di l.ibia
i 11'''1><:>1,'~miCjd·~
(lo: ... ,<..iJJ'~~Q
di l.ibia i 11'''1><:>1
mi (lo:
C....
ç",
IA.·,~ C.... IA.·,~
ç",
d.i~
f~VOL'~
,.e ("ctio a Î. (altiÎ.
".,:)~t;""'d.v t:l..c1~
d.i~ f~VOL'~ ,.e ("ctio a Î. (altiÎ.
','H ".,:)~t;""'d.v','H
t:l..c1~
?..fU,oC:l"l'aul-i.
i c . ·lI\1t:'à,g:1'\\
.
C:l"l'aul-i.
?..- R.ï ~, ....
", R.ï ~, ....", 2.
fU,o i c . ·lI\1t:'à,g:1'\\
.
.
•1

ei

ei

, di

, di j,,~J'{H~·ltl AIl",'i
j,,~J'{H~·ltl AIl",'i

II

(,v& ..

I

I

(,v& ..

II

H

H

(.,.

(.,.

-...J:.

-...J:.

..... :.:J'l>".~;.. •!d·.,..,.~.:~
0....,',' iJ .....:.:J'l>".0....,','
~;.. •iJ
!d·.,..,.~.:~
P.e
..<..11- r;':J-f,f!..~t;:.,.- ....
2.

.

i'..-on1 c.'" ill"Hcli.coua.P.e 0 " • ..<..11- r;':J-f,f!..~t;:.,.- ....
ill"Hcli.coua.
Jr .. '-~I.f'""I:"·'" , ....... '!"".dIt~ gtJ'&,(J.' ; ...
Jr .. '-~I.f'""I:"·'" , ....... '!"".dIt~ gtJ'&,(J.' ; ...
0"

i'..-on1 c.'"

") c......

•

") c...... ";''b~'tl,-tJ lr~r;.,."'(11
";''b~'tl,-tJ lr~r;.,."'(11
~
.:(<.(".....

~

.:(<.(".....

..

..

"~M o"p.{,'~f.·l'./Q,~
,
llnnIOl.-l.all .:tUl·e.'l..:crolta;
"~M o"p.{,'~f.·l'./Q,~
,
llnnIOl.-l.all .:tUl·e.'l..:crolta;
~"
"",,,,,. {lc/ ... rt'
~"
"",,,,,.
{lc/
...
rt'
n1l0
ccLedli
ard".. ri I
.. d&Dl Q
to n1l0 ccLedlitoard"
.. ri
I
~ .. d&Dl Q .....:1'.....~..:1T~Zcc.
..J.....:1'
, ..... ..:1T~Zcc. ..J

t'

t'

tntC'lC31u,,: e

tntC'lC31u,,: e
I'crcioll.:1..

itl

itl

c· ... '.....'?,o:!'J,r.c.f
. . . "to, .....,o ...
c· ... ' '?:!'J,r.c.f . . . "to,
...

,

I'crcioll.:1..

'd.,.~t.-.~ ...... .,~~~. Sc<' •. ~

"'c ••

'd.,.~t.-.~ ...... .,~~~. Sc<' •. ~ 1 "'c ••
i t i tl:tl'tC'
Q~G. • ..(L('H0.~(f:C.P ~t.--f'.. r-L~
Q~G. • ..(L('H0.~(f:C.P ~t.--f'.. r-L~
,
chc de·1u~i. 1e:: c al;:e.
1"It"~
"f.C,:~
. . t h ..<'-# ~: ... ;'.,
, chc de·1u~i. 1e::,. c al;:e.
1"It"~
"f.C,:~
.
.
t
h
..
<'-#
~: ...
;'.,
'. J.
:l
•
'. J. •
,.
:l
, ,~ y.....{ u .....cf..., ')~-4 ~
it
~·It(1tl(f('l ...."",ve ri.l~ 'VC l'ft , ,~ y.....{ u .....cf..., ')~-4
~
it ~·It(1tl(f('l ...."",ve ri.l~ 'VC l'ft

aI

a I vel' IS ',,1. ,t"l; 110
vel' IS ',,1. ,t"l; 110 i t i tl:tl'tC'

1

0.-, . 0.-, .

)'1..,~C(,,:1- PCcfl- J
)'1..,~C(,,:1- PCcfl- J
lltfin..i,·ic.,;-T'..... l·Ua.Îl."'I;
t\ lltfin..i,·ic.,;-T'.....t\l·Ua.Îl."'I;
... a-t; ~C'j)'<"~'''<''( I ';9',
... a-t; ~C'j)'<"~'''<''( I ';9',
~ond I t.o i TI lH.olli ver[i I
1'",A,~~.<.r,,~
~ond I t.o i TI lH.olli ver[i I
( 1'",A, .<.r,,~(IJ;.,<·
... IJ;.,<· ~~- ...

;,-,«c--I+1-•.
.......c+ ;,-,«c--I+1-•.v.......
1,(c+
.... (.rpc.I.'J
..(' v 1,(.... (.rpc.I.'J ..('

hr...Jtctb."dL'
l'crC.... C". hr.. l'crC.... C"....-.:.RoQt;;',<.QJ'
...-.:.RoQt;;',<.QJ'
R.r-."o".r
,
R.r-."o".r
<. ./
,
<. ./
1-Oï
'd
..
'C}lI'6L.' br?J •• b./. .
por$ia'
....
'o~ltp~rCi
1-Oï 'd .. 'C}lI'6L.' br?J •• b./. .
por$ia'....'o~ltp~rCi

.Jtctb."dL'

t ..

t ..

.~·li 01:111 lId -va Co;
.~·li 01:111 lId -va Co;

,g«".. (,

Q~ •..4ê .... Q~ •..4ê ....

"cr
ad·''''.

,g«".. (,

"cr

61.(.( •• ..;.~.;, •• , 'l. "3..,~..·p6.'
61.(.( •• ..;.~.;, •• , 'l. "3..,~..·p6.'
int.l.nh"l~i [,t"V"C',
",,; .. Q~
v' ~ "':..
int.l.nh"l~i [,t"V"C',
",,; .. Q~
v' ~ "':..
fu.o vli·."t l'ic.c,"'C!... , ~.,,," e.<1,...C:., ,'h~.,,,"
....... 't e.<1,...C:., 'h....... 't

ad·''''.

fu.o vli·."t l'ic.c,"'C!...

4,

4,

A"" ('

tfOn 10 tL:fualt-ito,g:li
G-'112~~h.«>~(fZ
.1' dlef" •
tL:fualt-ito,g:li
G-'112~~h.«>~(fZ
.1' dlef"
tn
•
,..• "P
..-, '
.,......
,<......,,,..-,
....
.,' -+.4
~'" d~. .
tn
•
,.. "P
1
.,......
,<......,,, ....
., -+.4
~'" d~. .
1
r
B"(fJ(c" ~
•• "-,,,p.(~ ~' •
B"(fJ(c" ~ r •• "-,,,p.(~ ~' •
'd.é .......
'd.é ....... -f?c.t, l ~,.n
O?-f?c.t,
..-4 1n--:'l ~,.n O? ..-4 1n--:'
a.f;itatu 1 e 'lHal'': a.(,l",,~-toi
f.. n <,,' ..
n <,,' ..
a.f;itatu 1 e 'lHal'': a.(,l",,~-toi
f..

A"" ('

tfOn 10

iC

iC

4'J·,e.;Q ....4'J·,e.;Q ....

ca.\..-te 1'1"\ llet-afl-\."Il1.fe accog-ti
•
Q'C"'~·"'~I
..
ca.\..-te 1'1"\ llet-afl-\."Il1.fe accog-ti •

Q'C"'~·"'~I
.;'.pr'Er
..tJ,<".. .;'.pr'Er ..tJ,<"

J~nE~l::::r'dJ'
R..«'d~f,,+(.1' R..«'d~f,,+(.1'
vomi apo
t"eeto
Cae1.'a.tc
i poJ~nE~l::::r'dJ'
eto ',
vom a t"e Cae1.'a.tc
',
Pc'fl,;C" f.;t r;i.'" L,.'

'':;'''P

c/'.e 1:l

'':;'''P

Pc'fl,;C" f.;t r;i.'" L,.'
'rl",-4. ..'d .... '1.,,· u~
'rl",-4. ..'d .... '1.,,· u~

c/'.e 1:l pl'<e. [:t,!!,'3 1;}~n.'Ia.
pl'<e. [:t,!!,'3 1;}~n.'Ia.

ft;"

ft;"

'iJ~(',,1'f.~:(,.,
f~e 'iJ~(',,1'f.~:(,., f~e
f..-s~~
'~EtI ~ f..-s~~ '~EtI ~

Hal ve bladzijde van bet handsch rift te Oxford.
(Verklein d.)

97
De strofen 140-J43 uit Canto 20, volgens de vertaling in
het HS. v. Vondel te S. Petersburg:
14°·

De overste Emireen dood wesende was er un kleen 'lJ(J()rdeei van 't verslagen leger voorhanden. Godefroy volght de overwonnen, en daerna bleef hij
staen tot dat hy Altamor de voet sagh geverwt van bloed: en met een half
swaerd en met eenen hal ven helm op 't hoofd werd hij omringt en getroffen
van duysend speren, hij riep tegens de synen houd op jende ghy baroenen
ick ben Godefroy geeft u gevangen.
141.

De geene, die dus lange syn groote gemoed niet en boogh tot eenigh
bewijs van ootmoed, nu hy desen naam hoort, die met 500 groot eenen klanck
zich van moorenland tot het Noorden verspreyde, dees antwoorde dus: ick
sal doen synen begeert, om dat ghy het wardigh syt, en gaf hem syn geweer
over: maar uwe verwinning tegens Altamoor sal goud noch eere gebreck hebben.
J4 2 •

Het goud ende de gesteente van myn ryck sal my myne barmha,·tige
'lJrou bestellen, antwoorde Godefroy: de hemel gafene geen genegentheyd, die

sich wickelt in schatten: behoud ghy suyver tgheen ghe kryght van de lndiaensche zee en tgeen Persie vergadert, iek soeck den prijs van een anders leven
niet, ick oorlooghe in Asië ende ick drijf er geen wissel of koopmanschap.
143.

Hy swyght, en beveelt hem de sorge van syne wachters en volght het
spoor der vlughtigen. sy vlieden om sieh te bes,IIutten, en sy en kunnen
geen beschutsel voor de dood vinden, het leger vol reets word terstond vervolcht, het bloed als beeken van tent in tent en sy vertreden [bezoedelt] den
root en scheurt [bedekt] de barbarische cieraden en staetelyckheden.

Hierna volgt in het ms. te Oxford nog de I44e, de slotstrofe.
Als ik mijn oordeel over het Oxfordsche handschrift in 't
kort samenvat heb ik den indruk gekregen, dat het duidelijk de
sporen draagt een afschrift te zijn, bestemd als copyvoor;een uitgave.
Talrijke doorhalingen en verbeteringen geven hiervan blijk;
op sommige plaatsen is, zooals het facsimilé duidelijk aangeeft
een nieuwe lezing op een strookje papier over het eerste schrift
heengeplakt ; bijvoorbeeld bij de eerste strofe. Het geheele folioboek is keurig en regelmatig geschreven.
7
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De vertaling van Vondel is meestal vloeiend en nauwkeurig,
zoover ik die naar sommige gedeelten, door mij in 't bijzonder vergeleken, kan beoordeelen. Toetst men haar aan die welke een
tijdgenoot van Vondel, de Rotterdammer J. Dullaart, in 1658 van
Tasso's Heldendicht, in proza heeft uitgegeven, of aan de alexandrijnen die R. H. Graadt Jonckers in 1834 naar het Italiaansch
dichtte, dan bespeurt men eerst recht, hoe hoog Vondel, ook als
vertaler geplaatst moet worden, zelfs in deze voorloopige proeve.
VONDELS VERTALING VOLGENS HET HANDSCHRIFT
TE ST. PETERSBURG.
TASSOOS

GODEFROY
OF

HIERUSALEM
VERLOST.

EERSTE BOECK.
I. lck sing de godvruchtige wapenen en den hopman die het treffelyck
graf van Christus bevryde; veel heeft hy gearbeyd met syne wysheyd en met
synen arm, veel heeft hy wtgestaen in die heerlycke verovering en te vergeefs
heefter sich de hel tegen geset; en te vergeefs wapende sich Asien en het
vermengde volck van Libyen, tegens (hem(want de hemel hem begunstigde)
ende onder de heylige vaendels syne verstrÓyde gesellen versamelde.
2. 0 ghy zangheldin, die uw voorhoofd op Helicon niet bevlecht met verwelckelycke laurieren, maer boven in den hemel onder de saligen reyen een
gulde kroon voert van onsterflycke starren; aessemt ghy in myne borst
hemelschen brand; maeck myn gesang helkiinckende en vergeefme 500 'k
ciraed weef onder de waerheyd, en soo 'k myne bladen ten deel verder met
ander vermaeck als met het uwe.

3. ghy weet wel dat al de weereld derwaert loopt daer de vleyende
Parnas aldermeest syne soetigheyd wtstort, en dat de waerheyd geconfyt met
sachte veersen den allerafkeerigen aenlockende beweeght. alsoo reycken wy
den krancken kinde den kroes toe, wiens kanten met soetigheyd bestreken
syn; twelck soo verre bedrogen drinckt bittere drancken en ontfangt syn leven
vant bedrogh.
4. ghy grootmoedighe Alfons, die my dwalend pelgrim, tusschen de
klippen en beroerde baeren, en als ingeslorpt, het woeden der Fortuyn ont-
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ruckt ontfangt beleefdelyck met een vrolyck aengesicht, dese myne schriften
die ick als een geheylighdc bedelofte u toebrenge. misschien sal der een tyd
komen dat de voorspellende veder van u sal darven schryven, tgeense nu wynst.
5. en het is wel rede (500 t gebeurt dat het goede Christen volck eens
tot vrede geraeckt, en met schepen en paerden, soeckt den fieren Thrax dien
grooten onrechtvaerdigen roof weder te ontrucken:) datmen u den scepter
des aerdbodems, of behaeght het u, de hooge heerschappye der zee toesta;
als een nayveraer van Godefroy: ondertusschen luyster naer onse vaersen en
rust u ten strijde.
6. alree rolde het seste jaer dat het Christen heyr na Oosten optrock op
den dapperen toght: en Niceen stormender hand, en het starcke Antiochien'
met verrassing alree gewonnen hadde, en hadse zedert in eenen slagh beschermt tegens het ontelbre volck van Persen, en Tortose gewonnen; daerna
gaf men den wintertyd plaets, en verbeyde het nieuwe jaer.
7. ten laetsten was het ende deses regenachtigen winters, die de wapenen
dede vieren niet verre, wen d' eeuwige vader van synen hoogen stoel (die in
t suyverste deel des hemels staet, en soo veele boven de bestarnde kloot is,
als de diepe hel beneden de starren) syne oog en na beneden sloegh, en in
cenen oogenblick en met een swier in een stip te gelyck sagh tgheen in de
weereld is.
8. hy beschoude alle dingen en na dat hy in Syrien bleef staren op de
Christe vorsten, en met dit gesicht (waermede hy bespied binnen int geheymste
de menschelycke genegentheden) sagh hy Godefroy, die de goddeloose heydenen
trachte te verjaegen wt de heylige stad, en die vol geloofs en yvers, alle
sterffelycke eere, heerschappye en schatten ter syden sette.
9 maer hy sagh in Boudewijn eenen begeerigen geest die opgespannen
toghtigh was na menschelycke hoogheyd. hy sagh Tankreed op syn leven niet
passen: soo perste en pynighde hem syne ydele minne, en Boemond sagh hy
leggen geweldige beginselen aen Antiochien syn nieu ryek, en ~etten en
seden, en kunsten en waerachtigen godsdienst invoeren
10. en hy drong 500 lang in die gedachten, dat hy geen ander voornemen
meer scheen te behartigen, hy bemerckte in Reynout oorloogsmoed en eenen
geest wien ruste peynelyck viel. in hem was geene begeerte na goud of heersehappye, maer onmatige en brandende toghten na eere. hy bemerckte dat
hy opgetogen hing aen den mond van Guelfe en oude doorluchtige voorbeelden ter harte nam.
I I. maer na dat de koning der weereld had doorsien de binnenste gedachten van desen en der anderen gemoeden, riep hy tot sich wt den engelschen glans Gabriel den tweeden onder d'eersten, en dees een getrou tolck,
en wellekoom bode tusschen. god en de beste sielen. het besluyt des hemels
brengt hy na beneden, en voert ten hemel de gebeden en yver der sterffelycke
menschen.
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12. God sprack tot synen gesant: ga en vind Godefroy en segh hem in
mynen nacm waerna wacht me?" waerom vernieut me alree den stryd niet om
het verdruckte jerusalem verlossen? dat hy de vorsten te rade roepe, en de
traege bewege tot den dapperen toght, en hy hun hopman wor de : ick verkiese hem hier. en d'anderen sullen het op aerdryck doen, die weleer syne
mackers in den oorloogh geweest syn en nu syne onderdaenen sullen worden

13. soo sprack hy, en Gabriel reede sich toe om geswind d op geleyde
saecke te verrichten, syne onsichtbaere gedaente bekleede hy met lucht en
onderworpse den sterffelycke sinnen. hy bootste menschelycke leden en
menschelycke gedaente na: maer van hemelsche majesteyt en nam eene oude
naest tusschen jongeling en kind en vercierde het blonde hayr met straelen.
14. witte wiecken schoot hy aen, wier kanten van goud syn, met dese
die onvcrmoeyelyck snel en veerdigh syn doorsnyd hy winden en wolcken en
vaerter mede ver henen over zee over zand. aldus gekleed geeft sich de
hemelsche gesant na de laeghste deel en des aerdrycx. eerst houd hy sich
tegen over den bergh Liban, en weeght sich op effene wlecken.
15. en daer stiert hy steyl neerstortende syne vlught na den heuvel van
Tortose de nieuwe son rees alree ten deel op van de oostersche kusten, maer
het meeste deel was noch inde baeren ge dompelt, en Godefroy na syne gewoonte offerde Gode syne uchtend beden, wen te gelyck van de son maer veel
blinckender d'engel hem van "t oosten verscheen.
16. en hy seyde, 0 Godefroy, sie nu is de gelegen tyd dien men verwacht
om ten oorlogh te gaen. waerom isser dan noch eenigh vertoef om het
slaefsche ]erusalem te verlossen? vergaer terstond de vorsten te rade, doe ghy
de slofste spoeden om nu een ende van den arbeyd te maecken: god verkiest u nu tot hunnen oversten en sy sullen sich selfs u gewilligh onderworpen.
17. God sond my ten bode, ick openbaer u van synent wege syne meyninge. 0 welck eene hoop van de treffelycke overwinninge, wat een yver tot
het heyr dat u bevolen is past het u te hebben. hy sweegh en verdwenen
vloogh hy weder na d'opperste en helderste deelen des hemels. Godefroy door
die rede en glans bleef schemeroogen en verbaest van harte.

18. maer na dat hy weder bequam en overleyde, wie komt wie beveelt
wat hem was aengeseyt, begeerde hy alreede heel vierigh een ende te maecken
van den oorlogh, waer van overste gekozen was, niet dat een wind van eersucht syn gemoed opblies om dat hy sich in hemel sagh ges telt boven d'
andere, maer syn wil ontstack te meer in den wille syns heeren gelyck een
vonck in de vlamrne.
19. hy noodight dan ter vergadering de helden syne mackers die niet
verre van malkandren gespreyt waeren, brief op brief en bode op bode er by
voegende. altyd isser ....
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TWEEDE SANG.
I. terwijl de dwingeland sich ten oorloogh rust, Ismeno alleen een van de
sijne. Ismen die verstorve lichaemen kan onder de geslote marmorsteenen van
daen haelen, en maecken datse adem en gevoelen; Ismen die doort geluyd
van sijne morrende rijmen Pluto tot in sijn hof doet schrieken, en sijne
geesten versamelen ten godloosen dienst, alheel als slaven en ontbindse en
kneveltse.
2. de es aenbad nu Macon, en was een Christen, maer hij kon sijn oude
seden noch niet nalaten; maer diekwils mengde hij ten godloosen en onheyligen gebruyeke onder malkandren beyde de wetten daer hij geene goede
kennis van hadde: en ten lesten quam hij wt sijne speloneke (daer hij verre
van t volck plagh sijn onbekende kunsten te oeffenen) ten algemeenen bederve
sijns heren; een slim raedsman van een boosaerdigen koning.

3. mijn heer, seyd hy, het overwinnende gevreesde heyr komt sonder
vertreek : maer doen wij tgeen ons past; de hemel de weereld sal den starcken
helpen; ghij hebt wel alle deelen die eenen vorst of koning passen en ghij
hebt het lange voorsien: indien een yegelijek sijnen plicht alsoo voldoet soo
sal dit land meer vijanden grafstede worden.
4. iek, voor soo veel mij aengaet, kom om u te helpen als een medegesel vanden arbeyd en van t gevaer, en iek beloof al tgeene de magische
kunst en oude ouderdom met raed vermagh. d engelen die ten hemel wtgebannen sijn, sal iek pressen wt hunne benaude plaetse. maer nu sal ick u eerst
verhaelen van waer en op wat wijse iek de besweering!!n wil beginnen.
5. in de kerek der Christenen leyd verborgen een onderaerdseh autaer,
en daer is het hoofd des genen die sijne godin en moeder gemaeckt heeft,
dat het volck acht van sijnen god geboren en ,begraven te wesen. voor het
beeld blineken staegh ontsteke fackelen, en hij is in een doeek gewonden
rondom hangen de bedelofttafereelen op eene lange reye, die de liehtgeloovige
aenbidders derwaert brengen.
6. nu dit beeld daer van daen gerooft, wil iek datghe met uwe eygen
hand elders brengt en leght het onder uwe ...
ick sal daer na soo starck ar beyden met besweeringen, dat sij die alles
terwijl bewaerde, sal een gesegende bewaerdersse des er poorte wesen, uw rij ek
sal door een nieu hoogh geheymenis veyligh binnen sijne vesten blijven.
7. 500 spraek hij en t was gevat naulijx of de koning liep ongeduldigh
int huys gods, en de ede den priester geweld aen ende roofde het suyvere
beeld oneerbiedelijek van daer: en brogt het in dese kerck in een onheylige
plaets daer dickmael de hemel sich vertoornt om den sotten en boosen
godsdienst i en de toovenaer het beestachtige swijn mompelt daerna over het
heylige beeld
8. maer met dat de nieuwe dageraed aen den hemel verscheen vond
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dees, die den onreynenen tempel bewaert, het beeld niet, daer het heen geleyd
was, en vergeefs soeckt hij t op een ander stede, flux maeckte hijt den koning
kond, die om dese boodschap op hem fel vergramde, en hij beelde sich wel
in dat yemand van den geloovigen, desen diefstal had begaen, en dien
bedeckt hiel
9. of het was een diefstuck van een geloovige hand, of alleen de hemel
die door sijne maght medewerckt, die van die gene, die koningin en godin
is, onwaerdigh acht dat een verachte stede het beeld bedeckt; dit gerucht is
noch onseker, ofmen dat sal toeschrijven der menschen vernuft, of dat het
een wonder werck sij : wel is het godvruchtigheyd dat de godvruchtigheyd en
d ijver ter aerde vallende, houde dat de hemel daer oorsaeck van is.
10. de koning doet met een moeyelijck ondersoeck doorsoecken yeder
kerck een yeder. huys, en setter een groote loon en boete op voor den genen
die den diefstal of den dief openbaert of bedeckt. de toovenaer houd niet op
van met al sijne kunst de waerheyd te ontdecken: maer hij en wijt het niet
dat het een werck van den hemel is, of dat yemand dat voor hem verborgen
ter schande van sijne toovc:rijen.
I I. maer na dat de wreede koning sagh verborgen, tgeen hij dacht een
misdaed der geloovige te wesen, soo en vergrimde hij al heel in haet tegens
hen, ende ontstack van gramschap, en door onmaetige en endeloose rascrije
vergat hij alle eerbiedigheyd, hij wou sich wreecken (daer kom af watter wil)
en sijn ontsteken gemoed verlichten, d'onbekende dief sal sterven, in d algemeene neerlage sal mijne gramschap niet te vergeefs sijn.

12. laet de rechtvaerdige en onnoosele sterven, als alleen de schuldige
niet behouden blijve: maer wat segh ick rechtvaerdige? elck is misdadigh,
noch in haer getal was noyt mensch onsen name gunstigh, soo er een eenvoudigh hart is in de nieuwe dwaelinge, een oud bedrogh is genoeghsaem
ter nieuwe straffe, op op mijn getrouwe, op wege 'vat vlam en ijser aen, brand
en moord.

13. soo sprack hij tegens de schaere, en onder de geloovige was het
gerucht terstond vernomen, die waren verbaest 500 beving hen de vree se der
alree tegenwoordige dood: en niemand durf het vlughten of verweeren of
ontschuldigen of bidden bestaen maer de bedeesde en radeloose volcken
voerden ontset van daerse minst heyl verwachtten.
14. onder hen was een maeght alree rijp van maeghdom van hooge en
koninglijcke gedachten, van groote schoonheyd maer sij acht hare schoonheyd
niet, of alleen 500 veel als sij hare eerbaerheyd daermede verciert, en haer
hooghste waerdije haer groote cieraden verbergste binnen de muren van eene
enge wooninge en ongeciert en eensaem schuwtse het lof des belonckers.

15. doch vergeefs verbergtse sich want hare wtnemende schoonheyd munt
wt en is werd belonckt, ende ghij 0 minne en laet het niet toe, maer ghij

jongelings :
nu die opent, nu
ontdecktse aen begeerlijcke genegen th eden eenes jongelings : ghij minne die
nu blind, nu Argus, nu onse oogen bewimpelt, nu die opent, nu draeyt hebt
eens anders gesicht door duysend wachters doen straelen in de allerkuyschte
maeghdelijcke woonplaetsen.
16. die hiet Sofronia, dees Olindo, van eene stad en van een geloove, hij
die 500 zedigh en schoon is als sij, begeerdese genoegh, luttel hoopte ,hij, en
verkreegh geene, nocht hij weetse niet tontdecken of hij dar niet, en sij of
versmaed hem of sij si et hem niet of sij verneemt het niet, tot dat ten lesten
dellendige heeft geslaeft of niet gesien of qualijck bekend of qualijck gewaerdeert sijnde
17 ondertusschen hoordese tgeruchte en datter een ellendige neerlage
aen die van hare gesintheyd werd bereyd, haer, die soo moedig als eerbaer
was, schoot in den sin, hoese dese "soude mogen redden: de starckheyd beroerde haere hooge gedachten, daerna weerhielse de schaemte en de maeghdelijcke voeghlijckheid; de starckheyd overwon ja veel eer stemtse die toe en
maeckt sich beschaemt en de schaemte stout.
18. de maeghd trad alleen wt onder t volck, sij bedeckt hare schoonheyd
noch sij en toontse niet. tgesicht trockse binnewaert, s;j ging niet met ingetogen sluyer met en moedige seden. niet wel kan ick seggen of sich ciert of
het cieraed verwaerloost, of se bij geval of met kunst haer schoon aensicht
toestelt door hare vrienden natuur minne en de hemel, haer verwaerloosheyd
is de optoyster.
19. de trotse jonckvrou niemand begaepende en van elck begaept komt
voor den koning, nocht de vergramde maeght versette daerom niet een voet,
maer bleef staen met een onbeteutert aensicht, heer, seydse tot hem, ick
koome, ick bidde schort uwe gramschap soo lang, en breyd.el uw volck, ick
koom om u tontdecken en tot roof te geven desen misdadigen dienge soeckt,
en daerghe soo hard op verbittert sijt.
20 de koning als beroert en als verwonnen door d' eerbare rustigheid,
door t onversiens schitteren der fiere en heylige schoonheyd, breydelt sijn
spijt en versacht sijn fel gelaet, 500 hij een siel had, of 500 hem een fel gesicht ontbreeckt hij wordt er op verlieft, maer een weerstribbige schoonheyd
vangt geen weerspannigh hart, en d'aenlockingen sijn aes van minne.
21. twas verbaestheyd, twas aerdigheid en twas wellust, soo 't geen liefde
was dit snoode hart beroerde. vertel, seyde hij tot haar al de saecken, sie ick
vergunt u, soo uw Christen volck daer door niet geargert word. en sij sprack,
de misdadige staet voor uwe oogen, sij heeft, mijn heer, de diefte begaen
met dese hand. ick heb het beeld wegh gedragen. ick ben diegene dieghe
soeckt, en mij behoortge te straffen.

36. mijn vriend, de tijd vereyscht door een gewightiger oorsaecke andre
gedachten andre klaghten, waerom dencktghe aen uwe misdaed niet? en
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waerom en steltghe u niet te voren wat god eenen grooten loon een de vrome
belooft, lij om sijns naems wille, ende de pijnen sullen versoeten. ende verheugd sijnde haeckt na die heerlijcke woonstad, aenschou hoe schoon den
hemel is, en aenschou de son, die schijnt ons te noodigen en te troosten.
37. doen verhief het heydensch volck een gekarm en besteende de geloovige, maer met een sachter geluyd, en daer verschijnt en die die ick weet
niet boven de gewoonte sacht sijnde na de harde borst des konings toedringt
en sich vertoont en of hij sich vergramt, nocht wil medoogen hebben, en d
oogen afwent en ommedreayt. ghij alleene Sofronia verselt niet den algem~enen
rouwe, en schreyd niet daerghe van een yder beschreyd word.
'

Deze tekst is, met verbetering van eenige drukfouten, letterlijk
genomen naar het afschrift door prof. De Vreese uitgegeven.
Vondels vertaling blijkt niet meer dan een voorloopige proeve te
zijn, met tal van onvoltooide zinnen en herhalingen. In de opschriften schrijft de vertaler: ~Eerste boeck", maar • Tweede
Sang'~, • Derde boeck", Ct 4 e ontbreekt); " Vijfde" en "Seste boeek",
(doorgehaald en door "sang" vervangen); verder "sevende, achtste,
negende gesang", of .sang".
Het boekje van prof. De Vreese bevat, behalve de hier afgedrukte gedeelten, ook het facsimilé van Vondels handschrift
der vertaling van Canto XIV; strofe 32-4 I.

IV
Cornelis Gijsbertz Plemp
Oude Amsterdamsche Kerken S. Olaf -- Een groot prozawerk.

In zijn voortreffelijke schets van Vondels LevenI) wijst prof.
G. Kalff terecht er op, hoe eigenaardig de dichter steeds
zorgde op alles wat hij bezong een vaderlandschen, ja, een echt
Amsterdamschen stempel te drukken: "wij zien telkens het Amsterdamsch-Hollandsche leven der zeventiende eeuw heengluren om
de hoeken van het tooneel dat Vondel opslaat onder Grieken,
Romeinen en andere volken uit lang vervlogen tijden."
Een niet minder opmerkelijke bijzonderheid in vele van
Vondels gedichten is zijn streven om, behalve iets karakteristiek
Amsterdamsch', ook in zijn- beschrijvingen bij voorkeur de oude,
katholieke Amstelstad weer te geven. Dit komt vooral uit wanneer
hij een kerkgebouw vermeldt dat nog bij de oude burgerij in
gebruik was geweest, maar in 's dichters tijd in hervormden dienst
was; dan denkt hij zich dat het liefst in zijn vroegeren, roomschen
toestand. Met andere woorden, wanneer in zijne verzen de Oude
en de Nieuwe Kerk, of de Nieuwe-Zijds Kapel, enz. in de zeventiende eeuw worden voorgesteld; wanneer hij een begrafenis of
een andere plechtigheid, of ook wel een brand bezingt. waarvan
hij daar ooggetuige is geweest, dan vergeet hij dat die heilige
gebouwen niet meer zijn, wat zij vroeger waren, dat zij, van alle
sieraad en beeld werk ontbloot, gebruikt worden voor een dienst,
waartoe zij niet bestemd zijn. Wil hij die heiligdommen in de
lokale kleur afschilderen, die in zijne verzen steeds zoo frisch
uitschittert, dan ontleent hij die niet aan het palet van zijn tijdgenooten, van een Beerstraten of Geeraert Berkheide, maar kiest
1) Opgenomen in: "Studiën over Nederlandsche Dichters der 17 de eeuw".
Haar!. H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1915, bI. 57-58.
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hij met voorliefde de verwen van een Cornelis Anthonisz. of
Jacob Cornelisz. van Oostzanen; dan geeft hij die kerken de oude
middeleeuwsche namen van Sint Nicolaas, Sint Catharina en
Heilige Stede, die stellig voor de meeste zijner stadgenooten, zoo
niet onverstaanbaar, dan toch niet alledaagsch waren.
Het is de moeite waard eenige gedichten van Vondel na te
slaan om deze eigenaardigheid op te merken. Als in 1635
Maeiken de Wolff hem ontvalt, zijn echtgenoote, wier
vriendschap [wier] gedienstigheên
Staan eeuwigh in [zijn] hart geschreven.

••••

0

en haar lijk in de Oude Kerk begraven wordt, ontwelt een
Lijckklacht aan het Vrouwekoor zijnen boezem, aan de kapel die,
ter Noordzijde van de Sint Nicolaaskerk, der H. Maagd, de patrones
van zijn vrouw, was toegewijd, maar nog slechts door de, gelukkig
gespaard gebleven. heerlijk geschilderde glasramen aan die vroegere
wijding herinnerde.

o

heiligh Koor, dat van de mijnen
't Vergaen en onvergaen gebeent
Bewaert, en sachte rust verleent,
Tot dat de son vergeet te schijnen,

zingt de dichter en troost zich met de gedachte, dat ook Maeikens
laatste wensch was:
Bestel mijn sterflijck deel ter aerde
In 't Koor der segenrijcke Maeghd,
Daar sulck een schaar den naam af draagt,
En die mijn naam oock gaf zijn waarde.

Het koude, van het voornaamste sieraad ontbloote, kerkgebouw
kon Vondel niet treffen; hij zag daarin nog altijd den ouden,
katholieken tempel, waar zijne dierbaren in de gewijde aarde de
opstanding verwachtten.!)
Ook bij de begrafenis van Burgemeester Cornelis de Graeff,
heer van Zuid-Polsbroeck, die in 1664 in dezelfde kerk plaats
I} Reeds vroeger, in 1632, had Vondel niet nagelaten, bij de inwijding
der "Doorluchtige schole in Ot Kerkxken van de heilige Agnes te Amsterdam,"
aan deze oude kapel van het Agnietenklooster, in haar vroegere gedaante, te
herinneren.
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had, en zijn godsdienstig gemoed toch minder moest treffen dan
die zijner vrouw, ziet de dichter deze echt protestantsche plechtigheid geheel voorbij, en herleeft de grafkapel van die familie weer
ongeschonden voor zijn geest, gelijk zij eertijds geweest was, als
de doopkapel:
Het doopkoor, eerst genoemt de vont,
Die kinders, Christende en herbaerde,
Beschaduwt Polsbroecks gulden mont
Met zijnen grafzerck onder d' aerde.

De fraai gebouwde doopkapel aan den veelbeteekenenden
westkant van de Sint Nicolaas, die nu nog aan de familie De
Graeff toebehoort, trok hier in de eerste plaats Vondels aandacht
om haar katholiek verleden, al werd zij volstrekt niet meer voor
haar oude bestemming gebruikt. Het moet den vromen, toen
reeds roomsehen dichter gehinderd hebben, dat de nieuwe bezitters van het heiligdom alle begrip van de liturgische beteekenis
der kapel verloren hadden en de plaats van de levendmakende
wateren aan de westzijde der kerk hadden verlaagd tot de woning
van den dood. (Vglk. Alb. Thijm, De H. Linie, bI. 100).
Het is overbodig hier 's dichters EeuwgetiJ der Heilige Stede
in herinnering te brengen en er op te wijzen hoe hij in 1645
vergeet, dat er een Nieuwe-Zijds Kapel bestaat in hervormden
eeredienst, terwijl hij
De Burgerij, uit Gysbrechts erf gesproten,
En noit veraert van zijnen ouden struick,
In 't wettigh kerckgebruick

opwekt om de Heilige Stede te versieren en te vieren:
Men spann' tapijt, schakeere zangk met snaer,
Bewierook' 't hooge altaer,
En eere alom De Heiligheit der Stede.

Is het niet of nog scharen van geloovigen tot dit verlaten
heiligdom konden optrekken?
Bij de Nieuwe Kerk komt des dichters voorkeur voor den
ouden toestand in zijn beschrijving nog duidelijker aan het licht.
Het geheele inwendige van dezen tempel herleeft voor zijn dichterlijken geest, toen bij den vreeselijken brand van datzelfde jaar
1645, daarin de laatste zichtbare sporen' van het oude geloof
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werden vernietigd en slechts de kale muren en pijlers nog door
hun architectonische lijnen en vormen de vergane grootheid
herinnerden. Vondel stelt het voor, alsof de Sint Katharine·kerk
op den dag van den brand nog in al haar ouden luister, met
kapellen, beelden en heiligdommen pronkte en dat
Een oogenblick verreuckeloost die schatten.

En toch, reeds lang geleden was zij van al die "paepsche"
overblijfselen gezuiverd en konden hoogstens eenige geschilderde
glazen en oude grafzerken in de familiekapellen hem nog het
grootsche verleden van
De koningin van Aemstels hooftgebouwen

voor den geest roepen. Maar toch geeft Vondel de volgende fraaie
schildering van de Kerk in haar inwendigen, ouden toestand:
De brand verschoont kappel, noch koor, noch Heiligh.
Dan by geval, en slingert hier en daer,
d' Apostel zelf, ja Kristus hangt niet veiligh:
Hij roost aen 't kruis, en zenght aen zijn' pylaer;
Daer hem de roê den boezem streept met stramen.
De Keizer klaeght, daer hij godtsdienstigh knielt,
Van hitte gloeit, en kommerlijck kan aêmen,
En schuwt den brant, die Jesus eer vernielt:
Het schijnt, hij smeeckt Marie en Katharijne:
Beschutsters. ay, beschut uw out gesticht,
Op dat de zon ~ier in geen' puinhoop schijne;
Dewijl dees Kerck u aen uw' naem verplicht,
Uw tittels voert, en Godt wert opgedragen,
In uwen naem, twee eeuwen langgeleên.
Zoo arm een stadt was rijck in uw behagen.
En offerde u hier wieroock, en gebêen,
Ontvouwde uw kracht en deught, door puick van tongen:
Het orgel nam vermaeck in 'zulck een stof,
Zoo dick zijn geest door pijpen quam gedrongen,
En galmen blies in 't overengelt hof,
In 't oor en koor der Godtheit, hoogh gezeten.
Doch 't is vergeefs, dat Cezar bidt en kermt:
Men lescht vergeefs: het is om niet gekreten:
Men bluscht geen vier, zoo Godt ons niet beschermt.

Zoude men, verondersteld dat dit gedicht zonder eenige
nadere aanduiding in een oud handschrift gevonden ware, bij het

jongelings :
nu die opent, nu

lezen van deze heerlijke verzen, niet meen en dat de dichter de
Nieuwe Kerk, bijvoorbeeld een eeuw te voren, in 1545 bezongen
had? Hij ziet den kapellenkrans rond de apsis, het hooge koor
met de heiligenbeelden, die der twaalf apostelen tegen de pijlers
van het schip; hij beschouwt het groote Christusbeeld aan het
kruis onder den triomfboog bij het begin van het koor, en een
ander beeld, Christus aan den geeselkolom voorstellende, hetgeen
alles geroosterd en verzengd wordt. Hij betreurt de rijke gekleurde
glasramen, waarin keizer Maximiliaan staat afgebeeld in knielende
houding, met de beelden van Sinte Maria en Sinte Katharina
naast zich, de patronessen van deze kerk. Hij herinnert zich den
wierook, de gebeden, de orgeltonen ter eere van het H. Sacrament. En toch was de kerk al sinds bijna 70 jaar van al die
verheven plechtigheden verstoken, van al die kunstschatten beroofd, ofschoon de gekleurde glazen op den dag van den brand
nog aanwezig waren. Maar den dichter treffen de naakte muren
niet; slechts de beteekenis en de oude bestemming van het kerkgebouw verheft zijn geest.
Al kan men gelooven dat de oude namen der kerken, ook
nog lang na de hervorming in den mond des volks zijn blijven
voortleven, de beteekenis en het doel van die heiligdommen en
hunne vele onderdeelen, vooral van de oude inrichting, wareri in
Vondels dagen zeker vergeten en niet dan na een opzettelijke
studie, en door inlichtingen van ouderen te begrijpen. Men kan
dus aannemen dat Vondel zich in 't bijzonder heeft beijverd om
van het oude roomsche Amsterdam op de hoogte te komen.
Hoe nauwkeurig hij verder omtrent den ouden toestand der
S. Katharina-kerk was ingelicht, blijkt nog duidelijker uit het
tooneel der kerkbestorming in Gysbrecht van Aemstel, waar hij
de plundering beschrijft van
Ons hoofkerck, rijck gebouwt ter eere van Katrijn,
En Jesus moeder zelf.

Toch kan deze schildering niet worden aangevoerd als een
bewijs voor het feit, dat Vondel, in zijn tijd de voormalige katholieke kerken bezingend, ze met bijzondere voorliefde in haar
vroegeren toestand weergeeft; want het is hier Arend van Amstel
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die spreekt, en niet Vondel. Dit kerkrooftooneel zal ons straks
nog tot andere gevolgtrekkingen leiden.
Nu meene men niet dat het uitsluitend zijn gehechtheid is
aan het·· oude geloof, die den dichter minder sympathie zoude
doen gevoelen voor de Nieuwe Kerk in den toestand waarin de
nieuwe leer haar gebracht had. Vooreerst blijkt deze neiging des
dichters zoowel vóór als na zijll "terugkeer tot de Kerk van
Christus" ; verder toont hij zich ook niet blind voor de merkwaardigheden, die zelfs de veranderde inrichting der kerk van
Sint Katharina aantrekkelijk moesten maken. Bij zijn bzwyäinge
van 't StadItuts vergeet hij ook niet dat
De Kerck van Sint Kathrijn, gelijck menze innewijde,
En bouwde tot Godts eer, bekleet de slincke zijde

van het pasgebouwde Kapitool, en vermeldt hij, behalve het beschilderde orgel en de glasramen, ook den held uit zijn tijd, die
daar begraven ligt onder het praalgesteente :
In deze hooftkerck gaet de Batavier ten grave
Naer Galen, die de Doot wou kiezen, eer dan slave
Te worden op de zee, geboeit aen 't Britsch gebiet.

Zoo ooit, dan bevestigt hier de uitzondering den regel. Juist
het feit dat de Nieuwe Kerk hem ook als protestantsch bedehuis
kan treffen, bewijst dat hij opzettelijk en met een bepaald doel,
in den regel aan de katholieke voorstelling de voorkeur geeft
bij zijn schildering der kerkgebouwen.
Het liefst verplaatst de dichter zich in die dagen toen daar
nog "wieroock en gebeden" geofferd werden, al blijven die verre
van de gebeurtenissen welke hij bezingt. Zijn katholiek en zijn
dichterlijk gevoel stortten in hem die onmiskenbare voorliefde
tot archaïseeren, ofschoon hem de bronnen voor de kennis van
die oude toestanden, althans in gedrukte bescheiden, slechts zeer
schaarsch ten dienste stonden. Toch was het niet alleen zijn verbeelding, die hem in Aemstels oudheid rondleidde.
. Wat Brandt bericht van de middelen die Vondel gebruikte
om voor alles de juiste uitdrukkingen te vinden, kan ook toegepast
worden op zijn streven naar het vermeerderen van zijne oudheidkennis in zijn vaderstad: "Zijn leergierigheit was hier spitsvondig,
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en diende zich van allerhande middelen. Om op elke stof en
zaak de rechte spreekwijzen te vinden, onderzocht hij, bij allerley
slagh van menschen, wat Duitsche [do i. dietsche, hollandsche]
woorden elk omtrent zijn werk, handteering en kunst gebruikte."
Zoo was het ook op elk ander gebied.
Heeft hij b. v. den lof te bezingen van Burgemeesters of
Mecenaten, hij kent tot in de vroegste generaties hun stamboom,
hun wapen en hunne zegels. Er was onderzoek en inlichting
noodig om daarvan juist op de hoogte te komen. Ook bij zijn
beschrijving van den ouden toestand del' Amstelstad. en in 't
bijzonder der Nieuwe Kerk, ging Vondel stellig met anderen te
rade en versmaadde hij het niet door hen, die nog zooveel
dichter bij de "oude burgerij" stonden, die in hun jeugd nog het
katholieke Amsterdam van vóór 1578 persoonlijk, ofwel bij directe
overlevering, gekend hadden, zich te laten inlichten. Ik meen
daarvoor enkele bewijzen te kunnen bijbrengen.
De bronnen, waaruit Vondel de stof voor zijn Gysbreckt
grootendeels geput heeft, zijn voldoende bekend: het verhaal van
den kroniekschrijver Beka, opgesteld omstreeks 135°, is door den
dichter toegepast op de kaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544,
en verstrekte hem de voornaamste gegevens. Toen het treurspel
in 1637 uitkwam, waren slechts weinige historische beschrijvingen
van Amsterdam in druk verschenen. Om niet te spreken van
het gedicht, door den latijnschen scholarch Petrus Apherdianus
opgesteld, dat van geen belang is, kunnen aan Vondel slechts
bekend zijn geweest: Rerum et urbis Amstel. historia" in 1611
door Pontanus uitgegeven, met de hollandsche bewerking van
1614, en Amsterodamum Monogrammon van 1616, door CorneHs Gijsbertz Plemp, welk gedicht deze, in 1631 tot übri' duo
de Patria uitgebreid, nogmaals afdrukte in zijne Poe.matia (Antverpiae. Typis Tapianis. 1)
Zoo iemand in Vondels omgeving in staat was zijn, toch
1) Al de schrijvers, die dezen bundel aanhalen, betitelen dien Poema/a
{Scheltema, Aemstels Oudheid VI bI. 14; Tydeman, Sweelinck bI. 82 (in voce)
en zelfs Dr. J. ten Brink in zijn Gesclziedmis der Neder!. Letteren bI. 349,
noot 3) alsof Poematia, met den griekschen verkleiningsuitgang (1tOt'ljp.ar.'ttov),
een drukfout ware!
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reeds voor het oude Amsterdam altijd warm gemoed, door het
mededeelen van de oude overleveringen op te wekken tot een
vurig verlangen om het andere Keulen, 's dichters tweede vaderstad,
...... de stadt vol kloosters en vol kercken

in haar vroegere gestalte te bezingen en in zijne verzen te ver·
eeuwigen, dan was het de advocaat Cortulis Gfjsbertsz. Plemp.
De invloed van dezen roomschen jurist en dichter op Vondels
geest en hart zoude wel een nauwkeurig onderzoek waard zijn.
Hier zal ik dien slechts in het voorbijgaan aangeven. Plemp was
dertien jaren ouder dan de dichter en in den :Muiderkring als
het oudste lid, maar niet minder om zijn muzikale en dichterlijke
gaven, die door het onderricht van J. Pz. Sweelinck en Simon
Sovius 1) (een keurig dichter), zeer ontwikkeld waren, hoog gewaardeerd. Hij behoorde tot de bijzondere vrienden van den Drost
Hooft, wiens huwelijk, in 1627 met Eleonora HeUemans, hij in
een fraaie elegie bezong (Poernatia, p. 94). Hoe verre beider
meeningen op 't stuk van godsdienst ook uiteenliepen, in andere
punten waren zij één van richting. Plemp bewondert Hooft:
Magne vir, atque meae laudator honeste Camoenae
Quem caput agnoscit Muda regenda suum,

zingt hij hem toe, en prijst elders wederkeerig de verzen van den
Drost, wiens denkbeelden omtrent de spelling hij evenzeer schijnt
te zijn toegedaan. Plemp was ook een streng taalpurist, evenals
de schrijver der Nederlandsche Historiën, al heeft hij meer in 't
latijn dan in zijn moedertaal· geschreven. Een van Plemps Nederlandsche geschriften is het zeer eigenaardige Spe/dwerk, of waerschouittge an den Neer-duitschen schrijver Van de spe/ding," 2)
waaruit blijkt dat hij zich ook met nederlandsche taalstudie heeft
bezig gehouden, en misschien een nog grooter purist is dan zijn
vriend Hooft.
1) Plemp noemt hem "cultus poeta."
') Tot Haerlem, By Adriaen Hoflant, Boekdrukker, in de Korte Bagijnestraet, in 't Musijk boeck. 1632. - ,Plemp gaf ook een latijnsche bewerking
uit van dit boekje: "Cornelii Giselberti Plempii Orthographia Belgica, in qua
etiam obiter de Latina, et Graeca. Amsterodami Apud Henricum Laurentium.
CIJ IJ CXXXVII.
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Het vermoeden is niet ongegrond dat Vondel de nadere
kennismaking met den Drost aan beider vriend te danken heeft
gehad en door dezen het Muiderslot is binnengeleid. Over den
geestelijken invloed door Plemp, die in het noviciaat der Jezuïeten
geweest was, op Vondel uitgeoefend heb ik reeds vroeger geschreven. 1) Talrijk zijn de bewijzen dat CoroeUs Gijsbertsz. in de
jaren 163°-,1638 veel met Vondel heeft omgegaan en een zeker
overwicht en invloed op hem gehad heeft. Brandt vermeldt het
uitdrukkelijk, dat Plemp "met weinige anderen d' eerste plaats in
zijn (Vondels) vriendtschap verdiende." Wat verder noemt deze
biograaf hem: "zijn (Vondels) ouden vriendt den geleerden
Kornelis Gyselb. Plemp," en telt hij ook dezen onder 's dichters
"waarde vrienden." Maar het stelligste bewijs voor de samenwerking van Plemp en Vondel in den letterarbeid geeft Brandt,
wanneer hij den advocaat vermeldt onder hen, die Vondel behulpzaam waren bij zijne vertaJingen uit de klassieke talen. Hierbij
kon de invloed van den ouderen op den jongeren en minder
geleerden vriend niet uitblijven. Vóór het overlijden van Plemp
in December 1638 moet Vondel zich bijzonder met de studie en
vertaling van Vergilius hebben bezig gehouden, hetgeen uit zijn
Gysbrecltt van Aemstel valt af te leiden. Dit tooneelspel was het
laatste werk dat Plemp van zijn vriend voltooid zag, en vermoe·
delijk is hij ook niet geheel zonder invloed daarop geweest, zooals
ik nader zal aantoonen.
Niet slechts deze gemeenschappelijke studie, maar ook Plemps
:afstamming van oude Amsterdamsche familie, en zijne strenge
beginselen, moeten Vondel er meermalen toe gebracht hebben
,om met zijn vriend over de oude Roomsche 2) tijden en vooral
over den vroegeren luister van Amsterdam en zijne kerkgebouwen
te spreken. Niemand die het meer dan de advocaat betreurde,
1) Zie "Sirnon Sovius". Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1893.
') "Er valt niet aan te twijfelen, of bij die bezoeken [v. Vondel aan
Plemp,] moest het gesprek meermalen vallen op theologische punten, en evenmin is het te verwonderen, dat Pl., vooral bij het bespeuren hoe de hairkloverijen in de Nederlandsche Kerk Vondel begonnen te verdrieten, hem langzamerhand een anderen weg heeft pogen op te leiden, en de eerste grondslagen
,gelegd, waarop eerlang door anderen zou worden voortgebouwd." (v. Lennep,
Vondel, bI. 471. DI. lIL)
8
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dat deze voorgoed voorbij scheen te zijn; vol spijt roept hij in
een zijner gedichten, bij de herdenking der ontwijde Heilige Stede:
o Sanctas aras, 0 cultu et carmine dignas!
Vos puero visas torqueor esse mihi.
Vos utinam vir ego, aut potuissem tangere ephebus!
Audissem festas verba canora preces.
Vidissem turbam, et mystas; ritusque notassem
Divinos, Patriae quis fuit ille Juror?
Quae fuit haec rabies Batavorum dira meorum?

Maar hij troost zich, dat die tempel nog bestaat en nog
jaarlijks in den "stillen omgang" vereerd wordt:
Limina sacra manent hodie, et vestigia perstant,
Nobilis et vitulis qua via nomen habet.
Servaturque dies festis celeberrima nostris,
Et videt haec nudos annua manè pedes.
Clam veniunt multi memores, valvasque saluta:ut,
Sacrum et adorant ter, circumeuntque locurn.
o DEUS, 0 pietas, vigiles ne desere cives,
Qui nondum sedem deseruere tuam!
Da simui, 0 Divûm laudes celebrare tuorum;
Aedes, 0, liceat rursus adire sacras.

Vóor vele jaren maakte ik deze vertaling van Plemps verzen:
0, heiige altaren, waard te zijn vereerd, bezongen!

Mij kwelt het, dat ik u als kind niet heb aanschouwd.
Och, had 'k u mogen zien als man, of zelfs als jongen,
't Welluidend lied gehoord, waarmeê men hoogtijd houdt;
't Geloovig volk gezien, de goddelijke rijen
En plechtigheên betracht! ... Wat woede greep u aan,
Mijn vaderstad? Vanwaar die gruwbre razernijen,
Die u aan 't heiligdom uws volks de hand deên slaan?
De heilge drempels, met de sporen van 't- verleden,
Goddank! zij zijn nu nog ter Kalverstraat bewaard.
Op 't wijdberoemde feest gaan jaarlijks nog de schreden
Van velen, barrevoets, in d' ochtend tempelwaart;
Zij komen in 't geheim, de vromen en getrouwen
En brengen U hun groet, verlaten heiligdom,
Om 't Wonder-Sacrament te aanbidden; om te aanschouwen
De heiige plek, en gaan haar plechtig driemaal om.
Genadig God, verlaat de wakkre burgers niet,
Wier trouwe godsvrucht nooit uw Heiige Steê verliet.
Verleen, dat wij opnieuw dit heiligdom betreden,
En uwer heilgen lof verkonden met gebeden.
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Die woede van zijne stadgenooten moet den dichter dubbel gegriefd hebben: om den godsdienst en om de kunst, die hij zeer
nauwkeurig in de kerken beschrijft. Hij, de vurige aanhanger van het
geloof zijner vaderen, kan niet nalaten van zich zelf te getuigen
in verzen, die hij zijn leermeester Simon Sovius in den mond legt: l )
Non deerant placido mores, non cultus honesto:
Ille tenax priscae relligionis erat.
Ille novos cape re et magnos potuisset honores:
Prisco more domi maluit esse pius.

De man, die nog omstreeks 16 I 6 zóó van zich zelf sprak, zal
ook op zijn vriend Vondel niet zonder invloed gebleven zijn en
diens blik voortdurend op die prisca religio, gevestigd, ja, hem,
den Brabantschen Keulenaar, uit zijn familie-herinneringen vele
bijzonderheden over de oude kerken en haar eeredienst verteld
hebben.
Ofschoon het natuurlijk moeilijk valt aan te toon en in hoeverre Vondel heeft gebruik gemaakt van mondelinge mededeelingen die Plemp hem verstrekt heeft, toch is het mogelijk te
bewijzen dat de hollandsche dichter in zijne verzen inderdaad
enkele gegevens aan de klassieke poëmata van den advocaat
ontleend heeft. Dit blijkt uit een vergelijking van sommige plaatsen
van Vondels" Gysbrecht van Aemstel" en Plemps gedicht" De Patria."
Hooft heeft in I 6 I 3 den held van Vondels treurspel het
eerst ten tooneele gevoerd in zijn "Geeraart van Velsen." Drie jaar
later wijdde Plemp eenige honderden verzen aan .Gysbrecht" en
de stichting van Amsterdam toen hij het genoemde ~Amsterodamum
Monogrammon" 2) opstelde, hetwelk hij in J631, dus niet lang
voor dat Vondel de stof voor zij n "Gysbrech t" ging bewerken, op
nieuw, maar veel vermeerderd uitgaf onder den titel .De Patria."
De stof was dus voor Vondel niet nieuw en ofschoon hij die met
heel wat minder historische juistheid 'heeft uitgewerkt dan Plemp,
die zich er blijkbaar op heeft toegelegd om de feiten zoo getrouw
mogelijk weer te geven, toch kunnen die twee vrienden, die nagenoeg gelijktijdig eenzelfde onderwerp behandelen, niet hebben
1) Vondel nam deze gedachte over in Plemps grafschrift, hierachter aangehaald (bI. 124.)
~) Amsterod. àpud Joannem Walschardum, 1616.
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nagelaten daarover onderling van gedachten te wisselen. Waarin
hunne meeningen verschillen komt op de tweede plaats ter sprake.
Vooreerst zal ik aanwijzen waarin de dichters overeenstemmen •.
Een der fraaiste en meest bekende tafereelen van Vondels
beroemd treurspel is zeker dat waarin hij de plundering beschrijft
van "ons hoofkerk," gewijd aan S. Catharina. De levendige voorstelling wordt in bijna elk vers nog vergroot door tal van plaatselijke bijzonderheden, welke den lezer of toeschouwer midden in
de feiten verplaatsen. De versiering en inrichting van dit heiligdom,
in de tijden toen het nog katholiek was, zijn den dichter ook
hier volkomen bekend. Van wien kon hij vóór 1637, zulke gegevens voor dit tafereel onmisbaar, ontvangen hebben? Mij komt
het voor, dat Vondel, zonder hem slaafs na te volgen, toch aan
het reeds genoemde gedicht van Plemp enkele bijzonderheden
ontleend heeft. Op bladzijde 183 van De Patria schildert de dichter
eenige Amsterdamsche kerken in haar ouden toestand: de Oude
Kerk, de Nieuwe Kerk en de N.-Z. Kapel. Hij heeft daardoor
gelegenheid .een aantal kostbare kerksieraden op te noemen en
leedwezen en verontwaardiging te uiten, dat al die schatten door
?nheilige handen vernield en versmolten zijn. Deze verzen kunnen
den dichter van ~Gysbrechf' niet onbekend zijn gebleven; een
vergelijking zal dit uitwijzen.
Waar Vondel (v. 1143) Arend van Aemstel laat verhalen, hoe
Mijn broer, proost Willem, quam geladen onderd' armen
Met overschot van 't Kruis des heilands,

kan hij gedacht hebben aan Plemps beschrijving van diezelfde
kostbare reliek:
Dicite crux ubi sit, speciem quae urgentea abauro
Sumserat externam, nee leve pondus erat?
Illa in qua Chris ti pars de Cruce sacra late bat.

Al is het mogelijk dat Vondel de vermelding van deze reliqul
vim het H. Kruis l ) ook elders gevonden heeft, eenige verzen
1) In vers 1879 wordt nogmaals van een kostbaar kruis gesproken j ver·
moedelijk hetzelfde, als dat nn de N. Kerk, hetwelk nu door Gysbrecht wordt
mede genomen bij het verlaten der stad:
Broer Peter, 'k bid u, tast dit heiligh kruisbeeld aen,
Dat voor mijn' oudren lang heeft oP' 't autaer gestaen,
En mij is aenge-erft," enz.
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verder blijkt hij Plemp z66 duidelijk voor den geest gehad te
hebben, dat ook omtrent de zoo even aangehaalde bijzonderheid
wel geen twijfel kan bestaan. Vondel dicht: (v. II70)
De kerrekschenners woên, en passen wat te raecken,
En vechten om den buit, en pIon deren 't al, oock zelf
Het Marianum, dat te pronk hing van 't gewelf,
VVordt afgeruckt;

terwijl Plemp had gezongen omtrent de Nieuwe kerk:
Turba suo templum cultu spoliavit et aris,

en een aantal verzen vroeger had beschreven:
Soleque quae mulier fulsit amicta suo,
Argenti magno Ma1"ianum ex pondere factum:
Fama decem marcas ter vocat atque duas.

dat wil zeggen: ,de vrouw, die schittert in de zon waarmede zij
bekleed is: het Marianum, dat van een groot gewicht in zilver is
gemaakt, hetwelk men zegt 32 mark te zijn."
Een Marianum was en is nog in de gothieke katholieke kerken
een groot; soms tweezijdig Mariabeeld, omgeven van een nimbus
en aureool, of een stralende zon ("Mulier amicta sole" volgens
Apok. XII. I), dat in het. koor boven van het gewelf af nederhangt.
Vondel begreep zeer goed wat dit beteekende, maar zijn verklaarders, behalve Alberdingk Thijm, hebben steeds vreemd met
de uitlegging van dit woord omgesprongen. Van Lennep geeft
geen verklaring. Unger zegt in een noot op vers 117°: "Marianum,
geborduurd overkleed zonder mouwen, van het Mariabeeld, dat
bij hooge feesten boven dit beeld werd opgehangen." Zelfs
Dr. C. H. Ph. Meijer geeft in de nieuwe editie van .Gysbrecht" 1)
deze verklaring (bI. IJ 2) "Marianum, plechtkleed voor het Mariabeeld." En dat nog wel, ofschoon Thijm reeds vele jaren geleden
de juiste verklaring had aan de hand gedaan, en de jongste
commentator elders die uitgaaf aanhaalt. (BI. XI, noot 2).
De overeenstemming tusschen Vondel en Plemp is hier echter
inderdaad opvallend. Ook Pontanus vermeldt wel in zijn op bI. 19o
1) Letterk. Pantheon (Thieme. Zutphen 1895.)
In de degelijke Gysbrecht-uitgave van Dr. C. G. N. de Vooys (Groningen
1910) wordt de juiste verklaring overgenomen, bI. 73.
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genoemd werk het fameuse zilveren Mariabeeld van 32 Mark,
maar alleen de beide dichters noemen het: "Marianum.".
Vanzelf rijst de vraag of Vondel, terwijl hij Plemps beschrijving
van den beeldstorm ,in de Nieuwe Kerk op 2 Sept. 1578, voor
het oog had, bij de voorstelling der plundering van dit heiligdom
door de "graefsgezinden" in 1304, ook niet een herinnering heeft
willen opwekken aan die treurige gebeurtenis, waardoor de hoofdkerk van Amsterdam voorgoed van haar ouden luister beroofd
is geworden. Maar de ondervinding heeft geleerd, dat men voorzichtig moet wezen met het zoeken van allegorieën in Vondels
treurspelen. Toch acht ik het niet geheel onmogelijk dat deze
vraag bevestigend kan worden beantwoord.
Er zijn nog andere plaatsen bij Vondel, behalve die in
".!Gysbrecht," waaruit blijkt dat hij iets in zijn voorstelling van de
N. Kerk aan Plemps verzen ontleend heeft.
Zoo is hij ongetwijfeld bij zijn "Patria" te rade gegaan voor
allerlei bijzonderheden" toen, nadat het vuur in 1645 dit heiligdom
in de asch gelegd had, de dichter, in zijn heerlijken treurzang,
zich de kerk als nog geheel tot den roomschen dienst ingericht
voorstelde, gelijk op bI. 108 hiervoor in herinnering is gebracht.
Leest men vers 41 en volg. van Vondels "Klachte over het
verongelucken der Kercke" enz.: "De brant verschoont kappel,
noch koor, noch Heiligh," dan kan het,. bij een vergelijking met
de beschrijving van Plemp in de volgende verzen, den aandachtigen lezer moeilijk ontgaan, dat de daarin gegeven schildering
der beelden van Christus en de Apostelen, ook aan Vondel voor
den geest gezweefd moet hebben:
Et miro Apostolicos laudet reverentia vultus
Altera cum binis signa superba decem.
Ut tamen his Christi, et faecundae Virginis addam
Effigies rara nobilitate duas.
'
Lignaque non taceam Divum spirantia formas;
Soleque etc.

Hierna volgen de boven aangehaalde verzen over het Marianum.
De beelden der Apostelen stonden dus als gewoonlijk tegen de
kolommen, en het beeld van Christus aan het kruis hing onder
den zoogenaamden triomfboog, d. i. "de welfboog, waardoor men
uit het schip, uit de strijdende Kerk, het choor binnentre~dt,"
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a.

dat den Hemel' voorstelt.
A. Alherdingk Thijm, "De Heilige
Linie" hl. 78.)
Men ziet opnieuw, Vondel had zich van de oude inrichting
der "Nieuwe Kerk" uitstekend op de hoogte gesteld; en, al
zoude ook beweerd kunnen worden, dat zoowel Plemp als Vondel
hun beschrijving van het inwendige dier kerk aan een derde,
onbekende, bron ontleend kunnen hebben, dit is niet aannemelijk,
omdat men in het o>og moet houden, dat, - behalve Pontanus,
die van al deze bijzonderheden geen melding maakt, - voordat Vondel zijn "Gysbrecht" dichtte, geen andere beschrijving van
Amsterdam met al zijn kloosters en kerken bekend is dan juist
Plemps "Patria", in 1616 uitgegeven als "Amsterodamum Monogrammon." En juist in dit gedicht komen nog tal van andere bijzonderheden over de kerken en kloosters en hunne inrichting voor,
door Vondel niet benut, maar ook van elders niet bekend, zoodat zij door Plemp verkregen moeten zijn uit eigen aanschouwing.
of door overlevering van zijn ouders of andere oude roomsche
Amsterdammers. Wel heeft Plemp uit Pontanus en den door hem
uitgegeven .Anonymus" geput; maar hij geeft ook veel dat bij
dezen niet voorkomt.
Er is een zeker bewijs, dat Plemp van deze bron gebruik heeft
gemaakt, in een eigenaardige fout, door hem aan Pontanus ontleend. De dichter zegt namelijk blz. 23 van zijne meergenoemde "Poernatia," in een bericht "Ad Lectorem," dat hij in het tweede boek
van zijn gedicht "De Patria" overal Sint Odulphus verward beeft
met Sint Ol af of Olaus door den eersten heilige te noemen waar
hij den laatsten bedoelde. Hij zag er tegen op om al die verzen
om te werken en erkent eerlijk zijn vergissing in deze woorden:
,.Risi autem et ipse, cum viderem me Sancti Olaï loco Sanctum
Odulphum posuisse, et profecto nesdo quae mens mea tum fuerit
alia, quam dormitantis." 1) De aanleiding tot deze verwarring is
echter niet ver te zoeken; Pontanus, wiens "Rerum et urbis Amstelodamensium historia" door Plemp is gebruikt, heeft dezelfde
verwarring der beide heiligen in de "descriptio auctore anonymo,"
. 1) "Maar ik lachte ook zelf, toen ik zag, dat ik, in plaats van Sint Olaf,
S. Odulphus geplaatst had; en ik weet waarlijk niet wat mijn verstand toen
anders deed dan slapen."
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achter zijn werk, op bladzij 5 afgedrukt, waar deze woorden voorkomen "Et capella sancti Olai vel Odulfi, cum Capella ad instar
Iherosolimitani templi cum sepulchro Domini annexa," Al vindt
Jan Wagenaar 1) het "aanmerkelijk, dat de Digter in 't Werkje
[do i. Amstelod. Monogr.] zoo weinig gewag van Pontanus' Beschrijving maakt, als of hij 'er niets van geweeten hadt;" erg
vreemd is dit nu juist niet, omdat het meer Plemps bedoeling
was mede te deelen, wat hij uit ongedrukte bronnen wist, vooral
omtrent het katholieke Amsterdam, en niet Pontanus na te
schrijven. 2)
Wat de beschrijving van de Nieuwe Kerk betreft, stemt Plemp
met Pontanus' Anonymus eenigszins overeen in de vermelding
van het ciborium of sacramentshuisje, van het crucifix met de
reliek van het H. Kruis, en van het zilveren Mariabeeld, maar bij
dezen komt de naam "marianum" niet voor. Hij zegt ook niets
van de schilderijen van Lange Pier, die de N. Kerk bezat, na~elijk
de Aanbidding der Herders boven het Hoofdaltaar en een Chrisus
hangende aan het Kruis, welke kunststukken Plemp zeer duidelijk
beschrijft, zonder dat hij dus hiervoor heeft noodig gehad bij
Pontanus te rade te gaan.
Ofschoon in enkele verzen een opvallende overeenkomst is
waar te nemen tusschen Vondels" Gysbrecht" en Plemps "Patria,"
op vele punten loopen de beide dichters in de geschiedkundige
opvatting van hun onderwerp zoover uiteen, dat aan ernstigen
invloed van het latijnsche gedicht op het hollandsche treurspel,
in zijn geheel, niet gedacht kan worden. Plemp had degelijker studie
van zijn geheele onderwerp en vooral van Gysbrechts geschiedenis gemaakt dan Vondel; ofschoon men moet aannemen, dat
de voorstelling, die de laatste geeft van zijn held, minder uit onbekendheid voortkomt dan uit de bedoeling om de geschiedenis
dichterlijk, of verdicht, weer te geven.
Vondel tracht veel dramatisch effect te bereiken door de
legende van Floris' overspel in zijn treurspel te gebruiken; Hooft
was hem in 1612 reeds daarin voorgegaan; zijn Geeraart zou
I) Wagen aar, Amsterdam. Voorrede. Dl. I.
J) Hij schreef daarover aan Hooft:
~Haud ego Pontani more assentabar: at iste
Vix sexaginta se meruisse dolet." (Poematia, bi. 59.)
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zonder dat sprookje weinig beteekenen. Plemp wil daarvan niets
weten, len wijst zelfs met nadruk er op dat Hooft voor korten
tijd deze fabula· ten tooneele heeft. gevoerd. De latijnsche verzen
van den advocaat zijn te merkwaardig en nog te weinig opgemerkt
om ze hier niet af te drukken: (Patria, pag. 163).
Puppam Gerardi vitiavit Florus adulter?
Fabula: fama quidem vult vitiasse vetus.
Nec non annales perhibent vitiasse recentes,
Futile quos manibus vulgus, et aula terit.
Nuper idem retulit tragico vir nobilis ausu,
lam caput ipse, suum quem bene Muda vocat
Ore sed, ac decus is cultu sermonis adeptus
Sat beat eloquio patria verba suo.
Credere dissuadent ve'teres cum pondere rhythmi:
Verbulum in his ullum de scelere esse nego.
Una ·enim adulterium vox visa sonare Batavis
Sunt duo nata merum verba notare jocum.
Qui jocus ad Venerem nequaquam pertinet ullam:
Dicat adulterium quis Heet esse jocum.
Adde; cui ratio non est cur fidere non sit,
Totus de faedo crimine Deca tacet.
Heda refert, quid tum? tenet has injuria chartas:
Forte quod Heda refert, non tamen Heda refert.
Rem .facit ambigu am verborum ibi turbidus ordo,
Absque quibus facilis sermo, bonusque foret.

Alhoewel,Plemp dus reeds in 1616 gewezen had op de bekende
verkeerde lezing van vers 1477 in het vijfde boek van Stoke's
Rijmkronijk:
Ic seg u, dat ie seker weet,
Dat de grave hilt over spel, \)

waardoor, volgens Scriverius, de legende van Floris' overspel in
de wereld zou zijn gekomen; heeft Vondel voor del). "Gysbrecht"
daarvan toch gebruik gemaakt, omdat zij nog vrij algemeen voor
waarheid werd gehouden.
Een tweede, ook belangrijk verschil tusschen beide dichters is
hun opvatting van de plaats waar het kasteel van Gysbrecht van
Aemstel heeft gestaan. Terwijl Plemp zeer omstandig bewijst, dat
I) De graaf hield (de bedreiging van Herman van Woerden) voor spel
of scherts.
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de .aula Giseiberti" gebouwd was niet ver van de Oude Brug en
nabij de Papenbrug, kan men uit Vondels gedicht niet anders
lezen dan dat hij van meening was het slot nabij den Schreiers·
toren te moeten plaatsen. (Zie "Poematia", bI. I 59 en vers 8 50
van .Gysbrecht.")
De verzen van Plemp mogen, ter vergelijking, ook hier niet
achterblijven:
Aula Giselberti locus hic erat ante quaterna
Saeculoque atque annos, me numerante decem.
Aula, cui parens longe Amster habebat honorem j
Terraque, diductis quam rigat Amster aquis.
Aula aliquo firmata opere: id seu terrea moles,
Seu fuit egesto fossa sat alta solo.
Seu fuit abjegno constructum robore valium:
Materies flammis apta perire fuit.
Et quid non possunt, quaeso contumere flammae,
Vis quibus hostiles junxit et ira manus?
Interioris erant etiam pomaria septi.
Arboribus positis ordine silva rerax.
Ordineque, et numero; spatium non defuit hortis :
Hic Pomona lares fixerat ipsa suos.
Quam vetus arx illie steterit, quibus ardua sax is,
Me fugit j arx illic sed tarnen alta stetit.
Haud a ponte procuI, veteris 1) cui nomen inhaeret j
Alteriusque, olim qui puto jactu5 erat.
Ponte procul nec ab hoc, nomen cui transitus olim
Ipse sacerdotum, ') mystica pompa, dedit
Tune fuit, et nu nc est, ripae contraria ripa a)
Et locus, occasum quae tenet, areis erat. C)

Van Lennep vermoedt, dat de burcht gestaan heeft op den
Nieuwendijk bij de Dirk van Hasselsteeg. Ook den brand van
Gysbrechts kasteel en van de stad Amsterdam heeft Plemp in
zijn meergenoemd gedicht bezongen :
Ipse Giselbertus gemuit, bustumque reliquit
Nescius Amsteliis fata favere suis.

,I) De Oude Brug.

S) De Papenbrug~
I) De Oude Zijde; de Nieuwe Zijde.
') Dez~ verzen komen gelijkluidend voor in Amst. Monogr. bI. 19. Edit 1616.
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Bustum erat, atque arcem penitus consumserat ignis:
Bullierat coctis fervidus Amster aquis.
Fabula Phaenicem vetus est ex igne renasci,
Tumque perire minus, quam magis usta perit.
Hujus more novum caput ignibus Amsterodamum
Extulit, ac lucem caepit habere rogo.

Een verre weerklank van deze verzen valt ook wel in het slot
van Vondels treurspel op te merken; ofschoon dááruit natuurlijk
niet kan worden besloten tot een bepaalde overeenstemming van
het hollandsche met het latijnsche gedicht door invloed van het
een op het ander.
De eerste opvoering van het treurspel had plaats op den eersten
Zondag van 1638, zijnde den 4de!1 Januari. Van Plemps belangstelling in dit stuk, (die wellicht niet weinig vergroot zal zijn
doordat de naam Gysbrecht, hem zeer dierbaar, en door zijn vader
gedragen was), mag wel verwacht worden dat hij deze première
heeft bijgewoond. Zij zou tevens het laatste spel zijn dat hij van
Vondel heeft zien opvoeren, want Plemp werd op 17 December
van datzelfde jaar in de Nieuwe Kerk begraven, nadat Vondel
kort te voren nog een andere harde slag getroffen had door het
overlijden, op 6 October 1638, van Jacob de Graeff, den braven
Burgemeester, die, belast met het onderzoek naar inhoud en strekking van Vondels treurspel, ondanks de bezwaren van den gereformeerden kerkeraad tegen den "roomschen tint", dien het
heette te hebben, toch de opvoering toestond. Kort na elkander
zag de dichter dus twee oprechte belangstellenden in zijn nGysbrecht" sterven.
Als Vondels treurspel "op d'ondergangk van zijn stadt," volgens
oud gebruik, in de hoofdstad telken jare ten toonee1e zal worden
gevoerd, moge ook de naam van C. Gz. Plemp, die zijn vaderstad
zooveel liefde heeft toegedragen, een oogenblik door den belangstellenden toeschouwer herdacht worden, om den invloed (wellicht
grooter dan nu bewezen kan worden) dien hij op het ontstaan
van den onsterfelijken .Gysbrecht van Aemstel," en op Vondels
voorliefde tot zijn middeleeuwsche stad, gehad heeft.
Cornelis Gijsbertz Plemp dankte zijn opvoeding en de vorming
van zijn karakter aan Simon Sovius, den laatsten katholieken
scholarch van Amsterdam, zooals hij zelf vermeldt. Dit· heeft
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Plemp gemaakt tot een man van groote beteekenis als katholiek
onder zijn protestantsche tijdgenooten, zood at hij nu nog genoemd
wordt: "een der Nederlanders die nog te weinig gekend en gewaardeerd worden" 1).
En waarom? Omdat het Plemp is geweest, die de oude
traditiën uit den katholieken, voor-reformatorisch en tijd in de
i7e eeuw heeft levend gehouden. Omdat hij, als verdienstelijk
dichter, als hooggeprezen musicus, als een geleerd man van goede
familie, verkeerd heeft in de eerste gezelschappen, een der voornaamste leden is geweest van den Muiderkring en bevriend was
met de uitstekendste mannen van zijn tijd: met Hooft, Sweelinck,
Roemer Visscher, Daniel Mostert, - Willem van den Vondel zijn
boezemvriend, en Joost van den Vondel!
Laat er een belangwekkende strijd gevoerd zijn over den
persoon aan wien de eer toekomt Vondel in den schoot der
Moederkerk teruggevoerd te hebben, - het feit alleen dat .Plemp
bij Joost van den Vondel met weinige anderen d'eerste plaats in
zijn vriendschap verdiende," 2) en andere feiten door Brandt vermeld, laten weinig twijfel over, of ook Plemp heeft in de voorbereiding tot Vondels bekeering een niet gering aandeel genomen,
Plemp, die ouder was dan Vondel, heeft hem zijne herinneringen
aan den katholieken tijd kunnen mededeelen. Plemp heeft in zijne
verzen den alouden luister van het Mirakel der H. Stede bezongen 3),
Vondel heeft in zijn "Eeuwgetijde" bij hem daarin niet achtergestaan;
Plemp, die twee broeders, leden der Sociëteit van Jesus bezat,
en ielf eenigen tijd het ordekleed gedragen had, heeft op Vondels
kennismaking met de Jezuïeten grooten invloed kunnen hebben.
En hieraan, onder meer, dankt Vondel het, dat het grafdicht dat hij
op C. Gz. Plemp heeft gemaakt, volkomen op hem zelf toepasselijk is:
En boven Poëzy en snaar
Omhelsde ick ijvrig 't Roomsche altaar,
En hing, om staat noch snoot genot.
Mijn hart aan niemant dan aan Godt
En Jesus' nimmer feiJbre stem.
1) Tydeman, Biographie van Sweelinck. Amst. 1876, bI. 19.
1) Brandt, Leven van Vondel, Edit, 1682 bI. 05, Vondel bi. 27, 52, 74.
I) Poematia, De Patria, lib. 11, bi. 187. Een vers dat Plemp "Ad Justum
Vondelium" dichtte (t. a. p. bI. 429) is van geringe beteekenis .
. De H. Stede, door Plemp bezongen (zie blz. 114), isin 1908 geheel afgebroken.
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Men kan dus van harte instemmen met het slot-vers, waarmede
Vondel, den leerling van Mr. Simon Sovius, in 1638 heeft uitgeluid:
Hier rust nu Plemp. Ay, bidt voor hem!

Bij de voorgaande mededeelingen sluit zich geleidelijk aan
een verklaring van Vondels verzen op S. Olof, voorkomende in
de "Inwijdinge van 't Stad thuis t' Amsterdam."
Tot de onverklaarbare plaatsen bij Vondel behoort de volgende in zijn bovengenoemd dichtstuk (1655):
vers 115: Gelijck Heer Gysbrechts stadt van visschers is begonnen,
Door haer gelegentheit. en na heeft aengewonnen,
Zoo wert haer Raethuis oock tot driewerf weer verzet.
Het eerste stont daer 't Y zich uitstreckt in zijn bedt,
Met biezen riet en helm geboort, van wederzijde;
120: Daer d' Aemstelheer, van outs, de zeekapelle wydde,
Ter eere van Godts Helt, Sint O1of, die zjjn' troon
In 't Noorden had gebouwt, en wien de martelkroon
Met rechtwert toegekeurt; want toen hij onder d'Ieren
Tot kennis quam van Godt en Christus kruisbanieren,
125: En in Nieuw Megen spraeck d'orakels van Godts mond,
Liet hij zich Kerstenen, en wasschèn op de vont,
Van 't heilloos Heidensch slijm.

De moeilijkheid in deze overigens glasheldere verzen ligt in
de plaats Nieuw Megen, waar volgens Vondels voorstelling, Sint
Olof, dt: uit Noorwegen verdreven Koningszoon,. Olaf Haraidson,
~de orakels van Godts mond" gesproken heeft, met andere woorden,
waar hij het christen geloof heeft gepredikt.
Wordt hier het Geldersche Nijmegen bedoeld? dan vermeldt
Vondel een niet van elders bekende bijzonderheid uit het leven
van dezen heilige, aan wien bij de oude haven van Amsterdam van
oudsher door de zeelieden een nog bestaande kapel was toegewijd:
Is S. Olof, toen hij, nadat zijn vader was vermoord, en hij van
den troon was uitgesloten, te Nijmegen als geloofsverkondiger
opgetreden? Geen geschiedschrijver maakt daarvan melding.
In hare voortreffelijke uitgave van Vondels gedicht weet mejuffrouw M. E. Kronenberg dan ook geen weg met dit vers, en
heeft zij voor de verklaring zich gewend tot den op het gebied
der hagiographie veelwetenden pater Fr. Bonaventura Kruitwagen,
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die haar .de volgende mogelijkheid" aan de hand heeft gedaan. I )
.De oude bronnen spreken als doopplaats van Ol af over
Rothomagi (Rouaan), of Uplandia in Engeland of ook over Nor.
vegia .. , Nu is misschien in het een of andere Nederlandsche of
Latijnsche werk, door Vondel gebruikt, Rothomagi in Noviomagi,
of Norvegia in Neomagia veranderd".
Ja zeker, alles is mogelijk, maar ik zou, schertsend met Jos.
Alberdingk Thijm willen zeggen:
"Tis alles mooghlijck, lieve ghesellekens, maer waerschijnelijck en isset niet."')

Vooreerst moet ik bescheidenlijk opmerken, dat Vondels vers
niet precies zegt, dat S. Olof te Nieuw Megen gedoopt werd, maar,
dat hij onder de Ieren tot de kennis kwam van Christus, in Nieuw
Megen predikte, en zich vervolgens liet kerstenen. Wel is 't maar
een klein verschil, maar de doopplaats noemt Vondel niet.
Nu is 't wel de eenvoudigste oplossing van de moeilijkheid
om, als men een schrijver niet begrijpt, te zeggen: hij heeft zich
vergist, of, de onduidelijkheid komt voort uit een onjuistheid in
zijn bron. Maar mijn ervaring bij Vondel is herhaaldelijk deze
geweest, dat de dichter het toch meestal op stuk van zaken bij
het rechte eind had, en de uitleggers zich hadden vergist.
Zoekende naar de bron, waaruit Vondel kan hebben geput
voor de bijzonderheden omtrent S. 010f, kwam mij terstond voor
den geest zijn dierbare vriend de rechtsgeleerde Cornelis Gijsbertsz
Plemp, bij wien Vondel vroeger nog al eens te rade ging wanneer
hij wat wilde weten over de oude geschiedenis van Amsterdam,
zooals hiervoor is aangetoond.
De verwarring van. beide heiligen uoor dezen vriend van
Vondel is zooeven besproken, en de oorzaak daarvan vermeld,
namelijk een vergissing bij den geschiedschrijver Pontanus, dien
Plemp navolgue.
En toch mag men maar niet zoo klakkeloos den degelijken
Pontanus van een onnauwkeurigheid verdenken; want lezen wij
nu bij onzen grootsten Nederlandsehen hagiograaf, pater J. A. F.
Kronenburg, C.S.S.R., het leven van den H. Odulf, dan krijgen
wij den indruk, dat de verwarring van beide heiligen eigenlijk een
1) BI. 77 der uitgave.
2) "Claegh- end'e Vraeghliedt." (1860).
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gewoon verschijnsel is, zoo dat zelfs de Bollandisten daaraan
hebben medegedaan ! Op bI. 43 in de noot, ,-an zijn werk zegt
pater Kronenburg : "Het leven van den H. Odulf, ook Olof en
Olaf genoemd, hebben wij geput uit een oude levensbeschrijving,"
enz. En op bI. 54 maakt de schrijver melding van "De kapel te
Amsterdam, die onder den naam van Olofskapel bekend is, schijnt
ons niet toegewijd aan den H, Odulf, gelijk de Bollandisten en
andere geleerden hebben beweerd, maar aan den H. Olaus, koning
van Noorwegen en martelaar, die ook Olof genoemd wordt.
Deensche Schippers hebben haar laten bouwen. (cfr. Bat. Sacra, I.
bI. 547.)" 1)
Maar wat de verwarring van beide heiligen al zeer bijzonder
in de hand werkte, is het feit, dat de schippers zoowel S. Odulphus als S. Olaus tot hun patroon hadden verkozen, zooals, wat
S. Odulphus betreft, nauwkeurig door pater Kronenburg wordt
aangetoond.
Zou men dus toch moeten aannemen, dat Vondel door Nieuw
Megen te noemen als plaats voor de geloofsverkondiging van
S. Olof, in de algemeene verwarring heeft gedeeld? Voor den
Nederlandschen S. Odulphus kan de dichter met grond hebben
aangenomen, dat hij ook te Nijmegen kan hebben gepredikt. Hij
was, als Utrechtsch kanunnik, de trouwe medewerker van den
H. Frederik. Maar deze heilige was geen bekeerde heiden, doch
is te Verrebest nabij Oirschot, uit christelijke ouders geborf'n.
Nog een andere verklaring kan evenwel aan Nieuw Megen
gegeven worden, die, naar mijn meening, de moeilijkheid vermag
op te lossen.
Nieuw Megen kan een vertaling zijn van Noviomagum, den
latijnsehen naam van ons Nijmegen. Maar Nieuw Megen kan ook
de overzetting zijn van Neomagus, en dan beteekent het: 1 0 Nyon
in Zwitserland; maar 2° Buckingham in het zuiden van Engeland.~) En met deze laatste plaats komen wij weer op het gebied
van den Noorschen Sint Olof, dien Vondel noemt, en omtrent
wien de dichter vermeld kan hebben gevonden dat hij eerst bij
T) "Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen", Amsterdam, 1899, Dl. 1.
,) Ook wordt Noviomagus nog gebruikt voor Castelnau de Medoc en
Nyons (Dröme): verder voor Lieuvin en Lisieux, beide m Frankrijk. Zie Graesse:
"Orbis Latinus."
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de leren Christus leerde kennen, later in Buckingham het geloof
predikte.
Een geleerde pater Benedictijn te Oosterhout vestigt mijn
aandacht op het volgende. In een oude kroniek (van Odericus
Vital) worden de steden Rothomagus en Noviomum herhaaldelijk
te zamen genoemd; b.v. "Tune Rothomagus et Noviomum .•.
aliaeque praecipuae urbes combustae sunt". Kan Vondel daardoor beide namen verward hebben, en Rouaan, waar St. Olaf gedoopt is, (d. i. Rothomagus,) in zijn gedachten met Noviomum (of
Noviomagum) vereenzelvigd hebben, zonder de aangehaalde plaats
te controleeren ? Vrij zeker heeft Vondel de oude kronieken gekend,
waarvan ook Nederlandsche uitgaven bestonden. Voor S. Olof
heeft hij ook duidelijk het verhaal van de Bollandisten gevolgd
(zie op 21 Juli, bI. 124).
EEN GROOT PROZAWERK VAN VONDEL
Als prozaschrijver is Vondel nog weinig gewaardeerd, omdat
zijn poëzie .al wat hij verder heeft voortgebracht, in de schaduw
stelt. Zijn gewone schrijftaal trok niet de aandacht, zijn verzen
waren de taal, waarin men hem alleen hoorde spreken.
Tusschen de gedichten verspreid, blijven de talrijke opdrach.
ten, berechten en brieven, ja, zelfs de grootere oorspronkelijke
prozawerken, als de "Aenleidinge tot de Nederlantsche Dicht·
kunst", • Tooneelschilt", • Grotius' Testament" e.a. nagenoeg onopgemerkt. Tot één bundel vereenigd zouden deze stukken ongebonden taal onzen dichtervorst in een geheel nieuw licht doen'zien,
verrassend door de kracht en de schoonheid uitstralende van
Vondels genie. Maar wie is zijn aandacht zoozeer meester, dat
hij, tusschen de heerlijkste verzen, het proza zal opzoeken en
genieten; wie leest achtereen de opdrachten en andere stukken en
voelt zijn. aandacht niet onweerstaanbaar afgeleid doar de verzen!
Om het proza van Vondel te leeren kennen en waardeeren,
zou men het alleen, afgescheiden van de gedichten, moeten lezen.
Wie zet zich eens aan den nuttigen arbeid, het voornaamste en
meest eigenaardige van wat Vondel buiten zijn verzeri heeft ge·
schreven, in één boekdeel te vereenigen ? Welk een heerlijk onderwerp voor een academisch proefschrift zou dit vormen; een boek,
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dat bovendien op een ruimen verkoop zou kunnen rekenen, wat
bij dissertaties in den regel niet het geval is.
Herkent en voelt men een vers van Vondel onder duizenden
andere gedichten, ook een prozastuk van zijn hand treft ons
onmiddellijk door de kracht en de zuiverheid van taal, de ongedwongenheid van uitdrukking, die het boven de prozaschriften
van Hooft, zoowel als van anderen, doen uitmunten. Het heeft
een eigenaardige geur en kleur, die het als Vondels proza kenmerken.
Toch heeft men lang geaarzeld, eer een belangrijk prozawerk
van Vondel, als van zijn hand erkend is, namelijk zijn vertaling
van Barlaeus' .Medicea Hospes" yan 1639. Toen prof. Alberdingk
Thijm mij, in December 1886, had uitgenoodigd om mede te
werken aan zijn nieuw ondernomen Vondel-uitgave, en in 1889
het derde deel in bewerking was, werd ik cp 20 Februari van
dit jaar, dus kort voor zijn overlijden op 17 Maart 1889, bij mijn
bezoek door hem begroet met den uitroep: "Vriend, ik heb een ont.dekking over Vondel gedaan 1" Meteen opende hij voor mij het
dunne folioboekdeel, welks titel te lezen geeft: "Blyde inkomst
der allerdoorlughtighste Koninginne, Maria de Medicis, te Amster.dam. Vertaelt uit het Latijn des hooghgeleerden heeren Kaspar
van Baerle, enz. Bij Johan en Cornelis Blaev, 1639". Het boek
was mij reeds bekend en de daarin voorkomende hollandsche
verzen zijn van oudsher onder Vondels gedichten opgenomen.
Voor het overige bevat het, in proza, een zeer uitvoerige beschrijving der feestelijkheden bij deze inkomst gehouden, het
geheel opgeluisterd met fraaie prenten. Vol belangstelling vernam
ik dan ook de verdere mededeelingen, die over dit boekwerk
volgden uit den mond des geleerden mans .• Ik twijfel er geen
oogen blik aan: de geheele proza-vertaling is ook van Vondels
hand, - zoo ging hij vuort, - hoe is 't mogelijk, dat dit niet
vroeger bemerkt is. Waarom zou Vondel, die zulk uitmuntend
proza schreef, juist dat gedeelte der overzetting aan een ander
hebben gelaten? En wie zou dat dan voor hem verricht hebben (
De geheele beschrijving van al de bijzonderheden, de taal en de
.schikking der woorden en volzinnen zijn zoo echt Vondeliaansch,
dat eenvoudig niemand dan Vondel, in 1639, zoo kon schrijven."
Dit nieuwe gezichtspunt kwam mij zoo iuist voor, dat ik den
9
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'grooten Vondel-kenner van harte gelukwenschte met zijn schrander
inzicht, en mij veroorloofde op .te merken, dat het wegblijven
van Vondels naam in verband met de proza-vertaling, ook zeer
goed te verklaren valt uit de geschiedenis der latere uitgaven
van de verzen. Deze laatste toch werden, nadat zij de eerste maal
in de "Blyde inkomst" waren afgedrukt,later, met uitzondering van
een tweeden keer in "Caspar van Baerles Oratiën" en "Blyde inkomst van Maria de Medicis," Amsterdam 1662 (Zie Ungers
Bibliogr. blz. 169), steeds afzonderlijk uitgegeven in verzamelingen,
die slechts gedichten van Vondel mochten bevatten. I} ZOO geraakte de vertaling van het prozagedeelte geheel op den achtergrond en werd zij niet meer in verband met Vondels naam genoemd, omdat deze naam wel als dichter een goeden klank had,
doch als prozaschrijver in die dagen niet in de eerste plaats in
aanmerking kwam.
Dat Vondel tot de vertolking van dit Latijnsche prozawerk
in staat was, bewijzen: ten eerste zijn overzetting der verzen uit
hetzelfde werk, en vooral zijn uitmuntende vertaling van H. de
Groots "Sophompaneas" in 1635. Ook het feit dat de "Blyde inkomst" bij Blaeu is gedrukt, herinnert terstond aan Vondels innige
betrekkingen met die beroemde drukkers, voor wier" Tooneel des
Aerdryx" (163;) de dichter ook een vers geschreven had. Kan
men nu wel redelijkerwijze aannemen, dat Blaeu aan Vondel wèl
de vertaling der Latijnsche gedichten van Barlaeus' "Medicea
Hospes" had opgedragen, doch het proza uit dit werk, dat op het
innigste met die verzen samenhangt en daarvan volkomen onafscheidelijk is, door een ander zou hebben laten overzetten ?,nIaeu,
die Vondels talenten zoo door en door kende, zal zeker zijn
eigen belang en dat van zijn uitgave wel beter in het oog hebben
gehouden.
Nog een laatste bewijs voor de juistheid van Thijms ontdekking geeft de titel van de "Blyde inkomst," die vermeldt, dat
het werk "vertaelt" is zonder toevoeging van den naam des vertolkers. Dit "vertaelt" slaat op het geheele werk in eens; er wordt
geen onderscheid gemaakt tusschen verzen en proza. Waren er
voor elk dezer gedeelten verschillende bewerkers geweest, dan
1) Te weten in "Verscheiden Gedichten," J. 464; in "Poezij" van 1650
en van 1682.

zou dit ongetwijfeld op den titel vermeld zijn geworden; want,
dat de verzen van Vondel waren, was van algemeene bekendheid,
en Blaeu zou zeker niet gewaagd hebben om het hollandsche
proza, zoo dit niet van Vondels hand ware, zoo maar zonder
vermelding op diens naam te laten doorgaan.
Deze korte toelichting meende ik bij Thijms belangrijke
ontdekking te mogen voegen en zeker zal de beminnaar onzer
letteren met genoegen zien, dat op blz. 22 I van Dl. III van
zijn Vondeluitgave (1889) eeh begin is gemaakt met den herdruk van de belangrijkste gedeelten uit de proza-vertaling van
Barlaeus .Medicea Hospes," voorzien van de degelijke aanteekeningen des bewerkers. Nederland is hierdoor een belangrijk
proza-werk van Joost van den Vondel rijker geworden, dank zij
den schranderen blik van onzen onvergetelijken Alberdingk Thijm.
Ik ontleen deze mededeelingen over Thijms ontdekking aan
een stukje door mij op 3 I Maart 1889 geschreven 1) om te bewijzen, dat dit groote prozawerk van Vondel.voor 't eerst door Thijm
is aangewezen. Noch Van Lennep, noch Van Vloten hebben het in
hunne uitgaven onder Vondels werken opgenomen, en zelfs Diferee
heeft in zijn, 1913 verschenen verzameling van Vondels werken
ook weer verzuimd de "Blyde Inkomst" als 's dichters werk af te
drukken. Dr. P. Leendertz Jr, maakt er wèl melding van in "Het
Leven van Vondel", (bI. 197). Maar opdat voórtaan niemand meer
twijfele aan de juistheid van Thijms inzicht, en niemand zelfs
behoeft "jurare in verba magistri", laat ik hier het af~oende
bewijs volgen voor het auteurschap van de vertaling, namelijk het
getuigenis van Barlaeus zelf. In een brief aan Hooft zegt hij het
uitdrukkelijk: "Vondels vertaling van de Medicea, waaraan gij ook
uw bijval betuigd, en als grootmeester der hollandsche taal, uw
ambtelijke stem gegeven hebt, is lang in handen van de drukkers,
daarna in die van den boekhandelaar opgehouden",2) enz. De
brief is van 9 Juli 1639 en de woorden luiden oorspronkelijk:
"Haesit diu inter Typographorum, moxBibliopolae manus versio
Mediceae Vondeliana, ad quam etiam suffragium tuum, et Praetorias
voces sermonis Belgici Dictator contulisti".
I) Zie "Het Centrum", 3 April 1889.
') Epistolae 1667, 11, blz. 762. Epist. 386. Verzameld door G. Brandt.
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Thijm kende dit bewijs blijkbaar niet; maar het is duidelijk,
dat Van Baerle geen onderscheid maakt tusschen het gebonden
en het ongebonden deel der· vertaling, en dus het geheel als werk
van Vondel aanduidt. De keuze en de verklaring van Barlaeus
bewijzen, hoe hoog Vondel ook als prozaschrijver, door zijn geleerde vrienden geschat werd; een waardeering, die ook onlangs
nog aan het licht is gekomen bij de ontdekking van het handschrift eener andere prozavertaling door Vondel, namelijk die van
.M. Vossii Annales Hollandiae Zeelandiaeque",l) waarvan slechts
fragmenten zijn overgebleven, terwijl ook het werk niet door
Vondel is voltooid. In 1642 schreef Vossius, dat hij met de hulp
van Vondel, die hem "sijn stijl salleenen", bezig is zijn Annales
in het "duits" te vertalen. Dit is zeker een bewijs, dat Vondel
als prozaschrijver hoog werd aangeslagen.
.
Later schreef Vossius: "nadat hij (Vondel) openlijk tot de
Pausgezinden is afgevallen, wil hij liever zijn tijd aan andere dingen
besteden". De vertaling bleef dus steken. Vermoedelijk zal ook
Vossius met den roomsch geworden Vondel niet veel omgang
meer gezocht hebben, en het afbreken van het werk niet zijn
veroorzaakt alleen doordat Vondel zijn tijd aan andere dingen
besteedde.
Maar men leze in deel III van "Joost van den Vondels Dichtwerken en oorspronkelijke prozaschriften bewerkt door Dr. ]. A.
Alberdingk Thijm", bI. 221, Vondels proza, en men zal ten volle
overtuigd worden van de juistheid van Thijms inzicht, waar hij
in de aanteekening schrijft: "De Blijde Inkomst, waarvan ik de
uitmuntende overzetting in het Hollandsch niet aarzel aan Vondels
pen toe te schrijven, gelijk sints lang de vertaling der daarin
voorkomende latijnsche vaerzen onder zijn werk is opgenomen".
Het opnemen van de "Blyde Inkomst" onder Vondels werk
is de laatste hulde geweest door Thijm aan zijn geestelijken vader
gewijd. Midden in het corrigeeren van de drukproef is hij blijven
steken, door den dood verrast, naeenige dagen ziekte, en ik
bewaar nog steeds in dankbare herinnering de proef van het
Isde vel van deel 111 der bovengenoemde uitgave, als het laatste
I) Zie: Dr. Bertha M. 'V. d. Stempel, "Zesde Verslag van het VondelMuseum", 1914, blz. 12, en "Het Boek", IS Februari 1915, blz. 49.
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door Thijm bewerkte stuk. De Vondel-uitgave is door J. H. W.
Unger voortgezet en voltooid, maar zonder dat na dit Isde vel, eenige
aanteekening van Thijm, bij gebreke daarvan, er voor gebruikt
is kunnen worden. Ten onrechte staat dus Thijms naam vermeld
op het titelblad der latere deelen. Hij heeft er part noch deel aan.
Unger gebruikte grootendeels zijn eigen aanteekeningen uit zijn
Se uitgave, 1) die weer aan Van Lenneps editie ontleend zijn, met
enkele uitbreidingen en omwerkingen.
Het eigenaardige feit doet zich dus voor, dat ten slotte Van
Lenneps werk als Vondel-commentaar van Thijm is uitgegeven
onder het etiket van Onger.
Mundus vult decipi I
1) Leiden bij Sijtboff.
Onder de "Bijlagen" aan het einde van dit boek vindt men de vertaling
der latijnsche verzen van C. Gz. Plemp. (Bijl. XXXV.)

v
Agnes Btock -

Magdalena Baeck -

Tesselschade -

Eusebia.

Herhaaldelijk kwamen protestantsche landgenooten ons met
het verwijt aan boord, dat wij vooral den roomse hen Vondel op d~n
voorgrond plaatsen. Toen Thijm's "Vondel-portretten" den Katholieken dichter eerst recht in zijn waarde hersteld hadden, werden
zij door Van Vloten begroet met de qualificatie "Vondel op
wijwater" 1).
Het ligt echter voor de hand, dat wij den puikdichter het
liefst bestudeeren, waar hij ons het naaste staat; dat wij in de
eerste plaats trachten het licht der geschiedenis te doen schijnen
op die perioden van zijn leven, die zijn tijdgenooten het meest
in 't duister hebben gelaten, en dat wij hem vooral doen kennen,
zooals de niet-Katholieken hem het minst beschouwen, en zooals
ook wij hem ons eigenlijk nog zeer onvolledig kunnen voorstellen:
in zijn bekeering, en den grooten invloed die daarvan is uitgegaan
op zijn geh~ele persoonlijkheid en zijn werk.
Met meer waardeering wordt het werk der roomsche Vondelkenners dan ook aan den anderen kant in den laatsten tijd begroet.
Prof. Kalff schreef: (De Gids, 1908. No. 2) "Wat de tijd ons,
niet-Roomsche Nederlanders die iets voor Vondel gevoelen, reeds
nu kan leeren, is, dat de Roomsehen ons tegenwoordig een voorbeeld geven in toewijding aan de studie van onzen grootsten
dichter. Dat zij vooral den Roomsehen Vondel bestudeeren, is
hun zaak. Indien zij deugdelijk. wetenschappelijk werk over dezen
leveren, kunnen wiJ veel van hen leeren."
Een eigenaardig verschijnsel is 't evenwel, dat wij Roomsehen
niet slechts den Katholieken Vondel in de eerste plaats onze
I) Zie D,. Kunstb()de, 1876, No. 21, bI. 158; en No. 22, bI. 11>9-170. Zie
ook Thijm's antwoord aldaar.
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aandacht wijden, maar dat wij, als echte proselietenmakers, niet
tevreden, dat wij den dichter tot de onzen mogen rekenen, ook
vele van zijn verwanten en vrienden tot zijn geloofsgenooten
willen maken, van wie het allerminst bewezen is, dat zij katholiek
waren.
Zijn broeder Willem, zijn zwager Abraham de Wolff, Tesselschade, Anna Roemers, Magdalena Baeck, Agnes Block en haar
man Sybrand de Flines, al deze bekende figuren uit Vondels
omgeving worden met meer of minder grond tot de Katholieken
gerekend, al valt te bewijzen, dat zij het nooit geweest zijn, of
eerst later geworden. Ik wensch thans in een omgekeerde richting
te werk te gaan en een paar van deze Vondel-vriendinnen terug
te voeren tot den godsdienst, dien zij in werkelijkheid beleden
hebben, waar alleen onze groote ijver voor den roomschen Vondel
getracht heeft ook aan haar zijn geloof toe te schrijven.
Op bI. 182 (eerste uitgave) van zijn "Vondel-portretten" haalt
Alberdingk Thijm met blijkbare ingenomenheid de woorden aan
van Jacob v. Lennep 1): "Het zou mij niet bevreemden indien
de groote genegenheid, welke Vondel van den aanvang af voor
Agnes Block koesterde en tot aan zijn dood behield, dááraan
gedeeltelijk haren oorsprong ontleende, dat zij, evenals hij zelf
tot de Roomschgezinden behoorde. Zoovele gronden hebben zich
gedurende de bewerking van Vondels leven opgedaan om de hier
geuite stelling omtrent haar Godsdienst voor mij aannemelijk te
maken, dat daartegen, mijns inziens althans geen redelijke twijfel
meer kan worden ingebracht." Aldus Jacob v. Lennep.
Behalve dat Thijm, Agnes, de weduwe van Hans de Wolff,
niet voor van huis-uit Roomsch, maar voor een bekeerlinge houdt,
stemt hij den grooten Vondel-uitgever volkomen bij. "Voor geen
onkathoIieke vriendin, zegt Thijm, maakt men een gedicht als
het vaers: "Op Sinte Agnes feest aan Agnes Block," in 1667 door
den vurigen dichter aan zijn nicht gewijd: "Heden laat Ambroos
zich hooren." (v. Lennep, Vondel X, bI. 669).
En dan volgt in de "Portretten van Vondel" een hoofdstuk,
zooals alleen Thijm het schrijven kon; waarin wij binnengeleid
worden in het nu afgebroken kerkje van pastoor Wandelman op
1) v. Lennep, Vondels Werken, VI, 25.
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de Boommarkt, thans N.-Z_ Voorburgwal te Amsterdam, gewijd
aan S. Catharina. Door wonen wij de doopplechtigheid bij van
den pas bekeerden Sybrand de Flines, den gelukkigen bruidegom
van de weduwe Agnes Block, in 't bijzijn van Vondel en tal van
andere personen uit zijn kring. Den volgenden dag zijn wij tegenwoordig bij het huwelijk van het bruidspaar in hetzelfde kerkje:
de beide bekeerlingen Sybrand de Flines en Agnes Block; en bij
het eenvoudige feestmaal hooren wij Vondel zijn heerlijk huwelijkslied voordragen: "Ter bruilofte der eersame getrouwden Sybrand
de Flines en Agnes Block." (v. Lennep, Vondel, XII, bI. 54.)
Inderdaad, de voorstelling en beschrijving is zóo levendig
en juist, dat wij meenen er bij tegenwoordig te zijn. Vondels
bruiloftsvers is even katholiek van toon, als dat op S. Agnes' feest,
en men kan niet nalaten van Lennep en Thijm gelijk te geven,
dat zij, zeker Agnes Block, maar dan ook haar man Sybrant, tot
de Katholieken rekenen.
En toch .... ! noch Sybrand de Flines, noch Agnes Block
zijn katholiek geweest. Het gaat mij aan 't hart, alsof ik een
beeldstormer ben, die enkele van de mooiste beelden en paneelen, door mijn onvergetelijken leermeester vervaardigd, moet
omverwerpen en vernielen; maar de historische waarheid mag
niet verzwegen worden. De taal der koude, onweêrlegbare documenten moet ik laten spreken.
Op 18 December 1694 maakte Agnes Block, huisvrouw van
Sybrand de Flines, haar testament voor den Amsterdamschen
Notaris Jacobus van den Ende. Zij legateert daarin aan en ten
behoeve van de armen van de Vereenigde Waterlandsche en
Vlaamsche Doopsgezinde Gemeente binnen Amsterdam, onder de
welke leeraar zijn Jacob Abrahamsz. v. Vleuten en Dr. Galenus
Abrahams, f 2000.-; en verder aan het Weeshuis, ook tot onderhoud en aankweeking van goede en bekwame leeraars in de
meergemelde gemeente, f 2000.-.
Wij staan hier voor een raadsel. Vondel schrijft twee door
en door katholieke verzen voor zijn doopsgezinde nicht Agnes
bij wie hij, volgens getuigenis van Brandt, eiken Vrijdag het middagmaal ging gebruiken, en die dus blijkbaar ter wille van haar
roomschen oom het katholieke voorschrift van den vischdag
onderhield. (Zie hiervoor bI. 74).
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Toch dient opgemerkt, dat, indien het gedicht" Ter bruiloft
van het zuiver Lam," niet in Vondels handschriften het opschrift
droeg: "Ter bruiloft der E. getrouden Sybrant de Flines en Agnes
Block," niemand er aan zou denken, het als een bruiloftsvers te
beschouwen. Het is veeleer een uitnoodiging om het H. Sacrament te ontvangen, en de geestelijke bruiloft van het Lam Gods
te vieren. Is het wellicht een vers, vroeger door Vondel vervaardigd, doch bij gelegenheid van Agnes' bruiloft, om de toevallige
woordspeling. die het· bevat, te pas gebracht? Maar dan blijft nog
het andere gedicht: .,Op S. Agnes' feest" te verklaren, dat zonder
twijfel voor Agnes Block gedicht is en van roomsche gedachten
overloopt. Het raadsel moet nog worden opgelost i doch kan voor
een deel verklaard worden uit de goede verstandhouding, die in
de meeste families in de I7 e eeuw, ondanks de geloofsscheiding,
was blijven bestaan. Die scheiding was meestal voor het uiterlijk,
in politiek en regeering, en door de predikanten aangewakkerd.
Tal van families, die katholieke en protestantsche leden
telden, bleven toch vertrouwelijk met elkander omgaan en waardeerden elkanders godsdienstige gevoelens, of - waren er onverschillig voor. Dat de oude Vondel aan Agnes Block zijn verzen
in roomschen trant wijdde, kan deze wijLe vrouw, die den dichter
hoog vereerde, niet onaangenaam zijn geweest. Vondel kón nu
geen anderen toon meer aanslaan, en de schoonheid van het
vers moest toch ook de fijngevoelige, doopsgezinde Agnes treffen.

Vondels geloofsgetuigenis, "Peter en Pauwels," staat mysterieus
midden tusschen twee vrouwelijke figuren: Eusebia en Magdalena
van Erp. Onmiddellijk na den titel, als in het voorportaal van
den grootschen tempel der Apostelen, staat de "Opdracht aan
Eusebia" gegrift. Niemand kan die eerste verzen ongelezen of onopgemerkt laten; de dichter vestigt met nadruk uw aandaght er
op, als een geheel voornaam en bijzonder gedeelte van zijn werk.
En nadat gij hem de martelingen van Petrus en Paulus, den
eersten Paus, en den grooten godsgezant, hebt zien opvoeren,
stelt Vondel U voor de onsterfelijke verzen van "De Kruisbergh,"
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de herinnering aan Jezus' dood op Golgotha, als in onafscheidelijk verband met den dood zijner Apostelen; opgedragen !Jan
de schoonzuster van P. Cz. Hooft, Magdalena van Erp, de vrouw
van Justus Baeck, zijn ouden vriend van Scheybeeck. Verschillende Vondelkenners willen "De Kruisbergh" in een vroeger tijdperk van zijn leven verplaatsen, vóor 1630, omdat zij meenen,
dat er geen zuiver roomsche tint in deze verzen zou liggen en
Magdalena van Erp niet tot de Katholieken behoorde.
Vooraf zij eens en voor altijd opgemerkt, dat "De Kruisbergh"
even katholiek is van opvatting en uitwerking als de "Altaergeheimenissen" of welk roomsch vers ván Vondel dan ook. Ziehier
de bewijzen uit de verzen. Dat de "Aertsengelen manne en nektar
kneden uit leliewit en roozenblos", kan niets anders beteekenen,
dan dat Christus' lichaam en bloed in brood en wijn veranderen
in de offerande, die de Aartsengelen opdragen aan God.
Wat bedoelt Vondel anders dan zijn eigen bekeering wanneer hij zingt ':

o

artseny voor alle krancken!
Vergun mij oock een druppel nat.
Bevloey mijn' dor en dorstigh bladt,l)
En leerme mijn Verlosser dancken.

En zij die met Vondels verzen vertrouwd zijn, herkennen
terstond in .deze regels:
In schaduw van dien roozeboom,
Daar rust het afge;aeghde hart,
Daar vint het stilpijn voor zijn smart,

die andere verzen uit de "Altaargeheimenissen":
Hier bloeit de boom des levens dag aan dag
Hier rust de ziel van 't ijdele bejag
Hier toomt de geest het vleesch zijn dartelheden.

De verzen:
Hier levren d'aders purper uitt
Tot pracht der Koningklijcke bruidt,
Wiens lof van David wert gezongen

zinspelen toch alléén op de Roomsche Kerk.
J) Tong.
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Ik kan mij dan ook niet vereenigen met den kundigen levensbeschrijver 1) van Vondel, als hij zegt: "dat het (De Kruisbergh)
een echt Roomsch gedicht is, moeten wij ontkennen. Het zou
dan zeker een grove onkieschheid geweest zijn, het aan een
Protestantsche vriendin op te dragen. Maar er is geen enkele
reden om het zoo te noemen. Dat elke Katholiek het zou willen
onderschrijven, bewijst niets, want ook elke Protestant zou dat
willen". Ongetwijfeld echter is "De Kruisbergh" bij Vondels bekeering gedicht, en dáárom door hem terstond achter het spel
van zijn bekeering afgedrukt I). Dat het vers aan een protestantsche
vriendin van Vondel is opgedragen valt ook eenvoudig te verklaren, als men de feiten maar beschouwt, zooals zij zich hebben
toegedragen. Men behoeft daarom Magdalena Baeck-van Erp nog
niet roomsch te maken. Zij was ongetwijfeld gereformeerd. Maar
ook haar moet de schoonheid van Yondels verzen bekoord hebben.
Ook Agnes Block is immers wel met roomsche verzen vereerd
door Vondel.
Toen Vondels "Kruisbergh" in 164l achter "Peter en Pauwels"
gedrukt werd, was er in 1640 reeds een afzonderlijke uitgave van
verschenen, "Op Musijck gebraght . . . door Cornelis Padbrué",
den beroemden componist, en het is deze uitgave op muziek, die
door den componist in een sierlijke opdracht in proza, met een
ander gedicht van Vondel, in éen bundeltje, voor het eerst wordt
gewijd aan "De kunstlievende Ioffrouwe Magdalena van Erp" S),
1) Dr. Leendertz., "Leven van Vondel", bI. 215.

') Er bestaan de meest verschillende opvattingen omtrent het jaar van
dit gedicht: Van Lennep in 1640, aanvankelijk op 1630; Unger vóór 1641;
Van Vloten 1641; Leendertz ouder dan 1640; Alberdingk Thijm denkt aan
1638- 1660, doch antérieur aan 1642 (zie de uitg. van "Peter en Pauwels" bij
v. Langenhuysen, bI. 114); Diferée 1640-41.
I) "J. V. Vondels Kruisbergh en Klaght over de tweedraght der Christe
Princen. Op Musijck gebraght met 4, 5. ende 3 stemmen, etc. met een Basso
Continuo. Door Cornelis Padbrué. Tenor. T'Amsterdam, Hy Broer Jansz.,
Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds Achterburghwal, in de Zilvere Kan.
1640". (Voorhanden in het Vondel-Museum te Amsterdam).
De opdracht luidt:
"De Kunstlievende Ioffrouwe Magdalene van Erp, Huysvrouwe van den
Heere loost Baeck.
Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
Aenmerckende uwe bijzondere ghenegentheidt en smaeck, in 't verhaelen
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In elk geval is de opdracht door Vondel en Padbrué samen
gedaan, en dan vervalt terstond het karakter van een persoonlijke
daad van Vondel, aan die opdracht gegeven 'en wordt alleen het
kunstwerk door dichter en componist aan een kunstlievende
Vrouwe opgedragen, waarin nog juist geen geloofsgetuigenis ligt
opgesloten.
Vondel en de katholieke Haarlemmer Padbrué waren goede
vrinden, zooals uit het geestige en hartelijke deuntje blijkt, dat
de eerste hem omstreeks 1633 toezong:

o

genoegelijcke Thymen,
Als uw tong begint te lijmen,
Op het velt of in het koor
Lijmt gij alles aan uw oor,1) enz.

Bovendien verdient opgemerkt, dat Vondel het slot van
"De Kruisbergh" een belangrijke verandering deed ondergaan, toen
hij het gedicht achter "Peter en Pauwels" deed afdrukken.
van den Kruisberg, of het lijden van Jesus Christus (het welck door Vonder
onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heyliglijck in rijm
vertoont wordt, dat bijna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje
van Gods overgroote liefde 't onswaert) zoo werd ick aengeport dit lofiijck
verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemrne, te bekleeden, om
ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde
van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de dood des kruices
toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot God weder geboet heeft. Deze
liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene,
datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doen ze Joden noch
Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ontziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja,
oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en
allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wij door haer voorbeeld ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en knnstlievende Joffrouw,
dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor
vau onzen gemelden honinghvloeyenden Poeet, die mij voorgetreden was; niet
twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck
wederom wert ghepast op dien welvoegenden naem van Magdalena, die bij
ons als een Vierbaeck is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe
stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefdeJoffrouw,
dit; niet om 't geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer
om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd
hoop te blijven, Mejoffrouw, uwe E. dienstschuldige C. T. Padbrué.
1) Unger, 1630-36, bI. 114.

vrouw van JOOST BAECK,
door CORNELIS VAN DER VOORT(?)

MAG DALEN A VAN ERP,
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Toen het,· m~t de muziek, in 1640 aan Magdalena werd
opgedragen, luidden de vijf laatste regels aldus:
En zieter onder 't puick der Vrouwen
De Christelijcke Magdaleen,
Haer tranen, zuchten en gebeên
God offren met een vast betrouwen,
Dat als een Baeck in 't duister scheen.

In 1641, na "Peter en Pauwels," vinden wij al het persoonlijke
uit deze verzen weggelaten en lezen we:
Men zagh' er onder 't puick der Vrouwen
Bij 't graf, de droeve Magdaleen,
Met balsem tranen en gebeên,
Godt zoeken met een vast betrouwen,
Dat 's nachts gelijck een Vierbaeck scheen.

Het is of de dichter, zoo terstond na zijn bekeeringsdrama,
de verzen, die direct op zijn protestantsche vriendin sloegen, wat
heeft willen wegdoezelen. Ook in de opdracht staat niet meer
Baeck, maar Van Erp, waardoor de zinspeling vervalt.
Vondel draagt in 1648 zijn "Salomon" op aan Justus Baeck
met een voorrede, waarin hij zijn kunstliefde roemt. Het zal wel
geen toeval zijn dat de dichter de witte bladen, achter het treurspel overgebleven, o. a. aanvulde met een gedicht op Maria Magdalena, de patrones van Baecks vrouw, nu naar aanleiding van
de copie door Marten Kretzer gemaakt naar een schilderij van
Titiaan, dat deze boetvaardige voorstelt. Het moet dus stellig
aan Magdalena van Erp aangenaam geweest zijn, haar patrones
in hetzelfde boekje door Vondel herdacht te zien. Opmerkelijk is
het ook, dat de dichter een echt roomsch vers als zijn "Geboortezang aan Gregorius Thaumaturgus, mijn Geboorteheilig" aan het
slot van "Salomon" toevoegde. Dit soort gedichten blijkt dus aan
het echtpaar Baeck-van Erp niet onwelkom te zijn geweest. Misschien
was 't een poging van den bekeerden Vondel om ook zijn vrienden in zijn geluk te doen deelen, evenals beider dochter Debora,
V rouwe van Assumburg en Heemskerk, van wie het vaststaat, dat
zij in 1653, 17 jaar oud, katholiek is geworden. (Zie Dr. H.H. Knippenberg, "Reyer Anslo," 1913, bI. 160.)
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Nu het eerste "mysterie", - indien ik het zoo noemen
mag, - gelegen in de beide vrouwen-figuren die • Peter en Pauwels"
vergezellen, wat de eerste betreft, naar ik vertrouw, eenigszins is
opgehelderd, mag ik niet langer wachten met mijn poging om ook
het tweede geheim tot volledige ontsluiering te voeren.
Dit ligt opgesloten in de .Opdraght aan Eusebia".
Door een briefje van Tesselschade, ontdekt en uitgegeven door
Dr. J. van Vloten, kwam aan het licht, dat zij zich den naam
Eusebia gegeven had 1). Zij noemt zich daarin "de Alkmaersche
Eusebia", omdat zij te Alkmaar woonde en zich geheel aan godsvrucht en haar dochtertje wijdde.
Moeilijk valt bet aan te nemen, dat met dezen toch zeker
niet alledaagschen naam een andere vrouw bedoeld zoude zijn,
nu die, in verband met haar woonplaats, in een brief van Tesselschade
vermeld wordt, en deie neg wellicht gedeeltelijk door haar dochter
Maria geschreven en door moeder en dochter samen onderteekend
is. Dr. Leendertz heeft echter in zijn .Leven van Vondel" (bI. 2 13)
aangenomen dat het des dichters dochter Anna zou zijn, wie de
opdracht aan Eusebia was toegewijd. Zeker, ware Tesselschade
er niet, dan zou men aan niemand eer kunnen denken dan
aan de trouwe A-nna, die haar vader in al zijn leed voortdurend
heeft getroost en geholpen. Maar slechts één bezwaar blijft
er dan bestaan, en wel, dat de opdracht absoluut onverklaarbaar is en een raadsel schijnt, wanneer zij tot Anna gericht
is. Immers, hoe zou deze voor zijn dochter Anna bestemd kunnen
zijn, die, let wel, haar vader was vóorgegaan naar de Katholieke
Kerk, die vóor hem bekeerd was? Hoe kon hij van háár zeggen:
.laat los 1 gij treckt mij neder, die reede al uit den damp der
weerelt was!" van haar, die hem juist uit dien damp had opgeheven. Hoe kan hij Anna aansporen: .omhels dan dit paar helden,
echte Vaders", zij die reeds lang daarin aan haar vader het voor·
beeld gegeven had?
Vondel heeft dus het eerste openbare getuigenis van zijn
bekeering opgedragen aan Tesselschade, de dochter van Roemer
Visscher, zeer gevierd om hare groote gaven, haar geestigheid,
haar goedig hart, zachten aard en schoonheid; vereerd als hun
I) "Tesselschade R. en hare Vrienden", 1852, blz. 38. Zie dezen brief hier
afgedrukt blz. 180, waar getracht wordt den raadselachtigen inhoud te verklaren.
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Muze, zoowe) door Hooft, als Huygens, Van Baerle en al de
vrienden, die toen in en buiten den Muiderkring in de wereld
der schoone geesten den toon aangaven.
Door een onverklaarbaar misverstand is Tesselschade door
de letterkundigen, reeds van het begin der I8de eeuw af, gerekend
van huis uit tot de Katholieken te behooren. Wel vond men het
vreemd, dat zij weinig of niets van die catholiciteit liet blijken,
en zelfs met een protestantsch zeeofficier huwde; maar men verklaarde dit uit "liberaler begrippen", die zij bezeten zou hebben.
Ook haar zuster Anna, de wijze Roemer Visschersdochter, werd
voor een Katholiek gehouden, ofschoon zij evenzeer een protestantschen man koos, versjes vertaalde van protestantsche, ja antiroomsche strekking, en groote vriendschap onderhield met den
fijn calvinistischen dichter Jacob Cats.
Maar men schreef dit alles toe aan de "gegrondheid van
haar Christelijken geest", volgens Beets, en prees het als een
teeken van groote verdraagzaamheid in een katholieke vrouw.
Alberdingk Thijm schreef met groot talent boeiende verhalen over deze beide katholieke zusters, en nam voor zeker
aan, dat Vondel door den invloed van Tesselschade bekeerd zou
zijn tot het Catholicisme.
En toch staat de zaak geheel anders I
Door een gelukkig toeval, vond ik tusschen de protocollen
van het notarieele oud·archief te Amsterdam een akte van het
jaar 1622, onderteekend door de broeders en zusters Anna Roemers, Maria Tesselschade, Pieter Visscher en Nicolaas van Buyl,
als man en voogd van Truitje Visschers, waarbij zij ruim 106
roeden lands afstaan, gelegen in den Zijperpolder, om daarop de
woning voor den predikant te bouwen! (Bijlage XVIII).
Het is bekend, dat Roemer Visscher behoorde tot de ingelanden van de Zijpe. Na zijn dood in 1620 blijkt deze bezitting
dus onverdeeld te zijn gebleven. Vreemd moet het echter in dit
stuk klinken, dat zijne kinderen, die naar men meent voor een
deel katholiek waren, samenwerken tot het stichten van een
predikantsplaats op hun grond. Anna en Tesselschade ten minste,
heeft men steeds tot het oude geloof gerekend. Alberdingk Thijm
neemt aan, dat Roemer Visscher en zijn protestantsche vrouw
Aefgen Jansdr. van Campen, een "akkoord" hadden "om de
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kinderen om en om roomsch en gereformeerd te maken".I) 't Is
mogelijk, maar eenig bewijs is hiervoor nooit bijgebracht. Mij
schijnt echter de vraag, van welk geloof de familie Visscher
oorspronkelijk geweest is, hiermeê nog niet opgelost. Roemer
wordt algemeen voor katholiek gehouden, met libertijnsche en
Erasmiaansche beginselen; Anna en Tesselschade zouden tot het
geloof huns vaders behoord en aanvankelijk ook "liberaler begrippen" hebben aangehangen. Waarom? Waarop steunen deze
veronderstellingen? Nergens heb ik er ooit eenig bewijs voor
kunnen vinden; en ik meen, dat het ook niet noodig is daarnaar
te zoeken, omdat de oplossing zoo voor de hand ligt. Is dat
zoogenaamd aanvankelijk afwijken van roomsche beginselen, om
er later weer meer aan te hechten, bij Anna en Tesselschade,
niet heel eenvoudig te verklaren door aan te nemen, dat beide
zusters oorspronkelijk protestant waren, maar in later jaren katholiek zijn geworden? Er is ook geen enkele reden om aan te
nemen, dat hun vader niet protestant was.
Vanzelf rijst de vraag: hoe is de legende omtrent Roemer
Visschers geloof ontstaan? De schuld hiervan komt neêr op Jan
Wagenaar, die echter voorzichtig schrijft: "Ik meen, dat Roemer
Visscher, evenals Spiegel, zich altoos gehouden heeft bij de
Roomsche Kerke, in welke hij opgevoed was."
Na hem heeft Mr Jacobus Scheltema (in 1808) de veronderstelling van Wagenaar tot zekerheid gemaakt door te schrijven: "Hij
bleef bij de Roomsche Kerk"2) Sedert is de ronde Roemer roomsch
gebleven en hebben alle schrijvers hem in dit geloof bevestigd 1
Zelfs zoude men ook daartegenover een bewijs kunnen bijbrengen, dat Roemer Visscher tot de Doopsgezinden behoorde. In het
protocol van den Amsterdamsehen notaris Jan Franssen Bruyningh
komt namelijk op 8 Maart 1599 een akte voor, die hierachter als
bijlage VI is afgedrukt, waarin "de Eersame Roemer Visscher,
coopman binnen de voorz. stede, oudt omtrent 47 jaar 8), die
1) "Vespreide Verhalen." I. 216.
') "A. en M. Tesselschade" enz bI. 77.
3) Roemer Visscher zou dus in 1552 geboren zijn, en niet in 1547, zooals
gewoonlijk wordt aangenomen. Dat deze leeftijd op een misverstand bij den
notaris berust, heb ik evenwel aangetoond in mijn opstel in ,,oud-Holland.
1915, bI. 208: ,Aanvullingen tot het leven van R. V."
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welcke by syn manne waerheyt, ware christelycke woorden, op·
rechte geloove, eere ende vromicheyt in plaetse van eede ...
verclaert ", enz .
. Deze woorden zouden allen twijfel kunnen opheffen omtrent
een vermoeden van catholiciteit bij Roemèr Visscher, en doen
hem kennen als misschien doopsgezind .. Met grond mag dus ook
wel worden aangenomen, dat zijne dochters Anna en Tesselschade tot dit geloof behoord hebben,· of hervormd waren. Zij
moeten dus, daar zij in later jaren als overtuigde Katholieken
bekend zijn, evenals Vondel, van geloof veranderd wezen .
.Dat een zoodanige verklaring het bewijs van doopsgezindheid
zou medebrengen, nam ik aanvankelijk aan, evenals Dr. Leendertz
in zijn "Leven van Vondel," waar in de noot op bI. 15, van
eenige getuigen gezegd wordt: "alle getuigen verklaarden "bij
ware woorden, in plaats van eede" en waren dus Doopsgezind".
Toch is het waarschijnlijker dat Roemer Visscher hervormd was;
en vermoedelijk Anna en Tesselschade de Calvinistische leer toegedaan waren, zooals straks blijken zal. In elk geval waren zij
oorspronkelijk niet katholiek.
Later is mij overtuigend gebleken, dat een dergelijke verklaring
in de notarieele akten een algemeen aangenomen formulier was,
waaraan lieden van allerlei richting zich hielden. Ik heb deze uitdrukking gevondt:n zoowel waar het betreft de akten van Katholieken en Doopsgezinden, als Hervormden, en zelfs van Israëlieten.
Voor het geloof van R. Vis sc her en zijn dochters is dit dus volstrekt geen afdoend argumen t. Het bewijs, dat ook de kinderen van
Roemer Visscher niet katholiek (zooals steeds is beweerd), maar
hervormd waren, evenals hun moeder Aefgen Jansdr. van Campen,
is gemakkelijk te leveren. Behalve uit het door Mr. Rake 1) aange·
haalde vers van Huygens (al zijn verzen met omzichtigheid als
historische bewijzen te gebruiken I), blijkt, dat Tesselschade hervormd was, uit het feit, dat zij 6 Juni 1614 in de Oude Kerk te
Amsterdam als doopgetuige stond over het oudste kind van haar
zuster Truitje. (Zie Unger, Oud-Holland, lIl, bI. 168). Vreemd is 't,
dat deze gevolgtrekking aan Unger ontgaan is. Een roomsche vrouw
t) Zie zijn artikel: "Tesselschade Hervormd of Doopsgezind," in Tijdschr.
v. N. T. en L. Jg. 33, bI. 162. Hij leidt af uit Huygens' vers: "Is Tessel op het
pad na Roomen van Geneven ?" dat zij niet Doopsgezind, maar Hervormd was.
10
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kón en m6cht dit niet doen in een Hervormde Kerk. Roemer
Visscher liet zijn kinderen Geertruyen Grietje opnemen in de Hervormde Kerk. (Zie De Roever, Oud-Holland, I, bI. 243, noot 4). Voor
Geertruy blijkt het ook uit haar huwelijk in de Hervormde Kerk, bij
Unger, Oud-Holland lII, bI. 167. En bovendien nog uit het feit, dat
zij alle vier hare kinderen in de Oude Kerk liet doopen. (Unger,
t. a. p., bI. 168). Toen De Roever (Oud-Holland, I, bI. 241, v.o.)
klaagde, dat de doopboeken der Roomsch-Katholieken na 1578
te Amsterdam niet meer aanwezig zijn, en dit betreurde in verband met de onzekerheid omtrent de geboortejaren der kinderen
van R. Visscher, verkeerde hij nog in de meening dat zij katholiek
waren. Zouden die data, nu men beter is ingelicht, niet te vinden
zijn in de doopboeken der Hervormde Gemeente? Ik weet niet
of die nog voorhanden zijn. Tesselschades huwelijk met den Protestant Crombalch, 29 Oct~ber 1623, is ook een nader bewijs
voor haar Hervormd geloof. Taddea, haar oudste dochtertje,
wordt 19 Februari 1625 hervormd gedooptl). Bij de aanteekehing
op 4 September 1647 van het overlijden van Tesselschades tweede
dochter Maria, te Alkmaar, staat geen vermelding omtrent
den doop. Het ligt voor de hand, dat zij, v60r of na haar moeder,
in 1642, evenals deze katholiek is geworden. 2)
Neemt men een overgang op later leeftijd voor beide zusters
aan, dan wordt ook veel opgelost, wat in haar optreden, in haar
verhouding tot anderen, vreemd en onverklaarbaar schijnt. Zoo
kort mogelijk zal ik dit aantoonen.
Anna geeft, tot omstreeks 1642, toen zij haar zoons naar
Antwerpen bracht om ze bij de Jezuïeten ter school te doen, geen
enkel bewijs van katholieke gezindheid. Integendeel, zij toont
zich in alle opzichten een Protestante. Zij vertaalt tusschen 1602
en 1,614 de "Cent emblèmes chrestiens" van Georgette de Montenay,
gedichtjes vol streng protestantschen, zelfs anti-katholieken zin.
Nu mogen Van Vloten, Moltzer en Beets hierin een bewijs voor
de "gegrondheid van haar kristelijken geest" zien, en een teeken
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t) MededeeJing van den heer C. Bruinvis te Alkmaar. Zij
31 Aug.
I) De "attestatio vitae" betreffende een aantal leden der familie van
Campen in 1633 notarieel vastgesteld, is ook voor de genealogie van de familie
Roemer Visscher van beteekenis, waarom zij aan het slot der akten over haar
wordt medegedeeld. (Bijlage XXIII.)
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van groote verdraagzaamheid in een katholieke vrouw; er bestaat geen reden om voor deze vertaling een verontschuldiging
te zoeken, immers ook Anna's groote vriendschap voor Jacob
Cats is in een katholieke vrouw volstrekt onverklaarbaar, en een
bewijs, dat zij toen nog protestant was.
Beets plaatst een lofdicht van Anna op Stalpaert van der
Wiele's .Lofsanghen van de Heyligen" in 1621. Doch al zou
hieruit afgeleid kunnen worden, dat zij in dit jaar reeds goed
met dezen roomschen priesterdichter bekend, ja bevriend was,
een afdoend bewijs voor haar catholiciteit is het nog niet. In
1630, bij Stalpaert's dood, maakte zij ook zijn grafschrift. Ook
Vondel heeft toch, ongeveer in dezen tijd, een vers geschreven
voor Stalpaert van der Wiele's • Vrouwelijck Cieraadt", zonder dat
.er toen reeds sprake was van roomsche neigingen bij den dichter.
In 1622 dicht Anna een zeer vroom "Gebet op den Beedach",
waarin dit vers
Laat u bedruckte kerck niet hulpeloos vergaen.

Dit betreft toch zeker niet de Katholieke Kerk.
Haar huwelijk in 1624 met den protestantschen Baljuw van
de Nieuwe Zijpe, Dominicus Boot van Wesel, pleit evenmin voor
haar katholiek zijn.
Eerst omstreeks 1640 begint Anna blijken van katholieke
gezindheid te vertoonen; dan zendt zij een gedicht aan den Antwerpschen Kanunnik Johannes Hemelaer 1), een bekeerling, en
eindigt zij een vers aan den Augustijner pater Mantellius 2) te
Antwerpen met deze veelbeteekende woorden:
Geluckich Man! •.. gedenck ons, och
Bidt voor ons arme soeckers doch. 3)
1) Johannes Hemelarius (van Hemelaar) was een rijk Hagenaar, die te Antwerpen katholiek werd, in den geestelijken stand trad en een voorname rol
speelde in de geleerde en kerkelijke wereld. In 1633 hield hij de lijkrede op
den Bisschop MaldertIs. Hemelaar stond in vertrouwelijke briefwisseling met
Hugo de Groot te Parijs. Ik bezit van dezen een onuitgegeven brief aan
Heme1aar, een andere is te vinden in Rogge's Bibliotheca Grotia11a, No. 436,
p .. 70: "Grotius Johanni Hemelario." Hij nam blijkbaar de Groots geldelijke
belangen waar, tijdens zijn verbanning.
2) Beets, Alle de Gedichten van A. R. V. 11, 242.
Pater Joannes Mantellius gaf in 1637 een bundel Emblemata uit, een
dichtsoort verwant aan het werk "an Anna Roèmers. Het boek is in mijn
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De juiste tijd, dat Anna Roemers katholiek is geworden, is
niet bekend. Zij was dit blijkbaar reeds tijdens het leven van haar
man, Dominicus Boot, die zich in 1646 nog als student aa.n de
Leidsche Hoogeschool liet inschrijven. 't Is zeker, dat zij reeds in
1642 katholiek was, want in April van dit jaar schrijft Barlaeus
aan Puteanus te Leuven, waarheen zij haar zonen ging brengen:
»Religionis verstrae est, filiosque duos disciplinae ]esuitarum apud
vos commisit" 1).
Voor Tesselschade blijkt het nog met meer zekerheid, dat zij
tot omstreeks 1642 steeds protestant is geweest. De geestige Tesselschade behoorde tot de meest gevierde leden van den vriendenkring, die van tijd tot tijd de gast was van den Drost Hooft op
het slot te Muiden. Als zij tegenwoordig is, wedijveren de hoog
ontwikkelde en spiritueele vrienden, om haar een waardige hulde
te brengen. Nu is het haar zang, dan haar snarenspel, dan een
pittig naïef versje; straks een mooie teekening of borduurwerk;
dikwijls ook een met groote kunst en vaardigheid geëtste glazen
roemer, die de bewondering van het gezelschap opwekt. Lang nog
daarna schrijven de vrienden Hooft, Huygensen Van Baerle
elkander over al het geziene en gehoorde kunstgenot, en huldigen
zij in briefjes, zwaar van vernuft en galanterie, de toch zoo eenvoudige Tesselschade. In 1622 zendt Huygens zijn »Costelyck Mal"
aan Anna, Tesselschade en Hooft. Het is niet aan te nemen, dat
Constantin aan twee katholieke vrouwen in gezelschap van een
zeer vrijzinnig protestant als Hooft, de verzen gericht zou hebben,
waarmede zijn epdracht begint. Huygens is in Engeland,
. " daer Roomen buyten slingher
'T vervloeckende gedreygh van zijn gelasen vingher
Voor doove deuren sendt; daer aen den Heil'gen dis
On-overlichaemt Broodt der zielen voetsel is. 2)
bezit en getiteld: "Speculum peccatorum aspirantium ad selidam vitae emendationem, sive admiranda S. Augustini Conversio... emblematis ornata.
Antverpiae apud Henricum Aertssens, 1637."
Met fraaie titelprent en emblemata van Petrus de Jede naar E. Quellien.
Zie Dr. de Vries, Emblemata, 200, waar dit boek echter geen afzonderlijk
nummer heeft. 3) Beets, H, 256.
1) Epist. 1I, 867. "Zij is van uw godsdienst en heeft haar twee zonen
toevertrouwd aan de opvoeding door de ]ezuiten ten uwent."
') Worp, De Gedichten van C. Huygens, I, 259.
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Aan drie protestanten waren deze verzen van den kant van
Huygens zeer natuurlijk en gewoon. Twee katholieke jonkvrouwen
moesten zich ten zeerste beleedigd achten over zulk een grofheid.
In hetzelfde jaar 1622 is de hierboven reeds genoemde notarieele akte (Bijlage XVIII) opgemaakt en onderteekend, zoowel door
Anna als Tesselschade, om de stichting van een predikantsplaats in
de Zijp te bevorderen. Het huwelijk van Tesselschade met den nietkatholieken Allard Crombalch werd gesloten op 29 October 1623.
Ook in de eerstvolgende 12 of 13 jaren geeft Tesselschade nog
geen teek en van katholieke gevoelens. Nooit hebben tot nu toe
Hooft of Huygens, noch Van Baerle haar wegens haar godsdienst
verwijten gedaan. of er zelfs maar eenige toespeling op gemaakt.
Op 27 Mei 1634 treft Tesselschade de zwaarste slag haars levens
door het overlijden van haar oudste dochtertje Taddea, spoedig
daarna, op den 28 sten, gevolgd door den dood van haar man
Allard Crombalch. Stellig werd door deze rampen een groote
omkeer in haar leven teweeggebracht. Wel bleef zij nog in gestadig verkeer met haar oude vrienden; maar de smart schijnt
haar voor geheel andere indrukken, dan zij haar geven konden,
ontvankelijk te hebben gemaakt.
De vrienden nemen hartelijk deel in haar groote smart en
ofschoon Huygens in een fraai sonnet zijn gevoelens uit, geen
woord komt er in voor over roomsche gezindheid.
Zeer opmerkelijk is het, dat Caspar van Baerle, die 19 Juni
1635 zijn vrouw verloren had, kort daarna op Tesselschade verliefd raakt en 26 Maart 1636 aan Huygens over haar schrijft:
"Sunt plurima, quae in ista matrona veneror et suspicio. Est
aliq uid, q uod displicet, cuj us nota est t". 1)
Uit deze woorden zou men kunnen lezen, dat Tesselschade
toen reeds katholieke neigingen gevoelde, wat ook uit vroegere
verzen, door Huygens aan haar gericht, zou kunnen worden opgemaakt. Bijvoorbeeld het gedichtje van 1633, toen zij Apollonia
van Veen tot het geestelijk leven zocht te raden.
Dat Apollonia katholiek was, wordt echter betwijfeld (vgl.
Alb. Thijm, Werken, X. 268). Ook behoeft ngeestelick leven" nog
1) "Er is zeer veel, wat ik in deze Vrouwe vereer en hoogacht. Doch er
is iets, dat mij in haar mishaagt, waarvan het teeken is een t n •
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juist niet roomsch kloosterleven te beteekenen ; maar 't kan ook
van een afgezonderd, ongehuwd leven gezegd worden, als b. v.
Anna Maria Schuurmans en Antoinette de Bourignon leidden.
Doch dergelijke toespelingen geven nog geen zekerheid, dat
Tesselschade toen reeds van geloof veranderd was, hoogstens
dat er vrees voor bestond bij Huygens en Van Baerle. Een bekeering gaat in den regel niet plotseling, doch er zijn jaren van
overweging en voorbereiding noodig. Ook bij Vondel was dit de
weg. Nog in 1637 had Tesselschade, bij den dood van Huygens'
vrouw, hem het volgende troost-sonnet gezonden, dat hij gedurende zijn geheele lange leven niet heeft kunnen vergeten en nog
in 1681 herdacht:
AEN MYN HEER HOOFT OP HET OVERLYDEN
VAN MEVROW VAN SULEKOM.
Die als een Baeck in Zee van droefheidt wort gehouwen
Geknot van stam en tack, en echter leeven moet,
Zeynt Uw dit swack behulp voor 't troosteloos gemoet,
Gedompelt in een meer van Baerelycke rouwen,
Zeght Vastaert dat hij moght pampieren raet vertrouwen
Zoo dinnerlijcke smart zich schriftlyck uyten kon,
Hij staroogh in liefs glans als Aedlaer in de Son,
En stel syn leed te boeek, zoo heeft hij 't niet t' onthouwen.
Pampier was 't waepentuijch, waennee ick heb geweert
Te willen sterven eert den Heernel had begeert,
Daer overwon ick meê, en deed mijn Vyand wijeken.
Zijn eijgen letter leer hem matigen zijn pijn,
Want quelling op de maet en kan soo lel niet syn;
Besweerhem dat hy sing op maetsang droevelijcken,l)

Professor Van Baerle was een geestig en galant geleerde, die
wellicht het door hem gevreesde kruisje wel over het hoofd zou
hebben gezien, als zijn wensch vervuld ware geworden; Huygens,
een veel meer belangloos vriend van de weduwe, nam haar neiging tot het Roomsche geloof veel ernstiger op.
Huygens was een degelijk man, van strenge beginselen, uit1) Door mij teruggevonden in afschrift van Jacob Baeck en uitgegeven
in het Gedenkboek van De Violier. MCMI-MCMXI. Bladzij 4°,
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muntend door ongewone .schranderheid, vlugheid van geèst, en
buitengewone ontwikkeling, en vóór alles gehecht aan zijn godsdienstige overtuiging. Hij was een hartelijke en oprechte vriend
van de geestige Roemers dochter, reeds van haar jeugd af. Indien
dan ook iemand op een gunstigen uitslag kon hopen bij zijn
pogingen om de roomschgezinde weduwe van haar voornemen
af te brengen, dan was hij het.
In de eerste helft van Januari 1642 (Vondels overgang is
van 17 Nov. 1641) schijnen de geruchten over haar Roomsch
worden aan Huygens bijzonder duidelijk te zijn geworden.
Nog op 13 Januari ontving hij van Tesselschade en haar
zuster Anna eenige "suikerpeenen, " een versnapering ten geschenke, wat hij met een geestig versje beantwoordde. Den volgenden dag kwam hem zijn oude vriendschap met Tesselschade
weer voor den geest, en in die herinnering dichtte hij, met een
aardige1 zinspeling 'Op de vo'Orletters C. en H. van Const. Huygens, die in den naam Tesselscka voorlwmen.
AANGEDOOPT MAETSCHAPP TUSSCHEN TESSELSCHA en C. H.1).
Wel voeld' ik van der jeughd, daer was een dieper grond
Die mij aen Tesselscha oorspronkelick verbond:
Wel tuyghde mij mijn hert, daer was wat meer als Sterren
Dat hem in Tesselschaes de'e twijnen en verwerren
C. H. hangt TesselsCHa alom, in, aen, en na,
En sonder C. en HA, bestaet geen' TesselCHa.

Dit. versje is van den 14en Januari 1642. Maar den volgenden
dag, den I sen, slaat hij een gansch anderen toon aan; er was
geen twijfel meer, Tesselschade was op 't punt om Roomsch te
worden; dit trof hem, die n'Og versch 'Onder den indruk was der
hartelijke blijken van vriendschap der vorige dagen, bijzonder diep!
Hij z'Ond haar een geestig versje, om haar met zachtheid,
te doen veranderen. Hij schreef er boven: "De tweede Tesselschade,"
met zinspeling op de eerste schade bij Texel door haar vader,
toen zij geboren werd; in zijn scheeps-assurantie geleden en waardoor aan de d'Ochter haar naam gegeven was.
Dit bewijst dat Huygens toen pas stellig bericht 'Omtrent haar
aanstaanden 'Overgang had gekregen. Waarom hij verbaasd vraagt:
1) Worp, Huygens Gedichten, lIl, 168.
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Is Tessel op het pad na Roomen van Geneven ?
Is d'afgelockte ziel in 't poppe-goed verwart?
Heeft menschen-mijmering bekropen 't hooghe hart?
Heeft Papen duyster licht Gods licht er uyt gedreven?
Is haar welwetendheiJ int doncker uytgewreven?
Is in haar dampigh oog de witte Reden swart,
Het rechte spoor te slecht, het sachte jock te hard?
Is Roemers Roomens kind? 0 Roemer, die dit leven,
Dit slijck gewisselt hebt voor 't eeuwighe besit
Van 't eeuwighe besien, wat toenaem geeft ghij dit,
Dit schip- en goedsverlies, eer 't ancker' of ontlade?
Sij soekt U; maar een mail, een stallicht leidt haar miss,
Haer naelt is 't noorden kwijt, zij zeilt maer bij de giss.
o min als Tesselscha, 0 meer als Tessels-schade!

Wilt gij weten wat Tesselschade hierop antwoordde? - Gelukkig is haar versje ons bewaard gebleven in een dichtbundeltje
van die dagen. Niet lang daarna kreeg Constantijn deze regeltjes
thuisgestuurd (met zinspeling op de voorletters):
DEUNTJE.

Klaes zeide tegen Tryn, wat doe je weer te mis,
Bij dit brooddronken volk, de schatters van de visch?
Tryn sey: mijn lieve Man, zij hebben 't rechte Noord
Van Sin te Pieters schip, daer raakt niet buiten boord;
Zij hebben 't roer en stuur, uw volk zeilt bij de gis,
lck hoor de waarheid, Klaas, en gij hoort altijd mis!

Geen gelegenheid liet Huygens voorbijgaan om door allerlei,
dikwijls zeer geestige, toespelingen de schoone weduwe te overtuigen, dat zij, naar zijn meening, verkeerd zou doen door het
Roomsche geloof te omhelzen.
Achteraf moet men zich echter verbazen, dat geen onzer
letterkundigen uit die verzen van Huygens ooit iets anders gelezen
heeft, dan dat zij zouden gegolden hebben voor de reeds katholieke
Tesselschade een "overgang uit liberaler begrippen tot de leer der
H. Kerk", (Alberdingk Thijm), of het "koesteren van strengere
begrippen op godsdienstig gebied" (Worp), Huygens zegt toch
duidelijk, dat zij overgaat van Geneven naar Rome, en roept den
schim van Roemer Visscher er nog bij, met de vraag: "wat toe1)

Worp, Huygens, Ged. lIl, 168.
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naem geeft gij dit?" Ware de vader ook katholiek geweest, dan
zou deze vraag immers geen zin hebben. Uit dit vers blijkt ook,
dat Tesselschade hervormd was, en niet doopsgezind.
Op 29 Januari werd zij hevig geplaagd door de roos in
't aangezicht. Vol belangstelling zond Constantijn haar in haar
ziekte een versje, maar niet zonder een kleine toespeling op
haar "verstuikt gemoed" te maken:
DE GERONDE ROOS IN 'T AENSICHT VAN TESSELSCHADE.

Waer Tesschelscha niet sieck, sij waer niet om genesen.
Maar 't is de sieckte niet, die van 't ontstoken bloed
Den purpren naem behoudt: lang heeft haar trotse voet
Die voncken van de jeugd vertreden en verwesen.
Een ongeveinsde vriend heeft suchtende bewesen
Sijn mededoogend leed in haer verstuickt gemoed;
En 't heeft haer hertgeroert; en al dat schaemte doet
In eerbar' aderen is in haer wang geresen. (Enz. enz.)!)
D~n

meesten ijver toonde echter de goede Van Baerle. Hem
was 't evenwel blijkbaar, meer dan om haar geloofsverandering,
te doen om de hand en 't hart van Tesseltje te winnen, die hij
vreesde dat hem ontgaan zouden, wanneer zij Roomsch werd.
In Maart komt hij over de Alkmaarsche weduwe in drukke
briefwisseling met Huygens.
Wat was er gebeurd? Een nieuwe ramp had Tesselschade
getroffen. Is het niet, of de Goddelijke Voorzienigheid haar door
allerlei smarten en wederwaardigheden in die dagen tot nadenken
en ernst wilde brengen, om haar gemoed daardoor des te ontvankelijker te maken voor de goddelijke genade? Vondel was
langs denzelfden weg der verootmoediging tot de Katholieke
Kerk bekeerd.
Weer was het een lichamelijk leed dat haar trof. In 't begin
van Maart 1642 'verloor zij haar linker oog, door een vonk daarin
gespat terwijl zij voorbijging langs den winkel van een smid. Haar
oogen, die zoo velen bekoorden, hadden veel van hun aantrekkelijkheid ingeboet.
Van Baerle zond haar een inderdaad voortreffelijk latijnsch
gedicht,2) waaraan de weduwe, die deze taal niet -geheel machtig
1) Worp, Ged. Huygens, I1I, 170.
I) v, Vloten, "Tesselschade Roemers," blz. 34. -

Poem. 1I, 434.
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was, al bijzonder weinig troost gevonden zal hebben. Immers
na een ander latijnsch vers van hem, schreef zij: "Ik ben daarop
als bij de vos en kraan te pas". - Hinderlijke toespelingen op
haar godsdienstige gevoelens hield het echter niet in.
Huygens sloeg een anderen toon aan. en maakte het vol·
gende versje op Tessels ongeval:
Verstaet ghy, 't Tesselscha?
Uw aensicht is aen stucken :
Ten minsten leert hier na
Aen beelden niet te bucken 1).

De dichter vond het toch blijkbaar te grof om het haar direct
te zenden, en vergastte Van Baerle het eerst erop in een brief
van 5 Maart. Deze vermaakte zich ermede met Hooft, diens vrouw
en dochters en had de onkieschheid het daarna naar Alkmaar te
zenden. Hij vond het te geestig om het haar te onthouden.
Zij las het en stuurde Van Baerle het volgende voor Huygens
bestemde an twoord :
U reeden, wel gegront,
Hoe wel ze schier een graw is.
Is smaecklijck in mijn mont,
Om dat se nimmer lauw is 2).
Het snerpend heijl van ons hooch Hoffwycksche Poëet
Behaeght mij echter noch, het sij dan kout off heet.

Hoe lief klinkt Tessels kalme gemoedsstemming uit dit versje l
Ze acht Huygens' vers schier een grauw, maar vindt het toch
nog smakelijk, wegens de warme vriendschap, waarvan het blijk
geeft. Uit het briefje, dat Huygens bij dit versje aan Barlaeus
schrijft, kan met zekerheid worden opgemaakt, dat zij toen, op
5 Maart 1642, reeds tot het katholieke geloof was overgegaan,
immers hij noemt haar "apostatida" , dat is afvallige 3).
Toch gaf Huygens den moed nog niet op, en de houding,
I) Aen beelden, hierin ligt een zinspeling op het aanbeeld van den smid,
waarvan zij, al bukkend, een vonk in 't oog kreeg. Tevens een steek op het
"bukken voor beelden", of Tesselschades katholiek zijn.
2) De heer C. N. Wybrands .ziet, naar hij mij schreef, in deze verzen een
toespelling op Openbaring, 3: 15 en 16.
3) Ego desultorie, ut soleo, tale quid subito effudi, insistens argumento
nuper erga "t~'I àltoa't(i"t~~CIt moto: "Verstaet ghy 't;" etc. als hierboven.
Dat is: "Ik heb, op mijn gewone wijze, plotseling zoo iets geuit, terwijl
ik blijf bij het argument, onlangs tegen de afvallige gebruikt".
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door hem tegen de weduwe aangenomen, komt duidelijk aan 't
licht in den latijnschen brief aan Van Baerle, waarvan hier de
vertaling volgt. Hij is van 4 Mei 1642: (Huygens, Ged. lIl, 180).
"Behandel mij, zooals ik zelf Tesselschade begonnen ben te behandelen,
en haar ook verder zal behandelen, terwijl ik, op heldhaftige wijze, niet wil
vreezen voor het gevaar een oude vriendschap te verliezen; zij moet echter
voelen, dat het mijn doel is, dat ik niet overtuigd kan worden, in een ernstige
zaak iets nagelaten te hebben, waarvan het nalaten mij tot schande en haar
tot nadeel zou strekken. Gij zult hetzelfde doen en zeker spoor ik U aan, het
met alle kracht te doen met bronnen van een betere godgeleerdheid, en gij
zult haar, die afdwaalt van den weg der waarheid, door de liefde tot deugd
terugroepen. Ik zal doorgaan met smaad en scheldwoorden en, daar zij tot nu
toe niet boos wordt over hun scherpte, schijnt het, dat wij niet iets doen,
waaraan wij moeten wanhopen. Zie dus hier, zooals ik zei, nieuwe bijtende
Hollandsche woorden j als gij meent, ze te moeten verzenden, opdat zij ze ziet,
heb ik er niet tegen."

Thans volgen in den brief eenige verzen, die Huygens later
betitelde: ,.Aan Barlaeus voor mijn rouwe bestraffing over Tesselschades miss·geloove."
Sij neme het soo sij will, mijn' Weduw'j 't zij voor baffen 1),
Voor baffen als ick spreeck, voor quetsen als ick salv,
Of mij voor herten-beul, voor argher als Ouc d'Alv;
Barlaee, wijser vriend, ik will, ick moetse straffen:
Soo lang haer' siecken mond soo voddighen, soo laffen,
Soo vuijlen spijse smaeckt; soo lang sij 't Roomsche Calf
Behippelt of bestuijpt, en eert het heel of half,
En heeft myn vrientschap niet als gall en eeck te schaffen:
Gesonde gall en eeck, die rotte wonden kuijst.
Den oor-boor moet van 't hoofd in 't hert door d'oore booren.
Sij neme het soo sjj will: ick snij wel in een' puijst.
Daer 't leven locht vereischt en onder dreight te smooren,
Het vleijen is een' gunst van doodelick gerief:
Ik spaer de roede niet, ick hebb het kind te lief.
"Dit is een hard woord, zult gij zeggen. Maar het is nog harder, mijn
vriend, als Tesselschade, die de liefde en het medelijden van allen verdient,
in het gezicht van vrienden, die niet zinneloos zijn, schipbreuk in het geloof
zou lijden j" enz.

Welke houding Tesselschade aannam, blijkt uil het antwoord
door Van Baerle aan Huygens gezonden op 8 Juni.
1) Baffen, veel praten, kletsen.
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"Tegen het einde \'an den zomer, als de herfst het leger heeft doen uiteengaan, wachten wij U te Leiden. De standvastige Alkmaarsche zal niet afwezig zijn. Zij heeft zich in het hoofd gezet, dat er maar weinige artikelen
noodig zijn voor het geloof jen dat, wat zij van de Roomsche kerk heeft, van
de ceremoniën en de gewoonten der ouden is; het overige behoort niet tot
de zorg en het nauwkeurig onderzoek eener vrouw, die leek is. Der dwalende
behaagt zeer de verklaring van Grotius en, op diens autoriteit steunende, is
zij moeilijk af te brengen van haar voornemen. Uwe roede en harde woorden
neemt zij goedmoedig op en zij zegt, dat zij ze kust, op de manier van kinderen,
die gehoorzaam zijn." (v. Vloten. B1'ieven v. Hoolt, IV, .J06).

Ook Van Baerle's schrijven van 7 Aug. aan Huygens, geeft
een prachtig beeld van de standvastigheid, die Tesselschade
tegenover haar vrienden aannam, die maar niet ophielden haar
aan te vallen wegens haar geloof,
"Van Beverwijk zijn wij als op een zijweg, naar Alkmaar gegaan, waar
de beroemde weduwe, die gij kent, maar niet tot andere gedachten kan
komen. Men klopt bij haar aan een doovemans deur; zij verdedigt zich door
haar eenvoud; en, door haar vertrouwen op de geestelijkheid, staat zij onbewegelijk als boven op eene rots." (v. Vloten, Brz'evm v. Hooft IV, .J07).

't Is onverklaarbaar, dat een schrander man als Huygens
nog den moed had, om Tesselschade jaren achtereen lastig te
blijven vallen met zijn pogingen om haar van geloof te doen. veranderen. Hoogst waarschijnlijk is het dus, dat Tesselschades
openlijke overgang omstreeks 1642 plaats greep, al is 't mogelijk
dat zij reeàs vroeger (1633-36) een sterke neiging tot het katholiek geloof vermoeden liet.
Men heeft er niet lang naar te zoeken, aan wier invloed
Tesselschade haar geloofsverandering te danken had. In November 1644 schrijft Van Baede aan Wicquefort, dat Tesselschade
hem verzocht had naar Alkmaar te komen en dat hij haar zijn
oordeel over de Moederkerk zou schrijven, Hij voegt daaraan
toe: "puto sacerdotis alicuius aut sacrificuli instructu illam scribere,
ut me in arenam cum muliere pertrahant".l) Een jaar later is 't
Barlaeus volkomen duidelijk; hij schrijft aan Huygens (November 1645): "lam cum ]esuitis nobis res est. Forte quia de Tessala
1) Hoofts Brieven, IV, 375. "Ik veronderstel dat zij schrijft op aanwijzing
van een of ander priestertje, om mij in het strijkperk te trekken met eene vrouw."
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omnis sermo".l) En Van Baerle had juist gezien. Leden van
dezelfde orde, die grooten invloed op Vondels overgang gehad
heeft, hebben ook Tesselschade bekeerd. En wanneer wij nu
nagaan, welke geestelijken te Alkmaar in functie waren tijdens
deze zoo gewichtige periode in haar leven, dan ontmoeten wij in
de eerste plaats een voor Tesselschade zeer bekenden naam, den
broeder van Cornelis Gijsbertsz Plemp, haar vriend uit den
Muiderkring, namelijk pater Petrus Plemp van de Sociëteit van
Jesus. Deze was van 16 IS als zendeling te Alkmaar in bediening
en werd, na zijn overlijden op 15 Mei 164°, opgevolgd door
Isaac van der Mije van dezelfde orde, die in 1642 aftrad. Na hem
komt Gerardus Martini tot 1643, toen hij naar Hoorn vertrok.
In dit jaar werd hij te Alkmaar opgevolgd door Theodorus Kievit,
die er tot 1649 bleef, het jaar van Tesselschades dood. 2)
Omtrent Petrus Plemp vermelden de Litterae Annuae, dat
het getal niet te berekenen valt dergenen, .die door hem in 't
ware geloof behouden of daartoe teruggevoerd zijn.3) Tesselschade
zal dus wel tot de laatsten behoord hebben. In verband met
deze groote gebeurtenis in haar leven moet nog een andere naam
genoemd worden. Uit de briefwisseling van Hooft, Huygens en
Van Baerle met Tesselschade is ons de naam van ,.NeefSammer"
bekend geworden, een oude Alkmaarsche heer, die Tesselschade
steeds begeleidt op hare reizen naar Amsterdam en Muiden en
ook op 't Slot door den Drost ontvangen wordt. Van Baerle
noemt hem schertsend: "Haar eeuwigen leidsman, niet zoozeer
den draak als wel den wachter van het gulden vlies, die zorgen
moet, dat niet de een of andere ]ason of Amsterdamsche Argonaut haar wegkape".') Kwam Van Baerle in Alkmaar, dan logeerde
hij steeds bij Neef Sammer. In welke familieverhouding deze
"neef" tot Tesselschade stond is bekend: hij was verwant aan haar
1) Barlaei Epist. 11, No. 475. Pag. 922. "Wij hebben nu met deJezuieten
te doen. Misschien omdat alleen over Tessala wordt gesproken."
2) Allard, Vondels Gedichten op de Soc. v. Jesus, bI. 22.
I) Bijdragen v. d. Geschiedenis v. h. Bisdom v. Haarlem, I, 106, vlg.
t) Epist. 1I, p. 944, No. 493: ,,11Iam hic expectamus, ut Muydam abeat
cum cognato, comite perpetuo, quem, quoties jocari lubet, non Draconem, sed
custodem aurei velleris vocare soleo, ne illud Jason aliquis aut Argonauta
Amstelodamensis auferat."
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man; prof. H. J. Allard heeft bewezen, dat hij katholiek was en
de Jezuïeten te Alkmaar krachtig wilde steunen, zooals blijkt uit
een getuigschrift "naar Rome opgezonden na 1637, waarin het
werk der Orde wordt geprezen, en dat "behalve door vier andere
katholieken, onderteekend is door A. Sammer. 1)
Daar Anna lang te Alkmaar gewoond heeft, zullen ook Plemp
en zijne opvolgers niet vreemd zijn aan haar bekeering.
Nu het aldus zeker is dat Tesselschade in het begin van 1642
tot de Katholieke Kerk is overgegaan, en geenszins, zooals tot nu
toe altijd en overal werd aangenomen, van huis uit Roomsch is
geweest, rijst van zelf de vraag: hoe hield Vondel zich, toen zijn
vriendin van den Muiderkring dit groote geluk was beschoren?
Hij, die in den herfst van 1641, vermoedelijk op zijn geboortedag,
den I7 en November, in den schoot der Moederkerk was wedergekeerd?
Nu Tesselschade zelve eene bekeerlinge blijkt, moet in de
eerste plaats herzien worden de voorstelling de"1- verhouding van
Tesselschade tot Vondel, vooral wat des laatsten overgang betreft,
en kan de invloed van Tesselschade hierop niet bestaan hebben.
Maar dan krijgt ook de "Opdracht van Peter en Pauwels aan
Eusebia" een geheel andere beteekenis; en zij zou, trouwens ook
beschouwd als een gevoelsuiting van den pas bekeerden Vondel
tot de van huis-uit Roomsche Tesselschade, geen redelijken zin
hebben. Maar als opdracht van Vondels bekeeringsdrama aan
een nog niet katholieke vriendin gaat van deze verzen inderdaad
een revelatie uit, die én Vondel én Tesselschade in een licht
stelt, dat nooit op hen heeft gestraald en ons met vernieuwde
bewondering voor hunne groote karakters vervult.
Wij hebben den bekeerden dichter in "Peter en Pauwels"
het openbaar getuigenis van zijn geloof zien geven. Openbaar
droeg hij het op "Aan Eusebia." Volgt reeds uit het onderling
verband van deze feiten, dat deze opdracht toch wel niemand dan
de naar Rome neigende Tesselschade kon gelden, en is het absoluut
onmogelijk, dat zij aan Vondels dochter Anna, of aan een ander
kan zijn gericht; - men behoeft nu slechts kennis te nemen van
deze onsterfelijke verzen, en hun beteekenis goed te begrijpen,
1) Allard, "Wie was Neef Sammer?" D. Warande, 1881, bI. 380.
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om tot de overtuiging te komen, dat Vondel grooten invloed op
Tesselschades overgang gehad heeft.
Reeds te lang heb ik de kennismaking uitgesteld met Vondels
verzen, die, na de brieven en dichtstukjes van Huygens en Van
Baerle, als zonnestralen op een somberen najaarsdag zullen doordringen.
OPDRAGHT AEN EUSEBIA.

Eusebia, nu treck, op Godts bazuinen,
Met my, niet om den lerichooschen muur;
Maer om de stadt, die, met haer zeven kruinen,
De donders tarte, en terghde al 't blixemvuur.
Nu leer met my zachtainnigh oorelogen,
En Rome zelf bestormen op zijn kracht;
Niet met gewelt van schildpadt, ram en bogen,
Waer mee het fel al 't aertrijck t' onderbraght;
Maer met gebeên, en tranen, en twee tongen,
En wonderheên, en afgepynight bloet.
Wat Cresar dwongk heeft Christus dus gedwong~n.
De doornekroon beschaemt den lauwerhoet.
Omhels dan dit paer helden, echte Vaders
Der Roomsche Bruit, en Godtverloofde maeght;
Die, op het bloet van hun doorluchtige aders,
Meer moedts dan op Anchises afkomst draeght.:
Die afkomst quam den gryzen stroom oproeien,
En plante daer, door 't zwaert, vervloeckte Goan;
D'Apostelschap, beknelt in ysre boeien,
Verhief er 't Kruis, gezegent in Godts zoon.
Ghy kust en leest de blaên die eeuwigh leven;
De leliën met roozen overstroit;
Spierwit satijn met martelinckt beschreven,
En bloetkorael op sneeuw,. dat niet ontdoit.
Daer ziet men druck het padt tot blyschap banen.
Daer puft de stanck des kerckers 't weeligh hof.
Daar kiest uw lust geen perlen voor die tranen.
Daar veeght men kroon en scepter uit, als stof.
Terwijl de jeught, met ydelheên geladen,
Den oogenblick des levens wulpsch verquist,
Leert d'aenàacht hier de tyranny versmaden,
En d'ydelheên, noch ydeler dan mist.
Zij leert 'er naer Godts strenge Ridders aerden,
Die 't hemelpadt, op purpur niet betreên,
Maer op de punt van spijckers, sne van zwaerden,
Gekloncken en geknarst door vleesch en been.
Wat is, ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten?
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Wat is het lijf, vermast van snoode pracht?
Der wormen spijze, en voetsel voor de motten;
Een hindernis van 't geen Godt dierbaerst acht.
Dat 's 't wezen uit zijn aengezicht gesneden,
De hemelsche en in klay gevange ziel;
Die haeckt te spoên, met wyde en wisse schreden,
Naar 't zaligh honck, \Vaer op haer liefde viel.
Geen Labyrinth der wee relt kan verwarren
Haer opzet, zoo zy volght den marteldraet,
En 't licht der beide in bloet vergulde starren;
Waer voor het kroost van Tyndar onder gaet.
De Tiber komt ten Apennijn afbruizen,
En schijnt verheught, daer hij hun Graven schuurt;
Geviert van zoo veel Keizerlijcke huizen,.
En Koningen, wier eere als Christus duurt.
Hoe dus? ik raeck geen aerde: mijne veder
Verruckt den geest naer d' Apostolische asch.
Eusebia, laet los, ghij trekt my neder,
Die reede al uit den damp der weerelt was,
En liet u, na mijn afscheit, hier geen beter
Geheughnis, dan Sin t P a uwe I s en Sin t Pet e r.

Het valt niet te verwonderen, dat Tesselschade, versterkt en
aangemoedigd door deze heerlijke verzen van Vondel, de gedichten van Huygens en Barlaeus met gelatenheid in ontvangst nam.
Wat is deze geheimzinnige opdracht aan Eusebia, die nog
nooit in 't rechte verband, noch in de ware beteekenis beschouwd
is kunnen worden, omdat niemand haar kon begrijpen of yer·
klaren bij gebrek aan juist inzicht?
Het gedicht is een blijde jubelzang van Vondel, die volkomen
gelukkig en tevreden is met de overwinning door hem behaald,
met het hooge doel, dat hij heeft bereikt; hij heeft Rome geweld
aangedaan met ootmoedige gebeden en tranen, en de Roomsche
Kerk gewonnen. Maar hij heeft nog slechts één zorg, zijn vriendin
Eusebia, wier hart reeds sedert lang naar het katholieke geloof
getrokken wordt, op te wekken, hem daarin te volgen. ~ Trek
nu, in het beslissende oogenblik, op naar Rome!" Hij schildert
haar, welke martelingen de eerste Apostelen ondergaan hebben;
hoe de wereldsche ijdelheden door hen versmaad zijn geworden,
om 't pad des hemels te betreden door versterving en vernedering. Zij leest dit met instemming in de Martelaarsboeken.
Wat is het lichaam, waaraan wij zooveel zorg besteden? slechts
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een verhindering voor de ziel, die wordt gevangen gehouden, en
belet om haar eenig doel, het verblijf der zaligen, te bereiken.
Vondel raakt in zielsverrukking; zijn dichterveder brengt hem,
als op vleugelen, in vervoering naar de graven der Apostelen,
die hij aan Tesselschade ten voorbeeld heeft gesteld. Maar zij
kan hem daarheen nog niet volgen; zij trekt hem nog neder, nu
hij zich reeds aan de ijdelheid der wereld heeft ontworsteld. Hij
moet zijn vriendin verlaten, zich in geestelijken zin van haar verwijderen, doch als een gedachtenis schenkt hij haar, bij zijn
afscheid, zijn treurspel van Sint Pauwels en Sint Peter, zijn eerste
openbare geloofsgetuigenis.
Kan men zich een overtuigender en krachtiger opwekking
denken om de nog "weerstreven de onbekeerdheid" van Tesselschade tot inkeer te brengen? Past de vermaning over "de ijdelheen nog ijdeler dan mist", waarmede de jeugd haar leven verkwist, niet volkomen op een gevierde, jonge vrouw als Tesselschade,
die was opgegaan in het luchtige en lichte leven in den kring
van Hooft, Huygens en Van Baerle?
En welk een krachtigen, overtuigenden indruk moet het
afscheid van den, door Tesselscbade hoog vereerden Vondel op
haar maken 1 Zij, de onbekeerde, zou een beletsel worden voor
Vondels zaligheid! Aan dezen oproep zou de fijngevoelende Vrouw
niet kunnen weerstaan.
En Vondel bereikte zijn verheven doel. In November 1641
zond hij haar zijn opdracht, en in Januari 1642 wordt het bekend,
dat Tesselschade Katholiek is geworden, woals ik heb aangetoond.
Mij heeft bet verwonderd, dat in de weinige geschriften, die
van Tesselschade zijn overgebleven, geen enkele uiting zou voorkomen omtrent" haar overgang; geen blijk van haar gevoelen bij
die' grootsche gebeurtenis. Dat zulk een herinnering aan haar
bekeering nog niet is gevonden, is dan ook weêr alleen te verklaren uit de vroeger bestaande meening, dat de van huis uit
roomsche Tesselschade in al hare verzen ook slechts oorspronkelijk
katholieke gevoelens heeft geuit.
Maa'r er is onder de handschriften van Tesselschade een on-.
gedateerd gedicht aan te wijzen, dat, indien men het goed leest,
duidelijk de sporen draagt van onder den invloed van Vondels
"Opdraght aen Eusebia" te zijn samengesteld. Daar de dichteres
11
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het uitdrukkelijk bestemt om door Vondel gelezen te worden,
meen ik het op goeden grond zelfs als het antwoord van
Tesselschade op de "Opdraght" te kunnen beschouwen.
Men zal het vreemd vinden, dat de dichteres een zoo verheven
opdrachtsvers, zoo eenvoudig beantwoordt. Doch dit ligt in haar
naïeven aard; de gedachten in het gedicht zijn verheven ernstig.
Het vers is vervat in een brief aan Hooft, die ongedateerd is,
- als meestal de brieven van Tesselschade, - en geen direct
verband er mede houdt,l) Het naschrift van den brief is van meer
belang en luidt als volgt:
"Laat Vondelen het leesen, soo 't De goedt dunckt, want
ick heb het hem belooft, dat ick het De open sen den souw; soo
ick het geluck heb van den Heemel te verwerven, ick wenste daar
de l'ame wel bij te hebben, want het boeckjen is verloeren."
Van Vloten, die dezen brief met het vers het eerst heeft
uitgegeven in 1857, meent dat "de Heemel" en het boekje "de
}'ame" betrekking zouden hebben op twee redevoeringen van Bar·
laeus, die zij van hem ontvangen had. Namelijk die getiteld: "De
Coeli admirandis," en: "De animae humanae admirandis," en beide
in 1636 en 1635 gehouden. Hierdoor zoude men dus Tesselschades
briefje en gedicht in een van beide jaren moeten plaatsen. Maar
behalve dat de vage aanduiding van de onderwerpen dier rede·
voeringen het onzeker m<l:akt, of zij wel door de schrijfster bedoeld
zijn, sluiten zij toch een later jaar voor het schrijven van 't briefje
niet uit. Immers Tesselschade beklaagt zich het boekje verloren
te hebben; dit moet toch waarschijnlijker geschied zijn, toen zij"
het reeds geruimen tijd bezeten had, dan toen zij het pas ten
geschenke had ontvangen en het dus nog zorgvuldig bewaarde
en bij de hand hield.
Een veel krachtiger bewijs voor de dateering van briefje en
vers meen ik te kunnen ontleenen aan den duidelijken terugslag,
dien dit laatste bevat op Vondels "Opdraght aen Eusebia," die
hij in November 1641 tot Tesselschade richtte. Dat zij haar antwoord eerst aan Hooft zond, was volgens een eenmaal onderling
aangenomen regel. Al haar verzen kreeg Hooft eerst te lezen, die ze
dan aan Huygens of van Baerle zond. En juist de speciale wensch,
1) Zie "P. C. Hoofts Brieven" (door v. Vloten). Leiden E.

IV,

241.

J.

Brill. 1857-
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dien de dichteres uit, om dit vers ook aan Vondel te zenden, wat
zij Item beloofd kad, bewijst, dat zij behalve de gewone keurders
van hare. verzen, voor dit gedicht in het bijzonder, ook wenschte dat
het door Vondel gelezen zoude worden. Ik plaats het dus in 1641-42.
CIzi per haver salut heMi tormento, Et breve guerra per eterna pace. 1)
[Petrarca: "In marte di M. Laura", Canz. 11, Son. 12.]
Die Rejsen wil op aerdt, hoe sterker, hoe bequamer,
Maer dese rejs te doen, hoe siecker aengenaemer,
Nae 't hogh' Ytalia, daer nimmermeer verminckt
Jet wat te voorschijn komt, dat in zijn aerde sinckt,
Maer met syn volle lee'n herbooren om te hooren:
Ghij hebt mijn Rijck bemint, Ick heb u uytverkooren;
Daer 't pat soo engh af is, en 't buyten spoor soo breet,
Nu komt het welcom swack, en maeck mij bett gereet
Om deese wech te doen, met leenen, hellen, rusten,
En kan ick niet te voet, 't sal mij te kruijpen lusten;
500 lief is my dees last, die 'k nauw volvoeren kan,
Doch ruylden daer geen Rust van Sadtheyts weelden an,
Hoe laekbaer datse schijnt, ick sal mij min verdrieten
'T willich onbeeren als 't onwillighe genietten
Van segelijcker wegh, daer 't nimmer kon geschien,
Dat ick het Eeuwich Bonck van deese reys souw sien.
Tesselschade Roemers.
Die reysen wil, verlijst gesontheyt, dat s niet wonder,
Om onse Reys te doen, hoe siecker, hoe gesonder.

Blijkt uit Vondels "Opdraght aen Eusebia," dat Tesselschade
nog niet bekeerd was, in haar gedicht komt dit ook duidelijk aan
den dag. Hoe vurig verlangt zij te gaan reizen, geen aardsche
reis, waarvoor een sterke gezondheid noodig is, maar een reis
naar 't hooge Italië, waar zij ziek naar de ziel heentrekt, waar
alles herboren wordt, en Jesus' stem wordt gehoord: "Gij hebt
mijn rijk bemino, ik heb U uitverkooren." - En waarom zou
zij die stem juist uit Italia hooren, indien zij niet Rome op het
oog had? - Den engen weg naar de zaligheid, waartoe zij, ziek
en zwak van ziel, zich het best voorbereidt door zich te buigen,
te leunen en te rusten, dien zij kruipende wil afleggen, als zij
niet te voet kan gaan. Deze last, dien zij nauwelijks kan volbrengen,
1) In de "D. Warande", N. Reeks I, 1876, blz. 596, vertaalt Alberdingk
Thijm deze verzen van Petraca: "Die pijn lijdt om de saligheit, Voert korten
krijgh om eeuwgen vrede".
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is haar z60 lief. Zij ruilde dien niet voor de rust, en de weelde
der voldaanheid. Wat men haar ook zal aanmerken, zij zal minder
verdriet hebben van de vrijwillige versterving, die zij zich oplegt,
dan van onvrijwillig genot van een reis, die meer voordeel
brengt, maar waarop het nimmer zou kunnen geschieden, dat zij
het "Eeuwig Honck" van haar reis zou bereiken.
Op een gewone reis verliest men zijn gezondheid j maar om
Tesselschades geestelijke reis te doen zijn de iieksten het gezondst."
Na deze paraphrase behoeft Tesselschades vers geen verklaring. Is het niet het vurige verlangen van de verootmoedigde nog
onbekeerde ziel, om de reize naar Italie, naar Rome af te leggen,
niets ontziende, geen moeite, geen opmerkingen van haar vrienden,
om haar Eeuwig Honck te bereiken?
Vondel had haar toegeroepen: Eusebia, trek nu, op Gods
bazuin, met mij naar Rome. Leer de ijdelheden der wereld versmaden, en als Gods strenge Ridders (de beide Apostelen) den
weg naar den hemel niet op purper te betreden, maar over punten
van spijkers. Ons lichaam is zwak en vergankelijk en houdt onze
ziel tegen, die wil spoeden naar het "Zalig Honck," waarnaar zij
zoo verlangt.
Het is duidelijk, dat het vers van Tesselschade antwoord
geeft op al deze woorde~ van Vondel en daarmede op de hoofdpunten van zijn opdracht.
De "Roomsche Reis" ter bereiking van het "Zalig Honck,"
waartoe Vondel haar heeft opgewekt, wordt door haar beantwoord met de uiting van haar verlangen naar het "Eeuwig
Honck." Dus een letterlijke- weerklank op Vondels woorden.
Heeft zij, door haar gedichtje aan Hooft en diens vrouw te
zenden, haar vrienden willen kenbaar maken, dat haar geloofs'verandering aanstaande was? De opmerkelijke woorden: "soo ick
het geluck heb van den Heemel te verwerven, ik wenste daar de
l'ame wel bij te hebben," doen het wel vermoeden, zelfs al bedoelt zij er mede de verloren boekjes van Barlaeus, zij zinspeelt
ook op haar gemoedstoestand.
Er is nog een gedicht van Tesselschade, waarin zóó duidelijk
op hare bekeering wordt gezinspeeld, dat ik geen oogenblik
aarzel te verklaren, dat het aan haar gemoed ontweld is, onder
den verschen indruk van haar overgang; ik bedoel: "Maria Mag-
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dalena aan de voeten van Jezus," verzen door haar gemaakt
onder de beschouwing van een schilderij de heilige voorstellend. I)
Deze heilige bekeerlinge, deze boetvaardige zondares, wordt
ook door den bekeerden Vondel hoog vereerd, zooals blijkt uit
het slot van zijn ~Kruisbergh":
Men zagh' er onder 't puick der Vrouwen
Bij 't graf, de droeve Magdaleen,
Met balsem, tranen en gebeên,
God zoeken, uit een vast betrouwen.

Evenzoo toont Vondel zijn devotie voor deze heilige, wanneer
hij bij een schilderij door Marten Kretzer, haar afbeelden de, dicht:
Maria Magdaleen, bescherm
En help den Dichter, daer gij zit
En aan 's Verbidders voeten bidt.

Zij is de patronesse der boetvaardigen, der nieuwe bekeerden.
Hooren wij nu hoe Tesselschade haar naam patrones toespreekt.
MARIA MAGDALENA AAN DE VOETEN VAN ]ESUS.

Ontoyt of toyt ghy u, Maria Magdalene,
Als ghy uw hayr ontvlecht, verwerpt de luyster steenen,
Verbreeckt het Perlen-snoer, versmaet het schijnbaer goet,
En keurt voor vuyl en vals, al wat dat voordeel doet
Om dees uw malsse jeucht het eeuwich te beletten,
En op een stronckel steen uw toeverlaet te setten ?
Godtvruchte vrouw, ·ghy haeckt vast nae een stalen muyr,
Die niet beswijeken kan door tijt of droevig uyr!
En van het laegh begint te slaen uw krulde rancken
Ront om een vaster voet, en wilt den Heylandt dancken,
Die u heft uyt het slijck. Een innerlijck verstant
Verstaet, al spreeckt ghy niet als met het ingewant,
Die Paerlen van uw oogh, ten toon op root Scharlaecken,
Die carmosyne smet der sonden suyver maecken.
Dies spiegelt u, mijn ziel, veracht het vals cieraet,
Of hecht het aen een zuyl van Hemelrijcke raedt,
Welck u altijdts in 't oogh sal tot berouw verwecken ;
Soo kan de ydelheyt u tot vergevingh strecken

1) Joachim Oudaen heeft ook een vers gemaakt op een schilderij ~La
Magdalena moribonda" door Michel Angelo Caravaggio, te zien in de verzameling
van Reinier van der Wolf.
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Van dat u oyt behaecht heeft Weerelt, eer of staet,
Schept moedt uyt des es schets beduydelijck gelaet.
o Sonden wanhoop weerster !
Stilswijgend' deugden eerster !
Stilswijgende verkrijgster !
Meer dan bespraeckte swijgster!
Ghij toont bewijs, dat Godt belooft der sonden soen,
Aen yder, die soo doet; maer niet die 't woude doen.
Is dit niet de uitstorting van het gemoed eener bekeerlinge?
Zijn dit niet dezelfde gevoelens, door Vondel, in zijn opdracht,
aan Tesselschade voorgehouden? Datzelfde versmaden van ijdelen
tooi en opschik, die doen struikelen op het pad naar de eeuwigheid, datzelfde berouw over vroegere gehechtheid aan de wereld,
eer of staat? De gedachten zijn daarbij innig verwant aan evengenoemd "reisgedich t".
Al is dit vers geen terugslag op Vondel's "Opdraght", het
is ontstaan in een sfeer van zóo geheel gelijke gevoelens, dat de
tijdsbepaling van zijn wording niet moeilijk vait en in 't begin
van 1642 gesteld moet worden. Uit denzelfden tijd is ook een
tweede vers op dezelfde heilige in Tessels nalatenschap, getiteld:
"Zinnebeeld op Maria Magdalena."
Hoe werd Tessels overgang opgenomen in den ruimen kring
van haar vrienden en vereerders? - Huygens en Van Baerle
volhardden in hun vruchtelooze pogingen om haar tot andere
denkbeelden te brengen. Nu eens verzocht Huygens haar in
Den Haag zijn gast te zijn, om haar door mondelinge redeneering
te kunnen overtuigen. Dan weer reisde Van Baerle naar Alkmaar
om al zijn theologische wetenschap uit te putten om haar aan
't wankelen te brengen.
Het is van veel belang om na te gaan, hoe verder de geloofsstrijd tusschen de eenvoudige Tesselschade en de beide geleerde
en schrandere vrienden verliep. Wij gaan nu twee jaar verder. Op
3 I Mei 1644 was Tesselschade genoodigd bij Hooft, op de bruiloft
van zijn stiefdochter Constantia Bartelotti met Johan van der
Meijde. Het ging daar vroolijk toe. Barlaeus schrijft over het
feest aan Huygens: "Wij hebben bij den Drost een koninklijk
maal gehad. Links van mij zat Tesselschade, aan mijn rechterzijde een weduwe uit Rotterdam, geheel verschillend van Tesselschade in halssieraden, boezems, manieren, schatten en zeer veel
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anders." 1) In 't begin van September was Tesselschade weder te
Muiden op 't slot met hare dochter Maria en een dienstbode,
maar zij werd zoo ziek, dat zij zich naar Amsterdam moest laten
overbrengen bij haar zuster Truytje Burl, waar zij het bed moest
houden en steeds zuchtte. Zij leed aan de nieren, den buik en
de keel.
Huygens en Van Baerle verkeerden in twijfel, hoe Tesselschade hunne aanvallen opnam. De eerste schreef op r 3 Sept. 1644,
in een latijnsch versje aan den professor:
"Stemt zij toe of zwijgt zij, en schijnt zoo toe te stemmen? Ik weet het
niet, maar zie toch gunstige voorteekenen. De gal van den dichter-medeminnaar is gaande gemaakt; hij vreest voor de zedigheîd der weduwe; hij wordt
rood en verbleekt, knarsetandt, wordt gloeiend en is lijdende. Hij heeft het
gelaat van iemand, die gruwelen overpeinst. Nu gij te Muiden verzadigd zijt,
onthoud U. Voor mij alleen is het geval met den weduwnaar, eigenlijk met
de weduwe, al moeilijk genoeg." 2)

Dat Tesselschade niet zweeg en ook niet toegaf, ondervonden
de beide heeren spoedig. Pas was zij weer hersteld en te Alkmaar
teruggekeerd, of zij noodigt in November 1644 Barlaeus om te
hatent te komen.
Neef Sammer, bij wien hij zou logeeren, verwacht hem, en
Tesselschade heeft een gedicht gemaakt, dat de professor moet
beoordeelen of het bekend gemaakt of afgekeurd zal worden.
De volgende episode uit den strijd, dien Tesselschade zoo
moedig en geestig doorstond, is kenschetsend voor het geheel.
Zij had Van Baerle bij zijn bezoek te harent de gevaarlijke vraag
gesteld, wat hij dacht "de matre Ecclesia", zooals blijkt uit den
1) Epu!ati sumus apud Satrapam ~or;crLÀLl!.roÇ;; clausit !atus sinistrum Tesse!a,
dextrum !atus vidua Roterodamensis, Tesse!ae monilibus, uberibus, moribus,
opibus, et aliis plurimis bus dispar. (Briefwisseling v. Huygens III, 508).
')
Annuit, an tacet, et sic consentire videtur?
Nescio, signo tarnen prospero prospicio.
Invida rivali bilis commota poetae est.
De Vidua quiddam virginitate timet,
Et rubet, et pallet, et frendet, et ardet, et alget,
Et faciem diri quid meditantis habet.
Parcite, Mudiadae saturi; satis ardua solo
Sic mihi cum Viduo res, quia cum Vidua, est.

(Huygens, Gedichten,

m,

323.)
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hierna volgenden brief.]) Zij had hem geschreven: "lck dacht,
dat die kwestie al lang dood was," (n.l. over. den vrijen wil)
"Want soo door Gods genaed de keur niet aen ons staet,
is 't vergeefs gepreeckt: doet go~t en laet het quaet;

500

"die tot preecken bequaem is, die vat dat wel; (gaat zij voort)
"Maer bij 't geloovich volk, wat raét te maecken jack,
't Geen waerheyt is verklaert bij Testament van Hoc?
En soo veel jae en neen,
Mijn hooft en lijdt het niet te brengen overeen."

En nu komt Tessels vraag over de Moederkerk: "Een ieder
kerckkind kent sijn vader, 500 het seyt, maer dat sijn vaeder èn
moeder kent, en is er niet quaelijck aen; want een moeder en kan
geen bastaert maken, na de gemeene wet. Hier wacht ik u oordeel af, ten waer wij beter te swijgen (be)hoeren."
Dit briefje van Tesselschade behoeft wel eenige verklaring,
die er nog nooit voldoende aan gegeven is. Het "Testament van
Hoc" kan m. i. geen goeden zin hebben, dan wanneer men er
onder verstaat het Nieuwe Testament, waarin de voor de Katholieken zoo hoogst gewichtige woorden der Consecratie voorkomen:
"Hoc est enim corpus meum," etc. Vermoedelijk had Huygens
qf Van Baerle dit spottend genoemd .het testament van hoc".
Als men den zin nu als volgt construeert, is, dunkt mij, het
versje van Tesselschade vrij duidelijk: "wat raad, datgene wat
door het Testament (van) omtrent Hoc (est enim corpus meum)
als waarheid is verklaard, tot jok te maken bij het geloovig volk?
De Mis en het H ..Sacrament waren, dit spreekt van zelf,
vaak het onderwerp van de schrijverij tusschen het drietal. Ook
toen in 1645 Vondels "Altaergeheimenissen" verschenen waren,
had Huygens er niets anders voor over dan dit stekelrijmpje:

OP

VONDELENS ALTAERGEHEIMENISSEN.

Dit is de misdracht van een' man
Die qualick mis en misdoen kan,
Wie is de vaer? ick derft u niet seggen.
Men magh het kind te vondelen leggen.
(Worp, Gedichten, IV, bI. 69).

't Is vreemd, dat zulke ernstige, hoogstaande mannen zich
zooveel moeite gaven om met de eenvoudige weduwe over geloofsI) Worp, IV, 8-9. Hooft, Br. IV, 375.
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zaken te redetwisten; maar juist Tesselschades pittige replieken
daagden hen nog meer uit.. Aan Wicquefort, een anderen vriend,
schreef Van Baerle o.a. "Tesselschade vraagt mij haar oordeel
over de Moederkerk. Hare vrij geestige woorden luiden aldus:
"Een ieder kerckkint" (zie hiervoor). Ik denk, dat zij schrijft
op aansporing van een of anderen priester of pastoortje, om mij
in 't strijdperk te halen met een vrouw". (23 November 1644.)
Die gedachte konden zij niet verdragen. "Over Tesselschade, die
verdwaasd is door paapsche grijpvogels, moeten we ook eens
praten", schrijft Huygens aan Van Baerle, op 12 Dec. 1644, en
den 14en schreef hij hem alweer een brief, waarin hij het volgende
ergerlijke antwoord op de vraag van Tesselschade voorsloeg:
TESSELSCHADES VRAEGH NOPENDE DE KERCK.
MIJN WEDER-VRAEGH.
'T kindt, dat zijn Moeder kent en is geen zeldzaem dier;
Het mist er weinighe. Maer 't kind dat sijn Vrouw Moeder
Voll pracht, voll ijdelheid, voll Babijlons gecier,
Voll hoere-pocken kent, en sijn' gesonden Broeder,
Sijn Suster onbevleckt van Bastardij betight,
Om dat sij 't kuysche pad van Waerheid, Wegh en Leven
Naer 't eeuwigh Wesen gaen, dat '5 een ellendigh wight
En medelijdens waerd. Wat naem dan moet men geven
'T onnoosel hoere kind, dat seker schrijft en teit,
En opentlick belijdt, en roemt sich 50nder schroomen,
Het heeft dry Vaderen, een inder Eeuwigheid,
Een binnen Amsterdam, een derden binnen RQmen?

Maar de vrienden zaten er leelijk mede in; ze waren verlegen
met het antwoord: "Wij schijnen, (dus schrijft Huygens in een
latijllsch vers) op de moeilijke vraag van de weduwe te zwijgen
schandelijk en te lang. Eindelijk antwoord ik haar met een wedervraag op haar vraag. Dat is zoo mijn manier en de onbeduidende
uitrusting van een hoveling. Als gij, groote Doctor, iets beters
wilt antwoorden, laat mij het dan nazien, zoo niet, onderteeken
dan ook mijn vraag."l)
Ad Barlaeum.
Ad grave quaesitum viduae siluisse videmur
Turpiter et nimium, tandem respondeo quaerens
Quaerenti, meus hic modulus, mea curta supellex
Aulica. Tu si quid potius rescribere, Doctor
Magne, voles, vide am : si nof!., subscribe rogatis.
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Het vuile versje werd aan Tesselschade gezonden door Huygens.
Zeldzaam kalm nam zij het op, blijkens haar briefje aan Hooft:
"Siet hier metten haest beantwoort u. E Staetlijck swijgen ende
ons Vastaerts l= Constanter] revelka1. 1) lek meen, hy my dees
vuyle dranck toe sendt om U. E. daer mede te genesen, doch 't
en schaedt niet, als 't uE maer baet doet. Laghter maer eens
om en schudt de kors 2) van u lever, het is genoech aen ue
vriendin ne Tesselsch~de Roemers." (Hooft, Brieven IV 245.)
Aan Barlaeus stuurde zij in die dagen ook een vers, waarschijnlijk het antwoord op Huygens' ergerlijk gedicht: "Tesselschades vraegh nopende de Kerck."
Dit antwoord is niet bewaard, maar valt op te maken uit de
repliek van Huygens; wel is overgebleven het begeleidend briefje
aan Van Baerle:
"Mijn Heer. De wijl ick klaer gevoel door u duyster schrijven, dat mijn
Heer den Drost sich qualyck gevoelt, om dat hij me geen oorloff en wil geeven
om ons neef Sammers verlangen te voldoen, soo send ick hier de vaersen,
daer ick mij schier aen vertilt heb, omdat het mijn werck niet en is kerken
te stoffen en schoon te maeckell, doch williche last en valt niet swaer voor
ue vrindinne Tesselschade Roemers." (v. Vloten, Tesselschade, bI. 58.)

Weer geeft de fel bestookte weduwe 't bewijs van groote
kalmte en gemoedsrust. Het is haar taak niet om kerkelijke kwesties op te lossen; maar een vrijwillige last valt licht. Doch het
versje heeft haar inspanning gekost. Jammer dat het verloren is,
want het moet voor Huygens zeer onaangename dingen bevat
hebben. Het deed overal de rondte bij de vrienden, Barlaeus
schreef aan Wicquefort:
"Groet den Heer van Zuylichem, wien ik morgen zal schrijven; ik zal
hem dan meteen de gal zenden, die de goede Tessel tegen hem heeft uitgespuwd."

En later:
"Tesselschade beantwoordt de verzen van Huygens niet aan dezen, maar
aan Hooft; ik heb haar antwoord aan Van Zuylichem gezonden. Ik wilde het
U eens laten lezen." (Hooft, Brieven, IV, 376-377.)

Tessels antwoord schijnt raak te zijn geweest; de heeren zijn
er van in de war, zij weten er geen raad mede.
1) geraaskal.
2) koorts. !fooft was reeds lijdend.

IJl
"Zie, mijn Huygens, (schrijft Barlaeus) welk een gelukkig gevolg uw vermetelheid, of, om zachter te spreken, uw vrijmoedigheid heeft verkregen.
Tesselschade schijnt uw antwoord niet zoo kalm te hebben opgenomen. Gij
bebt baar namelijk ronder geantwoord dan ik, en dit is geen wonder, want
uwe beleedigingen zijn, dunkt mij, licht vergeefbaar; de mijne zouden dat niet
zijn. Ook weduwen gebruiken haar toorn als een wapen van was of van lood,
al naar mate van de menschen, die zij voor hebben. Zij vergeven aan kraaien
en kwellen duiven met verwijten. Zij antwoordt U nog niet, maar heeft een
afschrift van uw antwoord op de vraag betreffende de Kerk aan den Drost
gezonden, om door dien bitteren drank zijn' vierdaagsche koorts weg te nemen.
De .Drost toch is gewoon haar roomsche etterbuilen met een scherp mes open
te snijden, en met bijtend zout in te wrijven. Daarom heeft de listige vrouw,
om zich op twee aanvallers te wreken, twee muren, uit een kalkpot, niet gewit,
maar zwart gemaakt. Ik zal wat zij geschreven heeft aan den Drost zenden.
Ik steven behottden tusschen al dat geschrijf door, ik weet niet door welk
toeval!' (Hoolt, Brieven IV, 314. Brielw. 'lJ. Huygens, IV, 116.)

Den inhoud van Tessels verloren antwoord kunnen wij opmaken uit het vers dat Huygens haar daarna gaf. Zij moet een
zeer scherp vers gezonden hebben, dat verloren is; maar uit
de repliek van Huygens blijkt, dat zij geïnsinueerd heeft, dat hij
niet altijd belangeloos zijn ambt van secretaris der Oranje-vorsten
vervulde. Dit wekte Huygens' verontwaardiging op, en in een fraai
sonnet, dat wij gelukkig nog bezitten, verdedigt hij zich tegen
Tessels aanval (Worp, Huygens Gedichten, IV, 25):
Mijn' Tong en was noijt veil, mijn Penne noijt verkocht,
Mijn handen noijt in strick van Goud of Diamanten,
Mijn Vrijheid noijt verslaefd, om met fluweele wanten
De waerheid aen te gaen, en anders dan ick docht.
Ja, Tong, en Pen, en Hand, en Vrijheid zijn verknocht
Aan 't Vorstelick bevel dat onse Vrijheid plantten,
En tegen 't Spaensch geweld zijn weêrgeweld dorst kanten,
En Babels, (lijdt nog ééns mijn rondheid) vuijl gedrocht.
Maer 't Wereldsche gezagh en gaet niet aen de wortel
Van 't heilighe Gewiss. Ten is geen strijdigh eer.
Een eeuwigh God t' ontsien, en een bescheiden Heer.
Die lijden kan en moet, wat uyt de Waerheid bortel,
Dus eisch ik U strengh recht; geen gunste, geen gena,
Beroemde, maer, eilaas! beRoomde Tesselscha.

Nu meenden de heeren, dat Tesselschade verslagen was:
"Vicimus!" roept Huygens in een gedichtje Van Baerle toe, op
24 Jan. 1645.
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"Wij hebben overwonnen, wij weduwnaars hebben de milt van weduwen
door ons krabben, ongestraft gekwetst. En de lieve Tesselschade heeft de
waarheid geduld. Er moet gedarfd worden, om zoo verstandig te zijn. Zachte
geneesheeren bt'derven de wonden. Als het noodig is, moet men branden en
snijden. Wilt gij, Barlaeus, leeren, en met éen woord te weten komen, onder
welke voorwaarde wij, strenge mannen, nu veilig zullen zijn? Evenver als de
evenaar van de beide weegschalen, even ver als de tweevoet van den voet
afstaat, zoover zij wij van toorn verwijderd. Het is een geschil, maar gal is. er
niet bij."

De geestige woordspelingen van Huygens verdienen wel in
't oorspronkelijke gelezen te worden, omdat zij onvertaalbaar zijn. 1)
Maar ondanks hun vermeende overwinning bleek de strijd nog
niet uit te zijn. Tesselschades kalmte en gelijkmoedigheid tegenover al hun aanvallen, hinderde de vrienden het meest. Zij konden
haar niet boos maken!
"Ik verlang erg te lezen wat Huygens aan Tessel heeft geantwoord",

schrijft 25 Jun. '45 Rarlaeus aan vriend Wicquefort;
"Zij bijt op de lippen en schijnt verontwaardigd, ofschoon zij toch zeer
zachtmoedig is en zonder toorn." (Hooft Briwen IV, 379.)

Huygens was toch niet heel ,gerust op zijn victorie. zooals
blijkt uit het epistel, dat hij dien zelfden dag aan Van Baerle zond:
"Wat dunkt U van Tesselschade? nu zij eIken dag haar gemoed met
allerlei bijgeloovigheid, en haar stijl hoe langer hoe meer met duisternis omwindt. verwart en verwikkelt. Men heeft er een woordenboek voor noodig, al
zien we, dat we nu meer verkrijgen. Ik heb haar uitgenoodigd om dezen
winter bij mij te komen, want ik zal in de lente niet van het gezelschap kunnen
zijn te Amsterdam of Muiden, daar de oorlogsstorm ons weer dreigt.') Ik ben
benieuwd wat zij van uw hart zal gedaan krijgen." (Briefw. N. Huygens, IV, 120.)

Waar schriftelijke pogingen bleken te falen, zou Huygens dus
Ad Barlaeum.
Vicimus, et vidui viduis impune lienem
Rasimus, et verum Tessela, blanda tulit.
Sic sapere audendum est j corrumpunt vulnera mites
Chirurgij cum res exigit, ure seca.
Vin'~ tu discere, vis verbo, Barlaee, doceri,
Qua rigidi tuto conditione sumus?
Quantum lance bilanx, bipes a pedo distat, ab ira
Distamus. Lis est denique, bilis abest.
24 Jan. 1645. (Gedichten v. Huygens IV, 26.)
I) Huygens moest dan den Stadhouder in het leger vergezellen.
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een mondelingen aanval op Tessels geloof beproeven. De vriendschap werd in 't minst niet verstoord. In Februari 1645 kwam de
weduwe een korte week bij Huygens in Den Haag logeeren tot
groote spijt van Barlaeus, die klaagde, dat hij door zijn lessen te
Amsterdam werd vastgehouden, "terwijl gij, Huygens, de weduwe
in bedwang houdt in uw huis, en met uwe vrome gesprekken; en
met uw geleerde woorden haar geloof verbetert." Maar lang hield
zij het niet uit, zooals Huygens klaagt:
Pas hebt gij hier geweest en dreigt weer te vertrekken,
Gij Tessel, is de dag niet éénen dag te reeken ?
Is Alkmaar bij den Haag zoo hagelijk, zoo zoet,
Dat al het Haags behaag voor 't onhaagseh wijken moet?

Het resultaat van alles was, dat Tesselschade bij haar vertrek,
zooals een brief van Huygens meldt, "heel vroolijk zeide, dat zij
volstrekt geen spijt had van haar uitstapje, zoodat ik geloof, dat
wij niet moeten. wanhopen aan haar jaarlijksch bezoek, dat wij
hebben bepaald." Maar eenigen invloed op haar geloof heeft Tessels
verblijf bij Huygens niet gehad, zooals blijkt uit de latere verzen,
die Huygens haar bleef zenden met hetzelfde doel als vroeger.
Nog slechts een paar verzen uit een lang ~edicht, waarmede
hij, 3 Februari 1645, der Alkmaarsche weduwe zijn dichtstuk op
"De Heyligen Dagen" aanbood zal ik hier aanhalen, omdat zij,
indien 't nog noodig ware, het afdoend bewijs leveren, dat Tesselschade inderdaad Katholiek is geworden en gebleven:
Komt, Tessel, uyt de Miss en uyt het misverstand,
lek weet een ree!lter pad naer het beloofde land,

aldus vangt hij zijn 125 verzen lange toewijding aan, waarin hij
op niet altijd kiesche wijze de hoofdwaarheden van het roomsche
geloof tracht te ontzenuwen, doch welk betoog ons minder belang
inboezemt.
De slotverzen zijn nog van gewicht.
Gebeurden U 't geluek, gebeurde mij 't vermaken
Van uw mzsmaaktigheid door mij te zien vermaken!
Vermakelike reis die ik so geeren sagh,
Wat maakt-en ik van U, een nieuwen Heilgen dag!
Maar ons getij verloopt, 't getij van onse jaren,
Wij moeten flux van land, so gij meent meê te varen.
Gij! meent het, Siet ik meen 't. Hier is mijn hart en hand:
Komt, Tessel uit de Jfis en uit het misverstand!
(Huyge1i1, Gedichten, IV, 34.)
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Onnoodige moeite, Tessel kwam niet meer uit de Mis!
In Maart 1645 schrijft Van Baerle aan Huygens: "Wij hebben
nu met de Jezuïeten te doen", als wilde hij zeggen: onze pogingen
zijn toch vergeefsch. (VergeliJk bI. 156- 157.)
Maar 't bleef niet steeds in den toon der vriendschap tusschen Huygens en zijn strijdvaardige vrienden. Uit het vers, dat
hij op 24 Augustus 1645 uit het kamp te Oost-Eeckeloo aan
Tesselschade zond, blijkt dat dit het antwoord is op een verwijt
hem door de weduwe gedaan, dat de voornaamste reden voor al
zijn verzen aan haar, was, dat hij op haar verliefd was. Het heet
"Misverstand" en geeft o.a. de volgende merkwaardige regels te
lezen: (Worp, Ged. IV, 55.)
Hoe? meent ghij daer mijn' Penn eens om den deun den dief stelt,
Dat flux mijn' weecke breijn sijn' sinnen op een Lief stelt,
En dat ick inde boeij, of inde dood moet gaen?
Neen, Weew; leert weewenaers haer hoofsche Tael verstaen,
En hoofsche dichters toe. Mijn hert en is niet banger
Dan Dicht en Rijm vereischt: mijn vier en brandt niet langer
Dan tot het leste vers: En sucht ick dan eens toe,
Het zij in Int I) of wind, 'kblijf even wel te moe;
En altoos buyten 't net dat fuijckigh is van mazen,
En niemand uyt en laet die eens door 't listigh asen
In 't warre-garen raeckt. Want, want, want, Tesselscha,
Ten is de vrijheid niet alleen die 'ck gade sIae,
Als die ghij mij beveelt voor 't waerdste pand van 't leven:
Mijn tweede vrijerschapp bestaet eene tweede beven:
lek schrik voor d'overhand .•...

Welke de gevoelens waren die Huygens, ondanks zijn bekeeringsijver, en zijn vriendschap voor de schoone weduwe bezielden, blijkt uit eenige zeer dubbelzinnige gedichtjes, die hij met
Van Baerle over haar wisselde toen zij bij hem was. Uit de nogal
schuine versjes als "Tesselscha bovf!n mijn slaep-camer," van
Huygens, en "In Tesselam Hugenium suppositis lectis cubantem,"
komt zooveel verkeerde zinnelijkheid voor den dag, dat het toch
haast niet mogelijk is nog te gelooven aan de zuiverheid der
gevoelens van de beide heeren voor de geestelijk als lichamelijk
even aantrekkelijke vrouw. HetzeliUe geldt van "Ad Tesselam
viduam de viduo vidui 1tpb; eÖÀcx~etcxv 1tpOç~wv'Y)crtç."2) Dat is "Aan
1) Inkt.
2) Worp, Gedichten van Huygens.

m,
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Tesselschade, weduwe, over een weduwnaar, aansporing tot
bedachtzaamheid tegenover dezen". Dit versje van Huygens bevat
onder de zinspeling op vijf aardbeien, door Barlaeus geschonken aan
Tesselschade, de meest zinnelijke aanduiding van hare lichamelijke
aantrekkelijkheid en bekoorlijkheden.
Gelukkig, dat de vrome Tesselschade al deze dubbelzinnigheden niet gekend heeft, en al kende zij ze, die zeker niet heeft
begrepen. Dat zij van dergelijke verdachte aardigheden volstrekt
niet gediend was, geeft zij duidelijk te kennen in haar briefje
aan Hooft, uitgegeven door Van Vloten l ), dat tot antwoord dient
op het schrijven des Drossaarts van 6 April 16452,) waarin hij haar
een opheldering vraagt van "het smalle weeuwen lof', d. i. het
vers van Huygens: "Tessel scha boven mijn slaep-camer", waarvan Hooft gehoord had, zonder het te kennen.
Al de ijver van Huygens en Van Baerle om Tesselschade
van haar katholiek geloof af te brengen liep op niets uit. Barlaeus
heeft in een briefje aan zijn vriend Constanter zoo juist hun strijd
beoordeeld. Hij schrijft, naar aanleiding van Tessels verloren versje
in antwoord op Huygens "Misgeloof:"
"Gij hebt goed geantwoord op den brief van de weduwe, maar nog niet
op haar vers, dat erg scherp en bijtend is. Wat gij dan ook pochend moogt
beweren van een strijd zonder gal, zij is niet zonder gal.
Ik wensch niet in uw beider strijd, als "secondant" van een der partijen
buiten de wapenen te blijven, om niet van weêrskanten slaag te krijgen; liever
wil ik deze weduwe beminnen zonder haar te hinderen, dan haar met mijn pen
te prikken. Als twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde. Gij hebt bij Tesselschade een wit voetje [eigenlijk: zijt het kind van een witte hen]. en door
Jupiter gevoed. Gij moogt haar branden en snijden, en zij U, en gij streelt en
vleit elkaar. Gij biedt elkander vriendschap aan gelijk van een vijand gevraagd
wordt, en meteen hakt gij op elkander los en waagt uw gebeente aan de pijlen.
Gij mengt vergif onder zoete pillen. Kortom, gij zijt tooneelspelers, met zwart
besmeerde aange:áchten; gij doet U anders voor dan gij zijt." (Hooi/s
Brieven, IV, 317. Huygens Brieven, IV, 122).

Het is van veel belang deze verzen en brieven in de juiste
volgorde bijeen te vinden, omdat zij Tesselschade in zulk een
schitterend licht plaatsen tegenover haar vrienden, die haar geloof
steeds belaagden en met wie zij toch in vriendschappelijk verkeer
1) "Tesselschade Roemers en haar vrienden", bI. 53.

') "Hoofts Brieven," IV, bI. 176.
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bleef. Zij is zoo juist geteekend door Barlaeus in zijn brief van
1642: "Men klopt bij haar aan een doovemans deur; zij verdedigt
zich door haar eenvoud; en, door haar vertrouwen op de priesters
staat zij onbewegelijk, als boven op een rots."
"Zij spreekt of schrijft niets anders dan over heiligheid."
(14 Dec. 1646 .)
Het verkeer in den Muiderkring schijnt omtrent dezen tijd
vèrslapt te zijn. Wel vinden wij Tessel er nog enkele malen in
terug na haar bekeering, maar, het is Alberdingk Thijm, die dit
reeds heeft opgemerkt 1), het schijnt, dat haar omgang met de
familie Hooft eenigszins afgebroken is geweest .• Bij de brieven
door den Drost aan haar geschreven en die elkander soms vrij
snel opvolgden, vinden wij er geen tusschen 8 Mei 1640 en 13
Januari 1643. De brief van 16 Mei 1-640 is nog hartelijk en geestig,
maar de eerstvolgende van drie jaar later, is niet vrij van stijfheid, hoewel hij ten antwoord strekt op een vriendelijk schrijven
van Tesselschade" . In 1644 is er weer een festijn bij den Drost
te Muiden. (Van Vloten, bI. 46.) Doch den 6den in Grasmaand 1645
schrijft Hooft weder een zeer hartelijken brief aan haar; Soms
beklaagt hij zich, dat zij hem niet meer bezocht.
Hooft stierf in 1647, Van Baerle in 1648. Huygens en Vondel
overleefden hun vriendin, die 24 Juni 1649 te Amsterdam overleed. In 1647 had zij haar eenig overgebleven dochtertje Maria te
Alkmaar verloren. Zij kwam dien slag niet te boven en bleef een
paar jaar kwijnen. Het is niet zeker, of zij daarna te Amsterdam
is gaan wonen, of toevallig daar vertoefde toen zij stierf.
Huygens is zijn belofte, dat hij was
"Eeuwig vriend van Anna en Tesselschä"

ten volle nagekomen. Toen hij den 15 den Juli 1649 het graf van
Tesselschade in qe Oude Kerk te Amsterdam bezocht had, stortte
hij zijn hart uit in dit grafschrifl:
GRAFSCHRIFT VAN JOFFR. TESSELSCHADE VISSCHERS.

Dit 's Tesselschades Graf,
Laat niemand zich vermeten
Haer onwaerdeerlickheid in woorden uit te meten:
All wat men van de sonn derft seggen gaet haer af.
1)

Verspreide Verhalen. I, 299.
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Hoe dats' om 't leven quam
Verhael ick even noode:
Wat dunkt U, moeders? 't was haer dochter die haer doodde,
En die zij 't leven gaf was die haer 't leven nam.
Maar 't kind hadd weinigh schulds:
De Moeder sagh het sterven,
En stierf, omdat sy 't haer geliet te konnen derven:
Soo berste Tesselscha van wat te veel gedulds.
Leert lijden met beleid,
Die van wat liefs moet scheijen :
Had dit hert uitgebloed en tijdig willen schreijen,
T sloeg nog in Tesselseha, en 't waar nog onbeschreit. 1)

Bij gebrek aan nauwkeurige gegevens, valt het nog niet uit
te maken, of Anna RoC?mers v60r of na haar zuster de gewichtige
stap naar Rome gezet heeft. Zeker is 't, dat zij in April van 1642
reeds Katholiek was, zooals blijkt uit den reeds vermelden brief
van Barlaeus aan Puteanus te Leuven. (Epist. 11, 867).
Een tot nog toe niet bekend feit is, dat de man van
Anna Roemers, Dominicus Boot van Wesel, eveneens Katholiek
is geworden en wel onder de leiding van den pater Franciscaan
H. Buitendijk, die in 1640 overleed; wat er op wijst, dat Van
Wesel vóor alle anderen zou zijn overgegaan. 2)
En Vondel? Hij heeft allen, ook Huygens, overleefd. Van
hem is geen gedicht op het sterven van Tesselschade bekend.
Wellicht achtte hij een gebed voor zijn zalige vriendin nuttiger
dan de vele verzen vol lof, waarmede haar afsterven werd herdacht door Jan Vos en andere poëten! Hij wist door wiens
I

1) Haar dochter Maria Crombalchs was 31 Aug. 1647 overleden; de
moeder en tante Anna stonden aan het sterfbed van de 19-jarige (geb. 1628).
Tesselschade kwam dit leed niet te boven. Een katholieke jongeman van zeer
goede familie, Simon Ingels (geb. 1618 te Amsterdam, in 1640 student in de
rechten te Leiden) had blijkbaar een goed oogje op de jeugdige Maria. Hij
maakte versjes op haar zang (waarin hij spreekt van "mijn verliefde borst"),
op haar "ziekbedde" en op haar dood. Hij gaf die in 1658 uit achter zijn
"Lantspel", "De getrouwe Herderin". Hij was een zoon van Johan Ingels,
een vriend van Hooft. (Zie "Hoofts Brieven", TI, 397).
S) Mededeeling van den heer Archivaris C. Bruinvis te Alkmaar, uit het
handschrift van Adriaan Westphalen.
12

jongelings :
nu die opent, nu

geestelijken invloed en voorbeeld Eusebia haar "zalig honck" bereikt had. Toen Vondel op zijn 60en verjaardag, in 1647, zich zoo
eenzaam begon te gevoelen, toen vele van zijn vrienden gestorven
waren, anderen hem om zijn geloofsverandering verlaten hadden,
had de krachtige grijsaard nog een menschenleeftijd vóor zich, want hij heeft daarna nog 32 jaar geleefd, hij werd 91 jaar, toen dichtte hij zijn beroemden "Geboortezang aan Gregorius Thaumaturgus," zijn geboorteheilige, waaraan ik deze merkwaardige
verzen ontleen:
Nu zestig jaar het voorhoofd kreuken,
Het bloed in d'aderen verkoelt,
Het hair besneeuwt, mijn tijdgenooten
Mij vast beswijken voor en na
Rontom en aan mijn zij geschoten,
Terwijl ik hier nog strijde, en sta
Op schildwacht, reede alle oogenblikken
Tontworstelen het zielgevaar
Van 's werelts zorgelijke strikken.
Verstrek me een schilt en beukelaar,
Waaronder ik Gods naam mag eeren,
Vrijmoedig zingen 's hemels lof,
Omhoog gevoert op Engleveeren,
En vlechten uitgelezen stof ....
Deze heerlijke verzen geven zoo juist de stemming weer,
waarin de dichter na zijn bekeering leefde. Hij bleef leven voor
zijn geloof en zijn dichtkunst: "Justus fide vivit." Voortdurend
bleef hij "waken en alleen op schildwacht staan", om voor d~
zaligheid van zijn ziel te zorgen en te strijden. Zijn eenig verlangen was voortaan: in het vaderland daarboven te stijgen,
dáar God te aanschouwen:

"Eeuwig g-aat 'Voor oog-enólik."
DE BRIEF VAN TESSELSCHADE OVER "EUSEBIA".
De voorafgaande geschiedenis van Tesselschades bekeering
geeft mij aanleiding, om eenige langzamerhand door mij bewaarde
aanteekeningen bekend te maken omtrent Tésselschades brief
over "Eusebia", die, zooals men weet een der belangrijkste documenten vormt ter toelichting van Vondels "Opdraght aen Eusebia",
geplaatst VÓór "Peter en Pauwels" .
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Nog steeds blijkt onder de geleerden twijfel te bestaan, wie
Vondel met dezen schoonen naam op het oog had. Ik zal mij
niet begeven in herhaalde weêrlegging van hunne beweringen,
maar mij bepalen tot een verklaring van het raadselachtige briefje,
waarin Tesselschade zich zelf "de Alkmaersche Eusebia" noemt.
Vanzelf zullen dan haar verhouding tot Vondel en andere belangwekkende punten ter sprake komen.
Zoowel Vondels bekeeringsspel "Peter en Pauwels" als de
"Opdraght aen Eusebia" in 164" moeten een diepen indruk hebben
gemaakt bij de uitgave. Wie achter Eusebia verscholen was, kan
niet lang geheim zijn gebleven. Het kan geen gewone vrouw zijn,
aan wie Vondel een gedicht zóó gloeiend van edele gevoelens,
zóó diep van geestelijken zin opdroeg. Brandt schrijft: "het treurspel
gaf minder genoegen, omdat het te Roomsch was in veler oogen. "
De opdracht moet daartoe veel hebben bijgedragen. Dat zij een
katholieke vrouw betrof, zal wel niemand betwijfeld hebben, en
dat zij begaafd en hoog ontwikkeld was, bleek klaar uit den in·
houd van de verzen. Het eerst moeten zich dan ook aller oogen
op Tesselschade gevestigd hebben; zij, zonder twijfel de meest
begaafde vrouw in Vondels kring. Nu het stellig bewezen is dat
zij, kort na de opdracht, katholiek is geworden, kan redelijkerwijze geen andere vrouw worden aangewezen, die met den naam
Eusebia bedoeld is geweest.
Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat het praatje ging, dat
Vondel "zijn oog hadt geworpen op een welgegoede weduw van
de Roomsche gezintheit." (Brandt, • Leven van Vondel," bI. 7 I)
"Zeeker Rechtsgeleerde van goeden gelove". - dat is: een geloofwaardig man, - "die langen tijd gemeenzaam met hem verkeerde,
plagh 't te verhalen". Thijm denkt hier aan Mostert (.Portretten
van Vondel," Ie dr. bI. 85). 't Is mogelijk; ik houd evenwel eer
den advocaat Johan Victorijn er voor; maar het ligt, dunkt me, ook
voor de hand, dat Barlaeus, de verliefde weduwnaar en vriend,
van Tesselschade, zich bijzonder zal hebben beijverd om te weten
te komen, of het gerucht waar was, dat zij door Vondel met den
naam Eusebia was bedoeld.
Zoo is 't ook verklaarbaar, dat Tesselschade in haar aan
hem gericht briefje schertsend op dien naam Eusebia zinspeelt,
waarnaar B~rlaeus haar schijnt gevraagd te hebben. De zin van
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dit kattebelletje is nog niet voldoende verklaard; ziehier den tekst
letterlijk volgens het handschrift van Tesselschade, dat in facsimilé
hierbij gaat.
Myn Heer
Naer dat ick in het diepste memory hol van Tessela gekoemen was om
de Alckmaersce Eusebia haer oordel af te eyscen zoo heeftse geantwoor met
lughtige sin
Wat wonder ist een glas geslepen naer de kunst
Doorluchticht met de gunst
Van myn Phoeeten Gloor, en naerstich ondersoecken
Der grixce toverboecken
Dat dat vergroven kan en brengen aen den dagh
Het geen daer scherp in lagh
Als door een kloecken bril geslepen en gevreuen
Om blinden Ogh te geeuen
Doch 500 daer yts aen die doorluchte schyn ontbreckt
Dat is dat hy te klaer myn Hooft orakels spreckt.
Naer de pannekoeck daegen salse het panegyricus oordel vellen soose
my beloofde. siet hier nevens UE. begeerte voldaen op myn dochter Maria
Krombalghs die het ingeleyde sonnet geschreven heeft. syt hertelyck gegroet
van UE. gesonde vriendinnen
Tesselschade en
Myn Heer

Maria Krombalchs.

Myn Heer de professor Bareleus
op de oude zijdts achterburghwal
Tot
Amsterdam
port.

Vooreerst blijkt hieruit, dat Barlaeus aan Tesselschade over
iets haar oordeel had gevraagd, hetwelk de "Alkmaersche Eusebia"
betrof, Tesselschade schrijft, dat zij in het diepste van haar geheugen is gegaan, om het oordeel van Eusebia te vragen, die
daarop in "luchtige zin" antwoord heeft gegeven. Dit antwoord,
dat alles behalve duidelijk is, wordt in een versje samengevat,
waarvan de korte inhoud is: "Hoe wonderlijk is een glas dat,
volgens de kunst geslepen, verlicht wordt door den glans (gloor)
van mijn poëten, en het ijverig doorzoeken van grieksche tooverboeken",
Ik meen hieruit te mogen lezen, dat Tesselschade van Barlaeus

:L~.tnn'~

C::}Ç?

Facsimile van Tesselschades briefje aan Barlaeus, van begin April
1642.
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een bril met een versje had ontvangen en hem daarvoor op haar
gewone gezochte wijze bedankt. Immers in Maart 1642 had haar
oog geleden door een vonk uit een smederij, zood at zulk een geschenk niet ondenkbaar is. Doordat het brilleglas door de gunst
van een dichter geschonken was, noemde T. het "doorluchtigt
met de gunst van mijn poëeten gloor". Dus vermoedelijk vergezeld van een dichtje. Maar die bril was ook "doorluchtigd ...
met een naarstig onderzoeken van Grieksche tooverboeken", Zou
dit geen verband houden met den even vroeger vermelden griekschen naam Euaé~tlX? die zoo vol geheimzinnigheid was, dat hij
wel aan een tooverboek scheen ontleend? Of had Barlaeus haar
dit geschreven? En gaf het zenden van een bril aanleiding om
naar den zin van dien naam te zoeken? Ook kan het zoeken naar
dien schuilnaam aan van Baerle aanleiding hebben gegeven om
een bril te zenden.
Het tweede gedeelte van het versje komt die opvatting nog
versterken. Ziehier den zin: "Hoe wonderlijk, dat dat glas kan
vergroven, vergrooten, of verduidelijken, hetgeen in die tooverboeken scherp, dat is duidelijk lag opgesloten, alsof het gezien
werd door een degelijken, sterken bril, die geslepen en gewreven
is om zelfs blinden te doen zien."
Maar indien er iets ontbreekt aan den doorzichtigen schijn
van wat in die tooverboeken staat, (waaraan de grieksche naam
Eusebia ontleend is), dan is het, dat die schijn juist al te duidelijk
aangeeft wat het hoofd-orakel van Tesselschade, namelijk "het
diepste memoriehol" , uitspreekt.
Met andere woorden: gij behoeft niets geheimzinnigs achter
dien naam te zoeken, want ge weet heel goed, wat mijn verstand
er van zegt. Namelijk, dat de Alkmaarsche Eusebia is: Tesselschade.
Mij komt het voor, dat dit de eenig mogelijke en ongedwongen verklaring is der beteekenis van dit zoo geheimzinnige gedichtje.
Nu het laatste stukje van den brief: "Na de pannekoeksdagen
zal zij (d. i. Tesselschade, want in het begin van den brief noemt
zij zich ook in den derden persoon) het Panegyricus-oordeel vellen,
zooals ze mij beloofde". Het "inge1eyde sonnef' van haar dochter
is verloren; maar doet niets ter zake. Tesselschade houdt steeds
van "calembours" in haar brieven, van grappige woordspelingen,
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waarvan ze vol zijn. Hier geeft het woord panegyricus haar een
zinspeling met "pannekoek" in de pen. De "pannekoeksdagen"
zijn,. zooals Alb. Thijm reeds heeft opgemerkt, de vastendagen;
men was dus in de 4o-daagsche vasten voor Paschen, waarin
zelden vleesch werd gebruikt door de Katholieken, die de vasten
toen nog strenger onderhielden dan nu. Pannekoeken vormden
dus wel den hoofdschotel in die dagen. Dit is een duidelijk bewijs, dat Tesselschade dit briefje schreef, toen zij reeds katholiek,
althans catholiseerend was. De vasten wijst op Maart of April en,
in verband met het katholiek zijn, op 1641 à 1642.1)
Maar wat beteekent nu die panegyris, of 't panegyricusoordeel, dat is de beoordeeling door Tesselschade van een panegyris of lofrede?
Van Vloten denkt aan Van Baerle's uitvoerig lofgedicht op
Kardinaal Richelieu, dat in November 1641 gedrukt werd en uitgegeven bij Johan en Cornelis Blaev, (zie ook .Poemata", I, bI.
127-153, bij Joan Blaev, 1645). Deze is getiteld: "Panegyris,
de laudibus Eminentissimi Cardinalis Armandi Joannis PIessiari,
Richelii Ducis, Franciae Paris", etc. Van Vloten neemt daarom
1642 als jaar aan Tesselschades briefje te moeten toekennen;
maar dan heeft Barlaeus er lang mede gewacht, voor hij de
Panegyris ten geschenke zond, ofschoon ik het ook zeer waarschijnlijk acht, dat T. pas in den Vastentijd van 1642 met deze
Panegyris verrast werd.
Het blijkt toch, dat Barlaeus eerst in het begin van 1642
zijn in 1641 gedrukte Panegyris aan de belangstellenden heeft
ten geschenke gezonden, want de bedankbrief, die Richelieu aan
Van Baerle richtte, en die afgedrukt te vinden is op de laatste
pagina van deel I in zijn bovenvermelde "Poemata," is gedateerd:
"Parisiis 8 Kal. Febr. 1642", dus 24 Januari 1642.
Aangenomen, wat niet twijfelachtig is, dat het deze Panegyricus is, dien Tessel van Barlaeus had ontvangen, dan mag men
ook wel aannemen, dat het geschenk, evenals het exemplaar aan
Richelieu, niet vóór de maand Febr. 1642 aan haar is gezonden;
maar eer later dan dat aan den kardinaal.
Nu viel Paschen in 1642 op 10 ApriI 2). In Maart 1642 had
1) Paschen viel in 1641 op 25 April, 1642 10 April.
2) Zie F. Wislicenus, ~Der Kalender," Tab. I, bI. lIS. Leipzig, Teubner, 1905.
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Tesselschade haar oog verloren; de bovenvermelde bril van Van
Baerle zal haar dus wel eind Maart of begin April bereikt hebben,
en TesselsI antwoord van dienzelfden tijd dagteekenen.
Was 't Paschen op 10 April, dan begon de Vasten op 22
Febr., of op Aschwoensdag, en is Tessels zinspeling op de pannekoeksdagen, ook juist van pas en zeer goed verklaarbaar in
dien tijd. Met deze gegevens voor oogen kan veilig worden aan genomen, dat Tessels briefje aan Van Baerle, waarin zij zich de "Alkmaersche Eusebia" noemt, geschreven is tusschen 22 Febr. en
10 April 1642, en waarschijnlijk in de "Goede Week", dus tusschen
3 en 10 April, wanneer de echte "pannekoeksdagen" vielen,
nl. Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Men kan zich levendig voorstellen, dat Tesseltje het 920 hexameters tellende zware latijnsche
heroïsche gedich~ van Barlaeus in de vasten moeilijk kon verduwen, en haar oordeel er over tot later uitstelde: tot na Paschen.
Dikwijls heb ik mij de vraag gesteld: hoe komt Vondel toch
aan dezen, waarlijk niet algemeenen naam? Ook hierop meen ik
een afdoend antwoord te kunnen geven, dat weer duidelijk het
verband aantoont tusschen Eusebia en Tesselschade.
In 1639 vertaalde Vondel, zooals hij zelf verklaart, met behulp
van dien "hooghgeleerden Jongeling" Isaac Vossius, en op aansporing van Joan Victorijn, de Electra van Sophokles, welke vertaling hij in een geestigen brie., gedagteekend 19 Mei 1639, aan
Tesselschade opdroeg. En nu is het wel zeer opmerkelijk dat in
den griekschen tekst van Sophokles' HAEKTPA, inderdaad het
woord aöaé~at(X voorkomt; namelijk in vers 25°:
•••• cÏ7tctvtwv t' aÖGé~at(x -&VCXtwv.

De vertalipg van den geheelenzin luidt: "Indien AgamemnOn's lijk als stof en als een niets zou blijven liggen en zijn
moordenaars zouden ontkomen, dan zou alle geestelijke schaamte
en alle godsvrucht verdwijnen".
Het is de vrome, godvruchtige Electra die deze woorden
spreekt tot het koor.
Vondel vertaalt vrij slap aldus:
"Zou daerom die dien moortslagh gaf
Niet draegen zijn verdiende straf?
Wat had de schaamte dan te zeggen?
Godvruchtigheid, voortaen veracht.
Had uit bij 't menschelijk geslacht."
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Vondel geeft dus aan "Eusebia" de beteekenis van "godvruchtigheid". Nu kan men dit als een toeval beschouwen, maar het
komt mij onwederlegbaar voor, dat Vondel dezen naam ontleend
heeft aan het grieksche drama, dat hij juist kort te voren vertaald,
en opgedragen had aan Tesselschade, die in 1641 à 42 haar bekeering tot het katholieke geloof te gemoet ging en dus in Vondels oog uitmuntte door godsvrucht.:Het is duidelijk, dat bij het
vertalen, dit woord .eusebeia" den dichter bijzonder heeft getroffen
in verband met zijn voornemen om het treurspel Electra aan Tesselschade toe te wijden. Op haar en haar godsvrucht was het bijzonder toepasselijk.
Het is onjuist dat eucré~eu% in de eerste plaats kinder- of
ouderliefde zou beteekenen ; de beteekenis is: vroomheid, liefde
jegens de goden; eucré~~1X is slechts een andere vorm.
Zou men nog willen beweren, na dit nieuwe bewijs, dat
Vondels opdracht aan Eusebia iemand anders dan Tesselschade
betreft? In het eerste tooneelwerk, dat hij met een inleidingsbrief
aan haar opdraagt, heeft hij een mooien, toepasselijken naam
voor haar gevonden; wat is natuurlijker, dan dat hij dien vóór
een tweede tooneelstuk, dat hij haar, in die gewichtige dagen,
wil toewijden, te pas brengt? 1)
Ook uit een ander feit blijkt, welk een indruk Vondels nOpdraght aen Eusebia", in verband met de geheimzinnige beteekenis
die zij verborg, in de letterwereld gemaakt heeft in die dagen.
De jongere dichters, vereerders van Vondel, luisterden hunne
verzen op met dien dichterlijken naam.
De naam "Euzebia" is zoo door Reijer Anslo te pas gebracht,
als zinnebeeld der godsvrucht, in zijn 1646 verschenen gedicht:
"Martelkroon van Steven, de eerste Martelaar," dat in tal van
verzen sterk onder den invloed staat van Vondels "Peter en Pauwels" van 1641. (Zie dit aangetoond door Dr. H. H. Knippenberg
in zijn degelijk boek over Reijer Anslo, 1913, bI. 62).
Deze "Euzebia" spreekt echter Ct was nog vóór Anslo's beo
keering) in zeer anti-roomschen geest.
Ook Joachim Oudaen heeft in 1651 twee gedichten vervaarI) Het is opmerkelijk, dat Vondel ook in den opdrachts-brief van" Electra"
aan Tesselschade de vertaling van den naam aanhaalt: "welck leerstuk het
zout en een der zenuwen der godvruchtigheid streckt."
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digd op "Euzepia, bejaarde weduw~vrouw". Hij gaf dezen naam
aan de, blijkens zijn verzen, zeer vrome, geleerde en kunstzinnige
Juffrouw Elizabeth Engels, weduwe van Jacob Veldthuizen, overleden den 30sten van Herfstmaand 1652.
Bij deze laatste gelegenheid verklaarde Oudaen, haar "meermaal" , dus ook reeds in vroegere jaren, Euzebia genoemd te
hebben. 1)
Ongetwijfeld kozen deze navolgers van Vondel dien welluidenden naam op het voorbeeld van Vondels .Opdraght aen Eusebia", die dus op hen en anderen een diepen indruk moet hebben
gemaakt.
Zoowel Anslo als Oudaen laten den invloed van Vondels verzen
op de hunne doorschemeren. Zoo dicht de laatste, in een, wel erg
zwakke navolging:
•Waar ben ik heen! ik stijg, Euzebia,
Met uwen geest zoo ver
In 't heilig Hof, dat ik hier d'aard, en, ja,
Zelfs d'allerhoogste ster
Beneden mij wel diep gezonken zie."
We willen gaar!1e aannemen wat Oudaen dicht I - maar wat
leert ons deze herhaalde belangstelling voor Vondels Eusebia?
Dat deze daarmede zeker geen zinnebeeldige persoon op 't
oog had, en ook zijn tijdgenooten er stellig de bijzondere be tee·
kenis van begrepen hebben.
Door in haar brief aan Van Baerle er dan ook den nadruk
op te leggen, dat zij ~de Alkmaarsche Eusebia" was, kan Tesselschade wel de bedoeling gehad hebben, hem duidelijk haar
persoon aan te wijzen, in tegenstelling met andere vrouwen, die
toen reeds wellicht dien dichterlijken naam gekregen hadden op
Vondels voorbeeld.
Ten slotte is er nog één merkwaardig feit, dat in verband
met de vraag: is Eusebia Tesselschade ? niet over het hoofd mag
worden gezien.
Nadat Vondel zijn "Opdraght aen Eusebia" in 1641, vóór
zijn bekeeringsspel had geplaatst, heeft hij het gedicht niet in
1) Gedichten van Joachim Oudaen, noit voor dezen in 't licht gezien.
Uitgegeven door H. K. Poot. Te Delft bij Reinier Boitet, 1724. Blz. 130-141
en 217.
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zijn verzamelden dichtbundel (van 1644), tijdens het leven van
Tesselschade, onder zijn toezicht verschenen, doen afdrukken.
Maar voor het eerst laat hij het weer opnemen in zijn verzamelde
"Poezy", in 1650 uitgegeven, toen Tesselschade in 1649 over·
leden was.
Moet dit niet beschouwd worden als een kieschheid van den
dichter tegenover de door hem hoogvereerde vrouw, wier bekeering reeds te veel opspraak had verwekt om de herinneringen
daaraan telkens te vernieuwen door het herdrukken van de veelbeteekende opdracht?
Noot. De op bI. 177 genoemde Simon lngels is op 19 April 1660 als
Nederlandsch Consul naar Barcelona vertrokken. Dien dag teekent hij een
akte van volmacht voor zijn broeder Reynier Ingels (Protoc. Notaris Dull, Amst.),
die in 1642 op "De Nachtwacht" van Rembrandt was geschilderd en later
pastoor werd van Outewael bij Amsterdam. (Zie mijn opstel: "De Sergeant
Reynier Engelen op Rembrandt's Nachtwacht," in Oud-Holland, 1907.) De
Ingels verkeerden veel met Hooft en zijn gezin, op 't Muiderslot, waar Simon
Ingels ook de jeugdige dochter van Tesselschade ontmoet zal hebben.

VI
De Jonge Joost -

Kleinkinderen Dochter Anna.

Th. a Kempis -

Een beroemde naam wekt soms voor onbeduidende personen
grootebelangstelling nog eeuwen nadat de drager onbekend ten
grave is besteld.
.
Had Joost van den Vondel de Jonge niet zijns .vaders onsterfelijke namen gevoerd, niemand zou zich ooit om zijn persoonlijkheid gemoeid hebben. Maar de invloed, dien hij door zijn
karakter en gedrag op de levensomstandigheden van zijn vader
heeft uitgeoefend, heeft hem een zekeren naam en beteekenis
gegeven, zoodat bijzonderheden omtrent Joost Jr. nog met opmerkzaamheid gelezen worden.
In een der met evenveel talent als fijn gevoel geschreven novellen, opgenomen in zijn "Portretten van Joost van den Vondel,"
heeft J. A. Alberdingk Thijm, volgens de toen bekende gegevens,
een historisch-romantisch tafereel geschetst van den jongen Joost
in zijn huwelijksleven met Baerte Hooft, zijn tweede vrouw. 1)
Deze bladzijden, hoe scherp zij ook gehekeld zijn door de
uitgevers van nieuwe bijzonderheden omtrent het echtpaar,!)
blijven de onmiskeilbare verdienste behouden, dat zij ons, als 't
ware, eenige oogenblikken doen leven te midden van de voorgestelde personen, wier karakters met een menschkundige juistheid
worden geteekend, die meer dan de nauwkeurigste archiefstukken
ons doet gevoelen wie zij geweest zijn en op welke waarde zij
geschat moeten worden.
Het vinden van een archiefstuk vraagt, naast geluk, vaardig1) :ze dr. 1896. bI. 123.
') Oud-Holland 1886, blz. 114, lIS.
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heid; om, volgens de daaruit op te maken ge_gevens, de personen
als in levenden lijve voor den lezer te doen staan en hem te doen
medeleven in hun lot en in dat der hunnen, daarvoor is een
groot talent noodig, een gave die meer aesthetisch gevoel vereischt dan gewoonlijk het deel is der nasnuffelaars van dorre
archieven.
Bij de bekendmaking van nog enkele nieuwe bijzonderheden
omtrent Joost en Baerte, die den edelen vader Vondel zoo na
aan 't harte lagen, kan ik deze opmerking in verband met Thijms
arbeid niet onder mij houden. Zeker, een nauwkeurig en onopgesmukt gebruik van archiefstukken is voor de geschiedenis een
eerste voorwaarde. Maar wil men voor meer lezers schrijven dan
het vrij geringe aantal archivarissen of historici van beroep oplevert, men zorge dat de droogte van het perkament niet met de
medegedeelde feiten in de geschriften overga.
Had Alberdingk Thijm in zijne onnavolgbare, soms wel wat
opgesierde, schilderingen van het leven onzer roomsch-katholieke
voorvaderen niet de aandacht gevestigd op de onbekende gegevens, die allerlei schijnbaar onbeduidende boeken en papieren
aan de hand doen, het valt te betwijfelen, of de belangstelling in
het onderzoek, ook der katholieke geschiedbronnen, wel zoo opgewekt zoude zijn als zij nu is.
Thijm wist die talrijke, soms onbeteekende bijzonderheden,
te verwerken, tot geestige voor iedereen leesbare novellen; hierin
hebben echter slechts weinigen hem nagevolgd. Men is juist in
een ander uiterste vervallen. Het vinden en verzamelen van
feiten, groot en minder groot van beteekenis werd hoofdzaak;
het verwerken en toepassen der gegevens werd terloops uitgevoerd, of aan het nageslacht overgelaten.
De hoogleeraar Kalff, die de gave bezit, in zijn letterkundige
studiën, zooals b.v. in de "Levens" van Vondel en Cats, de
feiten en gegevens zoo nauwkeurig te rangschikken en te verwerken, dat de lezer inderdaad medeleeft in de tijdperken en met
de personen welke hij voorstelt, - heeft met nadruk gewaarschuwd tegen het .in den blinde weg feiten. " verzamelen en
.Het voortdurend publiceeren van zoogenaamde
ophoopen." nieuwe feiten onder de leus: "men kan nooit weten waar het
goed voor is," heeft nu lang genoeg geduurd om er eens even
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mede op te houden en zich af te vragen: loont het werk de
moeite? Alles moet onderzocht worden, zeker, maar daarom nog
niet alles gepubliceerd. Wie iets ~nieuws" publiceert moet wel
weten "waar het goed voor is;" hij moet den samenhang tusschen
zijn vondst en het wetenschappelijk geheel waartoe dezç behoort,
in het oog hebben en houden." 1)
Ik hoop, dat deze inleiding bij den lezer niet de verwachting
zal opwekken van hier nu eens een schat van nieuwe feiten tot
een belangwekkende biographie van Joost Junior verwerkt te
vinden. Ik begon reeds met de verklaring dat 's mans persoon
niet door belangrijkheid uitmunt, althans wat hem zelf betreft.
In het leven van zijn vader speelde deze zoon echter wel een rol
van beteekenis, maar een ongunstige. Het kwade daarin wordt
altijd grootendeels den zoon geweten. Of hij alleen de schuld had
en of Joost de Jonge ook geen hoedanigheden bezat, die hem
eenigszins in onze achting kunnen doen stijgen, deze vragen zijn
nooit vooropgesteld.
Met de beantwoording daarvan zal ik trachten aan te toonen,
waar het weinige "nieuws", <lat ik over Joost Jr. zal bekend maken,
goed voor is.
De tweede aflevering van den vierden jaargang (1886) dien
Oud-Holland beleefde, heeft over Joost Jr. een geheel nieuw licht
doen opgaan en enkele onderdeelen van de voorstelling der feiten,
door Alberdingk Thijm gegeven, gewijzigd.
- Uit de mededeelingen van wijlen Pater van Lommel in de
wStudien"2) is het bekend dat de jonge Joost tegelijk met zijn vader
in 1641 tot de Katholieke Kerk is overgegaan. De zoon was toen
29 jaar, en trouwde vervolgens in Augustus 1643 met de 2 I-jarige
Aeltje van Bancken. Vondels levensbeschrijver, G. Brandt, die van
Joost Jr. zegt, dat hij was "kleen van geest en los van hoofde,"
verklaart toch dat hij, "met zyn eerste vrou by zynen vader
woonende, nam zyne zaaken eenighzins waar, en droeg zich passelijk."
Het komt mij voor, dat Brandt in zijn ongunstig oordeel
over de geestesgaven van Joost Jr., zich wel wat aan overdrij.
1) Vondels Leven. Inleiding, blz. 6. Herdruk in "Studiën over Neder!.
Dichters," enz.
') 18e Jg. XXV. blz. 53.
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ving schuldig maakt en tot staving van zijn meening een bewijs
geeft dat niet moeilijk valt te ontzenuwen. • Van hem werdt
vertelt, - zegt de biograaf, - dat hy in zijne domme onwetendheyt zijnen vader, als iemant van Josefs treurspeelen sprak, afvraagde of Josef niet Katholyk was." Houdt men nu in 't oog, dat
van Vondels beroemde trilogie, de "Joseph in Dothan" en .Joseph
in Egypten" in 1640 gereed kwamen, dus onmiddellijk vóór de
bekeering van 's dichters zoon, dan kan men toch zeer bezwaarlijk aannemen, dat deze man van bijna 30 jaren zóó slecht door
zijn geestelijken leider in den godsdienst onderwezen was, dat, hij
moge dan nog zoo .dom" wezen, dergelijke elementaire begrippen
hem niet geleerd zouden zijn.
Juister dunkt mij de karakterschets door Alberdingk Thijm
van hem gegeven: "De jonge Joost geeft over het geheel den
indruk van een goeden hals, wien van zijns vaders genie alleen
een zekere neiging voor het magnifique was toebedeeld, welke
hij niet botvierde in grootsche dichtschilderingen, maar waarvoor
hij bevrediging zocht in het doen van onvoorzichtige handelsspeculaties en in het leven op een betrekkelijk grooten voet."
Den dichter, optimist als de meesten van zijn geslacht, kan
ik mij niet voorstellen als een streng vader, praktisch genoeg om
het zwakke karakter van zijn zoon te vormen tot een krachtige
persoonlijkheid als hij zelf was. De goddelijke muze die zijn geest
bezielde en veel van zijn tijd in beslag nam, was niet de gewenschte leidsvrouw voor allebei zijn kinderen. Voor de schrandere
Anna, van nature godsdienstig en ascetisch gestemd, zal zij een
krachtige steun zijn geweest; op den luchthartigen Joost kan zij
goeden invloed gehad hebben.
Zoolang Joost met zijn vrouw Aeltje nog bij vader in .De
Trouw", den bekenden zijde- en kousenwinkel in de Warmoesstraat,
woonde en hem in de zaken bijstond, die reeds in 1635, door den
dood van zijn moeder, een voorname hulp verloren hadden,
schijnt het met hem vrij goed te zijn gegaan. Men zou kunnen
veronderstellen dat ook vader Vondel zich een paar jaar meer aan
den handel gewijd heeft, omdat hij in 1643-44 geen gedicht
van eenigen omvang heeft vervaardigd. Maar in 1645 komen de
.Altaergeheimenissen" van de pers en de vertaling van Virgilius'
werken in 1646, beide, gedichten die op jaren van voorbereiding
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en arbeid wijzen. Ligt het niet voor de hand dat den jongen
Joost wel grootendeels het beheer der zaken zal zijn overgelaten,
terwijl de vader in hooger sferen verkeerde? Bij zijn onervarenheid zal hij, in zijn zaken en voor zijn karakter, nog veel steun
gevonden hebben aan zijn vrouw Aeltje, die in 1644 moeder geworden van Adriaan, haar eersteling, het gezin van den ouden
grootvader deed herleven. In 1646 volgde Willem en in 1648
haar dochtertje Maria, wier geboorte de moeder nog slechts kort
overleefde, want 7 Nov. van dat jaar werd zij begraven in de
Nieuwe Kerk.
Het moet kort vóór de geboorte van Adriaan zijn geweest,
dat Aeltje en Joost op 3 Juni 1644 hun testament gemaakt hebben,
waarbij zij elkander tot erfgenamen benoemden en (volgens de
opgaven in Oud-Holland 1. c.) de legitieme portie aan de kinderen
tot een bedrag van 4000 gulden vaststelden. (Bijl. XXVIII). Na
het overlijden van zijn vrouw blijkt Joost Jr. over de uitkeering aan
zijne drie kinderen verschil te hebben gehad met hunne voogden,
hetwelk door drie advocaten zoo. werd geregeld, dat Joost de
erfenis der moeder tot een bedrag van f 4500 voor zijne kinderen
zoude uitkeeren, benevens de kleederen, het zilver en de spaar·
penningen van de moeder. Zooals later blijken zal, had Joost Jr.
meer kwesties over erfenissen en geldzaken.

Daar stond de onervaren, weinig ontwikkelde man weer alleen
voor zijn winkelzaak en zijn huishoud~n. Wel zal hij in de eerste
eenigen steun van zijn vader en zijne zuster Anna ondervonden
hebben, en in het laatste zal zij hem onmisbaar zijn geweest;
maar ik kan .mij moeilijk voorstellen dat de oude Vondel, "verslingerd op aloude treurtoneelen", wiens geest steeds in hoogere
gewesten verkeerde, de rechte man was om een weinig verstandigen,
wel wat spilzieken zoon ook nu met praktisch beleid bij de zaken
te houden en een overwegenden invloed op hem uit te oefenen.
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Zuster Anna, zij moge dan als schrander en flink bekend staan,
was slechts één jaar jonger dan haar broeder en kon daarom niet
veel over hem te zeggen hebben. Waaraan Joost Jr. dus bovenal
behoefte had, een krachtige leiding, dat ontbrak hem ook nu
geheel, nadat zij hem in zijn jongere jaren wel evenmin ten deel
gevallen zal zijn. Aan zijn moeder en aan zijn vrouw moet hij
in dit opzicht zeker het meest te danken gehad hebben.
Slechts twee jaar bleef Joost weduwnaar. Dat hij weer spoedig
uitzag naar een andere vrouw, die hem in zijn zaken en in zijn
gezin tot steun zou kunnen wezen, ligt voor de hand. Maar juist
hierin schijnt hij bij zijn keuze niet gelukkig te zijn geweest. Hij
liet het oog vallen op Baertje Hooft, de 32-jarige weduwe van
Dirck Hooft, die beiden behoorden tot een katholieken tak dier
familie, en op 21 Mei 1650 werden Joost Jr. en Baertje in ondertrouw opgenomen.
Brandt zegt, dat dit tweede huwelijk "niet wel beslaaghde,"
en dat Joost was "quaalyk gepaart met een vrouwe, die zijn
losse zinnen voort aan 't hollen holp, en veel geJdts verdeê."
Weldra zal het blijken dat deze woorden niet overdreven zijn.
Vondel was aanvankelijk zeer met zijn schoondochter ingenomen,
en het mag niet alleen aan zijn dichterlijken geest geweten worden,
dat hij in 1651, nadat Baertje hem op 16 Februari een kleinzoon
en naamgenoot gegeven had, haar l1Gekleurt wassen beelt" in
een heerlijk gedicht bezong. 1) Ik mag den lezer het genot van
1) Dit gedicht is voor 't eerst uitgegeven in plano in 1651. (Unger Bibliogr.
v. Vondel, No. 488). Verder werd het gedrukt in den tweeden bundel" Verscheyde Nederduytsche Gedichten," Anno 1653, bI. 8, met Vondels naam en
de vermelding in het Register: "Op een gekleurt Wassen-beeldt van sijn
schoondochter." De eerste bundel was in 1651 verschenen en onder de" Toe·
eygeningh" door den uitgever gedagteekend op den 14 Julij 1651. Hieruit
blijkt, dat de planodruk van dat jaar, op dien datum nog niet verschenen
was, omdat anders de uitgever Spillebout het gedicht ook wel in den eersten
bundel had opgenomen, met de andere verzen van Vondel.
Dit geeft mij aanleiding om het vers van Vondel op zijn schoondochter te
plaatsen ná 14 Juli 1651, en niet zooalsJ. A. Alberdingk Thijm, vóór het huwelijk
van Joost en Baerte, (21 Mei 1650 ondertr.) (Portretten v. Vondel2e dr. bI. 130).
De aanduiding "schoon-dochter" bij de uitgaaf van 1653 wijst immers
vanzelf reeds op een getrouwde vrouw, al wordt ook van 't hart des minnaers"
gesproken, dit behoeft niet juist op Joost Jr. te slaan, maar kan een algemeene
aanduiding zijn, evenals de "trotsen" die zij "nedervelt."
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deze zuivere poezIe hier niet onthouden, te minder omdat het
vers, als bewijs van Vondels stemming ten opzichte der schoone
Baertje te kenschetsend is om het achterwege te laten. Een vader,
die zijn schoondochter zóó bezingt, moet wel geen bezwaren gehad hebben tegen haar verbintenis met zijn zoon, en het gaat
niet aan, den jongen Juost van lichtzinnigheid te beschuldigen,
die een bemiddelde, beeldschoone weduwe tot vrouw nam, met
wier uiterlijke en inwendige hoedanigheden zijn ernstige vader
zoo hoog wegliep. Daarbij moet het voor Vondels gevoel streelend
zijn geweest, dat zijn zoon zoo nauw aan een katholieke nicht en
naamgenoote van den voornamen drost Pieter Cornelisz Hooft verbonden werd, ondanks de kloove die tusschen de beide dichters
ontstaan was sedert zijn roomschworden. Wanneer men dit alles
in het oog houdt, mag niet den zoon alleen het verwijt treffen
dat hij door dit huwelijk zijn vader en zichzelf eindloos verdriet
bezorgd heeft.
Men kan geen schooner, en zeker ook beter gelijkend, portret
van de 33-jarige Baertje verlangen dan de volgende ontboezeming
van Vondel ons te zien geeft:

OP

EEN GEKLEURT WASSEN BEELT.

Zoo volght de Kunst Natuur van pas,
En schept uit zuiver maeghdewas
Geen dootse schaduw van een beelt,
Maer 't wezen, daer de Ziel in speelt;
Een ziel, die, zeker waert ge-eert,
. Ons aengebore zeden leert
En door den zwier der leden toont,
Wat Waerdigheit daer binnen woont.
Al 't geen haer milt is toegedeelt
Bewijst wat mensch van mensch verscheelt.
Haer oogen blaeuwen in den kring
Gelijck turkoizen in den ring,
En geven eenen held ren dagh
Van gunst en vrientschap en ontzagh.
Wat spreekt, wat zeit die lieve mont,
Die 't hart des minnaers heeft en wont,
En, met een klanck van teêr ge welt
Getempett, trotsen nedervelt,
Die willigh strijcken, en 't geweer
Voor hare voeten leggen neêr,
Hoe weeligh zwieren hier en daer,

jongelings :
nu die opent, nu

194
De loeken van het blonde hair!
Men zou gelooven, dat de lucht
Der lente in zulcke stricken zucht.
De boezem koestert kuische min.
Het schijnt of Cyprus Koningin
De borst dus uitsteekt, en gebiet
Al wat ge wilt, en anders niet.
Hoe blinckt de blancke perle aen 't oor,
Als dauwen druppels van Auroor!
Hoe voeght de goude keten om
Dien zwanenhals, daer 't heilighdom
Van 't diamante kruis aen vast,
Bedeekt het poezeligh albast
Van haere noit bevleckte borst,
Zoo blanck, als sneeuw bij wintervorst !
Zoo 't wel gelijcken wort gelooft, 1)
Hier trof de Kunst haer wit op 't Hooft.

Heb ik te veel gezegd door te beweren dat vader Vondel
bijzonder met zijn schoondochter was ingenomen, en was er niet
reden om te veronderstellen, dat deze vrouw de hollende zinnen
van zijn zoon nu eens voorgoed in zachte kluisters zou weten te
leggen? Ook hier mogen dus niet alleen den zoon de gevolgen
geweten worden.
Ik ben in de gelegenheid hier een document bekend te
maken, dat uit hun tweede huwelijksjaar dagteekent en een niet
ongunstig licht werpt op de echtgenooten, tegenover het vele
kwaad dat in latere jaren op hun naam te boek staat. Op den
eersten verjaardag van hun oudsten zoon, den 16 Februari 1652
zijn zij te Weesp, waar zij, zooals nog nader blijkt uit een stuk
van 1654, eeriigen tijd gewoond hebben in 't begin vàn hun
huwelijk. Dien dag compareerden zij voor den notaris Simon
]anszoon Verlaan en, "aenziende de broosheyt van 's menschen
leven", maakten zij hun uiterste wilsbeschikking, in tegenwoordigheid van Cosmas Fransz. Blanck, regent van het Gasthuis te
Weesp en van Dirck Gerritsen Lap, als getuigen, ten huize van
]uffre Maria Warnaers, die niemand anders is als Maria van
Bronckhorst de moeder van Baertje, wier naam wij later nog
zullen aantreffen.
1)

Gelooft, geprezen.
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Dit testament, dat behoort tot het protocol van dezen
Notaris te Weesp, is nu gedeponeerd in het Rijks-Archief van
N.-Holland te Haarlem. Het stuk, hoe langdradig ook, verdient
wel voor een groot deel te worden àfgedrukt 1) omdat het in nauw
verband staat met het, ook in kleine bijzonderheden, zoo belangwekkende leven van Vondel en met zijn naaste verwanten.
De voornaamste bepalingen van dit testament komen hierop
neer. Joost vermaakt aan Justus van den Vondel zijn en Baertjes
Jangen zoon, mitsgaders aan de andere kinderen, die hij nog
mocht krijgen, elk f 4000 car. guldens. Tot universeele erfgenamen van al zijne verder na te laten gelden, goederen enz.
institueert hij zijne drie voorkinderen, uit zijn huwelijk met Aeltje
van Bancken: Adriaan, Willem en Maria, toen 8, 6 en 4 jaar
oud, benevens Justus, zijn en Baertjes zoon, en al de kinderen
die Baertje hem nog schenken zal, alsook "deselve syne lieve
Huysvrouwe, alle eeven diep ende in gelijcke portien."
Verder wil en begeert Joost Jr., dat zijne drie voorkinderen
tot aan hun meerderjarigheid bij zijne vrouw "inde cost ende
dranck sullen blyven", indien zij de kinderen bij zich gelieft te
houden, en dat elk kind daarvoor zal betalen 200 gulden. "Alsoo
hy weU seeker is, dat se nergens beter opgevoet sullen werden
ende dat sulx strecken sall ten beste van de kinderen."
Eindelijk begeert de testateur, dat over zijn drie voorkinderen
en hunne gelden en goederen voogden zullen zijn en blijven:
de Eerzame Warnaer van Bronckhorst, advocaat en schepen te
Amersfoort en Sinjeur Roeloff Dircksz. Geelhandt, koopman te
Amsterdam.
Tot zoover loopen de beschikkingen van Joost. Vooreerst
blijkt daaruit, dat hij toen waarlijk niet zoo onbemiddeld was als
men wel eens heeft aangenomen. Opmerkelijk is de strekking
van het testament om de kinderen van Aeltje van Bancken, de
,eerste vrouw van Joost, zoo veel mogelijk van hun grootvader,
,den ouden Vondel, verwijderd te houden, indien hun vader
mocht overlijden. Niet alleen wordt de bepaling gemaakt, dat zij
in dat geval bij Baertje, de tweede vrouw, aan wie zij toch vreemd
waren, zouden worden uitbesteed en hun opvoeding aan haar
I) Zie bijlage XXIX.
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worden toevertrouwd; maar de oude Vondel wordt zelfs niet als
voogd aangewezen over zijne kleinkinderen, terwijl Warnaèr van
Bronckhorst, de groot~ader van Baertje, daarvoor wordt uitgekozen.
Veeleer zoude men voor haar stiefkinderen immers een voogd
van des vaders kant verwachten. Wel deed Joost een goede
keuze in den tweeden voogd Roelof Dircksz. Geelhandt, een
voornaam koopman en zeepzieder in "d'Geele Handt", van zeer
geziene katholieke familie j maar er valt moeilijk een verklaring
te vinden, waarom grootvader Vondel zelf niet zijne kleinkinderen
bij zich zoude mogen behouden, indien zij als weezen achterbleven, maar ze dan aan de stiefmoeder moest afstaan. Voor
twee jaren had hij haar nog zooveel sympathie betoond, zou zij
den ouden dichter niet wederkeerig verplichten door een concessie,
waaraan hij zoo bijzonder veel hechtte? Waarschijnlijk was Joost Jr.
al op minder goeden voet met zijn vader en maakte hij daarom
deze beschikking.
Toch werd zijn wensch niet opgevolgd en waren reeds
14 Juli 1656: "Joost van den Vondel d'oude ende Pieter Blesen,
als bij de Heeren van. den Gerechte gesurrogeerde voogden over
de dry onmondige voorkinderen van Joost van den Vondel den
Jonge" opgetreden. 1) Ook na den dood van Baertje (zij stierf in
1664) vinden wij den grootvader vermeld als "vooght van de
weeskinders van Aeltje Adriaens" op 17 December 1669.2)
Er waren later dan ook wel overwegende redenen voor den
ouden Vondel om zich deze kinderen aan te trekken.
De indruk, dien dit testament geeft, is overigens niet ongunstig voor Joost Jr.; hij blijkt al zijn vertrouwen in zijn vrouw
te stellen, zelfs voor de opvoeding van zijn drie nog zeer jeugdige
voorkinderen, in wier belang hij het testament maakt.
In het tweede gedeelte van dit document maakt .Barta Hooft"
hare beschikkingen. Zij benoemt tot hare universeele erfgenamen
Crijn Hooft, haar voorzoon en J ustus van den Vondel haar zoon
en de nog te verkrijgen kinderen, allen even diep en in gelijke
portiën; zij wenscht ook tot hun voogden aan te stellen dezelfden
Van Bronckhorst en Geelhandt. Beide testateurs verlangen, dat
1) Oud-Holland 1886, bI. 127.
~ t. a. p. bi. 129.
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de langstlevende van hen beiden als voogd en administrateur
over hunne kinderen en dier goederen en gelden zal optreden.
Zij sluiten ieder ander en de Weeskamer hiervan uit. Ten slotte
wordt nog door Joost verklaard, dat al het huisraad en de geheele
inboedel, dien zij beiden nu bezitten, geheel alleen door Bacrtje,
zijn vrouw, is ingebracht en haar toebehoort, evenals het zilverwerk en de juweelen, waarvan een inventaris is opgemaakt en
door beiden onderteekend. Hieronder zijn evenwel niet begrepen
de juweelen, welke Joost aan zijn huisvrouw vereerd heeft.
De bepalingen van het testament eindigen met een zeer opmerkelijke verklaring van den testateur ten opzichte van zijn
vader. Hij zegt, dat ofschoon hij te voren getrouwd is geweest,
hij nochtans geen huisraad heeft behouden, omdat hij met zijn
eerste vrouw bij zijn vader ingewoond hebbende, en deze, als nu
van hem scheidende, al het huisraad en den inboedel aan zich
heeft gehouden. Daarom is het ook de begeerte van den testateur,
dat voor 't geval de inboedel en het huisraad van zijn vrouw
door het gebruik zouden verminderen, zij daarvoor een billijke
vergoeding zal erlangen.

Ook uit de beschikkingen door Baertje genomen, zou men
kunnen opmaken, dat zij vrij bemiddeld was en in goeden doen
verkeerde. Zij brengt al het huisraad en de meubels aan uit haar
eerste huishouding en heeft zilverwerk en juweelen, waarvan het
de moeite waard was een inventaris bij het testament te voegen.
Ongelukkig is dit stuk niet meer aanwezig in het protocol van
den notaris, wij zouden er anders op vermeld vinden "de blancke
perle", die aan 't oor blonk, en de gouden keten met het diamanten
kruis, het "heiligdom", vermoedelij k een reliek bevattende, welke
kostbaarheden vader Vondel zoo getroffen hadden toen hij het
wassen beeld van Baertje beschouwde. Joost, met zijn zin voor
weelde, had daaraan nog eenige ju weelen als huwelijksgeschenk
toegevoegd.
Brandt verhaalt, dat het tweede huwelijk van Joost zijn ouden
vader zooveel verdriet gaf, dat hij met zijn dochter van hen af

jongelings :
nu die opent, nu

ging wonen. Dit bericht wordt door het testament bevestigd en
aangevuld. Ik maak er uit op, dat de oude Vondel niet gelijktijdig
met het tweede huwelijk van zijn zoon, de "Trouw" in de Warmoesstraat ontruimd heeft, maar daar aanvankelijk tot 1652 is blijven
wonen met het gezin van zijn zoon. In het jaar 1653 immers
wordt hij voor het eerst vermeld als wonende op de Prinsengracht,
naast het hoekhuis van de Beerenstraat. 1)
Dit is in overeenstemming met hetgeen Joost in zijn testament
verklaart, namelijk dat "d'vader als nû van hem scheydende", dus
in 1652, het huisraad en den boedel heeft medegenomen, zoodat
Baertje haar woning met den boedel uit haar eerste huishouden
kon inrichten, en met haar man alleen den kousenhandel voortzetten. Waar Vondel van Februari 1652 tot 1653 gewoond heeft,
valt niet met zekerheid aan te geven.
Brandt deelt ook mede, dat de twee zoontjes en een dochter
uit het eerste huwelijk "namaels bij den grootvader woonden",
zoodat men ",oet aannemen, dat er ook omstandigheden waren,
waarom de begeerte van hun vader, dat Baertje ze zoude opvoeden, niet werd opgevolgd.
Het is niet onwaarschijnlijk dat, behalve het ongeregeld
gedrag van Joost Jr., ook de voortdurende familie-onaangenaamheden de naaste aanleiding waren om de kinderen van Aeltje
van Rancken bij den ouden grootvader onder dak te brengen.
Weer blijken het geldzaken te zijn geweest, die Vondels zoon
met de familie van Baertje Hooft in zeer hoogloopende twisten
en geschillen gebracht hebben, reeds kort na hun huwelijk en
nadat zij hun bovengenoemd testament gemaakt hadden. Voor
de mededeeling van deze bijzonderheden maak ik weder gebruik
van de gegevens door Mr. Adriaan de Vries uit de notarieele
archieven verzameld en na zijn overlijden door J. H. W. Unger
uitgegeven in "Oud-Holland" 1886. Ik acht het noodig deze feiten
hier nog eens te vermelden, omdat ik uit de aldaar medegedeelde
acten tot een geheel ander oordeel over Joost Jr. kom dan Unger;
die alles in het nadeel van dezen uitlegt, ofschoon men, de
documenten goed en in de juiste volgorde bechouwend, en bij
onbevooroordeelde lezing, niet anders kan verklaren, dan dat

.

1) De Roever, Amsterdamsch Jaarboekje, 1888, bI. 167.
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Joost Jr. hierin niet ten onrechte zóo tegen de familie zijner
vrouw optrad. Mijn eindoordeel zal toonen, hoe ik denk over
Vondels zoon als roensch; ik zal hem niet in alles verdedigen;
maar men make hem niet zwarter dan hij verdient. De aanleiding
tot de kwestie was deze.
Dirck Hooft, Baertjes eerste man, was in zijn handelszaak
geassociëerd met haar broeder Warnaer. In 1639, op 2 Juli, nemen
zij, tegen een schuldbekentenis, f 1200 op van Juffrouw Aeltje
Crans, en op 20 Juli 1642 leent Warnaer, onder borgstelling van
zijn moeder, Maria van Bronckhorst, f 500 van Barent Crans, een
broeder van Aeltje en beider aangehuwde neef. Beide sommen
moesten binnen 6 maanden, de eerste met 5 %' de tweede met
4 % rente worden terugbetaald. Dit schijnt niet tijdig te zijn
geschied, en op 7 December 1647 heeft Barend Crans, de borg
Maria van Bronckhorst overgehaald om voor. den notaris Simon
Verlaan een verklaring af te leggen, waardoor hij voldoende
gedekt zoude zijn voor de betaUng der schulden.
Geassisteerd door Cosmas Fransz. Blanck, regent van het
Gasthuis te Weesp, haar verkoren voogd. verklaart zij in dit stuk,
dat zij aan Sr. Barent Crans, zeepzieder te Weesp, "een merckelycke somme van penningen ten achteren is." Daarom heeft zij
haar inboedel (waaronder ook voorkomt: f 200 aan "aultaergoet")
volgens inventaris laten taxeeren, en draagt zij dien in vollen,
vrijen eigendom aan Crans over in mindering van haar schuld.
Zij erkent, dat zij deze goederen ter waarde van f 5000, indien
zij al onder haar mogen blijven, niet meer in eigendom heeft.
Crans zoude hierdoor voor beide schuldbekentenissen, en voor
de rente, ruim zijn schadeloos gesteld uit de aanstaande erfenis
van de moeder van Baertje en Warnaer.
Toen Maria van Bronckhorst dus (vermoedelijk tusschen 1652
en 1653) overleden was, moeten hare erfgenamen Joost en Baertje
en dezer broeder Warnaer niet weinig verbaasd zijn geweest
te bemerken, dat niet minder dan f 5000 uit de nalatenschap
aan Crans moest worden afgestaan, terwijl zij toch meenden niet
meer dan f 1200 en f 500 van Crans geleend te hebben en dit,
plus de rente, aan hem schuldig te wezen. Uit niets, ook niet
uit den boedelafstand in 1647 door Maria van Bronckhorst gedaan,
bleek op welken grond hun moeder nog f.3300 aan Crans kon
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schuldig zijn, en waarop dus zijn pretentie van f 5000 gegrond
was. In geen geval toch was de moeder aansprakelijk geweest
voor de f 1200 door haar zoon en haar schoonzoon van de zuster
van Crans geleend.
Joost deed wat ieder voorzichtig man in een dergelijk geval
gedaan zoude hebben, hij hield den geheelen inboedel van zijn
schoonmoeder onder zich en liet zich door Crans dagvaarden.
In deze dagvaarding die geen datum draagt, maar uit het
begin van 1653 moet zijn, worden Joost en Baertje opgevorderd
om de bovengenoemde f 1700 met de rente te betalen; en, om
aan te toonen dat zij dit bedrag aan Crans schuldig zijn, beroept
deze zich op 't transport van 1647, ten einde te bewijzen dat
wijlen Maria van Bronckhorst deze schuld erkend zoude hebben.
Hiertegen viel natuurlijk nog al het een en ander in te brengen.
Vooreerst waren Joost en Baerte niet aansprakelijk voor de f 1200
door Warnaar geleend en ten tweede moesten zij wel eenige
opheldering eischen van het transport van 1647 ten bedrage
van f 5000.
In dit alles vindt Unger aanleiding om een blaam te werpen
op Joost Jr.; maar ik meen dat, wie de stukken goed leest, tot geen
andere beschouwingen kan komen dan ik hier gegeven heb.
En uit hetgeen volgt (ik zal weder alleen gebruik maken van
de stukken door Unger in 1886 bekend gemaakt) zal blijken
dat Joost Jr. integendeel in zijn volle recht was. Maar de handelingen van Barend Crans en de zijnen zullen het bewijs leveren,
dat deze zijn pretentie à f 5000 niet kon volhouden, al was het
transport van 1647 dan ook wettig opgemaakt.
Crans toch liet het niet bij een dagvaarding; maar zocht
Joost ook door geweldpleging te intimideeren. Dit blijkt uit de
volgende insinuatie, die Joost op 21 Januari 1653 door een notaris
liet doen aan Pieter Willemsz. Hooft, een oom van Baertje, met
wiens zuster Barend Crans gehuwd was. Onze Weesper zeepzieder,
ten einde raad, schijnt oom Pieter Hooft, vischkooper, rederijker
en Regent van 't Aalmoezeniers-weeshuis, in den arm genomen te
hebben om Joost te dwingen, desnoods met geweld, hem betalingen
uit de nalatenschap te doen. Iets anders toch valt moeilijk te
lezen uit de feiten, die de insinuatie mededeelt, vooral omdat ook
Crans daarbij handelend is opgetreden.
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Joost Jr. liet dan het volgende door zijn notaris beteekenen :
"Op huyden, den 21 Januari 1653 heb ick,J.vanderVen, Notaris,
ten versoecke van Joost van den Vondel mij ge transporteert in
de Herberg 't Hoff van Hollant - in de Kalverstraat - neffens
Sr. Pieter Willemsz Hooft, en ick hem geinsinueert tgene volgt:
Gij Pieter Hooft hebt u vervordert met assistentie van u swager 1)
desen morgenstondtden insinuant 9) met gewelt op den Dam
(daer gy hem uyt zyn huys 3) met groot gerucht maecken getroont hadde, seggende dat daer twee heeren stonden om hem
te halen, zoo hij niet mede ginek) aen te grypen oversulex forcelyck geleyt in 't Hoff van Hollant in gyselinge, alwaer gy hem
met besloten deure en self bewaringe hem vast gehouden hebt,
sonder dat ghy hebt vertoont uw last van den heer Officier,
Schout, noch by d'Heeren van den Gerechte, sulex gy u hebt
aengematigt t'recht van de justitie ende overigheden, op volle
straten hem insinuant gestooten en getrocken hebt." Joost Jr.
insinueert verder dat hij de schade en schande hem berokkend
op den persoon en de goederen van Pieter Hooft zal verhalen.
Pieter Hooft wist daarop niets beter te antwoorden, dan alles
te ontkennen.
Uit deze fraaie handelingen van Hooft en zijn zwager Crans
komt Unger tot het oordeel "dat de Jonge Joost nu juist geen
achtbaar persoon kan genoemd worden." De nauwkeurige lezer
zal er, hoop ik, iets anders uit besluiten. 't Is waar, Unger brengt
deze insinuatie niet in verband met de zaak-Crans, doch geeft
haar na een ander document van 1657. Mij dunkt echter, dat het
een met het ander onmiskenbaar samenvalt, zooals immers dag
en jaar reeds aanwijzen.
Hoe deze zaak verder in elkander zat, kan vermoedelijk worden
opgemaakt uit een andere insinuatie, op 25 Februari van dat jaar
1653 door denzelfden notaris namens Joost Jr. weder beteekend aan
Pieter Hooft. De jonge Vondel verklaart daarin, dat hij gereed is
dadelijk te betalen, hetgeen hij ook schuldig is aan Abraham
Alewijn, waarvoor Hooft zich borg gesteld heeft, mits de laatste aan
1) Dat is Barend Crans, gehuwd met de zuster van Pieter Hooft: Alida
Willemsdr. Hooft. (Zie Alb. Thijm, Geslacht Hooft, bI. 14.)
') Dat is Joost van den Vondel Jr.
3) In de Warmoesstraat, voor kort door den ouden Vondel verlaten.
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Alewijn teruggeve de goederen die Vondel Jr. aan Hooft als pand
gegeven heeft tot verzekering van de betaling.
Hierop antwoordt Hooft, dat hij zal zorgen dat het pand bij
Alewijn is, als Vondel te diens huize het geld brengt, en wel
op dag en uur door dezen te bepalen. Joost scheen de zaak echter
niet best te vertrouwen, en verklaarde, toen hij Hooft en zijn vrouw
twee dagen later nogmaals liet aanzeggen, het geld, dat zij schuldig zijn, ten huize van Alewijn te brengen ter inwisseling teg~n
het pand; dat hij en zijn vrouw gereed waren het te brengen aan
een kantoor of een neutraal persoon, mits het daar bleef totdat
hunne pretenties vereffend waren. Hierop dreigt Hooft met een
vervolging in rechten.
Joost beschouwde dus Alewijn niet als onpartijdig, en, misschien indachtig de mishandelingen, die hij kort te voren van
Hooft ondervonden had, waagde hij zich liever niet in het huis
van zijn schuldeischer. Dat er verband moet bestaan tusschen dit
geschil en dat waarin meer bijzonder Barend Crans betrokken
was, volgt reeds hieruit, dat geheel dezelfde personen in beide
zaken gelijktijdig de partijen vormen en dat de kwestie wederzijds
loopt over schulden, die moeilijk gescheiden kunnen zijn gebleven.
Ik stel mij voor, dat, Abraham Alewijn, die met zijn joodschen
naam aan een geldschieter doet denken, aan den jongen Joost
geld had voorgeschoten en dat Hooft om dezen in de erfenis·
kwestie gunstig te stemmen tegenover zijn zwager Barend Crans,
het voor Joost mogelijk heeft gemaakt dat geld op te nemen
door zich voor hem borg te stellen, op een onderpand hem door
Joost gegeven.
Toen deze echter zag, hoe hij en Baerte door Crans werden
opgevorderd om f 1700 te betalen, die zij slechts gedeeltelijk
schuldig waren, terwijl Crans zich bovendien den geheelen in·
boedel van Baerte's moeder meende te kunnen toeëigenen op
gronà van haar boedelafstand in 1647, toen zal Joost het voorzichtiger geacht hebben om ook niet al te vlug te zijn in het af·
betalen van zijn schuld, waarvoor Hooft, de zwager van Crans,
toch was borg gebleven. Men moge deze zaken beschouwen gelijk
men wil, in elk geval kan men er geen blaam in vinden voor
Joost, die eenvoudig zich te weer stelde tegen de familie van zijn
vrouw, welke hem niet gunstig gezind was.
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De standvastigheid van Joost Jr. tegenover Crans werd dan
ook per saldo nog bekroond, doordat hij volkomen zijn zin kreeg
en Crans alles moest toegeven. Op 17 Januari 1654 toch gingen
Joost en Crans een accoord aan, van den navolgenden inhoud:
"alsdat den voornoemden Bernt Crans, mits desen doet affst.mdt
en volle renunciatie van die twee obligatie-actien en voorioopen
renten van dien. in sooveel die selfde actien raeckende en aengaende Joost van den Vondel en Barta Hooft voormelt, alsoock
van een seeckere transport van huysraets meubelen gedaen van
Maria van Bronchorst op Bernt Crans boven meer verhaelt, edoch
dat voor die Actien beloofden Joost van den Vondel en Barta
Hooft te sullen betaelen aan Bernt Crans eens de somme van
vyff hondert Carolus guldens binnen den tijt van drie maenden
nae datum van de onderteyckeninge deser accoorts brieff." In
dit stuk worden Joost en Barta weder vermeld als "woonachtich
tot Weesp."
Alles kwam dus ten slotte hierop neder, dat Joost niet meer
behoefde uit te keeren dan de f 500 welke hij inderdaad schuldig
was volgens de schuldbekentenis door zijne schoonmoeder op
20 Juni 1642 mede onderteekend, en dat nog wel zonder de
rente, en dat haar boedelafstand van 1647 als niet van kracht
werd verklaard.
Del1 17 April 1654 betaalde Joost f 200 er op af; wanneer
hij het saldo voldaan heeft, is niet bekend. Daaruit volgt nog
geenszins dat, zooals Unger beweert, Joost ook nu nog niet voldeed aan zijne verplichtingen.
Dat Joost geen bedreven koopman was, wil ik gaarne aannemen. Het bewijs daarvoor kan men o.a. vinden in een zaak
met Abraham Heygey te Danzig, die hem 29 Augustus 1653
een obligatie van f 1000 en op 3 October J6S3eenevanf780.12
gegeven had, en daarna de geldigheid van de eerste schuld betwistte. Joost deed hem gijzelen, maar moest toch op 17 April 1654
met hem tot een schikking komen. Opmerkelijk is 't dat deze
op denzelfden datum valt met de betaling der schuld aan B. Crans.
Ondanks zijn minder ontwikkeld koopmanstalent deed de
jonge Joost zich, op den vooravond van Sint Nicolaas, van datzelfde jaar 1654 inschrijven in het Makelaarsgild.
Bredero heeft aan Byateris, de uitdraagster in zijn Spaansclten
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Brabander, een ook thans veelal nog waar woord in den mond
gelegd, als zij uitroept:
" ... een bedurven koopman dat is een goet makelaer."
(vers 1497).

Joost kwam dus onbewust die waarheid bevestigen; maar hij
zou weldra toonen, dat hij zelfs geen goed makelaar kun zijn,
want in November 1656 werd hij insolvent verklaard.
Nu rijst de vraag: hoe stond het toen met met den zijdeen kousenhandel in de Warmoesstraat? Hadden Vondel en zijn
zoon een compagnieschap, of behoorde de zaak alleen aan den
vader? Met zekerheid valt dit nog niet te bepalen. Dat de vader
niet in het faillissement betrokken werd, leert m. i. een akte door
beiden onderteekend voor den notaris Jan Volkertsz Oly op
18 September 1656, dus twee maanden voordat Joost Jr. insolvent
werd verklaard. (Bijlage XXX.)
In dit stuk doet deze "in versekeringe en tot voldoeninge
so verre als streek en zal mogen van 't geen hy deugdelyk schuldig
is aen J. v. d. V. syn vader", afstand van "alle ende ygelycke
sodanige penningen, uytstaende schulden, crediten, enz. als hem
comparant eenichsints syn competeerende". Alles volgens de schuld~
boeken, die Joost Jr. verklaart al lang voor dezen aan zijn vader
te hebben overgegeven, met de procuratie tot invordering. Hieruit
zou volgen, dat de zoon de zaak toen alleen had.
Blijkbaar hebben Vondels raadslieden nog getracht te redden,
wat er te redden viel, toen de zoon dreigde failliet te gaan, of
"te breken" zooals het heette, door al wat deze bezat aan den vader
te doen overdragen om het uit de handen der schuldeischers te
houden. Men kan veronderstellen, dat de schuldboeken, waarvan
gesproken wordt, behoorden tot den vaderlijken zijdehandel in
"De Trouw", maar zekerheid bestaat daaromtrent niet. In elk geval
werden 's dichters zorgen weder door deze overdracht niet weinig
vermeerderd. Uit het "Register van Curateele ter Desolate Boedelkamer", wordt in Oud-Holland, 1886, bi. 124. medegedeeld,
dat Joost van den Vondel d' oude en Hendrik de Vries werden
benoemd tot curateurs over den boedel van den jongen Joost.
Zoo geraakte de zoon van Vondel hoe langer hoe meer aan
lager wal. Ook zijn huiselijk geluk schijnt een gevoeligen knak
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gekregen te hebben. Wel had Baertje hem in dat jaar nog een
zoon geschonken, die echter reeds in Mei overleed, maar er valt,
helaas, een ander document te vermelden dat geen groot denkbeeld geeft van het gedrag van Joost en van Baertjes goeden
naam. Het is een notarieele verklaring van den lettergieter Christoffel van Dyck en van een jonge dochter Jannetge Dircks omtrent
het optreden van Joost tegen zekeren Hillebrand Sobbe.
Op 28 Augustus 1657 kwamen van Dyck en Sobbe ten huize
van een "rynsewijnhandelaar," waar zij Joost Jr. in het voorhuis
ontmoetten, die, zoodra hij Sobbe zag, hem bij den mantel vatte,
zonder dat deze iets tegen hem deed of zeide, en hem toevoegde:
"Schelm, benje daer, ick draech een mes op u, ick salje'noch de
reste geven." Dit herhaalde Joost meermalen en met zulke hevigheid en boosheid dat hij als een dolleman schuimbekte, terwijl hij
zijn hand gedurig in den zak hield, voortdurend dreigde Sobbe te
vermoorden en hem uitschold voor een ~guyt, schelm, dieff', en
andere beleedigende woorden toeriep, hem trekkende en stootende, zoodat van Dyck, om erger te voorkomen, hem moest wegtrekken.
Op 3 September kwam Joost daarop ten huize van Sobbe
en vroeg hem: "Com wilje nu mede naer Vader gaen," waarop
Sobbe antwoordde: "Ick meende dat jou Vader hyer soude comen,"
en Vondel Jr. hem weêr toevoegde: "Myn Vader is te goed en
te eerlyck om by sulcken schelm te comen." Daarna viel Joost
nog hevig tegen Sobhe uit en verweet hem zelfs in een intieme
verhouding tot Baertje te staan. Sobbe voegde hem daarna
toe: "Joost wat segje, wat hebje op de beurs geseyt, draechje
noch een mes op mijn?" waarop Vondel voortging met hem uit
te schelden en hem toeriep: ,.Jae, en oaer salje noch gevoel
van hebben." 1)
Veel toelichting behoeven deze tafereeltjes niet; zij toon en
duidelijk, hoe diep de zoon van Vondel gevallen was. Sobbe was
misschien een der schuldeischers van den "bedurven" makelaar,
dien hij op de beurs ontmoet had en die van den dichter-curator
uitbetaling hoopte te krijgen. Joost wilde hem naar ~ijn vader
medetroonen, maar hij wachtte den ouden man bij zich.
1) Oud-Holland, 1886, bI.

J22-123.
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\Vat er van Baertje gedacht moet worden, blijkt hieruit niet
duidelijk; toch klinkt het zeer ongunstig, dat haar man omtrent
haar zulk een krasse verdachtmaking durft uitspreken.
Christoffel van Dijck, hier zoo eenvoudig lettergieter genoemd,
was een kunstenaar zooals er geen tweede bestaan heeft; hij
toch is de stempelsnijder, die voor de gebroeders Elzevier de
wereldberoemde letters sneed, die hunne boeken maken tot de
voortreffelijkste werken van drukkunst en tot een begeerlijk bezit
voor eiken bibliofiel. Daar, bij zijn getuigenis, de ouderdom van
Van Dijk vermeld wordt: hij is 56 jaar in 1657, valt zijn geboorte
in 1601, wat aan Willems, die het eerst de aandacht op dezen
grooten kunstenaar, in verband met de Elzeviers gevestigd heeft,l)
onbekend scheen te zijn. Van Dijk was in 1683 reeds overleden.
Deed de edele vader al wat in zijn vermogen was om zijn
zoon de hand boven het hoofd te houden, dezes vrouw, Baertje
Hooft, blijkt zich geheel van haar man teruggetrokken te hebben, wat wel begrijpelijk is, nu zijn naam als koopman zoo slecht
stond aangeschreven; althans hun huwelijk werd in 1657 door
echtscheiding ontbonden.
Dit blijkt uit een hierachter (Bijl. XXXlb) afgedrukte volmacht,
die zij op 23 Juni van dit jaar voor Notaris Swanenburgh deed
opmaken, en waarbij zij Hillebrant Sobbe ~machtich maeckt", om
"te inne vorderen ende ontfangen alle 't geene haar van deselve
haare debiteuren is competeerende", en waarin zij genoemd wordt
"nieuw gesepareerde huysvrouwe van J. v. d. Vondel".
Wanneer men dit weet, heeft men de verklaring gevonden
van de woede, waarmede Joost Jr. dezen Hillebrant Sobbe op 7
September 1657 bejegende ten huize van een "rynsewijnhandelaer", en waarom de jonge Vondel aan Sobbe verweet in onge·
oorloofde verhouding tot Baertje te staan. Dit minder verkwikkelijke tafereel is te vinden in den bovengenoemden jaargang van
" Oud-Holland."
Hoe diep de oude Vondel ook gegriefd moest zijn door het
gedrag van Joost, zelfs na zijn insolventverklaring, hij trok nog
niet de hand van zijn zoon terug. Vol vaderlijke bezorgdheid om
den naam, dien hij met eere droeg, onbesmet na te laten, had de
1) Alph. Willerns, "Les Elzevier." 1880 pag. LXXIX.
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dichter daar zelfs de grootste opofferingen voor over. Hiervoor
moesten in de eerste plaats de geldelijke zaken van zijn zoon
geregeld worden. De handel van Vondel, vaak zoo geringschattend
en niet geheel juist, zijn "kousenwinkel" genoemd, was in werkelijkheid vroeger niet zonder beteekenis, want zijn jaarlijksche
rekening bij de stadswisselbank sedert 1635, beliep wel eens over
de f 4°.000, in 1637 zelfs f 42.000, doch verminderde gaandeweg,
totdat zijn naam na 1652, dus toen Joost Jr. in .De Trouw" kwam
wonen, niet meer in de boeken voorkomt. 1) Uit de obligaties van
Abraham Heygey in 1653 blijkt dat hij, of althans zijn zoon
handelsrelaties had aan de Oostzee, te Danzig. Ook met Deensche
kooplieden had de Jonge Joost zaken gedaan en bij hen nog eenige
pretenties te innen. De oude vader wilde in de eerste plaats trachten
die schulden nog betaald te krijgen en begaf zich in 1657 daarheen up reis. Hij was daar méér geweest, (ook Clementia had
daar handelsrelaties blijkens haar winkelboek) doch nu, in zijn 70e
jaar, was deze tocht voor hem een moeilijke onderneming. Veel
succes schijnt hij, ten minste als koopman, daar niet verkregen
te hebben. Bij zijn terugkeer, antwoordde hij zijn vrienden, die
hem naar zijn reis vroegen, met dit rijmpje:
,0 Heer, wil mij verlossen
Van deze Deensche ossen."

Toch kwam hij niet alleen met de "ossen", vermoedelijk zijn
schuldenaars, in aanraking, maar schijnt hij ook, te Kopenhagen,
een gezantschap van eenige voorname Nederlanders, waaronder
Koenraet van Beuningen, zijn stadgenoot, ontmoet te hebben, die
hij ondanks zijn treurige stemming,2) in zijn verzen verheerlijkte.
De jonge Karel van Mander schilderde daar zijn portret, toen hij,
bezaeit met grijze haeren,
sloot een' ring van tienwerf zeven jaren.

Was deze gebogen grijsaard, die gemakkelijker verzen dan
rekeningen schreef, wel de rechte man om onwillige schuldenaars
tot betalen te brengen? Dit valt te betwijfelen, maar tegen geen
moeite zag hij op, nu het gold den naam Vondel te redden.
1) Scheltema, Aemstel's Oudheid 4e dl. bI. 158 en 162.
') De Parnas aen de Belt. Verscheide Dichten in Denemerck gedicht
door J. v. Vondel, t'Amsterdam, voor de Weduwe van Abraham de Wees, op
den Middeldam, in 't jaer MDCLVII.
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Bekend is het, hoe hij het volgende jaar, op 3 r Januari een
betrekking van suppoost aan de Bank van Leening aanvaardde,
en ra jaar in dien ,kerker" (zooals hij het noemde) verbleef, om
met het luttele traetement van f 650 per jaar, de schulden van
hem, die ook dien naam droeg, af te kunnen lossen. Maar er
moest tevens gezorgd worden, dat die lichtzinnige man geen nieuwe
schulden meer kon maken. Jn December r659 werd hij, ten verzoeke van el?nige vrienden van den ouden vader, op last van Burgemeesteren naar Oost-Indië gezonden. Vandaar keerde hij niet
meer terug in 't vaderland, want in r660 stierf hij op de thuisreis. Baertje was met haar zoon Justus, die schoenmakersleerling
werd, achtergebleven, en overleed in 1664.
Anna, zijn tante, had voor dezen kleinzoon van Vondel bijzonder gezorgd door op het R. C. Maagdenhuis tegen 4 % een
som van f 6000 voor hem vast te zetten. Hij deelde echter het
lot zijns vaders, trok naar Oost-Indië en overleed op de terugreis
in r693.1) Zie hierna bI. 217.
Heeft Vondel aan de nagedachtenis van zijn ondankbaren
zoon nog een vers gewijd? Waarschijnlijk niet; deze sm~rt was te
diep dan, dat de poëzie haar kon verlichten.
Naast de bloeiende tak van de Vondelfamilie, namelijk de
afstammelingen van Hans de Wolff en Clementia van de Vondel,
zijn zuster, waaruit een welgesteld geslacht is gesproten, bleef
aan het gezin van den dichter en zijne nakomelingen slechts
zorg en ongeluk ten deel. In r668 woonde hij, volgens zijn eigen
opgave: "Op deprince graft, op een huis na· het hoeck huys van
de beerestraat, bij van Veerie." Zijn dochter Anna en zijn kleinkinderen, uit het eerste huwelijk van Joost met Aaltje van Baneken,
waren bij hem in huis; zij waren weezen. Dagelijks zag hij nu
Maria en Willem, de kleinkinderen die hem zoo dierbaar waren,
om zich heen; op hen bracht hij al zijn liefde over, waarvoor zijn
zoon zoo ongevoelig was gebleven. Ook deze kinderen moest hij,
in den bloei der jaren zien sterven. Vier jaar nadat Adriaan, haar
broeder, op 22 Augustus 1664 begraven was, den 7den December
r668, stierf Maria, 20 jaar oud. Aandoenlijk is de akte op 30 Maart
1668 voor notaris Ant. van de Ven door deze kinderen, Willem
1) Van Rijckevorsel, Gesch. van het R. K. Maagdenhuis, bI. 77.
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en Maria, ten huize huns grootvaders opgemaakt: hun mutueel
testament (Bijl. XXXIII.) Dit was. noodig, omdat beiden zwak van
gezondheid waren, en daarbij niet onbemiddeld door een erfenis
van Hendrik Ysbrands de Bruyn een neef hunner moeder, waarvan de deeling 14 Maart 1667 plaats had l ) en waarbij de oude
Vondel en Pieter Blesen als voogden van de minderjarige weezen
opkwamen,
De akte ongeveer een jaar daarna opgemaakt, luidt in hoofdzaak als volgt: "Compareerden de Eersame Willem van den
Vondel, jongman, [wonende voor dienaar ten huyse van Juriaan
Qtto Versmis in de Hartestraat, out 21 jaar] 2) en de Eerbare
Maria van den Vondel, Broeder en de Suster respectivelijk
wonende op de Princegraft bij de Beerenstraet ten huyse van den
Heer Joost van den Vondel hij testateur gesont, maer sy testatrice sieck van lichaem te bedde leggende, dogh beyde hunne
sinnen en verstant volkomen magtich zynde en gebruyckende ...
nomineeren malcander langstlevende reciproce over ende weder .•.
tot erfgenamen, en dat in alle de goederen, roerende en onroerende, actien, crediten en gerechtigheden, gout, silver, gemunt
ende ongemunt, huysraet, inboedel ende alles meer, -wat de eerstoverledene metter dood ontruymen en nalaten sal. In presentie
van Willem van Ceulen, mede notaris alhier en de Eersame Dirck
van Ryswyck, Goutsmit ende Paerlemoerwercker als getuygen,
ten huyse van de voorn. Joost van den Vondel, gestaan als voren.
Zij onderteekenen als volgt:

(l/IJ.JI,.I..,., ~ &a.... ,"~..e.-

~.)'....,~
~M~ *~.,~W'

Ik noemde deze akte aandoenlijk, omdat zij ons in al haar
droogheid van woorden, zulk een treffend kijkje gunt in het geJ) Voor Notaris Jac. Snel.
') Dit is in margine van de akte geschreven.

jongelings :
nu die opent, nu
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zin van den ouden dichter. Daar zit hij, op de Prinsengracht bij
de Beerenstraat, aan het ziekbed van de tengere Maria, zijn kleinkind uit het eerste huwelijk van zijn zoon Joost, die voor 10 jaar
naar Indië was gezonden en op zee was gestorven. Daar zitten
zij, de oude dichter, en Dirck van Ryswyck, de oude kunstenaar
in zilver en paarlemoer, uit de Beerenstraat~ Vondels vriend; en
naast hem de jonge Willem, Maria's broeder, die als knechtje
woonde bij Versmis in de Hartenstraat. De twee krachtige grijsaards tègenover de zwakke kinderen, grootvaders lievelingeIl'
Daarbij de notarissen Van de Ven en Van Ceulen. Zij voelen 't
reeds, dat Maria niet lang meer leven zal en een regeling van
haar nalatenschap is reeds noodig voor deze 20-jarige. Maria
stierf al binnen negen maanden, op 17 December van 't zelfde
jaar 1668, Willem twee jaar later op I I Mei 1670.
Met heilige berusting nam de vrome Joost deze harde beproevingen aan. Hij, wien reeds zoo nameloos v.eel leed getroffen
had, vond zijn hoogsten troost in de overtuiging dat de brave
Maria een beter leven was ingegaan:
Wanneer dit tijtlijk leven endt,
Begint het endelooze leven,
Bij Godt en engelen bekent,
En zaligen alleen gegeven.
Daer zit de Godtheid op den troon,
In 't midden punt van alle ronden,
Dat overal, en eenigh schoon,
Noit zijnen omvang heeft gevonden.

Met dezen weerklank van den verheven rei uit "Lucifer'
begint Vondel zijn zang op den "Uitvaert van Maria van den
Vondel". En om het gemoed van den dichter in die jaren te
leeren kennen, én om te weten wie Maria voor hem geweest is,
blijft dit gedicht van onschatbare waarde. Welk een geestelijke
volmaaktheid moet de grijsaard bereikt hebben, die zich zóó wist
te troosten over het verlies van deze engel van deugd en eenvoud,
het zonnetje dat zijn somberen ouden dag kwam bestralen:
Maria steegh met haer gemoedt,
Van werreltscl;le ydelheên gescheiden
En los, naer dit volkomen goet,
Waertoe d' elenden 't hart bereiden.
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Twee vleugels, ootmoet en gedult,
Verhieven haer uit aertsche dampen,
Daer 't eeuwigh Een 't gebrek vervult,
En vleesch en geest niet langer kampen,
Haer leste stem en aêm was Godt,
De troost der aengevochte harten,
Het beste deel, en hooghste lot.
Zoo voerze heene uit alle smarten.
Wat kroontge, op dat uw liefde blijk',
Met paerle, zilver, -en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijk?
o Spee1noots, dit 's een dor gebeente.
Zy leefde tien paer jaeren lang,
Maer nu van 's werrelts last ontbonden,
Verwachtze om hoogh geen ondergang.
Het hemelsche uurwerk telt geen stonden.
Een rey van englen kroon' de ziel
Met lauwerier in 's hemels hoven,
Nu 't kleet des lichaems haer ontviel.
Zij noode ons met gebeên daer boven. 1)

Men kan deze verzen niet lezen zonder de smart, maar ook
de berusting, des dichters te deelen. Na twee jaar werd hij op
nieuw beproefd, nu door het overlijden van zijn kleinzoon Willem,
den naamgenoot van zijn broeder, wiens dood, vele jaren geleden,
hem ook zoo veel leed had gedaan.
Herdacht Vondel Maria in een heerlijke ode, vol berusting
uit het innigst van zijn hart geweld; bij het afsterven van den
jongen Willem schijnt de smart hem overmand te hebben. Toen
hij met zijn dochter Anna stond voor het lijk van den 23-jarige
dat in de kist lag, zeide hij haar: "Wat is de doodt een leelyke
prij! daer leidt nu die schoone jongeling, en is een lijk, dat
rot!" 2) En slechts enkele dichtregels gaven eenige verlichting
aan zijn overkropt gemoed:
Gun Willem van den Vondel rust.
Dees jonge bloem verging met lust,
En liet den grafworm luttel spijs.
De ziel zocht Godt in 't Paradijs.

Waarschijnlijk stierven beide jongelieden aan de tering, zooals
uit de verzen valt op te maken.
1) Zie uitg. d. Unger, Dl. 1667-71, bl. 77.
t) Brandt, Leven van Vondel, uitg. Hoeksma, bI. 120.
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Dat Vondel de "Navolging van Christus" gekend en tot zijn
gewone leesstof gebruikt heeft, zal wel niet worden betwijfeld,
zelfs al zou er geen nader bewijs voor te vinden zijn in de opdracht "Aan den heilgeerigen Lezer", die voorafgaat aan "Onderwijs van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit" 1), een uittreksel uit de "Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst", in 1659
door den dichter afzonderlijk uitgegeven. Hierin komt de volgende
aanhaling voor:
"De godtvruchtige Thomas van Kempen zeght wel en wysselijck; "Wat baet het u hoogh van de Dryeenigheit te redenkavelen, indien gy ootmoedigheit ontbeert, en hier door de
Dryeenigheit mishaeght", enz. 2)
Maar zelfs waar Vondel niet nadrukkelijk Thomas noemt,
blijkt hij ook wel onder zijn invloed gestaan te hebben, zóó zelfs,
dat die in zijn verzen merkbaar is.
Dit komt duidelijk aan 't licht in deze fijngevoelde ode,
door den dichter aan het afsterven van zijn kleindochter Maria
gewijd.
Ik zou wel durven verzekeren, dat Vondel toen ook troost
heeft gezQcht in de "Imitatio" van Thomas. Behalve toch, dat
de gedachten: "los van werreltsche )'delheên" 3) en "het hart
voorbereid tot het volkomen goed, d.i. Godt, door de ellenden",
geheel van a Kempis' geest doordrongen zijn, is het fraaie beeld,
waarmede de tweede strofe begint, letterlijk aan de "Imitatio" ontleend. Men oordeele. "Twee vleugels ootmoet en gedult, verhieven haer uit aertsche dampen" leest ge bij Vondel; en sla
nu de Navolging op, boek 11, hoofdstuk IV, vers I, daar hoort
ge Thomas zeggen: "Duabus alis homo sublevatur a terrenis,
simplicitate scilicet et puritate".
Vondel heeft de beide deugden: eenvoud en reinheid van
Thomas, slechts veranderd in ootmoed en geduld, die wel bijzonder van toepassing waren op de nederige Maria, zoo geduldig
in haar lijden en langdurige uitterende ziekte. Overigens is het
beeld bij beidp. groote dichters gelijk.
Beging Vondel hier een plagiaat? Veeleer is de schoone
door Unger, Dl. 1657-60, bI. 145.
') Imitatio I, I, 3.
I) V glk. Imitatio, I, I, 3.

1) Uitgave
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gedachte van Thomas hem, toen hij de Navolging gelezen had,
als troost in zijn verlies, onwillekeurig bijgebleven, en zoo in het
gedicht overgegaan.
De tweede strofe geeft nog tot een andere opmerking aanleiding. De woorden: "verhieven haer uit aertsche dampen, daer
't eeuwig Een 't gebrek vervult, en vleesch en geest niet langer
kampen", herinneren te levendig aan een ander merkwaardig
vers, dan dat het eene vers het andere nièt zou ophelderen.
Zeven-en-twintig jaar geleden, in 1641, in een andere gewichtige
omstandigheid zijns levens, had Vondel gezongen:
"Eusebia, laet los! ghy treckt my neder,
Die reede al uit den damp der werelt was".

Een verdienstelijk Vondelkenner heeft hieruit en uit de voorafgaande verzen willen lezen: "dat Vondel in alle opzichten het
voorbeeld van zijne dochter [Anna, die het geestelijk leven omhelsd had], wilde volgen en naar Rome gaan om daar zich uit
de wereld terug te trekken" 1). De "Uitvaert van Maria" laat
echter geen twijfel omtrent de beteekenis door den dichter gegeven aan "de damp der werelt". Het zijn de "aertsche dampen",
waarin het vleesch en de geest strijd voeren, waardoor het verstand beneveld wordt; de aardse he beslommeringen, die den mensch
van het geestelijk leven .afhouden. In 1641, toen hij "Peter en
Pauwels" aan Eusebia opdroeg, had hij dien strijd volstreden, had
zijn geest door het geloof het vleesch overwonnen, en was hij
tot een hooger geestesleven opgestegen uit den damp der wereld,
waarin hij vreesde te worden teruggetrokken door EusebiaTesselschade, die toen nog niet bekeerd was.
De beste verklaarder van den zin van Vondels verzen en
uitdrukkingen blijft toch altijd Vondel zelf.
Bij al dat ziele\eed verminderden ook 's dichters tijdelijke
zorgen niet, Dit blijkt uit de treffende akte, die hij op 28 Juni 1673,
in tegenwoordigheid van zijn vrienden, den advocaat Mr. Gijsbert
Plemp, een zoon van Cornelis Gijsbert, zijn in 1638 overleden
boezemvriend, en Pieter Blesen, deed opmaken. Vondel verklaart
daarin, dat hij .niet en heeft, noch besittende is eenige goederen
off middelen hem toebehoorende, alsoo de middelen ende goederen
J)

Dr. Leendertz, Het Leven van Vondel. 1910, bI.
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die hy voor desen heeft gehad, gegaen ende geconsumeeerd syn
tot assistentie van syn overleden soon Joost van den Vondel de
Jonge ende tot voldoeninge van desselffs schulden ende borgtochten by hem voor denselven gepresteert, die hy affirmant tot
noch toe niet geheellyck heeft connen aflossen, sulx dat hy oock
daertoe ende tot syn eygen onderhoud heeft moeten employeeren,
de gelden by hem wegens syn offitie genoten, oock tot dien
eynde syne meubelen, boeeken, papieren, ende geschriften aen
syne dochter Anna van den Vondel heeft moeten verkot>en om
hem se1ffs soveel doenlyck te ontlasten, die hem daervoor oock
heeft voldaen, ende sulex allentselve als haer eygen besitt, blyckende
breder bij de notariale acte daer over gepasseert. Gelyck oock
als noch deselve syne dochter hem affirmant voor 't geene van
't gemelte syn offitie comt over te schieten onderhoud doet ende
bywooninge laet genieten. Hebbende hy affirmant mede aen syne
voorsz.dochter geordonneerd ende versocht, dat deselve by syn
overlyden hem voor de waerdye off 't gunt indien 't meergeseyde
offitie yts overschiet ende bevonden moght werden, eerlycke te
doen begraven." 1)
Alles blijkt de oude dichter dus besteed te hebben om af te
doen wat zijn zoon nog schuldig was gebleven: zijn geheele vermogen had hij opgeofferd; zijn karig salaris, voor zoover 't niet
voor zijn dagelijksch onderhoud noodig was, werd daarvoor besteed, zelfs zijn dierbare boeken, papieren en handschriften verkocht hij, om toch maar gerust zijn hoofd te kunnen nederleggen.
Slechts één ding begeerde hij voor zich zelven : dat hij eerlijk
be~raven zoude worden van de opbrengst zijner lijfgoederen en
het overschot van zijn salaris. Aan zijne dochter droeg hij op
daarvoor te zorgen; maar hij overleefde haar nog vier jaren, want
zij stierf 2 December 1675. Toen bleef de grijsaard alleen over,
zonder steun van naaste familie.
Maar Anna had reeds voorzien, dat haar vader alleen zou
kunnen achterblijven en had met practische voorzorg een regeiing
gemaakt, waarbij de belangen van den ouden dichter in alle opzichten behartigd werden.
Dit document is gedateerd 16 Juli 1675, en regelt de he1) Oud.Holland, 1886, blz. 126.
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schikkingen die zij gemaakt heeft over haar nalatenschap te behoeve
van haar SS-jarigen vader en van zijne kleinkinderen. (Bijl. XXXIII).
Opda,t de oude man rustig en onbezorgd zal kunnen blijven leven,
benoemt zij tot haar erfgenaam Pieter Blesen, of bij zijn overlijden
Gijsbertus Plemp, onder last van uitkeering der rente aan haar
vader. Tevens belegt zij f 5000.- bij Regenten van het Maagdenhuis ten behoeve van Justus, den' kleinzoon, en van de kinderen
van haar nicht Rebecca Bruyninghs, gehuwd met Reinier van
Estveldt. Anna was toen reeds ernstig ziek en overleed 2 December 1675. Vondel genoot nog vier jaar van Anna's zorgvolle
beschikking en overleed den 5den Febr. 1679.
Dit document is nog nooit volledig uitgegeven. Van Lennep
maakt er melding van in zijn Vondel, Dl. XII, bI. 61-62. Het
stuk is te merkwaardig om het niet voor een belangrijk gedeelte
af te drukken.
Het slot, hierbij in verkleind facsimile afgebeeld, luidt als volgt:
Sonder fraude. Gedaen binnen Amsterdam ter woonplaetse van de Testaterce, tet' presentie van Frederick Gerritsz witwercker ende Jan JeuriaClnsz
desselfs knecht getuygen hier toe versocht ende gebeden.
Le~telyck verklaarde de voorn. Testaterce haer intentie ende wille te sijn, niet tegenstaende
't geene sy aengaende 't voorsz. legaet (aen den voorn. Justus ende sijne kin·
deren gemaeêt) hier "oren heeft gedisponeert ende 't verband daer op geleijd,
in gevalle den selven Justus ende sijne kinderen hun vreedsaem hadden gehouden, ende door hun selffs, noch andere van hunnent wegen, geen oppositie
off andere moeielyckheden als voren breeder geseijd hadde gepleeght off gemoveert, dat in sulcken cas, maer anders niet, nae't overlijden van hem
]ustus, sijne kinderen (tot den ouderdom van vyff en twintich Jaren gekomen
ende die gepasseert wesende ende hun wel comporteerende) yder sijne portie
dan vrij, uyt 't voorsz. legaet sal mogen genieten, ende tot sijn neering ende
eerlycke broodwinriinge gebruycken, sonder 't voorsz. verband alsdan verder
subject te zijn.

tt

ANNA VAN DEN VONDEL.
JOOST VAN DEN VONDEL.
FREDRICK GERRITSEN.
JAN JURIANS.

In kennisse van mij
OLl. Nots.

J. VOLK[ERTSZ.]

(16 Juli 1675).

Brandt wijt het vooral aan het tweede huwelijk van den
jongen Joost, dat zijn losse zinnen aan 't hollen raakten en zijn
vader zoo veel leed werd aangedaan. Wij weten, dat deze laatste
met de vrouw, die zijn zoon, op dien verkeerden weg hielp, aanvankelijk zeer was ingenomen. en die verbintenis dus eer heeft
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aangemoedigd dan afgeraden. Dit feit verdient vooral te worden
opgemerkt, omdat de dichter reeds vele jaren vroeger de droevigste
ervaringen omtrent het karakter en de neigingen van zijn zoon
moet hebben opgedaan die hem tot voorzichtigheid konden brengen.
Immers die onvergetelijke verzen:
hetzij de zon in 't Oosten
Verrijze, of dale in 't West; geen mensch kan vader troosten.
Och, de ouders telen 't kind en maken 't groot met smart;
Het kleene treedt op 't kleed, de groote treên op 't hart,

waarin al het vaderlijk leed zoo gevoelig is uitgedrukt, zij ?ijn
reeds vóór 164°, hetjaar\'an den "Joseph in Dothan", aan 's dichters
hart ontweld en wijzen reeds op het gedrag van Joost vóór zijn
eerste huwelijk. Het was ook in die dagen, dat de vader dikwijls
verzuchtte, gelijk Brandt verhaalt: "Indien ik de troost en verquikking der Psalmen niet hadde, ik verging in myn elende."
Met de vertaling der psalmen was de dichter in de jaren vóór
1644 bezig; ook toen moet zijn zoon hem dus reeds veel verdriet
hebben aangedaan.
Zeker de jonge Joost verdient de verwijten die vroegere en
latere biografen aan zijn nagedachtenis hebben verbonden; maar
moet men daar niet tegenover stellen dat deze lichtzinnige jonge
man, wellicht in zijn jeugd niet krachtig geleid, later aan een
spilzieke vrouw verbonden werd; dat hij door dit huwelijk in
allerlei onaangename familietwisten kwam, waardoor zijn oude,
vredelievende vader en zijn vrome zuster zich zeker niet sterk meer
tot hem getrokken gevoelden?
.
Al zijn liefde en vertrouwen bleef hij toch nog in die vrouw
stellen, gelijk zijn testament bewijst, hare belangen bleef hij
krachtig verdedigen, zelfs voor haar eer en goeden naam stelde
hij zich in de bres, toen hij wellicht reeds de overtuiging had
dat die niet meer onbesmet waren; vóór alles hield hij den naam
zijns vaders hoog, die "te goed en te eerlyck" was om in zijn
wijnhuistwisten gemengd te worden.
Streng, al te zwaar bij nader inzien, is de straf waarmede Joost
zijn lichtzinnigheid geboet heeft: hij stierf, zooals we zagen, op
reis, en voor zijn lijk werd, verre van zijn vaderland, als voor een
onbekende, de zee tot laatste rustplaats aangewezen. Laten wij
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den ongelukkigen zoon van den edelen Vondel niet strenger ver·
oordeelen dan hij verdient.
Indien éen lofspraak op den ouden dichter juist en welverdiend is, het blijft die aangaande ~den adel van zijn karakter,"
op den voet van zijn standbeeld prijkend.
Na al het leed hem door zijn zoon berokkend, treedt die
zielenadel vooral op den voorgrond. "Noemt geen kinders naar
uwen naam, zeide hij dikwijls; want die wordt gebrandmerkt, als
ze niet doogen." Door alles op te offeren heeft hij dien naam
toch onbesmet voor het nageslacht weten te bewaren.
De naamgenoot en kleinzoon van den dichter uit het huwelijk
van Baertje Hooft, geboren in 165 I, trouwt in 1674 met Aeltjen
van Rechteren uit Xanten. Na haar overlijden hertrouwt hij met
Margrita Nacken. De kerkelijke trouw van Justus den kleinzoon
had te Haarlem plaats op 2 Maart 16771), het burgerlijk huwelijk
werd te Amsterdam gesloten eerst op II Juni 1678. De bruid
woonde dus te Haarlem en was katholiek, evenals haar man.
Deze kleinzoon van onzen puik dichter, wel verre van, gelijk
zijn grootvader, de Grieksche cothurnen voor de Muzen te schoeien,
bepaalde zich tot het vervaardigen van schoeisel voor gewone
stervelingen, daar hij volgens Brandt "bij een schoenmaker wrocht."
Het kan dus niet verwonderen, dat hij zich getrokken gevoelde
naar het echte leer- en schoenenland in de "Langstraat", Waalwijk, Besoijen enz., en er misschien voor zijn vak wel eens heeft
gereisd. Hij is daar echter niet gaan wonen, al wordt hij later
"Mr. Schoenmaker" genoemd, want hij verbond zich in December
1686, om "voor adelborst met het schip de Ridderschap naar de
Oostindies te varen", in dienst van de Bewinthebbers der Geoctroyeerde O. 1. Compagnie 2) en stierf op de terugreis aan boord
van 't schip ,.Nederland."S) Maar niet onmogelijk is het, dat zijn
zoon, die in 1681') geboren was en in 1704 te Waalwijk huwde,
ook het vak zijn vaders uitoefende, en daardoor zich getrokken
voelde naar het schoenenland.
1) "Liber primus Baptizatorum et matrimo conjunctorum" van de Statie
S. Bavo. (Gemeente-archief van Haarlem.)
') Protocol van Notaris ]oannes Paerslaken te Amsterdam, 25 Dec. 1686.
Elders wordt ]ustus "soldaat" genoemd.
J) Als voren II Mei 1694.
4) Idem.
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Wat hiervan zij, zeker is 't dat de Vondeleïden in NoordBrabant zijn terecht gekomen.
De weduwe van den schoenmaker, Grietje Nacken, bleef met
haar zoontje, eveneens Justus genoemd, te Amsterdam wonen. Op
I1 Mei 1694 verklaren Christiaan van Gestel, kledermaker in de
Watersteeg, en Pieter van Elmendorp, "spaense stoelmaker in de
Pijlsteegh," voor den notaris, ten verzoeke van Grietje, dat zij
haar overleden man zeer wel gekend hebben, omdat zij "met de
requirante ende met deszelfs voorsz. man ende familie hier ter
stede dagelyxe familiare ommegangh hebben gehad ende ge·
houden,"l)
Op 18 Mei van hetzelfde jaar verklaarden voor denzelfden
notaris, Hillegert de Swaen, wijnkooper, en de moeder, als voogden
over het I3-jarig zoontje, ontvangen te hebben f 658.-, als saldo
van een obligatie van f 1000.- ten behoeve van den vader gegeven door Gerbrant Pancras van Erpecom, substituut en Hooftprovoost van het Aelmoesseniersweeshuis.
Op 8 Juli 1695 is Grietje overleden en wordt de inventaris
van haar eenvoudigen boedel opgemaakt volgens opgave van
Hilgert de Swaen en Pieter van Elmendorp. Twee zilveren penningen, die vermeld worden, zijn wellicht nog afkomstig van
grootvader Joost, herinnering aan de vereering voor zijn poëzie
door Vorsten en Magistraten geschonken. De opsomming der baten
en lasten van den boedel wijst op de bekrompen omstandigheden.
Onder de schulden ko.mt voor: aan waskaarsen in de ziekte en bij
het lijk, alsmede in .De Star": f 5.12, en "ad pias èausas" aan
de zuster der overledene te Ahuys gezonden: f 6.16. Dus voor
zielemissell. Hieruit volgt, dat de weduwe van Justus katholiek is
gestorven en verblijf hield in de parochie van .De Star,", d.i. de
R. K. Kerk op het Rusland. Zij woonde blijkbaar binnenshuis
met haar zoontje bij een zekeren Barent Noot. Zoo eindigde de
Amsterdamsche familie van den eens zoo hooggevierden dichter,
na de verbintenis met een nicht van den Drost Pieter Hooft. Zijn
achterkleinzoon. bij het overlijden zijner moeder nog minderjarig,
vinden wij later in Waalwijk terug, waar hij in 1704 trouwde met
Jacoba du Bois. Hun zoon, die den traditioneelen naam Joost
') Notaris als voren voor al deze akte.
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niet meer gedragen heeft, maar Jacobus heette, heeft aldaar een
Fransche Kostschool gehouden, en blijkt dus weer overgrootvaders
zin voor wetenschap en hoogere ontwikkeling gedeeld te hebben.])
De handteekeningen van Justus en Grietjen besluiten dit
hoofdstuk.

1) Zie verder mijn opstel in "Taxandria", [9[0, afl. 5. "Vondeliana in
Noord· Brabant."
Omtrent den goudsmid en paarlemoerwerker Dirck van Rijswyck, op
bI. 209 genoemd, zie mijn artikel in het Jaarverslag van het Koninkl Oudbeidk. Genootschap, 1909. Hij werd te Kleef geboren in 1596, en woonde reeds
vóór 1622 te Amsterdam. Hij is beroemd door zijn toetssteenen tafels en tafereeltjes met' paarlemoer ingelegd, die meermalen door Vondel bezongen zijn
als zeer bijzondere kunstwerken, in 1654 en [660.

VII
Drukproef van "Maria' Stuart" - Gedicht op Virgilius Mr. Henriek Ebbius - Het Stockske van Oldenbarneveld De Bank van Leening

In 1912 is voor het Vondel-Museum aangekocht een Vondelianum, zóó merkwaardig, dat het, naast 's dichters e,igen handschriften, tot de kostbaarste stukken van de verzameling gerekend
moet worden.
Het is de drukproef van Vondels treurspel Maria Stuart,
hier en daar door den dichter van correcties voorzien. Terwijl
drukproeven, nadat de correctie is overgenomen, in den regel als
waardeloos worden weggeworpen, is deze door een gelukkig toeval
op de drukkerij gespaard gebleven en ook door latere bezitters
als eén curiositeit bewaard. 't Is jammer, dat een boekbinder de
marge wat ver heeft afgesneden, zoodat vele correcties in den tekst
aangegeven, niet meer gevonden worden op den rand van de
bladzijde; zij blijken echter nog uit den schoondruk.
Toch is de proef, nog van zeer groot belang om enkele vragen
omtrent Vondels wijze van werken en zijne spelling tot oplossing
te brengen.
Het treurspel "Maria Stuart" verscheen het eerst in 1646, met
het verzonnen drukkersadres: "Te Keulen in d'oude druckerye",
waarachter Vondel nog tweemaal den uitgever verborg, namelijk
toen hij zijn .,Altaergeheimenissen" (1645) en zijn "Heerlijckheit der
Kercke" (1663) liet drukken.
Niet uit vrees voor cie te verwachten schimpdichten liet Vondel
bij dergelijke echt-roomsche werken zijn naam en dien des drukkers
weg; maar veeleer omdat hij de onderwerpen te heilig vond om
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ze bloot te stellen aan den spot van n nakrabbelaars" en lasterpoëten, die zeker niet zouden nalaten zijn werk aan te vallen,
als zijn naam of zijn bekend uitgeversadres op den titel zouden
prijken. Niettemin werd het spoedig bekend, wie de dichter was
van "Maria Stuart," en achtten schepenen het noodig Vondel tot
een boete van f I80.- te veroordeelen, .'t welk veelen vreemdt
voortquam", volgens G. Brandt; maar dat nu niemand zal verwonderen, die bedenkt, hoe gespannen in die dagen de politieke
verhouding van onzen Staat tot Engeland was. Ook werd de
dichter door sommigen sedert zijn geloofsverandering meer dan
vroeger gehaat. De uitgever Abraham de Wees nam die boete
voor zijne rekening, omdat hij, het voordeel van de uitgave genietend, niet wilde, dat de dichter schade zou lijden. Er verschenen
in één jaar zes drukken van het treurspel.
Deze proefvellen zijn dan ook hierom zoo opmerkelijk,
omdat zij aantoonen met hoeveel zorg Vondel zelf de correctie
van deze drukproef heeft behandeld door zelfs de kleinste onnauwkeurigheden persoonlijk op te sporen. Enkele Vondelkenners
als Dr. J. A. Alberdingk Thijm en Dr. H. W. E. Moller hebben
aangenomen, dat Vondel de verbetering van zijn drukproeven
aan zetter of corrector overliet, en dat hierin de verklaring gezocht moet worden van de vele onregelmatigheden, die den druk
van Vondels verzen ontsieren .
.,De zoogenaamde spelling van Vondel te volgen, was niet
raadzaam", schrijft J. A. Alberdingk Thijm in het .Bericht" voor
het eerste deel van zijne uitgave van Vondels Dichtwerken. "Ten
eerste omdat zij vele lezers . . . . afschrikt . . . . ; ten tweede,
omdat wij eigenlijk de spelling van Vondel niet kennen. Zoo
bijv. toonen handschriftelijke instrukties, door hem aan tooneelspelers gegeven, een andere (meer moderne) spelling dan die,
waarmeê uitgevers of drukkers hem laten optreden". En verder:
"De zinscheiding heb ik geheel naar modern gebruik ingericht.
't I<; een noodelooze verduistering van den zin, de punktuatie
van Vondels zetters te volgen." In de. Voorreden"tot het tweede
deel laat Alberdingk Thijm zich in gelijken geest uit, en beweert
zelfs: "Het interessante onderscheid van y en ij bijv., dat door
de zetters der XVIIe Eeuw nog vrij trouw werd waargenomen,
kende hij (Vondel) niet."
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Dr. Moller schrijft in de toelichting tot zijn uitgave van "De
Heerlijckheit der Kercke" (bI. XCVI). "Voor hen die meenen, dat
Vondel zelf de proeven verbeterde, wat ik voor mij niet geloof,
is er een overtuigend bewijs, dat Vondel deze tweede uitgaaf niet
heeft gekend. Immers al de zin- en maatstorende drukfouten van
den eersten druk zijn onveranderd blijven staan ;" enz. (Vergelijk
ook t. a. p. bI. LXXXIX en XC en "Tijdschr. v. Ned. Taal· en
Letterk." Dl. 27, blz. 130).
Al volgt uit het terugvinden van deze eene drukproef van
"Maria Stuart" nog niet. dat Vondel steeds van al zijn werken de
proeven heeft kunnen verbeteren; het zal nu niet meer categorisch volgehouden kunnen worden, dat hij zich niets aan de correctie liet gelegen zijn.
Vooraf dient echter bewezen, dat de verbeteringen in de proef
van "Maria Stuart" inderdaad eigenhandig door Vondel zijn aangebracht. Dit kan redelijkerwijs niet worden betwijfeld, vooreerst
omdat de correcties niet slechts drukfouten, maar herhaaldelijk
veranderingen betreffen in woorden, en wijziging in de spelling. Verder is de schrijfhand zoo onmiskenbaar van Vondel, dat
's dichters eigenaardig schrift, met de typische hoofdletters, iederen
kenner moet opvallen. Men vergelijke de hierbij gefacsimileerde
bladzijde.
Een beschouwing van de correcties zal van zelf de gelegenheid
geven tot verschillende opmerkingen omtrent allerlei bijzonderheden.
De drukproef is van de eerste uitgave (Unger, Bibliogr. N°. 431),
verschenen in den winter van 1646. Het exemplaar telt VIII bI.
voorwerk en 62 ongenummerde bladzijden, omdat de bijvoegsels
aan het einde ontbreken. De schoondruk heeft VIII en 72 bI. en
bevat, behalve het voorwerk, op bI. 1-58 het treurspel; bI. 59-60
"Triomf van Maria Stuart"; bI. 61: "Getuigenis uit Kamdeen" ;
bI. 62 , Voorbijganger" ; bI. 63 en 64 "Grafschrift" en "Grafdicht"; bI. 65- 66 "Epitaphium"; bI. 67-70 "Grafschrift". "Uit
Vondels Poëzye". BI. 72 is blanco. De proef mist dus de bijlagen
van bI. 63 af, en omvat de vellen A tot en met H en van 11-3.
Elk vel heeft 8 paginas.
Men zou kunnen opmerken, dat de vellen B, C en G niet
tot de proef behooren. Zij bevatten dan ook geen correctie; maar
de drukvorm van al de7.e vellen is, mijns inziens, toch nog niet
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zóó goed toegesteld, dat men aan een schoondruk zou kunnen
denken; vooral vel G is hier en daar nog al besmeurd.
De proef is als een laatste revisie te beschouwen, ofschoon
in den schoondruk nog correcties zijn opgenomen, die in de proef
ontbreken. Vondel heeft dus blijkbaar op de drukkerij nog een
zoogenaamde persrevisie gezien en daarin eenige verbeteringen
aangebracht.
Daar het in dien tijd niet ongewoon was, dat de schrijver
bij de pers stond 1) en de proef daar nazag, is het zeer waarschijnlijk, dat ook Vondel dit gedaan heeft. Blijkbaar toch zijn
de correcties op de on gevouwen vellen aangebracht, omdat soms
de verbetering over den vouw in den rug is heengeschreven.
Vel H is in de proef geheel verkeerd ingeslagen, wat iri den
schoondruk door den drukker hersteld is, en niet door Vondel is
aangegeven.
De correctie schijnt, ondanks de zorg van 'den dichter, wat
haastig, en daardoor niet geheel nauwkeurig te zijn aangebracht,
hetgeen bij een anoniem dichtwerk over een onderwerp, dat zeker
veel opspraak zou teweegbrengen, en zonder drukkersnaam zou
worden uitgegeven, geen verwondering kan wekken. Enkele fouten
zijn onder die geheimzinnige proefverbetering op de drukkerij, door
den dichter over 't hoofd gezien. Vondel verbetert wel: "IN D'OUDE
DRUCRERY". Maar hij laat staan het jaartal: MVCXLVI. Zoo
komt het in den eersten druk nog voor.
Het portretje van Maria Stuart, te vinden op den titel van
den eersten druk, ontbreekt nog in de proef. Ook dit wijst op
een zekere haast bij het drukken, daar de graveur het toen nog
niet gereed had. Zelfs is het koperplaatje in den tweeden druk
reeds bijgesneden en van een kruisarceering voorzien. (Unger, 432).
Op bI. 4, regel 18 van de "Opdracht" is "onozelheit" blijven
I) Het is bekend, dat Erasmus te Bazel verbleef om den druk van zijn
N. Testament-vertaling (1516) zelf na te gaan en te verzorgen; en Bisschop Georg
van Egmond schrijft in 1538 aan Alardus van Amsterdam, dat deze voor zijn
"Selectae Similitudines" een ijverigen en eerlijken drukker moet kiezen en zelf
steeds bij de pers tegenwoordig zijn. Men mag aannemen, dat dit ook in de
17e eeuw niet ongebruikelijk was. Althans Bartholdus Nihusius, de vriend van
Vondel, was werkzaam op de drukkerij van Blaeu voor de katholieke boeken,
die daar gedrukt werden. Uaarb. van Alberdingk Thijm, 1891, bI. 156).
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staan en eerst in den derden verbeterd in .onnozelheit"; eveneens
op bI. 5, rege,l 9 is de fout • men" gebleven, die eerst voor den
4en druk is o'pgemerkt en in .met" veranderd.
Onopgemerkt bleef ook, tot in den derden druk, de fout in
vers 387:
Soo veel baldigheits geleên bij 't zamenrotten

Op de drukkerij werd echter in den eersten en tweeden
druk. baldadigheits" met de pen verbeterd. 1)
Een aardig. bewijs, hoe taai het leven van een drukfout is,
levert vers 791, in de Rey na het tweede bedrijf:
Laet schepes loopen en verslinnen (= verslinden)
Wat wil, enz.

gaf de proef te lezen. Vondel zette een haakje onder sekepes loopen,
'-'
om aan te duiden, dat de s aan de I moest worden vastgezet;
maar de zetter begreep dit verkeerd en verbond het geheele woord
"schepes" aan loopen, zoodat er "schepesloopen" gedruktwerd en
sedert in alle uitgaven is blijven staan. Alleen Van Vloten 'heeft
de fout opgemerkt en in zijn uitgave ,.Laet schepe-sloopen en
verslinnen" gedrukt. Maar Van Lennep, Alberdingk Thijm, Unger
en Diferee hebben het zonderlinge woord onveranderd gelaten.2)
De beteekenis kan toch slechts zijn: laat al wat wil schepen
sloopen en schepen verslinden.
I) Deze verbetering, die, met nog enkele andere met de pen, voorkomt
in alle exemplaren die mij bekend zijn, is stellig niet van Vondels hand, zooals
de heer Diferee in zijn uitgaaf van V's werken, I, bi. 694, noot 4 veronderstelt.
S) In het voorbijgaan worde hier opgemerkt, hoe merkwaardig Vondel in
de volgende verzen reeds het werk van een "onderzeeër" beschrijft. De dichter
geeft een beeld van den Nijd:
Geen zeegedroght, zoo wreet van mont
Dan dit, zoo spits en scherp van vinnen,
Zoo schaick. zoo loos en boos van aert.
Laet schepen-sloopen en verslinnen
Wat wil, met balgh en slingerstaert;
Een staert, die 't water om kan roeren
Van onder op, en met een' klinck
De kielen, die zoo veilig voeren
Zoo treffen dat de vloot verzinek':
Dit lantgedroght beschaemt ze aitzamen, enz.
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De correcties, die benevens andere, het bewijs leveren, dat
zij door Vondel zelf zijn aangebracht, volgen hier. Onder de lijst
der "Personaedjen" bevat de proef een anagram op den naam
"Maria Stuarta" = "Matura Arista" (rijpe korenaar), en nog dit
"Epitaphium" :
Vivificante Fide Matura resurget Arista,
Sec ta hominis, Jesu lecta, Stuarta, manu.

Dat is: "Grafschrift: Door 't levendmakende geloof zal Maria
Stuart verrijzen, de rijpe korenaar, door de hand van den mensch
afgesneden, maar geoogst door Jesus' hand."
In het tweede vers veranderde Vondel "hominis" eigenhandig
in "odio", zoodat de zin wordt: "de rijpe korenaar door den haat
afgesneden."
Zulk een ingrijpende verandering in een latijnsch vers bewijst, dat Vondel ook tot dit epigram in nauwere betrekking
staat, dan men aanvankelijk zou meenen; ja, dat er gegronde
reden is om hem ook daarvan den dichter te noemen. De zin
van het vers heeft door de correctie van Vondel veel in geestigheid gewonnen. In de eerste redactie is de hand van den menseh,
die de rijpe korenaar afsnijdt, gesteld tegenover de hand -van
Jesus, die haar oogst. Na de verandering is het de haat van den
menseh, die haar afsnijdt en Jesus' hand, die haar oogst. Het
beeld is fraaier en dichterlijker; maar ook scherper en hatelijker.
Nog verdient opgemerkt, dat de woorden Matura, Arista,
Stuarta, in de proef in klein kapitaal gezet, voor den schoondruk
in groot kapitaal veranderd zijn.
Vers 642: En wrijft men deze loogh noch in mijn hartquetsuur,
worqt verbeterd: Hoe wrijft men enz., blijkbaar omdat het voorgaande vers ook met En begint.
Ook in vers 691 bracht de dichter in de proef nog een
belangrijke correctie aan. Eerst luidde het vers;
68 9
69 I

't is Engelants manier:
Dat schatte noit het bloet der Koningen zoo dier,
Of plengde 't milt, en knotie, als met een dolle zeissen,
De telgen van den stam.

Het werd verbeterd:
Of plengde 't milt, en maeide, als met een dolle zeis sen.
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Dit woord "maeide" is over den vouw in den rug heengeschre~
ven, waaruit de coqectie op het ongevouwen vel kan blijken.
De laatste "rey", in het se bedrijf, die door het verkeerd inslaan
van den drukvorm niet geregeld volgt, geeft in vers 1705 nog
een correctie, die slechts door den dichter zelf kan zijn aangebracht.

o gaven van 't geluck,
Hoe smelt ghy noch in druck!
stond in de proef, maar noch wordt in weck verbeterd.
De navolgende correcties kunnen ook alleen door den dichter
zelf zijn aangebracht.
Bladzij 4, in de opdracht, regel 3/4 v. b. "Zij versmaet haren
stam", wordt veranderd in: "Z. v. h. grijzen stam".
Vers 620
En stroide d'assche en stof der Vorsten in den wint.
Veranderd: En stroide d'asch en stof, enz.
Tusschen vers 656 en 657 wordt de regel: "Rey van staet~
jofferen", die in groot kapitaal gezet is, een regel hooger geplaatst
bij de andere "personaedjen". Hier vooral is Vondels schrijfhand
duidelijk kenbaar. Men zie het facsimile. V. verandert Rey in Rei
alléén op deze plaats.
Vers 556:
En om 't vergangkelijck en 't bestendigh Rijck te ontbeeren,
Veranderd: En om 't vergangkelijck 't bestendigh, enz.
Dal mijn geboorte alleen en Godtsdienst mij verzwaren.
Vers 607:
Veranderd: Dat mijn geboorte alleen en Godtsdienst mij bezwaren.
Men plaght 't verwezen hart door heuscheit te verquicken
Vers 739:
Veranderd: Men plagh 't verwezen hart, enz.
Heer Melvin, kunt ghy ons nu niet helpen noch beschermen.
Vers 747:
Veranderd: Heer Melvin kunt ghy ons niet helpen, enz.
Vers 752: Gevoelde hoe de nicht van Henderick den zevende.
Veranderd: Gevoele hoe enz.
Vers 784:
Den ouden godtsdienst derf vervolgen.
Veranderd: Den ouden godtsdienst durf vervolgen.
Vers 882:
0 't gaet wel: 't gestarrent daelt. Wie durf ons hier genaken?
Veranderd: 'T gaat wel: enz.
Vers 885:
Verruckt my, 0!D voor by nacht de Heeren noch te spreken, enz.
Veranderd: Verruckt my, om by nacht, enz.
Vers 896:
Uit haren ommegangk, als die eten haer dienaer ben,
Veranderd: Uit haren ommegangk, als die haer dienaer ben.
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Vers 1004: Zoo paey men bloet . . . . Daer gansch Europe om weent?
Verbeterd: Zoo paey men bloet met bloet enz.
Vers 11 10: De nazaet zal dit stuck vervloecken en als pest.
Veranderd: De nazaet zal dit stuck vervloecken als een pest.
Vers 1194: Noch ende woester dan de Noor.
Veranderd: Noch woester dan de Noor.
Tusschen de voltooiing van het handschrift van "Maria Stuart"
en .de verbetering van de drukproef blijk t Vondel in menig opzicht zijn spelling gewijzigd te hebben, waarvan een belangrijke
vereenvoudiging het gevolg is. Bij een vergelijking van deze veranderingen met de opmerkelijke studie door Dr. H. W. E. Moller
aan "Vondels spelling" gewijd, springt in het oog, dat de dichter
somtijds tot andere spellingsbeginselen overging; wél streefde
naar een zich gelijkblijvende spelling, maar weêr enkele malen tot
een ander inzicht kwam. Ook bij "Maria Stuart" was dit het geval.
Ik geef hier van een aantal woorden eerst de spelling in dè proef
en daarna die van de correctie door Vondel. Desen - dezen;
selve - zelve; selfs - zelfs; dewylse - dewylze; versoeek verzoeek; jongh - jong; vlught - vlucht; Engelandt - Engelant;.
voorbeeldt - voorbeelt; Koningh - Koning; Koninghlyck ~
Koninklyck; Coninginne - Koninginne; wettigheyt - wettigheit ;
heylig - heilig; gescheyden - gescheiden; biegtvaders - biechtvaders; zuyveren - zuiveren; magh - mach. Nog merk ik op,
dat ook na Vondels correctie nog verbeteringen zijn aangebracht;
dit is vermoedelijk op de drukkerij, in een persrevisie geschied.
Het is vooral het geval in de opdracht, bI. 4 reg. 6, Alexanders
- Alexander; bI, 4, reg. 17, een' - een; bI. 4, reg. 9 v.o.leven
- pen; bI. 4, reg. I v. o. treur-spel -' treurspel; bI. 5, reg. 5 v. b.
groothartigen - groothartig; vers 795 : hielen - kielen. Vondel
spelt hier in vers 1143: Kristus; maar van den derden druk af:
Christus. Vers 1222 geeft te lezen:
Der zaligen te zien en riJckdom .te genieten

maar 't blijft in de proef onveranderd. De schoondruk geeft
echter te lezen "vrijdom" in plaats van .rijkdom."
Het zou geen nut hebben hier op al de gewone druk- en
zetfouten te wijzen door Vondel verbeterd. Van meer gewicht is
een opgave van het gebruik van ij en y, waarover Dr. Moller in
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de andere werken van Vondel een nauwkeurig onderzoek heeft
ingesteld. Deze komt tot het besluit, dat alle echte handschriften
van Vondel maar één ij-teeken geven, namelijk de y. wDatdubbele teken in de uiigaven was dus niet van Vondel zelf afkomstig, maar van zijn drukkers, of liever van hun korrectoren, die
ook op Vondels werken het tamelijk algemeen gebruik hebben
toegepast." "Het eigenaardige is, dat we in bijna alle gedrukte
werken van Vondel dat dubbele ij-teeken vinden, terwijl Vondel
zelf tot in het laatste handschrift uitsluitend y heeft geschreven.
Hoogstwaarschijnlijk zullen we dus die afwijking van de zetter
moeten toeschrijven aan de letterkasten van die tijd."l)
De drukproef toont echter aan, dat Vondel in zijn gedrukten
tekst ook wel op het verschil tusschen ij en y lette en als regel
volgde: aan het einde van een woord y, en tusschen andere
lettergrepen in ij. Er kunnen natuurlijk gedrukte werken zijn, die
hierop uitzondering maken, hetzij door gebrek aan letter bij den
drukker, of door het niet zelf corrigeeren van den dichter.
Op vier plaatsen in de proef heeft Vondel een correctie in
een van deze letterteekens moeten aanbrengen en het is zeer
opmerkelijk, dat hij juist den bovengenoemden regel blijft volgen.
In vers 882 kwam deze zetfout voor ~
Dat uw Genade zich mij aenspraeck toch niet belgh?

Op 't eerste gezicht schreef Vondel een y in de marge,
maar zich nader bedenkende, dat het "mijn" moest wezen, schrapt
hij de y door, en schrijft op den rand: ijn. (Bladzij 36 van de proef.)
Op dezelfde bladzij heeft vers 893 deze zetfout:
De rechters weten best wat hiervan zz gebleken.

Vondel verbetert op den rand zz in zy.
Uit de derde correctie zou men weer kunnen opmaken dat Vondel
zich steeds de y tot regel stelde. Maar de uitzondering bevestigt
den regel!
Vers 1078 geeft in de proef te lezen:
En van haer staet ontzet, van vrijdom gaan beroven
Een vrouw •..

Vondel verbetert: • vrydom," ofschoon men volgens gewoonte
1) Tijdschrift v. Ned. T. en L. 27e Deel, bI.

130.
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hier de ij midden in een woord zou verwachten. Maar vry, vryheid
en vrydom worden door Vondel nooit van tittels voorzien. 't Is
of hij in dit woord vol kracht geen verslappende dubbele ii
kan dulden I
Er is nog een vierde plaats, waar Vondel als correctie een
yaanbrengt, op de tweede bladzijde van den .. Inhoud", regel 2
v. b. Daar heeft de proef "Kristelick en Koninghlijck onthael".
Vondel verandert I/Kristelyck", maar laat "Koninghlijck" staan.
De schoondruk bewijst echter, dat hij ook "Kristelijek" heeft
lledoeld, want bij latere correctie heeft hij de y weer in ij ver·
anderd.
Ik verklaar mij de onveranderlijke y zonder punten in Vondels
handschriften uit de vlugheid van zijn schrift, waarin hij alle
overtollige teekens wegliet, het aan de kennis van den zetter
overlatend waar, volgens 's dichters gewoonte, ij of y moest staan.
Achter den tekst van Vondels treurspel zijn nog een aantal
aanvullingea gevoegd, hiervoor op blz. 222 vermeld.
Vooreerst een gedicht: "Triomf van Maria Stuart" met de
onderteekening: Prudenter. Wie onder dezen schuilnaam verborgen
is, bleef tot heden een raadsel. Er zijn tien met Prudenter geteekende versjes bekend, die van de meest verschillende inhoud
en strekking zijn. Een zestal staan in nauw verband tot Vondel;
maar eenige verkondigen zijn lof, een ander is een hatelijk
schimpdicht op hem. Zij vallen tusschen de jaren 1645 - 1657.
Het spreekt, dat al die Prudenter-verzen niet aan één persoon
toegeschreven kunnen worden. Deze pseudoniem was blijkbaar
een in die jaren meermalen gebruikte naam voor iemand, die
iets te schrijven had, dat hem tot voorzichtigheid moest aanmanen,
wilde hij zich geen onaangenaamheid op den hals halen.
De • Triomf van Maria Stuart" kan wel eenig licht werpen op
dezen duisteren schuilnaam. Het valt al zeer bijzonder op, dat in
dit gedicht, zooals het in de drukproef voorkomt, eenige belangrijke correcties zijn aangebracht, waarvan een paar tot de tekstveranderingen gerekend moeten worden. En, daar de correctie
van de geheele drukproef door Vondel is gemaakt, zijn ook die
in de "Triomf" van zijn hand, Nu is het hoogst onwaarschijnlijk,
dat Vondel zulke veranderingen in het werk van een ander zal
hebben aangebracht en moet men dus wel tot het besluit komen,
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dat, evenals het geheele treurspel, ook de "Triomf van Maria Stuart"
van Vondels hand moet wezen.
Ik word in deze meening nog versterkt door het oordeel van
eenige zeer bevoegde Vondel kenners, die het met vrij groote
zekerheid aan Vondel toeschrijven. Van Lennep schrijft er in een
noot o. a. dit bij: "Ik ben dus niet vreemd aan het vermoeden,
dat hij ze [de verzen] zelf vervaardigd en - om deze of gene
reden - het motto van een ander geborgd heeft". (Vondel,
Dl. V, bI. 501.)
En J. A. de Rijk, in zijn, onder medewerking van Alberdingk
Thijm, verschenen uitgave van "Maria Stuart" aarzelt niet te verklaren: "Het volgende gedicht ... is ongetwijfeld van Vondel zelf.
Niemand anders dan hij kan zulke verzen schrijven". (BI. 159).
De correcties, die Vondel in enkele verzen van de "Triomf'
heeft aangebracht, brengen deze veronderstelling vrijwel tot zekerheid. Vers 22-23 luidde in de proef:
Maer helsche staetzucht stack den brant
Des oorloghs op in alle steden.

Vondel verbetert het laatste vers:
Des oorloghs aen in alle steden.

Achter vers 37 wordt de komma: bloejen, verander~ in komma
punt: bloejen j. Hetzelfde heeft plaats in vers 39: groejen, wordt:
groejen j. In vers 45 wordt .,Heldinne zielen" veranderd in: "Heldinnezielen". Verder zijn er nog twee onbeduidende correcties in.
Die pseudoniem Prudenter past dan ook uitmuntend bij dit
gedicht en bij het geheele treurspel, dat 's dichters naam niet
mocht vermelden, dien hij zoo voorzichtig verborg.
Maar was Vondel voorzichtig, Abraham de Wees was het
niet! Achter het vers van Prudenter volgen nog het "Getuigenis
uit Kamdeen," den Engelschen geschiedschrijver, een toespraak
aan den Voorbijganger, een latijnsch grafschrift en grafdicht, en
er bleven nog tien blanco bladzijden te vullen voor den uitgever.
Daartoe koos hij "Klaghte over de weerspannelingen in Groot
Brittanje. aen dezelve", een gedicht van Vondel, dat algemeen
bekend was door een in 1644 verschenen plano-uitgave in drie
verschillende drukken, en door twee allerhatelijkste gedichten in
"Der Poëten Vegtschool" van 1645 was beantwoord. En het voorlaatste blad vulde De Wees met het "Grafschrift" op Maria Stuart,

23 2

met de bijvoeging: "Uit Vondels Poëzye", waarin het inderdaad ook voorkomt in de uitgave van zijn" Verscheide Gedichten'~,
in 1644 bij Jacob LescaiIle gedrukt, bI. 316. De laatste bladzijde
bleef blank.
Het kon dus toen voor niemand twijfelachtig zijn, wie de
dichter van het treurspel was. Bleek het den lezer niet uit den
titel, de laatst bedrukte bladzijden brachten hem terstond op
de hoogte.
Het is opmerkelijk, dat juist deze laatste 9 bladzijden in de
proef ontbreken, dus vermoedelijk niet alle door Vondel gezien
zijn. Waren zij geheel met zijn voorkennis er bijgevoegd, hij zou
zeker niet die toch àl te duidelijke aanwijzing: nUit Vondels
Poëzye" hebben laten staan, al had hij er niet tegen opgezien om
een paar vroeger van hem verschenen werken als bladvulling af
te staan.
De schuilnaam Prudenter, die Vondel van zoo nabij raakt,
behoort nog te worden toegelicht. Hier volgt in tijdsorde de vermelding van de gedichten met dezen naam geteekend. Dit lijstje
is aangevuld bij dat voorkomend in Oud-Holland, 1883, bI. 108 en 273.
I. Opdracht aan C. Huygens van "Der fluyten Lusthof",
(1645-46) door Jkhr. Jacob van Eyck (?).
11. "Na-krabbelaers Antwoort"; Een zeer scherp hekeldicht
tegen Vondel in "Der Poëten Vegtschool", een bundel, waarin
lasterverzen tegen verschillende gedichten van Vondel voorkQmen.
Het is onderteekend : "Prudenter, {iedruckt op Niekercks Vondelbrugh, Anno 1645". Dit kan wel een hatelijkheid zijn op Vondels
zwager, Joost van Nyekercke, gehuwd met Sara van den Vondel,
en gefailleerd in 1629.
lil. Op Vondels Publ. Virgilius Maro, in proza vertaald. In
de uitgave in 12°, 1646. Unger 423. Onderteekend: Prudenter.
Dit gedicht van 68 regels is ongetwijfeld van Vondel zelf; behalve
om de onmiskenbare krachtige verzen, zonder één overtollig woord,
ook wegens het feit, dat de dichter steeds. in den eersten persoon
spreekt: ;,Mocht ik zijn schachten leenen!" nl. van Augustus' Hofzwaen, Virgilius. ,,'k Loop Maro in het weeligh groen bejegenen",
zegt de vertaler, en dit zou een ander niet vóór Vondels werk
hebben laten drukken. Dit gedicht, hierachter afgedrukt, komt
in geen der latere uitgave van Vondel voor.
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IV. "Triomf van Maria Stuart", achter het treurspel, 1646.
Klaarblijkelijk van Vondel zelf.
V. Vierregelig latijnsch vers onder het portret van Vondel
door Lievens, omstreeks 1650.
"Agrippina parens ortum, pater Amstela sedem
VONDELIO famam Belgica Musa de dit,
Priscaque Relligio, custos et nuncia veri,
Pandit iter; lUST us quo petit astra senex."

Prudenter.
Dat dit vers, waarin Vondels "prisca relligio", dit is het
roomsche geloof, geprezen wordt, niet van Gerard Brandt kan
zijn, zooals steeds wordt aangenomen, maar van een geloofsgenoot
des dichters, na zijn overgang, behoeft geen betoog.
VI. Vierregelig latijnsch vers onder het portret van Vondel.
zittend naar rechts, door Corn. de Visscher, 1657, luidend :
"Quod tuba Virgilii, Lyra Flacci, altusque cothurnus
Annaei, et Latiis salJuvenalis erat;
Id Belgis sacra cum VONDELIUS ora resolvit,
Ingenio cerlans omnibus, arte prior."

Prudenter.
VII. Tweeregelig hollandsch vers onder een latere uitgave
van het portret van Vondel, door Corn. de Visscher, 1657,
naar links gekeerd, luidend :
"In Vondel speelt de geest van Neêrlants Poëzy:
Natuur volmaeckt zyn kunst, en zet haer leven by."

Prudenter.

VUL Lofdicht op Van Hoogstratens bundel "Goude Schalmey," 1652.
IX. Grafschrift van den Heer Mr. Joan de Witte Gestorven 1653.
(Meulman, Pamfletten, No. 3447). Vondel maakte een jubeldicht op dezen rechtsgeleerde bij zijn so-jarige praktijk in 1646.
(Van Lennep, Vondel V, 516) 1).
1) De verzameling Meulman bevindt zich in de Universiteits-bibliotheek
te Gent. Ondanks herhaalde pogingen is het mij niet gelukt het genoemde
pamflet te zien te krijgen om te beoordeelen, of het sub IX genoemde gedicht
van Vondel kan zijn. Daar correspondentie met het "étappe-gebied" onmogelijk
is, kan ik er ook geen afschrift van ontvangen.
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X. In "Klioos Kraam" de "Tweede Opening", 1.657, bI. 377.
Een gedicht in den trant van de "Academie-verzen": "Raedt
Gevraegt aen alle Nederlantsche Dichteren voor den Amsterdamschen Schouwburg".
Hiervan hebben dus zeven gedichten op Vondel betrekking,
waarvan één tegen en zes vóór hem. Twee er van kunnen vrij
stellig aan Vondel worden toegeschreven. De andere, behalve IX,
staan tot hem in geenerlei verband.
Hier volgt het onder 111 genoemde gedicht, dat ik meen aan
Vondel te kunnen toeschrijven:
OP
P. VIRGILIUS MARO.
Hier streeft de Zwaen, Augustus Hofzwaen, henen,
En strijckt de schoonste lauwerkroon;
Zijn brave zwier en hooge toon
Verrucken mij. Moght ick zijn schachten leenen I
Is Scylle uit min haer Minos nagevlogen,
En in een leewerick veraert;
Zal zijn gezang zoo wijt vermaert
Niet meer op mijn verliefden geest vermogen I
'k Loop Maro in het weeligh groen bejegenen,
Zoo dra zijn fluit den weerklanck port,
En hij uit schrandre harssens stort
Een' vruchtbren dau, om d'ackers milt te zegenen,
't Verquickt mijn hart op zuIck een beemt te weien,
Daer Tityr, zoo gerust en stil
In schaduw speelt van Amaril,
De bloem van al de harderlijcke reien.
Heel Griecken wenscht om '5 Mantuaners schoven,
Terwijl hij tijdigh ploeght en zaeit,
Hei onkruid wiedt en d' oeghsten maeit:
Zijn konst en vlijt geraeken 't al te boven.
Hij leert mij ooft en vette olijven planten.
lek warde op 't enten afgericht.
De schup en snoeimes doen hun plicht,
En Bacchus vloeit mij toe van alle kanten.
Het groeizaam vee verrijckt de volle stallen,
En spijst en kleet, met meIck en vacht,
Den harder, die zijn ampt betracht,
De kudde weit en vrijt van ongevallen.
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Nu magh ick eerst uit tijm en goutsbloem zuigen
Den Nectar der Latijnsche Bie,
Als ick haer Rijcken stichten zie,
En koningen in 't heerschen overtuigen.
Zijn Zangheldin, als Pallas zelf, komt blincke~
Mpt helm en schilt in 't oorlogsvelt j
En laet, voor zwaert nocht schicht ontstelt,
De dappre stem der krijghstrompette klincken.
pan zwemt hij in een" zee van nederlaegen
Te Troije, dat tot asch verbrant,
Waer aen mijn Fenix zijn verstant
Ontsteeckt, en sluit al zingende zijn dagen.
Dees Cygnus blaeckt van hemelsch vier ontsteecken,
Wanneer Eneas zonder rust,
De golven kruist, van kust tot kust,
En hout zijn moedt voor 't noodlot onbezweecken.
Sibijl, geraeckt van Febus razerijen;
Ontfanght dien vader in haer hol,
En leest hem voor de monsterrol
Der helden, die voor 't maghtigh Rome strijen.
Daer heeft August zijn adelaer beschreden,
En triomfeert bij Hemelgoon:
Terwijl de weerelt, voor zijn' troon,
Opoffert al haer scepters, en gebeden.
Maer hoe veel zweets en bloets en koningkrycken
Spilt dulle min, Heleen bederft
Trojaen, en Grieck j Elisa sterft:
Lavinia zaeit Latium vol lycken.
D' ontembre lust tot heerschappije en eere
Treckt tegens recht het harnas aen,
Op datze alleen ten troon magh gaen,
En met ontzagh stoutmoedigh elck bravere
Dus scherpt de toets der wijsheit mijne zinnen
In overvloet van wetenschap.
En toont mij op den hoogen trap
Der staetkunde al haer heilighdom ·van binnen.
Wat pronckt gij dan, 0 Maro, met laurieren
Vereer den Grieck dien slechten krans,
Dewijl Parnas uw hoofd met glans
Van zonnegout en stralen wil vercieren.
PRUDENTER.
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EEN ONBEKEND VERSJE VAN VONDEL.
Het moet wel een zeldzaamheid geacht worden, dat er nog
onbekende gedichten of geschriften van Vondel voor den dag
komen. Het Vondel-Museum was zoo gelukkig in 1914, evenals in
1912, er weder een rijker te worden. Het is maar een vierregelig
versje, een opdracht van den bundel Poëzy, in 1650 door den dichter
zelf bezorgd. 1) Maar 't is een geestig stukje, in al zijn eenvoud
den dichter waardig. Het is bekend, welke onaangename ervaringen
Vondel getroffen hadden bij de vroegere uitgave van zijne verzen
door een ongenoemde, die later gebleken is waarschijnlijk G. Brandt
te zijn. Nu had Vondel zich persoonlijk met de samenstelling van
den bundel beziggehouden en al wat hem, of anderen zou kunnen
hinderen, uit het boekje weggelaten. Vooral de verzen van antiroomsche strekking had hij geschrapt. Zóó wilde de dichter het
den lezer aanbieden, en hij blijkt zelfs een present-exemplaar van
den bundel aan een hoogen geestelijke, en vermoedelijk ook wel
aan andere vrienden en bekenden, vereerd te hebben.
Het exemplaar in 't bezit van het Vondel-Museum, op zwaar
papier gedrukt, (het is I Vr cM. dikker dan een op gewoon papier,
resp. 5 en 3V cM.) is door den dichter, met een eigenhandig op
het schutblad geschreven vierregelig versje opgedragen aan den
Amsterdamschen pastoor van de Oude Zijde, Hendrik Eb of
Ebbius, omtrent wien straks eenige le,-ensbijzonderheden zullen
volgen, ontleend aan notarisakten en andere bronnen.
De opdracht, hierbij gefacsimileerd, luidt als volgt:

t
Den godtvruchtigen en hooghgeleerden
Heere
Mr. HENRICK EBBIUS.

P.
Als ick keur van beide heb
Kies ick Over-vloet voor EB;
Doch zoo EB tot heil gedijt
Schelde ick Over-vloeden quijt.
In 't gulden jaer 1650.
J. v. Vondel.
1) Unger, Vondel-bibliographie N°. 4.
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HENRIC US EBBIUS, Kanunnik van Haarlem.
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Aan den voet van het blaadje heeft een latere bezitter van
het boekje getracht Vondels verzen aldus weer te geven:
Voti compos amo fluxum, noloq. refluxumj
Non peto multa, EB BI ; sufficit una salus.
L. V.

Dat de vertaler, die met de letters L. V. (?) in monogram
teekent, er niet in geslaagd is, Vondels geestige woordspeling,
zelfs niet den zin er van, te vertolken, is een ieder duidelijk.
De beteekenis is zeer eenvoudig: "Deze Eb, de priester, die mij
tot geestelijk heil en genade strekt, is mij meer waard dan aardsche
overvloed." De P. onder Ebbius,beteekent priester. Ik vermoed dat
Ebbius Vondel aan de geestelijke voordeelen va.n het "gulden jaer",
d. i. jubeljaar heeft deelachtig gemaakt, en dat hij hem met dit
boekgeschenk daarvoor bedankt. De Hollandsche versjes zijn
blijkbaar voor de vuist neergeschreven, in den vriendelijken, vertrouwelijken toon, dien Vondel steeds tegenover de katholieke
geestelijken aansloeg. Bij het twaalftal wereldpriesters, niet tot
een geestelijke orde behoorende, in 's dichters werken vermeld,
ontbrak nog de Haarlemsche kanunnik Henricus Ebbius, met wien
Vondel toch 'zeer goed bekend geweest moet zijn, als pastoor
van de Oude Zijde, en in 1652 opvolger van Leonardus Marius.
Geboren te Amsterdam in 1589, was Eb slechts twee jaar
jonger dan Vondel,l) Weesp was de eerste plaats, waar de
26.jarige Ebbius in 1625 de geestelijke bediening uitoefende
en waar hij als pastoor vermeld wordt. !) Toch volgt hieruit niet,
dat hij alleen dáar werkzaam was. In die dagen van strenge plakkaten en vervolging der katholieke geestelijken, waren zij nu hier
dan daar gevestigd. In een notarieele akte 3) van 1643 wordt
ook verklaard, dat Ebbius van 1615 tot 1630 te Naarden dikwijls
in een particulier huis logeerde, en in verscheidene huizen "seer
dickmaels dienst gedaen ende gepredickt, mitsgaders ten voorz.
huyse diverse kinderen gedoopt heeft." Daar was ook "een camer
1) Volgens het randschrift om zijn portret was Ebbius bij zijn overlijden
in 1657, 68 jaar.
S) Bijdragen v. d. Geschiedenis v. h. Bisdom van Haarlem, VIII, 107 en
Histor. Episcop. Dl. 1I, pag. 105.
3) Protocol v. Notaris P. Barcman, pak 240, op 26 Juli 1643.
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Opdracht van Vondels "Poëzy" 165°.

gemaeckt omme aldaer biecht te hooren ende tot vorder gerieff
van sijne Ed."
Maar intusschen wordt Ebbius in een ander authentiek stuk
vermeld als te Amsterdam wonende in 1622 1). Volgens het plakkaat van 26 Februari 1622 moesten alle geestelijke personen te
4) Mr. N. de Roever in Bijdr. als bovèn, XVIII, 52.

239
Amsterdam hunne namen ter secretarie opgeven. Voor pastoor
Eb, die vermoedelijk weder voor kerkelijke zorgen op reis was,
werd de aangifte gedaan door zijn vader, zooals het register vermeldt: "Hendrick Claesz. Ebbe, van Amsterdam, wereltspriester,
wonende bij Ni~uwezijds Armsbrughe in Lalant, bij Claes Claesz.
Ebbe, zijn vader, den 21 Martij".
Het is niet bekend, waar pastoor Ebbius, die Sanctae Theologiae Licentiatus was, zijn wetenschappelijke opleiding heeft
ontvangen j vermoedelijk te Keulen, waar tot 1616 de geestelijken
voor het bisdom Haarlem met die voor Utrecht werden opgeleid.
Ebbius was, te Amsterdam, ook in briefwisseling met een
Zweedsch geleerde Bertilus Canutus te Malmö, wien hij in 1619
hulp verleende bij het uitgeven van zijn gedichten door een
hollandschen drukker, waarvoor hij Ebbius zeer erkentelijk is. I )
Tusschen 1627 en 1629 vertoefde Ebbius te Amsterdam. In
het eerstgenoemde jaar doopt hij Nicolaes Gerritsz. van Overschie,
wiens huwelijk hij ook sluit in 1649, een bewijs hoe sommige families
hun vertrouwen bleven schenken aan denzelfden priester gedurende
een reeks van jaren. Nicolaas v. Overschie was een afstammeling
van Meester Arent Willemsz. van Delft, die in 1525 een reis naar
het H. Land gedaan en daarvan een merkwaardig dagboek nagefaten heeft. Een latere aanteekening, achter in dit dagboek,
vermeldt, dat bovengenoemde doop en huwelijk door pastoor
Ebbius zijn toegediend. 2)
Een bewijs, dat de werkzaamheid van Ebbius door zijn kerkelijke overheid werd hooggeschat, is, dat hem in 163 I een opdracht
werd gegeven, waarbij veel takt en beleid vereischten waren. In
de parochie Schagen was namelijk een oproerige geest tegen de
geestelijkheid ontstaan en Ebbius werd dOOf het kapittel van
Haarlem daar als tijdelijk assistent heengezonden voor den vastentijd. B) Dit geschiedde dus na zijn vertrek uit Naarden in 163°,
waar pastoor Barthold Ingels hem opgevolgd was.
In de vergadering van 23 Augustus 1632 werden in het
Haarlemsche Kapittel de moeilijkheden besproken, die te Amsterdam waren ontstaan tusschen Ebbius, bij wien zich een aantal
1) Zie B. Canutus, Epistolarum selectarum centuriae quinque. Rostoch
1623, bi. 422,.830 en 856. (Mededeeling van Dr. Heinsius te Leiden).
') C. J. Gonnet in Bijdr. XI, 182. - 3) Bij dr. XIV, 133.
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geloovigen aangesloten hadden, en pater Petrus Laurentius, van
de Sociëteit van Jesus, over allerlei kwesties in de "Acta Capituli"
te vinden. 1) In het jaar 1634 ontvangt Ebbius van het Kapittel
in opdracht een visitatie te houden te Amstelveen, met twee
andere priesters. 2)
Pastoor Ebbius blijkt zich in dien tijd nog niet voor langer
te Amsterdam te hebben gevestigd. Toen althans de baljuw en
dijkgraaf van AmsteUand, Pieter Boudewijnsz. van Lockhorst, op
last van President en Raden van het Hof van Holland een onderzoek had ingesteld naar de vergaderplaatsen der Roomschgezinden
met last om die te sluiten, vermeldde hij in zijn rapport, dat
hij op 29 Juni 1644 zich in de banne van Amstelveen vervoegd
heeft aan den Amstel, "ten huyse van een en Ebbius weereldts
priester ende aldaer niet bevonden als eene simpele woonplaetse,
niet geappropriëert bevonden tot eenige conventiculen." S)
Het Kapittel van Haarlem heeft pastoor Ebbius in November 1652 verheven tot de hooge waardigheid van Kanunnik, die
hy aanneemt onder voorbehoud, dat zijn ouderdom hem niet te
bezwaarlijk zal worden. ') In het zelfde jaar volgt hij Leonardus
Marius op aan de Oude Zijde. 6)
De baljuw van Bergen had in 1654 de roomsche gemeente
van pastoor Braber, in het dorp van dien naam, verstoord, en
aan Ebbius wordt door het Kapittel opgedragen, te zien wat
gedaan kon worden bij den "toparcha" van Bergen door bemiddeling der vermogende heeren Coetenburg, om de zaak weer
in orde te brengen. 6)
De laatste jaren van zijn leven bracht Ebbius, vermoedelijk
wegens zijn ouderdom, geregeld te Amsterdam door. De "lijst
van de paepsche Vergaderplaetsen in Amsterdam, 1656" vermeldt:
"op de Singel bij Appelrnart naest de Karsseboom de paep
Hendrick Ebbe."') Toch ontbrak hij zelden op de Kapittelvergaderingen te Ha~rlem, waarin hij op 7 April 1657 met algemeene
stemmen tot Provisor van het Hollandsch Seminarie, of College
') Bijdr. XIV, 2. - ') Bijdr. XIV, 23. - 3) Bijdr. VIII, 198. 4) Bijdr. XV,
362-3. - &) Histor. Episcopatuum, 11, 105.
e) Bijdr. m, 440. Adriaan Coetenburg was Burgemeester van Alkmaar
geweest. Hij en zijn twee broers waren advocaten.
7) De Katholiek, 1885, 384 en Bij dr. XVII, 69.
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Pulcheria te Leuven werd gekozen,l) sedert 1616 daar gesticht
tot opleiding van de geestelijkheid voor de Noordelijke Provinciën. Deze waardigheid heeft Ebbius echter niet kunnen bekleedeo,
want hij stierf reeds den 13 en November 1657 en werd den 20en
in de Oude Kerk te Amsterdam begraven. Van zijn sterfhuis
wordt vermeld, dat het op de Warmoesgracht (nu Raadhuisstraat)
gelegen was. 2)
Na zijn overlijden werd zijn door A. Zijlvelt geteekend portret in koper gesneden met het randschriftS): "R. adm. D. ac
Mr. Henricus Ebbius Pastor S. Nicolai Amstel., fidelissimus in
Vinea Dni. per annos 40 operarius, obijt Amst. 13 Nov. 1657."
Onder het portret staat de spreuk 4) "Veritatem . . . facientes in
charitate," waarop een wapenschild met een witten, staanden
zwaan naar rechts gekeerd. Twee vierregelige versjes zijn onder
het portret gegraveerd, waarvan men slechts kan betreuren, dat
het tweede niet, beter, door Vondel gemaakt is. Zij luiden:
"Ebbius eximium decus, Alma Ecclesia vestrum,
Amsteliaeq ue ingens Urbis, an Orbis? honos
Aere figuratur, Virtute Amplissimus, arcto:
Nil vetat ex imo prima videre loco".

J.

COOLS.

Wat kan de kunst en min nu nader aan ons geven
Als van dien grooten Eb een schim alleen van 't leven
Tis 't beeld doch niet de geest t' is d' Amstels ouste zoon,
Aen God lang toegewijd, zijn inzicht en zijn loon.

A. V. K.
Het Hollandsche versje is van pastoor Andreas van der Kruyssen.
Voor de volledigheid wordt hier nog vermeld, dat, blijkens
een akte 12 Maart 164°, in het protocol van den notaris Pieter
Barcman te Amsterdam, door lId' eerbare Clara Pietersdr., nagelaten dochter van saliger Pieter Dircksen Brevliet, in syn leven
wijncoper binnen deser stede, vermaakt wordt aen den Eerwaer1) Bijdr. VIII, 275. Ook bI. 256 volg. voor de geschiedenis van het College
Pulcheria.
2) Bijdr. XVII, 69.
3) Muller, Portretten, ~o. I409a. Het hierbij gereproduceerde portret heeft
echter een ander randschrift dan bij Muller vermeld wordt.
4) Ephes. 4, v. 5.
I6
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digen Mr. Hendrick Claesen Ebbe de somme van vierhondert
guldens. Item aen Mr. Egbert Ebbe hondert guldens eens."
Er bestaat een gegraveerd portret van Arn. Louffius, pastoor
te Weesp Ct 1658, 59 jaar), naar een schilderij door Nicolaas
Ebbius (N. Ebbius pinxit, D. Loggan sc.). Kram en ImmerzeeJl)
en na hen Würzbach 2) deelen mede, dat pastoor Ebbius de schilder
zoude zijn; de voornaam alleen geeft reeds de onjuistheid van
deze bewering aan. Nicolaas Ebbius kan de vader, of een broeder
van Henricus Ebbius zijn. Andere schilderstukken van dezen
kunstenaar zijn niet bekend.
HET STOCKSKE VAN OLDENBARNEVELDT
In 't kort wil ik hier trachten te weerleggen de bewering, in
1904 geuit, dat de echtheid van een der belangrijke voorwerpen
van het Vondel-Museum, het stokje van Oldenbarneveldt, met
grond betwistbaar zoude zijn.
In het "Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging
Fléhité, gedurende het jaar 1903" komt als bijlage IV op bI. 79
een opstel voor van de hand des heeren W. Croockewit W.Az.,
secretaris-conservator van Fléhité, getiteld: "Het Stockske van
Johan van Oldenbarneveldt". Daarin wordt de mededeeling gedaan,
dat dit museum onlangs ten geschenke heeft ontvangen een
stokje van een zware zwarte Indische houtsoort, waarin aan het
boveneind staat gesneden: 13 May 1619, en aan het handvat:
J. v. O. Dit handvat is krukvormig en van iepenhout. Het stokje
is op de veiling van 16 Februari 1880 en volgende dagen, gehouden door de firma C. van Doorn & Zoon te 's Gravenhage,
met het Kabinet van Oudheden en Kunstvoorwerpen van Mr.
B. Th. van Heemstra, onder No. 583 verkocht geworden.
De Heer Croockewit wil nu beweren dat het stokje in het
Vondel-Museum niet het echte, maar dat in Fléhité het ware
"stockske" zou zijn.
Een afdoend bewijs voor de echtheid van een der beide
stokjes zal wel nooit te leveren zijn; toch zijn er, bij een critische
beschouwing van de vroegere . lotgevallen van het stokje, wel
eenige gronden aan te voeren ten gunste van het exemplaar in
1) 11, 410. -

2) Niederländ. Künstler-Lex.
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't Vondel·Museum en tegen des heeren Croockewit's bewering.
Het feit dat het authentieke handschrift van Vondels gedicht
"Op het stockske van Joan van Oldenbarnevelt", zoover men
kan nagaan steeds te zamen met het Amsterdamsche stokje
gevonden wordt, is niet zonder beteekenis, ook al vraagt de
Heer C. naar het bewijs, dat "echte documenten niet bij een
valsch stokje gevoegd [kunnen] zijn." Dit is zeker niet onmogelijk;
maar wanneer. men in 't oog houdt dat Vondel ongetwijfeld het
echte stokje vóór zich had, toen hij het toesprak en dichtte:
Mijn wensch behoede u onverrot,
Stock en stut! ...•

o

dan moet het toch wel vreemd genoemd worden dat dat authentieke handschrift nu juist van het zoogenaamd echte stokje van
Amersfoort naar het beweerd valsche te Amsterdam indertijd zou
zijn overgegaan.
Dit zou nog minder verklaarbaar zijn, wanneer men bedenkt,
waar het stokje berustte toen Vondel het zag en bezong. De Heer
C. beweert, dat men van geen van beide stokjes een ouder doopceel zou kunnen lichten dan tot in 't midden der 1ge eeuw. Het
komt mij voor dat men nog wel wat hooger kan opklimmen.
Omstreeks 1657 was het echte stokje in het bezit van den dichter
Jacob Westerbaen, die in 1625 gehuwd was met Anna Weytsen,
de weduwe van Oldenbarneveldts onthoofden zoon Reinier 1).
Westerbaen bezong deze reliek op zijn beurt, met den titel:
OP EEN HAND·STOCKIE ZIJNDE IN MIJNE BEWAERINGHE,
DAER DEN HEER VAN OLDENBARNEVELT MEDE TER DOOD GINGH.
lck was het Stockje van den Vaeder van het Land;
Van Oldenbarneveld: ick stijfde zijne hand
En diende tot een stut der afgesloofde lêen
Doe hij, ter dood gedoemt, most nae het zand toe trêen.
Op mij heeft Hij gesteunt, die met zijn wijsen raed
Selfs veertigh jaren langh de steun was van d~n Staet.
Ghij, die mij komt te zien, verwaerdigt met een traen
Te loonen mijnen dienst, die ick hem heb gedaen.

Ook uit dit vers, vooral uit het opschrift, blijkt wel zonder
twijfel dat het stokje bij Westerbaen te zien was en ook hij het
I) Zie Oud-Holland, Ie Jaarg.1883. bi. 139.
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vóór zich had. toen hij omstreeks 1657 (immers van dat jaar is
de eerste uitgaaf van zijn versje) 1) het bezong.
Maar nu verdient het opmerking, dat ook Vondels gedicht
voor het eerst gedrukt is in 1658 en daarom ook wel kort voor
dat jaar vervaardigd moet zijn. Het komt niet voor in de uitgaven
zijner gedichten van 1644, 1647 en 1650, en bestaat ook nièt
afzonderlijk in plano, maar wel in "Apollo's Hàrp" van 1658 en
wordt vervolgens ook geregeld gevonden in latere bundels waarin
poëzie van Vondel is opgenomen!). Welnu, èn Westerbaen, die
het stokje bezat, èn Vondel maken in denzelfden tijd er een vers
op, uit welke verzen duidelijk blijkt dat beide dichters het voorwerp zagen toen zij het bezongen. Ligt nu de verklaring nie~
voor de hand dat het handschrift van Vondels vers door den
dichter aan den eigenaar van de reliek is ter hand gesteld, en
dat Westerbaen het sinds als een kostbaar document bij het
stokje heeft bewaard? De hatelijkheden, door Westerbaen vroeger
op Vondels bekeering gedicht, behoeven daarvoor nog geen
beletsel te zijn. Als dichter stelde hij Vondel blijkbaar zeer
hoogS).
Maar, ook zelfs nadat Westerbaen het stokske heeft bezeten,
is uit een onverdachte aanwijzing na te gaan, wie de eigenaars
zijn geweest. Westerbaen heeft het geschonken aan Joachim
Oudaen, bij wiens overlijden in 1692, zijn gelijknamige kleinzoon
het erfde. die het Kt 1747 ten geschenke gaf aan Mr. Jan Hudde
Dedel, burgemeester van 's-Gravenhage.
Deze feiten worden door den kleinzoon Joachim Oudaen zeer
nauwkeurig gewaarmerkt in de volgende verzen.
Nadat hij heeft betoogd, dat dergelijke relieken dikwijls toonbeelden blijven van bijzondere feiten, haalt hij o.a. he~ stokske aan:
1) Gedichten van Westerbaen, Heer van Brandtwiick. 's Gravenhage, 1657.
bI. 480. Latere druk, ibid. 1672. dl. I, 486.
') Van Lennep plaatst het, zonder bewijs, op 1625, Van Vloten zet er op
dat jaar twee vraagteekens achter. Unger zet het vóór 1658; Leendertz tusschen
1650 tot 1658; Differee verwijst naar mijn opvatting, dus op 1657.
3) Westerbaen noemt Vondel in "Kracht des Geloofs" (omstreeks 1645):
. . . . • . een Paerel der Poëten;
.
Van stercker Geest als anderen bezeten;
Des Amstels roem, een Hooftman van het Gilde, enz.
(Gedichten, 1672, bI. 578).
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Ja, zo 't nog iets bijzonder geld,
De stok van Oldenbarneveld,
Indien men op bewijs wil leunen,
Mag hier de waarheid ondersteunen.

Daarna gaat hij voort:
Eerst had mijn Grotevaer Oudaen
U van den ridder Westerbaen
Door vriendelijke beê verworven;
Daerna werd gij mij aengestorven,
En nu verlangt en zoekt gij weer
Naer een aanzienelijker heer:
Wel aen ik weet êr geen zo edel
Voor U, dan çmvermoeide Dedel,
Die Burgerheer, die zich met vlijt,
Voor 't regt en de oude vrijheid kwijt,
Zal door dien braven lust gesteven,
U ligt een goede herberg geven.

Vermoedelijk is het stokske den 13 en Mei 1771 ter tafel geweest bij de gedachtenisviering van Oldenbarneveldts dood op den
huize Santhorst, de buitenplaats van Prof. Petrus Burmannus
Secundus, nabij Wassenaar, waar Burgemeester Dedel, Professor
Valckenaer en de griffier Daniël van Alphen bij den gastheer
kwamen om Oldenbarneveldt te gedenken. l )
De heer A. Th. Hartkamp kocht het stokske met het handschrift van Vondels gedicht uit de veiling van de familie Slagregen op 16 December 1891. Deze had beide stukken lange jaren
bezeten. Bij haar nam ook Mr. Jacob van Lennep er kennis van,
die stokske en handschrift beschreef en afbeeldde in zijn uitgave
der Werken van Vondel deel 11, bl. 314, met de mededeeling,
dat Mevr. de Wed. Slagregen, geb. Recker beide toen bezat,
dus in 1855.
En waarom zou da'1 (ik vraag het nogmaals) Vondels handschrift in latere eeuwen van het "echte" stokje, dat nu in 't museum
Fléhité heet te berusten, zijn afgedwaald en juist bij het zoogenaamde namaaksel, dat nu in 't Vondel-Museum bewaard wordt,
terecht zijn gekomen?
Als men de feiten en omstandigheden slechts critisch bel) Zie Dr. J. Hartog, Uit de dagen der Patriotten. Amsterdam, Van
Kampen, bI. 36-37.
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schouwt, is de aanwezigheid van Vondels authentiek handschrift
wel degelijk een authentiek bewijs voor de echtheid van het nu
in het Vondel-Museum bewaarde stokje.
De Heer Croockewit wijst er nog op, dat het Amersfoortsche
exemplaar, in overeenstemming met oude prenten waarop Oldenbarneveldt met zijn stokje staat afgebeeld, een stokje met een
kruk als handvat is, terwijl het Amsterdamsche neen geelkoperen
knopje tot handvat heeft, dat meer gelijkt op een knop van een
deur, schel of van een knopje zooals men wel onder aan pooten
van ouderwetsche lichte meubeltjes vindt." Afgescheiden van de
vraag of dergelijke oude volksprenten nu zóó juist zijn geteekend,
dat zij als bewijs kunnen gelden voor zulke kleine détails, zou ik
den Heer C. er evenwel op willen wijzen, dat hetgeen hij voor
den knop houdt, evengoed de punt of het beslag van het ondereinde kan zijn, (zooals hij dit zelf aangeeft: het lijkt op een knopje
onder aan pooten van meubeltjes) en dan kan het andere eind,
waarvan een stuk is afgebroken, evenzeer het boveneind wezen
waaraan dan het kruk- of T·vormige handvat ontbreekt. De zeer
nauwkeurige afbeelding van 't stokje gegeven door Van Lennep
in zijn uitgaaf van Vondels Werken kan dit verduidelijken. Toen
deze, in 1856, stokje en handschrift te zamen afbeeldde in zijn
toen algemeen bekende en veelbesproken uitgaaf, heeft niemand
eenigen twijfel geopperd omtrent de echtheid, ofschoon er toen
toch alle aanleiding bestaan had voor den eigenaar van het
andere exemplaar om tegen van Lennep's voorstelling krachtig
op te komen. Maar . . . wellicht was de bezitter zelf overtuigd
van de weinige betrouwbaarheid van zijn schat, die, laten we het
nu maar oprecht verklaren, juist door die curieuse inscripties ,,13
May 1619" en ,,]. V.O." toch een wel 'n weinig apocrief karakter
krijgt. Zulke, al te duidelijke bewijzen voor de echtheid, bewijzen
gewoonlijk te veel!
Het is daarmede als met sommige naamteekeningen op oude
schilderijen. Al zijn ze ook duidelijk gemerkt: Rembrandt fecit,
liefst met het jaartal, toch zal niemand beweren daarom alleen
een werk van den meester voor zich te hebben, indien het niet
tevens zijn karakter draagt en op andere gronden aan hem kan
worden toegeschreven.
Het stokje in het Vondel·Museum bezit een doopceel van
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hooge waarde, door Vondel zelf opgemaakt en onderteekend. Dit
stuk voert de authenticiteit er van op, niet tot in de helft der
1ge eeuw, maar tot vóór 1657, toen het stokje in het bezit was
van Westerbaen, die het door de schoondochter van Oldenbarneveldt verworven had.
In het archief van het Vondel-Museum worden nog een paar
papieren bewaard, die de overtuiging omtrent de echtheid van
het daar berustende stokje steeds hebben versterkt. Het zijn
eenige missiven van den Heer W. Croockewit W. Az., secretarisconservator van het Museum Fléhité te Amersfoort, gericht aan
het bestuur van het Vondel-Museum, d.d. 7 Nov. 1901, 18 Dec.
1901 en 27 Febr. 1903, waarin gevraagd wordt, of het VondelMuseum dat zoogenaamd "valsche stokje" aan Fléhité zou willen
verkoopen, of zoo niet, het dan in bruikleen afstaan. Het bestuur
heeft toen gemeend niet op dit voorstel te mogen ingaan, en het
zal daarvan ook nu nog wel geen spijt hebben.
Er is nog een andere mogelijkheid om de kwestie op te lossen,
nl. door aan te nemen, dat Oldenbarneveldt op twee krukken naar
het schavot is gegaan t MEDEDEELINGEN OVER VONDELS VERBLIJF AAN DE
BANK VAN LEENING
De belangstelling voor deze treurige jaren uit het leven van
den grooten dichter is altijd groot geweest, en het is dus van
gewicht, eens nauwkeurig bekend te maken, wat er over Vondels
werkzaamheid op het kantoor van de Bank nog aldaar in 't
archief te vinden is.
Vooreerst bewaart het archief der Bank het raadselachtige
document, dat op de Vondeltentoonstelling in 1879 te zien was,
en op een folio vel papier de volgende aanteekening bevat, die
hierbij voor de helft in facsimile wordt weergegeven:
Gelevert Aen Otto Barentsz Smient deesz navolgende plaaten
de E. Heeren commisz vant Huys van Leeninge toe Behoorende
No. I een Grooten plaat voor Joost van den Vondel
No. 2 twee middel Baren plaaten voor Willem Jansz.
No. 3 een plaat wat Kleijnder voor d' Los Banck
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No 4 twee plaaten wat minder voor d' los banck
No. 5 twee plaaten weer wat grooter als de
voorgaende voor Pieter Croon.
No. 6 3 plaatjens wat cleijnder voor Stoffel Gerritsz.
Somma in Alles elff stucx die ik den 24 febr. 1660 van den
E. Heeren ontfangen hebbe
OTTO SMIENT.

Deze boovenstaande plaaten syn door het overleed en van
Otto Barentsz Smient mijn weder ter handt gestelt off in 't Sterff
huys gevonden, soo verbinde ick mijn onderscreven ten alle tijden
op ordere van d' H. Commissarissen deze voorsz. staande plaaten
t borde te brengen, off te restitueeren in Amsterdam den 3
Juni 1689.
BARENT OTTO SMIENT.

Wat met deze platen eigenlijk bedoeld wordt, is steeds een
waar "crux interpretum" geweest. Waren zij een soort waardigheidsof onderscheidingsteeken, dat de suppoosten van de Bank toen
droegen?
Waren het afdrukken van kopergravuren met een naam, ter
onderscheiding der boeken, door de suppoosten in gebruik?
Allerlei veronderstellingen zijn gemaakt, wat of toch deze platen,
die aan een bekend drukker, Otto Smient, door Commissarissen
geleverd werden voor Vondel en anderen, wel te beteekenen hadden.
Een andere aanteekening uit het notulenboek, in 1703 geschreven,
brengt meer licht. zij luidt als volgt op de laatste en voorlaatste
bladzijde:
1703 den 22 Juni Geaccordeert met Hendrik Mol plaatdrukker, om de volgende platen te drukken, ten prijse
daarnevens uitgedruckt.
de plaat No. Ivan 't beleen boek van den boekhouder in
de Beleenbank vier platen op een vel de wo vel van
3~ gl. Royal papier.
de plaat No. 2 vant quohier vande Interest rekenaar. In
de losbank. Twee platen op een vel de 100 vel 3 gl.
12 5ts. Royal Papier.

half
de plaat No. 3 van de pointeerceel van de boekhouder in
de Losbank I plaat op een half vel de 100 half vellen v.
18 stuijvers, Royal papier.
de plaat No. 4 van 't quohier van de Controlleurs In de
beleenbank vier platen op een vel de 100 vel v. 2 gl.
16 sts. groot Mediaan.
Deze lijst der platen geeft duidelijk aan, dat zij gebruikt
werden om de boeken te drukken voor de Bank in gebruik; en
bij een nauwkeurige beschouwing van de oude beleen- en andere
boeken, is 't te zien, dat de lijnen, die elke bladzijde in vakken
verdeelen, en ook die om op te schrijven, van koperen gegraveerde
platen gedrukt werden.
Uit de volledige lijst van 1703 valt ook juist op te maken,
hoe die boeken in afwisselend formaat en indeeling der bladzijden
werden gedrukt en hoeveel folios ze telden.
Het archief van de Bank bevat nog een ander document
over deze of vroegere platen, waaruit blijkt dat zij in 1631 door
Claes ]anszoon Visscher gesneden, althans aan Commissarissen
geleverd zijn, het is getiteld:
.
Register van de Platen· toekomende aan de Banck van Lening.
Gelevert aan de E. heren Commissarissen van de Banck van
Leninge tot Amsterdam den 13 December 1631,
dees navolgende platen de Banck toebehoorende
N°. I een groote plaet
N°. 2 twee middelbare plaeten
N°. 3 een plaet wat kleynder
N°. 4 twee· plaeten wat minder
N°. 5 twee plaeten van een groote als de voorgaende
N°. 6 drie kleyne plaeten
Somma in alles elft" stuks plaeten
per
UEd dienstwillige
Claes Jansz. Visscher.
Vondel kwam 31 Januari 1657 als suppoost aan de Bank en
werd 10 Augustus 1668 ontslagen. Het verdient opmerking, dat
in 1660 een groote plaat tot het drukken van een beleen- of ander
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verstaen
administratieboek voor Vondel aan Otto Barentsz. Smient,l) werd
geleverd. Hieruit volgt, dat Vondel wel degelijk aan de Bank is
werkzaam geweest en dat zijn betrekking daar geen sinecure was,
zooals Jan ter Gouw het eenmaal heeft willen doen voorkomen.')
Verder dat in 1660 voor Vondel het grootste boek bestemd werd,
of zooals het in den inventaris van 1703 genoemd wordt, wat ook
een aanwijzing is voor den naam in Vondels tijd: .'t beleenboek
vanden boekhouder inde Beleen bank," waarvoor zoowel in 1660
als in 1703 de groote plaat dienen moest. 't Is jammer, dat al
de beleenboeken uit die jaren verloren zijn, daar anders zeker
's dichters handschrift daarin zou voorkomen. Maar in elk geval
blijkt m. i. dat aan den dichter niet juist het minste werk was
toevertrouwd. In verband hiermede moet ik nog wijzen op een
andere aanteekening uit de notulen, die aantoont, dat dit groote
boek wel een bijzondere beteekenis had, omdat het gehouden
werd in de "Heeren kamer."
"30 Januari 1673 is bij Comm n verstaen dat Johannes Spaeroogh [een andere suppoost] voor het houden van 't groote boeck
inde Heeren kamer zal genieten voor extraordinaris tractement
de somma van 250- guldens."
Of het ook voor Vondel een onderscheiding was, dat hem
het houden van 't groote boek werd opgedragen, is mogelijk,
maar valt niet met zekerheid uit te maken. In elk geval wordt hierdoor woordelijk bevestigd wat Brandt mededeelt (Leven v. Vondel,
uitg. door Dr. Hoeksma, bI. 104), maar wat door Ter Gouw ontkend is, dat Vondel .,Boekhouder van de Beleenbank" was.
De Spaeroogen schijnen nuttige leden van 't personeel der
Bank geweest te zijn, althans van vader op zoon komen zij in
de resoluties voor,
Op 27 Januari 1666 wordt het tractement van genoemden
Johannes Spaeroogh verhoogd van f 300.- op f 400.- In vergelijking met dat Vondel, bedragen de f 650.- is dit laatste dus
vrij hoog te noemen.
De bewering van J. ter Gouw, dat niet zou blijken tot welken
werkkring Vondel was aangewezen in de Bank, kan nu, dunkt mij,
I) Die na 1640 een nadruk van den .,Gijsbrecht" had uitgegeven: Unger
No. 240.
') Amstelodamiana, 11, 286 en 551.
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niet meer worden volgehouden, evenmin dat hij in de jaren van
zijn suppoostschap de vrije beschikking over zijn tijd had.
Onder de namen der suppoosten komt er een voor, die een
der tot nu toe onbekende vrienden van Vondel in eere herstelt.
Van Lennep deelt mede, dat de dichter in 1674 een exemplaar
van de in 1671 verschenen vertaling van Ovidius' Herschttppingen l)
opdroeg

t

Aen mijnen gunstigen vrient
JOAN MAESTRICK
Vereert tot mijner gedachtenisse.
't Amsterdam. 1674.
Uw dienstwillige vrient
op Vrouwendagh, in mijn
J. v. VONDEL Agrippijner.
87e jaer.
Van Lennep meent "dat Maestrick een bekende uit Keulen
was, die, zich tijdelijk te Amsterdam bevindende, den gryzaart
een bezoek had gebracht." (Werken van Vondel, Xl, 273.)
De resoluties van Commissarissen wijzen echter uit, dat Joan
Maestrick lange jaren suppoost aan de Bank is geweest. Als
collega van Vondel blijkt hij dus ook zijn vriend te zijn geworden,
die een zoo bijzondere gedachtenis van hem ontving. Hij verdient
dus ook wel, dat enkele jaartallen omtrent hem hier worden opgeteekend.
Den 2 Februari 1668 hebben Commissarissen Jan van Mastright
bij provisie gezet in de kamer van den opzoeker Harmen Jansen,
enz. In 1670-71 is ~astright nog werkzaam aan de Bank; en
12 November 1676 wordt hij in de beleenbank aangesteld in
plaats van Willem van Roon, die overleden is. In 1678 komen
J. van Mastright en andere suppoosten of waardyns van het huis
van Beleening overeen, dat zij beter hun plicht zullen doen.
Verder wordt zijn naam nog meermalen genoemd, nu eens Mastright
dan Mastrick. Vermoedelijk was deze vriend van Vondel jonger dan hij.
Ook mag vermeld worden nog een andere collega van Vondel
aan de Bank van Leening, namelijk Barent Dirkx Crul, zich
noemende Crullius, wonende in de Beerenstraat, dus in de buurt
van Vondel, die op de Prinsengracht hoek Beerenstraat gehuisvest
1) Nu in 't Vondel-Museum. Zie 't facsimile bij Van Lennep, XII,

2.
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was. De dichter maakte een fraai vers op de intrede van Margarita
Crullius, zijn dochter, in 't klooster. (Zie hierna bI. 280).
DE STOEL VAN VONDEL AAN DE BANK VAN LEENING.
In het Nederl. Museum, afdeeling van het Rijksmuseum te
Amsterdam, is een stoel te zien, in den Catalogus van de meubelen beschreven onder No. 162, met bijvoeging; " Volgens traditie
zou deze stoel door Joost van den Vondel gebruikt zijn aan de
Bank van Leening." Hij is eigendom van het Koninklijk Oudheidk. Genootschap.) (1907; - BI. 133.)
Nu zulk een merkwaardig meubel in het Rijksmuseum is
opgenomen, is het van belang uit te maken, of er inderdaad
grondige redenen zijn om de traditie te gelooven, die het tot zulk
een: belangwekkende reliquie maakt. In 1906 heb ik gelegenheid
gehad, in het archief van de Bank, o.a. ook over den stoel van
Vondel, een nauwkeurig onderzoek in te stellen.
In de Notulen van de Commissarissen wordt voor het eerst
van dezen stoel melding gemaakt in de vergadering van 15 October 1867. Men was toen te Amsterdam druk aan de voorbereiding der Vondelfeesten bij gelegenheid der onthulling van het
Standbeeld. Mr. Jacob van Lennep had, op één deel na, zijn groote
standaard.uitgave van Vondels Werken voltooid, en bij de feestelijkheden zou worden opgevoerd een tooneelstukje van Van Lennep :
"Een dichter aan de Bank van Leening."
Dit laatste is blijkbaar aanleiding geweest dat de schrijver
eens heeft laten informeeren, of er in het gebouw van deze bank
wellicht nog herinneringen aan Joost van den Vondel aanwezig
waren.
Genoemde notulen deelen hierover het volgende mede: "dat
naar aanleiding eener bij de bank bekende overlevering, dat de
stoel, waarop Vondel vroeger als boekhouder van de beleenbank
zijne werkzaamheden aan de bank heeft verricht, nog aanwezig zoude
zijn, hij Opperboekhouder daaromtrent dezer dagen een opzettelijk
onderzoek heeft ingesteld en vermeent die stoel werkelijk onder
1) Blijkens het Verslag van het Koninklijk Oudheidk. Genootschap 1868,
bI. 3 I, heeft dit in bewaring ontvangen; "De stoel, volgens overlevering gebruikt
door J. v. d. Vondel; van Commissarissen der Stadsbank van Leening."
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andere aanwezige oude rommel in een der onderstukken van het
gebouw gevonden te hebben. Hij deelt voorts aan Commissarissen
eenige bijzonderheden omtrent dien gevonden stoel mede, welke
bijzonderheden, te lang om hier te vermelden, hem Opperboekho~der de overtuiging hebben gegeven, dat er aan de gegrondheid zijner bewering niet valt te twijfelen."
Er was namelijk bij Commissarissen van de Bank ingekomen
een verzoek van Mr. Jacob van Lennep, als president van de
Vondel-feesten, dat de bewuste stoel te zijnen huize zal mogen
worden bezorgd en voorloopiggedurende de feesten ter zijner
beschikking gesteld worde.
Commissarissen hebben hiertegen geen bezwaar, maar deelen
het gevoelen van een hunner, den heer Feith, om vooraf de
goedkeuring van den Burgemeester te vragen.
De notulen van 22 October 1867 vermelden, dat de stoel
aan Mr. Jac. van Lennep is verzonden tegen reçu.
Op deze wijze heeft de "stoel van Vondel" zijn intrede gedaan onder de herinneringen, die nog omtrent den dichter aan
de Bank aanwezig zijn. Eén ding is daarbij echter jammer, namelijk
dat Commissarissen het niet noodig hebben geacht in de notulen
te vermelden de bijzonderheden, die "hem Opperboekhouder" de
overtuiging hebben gegeven, dat er aan de gegrondheid zijner
bewering niet valt te twijfelen. Al willen wij niet ontkennen, dat
"hij Opperboekhouder" destijds in de Bank van Leening een
man van gewicht was, een autoriteit op velerlei gebieden, waarover panden zich kunnen uitstrekken, toch ware eenig bewijs
waarom een stoel, die onder ouden rommel in een onderstuk van
een pandjeshuis gevonden wordt, terstond als Vondels stoel kan
worden herkend, niet overbodig geweest, te meer omdat, naar
mij is gebleken, meer volkomen gelijke oude stoelen nog (in
1906 althans) op den zolder van de Bank aanwezig zijn, waaronder,
die door het afzagen van het onderdeel der pooten, verlaagd
waren.
In latere jaren schijnt men toch wel een beetje te zijn gaan
twijfelen aan de echtheid, tenminste in de notulen van commissarissen van 28 December 1875 (bI. 158) komt de volgende passus
voor: "Tot aanvulling van nevenstaande wordt hier nog vermeld:
dat door nu wijlen den' beambte Oyeman ter zake van den be-
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wusten stoel in der tijd aan den Secretaris van Bevervoorden
o. a. is medegedeeld: dat toen hij Oyeman aan de B. v. L. is
geplaatst en aan hem de functiën van Boekhouder van de Be·
leenbank werden opgedragen, zekere Broertjes, die de betrekking
vroeger ook had vervuld en eene lange reeks van jaren aan de
Bank was werkzaam geweest, hem Oyeman heeft gezegd, dat de
stoel voor dezen Boekhouder der Beleenbank nog dezelfde stoel
was waarop vroeger Vondel, welke zoo als bekend is evengenoemde
betrekking ook aan de Bank heeft waargenomen, had gezeten;
dat genoemde Broertjes dit bij overlevering had vernomen van
zijn voorganger en zoo vervolgens. Voorts dat die stoel te onderscheiden was van de overige gelijksoortige stoelen van vroegereu
tijd toenmaals nog bij de Bank in gebruik, daar hij hooger moest
zijn ten einde aan den Boekhouder der Beleenbank bij het boeken
van de panden een overzicht over de beleende panden te geven."
Was get. S. Backer, Voorz. F. van Bevervoorden, Secr.
Deze notulen trachten ten minste een schijn van bewijs voor
de echtheid van Vondels stoel te geven; maar er behoeft niet
op gewezen te worden, welke groote lacunes er nog in de bewijsvoering open blijven. Mondelinge tradities zijn zelden betrouw·
baar, vooral wanneer zij voorwerpen betreffen, die eeuwen oud
heeten te zijn. En, indien die traditie bestond, waarom is die
merkwaardige stoel dan niet in eere geho.uden en beter bewaard
geworden, met het gevolg dat, toen men hem eindelijk noodig
had, het meubel onder ouden rommel uit den kelder opgezocht
moest worden, en op eens tot Vondels stoel werd verklaard?
Het heeft er wel den schijn van, dat de legende omtrent den
stoel van de B. v. L. ontstaan is onder de suggestie van de op
handen zijnde Vondel-feesten, toen de voorname Jacob van Lennep
een dergelijken merkwaardigen zetel noodig had in zijn gelegenheidsstukje, en de Commissarissen van de Bank, evenmin als "hij
Opperboekhouder," en zijn trawanten, den grooten Vondel-uitgever hebben willen teleurstellen.
Vóór de feestelijkheden was er nooit sprake van Vondels
stoel, en in v. Lenneps uitgave van Vondels Werken, die toch
tal van kleine bijzonderheden vermeldt, wordt nergens eenig blijk
gegeven, dat deze merkwaardige reliquie toen reeds als zoodanig
bestond, of van oudsher bekend was.
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De dagbladen hebben, na de opvoering van het gelegenheidsstukje van Jacob van Lennep, met veel ophef vermeld, dat de
echte stoel ten tooneele verschenen was, en daardoor aan de
legende een vasten vorm gegeven.
De stoel is in bovengenoemden Catalogus van het Nederlandsch Museum als volgt beschreven: .162. Kantoorstoel van
beukenhout, bekleed met rundsleer. De rug is vierkant; de pooten
zijn kolomvormig in twee geledingen. Het kruis is :I: -vormig, de
middelsporten zijn vierkant. De zitting is nieuw opgespijkerd.
Het leer van den rug hangt, onder het raam van het rugbord,
tot op de zitting af. De oude sporten vertoonen de moeten van
spijkers en schijnen ook eens gediend te hebben tot bevestiging
van tochtschotten. Volgens traditie zou deze stoel door Joost van den
Vondel gebruikt zijn aan de Bank van Leening. Afkomstig van
de B. v. L. te Amsterdam. De achterpooten zeer sterk beschadigd.
Hoog r.: 1.28, hoog r.: 0. 82, breed z. : 0.50, diep: 0.40. NoordNederlandsch werk. Eerste helft der 17e eeuw." Op de XXlIle
prent geeft de Catalogus een fraaie afbeelding van den stoel.
Zou het geen aanbeveling verdienen den stoel weer aan de
B. v. L. terug te geven ?l)
') Van de Museum-directie ontving ik de opmerking, dat de stoel, als zeldzaam en echt '7e eeuwsch kantoormeubel, toch ook wel zijn plaats waard is
in het Nederlandsch Museum. Zeer waar; doch met dit doel zou evengoed een
der andere oude kantoorstoelen, nu nog in de Bank van Leening bewaard,
naar het Museum overgebracht kunnen worden in ruil voor. Vondels stoel."
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VIII
Leonardus Marius (1652) - Pastoor Bloemaert (1659) "Honestus Mercator" (1661) - Zuster Catharina (1662)
Joseph ben Abraham Athias (1661-1664) - Tanneken
van Erpekom (1655) - Margarita Krulis (1673) - Vondel
en Rembrandt (1658)

HET STERFHUIS VAN LEONARDUS MARIUS
Het is bekend, dat het Begrafenisboek der Oude Kerk, waar
de beroemde Beggijnenvader in 1652 begraven werd, slechts vermeldt dat "Lenaerdt Marius quam uyt de Begijnhoffsteegh". Men
had evenwel niet kunnen ontdekken, welk huis eigenlijk door den
grooten geleerde is bewoond geworden, onder welk dak hij Vondel,
De Groot, Niehusius en zoovele andere uitmuntende geesten heeft
ontvangen, getroost en bemoedigd.
In den Volks-Almanak v. Ned. Kath. 1) v. 18S7 wordt wel
uit de Beggijnhofboeken aangehaald dat de Pastoor der Oude
Zijde tegenover den kerktoren op het Hof woonde; terwijl elders 2)
te vinden is, dat het Rekening-Roek, blz. 7I van dat hof vermeldt,
dat "Mayns Hendricx huys wordt ghebruyckt vande Vader;" maar
welke perceelen nu juist daarmede gemeend zijn, is tot heden
niet duidelijk, evenmin of hier een tijdelijk gebruik of een inwoning
bedoeld wordt.
En toch is de nauwkeurige opgave bewaard gebleven van het
huis, waaruit de vrome Beggijnenvader naar zijn laatste rustplaats
is geleid geworden, en dat met zekerheid ook in de laatste jaren
zijns levens door hem bewoond is geweest. Deze bijzonderheid
vermeldt zijn begrafenisbriefje, of de uitnoodiging aan vrienden
en bekenden gericht om aan deze plechtigheid deel te nemen.
1) Ook Alberdingk Thijm, Verspr. Verhalen I bl. lIS.
') Idem, Portretten v. Vondel. bI. 86. Noot.
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Dit zeldzame documentje 1) bevat dan, na de gewone formules,
nog deze mededeelingen, dat de belangstellenden bij de begrafenis
van Leonardus Marius, Doctor in de Godtheijdt, worden verzocht
op Dinsdag 22 October 1652, in de Bagijnesteeg, in de Vergulde
Poort, ten een uur, als Vrient in huys te komen.
De naam van het sterfhuis, de Vergulde Poort, geeft dus nauwkeurig aan, welk perceel in de Beggijnensteeg bedoeld is. Kunnen wij
dus de aanwijzing vinden van een huis in die steeg, waaraan deze
naam verbonden is geweest, dan is het sterfhuis van Marius bekend.
Om dit juist te weten te komen, heb ik mij tot onzen
stedelijken archivaris, Mr. W. R. Veder, gewend, die mij de
mededeeling zond, dat het huis genaamd de Gouden Poort in de
Bagijnesteeg inderdaad in het register der Quijtscheldingen genoemd
wordt, aan de zuidzijde van de steeg op den hoek aan de sloot,
zijnde dus het laatste huis aan de linkerhand, wanneer men van
de Kalverstraat komt, nu genummerd No. 9. Wel geeft het
begrafenisbriefje te lezen: de Vergulde Poort en het register: de
Gouden Poort; doch het is niet waarschijnlijk dat in deze kleine
steeg twee huizen zoo gelijkluidende namen gehad zullen hebben,
zoodat men moet aannemen, dat het briefje, wellicht in haast
gedrukt, den naam minder nauwkeurig weergeeft, of dat het huis
in den mond des volks beide namen had.
Merkwaardig is het dat dit perceel op heden nog nagenoeg
ongeschonden en onveranderd in wezen is, als toen het, volgens
den gevelsteen in 1633 gebouwd is geworden, kort aan de Bagijne.
sloot en grenzende aan het bruggetje dat toen daarover naar de
Beggijnhofspoort leidde. Het zoude niet onwaarschijnlijk zijn, dat
deze poort, waarin het mooie gevelsteentje met S. Ursula en hare
Maagden, aan het huis zijn naam gegeven heeft en wellicht in
vroeger jaren "De Gouden Poort" genoemd is geworden. In elk
geval, wat hiervan zij, voor Marius was deze woning uitmuntend
en veilig gelegen. Aan wien behoorde dat huis en wat valt daarover in verband met den Eerwaarden bewoner te zeggen?
In bovengenoemd jaar 1633 bekomt Lambert Wybouts den
eigendom . van het perceel, dat dus pas nieuw gebouwd was en
waarschijnlijk wel voor zijn rekening. Leonardus Marius was in
1) Het was te zien op de tentoonstelling, door de Oud-Katholieke vereeniging "Cor Unum et Anima Una,"in Augustus 1894 te Rotterdam gehouden.
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de Vasten van het jaar 1629 herwaarts gekomen en heeft in den
Paaschtijd van dat jaar hier zijn herderlijke bediening uitgeoefend.
Volgens het archief van het Beggijnhof werd hij 18 Januari 1631
"Pater van 't Ronde Beggijn-hof." Men zou dus kunnen aannemen,
dat de Beggijnenvader aanvankelijk in het huis van Mayn Hendricx gewoond heeft, en misschien na 1633, toen het perceel van
Lambert Wybouts gereed was, naar deze woning is verhuisd.
Wybouts woonde reeds vroeger in de Bagijnesteeg, want het
"Kohier van den 200n penning" over 1631 vermeldt hem reeds
daar op fol. 256 Vo als in dit jaar aangeslagen voor 5 gulden.
Hieruit kan worden afgeleid, dat het huis hem niet slechts toebehoorde, maar ook door hem bewoond werd en dat Marius bijgevolg
bij hem inwoonde en een of meer kamers zal betrokken hebben.
Andere levensbijzonderheden zijn mij van den huisheer niet
bekend.
Kort na den Beggijnenvader, vóór 1653 is Wybouts overleden.
Na zijn dood kreeg zijn dochter Maria het huis als zijn eenige
erfgenaam. Zij huwde met Jacobus Cuylemans, die na haar dood
het huis in eigendom ontving. De verdere lotgevallen van dit
perceel kunnen den lezer weinig belang inboezemen. Het komt
mij echter voor, niet zonder gewicht te zijn dat het huis, ja wel·
licht het vertrek, na ruim 2~ eeuw nog ongeschonden bestaat,
waarin Leonardus Marius zijn merkwaardig boekje Amstelredams
Eer ende Opcomen en zijn Getijden v. k.!J. Sacrament kan geschreven hebben, en waarin hij stellig de Kerkelijke Getijden van de
Hoogw. Moeder Gods (Antw. 165 I) heeft samengesteld: waar in
J652 de teekenaar en graveur Cornelis Visscher het fraaie Praal·
bed van Leonardus Marius ontwierp waarbij Vondel, nadat de luisterrijke begrafenis van dat sterfhuis uit had plaats gehad. deze
verzen dichtte, onder Marius' zinspreuk: Fortiter sed suaviter:
Hier sluimert Marius, verschrickt niet voor den naam:
Het is geen Marius, die Rome heeft bestreden:
Maer die met mont en penne en diensten en gebeden
Het Roomsche Christenrijck verplichte aen zijne faem.
Wie droegh oit naem, die meer zijn eigenschappen raeckte?
Dees Leo was wel sterck, doch zoet als Nardus geur.
Zijn wijsheit straelt Godts boeck en alle kunsten deur.
Nu rust voor 't hoogh altaer die voor Godts kercke waeckte.
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VONDELS VRIEND, PASTOOR BLOEMAERT
Zelfs kleine bijzonderheden kunnen belang hebben, indien
zij groote mannen of hunne vri('nden betreffen. Vooral in verband
met Vondel is dit meermalen gebleken. Tot zijne beste vrienden
behoorden de katholieke geestelijken, zoowel seculiere als reguliere;
Blessius, Bloemaert, Couvrechef, Ebbius, Akerboom-Doedens, Halman, Marius, Motman, Wandelman, Banning Wuytiers, hoevelen
heeft hij er niet bezongen! Hiervóór vindt men een, nog onbekend,
geestig versje, dat Vondel in zijn bundel Poëzy schreef, om dien
op te dragen aan den Haarlemschen Kanunnik Henricus Ebbius.
Nu wensch ik enkele bijzonderheden in herinnering te brengen
omtrent een anderen priester van dit bisdom, Augustijn Alsten
Bloemaert, pastoor van het kerkje in de Koksteeg, nabij de
Bakenessergracht te Haarlem. In 1636 had Bloemaert dit godshuis
gesticht in een oude brouwerij en de statie aan de H. Anna
toegewijd. In de wandeling werd zij genoemd "De Cleyne Hoeck,"
in tegen~telling met de" Vergadering der Maechden in den Hoeck,"
een vereeniging van geestelijke zusters in de nabijheid.l) Pastoor
Bloemaert overleed den 14 November 1659, 72 jaar oud, en was
dus in 1578 geboren. Hij behoorde tot de beste vrienden van
Vondel, die drie gedichten op hem heeft gemaakt: een op zijn
portret, door Suyderhoeff gesneden naar de schilderij van Verspronck. Het tweede had ten doel den pastoor in 1659, bij zijn
laatste ziekte te troosten en strekte ter begeleiding van Vondels
gedicht: "Onderwijs van het geloofshoofdpunt der H. Dryeenigheit." Dit dichtwerk van 380 verzen is later door Vondel ingelascht
in het vijfde boek van zijn groot theologisch leerdicht: "Bespiegelingen van Godt en Godsdienst." Het derde gedicht is een
grafschrift. Dit is wel het geestigste en verdient hier in herinnering te worden gebracht:
Bloemaert, die een ry van jaeren
Geuren van godtvruchtigheit,
Door den Bloemhof van het Sparen,
Godt ten prys, alom verspreit,
Heeft zyn verven afgeleit,
1) Zie bijdragen Y. d. Gesch. v. het Bisd. v. Haarlem, 30e deel, bl.)I3-3I4en 36e deel, blz. 2-3.
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Liet de es zerck de dorre blaêren
Zyne ziel is opgevaeren,
Daerze hoort der englen wys,
Waer? in 't hemelsch paradys.l)

Hoe lieflijk zijn die zinspelingen op de Geuren en Verven
van Bloemaert in de Bloemenstad verspreid, en nu de dorre bladeren
achterlatend bij zijn dood.
Minder bekend is, dat de bloemen van Bloemaert niet geheel
verdord zijn, maar door hem verzameld in een zwaren kwartijn,
en dus als andere, onverwelkbare, bladen van een boek, nog
blijven geuren. In 1650 had pastoor Bloemaert zijn preeken uitgegeven onder den titel: "Christelyke Aenwyzinge op 't Euangelie
der Zondagen ende Feest.dagen, des loopenden Jaers. In Amsterdam, by Paulus Matthysz. gedrukt, 1650." Het boek wordt geopend
door een "Voor-reden. Tot den Lezer," die eenige opmerkelijke
gegevens bevat omtrent het vroeger leven van den pastoor. Hij
schrijft: "Hebbe oock een rustplaats voor myn ouderdom verkoozen. Om zulke een geluk te bekomen voor myn sterven hebbe
my onderstut in 't gevoel van veel vriende!1 ende bekenden, van
brieven schryven, van reyzen, van daeghelykze aenspraek ende
diergelyke kommerlyke beletzelen, zooveel als in myn kamer ende
huys nu voortaen beslooten, zal verwachten wat van m)' myn
genadige Godt zal schikken. Zegghe wederom, die van myn
jonkheidt tot op dezen dagh toe, niet zonder grootste verwonde·
ringhe, zoo dikwils als ik 't overdenke, my een onbedacht mensch
van meenighvuldighe perykelen bevrydt heeft, ende met weldaden
voorkomen. Wel wille bekent staen, dat ik ben afgeweeken van
religieus 2) leeven, hetwelke ik een deel jaeren onderhouden hebbe,
tot de gemeene geestelyke staet des Priesterdoms met consent
des Generaels Mutius Vitelescus van de Societeit Jesu, zelfs te
Roomen verkreegen. Myn schriftelyke af-scheidt ontfangende,
wierden my deeze woorden gezeidt, non dari in Societate tam
honorificas dimissionis tabulas, dat men in de Societeit zulke
eerlyke brieven van uitzoodinghe niet pleegt te geven. Gestelt
tusschen myn goede conscientie ende de booze aenklagers, roepe
Godt tot getuyghe, dat hy my in der eeuwigheidt wil verfoeyen,
I) Al deze gedichten bij Unger, Vondel's Werken, 1657-1660, bI. 143-162.
') Dat is: een leven als ordensgeestelijke.
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zoo ick iets bedreeven hebbe van het geen my op geleidt wordt
tot mijn bezwaeringhe. Ik hebbe niet verzocht, niet verkoozen, niet
gewenst de manier ende staet van leeven, daer ik my nu in bevinde. Nae nieuwe toevallen 1) hebbe ick raedt moeten nemen •..
Om voor Godt, ende de Were1t te vertoonen, dat ik het eygenste,
ende kostelykste, dat de mensch heeft, de tijdt, wel wilde besteden,
hebbe aengenomen te schryven Sermoenen enz. Daertoe hebbe die
uuren, die ik vrij hadde van de Pastorale bedieninge, ende naementlyk de morgen-stonde genoomen om over te brenghen in meditatie
der Sermoenen."
Het feit, dat pastoor Bloemaert te Rome is geweest en tot
de orde der Jezuïeten heeft behoord, is, naar ik meen, nog niet
opgemerkt door de Vondel-commentators. De bundel Sermoenen
telt 1°52 bladzijden en geeft het bewijs voor de degelijke theologische wetenschap van dezen priester. Opmerkelijk is de aanhaling
in een der preeken, op den 22en Zondag na Pinksteren, van een
brief van Hugo Grotius, gericht aan den bekenden predikant
Jacobus Laurentius, (schrijver van het pamflet: Grotius Papisans,)
om te bewijzen, dat men de waarheid des geloofs niet moet zoeken
in de boeken van Luther en Calvijn, maar in de geschriften der
oude Christenen als Vincentius Lirinensis en Cyrillus.
Behalve door den merkwaardigen bundel Ser!D0enen, wordt
de nagedachtenis van pastoor Bloemaert nog in onze dagen te
Haarlem levendig gehouden door zijn stichting, genaamd "Het
Geestelyk Kantoor", met het doel een wekelijksche uitdeeling van
brood, brandstof en geld te doen aan behoeftige vrouwen. Zelfs
is het oude r 7de eeuwsche kantoortje nog bewaard, verborgen
achter andere huizen in de Lange Veerstraat 19. Het wordt beheerd, onder toezicht val'!. Burgemeester en Wethouders van Haarlem,
door een bestuurder, thans de heer F. van Bemmel, die ook het
mooie, door Verspronek geschilderde portret van Bloemaert ten
zijnent bewaart. Het kantoortje is nog geheel in den ouden toestand, met meubels, portretten en archief, dat echter geen bescheiden bevat, die met Vondel in verband staan. Wel wordt
daar een afschrift van Bloemaerts testament dd. 17 October 1659,
gevonden, waaruit blijkt, dat hij een zuster had, Jannetjen Blommers
1) D. i. toevallige gebeurtenissen.
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en een broeder Claes, die tot kinderen had Vrederick, Augustyn,
en Christine.
Deze pastoor Bloemaert is niet te verwarren met den veel
ouderen Haarlemschem kanunnik uit den roomschen tijd, genaamd:
.Heer Alst van Amsterdam Blomerius", overleden in 1609. die te
Haarlem de zielzorg had gedurende de moeilijke dagen van het
beleg in 1572-73 en de vervolging in 1579. Ik vermoed, dat hij
een oom is van Augustijn. Deze mededeelingen verspreiden eenig
nieuw licht over een van Vondels vrienden, en strekken daardoor
tot nadere verklaring van enkele zijner gedichten.
BEKEERING VAN EEN "HONESTUS MERCATOR."
Hierboven zoude ik als titel kunnen zetten: Vondel als bekeerder. Ofschoon zijn levensbeschrijver G. Brandt tot tweemaal toe wijst op Vondels buitengewonen ijver, toen hij eenmaal
katholiek was geworden, om ook anderen in zijn geluk te doen
deelen, is nog weinig bekend gemaakt over zijn werkzaamheid als
bekeerder. Slechts enkele namen worden genoemd van personen
die vermoedelijk hun bekeering rechtstreeks aan den invloed van
Vondel te danken hebben en nog veel grooter moet het getal
wezen van hen die door zijn moedig voorbeeld en vooral door de
kracht van zijn overtuigende en medesleepende verzen in den
schoot der Moederkerk zijn wedergekeerd. Met nog minder zekerheid kan worden aangewezen tot op welke hoogte Vondels invloed
gereikt heeft en wie den terugkeer van hen wien hij den eersten
weg gewezen had, tot een feit hebben gemaakt. Welke priesters
Vondel hebben bekeerd. is langen tijd een brandende kwestie
geweest i doch de andere vraag die daarmede zoo nauw verband
houdt en het logische gevolg van de eerste genoemd mag worden,
is: welke geestelijken waren den dichter behulpzaam om, wanneer
hij anderen reeds
De pede die verborghen lag,

had aangewezen, hun ook dien kostbaren schat te doen vinden
en behouden? En juist hierin verschaft het document een merkwaardig en helder licht.
Het moet van algemeene bekendheid zijn geweest dat Vondel
vele afgedwaalde schapen tot den stal heeft wedeq,!evoerdj Brandt
vermeldt dit als een stellig feit.

verstaen
"Men moet bekennen, - zegt hij, - dat hij aldus overgegaan,
niet geveinsdelijk, maar in goeden ernst het Pausdom heeft aangehangen, de regels en ceremoniën des zelven stipt onderhouden,
en buiten opspraak, naar de lee re van de Roomsche kerke geleeft:
haar met zijne pen en kunst dikmaal ten dienste staande, en altijdt geevende om ook anderen te trekken.
"Maar elk most bekennen dat hem 't stuk van den Godtsdienst ter herten ging, en dat hij daarin ijverde zonder iemant
t' ontzien: alle bedenkelijke vlijt aanwendende, om zijne vrienden
en bekenden tot de Roomsche kerk te brengen."
Deze woorden van den geschiedschrijver, die zoo eerlijk
mogelijk getracht heeft Vondels leven te boek te stellen, worden
zeer opmerkelijk bevestigd door het uittreksel uit de "Relatio" van
de Hollandsche Missie, door de Jezuïeten over 1661, voorhanden
in het archief der Congregatio de Propaganda Fide, waarvan de
vertaling hier volgt, terwijl de oorspronkelijke tekst als bijlage zal
worden afgedrukt.
Ook in de ongedrukte "Acta Missionis S. J. Batavae" komt
dezelfde passage voor op hetzelfde jaar, met een paar kleine
varianten.
De betrouwbaarheid van Brandt, vooral in verband met
andere door hem uit Vondels leven vermelde feiten, wordt hierdoor weder op ongezochte wijze bewezen, evenzeer als de historische waarde en beteekenis der "Acta Missionis S. J. Batavae"
wederkeerig in dien geschiedschrijver een zeer krachtigen steun
vinden. Ziehier de vertaling.
"Te Amsterdam was een zekere hongaarsche Baron l ), zeer
ervaren in de latijnsche taal, die drie jaren naar het ware geloof
onderzoek had gedaan en met verschillende paters in bespreking
was geweest en eindelijk zich aan een der onzen gewonnen gaf.
Een andere (pater) kwam met een man in kennis van den
mennonietschen godsdienst, oud 40 jaar: een eerzaam koopman.
Deze was na den dood zijner echtgenoote, gedreven door
den drang der nieuwsgierigheid, naar Rome gereisd, alwaar hij,
na verhandeld te hebben met verschillende mannen van gezag in
1) Wellicht Graaf Chr. von Rantzow. die in 1650 door de Jezuïeten
bekeerd is.
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wetenschap en deugd, over zaken op het geloof betrekking hebbende, en door hetgene hij aldaar zoowel door het gezicht als
het gehoor had opgenomen, zich weggerukt gevoelende in bewondering en liefde voor die Kerk, van welke hij gewaar werd dat
zij in haar majesteit, iets goddelijks met zich voerde, keerde hij
eindelijk naar zijn vaderland terug, en stond hij toe dat] 00st van
den Vondel, de hoofddichter der Nederlandsche taal, hem tot
onzen priester voerde, om vollediger onderwezen te worden, en
door diens hulp aan den geest des heils dien hij had ontvangen
in deze Stad, het Hoofd der wereld en van het geloof, en dien
hij reeds lang begonnen was voort te brengen, het leven te geven,
Weinige dagen na deze samenkomst, bood hij zijn beide,
reeds mondige zonen aan, - dat is al zijn kroost, .- die reeds
overvloedig onderwezen waren in al wat ter kennis 'noodig was,
om door de Heilige Wateren te worden afgewasschen; en toen
hij hen reeds aan de Roomsche Kerk zag toegeschreven en herboren, zeide hij dat hij besloten was hen naar Brabant te zenden
onder de tucht der Paters van de Sociëteit, om door de wetenschappen tot ontwikkeling, en door vrome zeden tot de deugd
te worden opgevoed; en hij voegde daarbij, dat hij niet slechts
het Roomsch Katholieke geloof omhelsde en het in eeuwigheid
zoude aanhangen, maar ook, met Gods genade, naar de priesterlijke waardigheid te zullen streven."
De naam van dezen "honestus mercator," die door Vondels
reçhtstreeksche bemoeiingen tot een der Amsterdamsche paters
Jezuïeten gebracht werd en daaraan zijn terugkeer tot de Moederkerk te danken had. zal wel altijd verborgen blijven.
Het doel van de verslagen, die door de Jezuïeten, evengoed
als door de seculiere geestelijken, naar de Congregatio te Rome
werden opgezonden, was meer den toestand van zaken bekend
te maken, dan met groote namen te pronken.
Onder de bekeerlingen, die direkt of zijdelings met Vondel
in aanraking zijn geweest, komen verschillende namen voor, waaronder wellicht de eerzame koopman kan schuilen, maar eenige
zekerheid zelfs is daarvoor niet te verkrijgen,
In de eerste plaats denk ik daarbij aan Gerrit Staets, die in
1670 een afzonderlijke verklaring onderteekende bij een verzoekschrift uit Amsterdam aan den Paus verzonden, waaronder ook
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de handteekening van Vondel en Gijsbert Plemp voorkomen, en
dat den lof verkondigt der toen aldaar werkzame leden der Sociëteit.
Het is opmerkelijk dat Staets zich zelf daarbij als conversus, be.
keerling, aanduidt 1), waarmede hij in dit verband, wel niet anders
kan bedoelen dan: bekeerd door de paters wier werk hij prijst. Staets,
die tot een oude, aanzienlijke koopmansfamilie behoorde, is vermoedelijk in 1681 overleden, daar zijn naam in dat jaar op 13 April
voorkomt in de Directoria van David van der Mye, onder de
overledenen voor welke zielemissen worden opgedragen in de
kerk 'op het Begijnhof.
Gedachtig het spreekwoord "gissen doet missen", zal ik mij
echter maar niet verder verdiepen in het onderzoek naar den
persoon van den "honestus mercator," doch liever in 't kort even
's mans levens data opschrijven, die uit het document blijken.
Wij ontmoeten dezen onbekenden koopman in 1660 als een
veertigjarigen weduwnaar met twee zonen. Zijn geboortejaar valt
dus omstreeks 1620. Hij was, evenals Vondel vroeger, mennoniet,
doch had v60r 1660 eenigen tijd te Rome doorgebracht en was
vol bewondering voor de Katholieke Kerk teruggekeerd. Omstreeks
hetzelfde jaar was hij met Vondel in kennis en liet zich door hem
tot een Amsterdamschen Jezuïet brengen. Kort daarna bood hij
zijne beide reeds mondige zonen aan om gedoopt te worden, en
verklaarde hij het voornemen te hebben ze naar eene school van
de paters in Brabant te zullen zenden, evenals Anna Roemers in
1640 gedaan had met hare zonen. Zelfs hoopte hij nog eenmaal
zelf de priesterwijding te mogen ontvangen.
Maar al blijven wij in de dllisternis verkeeren omtrent den
bekeerling zelf, - op Vondel, die het werktuig is geweest, waardoor
God den koopman den schat des geloofs wedergaf, werpt dit
document weder een verrassend licht: des dichters innige verhouding tot de priesters der Sociëteit van Jezus komt hier opnieuw en duidelijker dan ooit aan den dag.
Vondel ontmoet een koopman, die vol bewondering is voor
de Katholieke Kerk en vurig verlangt in haar schoot te worden
opgenomen. Reeds ver had hij gereisd, reeds veel over geloofszaken
gesproken, maar hem ontbrak nog de "hant, die yder wijst", en
1) Allard, "Vondels Gedichten op de Soc. van Jezus," bI. 17.
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die zou Vondel hem reiken. En hij wees hem den weg, en Vondels
gedachten dwaalden toen stellig terug naar de gebeurtenissen van
voor ruim 20 jaren toen ook hij nog weifelde. Terwijl men die
eenvoudige woorden: "et per Justurn Vondelium adduci se permisit ad sacerdotem nostrum, quo plenius instrueretur" leest, kan
men zich niet onthouden deze gevolgtrekking te maken: dat Vondel
den weg dien hij aan dezen man gewezen heeft, ook eenmaal
zelf had gekozen. Hij kende. dat zekere en veilige pad naar de
bedehuizen van Ignatius en Xaverius te goed, omdat hij zelf ook
daar den schat des geloofs had wedergevonden, dien hij nu den
koopman wilde aanwijzen.
Het valt niet te ontkennen, in Vondels keuze van den priester
tot wien hij den koopman bracht, is een innig verband waar te
nemen met zijn eigen bekeering, en met den priester tot wien hij
zich zelf jaren geleden getrokken gevoelde, hij moge dan Laurentius
of Van Teylingen genoemd zijn geweest.
Het is hier de plaats om te wijzen op eene opmerkelijke
overeenkomst! Dezelfde woorden die Vondel in 1652 bij het
overlijden van Leonardus Marius dichtte, en die soms zijn aangevoerd als bewijs voor diens invloed op Vondels overgang,
Bij 't licht van zijne starren
Kan elck, des nachts, de doling noch ontwarren,

zij werden door hem herhaald in 1659, bij de bekeering van
Joannes Wandelman, doch met een kleine, maar veelbeteekenende
wijziging; toen zong hij:
Op het licht van Jezus starren,
Weet hij veiligh zich t' ontwarren
Uit de stricken van den nacht,l)

Het is bekend dat de Amsterdamsche pastoor Joannes
Wandelman een bekeerling was van dezelfde paters, tot wie
Vondel omstreeks denzelfden tijd den "honestus mercator" gebracht
heeft. Daarom is een oogenblik bij mij de gedachte opgekomen,
of misschien in Wandelman zelf niet de "mercator" gezocht moet
worden; maar al stemt het bekeeringsjaar 1659-1660 vrijwel
overeen, er is van Wandelmans vroegere levensomstandigheden
te weinig bekend om met eenigen grond zulk een bewering te
1) Vondel door Unger. Dl. 1657-60, bI. 113.
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kunnen volhouden. Bovendien noemt Vondel hem nog jongeling.
Het lijdt echter geen twijfel of het licht van Jezus' starren, (dat
zijn de priesters van Jezus' Gezelschap), heeft voor den mercator,
wie hij dan ook geweest moge zijn, geschenen als de afstraling
van de toorts die eens Vondels pad verlicht had.
Voor vele jaren is reeds door prof. Allard aangetoond, "dat
Vondel, sints zijn overgang tot de R. K. Kerk in 1641, met de
grootste belangstelling en deelneming de voornaamste lotgevallen
der Sociëteit gevolgd en bezongen heeft". Uit het hiervoor medegedeelde document en uit nog verschillende andere feiten valt
met zekerheid aan te toonen, dat de dichter het niet slechts bij
bezingen heeft gelaten, maar dat hij herhaaldelijk door geheel
zelfstandige daden heeft getoond niet slechts in de innigste
vriendschappelijke verhouding tot deze Amsterdamsche missionarissen te staan, maar ook zijn geestelijke belangen en die
der zijnen het veiligst in hunne handen blijkt geacht te hebben.
In 1661 zagen wij hem den koopman tot de paters geleiden;
na den dood van pater Augustijn van Teylingen, in Augustus
1669, vinden wij hem bereid, met Joannes van Neck en Pieter
Blesen, onder eede te bevestigen dat een lijst, waarop de gelden
stonden opgeteekend, die van 1620 tot 1667 waren toegezegd
voor een te Amsterdam te stichten Jezuïetencollege, eigenhandig
door Van Teylingen geschreven is ; I) in het jaar 1670 onderteeken t
Vondel het reeds hiervoor genoemde verzoekschrift aan den Paus
(o.a. met Gijsbert Plemp,) waarin den Jezuïeten groote lof wordt
gegeven voor hun geestelijken arbeid in de Amstelstad.
Maar de merkwaardigste bijzonderheid uit Vondels omgang met
de paters blijkt door een document, waarop tot voor kort nog geen
voldoende licht was geworpen, het is het bedienings-, doop- en
trouwregister van de Jezuïeten-statie op de Verwers- (nu de Raam-)
gracht. 2) Dit "huys, verwerije en erve, daer de Blaauwe Rock
uythangt" en waaraan o.a. de gracht wel haar naam ontleend
zal hebben, was in 1672 voor de paters aangekocht door Maria
Tensini en na den dood van Van Teylingen door hen betrokken.
Het is van uit deze "paepsche vergaederplaets," zoo als zij
in 1683 genoemd is, dat pater Joannes Letten op 6 December
I) Zie Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1902, blz. 178.
') Bewaard in het gemeente-archief te Amsterdam".
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1672 aan Vondels dochter Anna, die met hem woonde op het
Singel over de Warmoesgracht (het huisje is in Maart 1894 afgebroken, de plaats is nu gedeeltelijk ingenomen door het Telefoongebouw, en herkenbaar aan den in 1906 door het gemeentebestuur van Amsterdam geplaatsten gedenksteen) het H. Oliesel
heeft toegediend en ook wel toen de H. Teerspijze gebracht heeft.
Het was dus drie jaar vóór haar overlijden op 2 December 1675,
dat Vondels trouwe gezellin in eene ernstige ziekte blijkt verkeerd
te hebben, zeker tot groote smart van den hulpbehoevenden
grijsaard. Dit feit blijkt uit de aanteekening in genoemd register.
Maar ook de naam van Joost van den Vondel komt daarin
voor. Het is treffend in de twee kleine octaafjes die het registrum
van de Verwersgracht uitmaken, tusschen tal van onbekende
namen, dien van Nederlands grootsten dichter en zijne dochter
gewoonweg vermeld te vinden. Men leest daar o.a.
lnttncti.
Annus I672.
6 Dec. Anna Vatt Vondel.
Claesie Claes.
20. ae/#e de vrouw van Phi/ips Servaes.

Hierna volgt: April 8. Arent van gouthoven. Deze hoort
echter onder 1673, waarop hij nogmaals vermeld staat. Het jaar
1675, waarin Anna overleed, komt er niet in voor.
In de omgeving van Vondels naam vinden wij meerdere bekenden in het boekje.
AltnUS I679'
'.Januarius.
Gisbertus Plempius.

Februarius.
'.Justus van Vondel.
Sebastianus quidam.
Nov. I680. Rev. P. Henricus van A/ckemade.
I692.
Apr. R. P. '.Jacobus de Coninck.
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Gisbertus Plemp was de zoon van Cornelis Gijsbertz, en had
met Vondel de oude vriendschap voortgezet.
Henricus van Alckemade is de pastoor van de "Zaaierskerk."
De bediening van Jacobus de Coninck, die aan Vondel de H.
Sacramen ten. had toegediend, is door diens opvolger aangeteekend
als laatste der namen in het boekje. In het begin van Februari
1679 heeft dus pater Jacob de Coninck van uit het bedehuis op
de Verwersgracht aan den grooten Justus de laatste H. Sacramenten toegediend, kort voordat hij op 5 Februari den geest gaf. 1)
Het is zeker, met deze feiten voor oogen, wel geen gewaagde
veronderstelling dat Vondel voor zijn laatste H. Communie een
priester heeft laten roepen van dezelfde Orde, wier leden hem
ook voor den eersten keer dat groote geluk hadden doen erlangen.
Èn Anna, èn Joost van den Vondel op hun sterfbed bijgestaan
door een priester der Sociëteit, uitverkoren onder de vele katholieke
geestelijken die Amsterdam toen bezat; - duidt dit niet op een
zeer vertrouwelijke verhouding van dat gezin tot de paters der
Sociëteit, die ook reeds van voor lange jaren zal hebben gedagteekend?
Vondels laatste keuze moet dan ook wel gelijk aan zijn eerste
zijn geweest.
Wel was Vondels geestelijke vader Leonardus Marius in 1652
overleden, maar in dit jaar als pastoor der Oude Zijde, waartoe
de dichter behoorde, opgevolgd door Henricus Ebbius, met wien,
het is hiervoor reeds gebleken, Vondel ook op een zeer vriendschappelijken voet verkeerde, ja die, ook in geestelijke zaken zijn
vertrouwen had; want in dank voor het geestelijk heil, dat deze
priester hem bij het Jubilé van 1650 had bereid, droeg de dichter
hem zijn bundel "Poezy" op.
Ook de opvolger van pastoor Ebbius, in 1657 in Vondels
parochie, namelijk de Aartspriester van Amstelland, Henricus
Blessius, stond hoog in Vondels achting, zooals blijkt uit de aandoenlijke "Lijkklaght,"2) die hij in April 1673 op hem dichtte,
als een priester:
1) Volgens Brandt is Vondel gestorven lI'S morgens tusschen 4 en S uur,
nadat hy op zyn doodtbedde, volgens de wijze der Roomsche kerke was
berecht."
2) Unger, Dl. 1671, bI. 306.
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"Die kille harten kon ontvonken
En rotsen .breeken" met zijn stem,"

terwijl de dichter van hem getuigde:
"Het lust hem 't krankbedt te bezoeken,
Te troosten in den lesten noot."

Zelfs deze ech te zieleherder werd niet door Vondel uitgekozen om
den "honestus mercator" te bekeeren, maar een der te Amsterdam
vertoevende Jezuieten, werd op Vondels raad, zijn geestelijke leider.
Wijst dit alles niet bij Vondel op een bepaalde voorkeur voor de Socio
ëteit, waar het bekeeringen gold, en is dit feit niet van veel beteeken is in verband met zijn eigen overgang tot de Katholieke Kerk?
CATHARINA VAN DEN VONDEL EN HARE DOCHTERS.
Het is bekend, dat de jongste zuster van Joost van den Vondel,
Catharina, in 1644 haar broeder volgde in zijn overgang tot de
Katholieke Kerk. Haar oudste dochter Anna, trad, in 1658 in het
Klarissen-klooster "Bethlehem" bij Brussel, waarvan zij later Overste
werd. Oom Joost bezong in dat jaar haar "kloosterstaatsie" in zijn
heerlijk gedicht "Maeghdepalm." Haar tweede dochter, Rebecca,
huwde in 1659 Jhr. Reynier van Estvelt, die in Gelderland woonde,
welk feest door oom Joost ook werd herdacht in een .Lantgezang."
Deze beide meisjes w"aren, met een zoon Arnoldus, geboren uit het
huwelijk van Catharina van den Vondel met Jan Arisz. Bruyningh,
gesloten in 1624. Reeds in 1641 het jaar dat Vondel overging,
was Anna haar moeder voorgegaan in haar bekeering. Den 24
Maart 1643 werd Arnoldus te Amsterdam gedoopt, en daar de
dichter, volgens G. Brandt, zijn zuster "met al haar kinderen"
tot de Roomsche kerk hadt gebraght," mag men wel aannemen,
dat ook Rebecca het geloof van haar moeder was toegedaan.
De uitvoerige "Genealogie der familie Bruyningh," door den
heer H. J. Heshuysen uitgegeven in het Amsterdamsch Jaarboekje voor 1900, noemt geen andere kinderen van Catharina
dan deze twee meisjes. Nu blijkt uit een" notarieele akte, dat nog
een derde dochter uit Catharina's huwelijk gesproten is, genaamd
Catharina, als haar moeder .. Deze is in dezelfde stad als hare
moeder, te Hoorn, blijven wonen, waar Vondel zijne zuster herhaaldelijk kwam bezoeken, en haar in 1645 het schilderij, een altaarstuk, toezond, dat hij van den Aartsbisschop van Mechelen, Jacobus
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Boonen, ten geschenke had ontvangen voor de opdracht van zijn
• Altaergeheimenissen," Het stuk was aan Vondel gebleken, een
slechte kopie te zijn.
Zooals meestal bij een notarieel stuk betreffende Vondel en zij n
kring, valt ook hier weer eenige opheldering te verkrijgen betreffende
't een of 't ander vers in zijne gedichten. Straks hoop ik dit aan te
toonen. Zien wij eerst, wat uit de akte omtrent de tot heden onbekende nicht van Vondel, Catharina Bruyningh, te constateeren valt.
Op 24 September 1675 compareert zij voor Notaris Adriaan
Lock, te Amsterdam als .d'eerbaere Catharina Bruyningh, ongehuwde dochter, woonende tot Hoorn, dochter en de mede erfgenaem van Catharina van den Vondel, zaliger." Zij verklaart
"hoe dat sy aen den heer Pieter de Wolff, haer neef, woonende
alhijer, ter hand gesteld heeft de obligatiën, hijer onder gespecificeert, en dat ZEd. bovendien nog van haer comparante in handen
is hebbende de somme van twee duysent gIs. capitael, wegens
een obligatie van gelijke somme van twee duysend gIs. die afgelost is, om bij de gemelte heer Pieter de Wolff bewaert, geregelt en geadministreert te w~rden geduyrende haer comparantes
leven soo en in sulcker voeghe als deselve heer de Wolff ten
beste van haer comparante ende haere erfgenamen verstaen en
bevinden sal te behooren, zonder dat de gemelte Sr. de Wolff
in cas van schade, banqueroeten en leegleggen, verbranden ofte
wechraken van obligaties daarvoor responsabel is."
De obligaties, lbopende van 1659 tot 1673, bedragen, met het
contante geld: f 24000. - Pieter de Wolff, die zich nog verbindt
halfjaarlijks de rente aan Catharina uit te keeren, is de ons reeds
bekende schatrijke kleinzoon van Vondels oudere zuster Clementia,
de ijverige zijdehandelaarster, die zich een groot vermogen verwierf. Wat valt er nu uit deze akte op te maken? De moeder van
Catharina, wier sterfjaar niet bekend is, was denkelijk in 1675 pas
overleden, waardoor haar dochter in 't bezit kwam van haar moederlijk erfdeel. Wellicht zelve niet in staat of in de gelegenheid,
om het te beheeren, koos zij een vertrouwd man uit om het voor
haar te bewaren en te administreeren.
Dit brengt mij op de gedachte, of ook Catharina wellicht den
kloosterlijken staat omhelsd had en als geestelijke zuster te Hoorn
leefde. De oudste obligatie is van 1659,. het jaar waarin haar
IS
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zuster Rebecca gehuwd was; men zou daarom de vraag kunnen
stellen, of bij die gelegenheid een deeJing en belegging van vaders
versterf gedaan was onder de kinderen. Ook Anna was immers in
1658 tot stand gekomen De heer Heshuysen schrijft in bovenvermelde genealogie, dat de vader Jan Arisz. Bruyningh in 1631 was
overleden, maar ik vind, dat hij nog op 4 October 1635, met zijn
vrouw, hun testament maaktel) ja, in 1637 ook voorkomt onder de
erfgenamen van Sara Cranen, zijn schoonmoeder. Hieruit blijkt
wederom de juistheid van de mededeeling in de "Litterae Annuae,"
dat Catharina in hare bekeering bemoeilijkt kon worden door haar
echtgenoot, en men behoeft niet te veronderstellen, dat zij nog
vóór haar bekeering een tweede huwelijk zou hebben gesloten.
Ook nu haar man in 1637 nog niet overleden was, is het bericht
bij Brandt, dat zij weduwe was, toen zij in 1644 katholiek werd,
verklaarbaar. Wat deze echter in verband met haar weduwstaat
vermeldt, kan ook na den dood van Jan Arisz. Bruyningh gebeurd zijn. (Zie Allard, Vondels Gedichten op de Soc. v. Jezus,
bI. 18, noot; en Brandt, Leven van Vondel, lil. 87.)
Deze was 14 Juni 1624 gehuwd met de 22-jarige Catharina
van den Vondel. Uit hun testament op I Mei 1627 voor notaris
Warnaertsz gemaakt, blijkt, dat zij toen een kind hadden. Uit
dat van 4 October 1635, voor denzelfden notaris, valt op te maken,
dat zij toen meer kinderen bezaten, die zij, met hunne goederen,
uitdrukkelijk onttrekken aan de voogdij en het toezicht van hun
grootvader Arie Janssen Bruyningh, "om redenen hen moveerende." Zij waren dus met drie dochters.

De moeder was, zooals Brandt verhaalt, .een schrandere
weduw, en zoet op poëzy:' Toen Anna Bruyning Overste van de
arme Klarissen te Bethlehem bij Brussel geworden was, vergat
haar oom niet niet haar te huldigen in de inleiding van .Joannes
de Boetgezant," gedicht in 1662:
') Protocol v. Notar. Warnaertsz. Amsterdam.
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En gij, Ö ANNA, die, in 't Neerlantsch Bethlehem
]oannes' boetbazuin, en goddelijcke stem
In armoe volghde, wyt van 't ydel afgescheien
Ontfang, belieft het u, met uw getrouwe reien
Myn zangk, die naer geen prys van weereltsche eere staet,
En sterckme met gebeên, als gy te koore gaat,
Opdat we beide, om hoogh, van 't aertryck opgetogen
Gods afgezant bij Godt in 't licht aanschouwen mogen.

Nu heb ik nog te wijzen op de verklaring van een vers van
Vondel door de notarieele akte, dat anders niet te begrijpen is.
Toen Rebecca huwde, wijdde Vondel aan het jonge paar een
"Lantgezang" 1), zooals ik zeide. Als ,Koenaart" beluistert bij de
jongelieden, en hoort van Estvelt tegen Rebecca zeggen:
"Zoudtghe, 0 Lief, om dit vermeiden
Schroom en van uw moeders werf,
Van uw zus/eren te scheiden,
En te wisslen erf om erf?"

Het derde vers was niet duidelijk, omdat er van zusteren
sprake is, en slechts Rebecca en Anna bekend waren. Rebecca
wordt toegesproken, er bleef dus maar één zuster over. De notarisakte bewijst, dat Vondel zeer juist nog van meer dan twee heeft
gesproken.
Elke kleinigheid, die een vers van Vondel kan verduidelijken,
moet van belang geacht worden.
VONDEL EN JOSEPH BEN ABRAHAM ATHIAS
Heeft Vondel dezen Joodschen geleerde en boekdrukker,
Joseph Athias, te Amsterdam gekend? Mag men een 18de eeuwsch
nog ongedrukt bericht gelooven, dan heeft er een vriendschappelijke verhouding tusschen beiden bestaan. Het feit, waarin deze
vriendschap gelegen was, is evenwel eenigszins raadselachtig, zoodat
een poging om het te verklaren wel nut kan hebben.
Wij treffen den dichter daar in een kring, waar hij, én volgens
zijn streven om steeds zijn kennis uit te breiden, én om zijn
belangstelling voor elk deel van het volk, zeker geen vreemdeling
IS geweest: bij de Joden. Ongetwijfeld heeft Vondel de stof voor
1) Van Lennep, Vondel, VII, 782 ..
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zijn oud-testamentische treurspelen dikwijls besproken met Israëlietische geleerden i hij, die zich zoo beijverde om steeds in zijne
stukken de juiste lokale kleur aan te brengen.
Dat hij zijn werk soms ten geschenke aanbood aan Joden,
heeft Vondel zelf medegedeeld in den bekenden brief aan Hooft,
waarmede hij dezen zijn prozavertaling van Virgilius in 1646
vereerde: "Mij gedenckt, dat ick eens eenen Jode, een' Musikant.
mijn koninghlijcke Harp aenboodt, die hij weigerde 't ontfangen,
dewijl het zijn Sabbath was".l) Maar dat Vondel Hebreeuwsch
gekend zoude hebben, wordt door niets bewezen. De enkele letters
in deze taal, door hem geschreven in de verklaring, die in handschrift staat voor het exemplaar van "Gebroeders", (1639) aanwezig ter Koninklijke Bibliotheek, zijn blijkbaar nagetrokken van
een voorbeeld en dus van geen beteekenis. 2)
Hugo Grotius verklaarde, dat hem in dit treurspel bijzonder
behaagde: ~de Hebreeuwsche manier tot op een stip nagevolgt".3)
Dit bewijst, hoe nauwkeurig Vondel zich voor zijn bijbelspelen
ook van de Joodsche eigenaardigheden op de hoogte stelde.
In dit licht beschouwd, is Vondels vriendschap met den
geleerden Athias van eenige beteekenis voor het betere inzicht
van den oorsprong zijner kennis van het Oude Testament in
verband met zijn latere treurspelen. Het 18de eeuwsche bericht,
dat hierna in zijn geheel volgt, zegt, dat Vondel zóóveel vertrouwen stelde in het oordeel van Athias, dat hij niets van hetgeen hij gemaakt had in het publiek uitgaf, zonder het aán zijn
oordeel te hebben onderworpen. Een merkwaardig getuigenis, dat
wel verdient getoetst te worden aan de omstandigheden en den
tijd, waarin eenige van Vondels stukken geschreven zijn.
Joseph Ben Abraham Athias is te Amsterdam als drukker
werkzaam van 1658 tot 1693. ') In 166 [ begon hij een Hebreeuwschen bijbel uit te geven volgens zeer oude handschriften. lI)
1) Van Lennep, Vondel V, 422.
S) Van Lennep, Vondel, lIl, bij blz. 644. In tegenstelling met Unger
(Bibliographie, bI. 219, No. 13) houd ik deze inscriptie ongetwijfeld voor
Vondels hand; ook wegens de oude overlevering die haar daarvoor verklaart (1779).
3) Van Lennep, III, blz. 715.
4) Zie Ledeboer, Alfabetische lijst, 1876, bI. 7.
6) Zie Basnage, 9, bI. 1026. (Volgens de Portug. aanteek.)

verstaen
Blijkens notarieele attestatie van 8 Mei 16691) heeft Athias in
1661 en 1662 in zijn huis en voor zijn rekening gedrukt een
groote partij Engelsche bijbels, waarvan in 1667 een lading van
100 pakjes naar Engeland werd verzonden, maar door de vloot
aangehaald. 2) Het boekverkoopers-gildeboek vermeldt: Joseph
Athias, J oode, boekverkooper, heeft' t gil t gecoch t en zij n burgerced uI
vertoon t A 0 1661, 31 Maart.
Den 4den Mei 1663 ondertrouwt Joseph Athias van Lisbon,
coopman, 28 jaar en Isabella Duwart van Amsterdam, omtrent
29 jaar. S)
Athias is dus in 1635 geboren, zoodat hij 48 jaar jonger was
dan Vondel. Dit groote verschil in leeftijd doet de vriendschappelijke verhouding tusschen beide mannen meer voorkomen als een
vaderlijke, welwillende genegenheid van Vondels zijde. Des te merkwaardiger is het, dat de dichter het oordeel van den joodschen
jongeling op zoo hoogen prijs heeft gesteld. De treurspelen, waarover Vondel, mag men het bericht gelooven, Athias' oordeel gevraagd
zou kunnen hebben, zijn dus alleen die, vervaardigd na 1658, het
jaar, waarin wij dezen het eerst in Amsterdam vermeld vinden, namelijk: Jephtha (1659), Samson (1660), David in Ballingschap (1660),
David herstelt (1660), Adonias (1661), BatavischeGebroeders(1663),
Fa~ton (1663), Adam in Ballingschap (1664), Zungchin (1667) en
Noah (1667). De drie classieke, vertaalde stukken laten wij dan
ter zijde. ()
1) Protocol van Notaris De Grijp te Amsterdam.
2) Als getuigen vermeldt de akte:
Daniel Mansveld, boekdrukker, 40 jaar;
Hendrik Laurensz, boekbinder, 40 jaar;
Marcus Levi, letterzetter, 36 jaar;
Jacob Guadaloepe, letterzetter, 2S jaar,
waarin men dus de hoogst bekwame werklieden heeft te zien, die Athias bij
het zetten, drukken en binden van zijn beroemde bijbels ter zijde stonden. Nog
in onze dagen heeft de Athias-uitgave een zekere voorkeur. Athias zegt in de
Inleiding van zijn Bijbel, dat hij er meer dan een millioen voor Engeland en
Schotland heeft gedrukt.
I) Kleerekooper-Van Stockum. De Boekhatldel te Amstu·dam. Over Athias
kan men nog raadplegen: Jewish Encyclopedia, 1902, lI, p. 268, door Rabijn
J. Vredenburg (van geen belang); en Kruseman, Aa,.teekeningen bij den Boekhandel in N.-Nederland. (In voce).
4) ljigetzia (1666), Fetticiaansche (1668), Hercules (1668).
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Het is niet onmogelijk, dat de oude dichter, vooral voor de
bijbelsche treurspelen, het oordeel van den geleerden Israëliet
heeft ingewonnen. Maar het is noodig, alvorens dit uit te maken,
kennis te nemen van de aanteekening, waarin de vriendschappelijke
verhouding tusschen den ouden Vondel den jongen Athias vermeld wordt.
In het archief van de Portugeesch-Israëlietische Gemeente te
Amsterdam, wordt een handschrift bewaard betreffende de geschie·
denis van deze Joden in de hoofdstad, dat getiteld is: Successos
memoraveis dos Judeos Portugueses e Hespanhoes de Amsterdam
de David Franco Mmdes. I769'
Bij eenige biographische mededeelingen omtrent Athias, die
ik hierboven heb gebruikt, staat in een noot, fol. 90, in het
Portugeesch .het volgende vermeld, zooals het hier vertaald wordt
weêrgegeven:
"Hij (Joseph Athias) was ook een beroemd dichter, niet alleen
in de Portugeesche taal, doch ook in de Hollandsche taal, waaraan
te danken was de vriendschappelijke omgang met den beroemden,
en geëerden dichter Vondel, die 7.Ooveel vertrouwen stelde in zijn
oordeel, dat deze niets van hetgeen hij gemaakt had, in het
publiek uitgaf, zonder het aan zijn oordeel te hebben onderworpen.
Hij (Vondel) gaf hem eens een theaterstuk, bevattende een critiek
over den Raad van State,l) Hij (Athias) zond hem dit stuk terug
in een gesloten enveloppe, waarop beneden aan geschreven stond
een beroemd gedichtje:
"Laat Raat en Staat in zijn geheel
En breng dit spel niet op 't Toneel".

De heer A. J. Mendes da Costa, secretaris der Portug.-Israëlietische Gemeente, had, al verscheidene jaren geleden, de vriendelijkheid mij, op mijn verzoek, een afschrift te zenden van deze
aanteekening, met bovenstaande vertaling. Ik heb dus lang gewacht
met haar bekend te maken en de oorzaak hiervan is het vele
raadselachtige dat zij bevat.
Een theaterstuk van Vondel, bevattende een critiek op den
Raad van State, is volkomen onbekend; en men komt in de eerste
plaats tot het besluit, dat de schrijver David Franco Mendes, toen
1) Seeligmann (zie onder) vertaalt: "Kritiek op 't Bestuur van Stad en
Land".
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hij ruim honderd jaren later dan Vondels bekendheid met Athias
zijn aanteekening opschreef, wellicht een oude overlevering voor den
geest had, die hij echter niet meer geheel juist vermocht weer
te geven.
Geen der tooneelspelen door Vondel gedicht, nadat hij met
Athias in kennis was gekomen, die hiervóór genoemd worden,
bevat zelfs ook maar een politieke toespeling. Evenwel mag niet vergeten worden, dat juist in 1661 - 1664 door het publiek in Vondels
treurspelen allerlei politieke zinspelingen gezocht werden. Hiervan
verhaalt Brandt in het Leven van VondeP) ; "Onder deze tooneelstukken hadt hij den Herstelden David, bij gelegenheit van de
wonderbaare herstellinge des Konings van Grootbrittanje, Karel den
tweeden, in dicht gebraght: en in 't treurspel van Faëton, naar
't oordeel van sommige scherpziende Kunstminners, het oog gehadt,
op het hoogh bestaan des Konings van Frankrijk tegen den Paus;
toen Zijne Majesteit voldoening eischte van 't ongelijk hem in
den persoon van zijnen Gezant aangedaan". Men zou kunnen aan·
nemen, dat ook Athias de heerschende meening was toegedaan
en in de stukken van zijn ouden vriend staatkundige toespelingen
zocht. De herinnering aan Palamedes, hoe lang dan ook geleden,
bleef voor die zoeke~s naar politieke allegorieën natuurlijk nog steeds
op Vondels naam kleven.
Maar al is hiervan en van het .beroemde gedichtje" geen vol~
doende opheldering te geven, dat Vondel voor zijn bijbelsche stukken
het oordeel van den geleerden Israëliet zal hebben ingewonneri,
mag in verband met het Portugeesche bericht \1), wel als zeker
Ed. Hoeksma, blz. ilO-lIl.
De aanteekening luidt in het Portugeesch:
"Foi tambem celebre Poeta assim Ba Lingua Luzitana como na Hollandesa,
peloque merceo a intima e amizade do Famoso e decantado Poeta Vondel,o
qua! tinha tanta confiança no seu Julgado, que nao dava ao publico Couza
alquna de sua producçao sem commetela a 0 seu examen e dando lhe em
certa conjuncçao huma pessa de teatro, critico contra 0 concelho d'estade. Ha
restituto em carta sellada en 0 sobre escrito 0 celebro versinho ao pé des ta :
Laat Raat en Staat in zijn geheel
En breng dit spel niet op 't Toneel".
In een opstel over Athias door S. Seeligmann wordt terloops van deze
aanteekenig melding gemaakt. Zie: "Kadimah". [Na het Oosten.] Tijdschrift
ter bevordering van kennis omtrent Jodendom en officiêel orgaan van "Macbi";
1)

2)
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worden aangenomen. Vondel was er niet afkeerig van om met
jongere dichters de stoffen van zijn treurspelen te bespreken, getuige zijn bezoek aan Antonides, toen deze in Trazil hetzelfde
onderwerp had gekozen als Vondel in Zungchin, en deze zelfs enkele
verzen uit genes treurspel in het zijne opnam. Gedichten van Athias
zijn echter geheel onbekend.
Elke bijzonderheid, die op Vondels werk een nieuw licht doet
vallen, is der vermelding waard. Zijn vriendschap met den Joodschen
drukker is dan ook een te belangrijk feit, om er niet de aandacht
op te vestigen.
Handteekening vólgens notaris-akte van De Grijp, dd. 8 Mei 1669.

NAAR AANLEIDING VAN VONDEL'S "MAEGHDEPALM"
VOOR MARGARITA KRULIS
Men heeft beweerd, en terecht, dat Vondel verschillende gelegenheidsgedichten op bestelling heeft gemaakt. Dit moeten toch
in hoofdzaak de bruiloftsverzen geweest zijn. Deze feesten geven
nu eenmaal aanleiding tot verzen, en als dan een der feestgenooten
niet in staat was. het zijne daartoe bij te dragen, dan was het zeer
verklaarbaar, dat hij zich tot Vondel wendde om een vers. Van
één soort gelegenheidsverzen is het echter zeker, dat de dichter
er geen bestellingen op heeft aangenömen, en wel van die op de
feesten van geestelijke personen, sedert zijn overgang tot de Katholieke Kerk. De gedichten b.v. bij de "Staetsie" van Dina Noortdyck,
van Helena en Johanna Blezen, noch de "Maeghdepalm", uitgereikt
aan Anna Bruyningh of Margarita Krulis, geven den indruk op
bestelling gemaakt te zijn. Zij zijn den dichter uit het hart geweld
en drukken zijn innigste. gevoelens uit voor deze jonkvrouwen,
die zich aan het geestelijk leven gingen wijden. Bovendien behoorden de bezongenen tot de verwanten, of naaste kennissen, zoodat
een bestelde opdracht om haar kloostergeloften te bezingen vanzelf
bond van Jonge Joden. Eerste Jaarg. 30 April
deeling van den heer J. M. Hillesum.)

1911,
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is uitgesloten. Bij de "Maeghdepalm" voor Margarita Krulis 1) staat
men echter voor een raadsel; geen der Vondelverklaarders wist
Gok maar de kleinste bijzonderheid over Margarita mede te deeJen,
en eenige vriendschappelijke of familierelatie met Vondel viel tot nu
toe uit geen enkel gegeven op te maken. Zou men dus hier toch
met een bestelling te doen hebben? De toon van het gedicht doet
het niet vermoèden. Vondel spreekt de geestel~ike bruid vaderlijk
toe, en begint, na de wereld geschilderd te hebben als een woestijn
vol slangen en ongedierte, met haar te herinneren aan de H. Maria
en het beeld dat Sint Jan van haar aanschouwde, in de Apocalyps.
Dit is "een afdruk van de Kerk" en haar "bitter lijden." Margarita
heeft deze voorstelling diep in haar gemoed geprent. "Toen Godt
haer uit genade riep, om d'eerste kroon om hoog te winnen." En
daar de professie blijkbaar op Sint Agnes plaats had (21 Januari),
brengt de dichter ook nog deze jeudige heilige maagd in herinnering, die "holpze met gebeên."
Uit dit laatste, en uit de vergelijkingen met een witte duif, enz.
kan men opmaken, dat Margarita op jeudigen leeftijd in 't klooster
is gegaan:
Maer aengezien de Maeghdeplicht
Alle andre sta~ten styght te boven,
Zoo voeght het dat zy d'eerste sticht',
En stof geeft Godt met zang te loven.
Margrita, kunt gy uw geluk
Bevroên, uw lust zal sneller rennen
In deze renbaen, blyde in druk.

Zoo zweeft een witte duif op pennen.

o eedle parle aen 's Konings kroon,
Nu stemt uw naem en lot te gader.
Verwacht hem uit den hooghsten troon
Zoo komt de bruit den bruigom nader.
Vooral de laatste strofe is aardig, en geestig door de zinspeling
op den naam der bruid, die paarl beteekent.
Geeft het gedicht niet den indruk van besteld werk; wanneer
we den persoon kennen, wien het gold, dan twijfelen we niet langer,
of het is uit vriendschap gedicht, uit vaderlijke genegenheid voor
het kind eens vriends.
I) Bij van Lennep, V Il. 720; V. Vloten, 11, 3IS; Unger, dl. r671, 327.
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Margarita Krulis, wier juiste naam is Crullius 1) was de oudste
dochter van Barend Dircksz. Crullius (geb. 1618) en Maria Roodenburch (geb. 1622), wier huwelijk in 1646 gesloten was. Margarita
is geboren 1651 en sterft in 1724. Haar moeder was een dochter
uit het huwelijk van Pieter Roodenburch (een broeder van den
dichter Theodoor Roodenburch) en Anna Kieft. De vader van Pieter
R. was Herman Hermansz. R. gehuwd met Lysbeth Laurens Spiegel,
een zuster van Hendrick Laurensz. Spiegel, den dichter. Zoowel
van vaders- als van moederszijde was de poëzie dus niet vreemd in
haar geslacht. Margarita had twee zusters: Anna :Maria geb. 1653, t
1734 en Catharina, geb. 1656 t 1721. De gezusters behoorden dus
tot een patricische Amsterdamsche familie.
Deze bijzonderheden zijn te vinden in de "Geschiedenis van het
R. C. Maagdenhuis" te Amsterdam door Th. van Rijckevorsel, op de
geslachtslijst, tusschen bI. IQ en 1 1 ingevoegd.
Maar wat nog nergens vermeld is, de vermoedelijke aanleiding,
dat Vondel met Margarita in kennis kan zijn gekomen, (behalve
ook wel door zijn bekendheid met de familie Spiegel), volge hier·
Barend Dircksz. Crullius komt als getuige op, blijkens de volgende
curieuse notarisakte, in een typisch buurtgevalletje. Den 2den September 1673 verschijnt hij voor notaris Jacob de Vlieger te Amsterdam,
als getuige met den ouden goudsmid en mozaïekwerker Dirk van
Rijswijek, oud omtrent 76 jaar. Barent Dirkx Crul, die zelf teekent :
B. D. Crullius, wordt genoemd: Cassier in de Bank van Leening,
oud omtrent 55 jaar, wonende in de Beerenstraat. Zij hebben "ten
versoecke van Sr. François Smith, apotheker, mede in de Beerenstraat, getuycht, waer ende waerachtig te sijn, dat sy getuygen
hebben gesien, dat door de reegen het water langs de muyrèn van
des requirants huys loopt en in de bedstede, - syn bed de, peulen
en dekens door het water dat daer swaer invalt, meest is bedorven,
daerdoor groote overlast, schade ende ongemack is lijdende, alsmede ook syn meubelen en goederen", enz.
Als we nu weten, dat Vondel van 1653 af, ook woonde in de
buurt van Barent Crullius, namelijk "op de Prince graft, op een
huis na het hoeckhuys van de Beerestraat", en dat ook Vondels
oude vriend Dirck van Rijswijck in de Berenstraat zijn goudsmederij
I)

De namen werden vroeger veelal op den klank af geschreven.

verstaen
had, dan mag men toch wel aannemen, dat B. D. Crullius in dien
tijd niet geheel onbekend zal zijn geweest met Vondel. Maar een
nog sterker bewijs hiervoor geeft het beroep van B. D'. Crullius,
namelijk Cassier in de Bank van Leening, zoodat hij vermoedelijk
wel in de jaren, die Vondel daar doorbracht (1658-1668) dezen
meermalen heeft gesproken, en zij den weg van de bank naar
huis vaak samen gemaakt moeten hebben. In 1670 verhuisde
Vondel naar het Singel over de Warmoesgracht ; het ongeval van
den natgeregenden apotheker zal hij dus wel niet meer van nabij
hebben medegemaakt.
Zoo is het zeer begrijpelijk, dat Margarita als buurmeisje met
Vondel in kennis kwam en bij haar professie, in een mooi gedicht,
dOÇlr den oud-collega van haar vader is bezongen. Zij en hare
beide zusters worden vermeld als Begijnen in "het huys van
Meynuwe 1) Spiegels op het Begynhof", waarin deze gewoond, en
hetwelk zij aan het Hof gelegateerd had (Zie Geschiedenis v. h.
Maagdenhuis, bI. 27-30).
Het jaar, waarin Vondel de "Maeghdepalm" voor Margarita
Crullius dichtte, kan nu ook wel bij benadering bepaald worden.
Van Lennep en Van Vloten plaatsen het vers doodkalm op 1658,
toen Margarita dus 7 jaar was! Neemt men aan, dat zij op 22 à
23-jarigen leeftijd haar professie heeft gedaan, dan is de "Maeghde.
palm" in 1672 of 1673 door Vondel gedicht. Voor het eerst is
dit vers gedrukt in de uitgave van Vondels Poëzy, door Gerard
Brandt bezorgd in 1682, (I: 543) en te Franeker in 2 deelen uitgegeven. Dit bewijst, dat de verzamelaar het nog niet bezat toen
de vorige druk der Poëzy verscheen, in 1658 en 1660, en het is
dus ook een aanwijzing dat het niet vroeger vervaardigd is.
In 1693 wordt Margarita door een notaris vermeld als wonende
te Purmerend, en volgens Van Rijckevorsel is zij in 17I4 weder met
hare zusters in het huis van haar overleden nicht Meynuwe, op
het Begijnhof. De notaris-akte van 1693, die van belang is voor
de genealogie van Roodenburgh, wordt hier ten slotte afgedrukt,
eenigszins bekort. Zij is verleden voor notaris Simon Fraes, te
Amsterdam en betreft blijkbaar een volmacht, gegeven aan Willem
Brederode tot regeling der nalatenschap van Laurens Pietersz.
1) Meynuwe of Mayna is een verbastering van Clementia, zooals mij uit
verschillende akten blijkt.
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Spiegel door de erfgenamen. Op 2 Februari 1693 compareeren
voor Notaris Sim on Fraes, Juffr. Henderickje Rodenburgh, weduwe
van Jan van de Velden, Anna Rodenburgh, weduwe van Jan Willemsz.
Brederode, Niesje Rodenburgh, meerderjarige dochter van Jacob van
Neck; voor hem selven en oock instaande voor zijn broeder Jan
van Neck; Juffrouwe-n Anna Maria, en Catharina Crullius, beyde
voor haer selve en ook instaende en de rato caveerende voor haar
zuster Margaretha Crullius, wonende tot Purmerent, alle erfgenamen
voor een vijfde part in de nalatenschap van Laurens Pietersz.
Spiegel, dwelke verclaerden volmachtigh te maken Willem Brederode,
specialyk omme alsulcke goederen als de voorsz. Lauwerens Pietersz.
Spiegel, bij sijn testament op den 30 December 1573 1) voor den
notaris Cornelis de Hamerode tot behoeff van het arme meyskens
huys heeft gelegateerd, mitsgaders nog, tot behoeff van de regte
armen, de negen woningen staende als doen aan de veste bij het
Steenkruys, en soodanige verdere goederen als daer van en aen
dessendeeren, in syn administratie te nemen, deselve te vercoopen
en te gelde te maken," enz.
Dit is alles, wat er over het leven van Margarita Crullius, het
door Vondel bezongen Begijntje kan worden medegedeeld. Het is
voldoende om te bewijzen, dat de verheven dichter van ~Lucifer"
ook de eenvoudigen van harte zijne zangen waardig keurde.
T ANNEKEN VAN ERPEKOM
Van Lenn.ep kreeg voor zijn Vondel-uitgaaf in handen een
zilveren begrafenispenning, waarop aan de voorzijde afgebeeld is
een vrouw met een waaier in de hand, staande in een landschap,
met het onderschrift: "Tanneken van Erpekom, geboren den 26sten
October, anno 16'19, en gestorven den 25 sten Februarius, anno 1655,
in Amsterdam." De keerzijde bevat een versje van Vondel, dat
Van Lennep in deel X, bI. 486 aldus afdrukte:
Waerde roos van Erpekom,
Stut van moeders ouderdom,
Bant van vrientschap van 't geslacht,
Ghij verwelckt als (sic) 't onverwacht.
Uw vermaeck was 't groene hant (sic),
Nu ontbeert het u met smart.

J. v. Vondel.
1) Geheel afgedrukt bij V. Rijckevorsel, t. a. p. bI.

11.
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De commentator verklaarde van Tanneken niets af te weten
en de beteekenis der beide laatste verzen niet te kunnen oplossen.
"Blijkbaar heeft de graveur zich, - aldus Mr. Jacob v. Lennep niet enkel door 't stellen van als voor al, maar ook bij de spelling
van 't slotwoord des voorlaatsten regels vergist; want 't groene
ha n t levert geen zin hoegenaamd op." Een schrijver in den
Navorscher had voorgesteld te lezen: "'t groene hart" (lichaamsdeel),
welke lezing door Van Lennep zonderling werd genoemd, al moest
hij erkennen, dat daardoor toch de slotregels een rijm vormden .
.,Maar wat minder rijmt, - meent weer Mr. J. v. L. - althands
met de gezonde rede, is, dat vermaeck, 't welk de overledene in
het groene hart zoû geschept hebben. Bovendien mis ik de moraal,
de toepassing, die anders bij dergelijke verzen aan 't einde komt.
Ik meen daarom, ook met terugzicht op de wandeldreef op de
voorzijde van den penning, dat wij voor han t hebben te lezen hou t,
twee woorden, die, min duidelijk geschreven, licht te verwarren zijn,
en er nog twee slotregels, met afwisselend rijm op 0 u t en art,
moeten volgen, die de graveur, omdat hem de plaats ontbrak, maar
eenvoudiger vond geheel weg te laten. Een tegenstelling toch, van
het groene hout hier beneden en het eeuwig bloeiend paradijs hier
boven, is zeer oirbaar, en viel in Vondels smaak."!)
Wat een omhaal om tot een, toch onvoldoende verklaring te
komen. En toch zal de oplossing blijken zoo eenvoudig te zijn
als het ei van Columbus. Tanneken of eigenlijk Anneken van
Erpecum was een dochter van Vondels schoonzuster, Elisabeth de
Wolff, die 22 Juni 1612 in ondertrouwgingmet]an van Erpecum,
geb. te Aken in 1586, dus 's dichters eigen nicht.
Uit een akte in het protocol van den Amsterdamschen Notaris Jac. Bruyningh. van 1628, blijkt dat Jan van Erpecum, 41 jaar
oud, kruidenier was. Hij woonde op 't Water te Amsterdam. "In
't Groene Hart," waarmede het dier wordt bedoeld. Nu valt het
niet moeilijk meer om van de voorlaatste versregels de juiste lezing
1) In de "Bijvoegselen en verbeteringen op het tiende deel" (Dl. XII, bI.
257-258.) der Vondel-uitgave komt Van Lennep in zooverre hierop terug, dat
hij veronderstelt Ie in plaats van hant te moeten lezen hart, en 2e dat het
"Groene Hart" het uithangteeken kon zijn van de buitenplaats, waar Tanneken
met haar moeder woonde. Ofschoon wat dichter bij de waarheid, heeft hij haar
toch niet gevonden!
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te vinden. Tanneken had niet slechts haar moeder op haar ouden
dag verzorgd, maar was ook met ijver opgetreden in de zaak van haar
vader, toen deze overleden was:
"Uw vermaeck was: ,,'t Groene Hart,"
"Nu ontbeert het U met smart."

Nu alles zoo duidelijk is, mogen wij den graveur wel vergeven,
dat hij in 't vierde vers als 't onverwacht, heeft gesneden voor al
t' onverwacht. Ofschoon in de Amsterdamsche spreektaal, als te
groot, als te lief, enz. niet ongewoon is. Ik heb bovendien een
ernstig vermoeden, dat op den penning wel niet hant zal staan,
maar wel hart, wat voor den penningsnijder immers van zelf was
aangegeven door het rijm op smart.
Geheel in den oorspronkelijken vorm hersteld, behoort het
gedichtje dus als volgt gelezen te worden:
Tanneken van Erpekom.
Geboren den 26sten October, anno 1619,
en gestorven den 25 stcn Februarius, . anno 1655.
in Amsterdam.
Waerde roos van Erpekom,
Stut van moeders ouderdom,
Bant van vrientschap van 't geslacht,
Ghij verwe1ckt al t' onverwacht.
Uw vermaeck was: .,'t Groene Hart,"
Nu ontbeert het u met smart.
J. v. Vondel.

Nog dient vermeld, dat ook Alberdingk Thijm wist, dat Jan
van Erpecum "In 't Groene Hart" woonde, doch dit niet in verband met Vondels versje heeft gebracht. (Zie de Geslachtstafel
De Wolf achter Portretten v. Vondel.)
De naam van Erpecum komt in Vondels werken nog eens voor,
namelijk in het versje uit 1671: "Ter goede gedachtenisse van
wijlen Elisabeth Syen, huisvrou van Luidewijk van Erpecum." (Van
Lennep, XII, 26.) Daar Mr. Jacob verklaart ook van deze personen
niets af te weten, zal een kleine aanvulling niet ondienstig zijn.
Uit een inventaris, voorhanden in het protocol van den Amsterdamschen notaris Alexander Rind, van 4 November 1692, blijkt,
dat Luidewijk van Erpecum een voornaam laken koopman was in
de Warmoesstraat. Op de winkelkamer was een voorraad van ruim
gld. 21501.- aan bourat en andere stoffen. Maar uit hetgeen
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verder "Int Binnen kamertie" werd geïnventariseerd, blijkt dat
Luidewijk ook een niet onbeteekenend kunstverzamelaar was, en
groote vereering voor Vondels nagedachtenis koesterde. Wij vinden
daar, onder nog veel meer kunstzaken:
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

schilderij synde een conterfeitsel van Bamboos. l )
dito trony van Rembrant.
dito conterfeitsel van Vondel door Lievens
dito conterfeitsel van Moeder van ûts [ut supra]
dito van Juffrou Lysbeth Zij zal r van Jan Lievens de Jonge
dito conterfeitsel door Rembrant
dito conterfeitsel van Lubbert Gerrits, van Mierevelt j enz.')

Welke schilderij van Vondel door Lievens in Van Erpecums
binnenkamer heeft gehangen, valt niet uit te maken; het kan de
krachtige kop zijn, nu in 't Rijksmuseum, of het verloren origineel
van de beroemde ets met de rol papier in de hand. Doch zeer
merkwaardig is het, dat ook de Moeder van Vondel, Sara Cranen,
door Lievens geschilderd, in deze verzameling was. Ik kan ten
minste uit den derden regel niets anders lezen. Ook het portret
van de jonggestorven Lysbeth Zij, door Vondel bezongen als
Elisabeth Syen, van Jan Lievens, zal wel moeielijk meer aan te
wijzen zijn, tusschen de tallooze portretten van onbekenden.
Ongetwijfeld behoorde Luidewijk v. Erpecum ook tot Vondels
verwanten; maar in welken graad, is mij nog niet duidelijk. Zijn
vader was ook een Jan v. Erpecum en zijn moeder ]ohanna Schouten.
In 1692 was hij overleden. (Zie verder Bijl. XXX; 1652).
EEN VONDEL-PORTRET DOOR REMBRANDT?
Het is niet de eerste maal, dat deze namen tegenover elkander
geplaatst worden. Busken Huets bewering: "Het eigenaardige in
Rembrandt persoonlijk was Vondel meer tegen de borst dan het
hem aantrok", is reeds weerlegd door Nicolaas Beets. 8) Toch had
Huet ook op een zekere verwantschap tusschen beide groote geesten
gewezen, blijkende uit den "indruk der nieuw aangekomen joodsche
wereld" op beider kunstwerken. In Vondels bijbelsche treurspelen
zijn "plaatsen, waar hij zijne personen uit het Oude Testament ...
1) Bamboccio, bentnaam van Pieter de Laar.
2) De heer Bredius had de vriendelijkheid, mij dezen inventaris mede te deelen.
8) Nic. Beets. "Verscheidenheden". Vondel en Rembrandt. Maatschappij
v. Goede en Goedkoope Lectuur, blz. 178.
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een taal in de mond legt, welke de Amsterdamsche Jodenbuurt
afgeluisterd werd. Rembrandt's etsen en ... schilderijen vertoonen
vaak oostersche fantaisietroniën, die wij zweren zouden portretten
te zijn. De grootste dichter en de grootste schilder van het tijdvak
vullen elkander in dit opzicht aan. In de kunst en in de poëzie
hielpen zij een herinnering levendig houden, welke in de kerk noch
in de school ongerept blijven kon".1). Maar ook zonder deze, eigenlijk
toevallige, overeenstemming, zou de veronderstelling toch niet zijn
vol te houden, dat deze twee genieën, in het aan kunstleven zoo
rijke I 7de eeuwsche Amsterdam, naast elkander zouden hebben
geleefd, op afwijkende wegen, zonder persoonlijke aanraking.
Er zijn te veel gegevens aan te wijzen, die, al doen zij 'ons
Rembrandt en Vondel niet als geestverwanten kennen; al geven
zij ons niet de duidelijke bewijzen van een gemeenzamen omgang
-tusschen beiden, toch overtuigend aantoonen, dat hun wegen elkaar
ontmoet hebben, dat zij niet als vreemden tegenover elkander
gestaan hebben in den kleinen kring, die toen in hun vaderstad
de schrandersten, de grootste geesten te zamen bracht.
Deze gedachten kwamen in mij op, toen ik in "Rembrandt's
Handzeichnungen von Kurt Freise, Karl Lilienfeld und Heinrich
Wichman" bladerend, op eens de reproductie van een teekening
vond, die niets anders kon zijn dan een portret van Vondel.
De oorspronkelijke teekening is in het bezit van het "Königliche
Kupferstichkabinett" te Berlijn. Het is een lichtelijk gewasschen
penteekening, voorstellende een ouden man met een breedgeranden
hoed op het hoofd, zittend, met de handen op den buik saamgevouwen. Dr. Hofstede de Groot aarzelt niet. dit prentje aan
Rembrandt toe te schrijven, en wel "dem Kostüm nach", uit
's meesters lateren tijd 2). Herinneren wij ons nu, dat Rembrandt
1) Dat het vers van Vondel:
"Dus baert de schilderkunst ook zoons van duisternissen,
Die gaerne in schaduwe verkeeren als een uil",
met, zooals Van Lennep en Busken Huet willen, op Rembrandt persoonlijk
kan slaan, behoeft geen nader bewijs, omdat Vondel het meervoud gebruikt
en dus een geheele categorie van schilders bedoelt. (Land v. Rembrandt, 2 II,
bI. 374 en bI. 31 I, 3e druk).
') Dr. Hofstede de Groot, No. 106, "Sitzender Alter, die Hände im Schoss
übereinander gelegt, in Vorderansicht, mit breitkrämpigem Hut, Schlafrock
und weissen Halsbinden. Dem Kostüm nach aus der Spätzeit". Die Handzeichnungen Rembrandts. Haarlem, 1906.
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in 1669 gestorven is, toen Vondel 82 jaar oud was, dan zou een
portret van Vondel, op hoogen leeftijd, geteekend door Rembrandt,
niet onmogelijk zijn.
Toch wordt ons spoedig de illusie ontnomen van Vondel door
Rembrandt geconterfeit te weten, door de opmerking naar aanleiding van dit portret in het bovengenoemd werk gemaakt: "Die
Direktion des Berliner Kupferstichkabinetts bezweifelt die Echtheit
des Blattes, wozu die kleinliche Behandlung des Gesichts und des
Kostüms reichlich Anlass gibt."
En inderdaad, het kost niet veel moeite, den twijfel van de
directie te bevestigen, want dit portret van Vondel is te goed
bekend door de kopergravure, die er van bestaat, om het niet
nauwkeurig met den naam des teekenaars te kunnen beschrijven.
De teekening in het "Kupferstichkabinett" is een der vele portretten, die Philips Koning van Vondel heeft gemaakt. Men zal
echter eenige moeite hebben om dit typische oudemansportret te
herkennen in de gravure, die Houbraken er naar sneed en die in
de 18de eeuw is uitgegeven met dit versje van David van Hoogstraten :
Dit is de laetste schets van Vondels aengesicht,
Wanneer in hem bezweek het goddelyke licht
En hemelsch ijvervier, waer door zijn hart bewogen
'T verwondert Neêrlant hielt in aendacht opgetogen.
Wie was oit meer gelaeft door 't nat der hengstebron ?
Wat dichtgeest was oit meer gewilt op Helikon?

Dit portret is met het versje het eerst gedrukt in de uitgave,
die D. van Hoogstraten in 17I 5 deed verschij nen van Vondels
prozavertaling der Heldinnebrieven van Ovidius 1). De gravure draagt
daar den naam "Phil. Koning del.," en in de prentenverzameling van
Teylers Stichting te Haarlem berust de oorspronkelijke teekening
in rood krijt "naar een schilderij van F. Koning" gemerkt:"A. J.
Houbraken delt.," waarnaar de gravure is gesneden 2). De teekenaar
heeft echter in dezen gemoedelijk lachenden ouden heer volstrekt
1) P. Ovidius Nasoos Heldinnebrieven, vertaelt door ]. vanden Vondel,
Amsterdam, 1716. Vondels portret door Koning staat na "Aen den Lezer".
') Het Vondel-Museum bezit een schilderij op doek, copie in olieverf naar
dit portret door Ouo de Boer 1827. Op de lijst dit distichon:
Vondelius nostris sic coryphaeus erit
Ut Maro Romanis, Graecis praeivit Homerus.
19

290

niet weergegeven de zoo karakteristieke schets, die Philips Koning
ongeveer in 1675 van den SS-jarigen Vondel heeft vervaardigd.
Het door zielslijden gerimpelde gelaat, waar de scherp doordringende
oogen nog zoo vol vuur uitstralen, is op Houbrakens gravure
verslapt tot versufte en onbeduidende trekken.
Al is het geen portret van Rembrandts hand, de teekening
in het Berlijnsche "Kupferstichkabinett" geeft ons toch een tot
heden onbekend oorspronkelijk afbeeldsel van Vondel door Philips
Koning, den vriend van den dichter en den leerling van Rembrandt.
Koning heeft Vondel tien à elf keer geteekend, of geschilderd
(van 1651 tot 1677); maar deze is niet zooals Van Hoogstraten
veronderstelt, "de laetste schets van Vondels aengesicht." Nog
tweemaal, vermoedelijk in 1677, heeft Koning den 90-jarigen Vondel
afgebeeld, zooals de beide in het Rijksprentenkabinet bewaarde
schetsjes aantoonen.
Geeft dit het bewijs van een groote genegenheid tusschen den
dichter en Rembrandts le~rling, het doet toch ook veronderstellen,
dat Vondel nu juist niet afkeerig was van de kunst des meesters, die
door den leerling zoo duidelijk vertegenwoordigd werd, dat men
meermalen Konings werk aan Rembrandt heeft toegeschreven, zooals ook met het bovengenoemde schetsje naar Vondel het geval is.
Als geloofsgenooten, immers Vondel en Rembrandt waren
aanvankelijk beiden doopsgezind 1), kunnen de twee kunstenaars
in den kleinen kring, die de Mennonieten samenbracht, voor
elkander niet onbekend zijn geblev('!n; moeten zij zich zelfs inniger
met elkander verbonden hebben gevoeld door hun leeraars Anslo
en Sylvius en dezer invloedrijk woord.
Rembrandt etst en schildert het portret van Cornelis Claesz.
Anslo, den doopsgezinden predikant, in 1640 en 1641; Vondel
maakte een versje op dit portret:
"Ay, Rembrandt, maal Cornelis stem.
Het zichtbre deel is 't minst van hem;
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren.
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren."2)
I) Zie, voor Rembrandt, het bericht bij Filippo Baldinucci. Hofstede de
Groot, "Urkunden," No. 360 S. 424. Verder C. N. Wybrands, "Was Rembrandt
Doopsgezind?" in De Zondags bode, Doopsgezind Weekblad, 1906- Weêrlegd
door Prof. Cramer, aldaar, No. van 6 Mei 1906.
') Unger, Vondel, Dl. 1639 -40, bI. 290.
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Men heeft in dit versje ironie willen zoeken. Ik zou het veeleer
scherts willen noemen, zooals een dichter zich die kan veroorloven
tegenover een schilder, die hem goed bekend is, van wien hij weet,
dat hij zulk een steekje wel verdragen kan. Het gedichtje bedoelt
blijkbaar een geestigheid tusschen twee goede bekenden, die samen
den predikant meermalen hoorden voorgaan in de kerk, en onder
den indruk van zijn welsprekendheid gekomen waren: Wel,
Rembrandt, je hebt "het zichtbre deel" van onzen leeraar afgebeeld;
maar dat is 't minste; vol gelijkenis is je portret, maar sprekend
is het nog niet; het voornaamste van hem kun je niet weergeven,
dat is zijn stem, dat zijn z'n preeken, die ons vroeger hebben opgewekt. Als spreker zie je Anslo pas zooals hij is!
Vondel haalde met dit versje oude herinneringen op, want hij
was niet meer Rembrandts geloofsgenoot. In 1641 is Vondel overgegaan tot de Katholieke Kerk, en dit feit maakt zijn gedichtje
aan Rembranut op het portret van hun vroegeren leeraar nog des
te opmerkelijker. Men kan er een vriendschappelijk verwijt in lezen
van Vondel, die zich gerust voelde met het bezit van
"De perle, die verborgen lag," -

aan Rembrandt, die waarschijnlijk meer zorg besteedde aan het
uiterlijk van zijn leeraar, dan aan het hooren en opvolgen van zijn
geestelijke vermaningen en preêken.
Rembrandts zoon, Titus. werd 22 September van dit jaar gedoopt in de Zuiderkerk, niet door dominee: Anslo, maar door
dominee Basius. 1)
Vondel blijkt in dit jaar 1641 een bijzondere belangstelling voor
Rembrandts werk betoond te hebben. Ditmaal is het portret van
Anna Wymers, de weduwe van Jan Six, en de moeder van den
grooten kunstbeschermer Jan Six den zoon, hem aanleiding tot
een, zij het ook weinig zeggend versje:
"Aldus schijnt Anna hier te leven,
Die Six het leven heeft gegeven.
Zij deckt de borsten, die hij zoogh.
Men kent den zoon uit 's moeders oogh."

De heer Hofstede de Groot betwijfelt, of dit versje wel op de
schilderij van Rembrandt zou slaan 2); maar ik zou willen vragen,
Hofstede de Groot, "Urkunden," No. 89.
') Idem, "Urkunden," No. 100.

1)
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op welk portret heeft het dan betrekking? Ook hier prijst Vondel
de gelijkenis naar het leven; tevens zegt hij een vriendelijkheid aan
Six: dat zijn oogen op die der moeder gelijken. Ook de houding
der linkerhand, zediglijk het kleed over den boezem straktrekkend,
beantwoordt geheel aan het derde vers.
Het is rondom de groote figuur van den kunstlievenden Jan Six,
dat de beide genieën Rembrandt en Vondel samenkomen. Beurtelings luisteren zij zijn album: "Pandora", met hun kunst~aven op.
Uit dankbaarheid voor van Six ontvangen geldelijke hulp
teekent Rembrandt twee prachtige schetsen in zijn ,.album amicorum"
van 1651. Een stelt Homerus voor, in een kring van toehoorders
zijn verzen voordragend, met onderschrift: "Rembrandt aen Joannus
Six. 1652." Van hetzelfde jaar is de tweede, in sepia gewasschen,
en waarschijnlijk Anna Wymers, de moeder van Six voorstellend,
in een rijke kamer zittende te lezen. Deze teekening is gemerkt:
"Rembrandt f 1652."
.
Vondel vult een bladzijde in het vriendenboek met een gedichtje vermoedelijk op zijn in 1646 door Rembrandt geschilderd
portret:
"Op d'Afbeeldinge des geleerden en beleefden jongelings Joan Six. 1)
Zoo maelt men Six, in 't bloeien st van zijn jeught,
Verlieft op Kunst en Wetenschap, en Deught,
Die schooner blinckt dan iemants pen kan schrijven
De verf vergaet, de Deught zal eeuwigh blijven." 2)

Het is nog niet zeket bewezen kunnen worden, op welk geschilderd portret van Si x, Vondels verzen gedicht kunnen zijn. Op
het levensgroote, door Rembrandt in 1654 geschilderd, kan het
gedicht niet slaan, omdat Six toen 36 jaar oud was, en dus niet
meer "in 't bloeiendst van zijn jeught" genoemd kan worden. Beter
1) In de latere uitgave zet Vondel boven het vers: "Op d'afbeeldinge
van den geleerden en beleefden heere, nu Commissaris Joan Six." Hij was toen
Commissaris van Huwelijkszaken geworden. In 1667 werd hij Schepen, in 1679
Raad, in 1691, 73 jaar oud, Burgemeester. Hij sterft 18 Mei 1700.
') B. Huet verklaart dit gedichtje aldus: "Den aanzienlijken Six nam hij
(Vondel) het bijna kwalijk zich door Rembrandt te hebben doen uitschilderen:
.,Zoo maelt men Six, in 't bloeienst van zijn jeught". Het mag echter niet met
den klemtoom op men worden gelezen, maar op zw. Dan wordt de beteekenis:
zóó is 't dat Six geschilderd behoort te worden. Evenals gezegd wordt: z6ó
viert men feest, zóó wordt men wijs, enz.
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behoort het bij het in 1646 door Rembrandt geschilderde kleine
portretje, waar Six aan het raam staat geleund en meer het uiterlijk
heeft van een 28-jarige. Het volgende jaar werkt Rembrandt dit
kleine olieverfschetsje uit tot een pittige ets, waarop de jonge Six
inderdaad als "verliefd op kunst en wetenschap" wordt voorgesteld,
lezende in een foliant, met nog eenige boeken bij zich op een stoel.
en een schilderij, half met een gordijn bedekt, aan den muur.
In .,Oud-Holland," I1, 1884, bI. 133 deeltUnger mede, dat
in het Britsch-Museum een penteekening berust van Jan Stolker'naar
het portret van Jan Six door David Bailly geteekend, met onderschrift: ,,0. Bailii Fec. 1642 op de Buyteplaats EIstbroek te Hilegom." Op de achterzijde heeft Stolker eenige levensbijzonderheden
geschreven omtrent Six en daaronder Vondels gedicht met dit
opschrift: "Op de afbeelding van den heer Joan Si x, door David
Bailly met de pen geteekent." Na lezing van het artikel van Mr. de
Roever (Uit onze Oude Amstelstad, 111, 90) kan evenwel geen
waarde meer worden gehecht aan portretten, die den naam dragen
van Jan Stolker (1724-1785), die "bij de deskundigen tegenwoordig onder zware verdenking (ligt) van portretten van anonymi
met den naam van een of ander bekend persoon te hebben gedoopt."
Bovendien bestaat er geen reden om het vers van Vondel: "Zoo
maelt men Six", in verband te brengen met een penteekening,
waarvan ook niet ~de verf vergaet". Zulk een onnauwkeurigheid
zou den dichter niet ontsnapt zijn.
Six is z66 met Vondel ingenomen, dat hij zelfs een rijmpje,
den dichter ontvallen, onder het bezichtigen van een schilderijtje,
waarop een Italiaansche "Bravo" was voorgesteld, eigenhandig in
zijn "Pandora" opschrijft, 'om het te onthouden:
"In deze Italiaensche Braaf
Regeert de kunst, natuur is slaaf.
J. v. Vondel."

Six maakte 66k een versje op Vondels portret door Lievens
van 1650; wellicht een wederkeerige beleefdheid voor 's dichters
bijschrift bij het zijne, toen Six later Lievens' werk beschouwde:
"Dit '5 Vondel met zijn rol,
Apelles trof ApoI."

Ik kan niet nalaten dezen inval als een toespeling te beschouwen
op den treurspeldichter, die de rol van een zijner stukken in de
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hand houdt, als symbool, en niet een onverschillige rol papier.
Er zijn bewijzen, dat Vondel zich ook persoonlijk bemoeide met
de rollen en de opvoering van zijn stukken.
Een rijmbrief, door Vondel aan Six vereerd, in dank voor
het genoten onthaal, .oP Elstbroeck binnèn Hillegom", de buitenplaats. van Six, en voor ooft en wildbraad, aan Vondel uit zijn
hofstede toegezonden, wordt door Six in Pandora geplakt bij zijn
dierbaarste herinneringen. 1) Op dezelfde wijze bewaarde Six zorgvuldig het handschrift van een gedicht, door Vondel gemaakt op
een schilderij van Rembrandts leermeester, Pieter Lastman ; een
vers door den dichter aan zijn Maecenas opgedragen vóór 1648 1),
en eveneens in Pandora geplakt, met dit geestige begin:
"LASTMANS OFFERSTAETSI VAN LVSTREN.

Wat dunkt u, kunstgeleerde Six?
Wie had de schikkunst oit zoo fix
Als Lastman, waert de Tekenkroon
't Ontfangen voor Sint Pauwels troon,
Toen hij zijn wonderwerck van Lystren
Zoo versch vertoonde, als beurde 't gistren ?',

Was Vondel de gast te Hillegom, Rembrandt moet ook meermalen gastvrijheid hebben genoten bij Six op diens buitenplaats.
wellicht in 1645 en later. Uit deze periode dateeren toch een
aantal teekeningen en etsen naar . landschappen in een duinstreek,
hier en daar in karakter levendig herinnerend aan de omstreken
van Hillegom. 8)
J) Het adres van dezen brief op rijm luidt: "Den erentvesten en hooghgeleerden Heere Joan Six op zijne hofstede". Dat Vondel ook werkelijk op de
hofstede vertoefd heeft, blijkt uit de nauwkeurige beschrijving, die hij geeft
van het uitzicht van de plaats af, vers 26-29. (Unger, Vondel 1657-1660. blo 335).
De toespeling op den oorlog, door Mazarin en erom weil tegen Spanje gevoerd
(vers 1-25) plaatst dit gedicht, dat sterk aan onze dagen doet denken, in 1657-58.
2) "Lastmans offerstaetsi van Lystren, Aen Johannes Six". Deze schilderij,
toen bij Six, is thans bij GraafStetzki, slot Romanow, gouvernement Wolhymnië
(Rusland), (Unger, Vondel 1648-1651, bI. 97).
I) Seymour Haden heeft opgemerkt, dat Rembrandt, na den dood van
Saskia (1642) vele landschappen geteekend en geëtst heeft, en in dien tijd dus
wellicht door Six op zijn landgoed genoodigd was om troost en afleiding te
vinden. (Zie H. W. Singer "Des Meisters Radierungen", bI. XV). Ook Bode,
;,Studiën zur Gesch. der Holländ. Malerei." BI. 406.
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Zouden de beide groote kunstenaars dan elkander vroeger nooit
ontmoet hebben bij hun edelmoedigen beschermer en gullen gastheer,
die in zijn gedicht "Muiderberg" zich zoo groot liefhebber d~r natuur
toont en zoo gul zijn vrienden uitnoodigt?
"Wie rust en vrij heit wil genieten
En vrede van 't gemoed; een staat
Die alle zoet te boven gaat;
Laat dit gedicht hem niet verdrieten:
Hij ga met mij ter zijde af
Op Muiderberg zijn geest vermaken.
En zie wat daar natuur al gaf." 1)

Rembrandt versiert in 1648 het door Six gedichte, en 24 Oct 1647
gespeelde treurspel "Medea" met een rijke ets als titelprent, als een
bewonderaar van het talent des veelzijdig begaafden jongelings.
En bij de bruiloft van Margarita Tulp en Jan Six wijdt Vondel
aan het jonge paar, een hondertal alexandrijnen, gp.drukt in twee
kolommen op een statig plano-blad, met zijn naam onderteekènd.
Zeker geen besteld werk, zooals veelal bij huwelijken gewoonte was,
maar een hart~lijk huwelijksvers, vol intieme trekken, die de liefde
van Six voor zijn moeder Anna Wymers in 't licht stellen, en een
denkbeeld geven van het hartelijke familieleven in dit patricische gezin, waaraan de dichter hulde brengt, als had hij het meêgeleefd. Maar
het volgend jaar, als Six het portret van zijn jonge vrouw wil bezitten.
valt zijn keuze niet op Rembrandt, maar op Govert Flinck. In Juli
1656 wordt de Meester, die de tering niet naar de nering vermocht
te zetten, failliet verklaard, zijn inboedel, vol kunstzaken, openbaar
verkocht, zonder dat hij de van Six geleende gelden kon terugbetalen. Zijn schuldbrief wordt wel overgenomen door den vermogenden katholieken ijzerhandelaar Gerbrandt Ornia '); maar de
1) Zie dit gedicht achter "Medea" door Jan Six, 2e druk, 1674. Men kan
aannemen dat Six in zijn gedicht Muiderberg, aan Hendrik Hooft, op het oog
heeft zijn later verworven hofstede Ymond, door Antonides in 1672 bezongen.
(Gedichten, Amst. ló85, bl. 213). De eerste druk van "Medea," 1648 (waarin de
ets van Rembrandt) bevat dit gedicht nog niet. Over Ymond, Oud-Holland,
XXVII, 1909, bl. 95.
') Gerbrandt Ornia, heer van Vrijenes, Sluipwyck, Ravensbergen, Oud en
Nieuw Gravekoop en Vrouwmade, was lid van het Sint Cecilia-ColJege in de
Boomskerk. Hij huwde viermaal, en erfde in 1665 van zijn vader f233.000.-.
Hij woonde op de Heerengracht, nu 412, waar Wiegman's Bank is gevestigd.
(Zie mijn opstel in Jaarboek v. Amstelodamum, 1911, bl. 128.)
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goede verhouding van Rembrandt tot zijn machtigen beschermer
schijnt van toen af verbroken te zijn. wellicht ook wegens het
minder geregeld gedrag van den schilder.
Het zijn dan oOK niet meer portretten, door Rembrandt gemaakt,
die Vondel bezilJgt in het huis van Six. maar zijn eerste vers is
"Op Mejoffer Margriete Tulp, huisvrouwe van Joan Six", thans
door Govert Flinck geschilderd:
"Margrite zagh haer' schyn in haere beek,
Gelyck een perle in 't klaere water, leven,
Zoo heeft de kunst haer nu met verwe en streeck
Den ommetreck natuurelyck gegeven," enz.

De beide grootmeesters in de kunst hebben wij dus herhaaldelijk gezien ten huize van Jan Six met hetzelfde doel: de uit·
oefening van hun geniale gaven, en om daarbij schilderkunst te
bewonderen en dichtkunst te genieten; in één album worden
vereenigd schetsen en verzen van hun hand. Wijst dit niet op een
nauwere verhouding van Vondel tot Rembrandt dan tot nu vermoed
werd? Heeft Six hen niet tot elkander gebracht?
Maar bovendien verdient het opmerking, hoe tal van namen
uit den kring van Rembrandt, in Vondels omgeving voorkomen.
Jeremias de Dekker, dien Vondel te zamen met Reyer Anslo
"dichters van een cierlijke netheit" placht te noemen, is in 1660
door Rembrandt geschilderd. Vondel bezingt de schrijfkunst van
Mr. Lieven Coppenol (vóór 1660), wiens schrander gelaat herhaaldelijk door Rembrandt is weergegeven (± 1658). De naam van
Haringh, die bij Rembrandts desolaten boedel zulk een belangrijken rol speelde in 1655-1657, in den persoon van Thomas
Jacobsz. Haringh, den "conchierge", of afslager, wiens portret,
evenals dat van den jongen Haringh, door den meester is geëtst.
(1655), komt ook voor onder de verwanten van Vondel. Dit blijkt
uit een notarisakte betreffende de erfenis, die Vondels kleinkinderen, uit het huwelijk van Joost Jr. met Aeltje Adriaensz. van
Bancken, verkregen door de nalatenschap van Hendrick IJsbrandtsz.
de Bruyn, waarin verschillende leden der familie Harinck medeerfgenamen waren. 1) De Roever schreef over den "afslager Haringh, ,.
I) Protocol van den Notaris Jacobus Snel, te Amsterdam. Op IO.Nov. 1667
compareerden Jannetje JiIlis, weduwe van Hendrick Pietersz. Harinck, GiJlis
Hendricksz. Harinck, Grietie Theunis, wed. v. Pieter Hendrickx Harinck, nu
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en de zijnen, dat die "niet gelijk men nu eenmaal gewoon is te
gelooven, menschen van zulken geringen stand waren", en rekent
ze onder de vrienden van Rembrandt. (Oud-Holland 1884, bI. 85.)
Ook de Bruyninghs, die Rembrandt in 1652 vereeuwigd heeft
in de vroolijke trekken van Nicolaes Thomasz. Bruyningh, wiens
portret men in de Koninklijke Galerij te Kassei kan bewonderen,
bestonden Vondel van zeer nabij. Zijn zuster Catharina was gehuwd
met Jan Arentsz. Bruyningh, een verren neef van Nicolaas Thomasz.
Bruyningh en van den notaris Jan Fransz. Bruyningh, den vertrouwensman der familie Vondel.
De oude goudsmid Joannes Lutma, wiens overlijden door Vondel
in 1669. het jaar van Rembrandts dood, zoo hartelijk bezongen is,
was in 1656 door Rembrandt in een meesterlijke ets vereeuwigd.
De oude Lutma was met beide meesters bevriend.
Op 20 October 1654 werd Vondel des avonds gehuldigd door
een aantal schilders bij het feest van St. Lucas in den Sint Joris
Doelen. Van Lennep (Vondel, VI, 383, noot 2) kwam op tegen
de voorstelling, die Hofdijk er van gegeven heeft, dat ook Rembrandt tot deze kunstenaars behoord zou hebben. Terecht, want
zijn aanwezigheid wordt door niets bevestigd. Op 30 October 1654
werd evenwel de dochter van Rembrandt en Hendrickje Stoffels
gedoopt. Wellicht was hij dus op den avond van het St. Lucas·
feest reeds bij het kraambed van zijn vrouw gebonden, en verhinderd op het feest te komen?
Ook de traditie heeft niet kunnen nalaten de namen van
Vondel en Rembrandt te verbinden aan een zijner teekeningen
(Handzeichnungen v. Kurt Freise etc. No. 92), die van ouds den
naam draagt "De dichter Vondel voor zijn huis" (Hofstede de
Groot, No. 102). Eenig bewijs voor deze voorstelling wordt echtèr
niet gevonden en gelijkenis bestaat er ook niet veel. Volgens de
huisvrouw van Jannes van Rey, Grietie Ariaens van Bancken, weduwe van
Joost Borgonië, en Sr. Joost van de Vondel en Pieter Blesen als voochden
over de nagelaten kinderen van wijlen Aeltie Ariaensz. van Bancken, geprocreëert
bij Joost van de Vondel de Jonge, hebben machtig gemaeckt Gerrit Hendrickx
Harinck, mede erfgenaam van Hendrick IJsbrantsz. de Bruyn, om uit baar
comparanten naam te compareeren voor Schepenen, enz.
Een andere ac te over deze nalatenschap wordt vermeld door Mr. N. de
Roever, Oud-Holland, VIII, 1890, bI. 156. Zie ook het opstel van Unger, t. a. p.
IV, 1886, bI. 127 volgg. en hiervoor bl. 209.
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werkwijze wordt de teekening geplaatst in 1640. Toch verdient het
opmerking, dat ook op deze echte schets van Rembrandt een oude
man met breedgerande hoed en puntbaardje als de dichter Vondel
wordt aangeduid, terwijl er inderdaad overeenstemming bestaat
tusschen deze teekeniog en de schets van Ph. Koning; die wellicht
nog als Vondelportret bekend was, toen die van Rembrandt als
"Vondel" werd benoemd.
Elk voor zich zijn deze punten van aanraking tusschen beide
kunstenaars wellicht van geringe beteekens te noemen; maar in
onderling verband genomen, versterken en bevestigen zij toch de
opvatting van Nicolaas Beets, "dat de gronden, waar men zijne
meening omtrent Vondels ongunstig oordeel over Rembrandt op
gevestigd heeft, uiterst zwak zijn." .•. "Vondel moge in de vereering van Rembrandt geen uitzondering op zijne tijdgenooten geweest zijn, maar dat hij laag op hem zou hebben neergezien. dat
hij een stelligen afkeer van zijn manier gehad zou hebben .•• blijkt
nergens."
Integendeel, er zijn verschillende gegevens voorhanden, waaruit
kan worden opgemaakt, dat Vondel Rembrandt herhaaldelijk heeft
ontmoet in de woning van den kunstzinnigen Jan Six; dat diens
persoonlijkheid hen heeft opgewekt om hem hun hulde te brengen
in vers en teekening en schilderij. Dat Vondel de kunst van
Rembrandt heeft begrepen en daarvoor even groote bewondering
heeft gevoeld als voor de schilderijen van Lastman, Flinck en
Koning, behoeft daaruit nog niet te worden afgeleid. "Die kunst
moet hem, den bewonderaar van het klassieke, te weinig hebben
geleken op de Italiaansche kunst, die hij zoo hoog stelde . . .
Rembrandts oorspronkelijkheid moet hem te ongewoon en te wild
zijn voorgekomen, zijn tegenstellingen te scherp"; zooals prof. G.
Kalft opmerkt in zijn merkwaardige monografie Vondels LeVtn. 1)
Vondel was evenwel geen kenner van schilder- en beeld·
houwkunst, maar vormde zijn smaak naar de toen heerschende mode.
Rembrandts kunst heeft hij, evenmin als de meesten zijner tijdgenooten, voldoende kunnen waardeeren.

J) "Studiën over Nederl. Dichters," bl. 81.
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JOOST VAN DEN VONDEL
(BIJ HET STANDBEELD)

Die als beschermheer waakt aan Gysbrechts zuiderwallen,
Den aadlaarsblik gericht naar d'oosterzonnegloed
Daar 't Kunstpaleis in gloort, waarom een zwierge stoet
Voorttrekt van Edelen, van Dichters, Kunstvazallen ;

o

Dichter, 't is uw werk, dat ons herleven doet
Den wêerklank van 't Genie dier kunstnaars, waar die hallen
Door beitel, door penseel. door graafstift mede brallen:
Wat wonderschoone hoorn, vol kost bren overvloed!
Wij zien uw kloek penseel gepunt op treurtooneelen
En schildren met een gloed, als geen palet verstrekt.
Straks is 't uw spitse stift, die grift en lijnen trekt
En evenaart de kracht der fijnste prenttafreelen.
Waar heeft een beeldenaar verheev'ner kunst verwekt
Dan 't loofwerk, waar uw hand Gods heiligdom meê dekt.
(Bij 't Vondelfeest, Nov. 1887.)

Strofe I. Het Rijksmuseum met de versiering in beeldhouw- en tegelwerk.
Stro 3. Treurspelen, Lierdichten, Hekeldichten. Stro 4. Altaergeheimenissen,
Heerlijckheid der Kercke, Bespiegeling van Godt en Godtsdienst.

IX
Bijlagen -

Oorkonden

De hierachter afgedrukte "Oorkonden" geven de bewijzen voor
de in de voorafgaande hoofdstukken medegedeelde bijzonderheden
omtrent Vondel en zijn kring. Zij zijn niet alle volledig afgedrukt. Sommige zijn toch reeds in hun geheel bekend gemaakt
in de Verslagen van het "Vondel-Museum", of elders; andere zijn
volgens de notarisgebruiken dier dagen zóó langdradig en vol herhalingen, dat een groot deel van den tekst veilig kan worden
weggelaten zonder schade aan den inhoud. Zij zijn zooveel mogelijk
in tijdsorde gerangschikt.
Aan het einde vindt men een uitvoerig register op de aangehaalde akten, loopende over 1597 tot 1704, dus ruim een eeuw.
Al deze stukken dragen bij tot de kenschetsing van Vondel, zijn
familie, vrienden en tijdgenooten met hem in betrekking.

Van de navolgende oorkonden zijn vroeger afgedrukt, (enkele
vollediger,) zooals hierna aangegeven:
I, 11, 111, IV, V, XVI: Vijfde· Verslag van ket Vondelmusettm.
V, VII, VIII, IX, X. XIIa en b, XlII, XIV, XV, XVIII, XX, XXIII:

Vierde Verslag v. k. V. M.
XVII, Van Onzen Tijd, 1915.
XXIX, Jaarboekje van Alb. Tkijm,

1900.

XXXII, als voren, 1902.
De overige akten zijn onuitgegeven.

Aanwijzing der Oorkonden

1es/ament vall ')oosl van den verstaen
Vondel en Sara Cra11e11. IS Juli IS97.
(Zie bladz. 9).
Voor Notaris Lieven Heylinc compareerden ter presentie van na te noemen
getuygen d'eersame Joost van de Vondel, coopman van syde ende geboren van
Antwerpen, ende d'eerbare Sara Cranen syn echte huysvrouw, tegenwoordigh
wonende bynnen deser stede, en my notario wel bekendt synde. beyde cloeck
en gesondt, gaende en staende, haer volle verstant, memorie ende vijff sinnen
over al wel machtig sijnde en ghebruyckende, so duidentlick bleek; diewelcke
verclaerden ••... enz.
Ende co mende also tot dispositie van haer goederen so sy testateurs malcander en d'een den ander reciproce ende wederzyds geinstitueert in usufruict,
lyfsorge ende besidt ende gebruyck van alle ende een ygelyke de goede, ru erende
ende onruerende, die d'eerstoverlydende van hen testateurs metter doodt ontruymen ende achterlaten sal. ende dat sy ofte haer leeven lanck gedurende
ende tot wederhouwen toe, onder laste van haer beyde 1) kinderen, bij malcanderen geprocreert te onderhouden, alimenteeren ende op te voeden, cost ende
clederen, ter schoele te laten gaan, ende eenigh coopmanschap ofte andere
exercitie, daertoe dat sy bekwaam sou den mogen wesen, te doen leeren ende
tot state van huwelyck, ofte tot haren mondigen state gecomen wesende, de
selve te doteeren, uit te setten ende te begiftigen naer het goet duncken ende
discretie van de langstlevende. sonder dat dese cautie ofte borge behoeft te
stellen .. ,.
Gedaen bynnen Amstelredam ter woonstede van hem Testateur, inde Warmoesstrate, daer uythangt de Regktvaerdige Trouw, ten dage en jare als boven,
ter presentie van d'Eersame Willem de Wolff en Michiel Michielsz. inwonende
wesende derselver stede, als getuygen hiertoe versocht ende gebeden.

11
Testament van Willem de Wolff en Tanlleken Symons. 6 Maart IS98.
(Zie bladz. I I en 26).
Voor Lieven Heylinc openbaer notaris t'Amstelredamme residerende,
ter presentie van de getuigen naegenoempt in hare propere personen gestelt
zyn geweest d'eersaeme Wil/em de WoljJ ende Tanneke Symons echteluyden
woonende tegenwoordelick bynnen deser stede Amsteldamme my notaris wel

1) In 1597 bezat het echtpaar evenwel reeds drie kinderen: Clementia (1586
geb.), Joost (1587 geb.), Sara (1594 geb.).

3°2
bekendt zynde, die voorn. WiIlem de WoltT sieck te bedde leggende ende die
voornoemde Tanneke Symons gaende ende staende, •... die welcke ratificerende
ende approbeerende in ende overall haren testamente ende dispositie van vu yterste
wille by hen gesamentlick gemaekt, geordonneert ende gepasseert voor den
notaris Fabius Aldemart tot Cuelen residerende, op den 18dell Augusty 1592,
hebben zy testateurs beneffens den langstlevenden die oppermomboor blijven
sal, tot mede mombooren over hare onmondighe kinderen gemaeckt, gestelt
ende geordonneert, d'eersame Cornelis Symonssen ende Baudewyn Craye om
alles te doen ende ut te richten 't gene testamentelicke mombooren naer rechte
competeert. Niet willende dat eenigh van hare goederen die zy ende elck van
hen metter doot geraecken sullen te ontruymen ende achter te laeten gebracht
sullen worden ter weescamer dezer stede nochte dat die langstlevende ende
voorsz. voochden in eeniger manieren gehouden ofte geastringeert zullen zyn
den Heeren Weesmeesteren deser stede eenigen inventaris van de voorsz. goederen te geeven ofte reeckcningh bewys ofte reliqua er van te doene .... Zij
willen dat alle de voorsz. hare goederen zullen geregeert, geadministreert ende
gemanieert worden by de voorsz. langstlevende ende mombooren, die welcke
oock macht ende autoriteit gegeven wordt by dese omme bij affsterven van
eenich van hen, andere voocht off voochden te mogen surrogeeren ....
Vit was aldus gepasseert ter woonstede van hen testateuren staende in de
Yselsteeg daer de Goutblom uthangt, binnen dese voorsz. stede Amstelredammc,
ten daghe, ende jaren als boven. Ter presentie van d'eersame Michiel Michiels
en de Joos van der Vondelen, coopluyden deser voorsz. stede als getuygen met
ons notaris hierover geroupen ende gebeden.
III

Volmach/voor voogden van de kintierm van Willem de Wolf[..Jo Ma)' IS(}8.
(Zie bladz. 12).

. . .. Compareerde voor my Lieven Heylinc d'eersaeme Baudewyn Craeye
ende Cornelis Symons als testamentlicke momboor van de onbejaerde kinderen
van zaliger Willem de Wolff, ende hebben in dier qualite geconstitueert ende
machtlick gemaekt, .... den eersaemen Adrian de Clerck procureur voor den
E. gerechte dezer voorsz. stadt, mitsgaders Hans de Wolff Willemsz.
Gevende· deselve volcomen macht, autoriteyt ende speciael bevel, om in
rechte te citeren convenieren ende betrecken Hendrick de Vos, coopman van
hier binnen ende te tenderen tot betaling he van alsulcke hondert veerthien
ponden thien scellingen grooten Vlms vervallen op den Isden deser maendt
Mey precis als wisselgeIt, die hy als borghe ende principael aen Jacques Coppens
by zyn obligatie de sterfhuyse van de voorn. Willem de Wolff schuldich is ...•
Gevende den voorn. Hans de Wolff macht ende authoriteyt om me de voorsz.
penningen te ontfangen, quicten ende ontfangh te geven ende van alle naema.
ninghe bevryden .•.. aldus ge passeert ten huyse myns notaris ten dagen ende
jaren als boven.
Ter presentie van Jaques van Haswyck ende Hans Jacobs als getuygen
hiertoe versocht ende gebeden.

3°3
IV

Tes/amen/van de

W~duwevan

Wi/kmde Woljf, Amu/genSym01ls, ro Jutzir59B,
(Zie bladz. 12.)

bi den naeme Godes. Amen.
Voor mij Lieven Heylinc ...• in haren properen persoone gestelt is geweest
d'eerbare Annelgen Symons nagelaten weduwe van Saliger Willem de Wolff
tegenwoordelick woonellde alhier binnen deser voorsz. stede my notaris ende
de getuygen wel bekendt zijnde, gaende ende slaende .... die welcke ratificeerende,
lauderende ende approberende in ende over all hare testamente ende dispositie
van vuytersten wille mette voorn. haren saligen man gemaeckt ende gepasseert
voor den notaris Fabius Aldemart tot Cuelen residerende op den achtiende
Augusty 1592, heeft tot momboor ende voochden over hare onmondighe kinderen,
indyne zij eenighe achterlaete, gemaeckt gestelt ende geordonneerdt die eersaemen Comelis Symonsz ende Bauduin Craye omme die voorsz. hare kinderen
te regeren ende hare goederen te administreren ende voorts alles te doen ende
ut ~e richten tgene testamenteiicke mombooren naer rechte competeert.
Niet willende dat eenighe van de voorsz. hare goederen, die zij metter doot
geraecken sal te ontruymen ende achter te laten, gebracht sullen worden ter
weescamer deser stede (als in Bijlage I).
Dit was aldus gepasseert bynnen deze voorsz. stede Amstelredamme ter
woonstede van de comparante in de Ijsel daer de Goublomme uithangt. Ter
presentie van d'eersaemen Michael Michielssen ende Joost van de Vondele
cooplieden der voorsz. stede als getuygen hiertoe versocht ende gebeden.
By my ANNETGEN SVMOENS.
MrCHIEL MrcHIEL als gethuyge.
JOOST VAN DER VONDELE.

V

Testament van Almekm de Wolf!, Willemsdochter, Weduwe vall ')a1t
IO 'Juni I598 (Zie bladz. 13).

Tr~f{all.

In den naeme Gods amen .... voor my Lieven Heylinc .... in haer propren
persoone gecompareert is d'eerbare Anneken de Wolf! Wülemsdochter nagelaten
weduwe van Jan Trigau tegenwoordelick woonende binnen dese voorsz. stede....
gaende ende staende, clouck ende gesondt van lichame ..•., approbeerende in
ende over al haeren testamente ende dispositie van vuyterste wille met wijlen
haren saligen man voor mij notaris ende zekere getuygen gemaeckt ende gepasseert op den negenden Novembris 1596 heeft tot mombooren ende voochden
over hare onmondighe kinderen indyn zij eenighe achter laete gemaeckt gestelt
ende geordonneert de eersaeme Joos Utenhove ende Cornelis Symons omme
die voorsz. hare kinderen te regeren ende hare goederen te administreren ende
voorts alles te doen ende utterichten 't gene testamentelick mombooren naer
rechte competeert, niet willende dat eenighe van de voorsz. hare goederen, die
zij metter doot geraecken sal te ontruymen ende achter te laeten gebracht zullen
worden ter weescamer des er stede .... Dit was aldus gepasseert binnen deser
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voorsz. stede Amstelredamme ter woonstede van haere comparante in de Ysel
daer de Goublom uthangt. Ter presentie van d'eersaemen Michiel en Michielsz.
ende Joost van de Vondele, coopluyden der voorsz. stede als getuygen hiertoe
versocht ende gebeden.
TANNEKEN D. WOLFF.
MICHIEL MICHIELS als gethuyge.
JOOST VAN DER VOND ELLEN.

VI

Verklaring

Va1~

Roemer Visscne,.. 8 Maart IS99. (Zie bladz. 144).

Compareerden 8 Maart 1599 voor Jan Frn Bruyningh enz. de Eersame

Roemer Visscher, coopman binnen de voorsz. stede, oudt omtrent 47 jaer, die
welcke by syn man ne waerheyt, ware Christelycke woorden, oprechte geloove,
eere ende vromicheyt in plaetse van eede, 't selve wettelyck aen handen van
my notaris als persoon auctentycq stipuleerende ter instantie ende versoucke
van de eers.· Hendrick de Haze mede coopman binnen derzelver stede, verclaert
ende geaffirmeert heeft, dat die principael Obligatie waeroff copie auctentycq
hiervoor geschreven is, hem door my notaris vertoont ende in handen gegeven
sijnde, onderteekent is by eygender hant van Jacob Bruynss Smalinck, wiens
onderteekeninge en geschrifte hy deposant seyde wel te kennen, alle gevende
voor redenen van wetenschap, dat hy deposant diverse brieven van de voorsz.
Jacob Bruynss Smalinck ontfangen heeft, gelycke letteren ende geschriften als
desen, oversulx tselve affirmatief verclaren wel te weten.
Voorts verclaer ick notaris, dat ick de onderteykeninge van Jacop Bruynsse
Smalinck, Jan Groenewege ende Adriaen van der Goes seer wel kenne, en dat
de twee laetste eenige reyzen in zyn protocol hun handen gestelt hebben, enz.
In presentie van Jacob van Tongerloo ende Jan Thylllensz.
VII

Testament van 'Joost valt den Vondel m Sara Cranen.

I6

'Jult' I602 (Zie bladz. 67).

In den name des Heeren Amen. In den jare des zelfs onzes Heeren 1602
den 16den July snamiddachs de clocke half vier, indictione decima quinta regneerende etc. compareerde etc. d'eersame 'Joost valt du' Vondele ende Sara
Cranm sijn huijsvrouwe te samen echteman ende wijf poirteren deser Stede,
cloeck ende gesont van lichaeme ende haere versta nt memorien ende uijtspraecke wel hebbende ende volcomentlijck gebruyckende, de welcke willende
d'onvoirzienlicke uyre des doots voorcomen met hare testamentelicke dispositie,
hebben met rijpen voorbedachten raide ende vrye wille na voorgaende revocatie van allen testamenten bij heurlieden voor date deses gemaect hoedanigh
deselve zouden mogen zijn, die zij alle te zamen wilden doodt, wilcrachteloos
ende van geender waerden gehouden te werden, haere testament ende uyterste
wille gemaect ende gedaen schrijven in manieren navolgende. In den eersten
bevelende haren zielen Godt AJmachtich ende haren lichaemen der christelicker begravinge j hebben zij testateuren tot haren erfgenamen geinstitueert
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ende genomineert bij desen Clementia, Joost, Sara, Rebecca, Peter ende Catlijn
haren kinderen, mitsgaders allen die kinderen die zij testateuren met malkanderen noch zullen procreeren, mits ende onder expresse conditie dat die langstlevende van hen testateuren tot wederhuwelieken toe, maer langher niet, zal
blijven zitten in den boel ende regeren ende handelen ende stieren alle de
goederen van dien in aller manieren of zij testateuren beyde in levende lijfve
waren ende op stoel zaten, zonder gehouden te zijn de weesmeesteren deser
Stede of de Bloedtvrienden van den eerstoverledene of iemant ter werelt te
geven enige inventaris of opening van staet, bewijs van goederen, rekening of
reliqua te doen, veel min borge te stellen, dan alleenlicken aen de voorseyde
kinderen alimenteren in cost, c1ederen, schoolgaen, ter deuchden stieren ende
ten huwelijcke State comen te doteren met zodanigen goederen als dieselve
langstlevende in zijn gemoet ende discretie na gelegentheyt van de zaecke zal
bevinden te behooren zonder meer, en dit al niet jegenstaende enighe wetten,
statuijten, keuren ofte ordonnantiën van de weescameren hetzij dezer of ander
steden ter contrarie disponerende. die zij testateuren alle ende iegelijcke bij
desen derogeerden ende hier inne wilden te zullen cesseren als maJcanderen
vast vertrouwende, dat die langstlevende van hen beyden den .kinderen niet
vereorten maer alle voordeel ende proffijt zal doen. Ende of 't gebeurde dat
die langstlevende van hen testateuren weder quame te huwelicken zo zal diezelve alsdan gehouden zijn den voorseyden kinderen in voldoeninghe van haere
eerstoverleden ouders erffenisse te bewijzen de rechte helfte van alle de goederen tot dien tijdt in de voorseyde boel zijnde, uijtgezeijt dat den geheelen
imboel ende alle het huijsraedt niets van dien uijtgesondert, het silverwerck
mede daer inne begrepen, by de selve langstlevende voor uijt genomen ende
behouden zal werden als alle 't selve malcanderen reciproce ende aen wederzijde legaterende ende besprekende bij desen. Ten laesten willen zij testateuren
van de goederen bij heurlieden na te laten, altoos' bij versterfing van haren
kinderen zonder wetlijcke blijckende geboorte zullen erfven ende versterfven
van 't eene kindt op 't andere tot op 't laetste toe, mits dat die langstlevende
van hen testateuren altoos van ij der kindt zal hebben ende genieten een Ie gittime portie hem ofte haer uijt des zelve het kindts goederen competeerende
zonder meer, ende alle haerder testateuren kinderen komen te sterven zonder
wetlijcke blyckende nageboorte, zullen alle de goederen bij de laetste van haren
kinderen metter doodt deser werelt te ontruijmen erfven ende besterfvenis op
den naeste erfgenaemen dan indertydt zijnde van de eerst overledene van hen
testateuren by zo verre die langstlevende van hen testateuren alsdan noch in
levenden lijfve is, maar in gevalle die selve langstlevende alsdan deser werelt
waer overleden zo wilden zij testateuren dat de goederen bij de laetste van
haer kinderen nagelaten zullen gaen ende besterven half ende half aen haeren
testateuren respective zijde, linie ende bloede. Alle 't welck yoorseyd staen ende
verc1aerde zij testateuren te wezen haer testament ende uijterste wille die zij
wilden als alsulcx ofte als codicille, gifte uyt saecke des doodts of onder den
levenden vast ende onverbreeckelicken gehouden te werden ende volcomen
effecte sorteren van de minsten tot de meesten articule toe, niet jegenstaende
alle vereijschte solemniteyten van rechte daer inne niet geobserveert en waren.
:20
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Versouckende voorts aen my notaris haerlieden hierof gelevert te werden een
of meer behoirlicke instrumenten inder bester forma. Aldus gedaan in Amstelredamme ten huijse mijns notarij gestaen in de Molenstege ter presentie van
Pieter Jorisz schoenlapper ende Barent Smit poirteren der voorseyde Stede
hiertoe versocht ende gebeden.
(Volgen de handteekeningen.)

VIlla

Benoeming valt voogden over de kinderen van Anna de Woljf. wed. Tr;gau,
hertrouwd met D. v. Schaerdenberch, .JO October I6o.J.
Compareerden voor mij lieven Heylinc.... d'eersaeme Francoys Hattu
coopman wonende bynnen dese stede midtgaders d'eerbare Anna de Woljf hier
te vooren weduwe van salige Jan Trigau geassisteert met Daniel van Schaerdenberch hare tegenwoordige man verclarende dat also bij de testamente van de
voorsz. Jan Trigall en de voorsz. Anna de Wolf voor mij notario en de zeeckere
getughen op den 9den Novembris 1596 gepasseert beneffens de langstlevende
van hen beyden als voochde en de momboor over de kinderen van de voors!.
Trigau en de Anna de Wolff, geadmitteert en de ges telt zijn geweest Willem
de Wolff saligh ende de voorsz. Francoys Hattu met macht en de autoriteijt
omme als 't henluijden believen zoude by overlijden off vertreck ut dese landen
van eenich van henluyden ander een off meer in hare plaetse te mogen surr,geeren ende substitueren die alsulcke macht en de cracht soude hebben
als de voors momberen bij deselve testament geattribueert ende gegeven is, ende
dewijle de voorsz Willem de Wolff overleden is ende voor zijn overlijden beo
geert hadde dat in zijn plaetse mocht gesurrogeert werden Corne1is Symons,
zijn swager woonende tot Altena bij Hamburgh ende de voornoemde comparanten begeerende den wille van de voors Willem de Wolff saliger wel nae te
comen ende oock te gebruijcken de autoriteijt ~nde macht hen lu ij den bij de
voors testamente als vooren gegeven, soo is 't dat de voorSl Franchoys Hattu
met de voorsz Anna de Wolff als langstlevende tot haare mede momber ende
voochd over de voors kinderen geassumeert hebben de voorsz eersaeme Cornelis Symons die voor mij hiermede comparerende verclaerde de voorsz laste
momboorschap ende voochdijeschap te accepteren, omme aIsoo gesaemelick
de voors kinderen te regeren ende hare goederen te administreren. Dit was
aldus ge passeert binnen Amstelredamme ten huijse mijns notarij ter presentie
van d' eersaeme JOos van de Vondele ende Jan Ex als getuygen hiertoe besocht ende gebeden.
FRANCHOIS HATTU.
DANIEL VAN SCHAERDENBERCH.
TANNEKEN DE WOLFF.
CORNILLIUS SVMONS.
JOOST VAN DER VONDELLEN.
JAN

Ex.
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VIlIb
C(Jf'nel;s Sym{l1u 'Voogd wer de kinderen 'Van Anna de Wo/ff..10 Of/liber 160.1.

Compareerden voor mij Lieven Heylinc d'eersaeme Corne/is Symons coopman
woonende tot Altena bij Hamburch als gesurrogeerde voocht in de plaetse van
saligh. Willem de Wolff over de kinderen nagelaten bij saliger Jan Trigau ge·
procreert bij Anna de Wolff ende heeft die voors comparante in de selve
qualite geconstitueert ende machtich gemaeckt, constitueert ende maeckt mach·
tich bij desen d'eersaeme Hans de Wolff zijn neeff ende oom van de voorsz.
kinderen, coopman residerende bynnen dese stadt Amstelredam hiermede
present en accepterende hem gevende vo1comen ende alsu1cke macht, autoriteyt
en de speciael bevel hiermede om me in zijns camparants absentie met end~
beneffens d'eersaeme Franchois Hattu ende de voorsz. Anna de Wolffzijn mede
momber over de voorsz. kinderen te helpen regeren. hare goeder~n administreren ...
daervoor de voors constituant verbindt zijn eygene persoon ende goederen present
ende toecomende tot bedwanck van alle rechten ende rechteren .... Dit was
gepasseert binnen Amstelredam ten huijse mijns notary ter presentie van d'eersaeme Joos van de Vondelen ende Jan Ex als getuyghen hiertoe versocht ende
gebeden.
CORNILLIUS SYMONS.
JOOST VAN DEN VONDELLEN.
HANS DE WOLFF.
JAN

Ex.

IX
Verklaring 'Van ')oost 'Van de Vondelen 11. 18 ')uni 1601.
(Zie bladz. 4. 9 en 14.)

Compareerde voor my Lieven Heylinc, .•.. de eersame Joost van der Vondelen, ingeseten coopman deser stadt, my notaris ende getuyghen wel bekent
synde; Ende bekende ende verc1aerde, dat hy geene actie noch Recht en heeft,
noch pretendeert te hebben in de Rente van twee en twintich ponden tien scelling brabants erffelick ende den achterstellen van dien, die Pieter Elout Wynszone wylen, den zesthienden Januarij in den Jare 1579 vercocht heeft gehadt
wylen Joosten van der Vondelen, Cremer, ende Cathelyne Sampson syne Wyfve,
syns comperants vader ende moeder, ende waren geheven op twee huysen
metter seperien, gronden ende toebehoorten, geheeten d'een de Sterre, dweJck
een hoeckhuys is, ende d'ander een Slypsteen, gestaen ende gelegen neffens
een, op 't Sandt t' Antwerpen, op de hoek van de Standers (?) gaete, tusschen
dieselve strate aen d'een zyde, ende thuys geheeten den Wintmolen aen d'ander
zyde, commende achter op de garyten deselver stadt; verschynende jaerlb.. halff
St. Jansdagh Baptiste in midtsomer ende halff te Kerstavond; maar dat d'actie
ende Recht alleen toecompet ende competeert Christina ende Suzanna van de
Vondelen zyn twee susteren, die deselve rente als 'proprietarissen ende eygenaresn gecocht hebben 500 hy comparant verstaet tot behoeff van Adriana
Goossens Cornelis dochter wylen, daer moeder affwas JohannaAdriaensen. Item
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Thomas, Hans ende Cornelis Wouters Servaes kinderen, daer moeder aff was
Martine Verhoeven respectieve. Geloovende die voornoemde Comparant (also
hy géen actie ofte Recht en heeft an de voorsz. Rente), dat hy daerteghens
nimmermeer en sal (connen), nochte doen directelick, noch indirectelik, by hem
selven noch yemandt anders van zijnen twege in geenderley manieren.
Oversulx so heeft hy Comparant tot meerder confirmatie van dese zyne ver·
claringhe ende bekentenisse onwederroepelyck wettelick machtig gemaeckt, ge"
constitueert ende in syn plaetse gestelt de eersame Henderick de Kuyper om
in de naeme van hem Comparant ende van zynentwege te compareeren voor
Schepenen te Antwerpen, ende de voorsz. verclaringhe ende bekentenisse te
renoveeren en te herkrachten. Geloovende oock 't selve te houden van weerde
t'allen dagen. Onder ver bandt van zyne persone, goederen ruerende ende onruerende, present ende toecomende. Dit was aldus gedaen, gepasseert ende
verleden bynnen Amstelredamme ten huyse van my notaris staende op de Oude
Syts Voorburghwale, op den 18 en dach van der maent J uny in de Jaere als men
schreeff 1604, ter presentie van Gheeraert Droeshoudt, ende Jan Molman als
getuygen, hiertoe versocht ende hiertoe sonderlinghe gebeden.
JOOST v. D. VONDEI.LEN.

x.
Verklaring van Tanneken Symolls, Wed. Willem de Woltf. I5 ')uli I605.
(Zie blo 14).
Voor Notaris Lieven Heilinc, te Amsterdam, compareerde Tanneke Symons,
weduwe van Willem de Wolff saliger, grootmoeder van de nagelaten kinderen
van wijlen Jan Trigau, geassisteert met Joos van de Vondellen, haren gecoren
voocht in deze, Hans de Wolff, oom ende Cornelis Symons oudt-oom ende
oock mede voocht met Frans Hattu over de voorsz. kinderen: verclarende ende
bekennende de voorsz. comparante, dat also de penninghen van de voorsz.
kinderen van Jan Trigau saliger gedepositeert ende geleyt zijn tot alsulcke
plaatse ende in handen van alsulcke persoonen, als daermede zij comparanten
hen te vrede houden, so hebben zij comparanten tot bewaernisse ende verseekerheyt vande voorn. Françoys Hattu, alsmede voocht over de voorsz kinderen,
hier mede present, henlieden selve borgen ende principaelen, gesamentlick ende
elck voor andere, en een vooral in solidum geconstitueert ende constitueeren
by dese voor de helft van deselve penninghen, die de voorsz. Franchoys Hllttu,
als mede voocht selffs hadde mogen administreeren, belovende oversulx en voor
all in solidum als boven, de voorsz. Frans Hattu, zijne erven ende nacomenden
ter cause vande selve penninghen te garandeeren .... enz.
JACOB SVMOENS
GUILLIAUME OUTENHOVE
als getuyhen.

CORNELIS SYltIONS
HANS DE WOLFF
JOOST vAN DER VONDELEN
als gecoren voocht in desen
van T ANNEKEN SVMONS,
T ANNEKEN SVMONS.
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XI
Regeling der zaken van Tamzekm de Woljf, Weduwe van Wil/em de Woljf,
met Abraham de Woljf, 31 Juli 1606. (Zie bladz. 26.)
Op heden 21 July anno 1606 compareerden voor mij Lieven Heylinc ter
presentie van de getuygen naer genoemt d'eerbare Tanneken de Woljf, weduwe
van salige Wittem de Woltf residerende in desen stadt Amstelredamme, mij
notaris ende de getuygen naegenoempt weIl bekendt zijnde.
Verclarende die voornoemde comparante dat zij met Joost Utenhove ende
Tanneken de Wolff weduwe van Jan Trigau bynnen Ceulen in compagnie is
geweest tot in Octobre des jaars 1603 als wanneer de voorsz. compagnie gescheijden is ende haere comparante bij de voorn. Joost Utenhove gedaen ende
gegeven is pertinente goede deuchdelicke reeckeninghe bewijs ende reliqua
die zij laudeert ende approbeert in alle puncten ende articulen midts desen, bij
't slot van welcke reeckenynghe alle quade schulden ende verleghen goederen
afgetrocken bevonden wordt, dat haer comparante noch suyver quam de som me
van dry duysent negen hondert vijff ende negentich pond vijffthien schellingen
acht groote Vlaems, van we1cke somme de voorn. Joost Utenhoven ende Abraham
de Wolff haer comparante betaelt hebben interest van de twee verloopen jaren
als annis 1604 ende 1605 ende dat zij comparante in de selve jaeren ingetrocken
ende van henluyden ontfangen heeft, blijckende bij reeckenin!!he haer overgesonden anno 1605 ultimo Decembris de somma van twee hondert dertich
ponden 19 stuyvers VII grooten vlaems, die affgetrocken van de bovengenoemde capitale somma van dry duysent negen hondert vijff ende negentich
ponden vijffthien schellingen, acht grooten, rest dry duysent seven hondert vier
ende sestich ponden 16 st. grooten Vlaems, de we1cke Joost Utenhove ende
Abraham de Wolff aengenomen hebben onder henlieden te behouden op interest
tegen seven ten hondert in 't jaar, innegegaen op primo January anno 1606
laatstleden, ende dat voor ses jaeren van de voorsz. eerste January 1604 aff;
daermede zij comparante verclaerdt oock weIl te vreden te wesen, ende bij
soa verre sij comparante quaem te overlijden voor het expireren van de voorsz.
ses jaeren, so sullen de penningen die alsdan onder den voorsz. Joost Utenhoven
ende Abraham de Wolff noch bevonden zullen worden te resteren bij henlieden
betaelt worden an haer comparantes erffgenaeme, te weeten een vierendeel
daervan, een jaer naer haer comparantes affiijvicheijt ende daer naer alle halve
jare vijff hondert ponden grooten Vlaems totter voller betaelinghe toe van de
voors pennynghen die onder de voors Joost Utenhoven en de Abraham de Wolff
ten tijde van haer comparantes aflijvicheijt noch waren berustende, en de waer
van te\cken betalinghe hare kinderen elcx pro rate haerluyder moederlick
goedt zullen genieten ende ontfanghen ende well verstaende dat zij comparante
commende ter affiijvicheijt wilt ende begeert dat de voors Joost Utenhoven
ende Abraham de Wolff van dato haerer affiijvicheijt affvan de zelve pennyngen
die onder henluyden sullen wesen, ende utkeeren moeten als boven, maer
ses percento sullen geven; wilt ordonneert ende begeerdt noch, dat van de'
pennyngen die zij comparant heeft staende onder Hans de Wolff ende Hans
Elberdyncx als oock de penningen die Isaac de Wolff in handen heeft, hare
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comparantes kynderen tot mondige jaren ofte huwelicken state commende,
haerluyden voorsz vaderlick goet an de voorsz. pennyngen voor alle vinden
ende ontfangen zullen.
Ende versochte de voorsz. comparante van mij notaris hier affgemaeckt
ende overgelevert te werden een ofte meer openbare instrumenten in behoorlicke forme.
Aluus gedaen bynnen Amstelredamme in de tegenwoordicheyt van Hans
Elberdincx, Hans de Wolff, Isaack de Wolff, Abraham de Wolff, Tanneken
de Wolff, huysvrou van Daniel van Schaerdenburch, midtsgaders oock ter
presentie van Joost van de Vondelen ende Pieter van Aken als getuigen.
JOOST VAN DER VONDELLE, als gethuyge.
PIETER VAN AKEN, als gethuyge.
ISAAC DE WOLFF.
HANS ELBERDINCK.
TANNEKEN DE WOLFF DE JONGE.
ABRAHAM DE WOLFF.
HANS DE WOLFF.

XII a
Testament van 'Joost v. ti. Vondel en Sam Cranen 26 Jat:. I608.
In den name des Heeren Amen. In den jare des zelfs onses Heeren 1608
den 21stenJanuary 's namiddachs de clocke half drie, indictione sexta, regnerende
etc .• ~. compareerden voor notaris J. Gijsberts etc. d' eer~ame 'Joost van den
VondeIn ende Sara Cranen te samen echte man ende wijf poirteren deser Stede
etc. ut in minutis.

XIIb
Testament van ')oost v. d. Vondel en Sara Cranen.26 Jan. I608. (Zie blad. 18).
In den name Jes Heeren Amen ... ' Compareerden voor notaris J. Gijsberts etc.
d'eersame ')oost van den Vondeln ende Sara Cralun te samen echte man ende
wijf poirteren des er stede, mijne goede bekenden, zijnde die voornoemde Joost
van den Vondeln zieckelijck van Iichame, doch zijn verstant, memorie ende
uijtsprake, gelijck oock sijn voorseyde huijsvrouwe (die cloeck ende gesont was),
wel hebbende en de volcomentlyck gebruyckende, verclarende den voorseyden
comparanten hoe zij lieden als noch approbeerden ende van voller waerde wilde
gehouden hebben .... , den testamente bij heurlieden opten zestienden July
1602 voor mij Notaris.... gemaect, mits daerbij voegende 't gunt hiernaer
voIcht, te weten of gebeurde dat die langstlevende van hen testateuren quame
te herhijlicken, dat deselve in sulcke gevalIe in conformite van den voorseijden
testamente, haren kinderen heure eerstoverledenen Ouders erffenisse sal bewijsen
voor den Eerbaren Hans de Wo I ff, haeren swager, Cornelisz Schouten ende
Hans Michielsz haerlieder cousijnen ende Paulus Buijs haerlieder goede bekenden
vrunt, weIcke voorseyde vier mans personen zij testateuren beneffens de langstlevende van hen bt:ijden mits desen stellen ende ordonneerden als momboirs
over hare kinderen ende derzelver goederen welverstaende dat die selve manspersonen oock sullen hebben voIcomen machte omme den goederen der voor-
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seyde kinderen te regeren ende administreren by zo verre die langstlevende
van hen testateuren quame te sterven zonder weder gehuwt geweest te sijn,
de kinderen ofte eenige van dien noch onmondich zijnde. Gevende zij testateuren
den voorseyden langstlevende ende manspersonen tottet gunt voorseyde staet
alle alsulcken macht, authoriteyt ende bevel als haerlieder nner scherpiche van
rechte competeert, met oock speciale machte omme anderen bij hare versterven
in hare plaetsen te stellen ende dit al niet jegenstaende enige ordonnantiën
van de weescamer deser ofte anderer stede ter contrarie disponerende, die zij
testateuren alle ende yegelicken bij desen derogeerden.
. . •. Aldus gedaen in Amstelredamme ten huijse van hen testateuers
gestaen in de Warmoesstraet, ter presentie van Carel van Hallaer en de Jasper
Pietersz., poirteren der voorseijde stede, getuygen hiertoe versocht ende gebeden.

XIII
Hans Mie/ziels als voogd on/slagen,

2

Feóyua1'i r608.

Op huijden den 2 den February 1608 hebben voor Notaris J. Gijsberts die
voornoemde Joos/ van den VondtIen ende Sara Cranen beyde hare verstant
en de memorien wel hebbende, te samen in aller betere forme, manieren ende
wege, den Eerb. Hans Michielsz haerlieder cousijn van de momboirschappe in
de acte hier beneffens gementioneert tot zijne ernstige versoecke ontslagen,
mits dat hij de andere monboirs desnoot zijnde sal assisteeren in zijne goede
wille. Actum ut supra. Ter presentie mijns notaris ondergeschreven.
XIV
07Jereenkoms/ van Sara Cranen mei haar BOon JOos/v. d. Vondel. I4 Jan. I6I,J.
(Zie bladz. 15 en 16).

Op huyden den XIVn Januari, Anno 1613 compareerden voor mij Jan
Franssen Bruyningh,openbaer notaris tot Amsterdamme residerende, byden hove
van Hollandt geadmitteert, ter presentie vande onderschrevenen getuygen, deerbare Sara Cranen, weduwe ende Boelhoudster van wylen Joost vande Vondele
salr. ged. ter eenre ende haer soon Joost vande Vondele ter andere syden; beyde
woonende binnen der stede voorsz. my notaris bekent. Ende verclaerden dat sy
comparanten den tijt van omtrent twee jaeren lanck te saemen in compagnie
hebben gehadt die winckel mette goederen ende coopmanschappen, daerinne
die voorz. Sara Cranen die twee derde parte ende die voorn. Joost vande
Vondele het ander derde part was competerende: 500 bekenden dieselve
comparanten rijpel(yk) ende bedachtelyck met goede voorweten, consent ende
advoy van dandere kinderen vande voorsz. Sara, ende hunne voochden die (voor
soovele in hen is) haer consent hierin ne hebben geinterponeert, geaccordeert, getransigeert, overeengecomen ende verdragen te wesen, als sy accord D,transig n,
overeencomme ende verdragen mits dese, inder forme ende manieren hiernae beschreven. Te weet ene, dat die voorsz. Sara Cranen vrywillighlyck vercocht ende
overgedaen heeft, als sy vercoopt ende overdoet mits desen aan den voorsz.Joos
vande Vondele haeren soon, die van haer bekent gecocht en overgenomen te hebben
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hare voorsz. twee derdeparten inde voorgeroerde compaignie naementl. vande
winckel ende alle die goederen endecoopmanschappen daerinne bevonden volgende
den inventaris, staet, specificatie, taxatie daervan behoorlyk gemaeckt, beschreven
en by hen compten ter presentie van mij notaris ende getuygen onderteeckent
en bevesticht synde opten X n deser, die sy comparanten alsnoch laudeeren,
approbeeren ende van volcomen waerde houden mits desen, in welcken inventaris
ende staet nevens die voor sz. getaxeerde winckelgoederen ende coopmanschappen
oock begrepen ende gespecificeert syn alle comptante penningen, schulde ende
onschulden vande compaignie. Ende alsoo dieselve winckelgoederen ende coopmanschappen (achtervolgende den voorsz. inventaris ende die taxatie an die gedaen soo als diesel ve goederen ten incoop gecost hebben) tsaementlicken bedragen
ter som me vtm derthien hondert dry en vyftich ponden drye schellingen ende
vier grooten vlaems, daeruyt die voorne Sara Cranen over haer gedeelte die
twee gerechte derdeparten competeert, wesende negen hondert twee ponden
twee schellingen twee ende twee derde parten grooten vlaams, soo is geaccordeert
dat de voorne Joos vande Vondele gehouden sal wesen, als hy aanneemt ende I)
belooft mits des en die selve somme van nege;lhondert twee ponden twee
schellingen en 2%/3 st. aen voorne syn moeder, oft haerder actie vercrijgende,
costeloos ende schadeloos te voldoen, ende te betalen van nu aff in drye
eerstcommende maenten interesse vandien voor dieselve tyt tegens seven percento int jaer, ten ware syn moeder voornt. belieffde hem dieselve penninge
int geheel oft deel te laeten behouden; in sulcken gevalle sullen sy dienaengande tesamen accorderen soo als sy best sullen connen. Welverstaende
ende is mee de expresselyck ondersproocken dat die voqrn e Joos vande Vondele
gehouden sal wesen ende belooft mits desen met alle naersticheyt ende sorchvuldicheyt in te manen, te voirderen, recouvreren, opbeuren ende ontvangen
alle die wtstaende schulden ende gerechticheden, die voorsz. comparanten
(elck voor hun portie) in gemeenschap competerende, achtervolgende den vrz.
inventaris en specificatie derselven, en altyt aen syn moeder voomt die twee
gerechte derde parten van allen tgeene daervan sal incomen en oock soo haest
alst ontfangen sal werden, getrouwe!. wtkeeren en volgen laeten, met desen
verstande, dat die betaelinge die de Calanten by hem blyvende sullen doen
(al ist schoon datse van hem wedercomen op nieuws mogen coopen) sal comen
op verreken in ge en in voldoeninge vande oude schulden van hen comparanten, en niet anders, totdat een yder van deselve debiteuren syne oude
schulden voldaen ende afgeleyt sal hebben, synde ook expresselyck geconditionneert ende bevoirwaert, dat soo wanneer de voorne Sara Cranen soo
wUe voorsz goederen als voorts wttet incomen vande schulden ten volle
voldaen en betaelt sal syn van haer capitael, inde compaignie over haer
voorsz. twee derde parten gefurneert ende die voorsz. Joos van de Vondele van
't ander derde part, dat alsdan 't superplus oft overschot, 'twelcke voir die vande
voorsz wtstaene schulden sal mogen incomen en ontfangen werden (wesende
I) [in margine] ende daer en boven noch dryendertich ponden ses schellingen acht grooten vIs. voor alle die winckelgereedschappen mette appendentien
van dien. Joost van den Vondelen.
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die winste) by hen comparanten genooten, geparticipeert ende gedeelt sal werden
halff end halff; 'desgelycx soo veere door quade betaelinge, groote oncosten van
procedeeren oft andersins, sovele wt deselve goederen en penningen en schulden
niet en conde werden betaalt, dat sy comparanten indien gevallen die schade
en 't verlies oock halff en halff sullen moeten dragen soo dat oock alle oncosten
die int vervolgen ende voirderen van de betaelinge derselver schulden soude
mogen werden gedaen, in rechte ende daerbuyten by henluyden insgelycx halff
ende halff gedragen sullen moeten werden.
Gelyck oock byaldien eenige meerdere schuldeR waren oft bevonden werden
door vergetentheyt als inde voorsz staet ende inventaris gespecificeert ende
wtgedruckt syn tot laste vande voorsz hare gewesen compagnie, ofte dat henl en ,
iets meerder competeere als daer inne vervaet is dat sulcx insgelycx tot gemeene
schade, baete sal comen ende by henluyden halff ende halff gedragen ofte
genooten werden.
Beloovende die voom e comparanten alle die conditien in dese begrepen
(aengegaen ten overstaen ende met kennisse van deersame Hans de Wolff,
Lourens Comelissen Schouten, Paulus Buys, ende Jan Michielsen) aen wedersyden getrouwelyck te effectueren, naer te commen ende te volbrengen sonder
daer tegen te doen oft te laeten geschieden door andere, directe!. oft indirecte!.
in rechte oft daer buyten in eeniger maniere, daeronder verbindende hare
respective personen ende goederen presente ende toecomende, geene uytgesondert, die submitteren allen rechte ende sonder arch ende liste. Ende versochten
sy comparanten aen my notaris voomt. hier van gemaeckt, ende henluyden
acte, een oft meer, inder besten formen gelevert te worden. Gedaen binnen
der voors stede van Amsterdam, ten huysse van voorn. Joos van den Vondele,
ter presentie van de persoonen bovengenoemt.
(get.) Hans de Wolff, Sara Cranen, Pauwels Buys, Joost van der Vondelen,
Laurens Cornelis Schouten, Johan Michiels.
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Testament van 'Joost van dm Vondel en Mayken de Wolf[. 7 Dec. rór,J.
(Zie bladz. 16 en 21).
In den name des Heeren. Amen.
In den jare deszelfs onses Heeren zestien hondert dertien, den zevenden
Decembris, 's morgens de clocke tien uijren, Indictione Undecimaregneerende,
voor notaris J. Gijberts compareerden 'Joost van dm Vondelen ende Mayken de
Wolf[, te samen echte man ende wijff, poorteren des er stede, cloeck ende
gesont van lichame ende hare verstant, memorie ende uijtspraecke wel hebbende
ende volcomentlijken gebruijkende; die welcke willende d'onvoorsienlijcken
uijre des doots voorcomen met hare testamentelicke dispositie, hebben met
rijpe en voorbedachte rade ende vrije wille, nae voorgaende revocatie van allen
testamenten ende uijterste willen bij hen Iuijden gelijckelicken off bijsonder
voor dato deses ge passeert, hare testament ende uijterste wille opnieuws gemaeckt ende verclaert sulx te syn als volcht. Inden eersten bevelende hare
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zielen Godt Almachtich ende hare lichamen der christelijcker begravinge,
hebben zij testateuren tot haren erffgenamen geinstitueert ende genommineerd,
zo zij institueerden ende nomineerden mits desen, ']oosten vatl dm Vondekn
haerluijden zoone met noch allen den andere kinderen bij hen testaeturen door
Godts segeninge te procreeren. Mits ende onder expresse conditie dat die
langst levende van hen testateuren tot wederhuwelicken toe, maar langer niet,
sal blijven sitten in den boel ende regeren, verhandelen ende vertieren allen
den goederen van dien: in aller maniert>n of zij testateuren beijde in levenden
lijve waren ende op stoel saten, sonder gehouden te zijn den Heeren Weesmeesteren deser stede, ofte den bloetvrinden van de eerst overledene, of ijemant
ter werelt te g=ven eenigen inventaris of openinge van staet, bewijs van goederen,
rekening of reliqua te doen, veel min cautie of borge te stellen, dan alleenlicken den voorsz. kmdt of kinderen alimenteren in cost, dederen, schoolgaen,
ter deuchden stieren ende, ten huwelick en state comende, te doteren met
sodanige goederen als de selve in sijnt> ofte hare discretie nae de gelegentheijt
van de saecke ende van de boe Ie oorbaerlicke sal bevinden sonder meer, ende
dit al niet jegenstaande enige wetten, sta tu ij ten, keuren ofte ordonnantien,
gegeven ofte noch te geven ter contrarie, die sij testateuren alle ende ijegelicken
mits desen der0geerden ende hierinne wille te sullen cesseren als ma1cander,
vastelijck betrouwende dat die langstlevende van hen beijden den kinderen
niet vercorten maer eerder alie voordeel ende profijt sal soecken te doen ende
die voorss. langstlevende comende te herhuwen sal die selve gehouden sijn
den voorss. kinderen hare eerst overleden ouders erffenisse te bewijsen, namentJicken de gerechte ht>lfte van allen den goederen als dan bij den boel sijnde
ende dat voor twee van de gequalificeerste van de bloetvrinden van de eerst
overleden bij de langstlevende te verkiesen, we1cke bewesen goederen alsdan
sullen worden geregeert bij de voorss. langst levenden (dien zij luijden mits
desen als Oppervoocht over den vO\Jrss. klOderen zijn stellende) ende de voornoemde twe bloedtvrunden zonder eenichsins d'Ordonnantie ofte regieringe
van de Weescamer deser stede te sijn subject, gevende zij testateuren den
voorss. langst levende ende twe bloetvrunden daerloe alle alsulcke macht,
last, authoriteijt ende bevel als haerluijden nae scherpicheijt van rechte competeert
mitsgaders volcomen machte om me bij hare overlijden andere eerlicke persoonen in haren plaetsen te stellen. Item oft gebeurde dat die eerstofflijvige
van hen testateuren quame te sterven zonder kindt of kmderen na te laten,
zo hebben zij testateuren in su1cken gevalIe eleke reciproce ende aen wedersijden tot hare erfgename geinstitueert ende genomineert zo zij institueerden
ende nomineerden mits desen den langstlevende van hen beijden in allen den
. goederen die de eerstofflijvige van hen beijden metter doodt deser werelt ontruijmen sal. Dies sal de langstlevende van hen beijden gehouden sijn uit te
keeren· den legaten bij de voorss. eerstofflijvige onder sijne ofte hare eijgen
handt off ondertekeninge gemaect ende gelegateert, welverstaende oft gebe-urde
dat hij testeteur, zonder kinderen, eerstoverlede voor .Sara Cranen zijne moeder,
zo wilde hij testateur dat deselve sijne moeder in sulcken gevalle in voldoeninge
van hare legittime portie sal hebben den goederen die hij testateur onder sijne
eijgen handt haer daartoe sal hebben geassigneert, als in welcke legittime portie
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hij testateur den voorss. sijne moeder in sodaningen cas mede tot sijne erffgename institueerde ende nomineerde mits desen, maer veerder niet.
Ten laetsten wilden zij testateuren dat alle t geene zij luijden nae date
deses noch maecken, legateren of disponeren onder hare eijgen handt oft
ondertekeninge zo crachtich ende bondich sal sijn als oft van woorde tot woorde
in desen geschreven stonde.
Alle twelck voors. staet verclaerden zy testateuren te wesen haerluijder
testament ende uijterste wille, die zij wilden als alsulcs ofte als codicilIe, gifte
uijt saecke des doots oft onder den levenden vast ende onverbrekelijcken gehouden te werden ende volcomen eff~ct te sorteren van den minsten totten
meesten articule toe, niet jegenstaende alle vereijschte solemniteijten van rechte
hierinne niet geobserveert en waren. Verzoekende voorts aen mij Notaris haerluijden hier off gelevert te worden een ofte meer behoorlicke instrumenten in
der beste forme.
Aldus gedaen in Amstelredam ten huyse mijns Notarij gestaen in de
Molenstege ter presentie van Jacob Cornelisz, ende Lourens Lambersz, poorteren
ende getuijgen, etc.
XVI

Verklaring van Laurens Joosten Batek, I3 Febr. I6I7. (Zie bladz. 6z).
Jeronimus Petiteau, out omtrent 80 jaer, gesworen ende geadmitteerde
maeckelaer, heeft verklaard ten verzoeke van d'eersame Hendrick Broen,coopman
binnen derselver steden, dat in de maant van April 1613 hij getuige vanwege
de voorn. producent gecocht heeft gehadt van Lmercns ')(losten Batek, suyckerbacker alhier, twee vaeten rafinado suycker te pryse tusschen pertijen geaccordeert, weleke suyckeren d' voorn. producent (500 hij doenmaals tegen hem
getuige verclaert heeft gehadt) dede coopen om naer Bordeaux te sen den in
commissie; ende een tijd lanck daernae in 't selve Jaer heeft de voorn. producent
hem getuyge verlhoont gehadt twee verscheyden attestatien inde franse taele
geschreven, die de producent voorn. (soo hy seyde) door Paulus HoeI van
Bordeaulx waeren gesonden ende hielden in de quantiteyt van soo veele als de
voorsz. twee vaeten rafinado suyckeren minder hadden gewoogen als de facture
daervan meede brochte, waerover hij getuyge opt versoeck ende begerent
vande voorn. producent mette selve twee Attestatien gegaen is geweest bij de
voorsz. Lourens loosten Baeck ende hem deselve verthoont hebbende, seyde
de voorsz. Louwerens loosten : "lek en verstae geen frans j" daerover hem getuyge (als spreeckende ende verstaende die franse ende Nederlantsche spraecken)
de voorsz. Lourens Jaasten Baeck heeft verduytst ende getrouwelyck te kennen
gegeven den inhouden van de vaorsz. twee franse attestatien vant minder
gewichte van eleke vat vande vaorsz. rafinado suyckeren. Waerop de voorn.
Lourens Joosten doemaals geseyt ende hem getuyge ten antwoorde gegeven
heeft gehadt: "datter niet en is geweest, dat moet ick goet doen". Ende dat
voorts de voorn. Lourens Joosten die voorgevoerde attestatien in syn getuyges
tegenwoordigheit aen syn Mrs. knecht verthoonde ende daerbenevens tegen
hem seyde: "hier comme nu noch dachten, waer is de suycker gebleven?"
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Sprekende oock jegens hem getuyge, datter noch meer dachten van andere
(die hij doenmaals hem getuige genoemt heeft) waeren gecomen, daervan hem
getuyge de naemen ontgaen syn. Daerby seyde noch de voorn. LourensJoosten
tegens hem getuyge, dat hy syn meesters knecht oorloff gaff ende liet gaen
deur de dachten die hem ter oorsaecke als vooren van andere meede waeren
voorgecommen, ende dat hy getuyge, van hem gescheyden synde, sulx alles
datelijck aenden producent voorn. heeft ge rapporteert. Onlanx daerna heeft
de voorn. producent tegens hem getuyge geseyt gehadt, dat de voorn. Lourens
Joosten hem had de gesproocken ende toegeseyt het ontbrekende gewichte
vande voorsz. suyckeren te sullen goet doen. Ende dat hy getuyge seer corts
daernaer noch verstaen heeft gehadt vuyten selve producent, dat hy sulx
aen syn meesters te Bordeaulx hadde overgeschreven. Presenterende hy getuyge
tgunt voorsz. is (des noot ende versocht synde) byeede Corporael te stercken.
Gedaen binnen Amsterdamme ten huyse myns Notaris, ter presentie' van
Daniel Otten ende Herman Pieters Prins, getuygen hyertoe versocht.
(Kladboek uit het protocol van den Notaris
JAN FRAXSEN BRUYNINGH te Amsterdam.)
XVII

Teslamenl1'all Aglleta H,"ielsz . .J Nov. I620. Protocol Not",.is N. Ve,.duy", Utrecnt.
(Zie bladz. 7).
Op huyden den derden November older style des jaers XVIc ende twintich compareerden voor mij Nicolaes Verduyn, openbare notaris bij den Ed.
Hove Provinciall van Utrecht geedt ende toegelaten, binnen Utrecht resideedeerende, int bijwesen vande naebenoemde getuygen hier toe versocht, die
Eerentryke ]offrouwe Agneta Wielz van Ceulen, weduwe van za. Dirck Cnobbe,
tegenwoordich alhier binnen Utrecht woonende, mij notaris bekent gemaect,
sieckelick van lichaem te bedde leggende, edoch haerder redenen, vers tandt
ende sprake door des Heeren genade machtich ende volcomen gebruyckende .•.
opnyeuws· cOluende tot testamentaire dispositie harer tytelicke goederen, verc1aerden in crachte van den voors. octroye voor eerst gelegateert, gegeven ende
gemaect te hebben, legateert, geeft ende maect mits desen aen Sara Peter
Cranendochter, haers testatrices halve zuster, weduwe van za. Joost van de
Vondel, woon ende t' Amstelredam, drie goede goude rosennobels in specie.
Item aen Tryntgen huysfrouw van Abraham Rutten, passementwercker alhier
t' Utrecht, eens vijfftich Carolus gulden van twintich stuvers 't sluck, ende
aen Cornelis Willemss. van den Vliet, toegenaempt Cris, schiptimmerman,
borger t'Utrecht int Cromhout, alwaer zij testatrice tegenwoordich es woonende
in cas zij testatrice in deselve huysinge compt t'overlijden ende anders nyet,
eenen nyeuwen rouwmanteIl ende rouwhoet naer behooren. Ende in alle haers
testatrices andere 500 weIl heerlicke ende voordelicke als eygen ende allodiale
roerende ende onroerende goederen, huys, hoff, landt, zandt, renthen, brieven,
actien ende crediten, imboedell ende huysraedt, dederen ende denoidgens,
geIt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, obligatien ende handtschriften,
egeene goederen uutgesondert, hoe die oock genoempt, waer die gelegen, ende
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van wat nature die soude mogen wesen, die zij testatrice boven schuit, dootschuIt ende legaten voors. eenichsints metterdoot ruymen ende achterlaten sall,
heeft zij testatrice tot haer eenige ende universele erffgename genomineert,
geinstitueert ende gestelt, gelijck zij tot haer eenige ende universele erffgename nomineert, institueert ende stelt bij desen Geertruydt Dil'cxdochter,
natuerlicke voordochtere van den voornoemden Dirck Cnobbe, haers testatrices
gewesene man za., ofte bij gebreke van haer hare geboorte in hare steden,
omme alle de voors. goederen te aenvaerden ende genieten als haer vrij eygen.
Ende op dat desen haren testamente naer syne forme ende inllehouden voltogen ende voors geinstitueerde erffgename in hare gerechticheyt behoorlick
gemaincteneert ende gedefendeert mach werden, heeft zij tot executeur van
dien ende voormomboir over de voors. ,Geertruydt Dircx geeligeert ende gestelt bij desen Sr. Herman Cnobbe, woonende tot Wesell, broeder van haers
testatrices voornoemden man za., met uutsluytinge van allen anderen, verzoekende dat hem gelieve dien last aen te nemen ende uut te voeren, mitsgaders
de voors. geinstitueerde erffgename in alles voor te staen, sulcx men zijne E.
vertrouwt, hem in sulcken gevalle legateerende hondert rijcxdalers in specie
voor sijne moeijten ende debvoiren, te voldoen naer dat desen testamente
volcomen geexecuteert ende d'voors. geinstitueerde erffgename bij hem in allen
haren saecken desen aengaende geholpen ende ten uuteijnde toe gedefendeert
saIl zyn ende eerder mochte anders nyet, ende dit alles om redenen haer testatrice daer toe moverende, 500 zy affirmeerde. Allen 'twe1cke zij testatrice verclaerde te wesen haer testament. ... Aldus gedaen t'Utrecht ten huyse vanden
voornoemden Comelis Willemss. int Cromhout inde achtercamere ter presentie
vanden selven Comelis Willemss. ende Lubbert Jacobss. van Hooffvelt, mede
schiptimmerman, synen buijrman, beijde borgeren t'Utrecht, die mij de comparante bekent gemaect, ende desen als gelooffweerdige getuijgen hier over
specialick geroepen mette testatrice ende my notaris mede onderteyckent hebben
ten jare, dage ende plaetse voors. des avonts tusschen ses ende seven uren.
ANNEBETE WIELSS.
Dit is geteyckent bij CORNEI.IS WILLEMSzoon vanden VLIET voornoempt.
LUBBERT YACOPSOEN.
C. VERDUI]N, notaris.

~
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XVIII
Sd,enking v. grond door de kindertlt v. Roemer Visscher (Zie bladz. 143 en 149).

Op huyden den 14 November 1622 compareerden voor mij Jacob Meerhout
en ter presentie van de eersame Nicolaes valt Buyl als man en voocht van
Truytgen Visschers, mitsgaders Anltetgm, Tesselscha ende Pieter Visschc1' ende
hebben inder beste enäe bestendigster forme ende na style van rechte geconstitueerd en machtig gemaekt, constitueeren ende maecken machtig mits deze
Servaes Brasser penningmeester van de Sype, special omne uylen name van
hen comparanten en van heurlieder twegen te compareeren voor Dijkgraaf en
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Heemraden van de Sype, aldaar ten behoeve van hooftin gelanden oft dergenen
die deselve ordonnneeren sullen, te transporteeren ende op te dragen hondert
ses roeden ende acht voeten landt gelegen inde polder vande groote i in de
SY\9 voorsz en welke gebruikt zullen worden tot een woonplaatse voor een
predicant aldaer, tot dien einde daervan te verleyden en passeeren behoorlyke
brieven van opdrachte en quytscheldinge naer costume aldaer geobserveert
ende vorder dienaangaande alles meer te doen ende procureren, wes sy constituanten selffs present synde souden connen en mogen doen, alwaert dat
oock mocht een ofte meer in syne stede ter fine voorsz. substitueeren, enz.
ANNA ROEMERS. CLAES VAN BUYL. P. V1SSCHER. TESSELSCHADE ROEMERS.
XIX

Testament van Clementia v. d. Vondel. IJ September IÓ"4.
(Zie blz. 64.)
Compareerde voor Notaris J. F. Bruyningh Clementia van de Votulele,
weduwe wijlen Halls de Woljf van Ceulen wonende binnen dese stad, gesont
van lichaeme etc.....
revoceert haar testament van 21 Maart 1615. Institueert tot haar universeele
erfgename haere vier kinderen, Tanneken, Saerken, Hans en Rebecca, wel verstaende dat haere twee jongste kinderen Hans en Rebecca sullen genieten ende
behouden het huis in de Warmoesstraat, daer is uythangende de vergulde wolf,
daerin zij thans woont en dat voor 8000 gulden, opdat hare andere twee kinderen
meerdere comptanten in de winkelneeringe ende coopmanschappen sullen
mogen hebben ende behouden. Ordonneerende uytdruckelyk dat haar beide
oudste dochters Tanneken en Saerken in de winkelnering zullen blijven en
deselve aenhouden met assistentie van een of twee bequame winkelknechts
ende een ervaren boekhouder, die de voochden sullen stellen....
Na haar dood sullen de winkel goederen moeten worden getaxeert en tegen
dien prijs door haar beide oudste dochters worden aanvaard. Wanneer haar
soon Hans 15 jaar oud zal zijn geworden, zal deze in de voors!. neringe worden
opgenomen, wanneer dan zijn middelen en gelden in de neringe zullen worden
gestoken. Zij sluit de Weeskamer niet uit, maar wil dat de goederen van Hans
en Rebecca naar de Weeskamer zullen worden gebracht en voor zoover Hans
betreft slechts tot zijn 15 de jaar als wanneer zijn goederen in de winkelnering
zullen moeten komen. Van de goederen harer twee oudste kinderen secludeert
zij de weeskamer, maar zij blijven onder beheer van de voogden als wie zij
benoemt haar broer Joost van den Vondele en Jan Gerritsz. Hooft met assistentie
van Guilliaume van den Vondele mede haar broeder etc. etc.
CLEMENTlA VAN DE VONDEL weduwe van HANS DE WOLFF.
XX

Verclaringe de gemeene boedel geinterresseerdms van Symon AI/enls.". Sc1eilles.
voor den advocaat Wil/em va" den Vondel. (Zie bladz. SS).
, Op huyden den 29 September 1627, compareerde voor mij onderge-
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geschreven notaris ende getuygen d'eersamen Sr. Albet't Schuijt, Nicolaes
Outgersz., Pieter Peies, Albe,.t Wil/ems, Guillaem van der Eist ende ')oost Willems
Nietlkerck alle coopluyden hier ter stede mij notaris wel bekent, 500 voor haer
selven als vervangende d'andere coopluyden hier ter stede voor welcke reeckeninge wasch ofte pOlasche tot Danswyck geladen is geweest in den scheepen
daer daer schipper op was Sym01t Allentssoon Schil/es off S,-hiltges van Opmeer
ende verclaarden hoedat sij luyden gesien hebben seeckere telle quelle presentatie ende protestatie aen Gui/laem van den Vondel op den 7den deser tot Hoorn
uyten naem ende wegen Daniel Dircs Bent ende Pieter Gerrits Bierenbrootspot
als reeders van den voornoemden scheepe, vervangende d'andere mede reeders,
gedaen doch daerop tot antwoort voegende dat de voornoemde reders haer
seer inpertinentelyck ende frivolyck fondeeren op d'absentie van de schipper,
waeromme syluyden niet ende willen verstaen om 't voorszeijde schip met d'inhebbende goederen herwarts daer sijn rechte ontlast plaetse is te doen voeren,
niet alleen omdat de schipPfilr geseijt heeft wiUich te sijn de goederen herwaerts
met sijn voorseijde scheepe te brengen ende gelijck hij schuldich is uijt te leveren
ende tot dien eijnde sich gepresenteert heeft gehat bij de voorseijde comparanten
ende t selve belooft, doch dat hij daerinne bij de reeders tegens alle recht rede ende
billicheijt belet wierde, die de• seijlen van den scheepe hadde doen haelen ende t
selve nietende wilde gedoogen maeroock alwaert den schipper onwillich ende absent
bleeff omdat sij 't schip alhier licht connen doen voeren door den stuijrman
ende bootsvolck die op het schip sijn ten minste daertoe licht volck konnen
bekomen waer toe sij luyden oock in alle gevallen als reeders elcx in solidum
gehouwen syn te verantwoorden als naer rechte het faijt van haeren schipper
in de Sonde gepleecht int verswijgen van de goederen op den tol ende volgens
te vergoeden alle de schaden ende costen daer door gedaen ende geleden ende
voorts te doen ende lijden in sonderheijt naedien de reders haer t se lvi ge schip
aentrecken ende tot Hoorn doen ophouden ende boven dien de vracht van de
coopluijden ende insinuanten ende tot dien fijnne coutie sijn vorderende weshalve seer inpertinentelycken by haerluyden geseijt wort daer sij haer de mesuse
van den schipper int minsten niet ende willen aentrecken gelyck sijluyden
selffs licht hebben off te meeten want naàien sij haer de vracht aentrecken ende
deselvige van de coopluijden vorderende, gelijck sij bij haer proteste doen, soo
ist oock meer als reden dat sij alle de goederen bij haer schipper op vracht
ingenomen en aen de eygenaars, ofte daeraen die geconsigneert sijn, behoorlijcke
uijtleveren 't welck d' insinuanten in desen geen difficulteyt en sullen maecken
om neffens de levering van alles de vracht van de goederen te betaelen synde
in alle gevalIe ongehoort cautie van de insinuanten voor de vracht te vorderen
om tot Hoorn te betaelen aengesien de goederen hier ter stede gelevert moeten
werden en vervolgens aldaer de vracht betaelt aengesien oock geen cautie
belooft ende is, ende de schipper de goederen op sijn bodem heeft ende dienen
tot sijn hipooteeck, waeromme d' insinuanten voornoemt onvermindert haer
voorige protestie door den Ed. Welgtleerden Heer Mr. Guillaem van den Vondel
uijt haeren last tot Hoorn gedaen ende sonder prejudicie van haerluijder
vorderrecht tegen alle daer sy geraect soude mogen sijn versoeekende alsnoch
soo aen de schipper als yder reder van dien in solidum mits d'een voldoende
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d'ander gevrijt sal sijn, dat sij de goederen 500 van wasch als potassche, daer~
mede t voorschreven schip laest uijt de Sond hier te lande gekomen is, met
den selven .scheepe hier ter stede te willen doen voeren ende aen de insinuanten
naer behooren uytteleveren alwaer de rechte losplaetse is, sonder eenich langer
uytstel ofte delay ende bij faulte van sulcx naedemael d' insÏnuanten t wasch
ende potassche tegenwoordich tot een hoogen prijs konnen verkoopen ende
lichtelijek door langer wachten seer veel in prijs sal komen aff te slaen behalven
dat de winter genaect en de veel onweers te verwachten staet, .protesteren
mitsdien van alle costen, schaden ende interesten alreede gedaen gehat ende
geleden ende vorder te bebben, doen ende lijden tot de effectuele ende
behoor lij eken leveringe toe met meyninge in alle scbaden die door offslach,
door de tijt, door brantongeluck ende anders bedachtelijck ende onbedachtelijek
soude mogen ontstaen ende alreede ontstaen mach sijn aen haerluijder aller
persoon ende elcx van dien in solidum als boven te verhaelen ende insonderheijt
aende geene die het voorsz. schip tot Hoorn opgehouwen sullen hebben als
principael oorsaeckers van 't perykel, cos ten ende schaden gevallen ende noch
te vallen 't sedert 't schip tot Hoorn is gearriveert ende versochte de voorseijde
insinuanten dien volgende dese haere antwoort insinuatie ende protestatie aende
voorseijde schipper ende reeders gedaen te werden, daertoe authoriseerende
de eerste notario, soo tot Hoorn als eldeni resideerende, daertoe versocht ende
voorts van mij notaris.
Actum in debita forma gedaen tot Amsterdamme ter presentie van CIa es
Claessen enele Evert Claesz Rooleeu notaris public als getuygen.
XXI
Legaat van Sara Cr,lnen aatl Clemelltia valt dell Vondel. TI April I628.
(Is afgedrukt op bladz. 65).
XXII
Testament van Clemmtia van de Vondel, weduwe van zaliger Ham tie Wol/!.
Notaris Lamberti. I I April I628.

Zij wenscht van waarde te houden het testament door haar en haar man
gepasseert op 20 Augustus 161 I voor ·.den notaris Jan Fransz Bruyningh, verdere
alle andere makingen te niet doende. Verder maakt zij nu en begeert dat alle
hare goederen sullen moeten blijven ongedeelt solange hare soone Hans ongetrout ofte onmondig sal sijn ende dat dien tengevolge oock soo lange alle
hare kinderen ende erffgenamen tot laste van den. gemenen boel sullen opgebracht worden in cost en dederen, mitsgaders ende vooral dat de neringe
van zijde waeren die zij comparante tegenwoordich is doende, zal werden
gecontinueert in haer huijs in de Warmoesstraat genaamt "de vergulde wolf'
en wel door haar twee oudste kinderen genaemt Anneken ende Saertge onder
toezicht van de voogden en dat haar zoon Hans de Wolff in de neringe zal
worden opgeleid tot zijn mondige jaren, waarna de boedel ge deelt mag worden.
Een van haar kinderen voor dien tijd huwelijkende, zullende voogden een
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voorschot uit den boedel geven mits zulks bij de deling korten de. Hans de
Wolf zal bij de deeling het huis in de Warmoesstraat tegen taxatie mogen nemen.
Tot voogden nomineert zij, gelijk in het testament met haar man z.g.,
Jacob Haesbert, Gilbert de Flines, Arent Dirksz Bos ende Frans Wolphertsz
van den Berch hun gevende alle macht en authoriteijt, ook wat betreft de
neringe, met uitsluiting van de weeskamer.
Willende voorts nog uitdrukkelijk dat hare kinderen en erfgenamen niet
sullen trouwen buijten advijs en goetwillich consent van de voorsz. voochden,
op peene dat andersints wie van hare kinderen buijten advijs ende consent
van hare voochden comt te trouwen uijt haer testatrices goederen uijt crachte
van institutie of anders niet meer en sal hebben als sijne off haere naecte,
bloote legitime portie, willende dat de reste 't welck soodanigen wederhorigen
andersins meerder gehad soude hebben op de alderbeste manieren van prelegaet
off anders sal genoten worden bij hare goetwillige kinderen.
Verder zegt de testatrice dat alles wat zij na dato dezes nog zou komen
te maken, legateren ofbespreeken, van dezelfde kracht zal zijn als dit testament.
Dit testament is ge passeert ten huyse van den notaris in de Molensteeg
ter presentie van Anthony Sijmonsz ende Hendrick Beijer als getuijgen.
CLEMENTIA VAN DE VONDEL
weduwe HANS DE WOLFF.

XXIII
Attestatio vitae van de familie van Roemer Visscher. (Zie bladz. 146).
Compareerden voor my Jan Verhey openbaar Notaris tot Amsterdam ter
presentie van naergenoemde getuygen, Sr. Nicolaes van Campen, ons Notaris
en getuygen wel bekent, verclaerde hoe waer, ende hem attestant zeer wel
kennelyck is, dat de personen hiernaer genomineert tegenwoordich noch in
Levende Lyve zyn, ende mét twee van de zelve onderscheydelyck gelegen is
als volcht, te weeten dat Gerrit ende Pieter van Campen Jacobs Soonen, daer
moeder aff is Geertruyd Del ft; Claes Heereman, daer moeder aff is Geertruyd
van Campen ; Margriet, Aeffgen, Jan, Itgen, Cristiaen ende Aris van Wallinckhuysz, daer moeder aff is Geertge Christiaens Dr., alle noch int leven sijn.
Ende dat Geertruyd van Wallinckhuyszen met 't kind van de voorsz. Moeder
is overleden op den lesten Octobris Anno sestienhondert twee-en-dartich; voorts
dat Willem, Lysbet ende Roemer van Buyl, daer moeder affis Tryntge [Truitgen]
Roemers Dr. - Item Otge, Willem, Cornelis ende Jan van Campen, daer
Moeder aff is Anna Cornelis Buyls Dr. - Item Roemer ende Jan van Wesel
daer moeder aff is Anna Roemers Dr. - Gelyck mede de kinderen van Tesselscha Roemers, genaemt synde Tetie ende Maria van Crombalch; Item Ermpgen,
Ariaentge, Pieter, Hendrickje, Hillegont ende Annetgen Herperts alle kinderen
van Tryntge Jans Dr., noch int leven syn; - Ende dat Gerrit Herpertsz mede
soone van voorsz Moeder mette jongste schepen ontrent twee maenden naer
Oostindien gesont uytgevaren is, gelyck mede Ida ende Machtelt Willems Hooft,
daer moeder aff is Ida Queeckels Dr., tegenwoordig noch in levende lyve zijn.
21
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Actum tot Amsterdam, present Gerrit Barentsz ende Jan Claesz. Hoochland
getuygen hiertoe versocht. Opden 20 Meije A' 1633.
(get.) G. BARENTSZ.
1633. S/20.

XXIV
Tes/amen/ van Sa,.a e,.a"e". ;,8 Aug. 16.16. (Zie bladz.

69).

Notaris Lamberti.
Zy herroept haar testament van 20 Nov. 163°' Zy heeft ten volle voldaan
tegenover haar kinderen de bepalingen van haar test. van 16 Juli 1602 en "or"donneert, dat de goederen van de kinderen van haar dochter Sara van den
.,Vondel zaliger door Clementia van den Vondel item door Jan Arisz. Bruyningh,
,Jacob van der Vecht en Gilbert de Flines Phz. sullen werden gebracht op
"de weescamer, omde vruchten te gebruiken voor de kinderen sonder dat Joost
"Wz Neikerck der voorsz kinderen vader hem eenichsins daarmede zal mogen
"bemoeyen." Verzoekende dat deze vier personen de voogdy over haar kindskinderen zullen nemen, benoemt zy tot executeurs Gilbert de Flines Gilbertszoon
en Anthoni van Hoeck. Het test. is gemaakt te huize van hare dochter Clemen·
tia van den Vondel in de Warmoesstraat ter presentie van Claes van Santen
en Herman Anthonisz. In margine heeft zij "geprelegateert en besproken aan
"Clementia ende Catlina van den Vondel alle haere huysraat, in boel, silver"werck, clederen en juweelen mits dat sy 't selve sullen moeten onder de
"anderen deelen (d.i. onder hun tweeën) sonder te mogen vercoopen."

XXV
Aanvulling van Sa,.a C,.a,un's tes/àm,nt. (Zie bladz.

69

en 70).

Op huijden den derden April 1637 's morgens de clocke omtrent elff uyren
compareerde voor mij, Notaris L. Lamberti etc•..•• Sara c,'amn, weduwe van
sal. ,oos/van de Vondek, poorterse dezer steede, mij notario bekent. leggende
alsnoch sieck te bedde, doch haer verstant. memorie ende uijtsprake noch wel
hebbende ende volcomentlyck gebruyckende, verclarendebij leven ende sterven
hare uyterste wille te sijn ende bij maniere van legaet te bespreecken, soo sij
besprack mits desen. aen den armen van haer gemeente een somme van achthondert carolus guldens eens uijt haere gereetste goederen, te bekeren bij Jacob
van der Vecht haere aengehuwde neve, aen alsulcke armen binnen deser stede
als· hij te rade werden sal; item aen Frans ende Maijken in de Purmer samen
vijftich guldens eens, item aen Tanneken van der Heijde haere nichte vijff en
twintich guldens jaerlycx haer leven langh gedurende, in te gaen op haer
testatrices sterfdach ende te betalen telckens ten eynde van 't-jaer, ende aen
Lijsbet van Tiene tot Delft wonende, eertijds haer dienstmaecht geweest, thien
guldens jaerlicx, insgelijcx haer leven langh gedurende, in te gaen ende te
betalen als vooren. Versoeckende voorts aen mij notaris haer hier off gelevert
te werden een ofte meer behoorlijcke instrumenten in der bester forme. Aldus
gedaen in Amstelredam ten huijse van haer testatrice, ter presentie van Claes

verstaen
van Santen ende Harmen Anthonisz, poorteren der voorsz stede, getuijgen hiertoe versocht ende gebeden.
Testor,

Wij SARA CRANEN.

LAUR: LAMBERTI.

CLAES VAN SANTEN.
HARMEN ANTHONISZ.

XXVI
Boedelscheiding van Sara Cranen. 12 Me; 1637. Notaris L. Lamberli. (Zie bladz. 70).

Compareerden etc. d'eersame mannen Gilbert de Flines Gilberts soone ende
Anthony van Hoeck poorteren deser itede, mij notario bekent, verclarende hoedat
sijluyden in qualite als executeurs van de uytterste wille van juffr. Sara c,'anen
weduwe van zaliger 'Joost van Vondelen gecommitteert ende gestelt bij desselfs
testament op den 28 Augusti lestleden voor mij notaris ende sekere getuijgen
gepasseert, ende uijt crachte van de machtiginge haer bij den voorsz testamente
gegeven, waren getreden in den sterfhuijse van de selve Sara Cranen ende
daerinne hadden bevonden de navolgende goederen als namentlick :
OBLlGATltN.
Een obligatie van vierhondert ponden vlaamsch houdende ten laste van
Philips de Flines loopt op intrest tegen vijff ten hondert in 't jaer vervalt den
18 April 1637 • . . . . . . . . . . • • . . 400
Voor % part maenden verloop van 18 October 1636 tot
9 May 1637 . . . . • . . . . . • . . • . 11'4'7 = t. 4 11 '4 -7
Een obligatie van vijfhondert ponden Vlaems ten laste van
Gilbert de Flines loopt op een interest tegen vijff ten
hondert in 't jaer vervalt 31 Junio, capitael . . . 500
voor 4 1/3 maenden verloop van 31 Dec. 1636 . ' .
9-7 =

t. 509-7

Een obligatie van vijf hondert ponden Vlaems ten laste van
Thomas Cave, vervalt op den 16 Juni, loopt op intrest tegen
zestalve ten hondert in 't Jaer, capitael . . . 500
voor 33/4 maenden verloop van 16 Jan. 1637 . . 8-11-10 =

t.

Een obligatie van vijfhondert ponden VIs ten laste van Hendrick
van de Zande loopt op interest tegen zes ten hondert in 't jaer
vervalt op 19 May Capitael . . . . . .
Voor 5'/3 maenden interest van 19 November . • . . . . .

508-11-10

500

14- 3-4

t.
Een obligatie van vijfhondert ponden VIs ten laste van Hendrick
Hoochcamer loopt op interest tegen vijfften hondert in 't jaar vervalt
26 May. Capitael . . . . . . . .
Voor 51/3 maenden interest van 26 Nov. . . . . . . . .

514- 3-4

500
11-

t.

2-2

511- 2·2

verstaen
Een obligatie van vijfhondert ponden VIs ten laste als vooren ende
loopt op interest als vooren vervalt 18 Augusti. Capitael
Voor 2 ' /. maenden intrest van 18 Febr. . . . . . . . .

SOO
S.II

t

sos-n

Een obligatiie van driehondert drie en dertich ponden zes schellingen acht grooten Vlms ten laste van Jan Gerritsz Schouten
loopt op interest tegen vier ende drie quart ten hondert in 't
jaar, vervalt 14 Julio. Capitael. • • •
Voor 3;!i maenten verloop van 14 Januari • . . . • . . .

333-6-8
6-2

----t. 339-8-8

Een obligatie van honderCzes en sestich ponden dertien schellingen vier grooten Vlaems ten laste van Gerrit Kuijcken loopt
op interrest tegen zes ten hondert in 't jaer, vervalt primo Junio.
Capitael • . . . . • .
•.....
Voor II~ maenten verloop van I Junio [636 • . . . . "

[66-13-4
9- 7-6

----! 176- 0-[0

Een obligatie van gelycke somme ten laste ende loopt op interest als vooren vervalt primo Augusto. Capitael
Voor 9U maenten verloop van primo Aug. [636 . . • •

166-[3-4
7-14-2

t.
Een obligatie van gelycke somma ten Jaste ende loopt op interest als vooren vervalt 19 January. Capitael. • .
Voor 3' /8 maenten verloop van [9 Januario lestleden • . . .

166-13-4
3- 0-12

----[69- 14-6

~

Een obligatie van hondert zessensestich ponden
lingen vier grooten Vlaems ten laste van Jan
ningh loopt op interest tegen vijff ten hondert
valt 22 Meert. Capitael . . . . . . . .
Voor 13 2/3 maenten verloop van 22 Meert 1636

174- 7-6

dertien schelPietersz Bruijin 't jaer ver166-13-4
9-[6-7

. • . • •

Een obligatie van hondert ponden VIs ten laste ende lopende
op interest als vooren, vervalt 8 November. Capitael
Voor 6 maenten interest van 8 Nov. 1636 • • • . • • ••

100

2-10

----t.

Een obligatie van zes hondert zessentsestich ponden dertien
schellingen vier grooten VIs ten laste van Jan van Wickevoort
loopt op interest tegen vijff ten hondert in 't jaer vervalt 25
May. Capitael. • . . . . . • •
Voor S~ maenten verloop van 2S Nov. 1636 • . • • • . .

J02-10

.666-13-4

15- 5-8

----t. 681-19-

verstaen
Een obligatie van twee hondert ponden VIs ten laste van Willem van Dale loopt op interest tegen vijff ten hondert in 't
jaer vervalt 30 Meert. Capitael . . .
Voor 13 1/3 maenten verloop van 30 Meert 1636 . . • . .

200

11-2-2

t: 211-2-2
Een obligatie ten laste van Jan van Laer van twee hondert ponden
Vis loopt op intereste tegen zetalve ten hondert in 't jaer vervalt 9 May. Capitael . . . . . . . . .
Voor 12 maenten verloop van den 9 May 1636 • . . . . .

Een obligatie van drie hondert drie en dertich ponden zes schellingen acht grooten Vis ten laste van Jacob van der Vecht
loopt op interest tegen vijff ten hondert in 't jaer vervalt I May.
Capitael . • • . . . . . . . . . .
Voor 6~ maenten verloop van pro November 1636. . . .

200
11
----t: 211

333- 6- 8
8-13-10

t: 342Een obligatie van
loopt op interest
Capitael . . .
Voor 7U maenten

0-

8

vierhondert ponden Vis ten laste als vooren
tegen vier ten hondert in 't jaer vervalt 1 April.
• . . . . . . . .
verloop van I October 1636 . • . . . .

Een obligatie van twehondert vijftich ponden Vis ten laste van
Jacob Verschure loopt op interest tegen vijff ten hondert in 't
jaer vervalt 27 J ulio capitael • . . .
Voor 31/3 maenten verloop van 27 Januari 1637 . . . • . •

25 0
3-9-6

J!. 253-9-6
Een obligatie van twe hondert ponden VIs ten laste van Paulus
van Beselaer vervalt primo September, loopt op intrest tegen
5 ten hondert in 't jaer capitael . •
Voor 21/6 maenten verloop van 3 Maert 1637 • . . . . . .

200

1-16-8
t! 201-16-8

Een obligatie van vijfhondert ponden Vis ten laste ende loopt
op interest als voren verschijnt 17 Julio. capitael
Voor 2'/3 maenten interest yan 17 Januario 1637. . . . • .

500
7-12-10
;C

Een obligatie van vijfhondert ponden VIs ten laste van Seger
Mol loopt op interest tegen vijff ten hondert in 't jaer vervalt
22 May capitael . . . . . . . . . .
Voor 5~ maenten interest van 22 November 1636 . • . . .

507-12-10

5°0
11-9- 2
t! 511-9.2
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Hans de Wolff is schuldich 3 November
5 Decèmber
6 maenten interest van dien
1637 I Meert
27i maenden interest

50
50
2-10
166- 1 3-4
1- 11-2

Heeren van de Banck sijn schuldich voor een assignatie van Joost
van de Vondel groot op 9 May f 2137: 10 in ponden . . .
Clementia van de Vondel voor een assignatie van haer broeder
op 9 May f 2137-10, comt in ponden . . _ • . . . . . , 35 6-5
Jan Arentsz Bruyningh voor een assignatie van sijn swager op
9 May 2137.10 comt, in ponden
" 35 6-5
Jan Arentsz debet als vooren . .
" 356-5
Somma bedraecht de gantsche staet.
J!. 9124-2-7
't welck in vieren gedeelt comt ijders vierdepart te belopen
" 2281-7%
Item den huisraet imboel, schilderijen, silverwerck, clederen ende juwelen
is geprelegateert aen Clementia en de Catharina van de Vondele, hier per
memorie.
Verclaerden voorts, dat sij luyden voorsz om in con{ormité van den voorsz.
testamente te vinden ende op de weescamer te brengen, 't gedeelte van de
vijff kinderen van wijlen Sara van de Vondel geprocreert bij Joost Willemsz
Nieukerck, procederende tot schiftinge, scheydinge ende lotinge van alle die
voorsz goederen met Joost van de Vondelen, Clementia van de Vondelen cnde
met Jan Arisse Bruijningh als man ende voochd van Catharina van de Vondelen,
alle mede erffgenamen van de voorsz Sara Cranen, die mede voor ons notaris
ende getuijgen compareerden ende 't selve oock verclaerden, deselve hadden
gesteIt in vier loot en ofte gedeelten onder de letteren van A, B, C, ende D,
soo volcht:
'T LOTT A.
De obligatie op Hendrick van de Zande capitael en verloop tot
f 514-03- 4
9 May gerekent. . . . .
Item op Jacob van de Vecht. .
" 409-13- 4
Item op de selve. . . . • .
" 342- 0- 6
Item op Jan Pietersz. Bruyningh
" 176- 9-11
Item op Pauwels van Beselaer .
" 201-16- 8
.•
n 211- 2- 2
Item op Willem van Dale. "
Item een assignatie op Jan Arentsz Bruijningh van Joost van de
Vondele. . • . . . . . • . • . . . . . . . . . ,,356- 5Item in contant van de obI. van Jan van Laer, sedert afgelost " 69- 9-8'/..
J!. 2281---7 3/.
Bedraecht dit lot tweduysent twehondert eenentachtig ponden
zeven en drie quaert grooten Vlaems.
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'T LOTT B,
d'ObJigatie op Gilbert de Flines. Capitael en verloop tot 9 May
gerekent . . . . . . • •
Item op Pauwels van Beselaer .
Item op Philips de Flines. . .
Item op Jan Gerritsz Schouten.
Item op Jan Pietersz Bruyningh
Item een assignatie van Joost van de Vondele op Clementia.
Hem in contant van de obI. van Jan van Laer. . . . . .

f 599' 7
" 507-12-10
" 411- 4- 7

" 339- 8- 8
" 102-IQ

" 35 6- 5
54- 18-11".
f 2281--- 781.
"

Bedraecht dit lot tweduysent twehondert eenentachtich ponden
zeven en drie quaert grooten Vlaems.
'T LOTT C.
d'Obligatie op Gerrit Kuycken, Capitael en verloop tot 9 May
Item op deselve . . . . . .
Item op Hendrick Hoochcamer.
Item op Thomas Cave. . . .
Item op Seger MolI. . . . .
Item een assignatie van Joost van de Vondele op Jan Arentsz
Bruyningh. . . . . . . .
....•
Item in contant van de obI. van Jan van Laer. . . , . .

f

174- 7- 6
" 176- 0-10

" 511-

2- 2

" 508-11-10

" 511 - 9-

2

" 356- 5
" 43- 4-

1 3/.

Bedraecht dit lot tweduysent twehondert eenentachtig ponden
zeven en drie quaert grooten Vlaems.
'T LOTT D.
d'Obligatie op Gerrit Kuycken. Capitael en verloop tot 9 May
Item op Hendrick Hoochcamer.
Item op Jan van Wickevoort.
Item op Hans de Wolff. . . .
Item op Jacob van der Schure .
.
Item een assignatie op de Wisselbanck van Joost van de Vondele
de Jonge in date 9 May 1637. J 2137: 10, comt in ponden
Item in contant van de obligatie van Jan van Laer . . . .

l: 169-14-6

"
"
"
"

5°5-11
681-19
27°-14-6

253- 9-6

" 35 6- 5
" 43- 7-13/,
f 2281---7 3/.

Bedraecht dit LoU tweduijsent twehondert een en tachtich
ponden zeven en drie quaert grooten Vlaems.
Ende nadat alvooren 't lot daeromme was geworpen (nemende zij executeurs
waer ende siende ofte voorstaende 't recht van de kinderen) dat bij blinde
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lotinghe Joost van de Vondele waren toegevallen alle de goederen gespecificeert onder de letter A, item Clementia van de Vondele alle den goederen
onder de letter B, Jan Arentsz Bruijningh in de voorsz. qualite alle den goederen
onder de letter C, ende de kinderen van Sara van de Vondel alle den goederen
onder de letter D. Alles onder dese conditie, alsoo den boel noch te betalen
heeft de navolgende posten soo legaten als schulden die van 't gedeelde
capitael niet ofgetrocken sijn, als naementlijck aen:
d'armen van de Vlaemsche Gemeente eens .
aen Mayken in, de Purmer eens
aen Gerrit Couck . . . . •
aen Claes Gerritsz . • . . .
aen Thomas Jacobsz conchergie voor l/s jaer huijr
aen schade sooveel het huijs nu min verhuurt is.
aen de grafmaecker. . • . . . • .
aen diverse ongelden door Jacob van de Vecht gedaen
aen Jan Reyniersz. apteecker
aen Isaack van Gerwen
aen der. Brouwer. .
aen Doctor Verhoeve
aen Docter Tulp.
aen Docter Cos ter
I

moet afgaen . •
van vercochte turff ontvangen.
in geld in 't sterffhuis bevonden

•

•

f

"

800
50
50

" 50
" 185
" 120
"
• 10-10
6- S
" 522-98

•

"

"

"

"
"
"

f
J

18

• "

5

"

f

38- I
6-10
12-10
5- 10
2-10

1408- 1 5
23- 13 85- 1 5

't Welck aen vieren gescheyden bedraecht ijder staeckx vierde part f346.8,
waerenboven ijder staeck noch te betalen heeft ofte belast blijft met de navolgende twee partijen van lijfrente bij de overledene besproken aen de naer
genoemde personen yeders leven lang geduijrende als namentlijk aan Tanneken
van der Heijde vijff en twintich gulden 's jaers en aen Lijsqet van Tiene tien
gulden 's jaers.
Dat ijder van de voorsz vier staecken een gerecht vierde part van de
voorsz lasten moet betalen van de goederen yder hier vooren te loote gevallen,
dat mede alle schade, die welcke op eenige obligatiën sou den mogen comen
te vallen voor den eersten vervaldach, bij alle de erffgenamen ofte staecken in
't gemeen elcke staecke voor een gerecht vierde part sal moeten gedragen werden,
in voegen dat een yder sal gehouden sijn, zijne off hare toegevallene obligatien
binnen een maand na yders vervaldach met recht in te vorderen ende 't selve
recht totten uijteynde toe te vervolghen of doen vervolgen, sonder 't selve te
moghen laten stee eken , ende wat schade op sodanigen obligatie valt sal in
't gemeen moeten werden gedragen als vooren mette cos ten daarom gedaen.
Maar yemant sijne of hare toegevallen obligatien een maand na de vervaldach
latende overlopen zonder dien in te vorderen met recht of al ingevordert
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hebbende 't recht latende steeeken, off oock yemant siine offhare toegevallen
obligatien prolongerende, soodanige sal gehouden sijn selfs te dragen alle
schaden ende verliesen daer op te vallen, met we1cke voorsz schiftinge scheijdinge
ende lotinge de voorn. drie staecken van erffgenamen ende voor de vierde
staecke namentlijck voor de kinderen van Sara van de Vondel, de voorn
executeurs, op 't welbehagen van de E. Heeren weesmeesteren deser stede,
verclaerde seer wel tevreden te sijn ende te genoegen. Bekennende een ijder
van hen sijne toegevallen obligatien, assignatie ende goede pennninge, gelijck
ook Clementia van de Vondel ende Jan Arentsz Bruyningh den huijsraet imboel,
schilderijen, silverwerck, clederen ende juweelen haarluijden geprelegateert,. te
daneken, ontfangen ende nae hen genomen te hebben. Belovende derhalve
dese selve scheijdinge, delinge ende lotinge goet. vaste ende van waerden te
sullen houden ende doen houden nu ende ten eeuwigen daghen zonder daertegens te doen ofte gedoogen gedaen te werden in rechte ofte daer buijten,
mitsgaders ma1canderen gelijckelijck te sullen helpen dragen alle lasten ende
schulden die na date deses op den voorz Boele sou den moghen comen op te
breecken ende tegenwoordlich noch onbekent sijn, ende dat yder pro rato van
sijn off haar el'fgedeelte, daertoe ende tot nacominghe van al 't gunt voorsz
staet verbindende, specialijck de voorsz gedeelde, ende voorts generalyck
d'erffgenamen hare andere goederen beneffens oock hare persoonen, ende
d'executeurs der onmondiger goederen, stellende deselve tot bedwangh van
allen rechten ende rechteren, renuncierende van allen exceptiën ende beneficiën,
soowel van relieff als gratiën, die henluyden en de e1cke van hen contrarie
deses te bate soude moghen comen, ende specialijck den regule van rechten
seggende, generale renunciatie van geen der waarde te sijn, ten sij speciale
voorgaet, [des blijfft onder de voorsz erffgenamen onverdeelt ende in 't gemeen,
dien men half quaet vermoet, op Abram de eraan 1) van 2223 : 13 als reste
van 3090 gulden, watter in tijd ende wijlen soude mogen afcomen, onder
henluyden egael gedeelt te werden zonder yets meer.]
Versoeekende voorts aen mij notaris haerluijden hier off gelevert te werden
een ofte meer bekoorlijke acten van scheydinge, in der beste forme.
Aldus gedaen sonder arch ofte list in Amstelredam, desen I2den May
anno 1637 ter presentie van Claes van Zanten en de Harmen Anthonisz.
poorteren der voorsz stede getuijgen hiertoe versocht en de gebeden.
CLAES VAN SANTEN
HARMEN ANTHONISZ.

GUILBERT DE FLiNES.
ANTHONY VAN HOECK.
JAN ARISSEN BRUYNINGH.
CLEMENTJA VAN DE VONDEL.
JOOST VAN DE VONDEL.

1) Waarschijnlijk een broeder of neef van Sara.
Om het stuk wat te bekorten, zijn hier in den druk de saldi van eIken
post niet uitgestoken buiten de lijn, zooals in de oorspronkelijke acte.
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Testament van LaureIls Joosten Baeck en Dieuwertgm Jacobs Harenkat'spet.
(Zie bladz. 63.)
In deD naeme Godes Amen.
In den jaere .... 1642 op .... denI7en Aprillis ontrent de clocke drye
uyre nae de middagh compareerden voor Notaris ]. ]acobs •... etc.
d'E. Laurens Joosten Baack ende d'eerbaere Dieuwertgm Jacobs HaringhcasPd echteluyden, poorter ende poorteresse deser Stede mij notaris se er wel
bekent, beyde sieckelyck van lichaemen, doch hunne sinnen memorien ende
verstanden soo als dat uijtterlyck bleeck wel machtich sijnde ende volcomentlyck gebruijckende, de welcke overdenckende etc. revocerende alle voorgaende
testamenten etc.
Ende van alles op nieuws disponerende hebben sij testateuren ter laetster
do ot ende naer t'overlijden van de langstlevende gelegateert ende besproocken
aen de doopsgesinde gemeente deser stede genaemt Vlaeminghen, .... /600.-,
item aen Maria Engels des testateurs nichte /50.- jaerlycx, haer leven langh
geduerende, ende soo sij comt te trouwen met consent van de meergenoemde
vooghden, sal haer in plaetse van de voorsz /50.- gegeven werden de somme
van f 800.- eens met die conditie nochtans, dat soo sij comt te sterven sonder
kint ofte kinderen, dat als dan de voorsz f 800.- wederom me sullen keeren
aen de sijde van hun telltateuren van waer die gecomen sijn. Noch aen Jan
Ketwijck / 25.- sjaers; .... nae sijn overlijden sal dit bedrag versterven op
sijne suster Lucretia Ketwijck.... Item aen Anna Gerrits hunne dienstmaeght
f 100.- eens.
Ende aen Lijsbeth Frans hunne naeyster /50.-. Ende in alle hunne vordere goederen .... die sij mette doot ontruijmen ende naerlaeten sullen egeene
terwerelt .... uijtgesondert daerinne hebben sij testateuren tot hunne erffgenaemen
geinstitueert, .... de naervolgende vier staecken te weeten ]ustus Baack ofte
desselfs descendenten bij representatie; item Catharina Baack ofte desselfs des·
cendenten bij representatie; noch Laurens Baack ofte sijne descendenten insgelycx bij representatie; ende de drye naergelaeten kinderen van zalige Dieuwertgen Baack die sij geprocreert heeft bij Cornelis Schouten van Cleeff als
Susanna, Dieuwertgen ende Laurens Schouten bij representatie in plaetse van
de selve hunne overleden moeder, ende dit onder dese expresse con di tien
naementlyck, dat de langstlevende van hun testateuren, sijn ofte haer leven
langh geduerende sal blijven in 't volle besit van alle de goederen, sonder
gehouden te sijn aen hunne kinderen, kindtskinderen ofte de selve descendenten te geven eenigen staet ofte inventaris van den boedel veel min ver·
bonden wesen eenighe borge ofte verseekeringe te stellen, des sal de langst.
levende op hunnen soone Laurens Baack voornt uijtkeeren terstont nae 't
overlijden van d'eerst affiijvige voor sijn huwelycx goet, de somme van
f 30.000.-. Gelyck als d'andere drye gehuwde kinderen, reets genooten
hebben, waermede sij testateuren verstaen ende willen dat hij met d'andere
drije staecken gelijek staet, ten eijnde de resterende goederen bij de langstlevende metter doot te ontruymen ende nae te laeten, genooten ende verdeelt
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werden in gelijcke portien bij hunne voorsz geïnstitueerde erfgenaemen, sonder
dat d'een yets meer als d'ander in voegen als vooren sal hebben te genieten.
Sijnde mede hun testateuren verstande en de begeerte dat het geene de voorn
drye onmondige kinderen .van Dieuwertgen Baack van hun sullen comen te
erven, met de vruchten ende oplegh van dien geensints en sullen mogen
vervreemden van hun testateuren sijde ende bloede in voegen dat de selve
erffenisse in 't geheel ende sonder eenige verminderinge sal moeten versterven
van t'eene kint op d'andere tot het laetste toe ende 't laetste mede stervende
sonder wettige kint ofte kinderen naer te laeten, dat als dan alle de voorsz
goederen met de vruchten ende oplegh van dien sullen keeren aen haere
testateuren linie ende bJoede van daer die gecomen sijn. sonder aftlreck van
eenige trebellianique portie ende imputerende op de legitime t huwelycx goet
met d'uytsettinge bij der voorsz kinderen moeder genooten, sonder dat de
selve kinderen ter contrarie sullen vermogen te disponeren, t sij bij testament,
codicill, contract, ghifte onder den levende ofte ter saecke des doots, ofte hoe
't selve soude mogen werden bedacht, daeromme oock de gemelte kinderen
de voorsz goederen met de vruchten ende oplech van dien niet en sullen
vermogen te vercoopen, belasten, beswaeren, transporteren noch veralieneren,
alsoo sij testateuren bij versterven van hunne voorsz dochters kinderen sonder
wettige kinderen nae te laeten d'ander drye staecken ende derselven descendenten bij representatie daer inne tot erffgenaemen sijn instituerende ende
substituerende. Voorts hebben sy testateuren over de voorsz drije onmondige
kinderen ende hunne goederen gestelt ende gecommitteert de voorn. Justus
ende Laurens Baack mitsgaders. Hillebrant Bentes, hunne soonen ende swager
respective, ende bij overlijden van een off meer van de selve dat d'overblij.
vende andere in des gebreeckens plaetse sullen mogen kiesen. Gevende mits
desen aen de selve, niet alleen alle de macht ende aucthoriteijt die hun .•.. van
noodesal wesen, maer oock speciael bevel omme de goederen van de voorsz
kinderen te administreren ende te benefitieren tot nut ende voordeel van de
selve kinderen.... etc. etc.
Gedaen binnen Amsterdamme ten woonhuyse van de testateuren op de
hoeck van de Keyserstraat ter presentie van Pieter de Bary mede notaris
publ ende josias Wybo als getuygen hierover gestaen ende versoght.
P.

D. BARV

LOURENS JOOS1'EN BAECK.
DIEWER YACOPS HARENKARSPEL.

J. Wno.
XXVIII

Testament 'Van 'J(}()sl 'Van den Vondel de 'Jonge en Ailige Adriaens 'Van Bancken.
(Zie bladz. 19 I.)
..•. In den jare 1644 •.•• 3 Juny, .... compareerden voor mij Notaris P.
Barckman . . .• etc. Sr 'J(}()st 'Van de Vondel de 'Jonge ende Ae/tge Adriams 'Van
Bancken te samen echteluijden wonende binnen deser stede .••• en testeeren:
Eerstelijcken institueeren sij testateuren alleen in de legitime portie kinderen
ende vordere descendenten respectivelijck competerende tot hunne erffgenamen
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sodanige kinderen als sijluijden souden mogen naerlaten ende bij voor aflijvicheijt
van d'een off d'ander der selver hunne respective wettige naesaet bij representatie, assignerende bij testateur den selve kinderen ende hunne respective naesaet
bij representatie in voldoeninge van hunne legitime portie te samen de somme
van f 4000.- eens, ende in alle de resterende goederen, die sijtestateuren ....
naerlaten sullen, institueeren sijluijden malcanderen dat is d'eerstaffiijvige den
langstlevende van hen beijden tot sijne ofte hare enige ende universele erffgenaem. Ende off 't gebeurde dat d'eerstafllijvige van hen testateuren sonder
enige •.•. descendenten afllijvich wert so institueert de selve den langstlevende
van hen beijden tot sijne ofte haere erffgenaem •••. doch onvermindert ende
sonder prejudicie van de legitime portie sijns testateurs vader Sr Joost van de
Vondel in sulken gevalIe uijt sijns testateurs naer te latene goederen competerende daerinne hij testateur hem in su1cken gevalIe mede tot sijne erff.
genaem institueert, hem in voldoenlnge van dien toevoegende de somme van
f 3000. - . Legaterende sij testatrice in sulcken gevalle aen Geertge Adriaens
van Bancken hare suster ende bij haer vooroverlijden desselfs wettige naesaet
alle haer testatrices silverwerck ende lijwaet 't we1ck sij van haer ouders heeft
genoten ende alsdan in wesen sal zijn. Entelijck hebben sij testateuren gewilt ..•.
de weeskamer uit te sluiten, •.•• maar dat alle der onmondige goederen geregeert
ende geadministreert sullen werden bij den voorsz Joost van de Vondel haer
testatrices man so sij voor hem comt te sterven. Ende voorsz testateur eerst
comende te overlijden bij sijn voorsz vader Joost van de Vondel ende bij
desselfs voorafllijvicheijt, bij twe eerlycke ende bequame neven, d'ene uijt den
bloede van hem testateur ende d'ander uijt den bloede van haèr testatrice
bij den seiven testatrice te eligeren, tot we1cken eynde sij testateuren respectivelyck de voorsz personen tot voochden over de voorsz onmondige kinderen,
mitsgaders administrateurs der selver goederen constitueren.... Alle 't welck
voorsz is verclaeren sy testateuren te wesen hunne respective testamenten .••.
Aldus gepasseert binnen Amsterdam ten huijse mijns notarij ter presentie
van Marten Muijs ende Jan van Hem gelooffwaerdige getuygen hier toe specialyeken versocht ende ovcrgestaen.
MARTEN MUI]s.
JOOST VAN DE VONDEL DE JONGE.
JAN VAN HEM.
AELTEN AERIANS VAN BANCKE.
Dit getuyge iek P. BARCMAN.
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Testament van 'Joosi van den Vondel de 'Jonge en Baerle Hoofl. (Zie bladz. 194.)

..•. In den Jaare 1652, 16 Februari .•.• compareerden voor mij SijmonJansz
Verlaan, Openbaer notaris .... te Weesp resideerende, ende den getuijgen naergenoemt deersame Joost van den VondelI d' Jonge, Ende Bartha Hooft, Eehteluijden
woonachtich tot Amsterdam ons notaris en getuijgen seer weIl bekent, beijde
gaande en staende in gesonden lijve .... D. welke aanziende d brosheijt van
s'menschen leven; wesende als een sehaduwe verganckeI. ende d' algemeene
schuIt der natuuren, namentl. die doot onderworpen: Willende hieromme d'
onseekre uure van dien, met dese haare Testamentaire Dispositie vooreomen,
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aleer haar die doot den wech ondergaet: Hebben daaromme bij de beste
maniere, •••. gedisponeert, haar testament ende uyterste wille, in vougen ende
manieren hier naer verclaert: ..••
Ende comende voorts tot dispositie van haare tijtelijcke goederen, Soo
heeft eerste!.: hij testateur vooruijt sijne beste, ende gereetste achter te laten
gelden ende goederen geprelegaeert, aan ende tenbehouve van Justus van den
Vondel sijns testateuren Jongste Zoon geprocreert bij de voorsz Bartha Hooft
sijne huijsvrouwe, mitsgaders oock noch aan de vordere kindt ofte kinderen,
die hij .•.. bij de voorsz sijne huijsvrouwe sal comen te procreeren, ende naer te
laaten; ijder de somme van f 4000.-. Ende in alle de vordere sijne testa·
te uren naer te latene gelden ende goederen, .... daarin ne heeft hij testateur tot
sijne eenige ende universeele erfgenamen geinstitueert ende genomineert, ••.•
Adriaan, Willem, ende Maria van den VondelI, sijne drie voorkinderen, mitsgaaders d'voorsz. Justus van den Vondell, ende d vordre kindt ofte kinderen
die hij bij desen sijne huijsvrouwe procreeren ende sal! comen naer te laten,
ende nevens de selve sijne voorsz lieve Huijsvrouwe, alle eeven diep ende in
gelijcke portien : Willende ende begeerende oock hij Testateur weIl expresse!.,
dat de voornoemde sijne drie voorkinderen geduurende den tijt dat sij tot
haere mondige Jaaren gecomen sullen sijn, bij de voornoemde sijne huijsvrouwe (indien sij d' kinderen bij haer gelieft te houden,) in de cost ende
dranek sullen blijven, ende des jaarlijx bij haar voor de cost ende drartck
sullen betaalen, yder de somma van i 200.- alsoo hij weIl seeker is, dat se
nergens beter opgevoet sullen werden ende dat sub: strecken sall ten beste
van de kinderen. Is oock sijne testateurs uijtterste wille en de begeerte, dat
tot Voochden ende administrateurs, over d' selve sijne drie voorkinderen ende
derselver gelden ende goederen, sullen sijn en blijven, den E. Warnaer van
Bronckhorst, Advocaet ende Scheepen tot Amersfoort, ende Sr. RoeloffDirckz
Geelhandt, coopman tot Amsterdam, als deselve te samen, ende ijder bijsonder
daertoe specialijck nomineerende. '" .
Ende de voorsz. testatrice mede disponeerende, heeft in alle haare naar
te laaten gelden ende goederen, .... tot haar erffgenamen geinstitueert, ende
genomineert Crijn Hoofft, haare testatrices voorsoon mitsgaders d' voornoelllde
]ustus van den VondelI, haaren soon bij den voornoemdenjoost van den VondeIl,
haeren tegenwoordigen man geprocreert, ende d' kinderen die sij .... bij deselve
haaren man noch sal comen te procreren, ende naer te laaten, alle all' even
diep ende in gel. portien : Willende, oock sij Testatrice, dat tot voochden
ende administrateurs, over d' selve Crijn Hoofft haer voorsoon sullen sijn ende
blijven de voorsz Warnaer van Bronckhorst, ende Sr. RoeloffDircksz Geelehandt.
als d' selve:daertoe .... special nomineerende ..•. eijndel. soo will hij testateur
ende sij testatrice gesamentl. ende ijder van hun bijsonder, dat de langstleevende van hun beijden, als voocht, ende administrateur, over haere t'
samentl naer te laatene kindt ofte kinderen, ende der selver gelden ende
goederen, sall sijn ende blijven, alsoo d' eerste stervende d' langhstleevende
van hun beijden mits deesen, daertoe wel expressel. is nomineerende, .•.. daar bij
oock respectivel. willende en begeerende, dat niemant t' sij weesmeesteren, ....
hun mette geringe, administratie van hunne respective voorkinderen, noch te
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van haere naer te laaten t' samentl. kindt, ofte kinderen nochte der selver
gelden ende goederen, •... salt hebben te bemoeijen, anders als alleentl. d'
sodanige, als hier vooren tot voocht, ende voochden sijn gestelt : als de
weeskameren, •... weIl expresseI. secludeerende. • .•.
Verc1aaren voorts d' voorn. testateur, dat den geheelen inboedel en huijsraat, die sijl, als nu bezitten, bij sijn huisvrouw alleen ingebraèht is, ende suIx
oock haer toecompt: Neevens t' Silverwerck en Juwelen, begreepen in de
Specificatie daer van gemaeckt, ende bij haar beijde ondert.: Waaronder niet
begreepen en sijn, de Juweelen die hij aen sijn huijsvrouw heeft vereert ende
all ist soo, dat hij testateur te vooren getrout is geweest, soo en heeft hij
nochtans, geen huijsraet behouden, omdat hij met sijn huijsvrouw bij sijn
vader ingewoont hadde, ende d' vader als nu van hem scheijdende, all het
huijsraet ende inboel naer hem gehouden heeft gehadt. Oversulx was oock sijn
testateurs begeerte, in cas dat siju huijsvrouwen inboel ende huijsraet, door
t' gebruijek quam vermindert te worden. dat s~ daertegens naer billickheijt
sal werden vergoet. . ...
Gedaan binnen Weesp ten huijse van Juffre Maria Wamaers, alwaer de
testateuren waeren gelogeert ter presentie en overstaen van den E. Coss Fransz
Blanck ende Mr. Dirck Gerritsz Lap, beijde burgers, deser Stede als getuijgen
hiertoe met mij Notaris special!. versocht ende gebeden.
JOOST VAN DE VONDEL d JONGE.
BAARTGEN HOOFT.
COS FRANSZ.
DIRCK GERRITSEN LAP.
S. J. VERLAEN, Nots. publ.
XXIXa

Exl"acl Testammt van Elisabeth de Wollf. 4 Sept. r6sz. (Bladz. 286)
Compareerde voor Notaris J. v. d. Ven etc.
D'eerbare jouffr. Elizabeth de Wolff weduwe wylen Joan van Erpecum
gesont van lichame etc. revoceerende haar testament van 27 May 1641 en
haar codicille van 29 Dec. 1643 by notaris Gerrit Coren en het testament van
9 Maart 1652 voor my notaris opgerecht en opnieuws testerende legateert zy
aan de armen van haar gemeente genaamd de Spyker f 1000. l'relegateert
aan haar dochter Tanneke van Erpecum alle hare kleederen, goud en zilver.
En in alle hare verdere goederen, die zy nalaten zal nomineert zy hare vier kinderen, ~Villem, Tanneken. Isaac, en Careivan Erpecum ..•.. Verc1arende voorts
sy testatrice dat hare getroude kinderen n.l. Willem ende Jan van Erpecum
mettet gene sy voor uitSet ende houlycx goet heeft medegegeven daermede
syn voldaen. Welke somme de ongehuwde kinderen by haar overlyden allereerst zal moeten worden uitgereyckt. Welke uytsettinge sij met haar eygen handt
in seecker boecske heeft geschreven opdat er geen dispuyt sou de vallen. By
haar overlyden zal ieder der kinderen behouden hetgeen zij reeds bezitten te
weten haar oudste soon Willem van Erpecum of zyn descendenten een cavel
lants met de hofstede en getimmerte mitsgaders bepootinge en beplantinge

335
daeropstaande gelegen in de Beemster aen de Brede wegh groot 20 morgen.
De kinderen van haar overleden soon Jan van Erpecum haer testatrices cave!
landts mette hofstede ende getimmerte mits gaders bepotinge ende beplantinge
in de Beemster bij Oosthuysen groot 20 morgen.
Tanneke van Erpecum haar dochter haer testatrices hofstede in de Beemster
bij Schermerhom groot 19 morgen en ISaac en Carel van Erpecum te saemen
haer testatrices hoffstede in de Purmer, genaamt 't Huys ter Hart groot 12
morgen, met een nogh een hoffstede in de Purmer aan den Oosterwegh groot
20 morgen. En een van deze beide stervende zal de langstlevende beide hofsteden behouden.
Alle deze hofsteden heeft zy testatrice geprelegateert en vooruit gemaakt.
Ook is haar begeren dat aangaande 't huys staande op 't Water genaemt
't groene !tart, de ac te van 20 December 1643 voor notaris G. Coren gevolgt
zal worden ten behoeve van haar zoon Willem van Erpecum .....
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Schuldbekentenis va1l ')oost de .701lge. (Zie bladz. 204.)
Op huyden den 18 Septemb. 1656 compareerden voor my Jan Volkertsz.
O1y, ')oost va1l den Vondel de ')unge, inwoonder deser stede ende geliede in
versekeringe en tot voldoeninge 50 verre als strecken zal mogen van 't geen
hy comparant deugdelyk schuldig is aen Joost van den Vondel syn Vader,
vrywillich, absoluut ende volcomentlyck opgedragen, overgegeven, gecedeert
ende getransporteert te hebben, sulx hy doet mits desen aen ende ten behouven van deselve zynen vader, alle ende ygelycke, sodanige penningen, uytstaende schulden, acties, crediten en gerechtigheden als hem comparant eenichsints syn competeerende so binnen als buyten deser stede waer ende van wie
het mochte wesen, niets noch niemand uytgesondert, volgens syne schuldboeken
daervan [ge]houde[n], die welcke hy verclaert tot dien eynde oock al lange
voor desen (neffens de procuratie tot de invordering) aen syn voorn. Vader
overgegeven te hebben, ende mede alsnoch by dese over te geven ende te
transporteeren. Doende hy comparant van deselve Boecken, mitsgaders van
alle de penningen, uytstaende schulden, actien, crediten, gerechtigheden hem
daerby ende uyt crachte van dien compareerende oock van alle recht, eygen·
domme ende toeseggens als hy eenichsints daervan is hebbende, ten behouve
van syn voorn. Vader volcomen ende absolute afstandt, stellende hem in de
geheele eygendomme ende gerechticheyt van dien in syn comparants plaetse,
Eum tamquam Procurator in rem suam alles in te vorderen, eysschen ... enz.
Want hy comparant verclaert daeraen geen recht noch eygendomme te hebben
noch te behouden in eenige manieren. Beloovende voorts dese transporte te
alle tijde gestant te doen.
(get.) JOOST VAN DE VONDEL.
JOOST VAN DE VONDEL DE JONGE.
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XXXló
Baerte Hooft machtigt Hi/kwant Soóóe (Zie bladz. 206)

Op huijden den 23 en ]unij AO. 1657 compareerde voor mij Vincent Swanenburgh Notaris etc in presentie van de nabeschreven getuijgen d'eerbare
]uffr. /laartje Hooft, voor dese Wed. van Dirck Hooft, ende nieuw gesepareerde
huijsvrouwe van Joost van de Vondel, mij Notaris bekent ende heeft geconstitueert ende machtich gemaakt gelijck sij constitueert ende machtich maackt
bij desen, Sr. Hillebrant Sobbe mede woonende alhier, omme uijt haar comparantes naame ende van haarent wegen van eenen ij gelijken haar comparantes
debiteuren, die sij de geconstitueerde al reede opgegeven ende bekent gemaackt heeft ende naar desen noch qpgeven ende bekent maacken sal, waar
ende op wat plaatsen deselve soude mogen woonen ende uijt soodanige oorsaacke die soude moge wesen te inne vorderen ende ontfangen, alle 't geene
haar van de selve haare debiteuren is competeerende ende specialijck mede
haar comparantes portie in de resterende somme van drijhondert guldens bij
Hendrick van Zutphen aan haar ende haare suster de Wed. van Waarnaar
Hooft nu eenige daagen geleeden buijten eenige obligatie van schuit mondelingh belooft te betalen. Item quitantie van allen ontfangh te geven ende voor
naarmaninge ist noot te caveren, ende in c's de geconstitueerde de betaaJinge
met gemoede niet conde becommen sal hij te mogen de quaetwillige daartoe
door middelen van rechten teconstringeren ende tot dien eijnde te compareeren voor alle Heeren gerechten ende rechteren daar verwijsschen sal ende
aldaar op ende yge~s eener ijgelijcken die hun partije soude mogen maacken
te ageren ende recht te spreecken soowel eijsschende als verwerende in omnibus ad lites cum potestate substituendi unum vel plures in communi forma,
ende voorts in desen soo in rechte als daer buijten noch alles te doen ende
laaten, wes sij comparante selfs present sijnde soude connen ende mogen doen.
Belovende sij comparante voor goet vast ende van waerden te sullen houden
ende doen houden t'gunt in crachte deses gedaen ende verricht sal werden.
Onder verbandt ende subjectie als nae rechte. Alies oprecht gedaen t' Amsterdam ter presentie van Philips Engelbrecht ende Willem Banning als getuigen etc.
BARTIEN HOOFT.

W. BANNING.
P. ENGEBRECHT.

Quod attestor Rogatus
VINT SWANENBURGH,

Nots. Publ.
XXXII

Afschrift uit de Relatie der Hollandsclte Missie van de Jezuïeten in 'I jaar r66r,
v(}(Jf'ltanden in het Archief der Congregalio de Prop. Fit/e, te Rome.
(Zie bladz. 265.)

Amsterodami Baro quidam Hungarus, latini sermonis bene peritus, qui
per triennium de fide recta inquisierat et cum variis patribus contuierat, tandem hic uni ex nostris herbam porrexit.
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Alteri vir e Mennonis schola quadragenarius, honestus mercator, in
man us venit. Is ab obitu uxoris curiositatis imperio [impetu] ductus abierat
Romam, ubi postquam egisset cum variis doctrina et virtute pollentibus de
rebus fidem concernentibus, et ex iis quae tum visu tum auditu percepisset
ibidem, rapi se sensisset, in Ecclesiae istius admirationem simul et amorem,
quam ibi in sua majestate divinum quid prae se ferre animadvertebat, rediit
tandem ad patrios lares et per Justum Vondeliurn, idiomatis Belgii archipoëtam adduci se permisit ad sacerdotem nostrum, quo plenius instrueretur ejusque auxilio conceptum in Urbe orbis et fidei domina spiritum salutis, quem
parturire jam pridem coeperat, eniteretur. Post paucos e congressu dies obtulit
duos suos filios jam puberes, id est omnem suam prolem, jam affatim de
omnibus scitu necessariis edoctos, sacris undis eluendos, quos ubi Ecclesiae
Romanae jam adscriptos vidit et renatos, decretum sibi esse dixit eos mittere
in Brabantiam sub disciplina Patrum Societatis bonis artibus ad humanitatem
et probis moribus ad virtutem enutriendos, atque addidit se non solum fidem
Romano-Catbolicam amplecti eique in perpetuum adhaesurum, verum etiam
favente Deo ad dignitatem sacerdotalem [toto] conatu mentis adspiraturum.

XXXIII
Testament van Anna

'11.

d. Vtindel. (Zie bladz. 214 en 216).

In den name des Heeren, Amen.
In den jare .... 1675 16July, .... compareerde voor mij Jan Volksz. Oli, .... ter
presentie van de ondergeschreven getuijgen, d'eerbare Anna van den Vondel bejaarde dochter, inwoondersse deser stad, mij notaris bekend, hoewel sieckelijck van
lichame, leggende te bedde hebbende echter 't gebruijck van haer verstand ... de
we1cke .•.. 500 sij seijde, gedisponeert ende haer testament ende uijterste wille
gemaect en geordonneert in manieren naevolgende ..... Ende op nieuws disponerende heeft sij testaterce aen haren vader d'eersame Joost van den Vondel gemaect sulx sij doet mits des en de lijfftocht ende vruchtgebruijck van alle hare nae
te latene goederen geene uijtgesondert, sijn leven langh gedurende, ende in
den eijgendom van alle de selve goederen (om die nae doode van haer voornoemde vader als vrey en eijgen goed te genieten) ende ondertusschen ten
insichte van desselfs hooge ouderdom de administratie daer van te hebben
ende de jaerlyxse vruchten aen haren vader uijt te keeren institueert sij tot
haren eenighen ende universelen erffgenaam met vollen rechte van institutie,
d'eersame Pieter Blesen, off bij aldien denselven voor haer overleden was, oft
daer nae, bij 't leven van haer gemelten vader quam te overlijden, 500 substitueert sij in sulcken cas, nu voor als dan, ende dan voor alsnu, daerin
tot erffgenaam met geIijcke recht (ende mef verboth van de afftreckinge
der trebellianique off eenige andere portie) de Heer ende Mr. Ghijsbertus
Plempius advocaet, toevoegende den voornoemden haren vader de voorsz.
lijfftocht ende vruchtgebruijck bij titule van institutie ende als mede erffgenaem
t

De varianten, voorkomende de "Acta Missionis Societatis Je!;u batavae"
staan tusschen [] aangegeven.

verstaen

verstaen
tot ende in voldoeninge van sijn legitime portie, die hij andersints in capitael
uijt hare goederen soude konnen treeken, verhopende dat hij hem daerin
alsoo sal vemoegen j gelijck oock tot dien eynde den selven haren vader (mede
compareerende) verklaard hem daermede vemoeghd te sullen houden ende
oversulx van het genieten der legitime portie in capitael ende 't recht van
dien, bij desen voorbedachtelijck ende vrijwilligh aff te staen ende te renuneieren. Vorder legateert sij testaterce om nae overlijden van haer voorn. vader
ende eerder niet, genoten te werden (sonder dat echter eenige cautie daervoor
sal mogen geeijscht, offbehoeven gesteld te werdim) aenJustus van den Vondel,
soon van Baertje Hooffd, off bij sijn vooroverlijden aen sijne wettige. kind off
kinderen, de somme van f 6000.- welck legaet haer voornoemde geinstitueerde
erffgenaem sal mogen voldoen ende uijt keeren, 't sij in geld off obligatien,
off met eenigh ander effect off huijs bij den selven daer voor gekocht off te
kopen off andersints beleijd, stellende sij testaterce sulx in de vrije dispositie
ende goedvinden van den selven erffgenaam, doch maeckt sij 't voorsz legaet
onder ende met dese expresse last ende conditie, dat den voorsz Justus niet
meer daervan sal mogen trecken off genieten, als de jaarlijxse vruchten .••. tot
sijn eerlijcke alimentatie sijn leven langh, ende dat op sijn overlijden den
eijgendom van 't capitael sal moeten versterven op sijne wettige kind off
kinderen, ende bij sterven van deselve sonder wettige naesaadt, van 't eene
kind op 't ander, tot het leste toe, ende van het leste mede soo stervende,
voor d'eene helfte aen de kinderen ende derselver descendenten bij representatie van Rebecca Bruynings haer testaterces nichte, ende voor de andere
helfte aen de Regenten van het Maaghdenhuijs binnen deser stede, beneeden
't Spuij, ten behoeve van de arme maaghden daerin wonende. Ende dit alles ... _
sonder ab intestato, in 't geheel oft deel, anders te sullen mogen versterven,
noch door den voorsz Justus, off sijne kinderen, bij eenige dispositien van
uijterste willen, ghiften off contracten onder den levenden, off ter sake des
doodts, off in -eenige andere maniere contrarie gedisponeert, belast •.•. te sullen
mogen werden, veel min dat 't selve capitael noch oock de voorsz vruchten
aensprakelijck, convenibel off executabel sal off sullen wesen, voor eenige
schulden off lasten bij gemelten Justus off sijne kinderen gemaect, off inder
tijd te maken, maer sullen deselve vruchten alleen moeten strecken ende
gebruijet werden tot sijn ende sijner kinderen, eerlijcke alimentatie ende onderhoud sijn ende haer leven langh, en anders niet; tot we1cken eijnde sij testaterce
oock begeerd, (opdat de voorsz vruchten alsoo tot gebruijck als voren aen
gemelten Justus ende sijne kinderen vervolgens uijtgereijckt mogen werden)
dat de voorsz regenten van 't Maaghdenhuijs, sullen hebben d'administratie
van 't voorsz capitael off 't effect daer voor aengewesen, die sij daertoe verkiest ende authoriseert mits desen, met alle maght nae rechte nodigh ende uijtsluijtinge van allen weeskameren, Heeren Weesmeesteren ..... Ende off buijten
verhopen de voorsz. regenten weijgerden deselve administratie in voegen voorsz
aen te nemen, soo sal den gemelte geinstitueerde off gesubstitueerde erffgenaem ymand anders vermogen daer toe te stellen ende authoriseren, sodanigen
als hij sal goedvinden, den we1cken oock vermogen sal, weder een ander te
nomineren, om bij sijn overlijden daarin te continueren ende dat alsoo succes-
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sivelijck ende vervolgens 500 lange de voorsz administratie duijrd, insgelijx
met uijtsluijtinge als voorsz is, ende sullen in dat cas ende bij de voorsz
weijgeringe 't gemelte Maaghdenhuijs, off de Regenten ende maaghden van
dien versteecken sijn ende blijven van 't proffijt ende verwacht van de voorsz
helfte van 't voorseijde legaet, die sij andersints bij overlijden van den voorsz
Justus ende sijne kinderen (sonder naesaadt stervende) souden hebben te
genieten, welck legaet dan in 't geheel sal moeten comen aen de voorsz
kinderen ende descendenten van de voorn Rebecca Bruijnings; gelijck mede
haer testaterces uijtdruckelijcke wille is, bij aldien 't sij op haer overlijden,
off daer nae, bij 't leven off nae doode van haren voorn. vader, den meergeseijden Justus off sijne kinderen, off ymand van sijn off hunnent wegen,
jegens dese hare dispositie quam off quamen te opposeren ende tegens den
selven haren vader, off de voorsz geinstitueerde off gesubstitueerde erffgenaem,
eenige questie off pretentie te moveren off met woorden offwercken moeijelijck
te vallen, off oock te schelden off lasteren 't sij in hun presentie offabsentie,
dat in sulcke gevallen (op 't minste blijck van dien) hij Justus ende sijne
kinderen, mitsgaders derselver descendenten, metterdaad versteecken sal, ende
sullen wesen .•.. van het voordeel van 't selve legaet .... ende dat suIx dan
aenstonts sal vervallen ende comen (haer testaterces vader overleden wesende)
aen de meergemelte kinderen ende descendenten van de voorn Rebecca
Bruijnings ende 't Maaghdenhuijs halff ende halft' als voren, off de voorsz
administratie bij de regenten affgeslagen ende geweijgerd sijnde, in 't geheel
aen de selve kinderen ende descendenten van Rebecca Bruijnings voornoemt ..• ,
[Zie het slot bI. 21 s.]
XXXIII a

3 February 1667 voor notaris Jacobus Snel. (BI. 209.)
Acte waaruit blijkt dat o.a. de kinderen van Aeltie 1\riaens van Bancken
geprocreert bij Joost van den Vondel de Jonge, waarover voogden zijn Sr Joost
van den Vondel en Pieter Blesen, mede erfgenamen zijn van Hendrick Isbrantsz
de Bruyn volgens diens testament gepasseert voor Willem Lossij op 30 July 1664.
XXXIV

De Erfenis der kinderen uit het eerste huwelijk van Joost 'jr. (Zie bi. 296)
10 November 1667 voor notaris Jacobus Snel.
Jannetie Jilles, weduwe van wijlen Hendrick Pietersz Harinck, Gillis Hendricksz
Harinck, Grietie Teunisz voor desen weduwe wijlen Pieter Hendrickx Harinck
en de nu huijsvrouwe van Jannes van Rey als procuratie hebbende van de
selve haere man, synde deselve procuratie gepasseert voor Juriaen de Vos
nots. op 5 Nov. 1667, Giertie Ariaens van Banckcn weduwe van wijlen Joost
Borgonien oock voor haar selfs en de Sr Joost van de Vondel ende Pieter
Blese als voochden over de naegelaten kinderen van wijlen Aeltie Ariaens
van Bancken geprocreert bij Joost van den Vondel de Jonge alle wonende
binnen dese stad, maken machtig Gerrit Hendrick Harinck mede erfgenaam
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van Hendrick I]sbrantsz de Bruijn, om te compareren voor Schepenen deser
stede en ten behoeve van Giertie Ariaens 8lock huijsvrouw van Willem
Steenwijck quijt te schelden sekere tuin en erve buiten de Anthonis Poort op
den Coldenhoff en brieven van opdracht te passeren, enz.

xxxv
Vertaling der Verze1Z vme Plemp. (Zie bladz. 133.)

Groote man, die mijn Muze eervol prijst, dien Muiden erkent als haar
regeerend Hoofd. (bI. 112.)
De vreedzame en ontwikkelde jongeling was zedig en deugdzaam: hij
bleef gehecht aan het oude geloof. Hij had nieuwe en groote eervolle onderscheidingen kunnen verwerven; maar hij wilde liever thuis vroom leven naar
de oude zede. (bI. 115')
Zegt mij waar is het· zilveren kruis, dat uiterlijk van goud scheen, en
zwaar was van gewicht? Dat kruis, waarin een deel van Christus' kruis verborgen was. (bI. 116).
De menigte beroofde den tempel van den eerediensten van de altaren. (bI. 117).
De prachtige beelden der 12 Apostelen verdienen geprezen te worden;
ik voeg hierbij de twee zeldzaam edele afbeeldingen van Christus en de aanminnige Maagd Maria, en ik verzwijg niet de houten beelden, die de trekken
der heiligen weergeven (bI. 119).
Heeft Floris de vrouw van Gerard door overspel geschonden? 't Is een
fabel: maar van ouds wil het gerucht, dat hij dit gedaan heeft en de nieuwere
geschiedboeken spreken dit ook niet tegen, die de lichtzinnige menigte en -het
hof in handen hebben. Zelfs hij, de edelman, dien Muiden terecht zijn hoofd
noemt, heeft onlangs hetzelfde in een treurspel weergegeven; hij, die door zijn
welverzorgde en welsprekende taal de moederspraak tot eer strekt. Maar de
oude geschiedschrijvers ontraden het te gelooven, en ik ontken dat bij hen
ook maar een woord van het misdrijf zou voorkomen. Want in het Nederlandsch schijnt één woord als overspel te klinken, terwijl een andere uitdrukking gewoon scherts beteekent. Deze scherts heeft nooit iets met Venus
te maken gehad: wie zou beweren dat overspel een scherts is! Voeg daarbij,
dat er geen reden is, waarom wij hem zouden wantrouwen: en Beca zwijgt geheel
'over die schandelijke misdaad; Heda vermeldt haar. Hoe kan dit zijn? Dit
geschrift bevat een onrecht; want wat Heda vermeldt wordt misschien niet
door Heda bedoeld. De verwarring der woorden geeft een dubbelzinnigheid,
zonder welke de zin gemakkelijk en goed zou zijn. (BI. 121.)
Het kasteel van Gysbrecht stond hier, voor vier eeuwen en 10 jaar, naar
ik schat. Het kasteel dat zijn vader lang in eere hield, op den grond, besproeid
door den afgedamden Amstel. Het kasteel, dat door verdedigingswerken versterkt was; die bestonden óf uit aardwerken, óf uit een gracht met de uitgegraven aarde hoog opgeworpen; Of [de versterking] was samengesteld uit een wal van
sterke dennen; het was een grondstof die licht door de vlammen kan worden
vernield. En, ik vraag het, wat kunnen de vlammen niet vernielen, vereenigd
met sterke en vertoornde vijanden? Daarbinnen waren ook appelboomgaarden,
een vruchtbaar bosch van regelmatig geplante boomen. Er was ook plaats
,voor tuinen en Pomona had daar haren zetel gevestigd. Hoe oud die burcht
was, of zij gebouwd was van zwaren steen, is mij niet bekend; maar daar
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stond een hooge burcht. Niet ver van de Oude Brug, en van de andere die
daar vroeger gelegd was, naar ik meen. Niet ver van daar was de brug die
genoemd was naar de plechtige overgang van de priesters (ele processie). Evenals nu stonden toen de beide oevers (als Oude en N. zyde) tegenover elkander.
En daar was de burcht aan de westzijde. (bl. 122).
Gijsbrecht zuchtte, en verliet het verbrande slot, onzeker ofhet lot gunstig
was aan het geslacht van Aemstel. ...
Het was verbrand en het vuur had den burcht bijna verteerd. De onstuimige
Amstel kookte van het gloeiende water. Evenals de legende zegt, dat de Phoenix,
uit het vuur herboren wordt, en dan, hoe meer hij door het vuur vergaat,
toch des te minder verteert; zoo ook verhief Amsterdam door het vuur op
nieuw het hoofd, en kreeg het zijn glans van den brandstapel. (BI. 121)
Dit vers moet als volgt gelezen worden:
Tamque perire minus, quam, etc.
of: Tumque"
"
q1lttm, etc.

XXXVI

Uittreksel van het Testament van Agneta Bloek, hmsvrouw van Sybrana de
Flines I8 Dec. I694. Notans JacoDus van den Ende. (Zie bI. 136)•
•... Zij legateert aan en ten behoeve van den armen van de Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Doopsgezinde Gemeenten binnen Amsterdam, onder
dewelke leeraars zyn Jacobus Abrahams7 van Vleuten en Dr Galenus Abrahams,
F. 2000.- Verder aan het Weeshuis, ook tot onderhoud en van aankweeking
van goede en bequame leeraars in de meergemelde Gemeente, F. 2000.Onder de erfgenamen: de kinderen van Maria Block Antonisz; Maria de Neufville en haar kinderen, aan de kinderen van Ida de Neufville, idem van Agatha
de Neufville, idem van Anna de Neufville ... Idem aan Anna en Elizabeth de
Flines, dochter van haar testatrice's welgemelden man, Sybrand de Flines,
ieder de som van F. 3000.- eens van twintig stuyvers het stuck. Item aan
Maria van Beecq dogter van Maria Block Anthonisz, een lyfrentebrieff van
hondert gulden '5 jaars staande ten lyve van de zelve Maria Blocq Anthonisz .•.
Voorts aan Ida B1ocq, dochter van Wylen Anthony Blocq haren broeder, een
lyfrentebrieff van F. 180.- staande ten Iyve van Ida Blocq Anthonisz ten
laste van de stad Tiel. Verder aan degene dewelcke op de conditien hier na
vermeld, de Hoffstede Vyverhoff zal aannemen ende mitsdien ook de conditien
daarby ende nevens ge voegt zal komen te voldoen, alle haeT testatrice's konst
van Vogeltjes, planten, kruiden, ende andere gewassen, met waterverf gedaan
of geschildert, om by de voorsz. Hofstede te verblijven; item aan Maria, Ida,
Agneta, ende Agnes de Neufville, dochters van NeJleke B10cq zalg, of by vooroverlyden van een of meer van dezelve, aande langstlevende van haerlieden,
alle haar testatrices dederen van zyde, linnen, wolle, ende 't geen verders tot
haar testatrices lyve of hoofde behoorende zal zyn: Ende laatstelijk aan de
kinderen van wylen Direk, Anthony ende Nelleke B1ocq, hare broeders ende
zuster zaliger, ieder hooft voor hooft, alle haer testatrices huisraet, meubelen
ende inboedel, porceleynen, schilderyen,. juweeJen, rariteyten, silverwerck, gedruckte boeken ende voorts alle het geene daaronder gerekent kan worden,
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en waervan hiervoren int bisonderniet en is ge disponeert geworden ...• Zij
verklaart haar wille ende begeerte te zyn, dat Agneta Blocq, weduwe van Anthony Blocq zaliger op rekeninge van hare erfportie zal mogen aannemen (zoo
sy dat gerade vind) haar testatrices huis ende erve, staande op de Heeregragt,
by de Leliegracht binnen dese stad ende dat voor F. 3000.- contant. (Verder
wordt genoemd Ameldonck Blocq, zoon van haer testatrices broeder Dirèk Biocq.)
XXXVII

Extract-Inventaris, 2.5 April nOl; No/s. Dirk '11. d. Groe, (Zie bladz. 82)
van alle de goederen en de middelen, toebehoorende Pieter m 'Jan de Wolf
kinderen van de Hr Pieter de Wolf zaliger gecomen, soo van hun ouders
(waeronder mede begrepen is de erffenisse van haer oom Adriaan van Hoeck
zaliger als mede gecomen van hunne outmoeije Sara de Wolf, zaliger soo als
deselve onder de administratie van de Heeren Christiaen van Hoeck, Adriaan
van Hoeck Janssoon ende Anthonio Bierens als haare voogden sijn geweest,
bestaande in die geene die hier vervolgens werden gespecificeert ende door de
voorsz voogden opgegeven als namentlijck
Een pourtraict van Joost van de Vondel . . . . . . . . . . f 24.Twee pourtraiten van de overgroot(vader) en overgrootmoeder \'an
de Erven van Pieter de Wolf • . . . . . , . . • . . • " 60.Een dito van Pieter de Wolfs grootmoeder . . . . . ... • . " 24.Een schilderij van de hofstede in de Purmer genaemt Wolf en Hoeck ,,200.Een strandt van Backhuijsen
" 150.Een waterval van Everdingen . . . . .
" 70.Een landschap van Vroom • . • . . .
" 30.Een ovael spiegeltje met een vergulde lijst
. " 6.Een schilderije van Metsu twee landschapjens van den ouden Vroom " 60.Een stllieven van Calf . . . . . , • . • . .
" JOo.Een dito met beesjens van Bartholomeus van der As
" 40.-Twee landschappen van Gaspar Poussijn • . . • .
" 120.Twee Italiaensche stuckjens van Bique. .
" 120.Een schilderij van de Hofsteede Wolf en Hoeck in 't cleijn van van
der Heijden . . . . . . • . . . . . . .
" 30.Een pourtrait van Pieter de Wolf van Backhuijsen
Een schilderij van Sachtleven • • . . • . • .
De kaert van Wolf en Hoeck met lijst. . • . .
Een geboorte wensch van Pr de Wolf gedaen door Backhuijsen
Een pourtrait van een kindt. • . . . . . •
Twaelf gietseltjens van de Roomsche Keijser
Een lantaarn amagica • . . . •
Een boeck de Statue na Perrier • .
Een boeck met 35 stux tekeningen .
Een dito met verscheijden tekeningen
Een dito met bloemen. . . . . .

"
•

40·-

"

50.-

"

20.-

"

20.-

. "

6.-

"

20.-

"

6.-

,.

2.-

" 110." 110." 100.-

343
Een dito met bloemen. . . . .
. . . . . . . . . . J 40.Een boeck gedruckte bloemen en gewassen . • • . . . . . . " 4.Deze volgende schilderijen gecomen uijt het sterfhuijs van Sara de Wolf:
Een pourtrait van Clementia van de Vondel overgrootmoeder van
de kinderen. . . . . . . . . . . • . • . . . . .
J 100.Een pourtrait van Pieter de Wolf. . . . . . . . . . . .
" 4.tot hier toe uyt het sterfhuys van Sara de Wolf.

XXXVIII
Uit dm invmlaris van Agneta Bloek, weduwe Sybrant de FlIlles. Nola1'is J.
Backer U-IJ Sept. I704. (Zie bladz. 136).
Een penning van Joost van den Vondel in een doosje
f 5·Een zeetje . . .
" 4°·Een landschapje .
"
5°·Een harder
" 3·Een lantschap
" 10.Twee stikkies, 't eene van een paert en 't ander van een ezel
,. 25.Een stick met gevogelte en vruchten
'I
3.Een jongentie met een hontie
" 4.Twee italiaense gebouwen .
" 40.Twee lantschapjes op coper
" 25.Een strantie . . .
" 15.Een out manstrony.
" 15.Een landschap
" 60.Joos van de Vondel
• " 5.2 groote schilderije van Withoos
.. 25.2 stukjes Sagtleeve en een boerekermis
.. 8.(Een inleiding of slot is niet bewaard bij deze lijst van voorwerpen en meubelen.)
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staat: Susannna
lees Susanna
4, Noot,
Elant
Elout
14. regel 4 v. bov.
" Eefgen
IJ v. bov.
Elsgen
3 1,
" II v. bov. " im pleri(e?)
" impleri(er?)
47,
"
"
I V. o. Noot is uitgevallen: bladz.
54,
lees obligatiën
70, regel 8 v. ond. staat: obligatinë
14 en 20 v. ond. staat: sympathiëen lees sympathieën.
71,
"
lees wekt wel
4 v. bov. staat: wel wekt
74,
2 V. bov.
Cornells
Cornelis.
76,
" IJ V. bov. " een zoon van " . zoon of broeder van
79,
" bewerkiug
bewerking
4 v. bov.
95,
"
"
" F. H. L. Tiedeman,
111 en 124, Noot
Tydeman,
" bI. 05, Vondel " bI. 85, verder
124, Noot 2
" genot.
genot
124. regel 8 v.ond.
" aandacht
aandaght
137,
5 v. ond.
"
"
"
lijmen,
II V. bov.
rijmen,
140,
" verstrae
" vestrae
148, "
7 v. bov.
"
strijkperk
156, Noot
strijdperk
" Petraea:
" Petrarea:
lé3, Noot
" zedigheîd
" zedigheid
167, regel 12 v. bov.
"
" signa tarnen
signo tamen
8 v. ond.
167,

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

172,
180,
190,
192,
206,

"

"
"

2og,

"

218,
287,

"

300,

"

"

"

"

"

2 v. ond.
16 v. bov.
11 v. ond.
2 V.

bov.

20 V• bov.
2 v. bov.
1 v. ond.
10

v. ond.

6 v. ond.

" prospera
prospero
" Huygens,
N. Huygens,
" onbreckt
" ontbreekt
" geen goeden
" goeden
" slechts één
" stellig één
" XXXlb
" XXXI.
"
moet vervallen (Bijl. XXXIII).
lees akten.
staat: akte.
XXIXa.
XXX
" VI
" V
~

"

"

Bladwijzer op de Oorkonden

Bijl.
Testament van Willem de Wolff en Tanneken
18 Aug. 1592
Symons,
Test. van Joost van den Vondel en Sara Cranen. 15 Juli 1597
Test. van Willem de Woff en Tanneken Symons, 6 Maart 1598
Joost van den Vondeill bij een huisoverdracht
aan Michel Michelsz. van Vaerlaer.
14 Dec. 1598
Volmacht van de voogden der kinderen van
Willem de Wolff .
. 30 Mei
Test. van de Wed. W. de Wolff, Tanneken
Symons,
10 Juni 1598
Test. van Anneken de WolffWsd., Wed. vanJ.
Trigau . •
10 Juni 1598
Verklaring van Roemer Visscher
8 Maart 1599
Test. van Joost van den Vondel 11 en Sara
Cranen.
. 16 Juli 1602
Voogdij der kinderen van Anneke de Wolff. 30 Oct. 1603
Joost van den Vondel II doet afstand van rente
te Antwerpen
. 18 Juni
Verklaring van Tanneken Symons Wed. W. de
Wolff
. IS Juli
Verklaring van Abraham de Wolffbetreffende
de zaken van Tanneken de Wolf!.
• . 21 Juli 1606
Test. van Joost van den Vondel en Sara Cranen. 21 Jan. 1608
Test. van Joost van den Vondel en Sara Cranen. 26 Jan. 1608
Ontheffing van Hans Michiels als toekomstig
voogd der kinderen van Joost van den Vondel
II en Sara Cranen
•
2 Feb. 1608
Benoeming van Abraham en Carel de Wolff
tot voogden over de voorkinderen van Hans
de Wolff .
. 20 Aug. 1611
Overeenkomst v. Sara Cranen en Joost van den
Vondel. "
•
14 Jan.
Test. van Joost van den Vondel en Maeyken
de Wolff .
7 Dec. 1613
Gift van Sara Cranen aan Hans de Wolff.
10 Maart 1614
Procuratie van Hans de Wolff .
11 Maart 1614

Bladz.
11

I
11

11

III

12

IV

12

V

VI

9

13
144

VII
VIlIab

IX

4

X

14

XI

26

XIIa
XlIb

18

XIII

19

31

XIV
XV

16
21
2-

346
Bijl.
Volmacht van Michiels van Vaerlaer.
14 April
Procuratie van Paulus Buys .
19 Juli
Insinuatie door Clementia van den Vondel,
Wed. de Wolff.
.23 Sept.
Verklaring van Laurens Joosten Baeck •
• 13 Feb.
Beschikkingen betreffende de voorkinderen
van Hans de Wolff .
•
19 Mei
Testament van Agneta Wielsz .
3 Nov.
Schenking van grond door de kinderen van
Roemer Visscher .
•
14 Nov.
Volmacht van Jasper van TongerJo
. 21 Dec.
Test. van Jan Az. Bruyningh en Catharina van
den Vondel.
14 Juni
Test. van Clementia van den Vondel
1-3 Sept.
Brief van Willem van den Vondel
I Maart
Idem
•
IS Maart
Idem
15 Maart
Willem van den Vondel als advocaat voor
den handel
• •
. 29 Sept.
Legaat van Sara Cranen aan Clementia van
den Vondel.
••
. 11 Maart
Test. van Clementia van den Vondel
. 11 April
Attestatio Vitae der familie v. Roemer Visscher 20 Mei
Testament van Sara Cranen.
• • . 26 Jan.
Aankoop van een huis door Clementia van
den Vondel .
. , 23 Aug.
Test. van J. Az. Bruyningh en Catharina van
den Vondel .
4 Oct.
Test. van Sara Cranen .
•
. 28 Aug.
Idem
•
• 23 Maart
Aanvulling van het Test. van Sara Cranen
3 April
Boedelscheiding van Sara Cranen.
. 12 Mei
Legaat aan Mr Henriek Ebbius..
12 Maart
Test. van Clementia van den Vondel
4 Feb.
Beschikkingen betreffende de kinderen van
Hans de Wolffen Clementia van den Vondel 4 Feb.
Test. van Laurens ]oosten Baeck en Diewertgen Jacobs Harenkarspel
17 April
Verklaring over Mr Henriek Ebbius .
Test. van Joost van den Vondel (de Jonge)
en Aeltje Adriaens van Baneken. .
3 Juni
Aankoop van een graf voor Clementia van
•
den Vondel.
Test. van Joost van den Vondel (de Jonge)
en Baerte Hooft
16 Feb.

1614
1614

1618
1620

XVI

22
62

XVII

22
7

XVIII

1624
1624
1625
1625
1625

Bladz.
19
17

XIX

143
21
262
64
42
44
45

1627

XX

55

1628
1628
1633
1634

XXI

65

XXII
XXIII

146

69

1635
1635
1636
1637
1637
1637
1640
1641

74
262

XXIV

69
69

XXV
XXVI

69
70
229
74

22

1641
1642
1643

XXVII

1644

XXXIII

191
81

1652

XXIX

194

347
Bijl.
Testament van Elisabeth de Wolff, Wed.van
Erpecum .
4 Sept.
Insinuatie van Joost van den Vondel (de Jonge)
aan Pieter Wz. Hooft.
. 21 Jan.
Idem
. 25 Feb.
Akkoord van Joost van den Vondel (de Jonge)
en Barend Crans
. 17 Jan.
Schuldbekentenis van Joost van den Vondel
• . 18 Sept.
(de Jonge).
Baerte Hooft machtigt Hildebrand Sobbe. . 23 Juni
Verklaring over het optreden van Joost van
den Vondel (de Jonge) tegenover Hildebrand
Sobbe. .
•
•
. 28 Aug.
Relatie der Holl. Missie van de Jezuïeten.
Joost van den Vondel als voogd over zijn klein.
kinderen
3 Feb.
Idem
. 10 Nov.
Mutueel testament van Vondels kleinkinderen 30 Maart
Verklaring van Jos. Ben Abr. Athias
8 Mei
Joost van den Vondel verklaart zich finantieel
onmachtig..
• 28 Juni
Getuigenis van Dirk van Ryswyck en Barend
Dirkx Crul
2 Sept.
Testament van Anna van den Vondel. • . 11 Juli
Catharina Bruyningh stelt Pieter de Wolff
aan tot beheerder van hare goederen
. 24 Sept.
Akte van verdeeling der goederen van Clementia van den Vondel
7 Jan.
Joost van den Vondel (de kleinzoon) verbindt
zich als adelborst.
. 25 Dec.
Vertaling der verzen van G. C. Plemp.
Inventaris van Lodewijk van Erpecum .
4 Nov.
Volmacht der familie Rodenburgh over de
erfenis van L. Pz. Spieghel
2 Feb.
Verklaring ten bate van Grietje Nacken
• 11 Mei
Idem
• . 18 Mei
Test. van Agnes Blok huisvrouw van Sybrand
de Flines .
•
. 18 Dec.
Inventaris van Grietje Nacken
•
6 Juli
Inventaris van Pieter en Jan de Wolff .
• 25 April
Inventaris van Agneta Block Wed. Sybrand
de Flines .
Sept.

1652

XXIXb

Bladz.
286

1653
1653

200
201

1654

203

1656
1657

XXX
XXXI

204
206

1657
1661

XXXII

205
65

1667
1667
J668
1669

XXXIIIa
XXXIV

1673
1673
1675

208
208
208
264
213

XXXIII

270
214

1675

261

1677

81

1686
XXXV
1692
1693

271
217
218

1Ó94

1694
1694
1635
1701

217
133
274

XXXVI
XXXVII

136
318
82
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256
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343
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GENEALOGIE VONDEL
Eerste Generatie
I

JOOST VAN DER VOND ELLEN I van Antwerpen, t voor 1604. Hij
huwt: a. in 1545 Anna van Uffele, en b. vóór 1557: Catharina Sampsons, t 1604. Uit dit tweede huwelijk zijn 4 kinderen bekend.
Zie 2-5.
Tweede Generatie

Kinderen van Joost I en Catharina Sampsons.
Zie I.
2 JOOST VAN DEN VONDEL 11, geboren te Antwerpen, t te
Amsterdam, begraven 12 Feb. 1608 in de Oude Kerk. Hij
huwt: a.•.. ? en b. in 1585 Sara Psdr. Cranen te Keulen,
dochter van Pieter Cranen en van Clementia X ..•. (Zie Vrouwelijke lijn A). Zij sterft te Amsterdam l2 Mei 1637. Uit dit
huwelijk zijn zeven kinderen geboren.
Zie 6-12.
3 CATHARINA VAN DEN VONDEL, geb. te Antwerpen, gedoopt
18 October 1563 in de Kathedraal aldaar, leeft nog in 1604.
4 CHRISTINA VAN DEN VONDEL ged. in de Kathedraal te Antwerpen 13 Sept. 157°, leeft nog in 1604.
5 SUZANNA VAN DEN VONDEL, ged. 22 Aug. 1572 in de Kathedraal te Antwerpen, huwt in 1594 te Keulen François Provoost, geb. te Antwerpen_ Zij leeft nog in 1604.
Derde Generatie
Kinderen van Joost Il en Sara Cranen.
Zie 2,
6 CLEMENTIA VAN DEN VONDEL, geb. te Keulen in 1586, t 1641.
Zij huwt in Juni 1607 Hans de Wolff, zoon van Willem
de Wolff en van Tanneken Symons Putze. Hij is in 1607
weduwnaar van Neeltgen Cornelisdochter en sterft voor 1615
te Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren
(Zie 2) Genealogie de Wolff

360
7 JOOST VAN DEN VONDEL, geb. te Keulen 17 Nov. 1587. Hij
woont sedert 1596 te Amsterdam en sterft aldaar 5 Feb. 1679.
Op 20 Feb. 1610 gaat hij in ondertrouw met Maeyken de Wolff,
geb. te Keulen 1586, dochter van Willem de Wolff en van
Tanneken Symons Putze (Zie Gen. de Wolff 6). Zij wordt
begraven den IS Feb. 1635 in de Oude Kerk te Amsterdam.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
Zie 13-17.
8 SARA VAN DEN VONDEL, geb. te Keulen in 1594. Zij woont
sedert 1598 te Amsterdam en is aldaar begraven 9 April
1630 in de O. Kerk. Zij huwt aldaar 20 April 1614Joost Willemsz van Nyekercke, geboren in 1588, die haar overleeft. De
namen der 5 kinderen uit dit huwelijk zijn onbekend. (Zie bI. 326.)
9 REBECCA VAN DEN VONDEL leeft 16 Juli 1602.
10 PETER VAN DEN VONDEL leeft 16 Juli 1602.
I I
CATHARINA VAN DEN VONDEL, geb. te Amsterdam in 1602,
woont op de Heerengracht en sterft in 1675. Zij gaat 14Juni 1624
in ondertrouw met Jan Ariszen Bruyningh, geb. in 1002. Hij
woont dan op den N. Z. Achterburgwal en leeft nog in 1637.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren (Zie Vröuwelijke lijn B.)
I2 WILLEM VAN DEN VONDEL geb. 1603 te Amsterdam. Hij
wordt 10 Mei 1623 te Leiden als student ingeschreven en is
in 1627 advocaat, wonende in de Berghstraat. Hij sterft ongehuwd en' wordt begraven 12 Jan. 1628 te Amsterdam.
V ier d e Gen era tie.
Kinderen van Joost v. d. Vondel en van Maeyken de Wolff(zie 7).
13 JOOST DE JONGE, geboren in 1612 te Amsterdam, woont op
de Blauwewal, als hij 7 Augustus 16430ndertrt. met: a. Aeltje
Ariaens van Bancken, geb. in 1622 t 1648, dochter van
Ariaen Fransz van Bancken en van Geertie Adriaens Block.
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Zie 18-20.
Hij huwt 21 Mei 1650: b.Haerte Hooft, Wed. van Dirck Hooft,
geb. in 1618, dochter van Krijn Hooft en van Maria van BronckZie 21 en 22.
horst. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
i4 ANNA VAN DEN VONDEL, geboren na 7 Dec. 1613, en ongehuwd t 2 December 1675.
15 Kind, begraven 29 Mei 1618 in de Oude Kerk.
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SARA VAN DEN VONDEL, geboren in 1625 en begraven 12 September 1633 in de Oude Kerk.
KONSTANTIJN VAN DEN VONDEL, geboren en gestorven in 1632.

V ij f d e Gen era tie.
Kinderen van Joost den Jonge en v. Aeltje van Bancken (zie 13a).
18 ADRIAAN VAN DEN VONDEL, geb. te Amsterdam 1644, begraven
22 Aug. 1664 in de N. Z. Kapel.
19 WILLEM VAN DEN VONDEL, geboren te Amsterdam in 1646,
t I I Mei 1670 en begraven 16 Mei in de Nieuwe Kerk.
20 MARIA VAN DEN VONDEL, geb. 1648, t 7 Dec. en is begraven
17 Dec. 1668 in de Nieuwe' Kerk.
Kinderen van Joost den Jonge en van Baerte Hooft,
(zie 13b).
21 JOOST VAN DEN VONDEL, (de kleinzoon,) geboren te Amsterdam 1651, schoenmaker, later "adelborst", (d. i. zeesoldaat.)
Hij huwt in 1674 te Amsterdam: a. Aeltje van Rechteren uit
Xanten; en huwt 2 Maart 1677 kerkelijk te Haarlem en 11
Juni 1678 burgerlijk te Amsterdam: b. Margrita Nacken, die 8
Juli 1695 sterft te Amsterdam. Hij sterft kort na 1686 op 't
schip "Nederland" . Uit dit huwelijk is éen kind geboren. (Zie 23.)
22 Kind geb. 1656 en gestorven Mei 1656.
Zes d e Gen e r'a tie.
Kind van Joost den kleinzoon en van Margrita Nacken. (Zie 21).
23 JOOST VAN DEN VONDEL, geb. in 1681, woont te Waalwijk
en huwt aldaar 7 Juli 1704 Jacoba du Bois, t 80ct. 1721,
als weduwe. Uit dit huwelijk is een kind geboren. (Zie 24.)
Z e ven d e Gen era tie.
Kind van Joost van den Vondel en \fan Jacoba di.. Bois. (Zie 23).
24 JACOBUS 'VAN DEN VONDEL, geb. na 1704. Hij hield te Waalwijk een Fransche kostschool.
V rou we lij k e Lij n en.

A.
CLEMENTIA X.
Zie 2.
Clementia X. ... huwt a. Wielss van Ceulen. Hun dochter
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Agneta Wielss huwt Dirk Cnobbe t vóór Nov. 1620:. b. Pieter
Cranen. Hun dochter is Sara Cranen.
B.

Kinderen van Catharina van den Vondel en van Jan Ariszen
Bruyningh.
Zie 11.
Anna Bruyningh geb. 1625. Zij wordt in 1641 katholiek en
in 1658 geestelijke zuster.
2
Rebecca Bruyningh. Zij huwt in 1659 Jhr. Reynier van Estvelt op Vlierbeek.
3 Arnoldus Bruyningh, geboren 1627 en katholiek gedoopt
24 Maart 1643 in de "Krijtberg."
4 Catharina Bruynillgh (geestelijke zuster ?). Zij leeft in 1675
ongehuwd te Hoorn.
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KWARTIERSTAAT VONDEL

GENEALOGIE DE WOLFF

Eerste Generatie
WILLEM DE WOLFF, t voor 30 Mei 1598, hij huwt te Keulen
Tanneken Symons Putze; dochter van Symon Putze en peettante van Cornelis Symons Putze, haars vaders kleinzoon. Zij
wordt geboren in 1556 en sterft voor Mei 1607. Uit dit huwelijk
zijn 8 kinderen geboren.
Zie 2'9.
Tweede Generatie
Kinderen van WILLEM DE WOLFF én van Tanneken Symons Putze.
Zie I.
2 HANS DE WOLFF. geboren te Keulen 1574, t voor 1615. Hij
woent in de Warmoesstraat, als hij 8 Dec. 1601 te Amst. in
ondertrouw gaat met: a. Neeltgen Cornelisd. geb. 1576. Uit
dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.
Zie 10-12.
Hij gaat 19 Mei 1607 in ondertrouw te Amst. met: b. CLE~
MENTIA VAN DEN VONDEL (Zie geneal. Vondel 6) Uit dit
huwelijk zijn 5 kinderen geboren.
Zie 13-17.
3 SARA DE WOLFF geboren te Keulen in 1577. Zij gaat 21 Dec.
1596 in ondertrouw met Hans EIberdinek. die toen te Emden
woonde. Kinderen onbekend.
4 ABRAHAM DE WOLFF, geboren 1579 (?). Hij is voor 1602 te
Rome en leeft nog 16 Mei 1618. Huwelijk niet bekend.
S ANNEKEN of TANNEKEN DE WOLFF, geboren voor 1583. Zij
leeft nog in 1606. Zij huwt met: a. Jan Trigau, t voor 10 Juni
1598, kinderen overleven hem. Zij huwt voor 300ct. 1603 te
Amsterdam met: b. Daniel van Schaerdenberch, Weduwnaar
van Neeltgen Martens uit Middelburg. Uit dit huwelijk leeft
nog in 1660 een dochter Hestervan Schaerdenberch, wonende
op den Blauwburgwal.
6 ISAAC DE WOLFF, geboren te Keulen 1583, gaat 13 Jan. 1609
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te Amsterdam in ondertrouw met Lysbeth Simonsd. van
vóór II Febr. 1621. Uit dit huwelijk zijn
Delfshaven. Hij
twee kinderen geboren.
Zie 18 en 19.
7 CAREL DE WOLFF, geb. in 1585 (?) t tusschen 161gen 1621.
Hij huwt vóór 29 Jan. 1614 Maria Verdonck.
8 MAEYKEN DE WOLFF, geboren te Keulen 1586. Zij gaat 20 Nov.
1610 in ondertrouw met JOOST VAN DEN VONDEL (Zie Vondelgenealogie . 7)
9 ELISABETH DE WOLFF, geboren te Keulen in 1589. Zij leeft
nog 4 Sept. 1652 en gaat 22 Juni 1612 in ondertr. met Jan
van Erpecum, geboren te Aken in 1586 en t vóor 4 Sept.
1652. Hij woont dan op het Water .,In 't Groene Hart" Uit
dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. Zie Vrouwelijke Lijn A.

t

Derde Generatie
Kinderen van Hans de Wolff en van Neeltgen Comd.
Zie 2 a.
10 Een kind, begraven in de Nieuwe Kerk 5 Juni 1602.
II ELSGEN DE WOLFF, geboren na 1602. Zij huwt Abraham Claese.
Hun dochter is Baerte Abrahams t 1698.
12 WILLEM DE WOLFF, geboren in 1606. Hij woont op de Coningsgracht, als hij 14 Jan. 1627 in ondertrouw gaat met Catharina
Veynkels uit Aken, geboren in 1605. Zij woont dan op de
N. Zijds Melkmarkt en is €en oomzegster van Jan van Erpecum (Zie 9.) Uit dit huwelijk is een kind geboren. Zie 20.
Kinderen van Hans de Wolft" en van Clementia van den Vondel.
Zie 2 b.
13 ANNA DE WOLFF, geboren in 1608. Zij leeft nog in 1665. Op
2 Jan. 1630 gaat zij in ondertrouw met Jacob van der Vecht.
geboren in 1606 te Middelburg. Hij sterft voor 16 Nov. 1665.
Hun dochter Clementia van der Vecht wordt geboren in 1645.
(Zie 21). Zij hadden nog een jongeren zoon Pieter v. d. V.
Beiden t vóor 1698.
14 SARA DE WOLFF, geb. 1609. t ongehuwd na 12 Dec. 1698 •
. IS HANS DE WOLFF DE JONGE, geboren in 1614, t voor 1674.
Hij is Sycramer in de Warmoesstraat, als hij 20 Feb. 1643te Amsterdam in ondertrouw gaat met: a. Comdia Block,
geboren te Amsterdam in 1623 of 1624, dochter van Pieter
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Adriaansz Block van den Nieuwendijk. Hun eenig kind, zie 2 I.
Hij huwt 1649: b. Agnes Block, dochter van Arend Block en
van Ida Rutgers. wonende op de Coningsgracht. Zij is geboren te Emmerik 29 October 1629 en sterft te Amsterdam
20 April 1704. Zij hertrouwt 9 September 1674, wonende
op de Keizersgracht, met Sybrand de Flines, koopman op het
Singel, Weduwnaar van Maria Jacobs Gysen, geb. 30 Juni 1623.
Agnes t op Vijverhof aan de Vecht 21 Juli 1697. Uit dit
huwelijk is een kind geborell.
Zie 22.
16 REBECCA DE WOLFF, geboren 8 April 1615, t na 12 Dec.IÓ98.
Zij huwt 20 April 1636 Gilbert de Flines Phz., geb. 10 Dec.
1611 t 24 Oct. 167 I. Hun zoon Philips de Flines huwt 1663
Susanna Rutgers, en leeft nog in 1698.
17 Maria de Wolff (?) geboren in 1612 t 14 Juni 1614.
Kinderen van Isaac de Wolff en van Lysbeth Simonsd.
Zie 6.
18 ANNA MARIA DE WOLFF. Zij huwt vóor of in 1652 den
weduwnaar' Jacob Franszen de Vries, t voor 1663. Uit dit
huwelijk zijn 5 kinderen geboren. Zie Vrouwelijke Lijn B.
19 CAREL DE WOLFF, geboren 1618. Hij gaat 28 Oct. 1642 in
ondertrouw met Adriana Casparsd. van Baerle, geb. in 1614.
Vierde Generatie
Kind van Willem de Wolff en van Catharina Veynkels; zie 12.
20 HANS DE WOLFF tongehuwd.
Kind van Hans de Wolff den Jonge en van Cornelia Block. Zie 15 a.
21
PIETER DE WOLFF, later "Heer van Wolvenhoeck," geb. 1646.
t 1 April 1691. Hij gaat 30 Nov. 1665 te Amsterdam in
ondertrouw met: a. Clementia van der Vecht t 1677. (Zie 13)
b. Suzanna van Hoeck' t IQ Oct. 1693. Uit dit huwelijk
werden 2 kinderen geboren.
Zie 23 en 24.
Kind van Hans de Wolff en van Agnes Block.
Zie 15 b.
22 MAEYKEN DE WOLFF begraven IQ Nov. 1674 in de Westerkerk.
V ij f d e Gen era tie
Kinderen van Pieter de Wolff en van Suzanna van Hoeck. Zie 21 b.
23 PIETSR DE WOLFF t na 1701.
24 JAN DE WOLFF t t;la 1701.
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verstaen
V rou wel ij k e Lij n lId e Wol ff"

A.
Kinderen van Elisabeth de Wolffen van Jan van Erpecum. Zie 9.
WILLEM VAN ERPECUM, gehuwd voor 4 Sept. 1652.
2 TANNEKEN VAN ERPECUM, geb. 26 Aug. 1619. nog ongehuwd
op 4 Sept. 1652 ; t 25 Dec. ló55.
3 ISAAC VAN ERPECUM nog ongehuwd op 4 Sept. 1652
4

CAREL VAN ERPECCM"
"
"
"
"
t voor 4 Sept. 1652. Kinderen overleefden hem.

5 JAN VAN ERPECUM

B.
Kinderen van Anna Maria de Wolff en van Jacob de Vries. Zie 18.
TRY NT GEN DE VRIES, gebóren 1634. t vóor 1684. Zij huwt
Mei 1658 Jacob Linnich Jr., koopman, geboren 1635, die 3
Sept. 1684 opnieuw in ondertrouw gaat met Ida Block geb.
te Emmerik, dochter van Arend B. en van Ida Rutgers, dus
zuster van Agnes. (Zie 15) Ida t I I Juli 1693.
2
CLEMENTIA DE VRIES. Zij huwt Gerrit Staats.
Hun dochter Aleyda Staats wordt 5 Juni 1673 gedoopt.
3 FRANS JACOBSZ DE VRIES leeft in 1663.
4 JOOST JACO~SZ DE VRIES wordt 19 Jan. 1663 begraven in de
Noorderkerk. Hij is gestorven ten huize van zijn moei de
Wed. van Joost Fransz. de Vries.
5 IZAAK JACOBSZ DE VRIES leeft in 1663.

