
De Schilder Frans Carree en zijne teekeningen voor
de lajkstatie van Vorst Willem Frederik van Nassau,

door

Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT.

In de boekerij van het Friesch Genootschap bevindt zich
een zeventiende eeuwsch schetsboekje, dat daaraan is
geschonken door wijlen den heer Mr. W. J. van Weideren
baron Rengers en dat blijkens het opschrift op een der
eerste bladzijden portretstudies bevat voor de personen,
die deelgenomen hebben aan de begrafenis van Vorst Willem
Frederik van Nassau-Dietz, bijgezet in de Jacobijnerkerk
te Leeuwarden, op 15 December O. S., of 25 Dec. N. S.x)
1664. Deze begrafenis is op 25 aan elkander aansluitende
bladen in prent uitgegeven door Sixtus Regneri Arumtsma,
Allardus Stellingwerf en Sachaeus Sibema. Zij wordt in
de bekende catalogi van Fred. Muller onder Nr. 2199 en
van Stolk onder Nr. 2305 beschreven. Blijkens het opschrift
is zij geteekend door F(rans) Carré of Carree2) en gegraveerd
door M. Noë en C. Appeus, terwijl P. Langweer het schrij-
ven der vrij uitgebreide opschriften heeft op zich genomen.

Wij treden ditmaal niet in nadere bijzonderheden over
de gedrukte uitgave, doch houden ons uitsluitend bezig

') Fred. Muller zegt 15 Dec. 1664 O.S. of 6 Jan. N.S. Dit kan
niet juist zijn. Het verschil tusschen O.S. en N.S. bedroeg in de
XVIIe eeuw slechts 10 dagen. 6 Jan. N.S. vond op de brug te
Franeker het ongeluk van Johan Maurits van Nassau-Siegen, die
uit Leeuwarden, waar hij de begrafenisplechtigheden had bijge-
woond, naar Holland terugkeerde, plaats.

2) Beide schrijfwijzen komen voor. Wij volgen die, welke door
Thieme-Becker is aangenomen.
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met het in den aanhef genoemd boekje met schetsen voor
de portretten.

Over den maker van deze behoeft geen twijfel te bestaan.
De uitgave vermeldt uitdrukkelijk Frans Carree als den
teekenaar en aan hem zijn dus de schetsen toe te schrijven.

Deze Frans Carree was de stamvader der vrij uitgebreide
schildersfamilie van dien naam. Niet minder dan twee zonen,
zes kleinkinderen en een achterkleinkind waren eveneens
schilder, zij het dan ook geene kunstenaars van zeer hoogen
rang. Hij zelf werd omstreeks 1625—'30 te Antwerpen uit
katholieke ouders geboren en zou Jesuïet worden, doch trad
tot het protestantisme over. Hij woonde van 1650 tot 1660
in den Haag en Amsterdam en zou volgens Moes in Thieme's
Künstlerlexikon kort daarop hofschilder te Leeuwarden zijn
geworden. Waaruit dit blijkt, is mij niet bekend. Het is
wellicht alleen afgeleid uit zijn aandeel aan de lijkstatie
van Willem Frederik. *) Op het einde van 1669 moet hij
te Leeuwarden aan de pest zijn gestorven. Het genoemde
lexikon geeft over het karakter van zijne kunst niets en ver-
meldt slechts twee schilderijen van zijne hand: een dorps-
kermis in het bezit van den vorst van Liechtenstein en eene
herbergscene in de Amalienstiftung te Dessau, beide van
het jaar 1657. Dit laatste en twee andere stukken terzelfder
plaats kunnen uit de erfenis van Albertine Agnes aan hare
zuster Henriette Catharina te Dessau zijn overgegaan, doch
bewijzen zijn hier niet voor. In geen der inventarissen
van schilderijen der Friesche Nassau's wordt één schilderij
van hem met name genoemd. Andere mij bekende schil-
derijen dragen jaartallen van 1654 tot '67. Zij verraden
bijna allen den invloed van andere meesters zooals G. Dou,
J. Steen, A. v. Ostade en Pieter Vereist. Zijn meest aan-
trekkelijke stukken zijn de dorpskermissen met veel gewoel

') Uit eene acte in het Klein-Consentboek van Leeuwarden van
1664, blz. 66 v. blijkt dat Frangois Carré, mr. Schilder en Geer-
truit Buis, echtelieden, een buitenhuis aankoopen voor 300 goud-
guldens; hij komt daarin niet voor, als verbonden te zijn aan
het „Hof van Sijn Genade". R. Visscher.
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van menschen tusschen huizen en kramen, in sommige
opzichten aan Jan Steen en W. Kool, in andere aan Barend
Gael herinnerende.

O.TI kort te gaan, Carree was een kunstenaar van weinig
zeltstandigen aard, die het goede nam waar hij het vond
en het met bescheiden talent navolgde. x)

Tot zijn beste werk behooren onze portretjes, die aan
het werk van Gerard ter Borch herinneren. Er is veel
individualiteit in de verschillende koppen en gelaatsuit-
drukkingen : de welgedaanheid van den aristocraat in het
eene, het elegante in de verschijning van den andere, het
ouderwetsch burgerlijke van den derde komt goed tot uit-
drukking. Menig gelaat getuigt van een zwaren levensstrijd,
menig ander van een onbekommerd, zelfbewust bestaan.

Het zijn alle uitvoerige teekeningen van de koppen met
de bef, het overige gedeelte der kleedij was overbodig. Zij
was bij alle deelnemers dezelfde. De uitvoering is zorg-
vuldig gedaan in O. I. inkt, de gegraveerde koppen zijn
spiegelbeelden ervan. Als voorbeelden der uitvoering geven
wij portretjes van eenige personen, wier namen uit de
opschriften blijken, alsmede van enkele wier identiteit wij
door vergelijking met de prent hebben meenen te mogen
vaststellen, alle te samen met de overeenkomstige gedeel-
ten van de prent.

Zooals wij zagen, heeft de teekenaar zich veel moeite
gegeven de gelijkenis te treffen; aan de typeering is door
hem veel zorg besteed, doch het meeste van de gelijkenis
is bij het graveeren verloren gegaan. De graveurs M. Noé
en C. Appeus waren mannen van veel geringer artistieke
bekwaamheid dan de teekenaar. Hun werk steekt, zoowel
wat dit punt als wat den technischen kant van het snij-
werk betreft, zeer ongunstig af bij dat van hun voorganger
J. Hermansz, die de begrafenis van Ernst Casimir zoo
fraai in prent bracht.

') Als bijlage geven wij hierachter een lijst van alle ons uit eigen
aanschouwing of uit veilingscatalogi bekende werken van F. Carree.
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Het boekje, dat van een perkamenten omslagje voor-
zien is, waarvan de eene (achter)zijde een overslaande klep
heeft, die in een gleuf van de voorzijde inschuift, heeft
het langwerpige formaat: 11 bij 15 cM. der meeste schets-
boekjes uit dien tijd. Oorspronkelijk bestond het uit vier
katerntjes elk van 16 blaadjes a twee bladzijden, doch in
verloop van tijd zijn er tal van blaadjes, gedeeltelijk
met ruwe hand, uitgeknipt, zoodat er slechts 21 blaadjes
geheel en één half, benevens nog alle strookjes van de
verwijderde blaadjes over zijn.

Wij geven thans een nauwkeurige beschrijving van het
geheel.

Op de binnenzijde van den omslag staat:
hendrick Koenders in't midden
hardeburch aen de hooger handt
Vringer aen de leger handt d : 3 met malkanderen. (dit

zijn de drie afgevaardigden van Harlingen die
inderdaad op de prent in een rei loopen).

le katerntje.
blz. 1, 2 ontbreken.

3 Teykeningen van troonijen.
Zommiger Heeren om de Prent van de Be-
graafenis van de Steede howder, Prins Willem
Frederik op te maaken 1666.

4 wit.
5, 6 ontbreken (op blz. 5 't begin van een letter

van het onderschrift).
7, 8 wit.
9—20 ontbreken.

21 portretje met onderschrift: Watso van Roorda
(pi. 15 van den gegraveerden stoet, nr. 9 van
rechts).

22 wit.
23 portretje met onderschrift: De h. Ciprianus

Bruijnsma monster comesaris van vrislant|
burgemeester tot Sloten alle(e)n (pi. 17, de
laatste rechts).
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blz. 24 wit.
25 portretje met onderschrift: Mathijas Idsinga

secretaris van Barradeel (pi. 15, de laatste
rechts).

26 wit.
27 portretje met onderschrift: Bernard: van Ech-

ten secret8 van | Lemsterlandt de slinkerhandt
van Mr. Hen i roda (lees: Fred. v. Roorda) uyt
de wolde (pi. 17, de 3e van links).

28 wit.
29 portretje met onderschrift: Jarich van Growe-

stins Grijtman over Himmelummer oldephaert
en Noortwolde (pi. 16, de 7e van links).

30 wit.
31 portretje met onderschrift: Jr. Ass. van Gro-

vestins mede monster-commissaris | deser pro-
vincie alleen (pi. 16, de 3e van links).

32 wit.
2e katerntje.

blz. 1 portretje met onderschrift: De Heere Egbert
van Baerdt, grietman | over Haskerlandt. (Hoe-
wel in den tekst tot de prent gezegd wordt,
dat hij absent was, loopt hij toch mede in
den stoet [pi. 16, de 4e van rechts], zooals
duidelijk uit de gelijkenis blijkt).

2 wit,
3 portretje met onderschrift: Jr. Douwe Aylva

van Loo Grietman | ower Baerderadeel mede
Raed ter 1 Admiraliteyt tot Rotterdam wegens I
de Provincie van Frieslandt (pi. 16, de le van
links).

4 wit.
5 portretje met onderschrift: Aert Gorp vol-

macht wegens Sneeck | als Burgemr. aen de
rechte handt (pi. 17, de 9e van rechts).

6 wit.
7 portretje met onderschrift: Melchior Hellen-



WILHELM UMA,

volgens de prent van Noé en Appéus.

WILHELM UMA,

volgens de teekening van F. Carree.
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doorn | volmagt wth die vroetschap | van
Sneeck | lincker hant (pi. 17, de 8e van rechts),

blz. 8 wit.
9 portretje met onderschrift: Taeckele Thomas

Ferckx1) 1 Scheppen | de hoger hant van M.heer
Hoochboys | (Haubois) en de sekretaris aen
de slinkerhant | (met haer 3) [ (pi. 22, de 10e

van rechts).
10 wit.
11—32 ontbreken.

3 e katerntje.
blz. 1—18 ontbreken.

19 wit.
20 portretje zonder onderschrift, doch blijkens

vergelijking met de prent voorstellende Wilh.
Uma, burgemeester van Dokkum (pi. 18, de
2e van rechts).

21—26 ontbreken.
27 wit.
28 begin van een geteekenden kop, doch niet ver

genoeg afgewerkt om hem te herkennen.
29, 30 ontbreken.
31 wit.
32 portretje met onderschrift: Hesselus Conradi

(pi. 18, de 8e van links).
4e katerntje.

blz. 1, 2 ontbreken.
3 wit.
4 portretje met onderschrift: Hermannus botma

secretaris der stede Hst | aen de slinker hant
van de burgemeester Ab(e)ma (pi. 23, de

' 14e van rechts).
5, 6 ontbreken; er heeft blijkens de nog voorhanden

sporen drie regels schrift op gestaan, die
alleen kunnen geluid hebben:

') Deze naam is nog eens met potlood herhaald.
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(Dr. Tarqui) niusvan
(Boelens, afgevaardigde van Bolswer) t aen de

(linker kant van den) burgemr.
Immers dit is de eenige persoon met een
gelatiniseerden voornaam, die naast een bur-
gemeester gaat.

blz. lt 8 wit.
9 portretje met onderschrift: Aulus van Haer-

sma Olde grytman ouer | Smallingerlandt ende
mede Rekenmeyster | van Fryslandt, d'hooger
handt van | d'Heere Humalda (pi. 20. de 10e van
links).

10 wit.
11, 12 ontbreken.
13 portretje zonder onderschrift, doch blijkens

vergelijking met de prent voorstellende Jr. Sy-
brandt van Osinga, grietman en afgevaardigde
van Doniawerstal (pi. 16, de le van rechts).

14 wit.
15, 16 ontbreken.
17 ontbreekt half; op de voorhanden helft een

portretje zonder onderschrift, doch blijkens
vergelijking met de prent hoogstwaarschijnlijk
Gajus Broersma, secretaris en ontvanger,
volmacht van Collummeriand (pi. 15, de 3e van
links).

18 (verso van 17) ontbreekt eveneens half; de
helft met het portretje is verdwenen, het op-
schrift voor de eerste helft eveneens, de voor-
handen rechter helft stelt ons in staat het
aan te vullen als volgt:

(Jhr. Frederick van Inthiema) meede gecommitteerde
(in de Generaliteits Reeckenka) mer in S'Gravenhage

(Burgemeester van Worku) m, op den linker hant.
19—26 ontbreken.
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blz. 27 portretje met onderschrift: Wibe Johannis
Adama | vollemacht van Ielst (pi. 11, de 5e

van links).
Rechts boven nog de namen van:

Waatse v. Roorda
Jaarig van Growstins
Assuerus van Growstins
Douwe Aalva v. Loo, die

alle onder de bovenvermelde portretjes voor-
komen.

28 wit.
29—32 ontbreken.

Aan aanwijzingen, wanneer, tot welk doel en door wien
de ontbrekende blaadjes van het album zijn verwijderd,
schort het ons ten eenen male. Men kan slechts vermoeden,
dat vroegere eigenaars van het album sommige hunner
kennissen hebben gelukkig gemaakt met een portretje van
hun voorvader of familielid. Dit is bijv. af te leiden uit
het feit, dat men het portretje van Fred. van Inthiema met
de helft van het blaadje, waarop zijn naam voorkwam
(4e katerntje blz. 18) heeft afgeknipt, doch de helft op welks
achterkant Gajus Broersma voorkwam in het boekje heeft
gelaten. Het was dus kennelijk om het portretje van gen.
Inthiema te doen.

Terwijl de teekeningen alle ongetwijfeld van dezelfde
hand zijn, is er in het karakter der bijschriften een groot
onderscheid, zoowel wat de hand als wat de inktsoort be-
treft. Het is evenwel niet de moeite waard hierop nader
in te gaan, daar de onderschriften alle juist zijn, d. w. z.
met den tekst van de prenten overeenkomen. Slechts ééne
afwijking valt op te merken: op blz. 27 van het eerste
katerntje heeft de schrijver zich in den voornaam, niet
van den afgebeelden persoon, doch van dengeen naast wien
hij liep, vergist. (Hendrik in plaats van Fred. van Roorda).
Voor 't overige klopt alles, ook de aanduidingen hoe de
personen in den stoet liepen: alleen, met zen drieën, aan
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de rechter of linker (hooger of lager) hand van hun
mede-afgevaardigde enz.

Zooals dr. Hofstede de Groot schrijft, wordt men bij het
doorbladeren van dit album van Frans Carree getroffen
door de individualiteit der verschillende koppen, welke in
het boekje zijn geschetst. „Menig gelaat getuigt van een
„zwaren levensstrijd, menig ander van een onbekommerd,
„zelfbewust bestaan". Dit leidde mij er toe hier eenige
levensbijzonderheden te vermelden der personen, wier effi-
gie in deze bladen tot ons gekomen is. Behalve uit de
aangegeven bronnen zijn deze genomen uit het „Stamboek
van den Frieschen Adel", Sminia, „Naamlijst van Griet-
mannen", en vele Stedelijke-, Kerkelijke- en Landschaps-
archieven. Aan allen, die mij hierbij behulpzaam waren,
mijn vriendelijken dank.

Portretten met onderschrift.
le katerntje.

blz. 21. Watso van Roorda, zoon van Johan van Roorda
en Ida van Lezaen, is in 1629 geboren. In 1665 werd hij
grietman van Rauwerderhem en tevens volmacht ten lands-
dage, welke beide ambten hij tot zijn dood toe heeft ver-
vuld. Hij bleef ongehuwd en woonde op Gaele-state, onder
Hardegarijp, welke hij, als prae-legaat bij testament van
29 Nov. 1639 van zijne Moeder had ontvangen. Hij stierf
onverwacht op 8 April 1670.

blz. 23. Cyprianus Braynsma, J, U. D. was, toen hij
deelnam aan de uitvaart van "Vyillem Frederik, burgemeester
der stad Sloten. In 1657 was hij benoemd tot Reken-
meester van Friesland, in 1662 legde hij den eed af als
monster-commissaris van dit gewest. Den 27en April 1670
treffen wij hem aan als Gedeputeerde Staat voor het kwar-
tier der Steden. Hij huwde in 1654 Doedje van Oenema.
Deze was reeds in 1663 overleden, blijkens eene interlo-
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cutoire Hofs-sententie van 8 Dec. van dat jaar, ten behoeve
van zijn zoon Johannes.

blz. 25. Mathys van Idsinga, geboren in de Bour-
tange op 7 Augustus 1629, was de zoon van Alef van
Idsinga en Titia van Bilderbeek. Hij huwde den 29 No-
vember 1661 te Coevorden, Hendrika van Loo, geboren
aldaar op 13 Augustus 1639, dochter van Arnold van Loo
en Geertruyt Surmons, en gestorven te Harlingen op
3 Februari 1683. Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.

Mathys van Idsinga was eerst secretaris van Barradeel,
en werd in deze qualiteit tot bijwoning der begrafenis van
Willem Frederik uitgenoodigd. Later, in 1706, komt hij
voor als Gedeputeerde Staat voor Westergoo, terwijl hij
door de Staten-Generaal in 1701 werd benoemd tot Raad
in de admiraliteit in Westfriesland en in het Noorder-
kwartier. Hij stierf in 1712. J)

blz. 27. Bernardus van Echten, werd op 15 Januari
1632 te Eesterga gedoopt. Hij huwde in 1655 Aaltje Fop-
pens uit de Kuinre. Op 5 Augustus 1663 werd hij beëedigd
als secretaris van Lemsterland, en bekleedde dit ambt
tot 1670.

blz. 19. Jarich van Grovestins, zoon van Sicco van
Grovestins en Margaretha van Cammingha werd op 4 Mei
1660 benoemd tot grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde. In 1664 huwde hij Deitzen, dochter van Bin-
nert van Roorda en Bauck Glins. Het eenige kind uit dit
huwelijk, eene dochter, is jong overleden. Jarich van
Grovestins werd in 1663 gekozen tot lid van de Staten
van Friesland en is dit tot zijn' dood, in 1672, gebleven.

blz. 81. Assuerus van Grovestins, een neef van boven-
genoemden Jarich, werd in 1632 geboren uit het huwelijk

') Zie over Mathijs van Idsinga: J. L. Berns, „Het familie-
archief van Kingma", in het Verslag van 's Rijks Oude Archieven
1907, blz. 338.
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van Foppe van Grovestins en Anna d'Asseberg ter Heide.
Hij nam deel aan de lijkstatie als monster-commissaris van
Vriesland. In hetzelfde jaar, op 17 Oct. 1665, legde hij den
eed af als raadsheer in het Hof van Vriesland en bleef
tot aan zijn dood op 13 November 1699 zitting houden in
dit college, waarvan hij gedurende de laatste twintigjaar
zijns levens voorzitter was. Hij bleef ongehuwd en be-
woonde meestal de Groustins onder Engelum, in welke
plaats hij ook begraven ligt.

2e katerntje.
blz. 1. Egbert van Baerdt volgde het lijk van Willem

Frederik als grietman van Haskerland. Hij was den
6en Oct. 1627 geboren uit het huwelijk van Hobbe van
Baerdt en Apollonia van Vierssen en trouwde in 1653
met Aurelia, dochter van Frederik van Hillema en Fokje
van Sminia. Hunne beide kinderen overleden op jeugdigen
leeftijd. Nadat hij in 1650 zijn' vader als grietman was
opgevolgd, vinden wij hem tevens in 1651, in 1655 en 1658
als lid van Gedeputeerde Staten van Vriesland. Hij over-
leed den 7en November 1669.

blz. 3. Douwe Aylva van Loo, zoon van Gerrit Arents
van Loo en His Hester van Aylva, werd geboren in 1639.
Hij huwde Helena van Botnia. Evenals zijn vader, trad
hij in den krijgsdienst en werd in 1658 tot ritmeester be-
vorderd, doch door den dood van zijn schoonvader, Domi-
nicus Justus van Botnia, veranderde hij van loopbaan en
volgde dezen in 1660 als grietman van Baarderadeel op.
Als zoodanig nam hij tot 1665 zitting in de Staten. Ook
werd hij benoemd tot raad ter Admiraliteit „wegens de
Provincie van Frieslandt", zooals het onderschrift bij zijn
portret zegt. Den 13en Mei 1669 overleed hij kinderloos,
op den leeftijd van 30 jaar.

blz. 5. Aert Gerrits Gorp, burger der stad Sneek,
werd op 7 Juli 1616 aldaar gedoopt. Hij trouwde met
Maycke Ruggeri, welk huwelijk met vier kinderen werd
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gezegend. Welk ambt of bedrijf hij uitgeoefend heeft, blijkt
niet, doch hij moet, evenals de beide volgende personen,
tot de regeeringskringen der stad hebben behoord. In 1654
werd hij schepen, in 1659 en in 1664 komt hij als burge-
meester van Sneek voor. In 1655 werd hij tot diaken der
Nederd. Hervormde Gemeente in zijn vaderstad gekozen.
In hetzelfde jaar neemt hij als volmacht ten landsdage
voor het eerst deel aan de Statenvergaderingen, welke
waardigheid hij blijkens het onderschrift van zijn portret,
dat een schrander, geestig gezicht vertoont,J) in 1665 ook
bekleedde.

blz. 1. Melchior (Dirxzn) Hellendoorn was in 1665
een man op vergevorderden leeftijd. Zijn ernstig gelaat
draagt de sporen van veel leed en strijd. !) Van zijn leven
is weinig bekend. Hij was, volgens eene acte uit de doop-
boeken van Sneek, gehuwd met Lysbeth Dirks en liet in
1641 een kind doopen. Schepen in 1648, komt hij als bur-
gemeester van Sneek voor in 1658 en in 1664.

blz. 9. Van Taeckele Thomas Ferckx, die als schepen
van Sneek aan de lijkstatie deelnam, zijn de levensbijzon-
derheden nog schaarscher. De uitdrukking van zijn ge-
zicht is die van een flink, doortastend, schrander man.
Reeds in 1642 trad hij op als burgemeester van Sneek;
hij bekleedde die waardigheid op nieuw in 1648 en in
1668, terwijl hij in de tusschenliggende jaren andere be-
stuursfuncties vervulde. In 1651 komt hij voor als „vol-
macht ten landsdage".

3e katerntje.
blz. 32. Hesselus Conradi of Hessel Coerts, werd te

Leeuwarden omstreeks 1600 geboren. Uit zijne huwelijks-
afkondiging met Antie Abbis Attema, blijkt, dat hij in
1622 klerk van den secretaris van Leeuwarden was. In
1646 werd hij door de Staten van Vriesland aangesteld

') Zie de reproductie.
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tot extra-ordinaris klerk op een tractement van 600 gulden.
In 1668 was hij nog als zoodanig werkzaam, daar de Staten
hem, bij resolutie van 11 April vrije huishuur toestonden.
Hij schijnt spoedig daarna overleden te zijn.

4e katerntje.
blz. 4. Hermanus Botma was secretaris van de stad

IJlst, van 1661—1666. Hij huwde in 1663 Antje Reyns,
die in 1669 overleed, na hem vier kinderen geschonken
te hebben, en hertrouwde in hetzelfde jaar met Antje
Roorda van Bokkema, uit welk huwelijk eveneens vier
kinderen werden geboren. Een curieus staaltje voor de
zeden van dien tijd geeft het notulenboek der Nederd.
Hervormde kerk te IJlst (loopende van 1638—1710). Onder
dagteekening van 11 Februari 1674 wordt daarin vermeld,
dat „de olde secretarius" Botma met zijn nicht Dongater
maaltijd bij den heer Burgemeester Schelto van Rispens,
twist kreeg met diens huisvrouw, die ook een nicht van
Botma was, welke „querel" zoo hoog liep, dat genoemde
huisvrouw voor den kerkeraad werd gedaagd wegens
„haar vatten in 't haijr en slaan van haar neef Botma".
Bij hand-tastinge werden partijen voor den kerkeraad
verzoend. De twist liep over „de olde Burgemeester"
Willem Wabes Abbema l) en diens stiefzoon Heere Feykma.

blz. 9. Aulus van Haersma, geboren omstreeks 1611,
was de zoon van Arent van Haersma en Hylck van Har-
kama. Hij huwde in 1637 Catharina Liviusdr. van Schel-
tinga. In hetzelfde jaar volgde hij zijn vader op als griet-
man van Smallingerland en legde deze functie in 1660

') Deze Willem Wabes Abbema nam, als burgemeester van
IJlst, aan de lijkstatie deel. Hij schijnt een man van ongeregeld
leven geweest te zijn: op 24 Maart 1669 werdt hij — dan: „old-
burgemeester" — voor den kerkeraad gedaagd wegens dronken-
schap, evenals op 10 Febr. 1673 en op 21 Oct 1675 „wegens
„dronkenschap en vechterije in de herberge". (Nederl. Archief
voor Kerkgeschiedenis. N. S. dl. XI, blz. 80).
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neer, ten behoeve van zijn zoon. Van 1640 tot aan zijn
dood maakte hij deel uit van de Staten van Friesland; in
1652, 1662 en 1667 komt hij voor als lid van het College
van Gedeputeerden, en treedt als zoodanig op als com-
missaris politiek bij de synoden te Heerenveen en te Dok-
kum. Zooals het onderschrift van zijn portret vermeldt,
was hij in 1665 tevens Rekenmeester van Vriesland.

blz. 27. Wibe Johannes Adama was, ten tijde van
de begrafenis van Willem Frederik, een der twaalf vroed-
schapsleden van Ulst, en in 1666 een der vijf burgemees-
teren dier stad. In dit laatste jaar werd hij, volgens het
bovengenoemde notulenboek der Nederd. Hervormde Ge-
meente tot ouderling verkozen, doch kon niet als zoodanig
worden bevestigd wegens een niet nader aangeduide aan-
klacht van zijn ambtgenoot Reinier van Tzum. Adama
verdedigde zich hiertegen; op 6 Februari 1666 gelast de
classis van Sneek den kerkeraad van Ulst hem te beves-
tigen en de censuur dan alleen te doen doorgaan, wanneer
de burgerlijke rechter hem schuldig verklaart. De afloop
van het conflict wordt niet vermeld, doch in 1667 en in
1668 teekent Adama, als ouderling, de notulen van den
kerkeraad. Doch — op 28 Augustus 1669, wordt Adama,
met tien andere leden der Gemeente, den toegang tot het
Avondmaal ontzegd „wegens openbare ergernisse, quaden
„wandel, openbare dronkenschap en vechterije, openbare
„kijverij en straat-geruchte als anderzins".

Of Wybe Johannes Adama gehuwd is geweest, blijkt
niet; evenmin is het jaar van zijn dood bekend.

Portretten zonder onderschrift.

De portretten, waarvan dr. Hofstede de Groot de identi-
teit heeft kunnen vaststellen, zijn die van:

3e katerntje.
blz. 20. Willem van Uma, die als burgemeester van

Dokkum de begrafenis bijwoonde. Blijkens het opschrift
van de groote torenklok van Dokkum, door Jurjen Balthasar
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gegoten, bekleedde hij dat ambt ook in 1659. In hetzelfde
jaar werd hij tot Rekenmeester van Vriesland benoemd.
In 1664 maakte hij deel uit van het College van Gedepu-
teerde Staten;

4e katerntje.
blz, 13. Sybrand van Osinga, zoon van Syds van

Osinga en Tiets van Sixma. Hij volgde zijn vader in 1652
op als grietman van Doniawerstal en bewoonde Osinga-
state te Langweer. In 1667 trouwde hij Jacoba Tjarda van
Starkenborgh; beiden stierven in 1679 zonder kinderen na
te laten. Van 1656—1659 en van 1671—1674 nam Osinga
zitting in het College van Gedeputeerde Staten. En:

blz. 17. Gajus Broersma, secretaris en ontvanger van
Collumerland, die eigenlijk Gajus van Botnia heette. Hij
werd in 1626 gedoopt als zoon van Jarich van Botnia,
wiens volle neef Gadie Hesselsz. Broersma het kind tot
zijn erfgenaam benoemde „des dat hij geholden sal wesen
„te voeren de titel van Broersma en zijne kinderen na
hem". Gajus Broersma was van 1655 tot 1673 secretaris
en tevens ontvanger-generaal van Collumerland en vol-
macht ten landsdage. Hoe het destijds dikwijls met de
vervulling van staatsambten toeging, beschreef o. a.
dr. F. G. Slothouwer in zijne studie over: „Oligarchische mis-
bruiken in het Friesche staatsbestuur" l), waarin met name
van Gajus Broersma wordt meegedeeld, dat hij zich in
1666 met Pibo van Doma en Petrus Rosema verbond om
al de stemmen, waarover zij konden beschikken, aan te
wenden ten einde Epo van Aylva voor zijn leven tot griet-
man van Collumerland en tot volmacht, (als edelman) te
doen benoemen, mits dat Gajus Broersma eveneens voor
zijn leven tot volmacht, (als eigenerfde), zou worden gekozen.
Daarenboven werd hij in 1668 tot Rekenmeester van Vries-

') Opgenomen in de: Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en
Oudheidkunde. Derde Reeks, deel I, blz. 77 en 78.
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land benoemd en trad hij als Gedeputeerde op in 1672.
Doch, tengevolge van het reglement reformatoir van 15
15 Maart 1673, waarbij o. m. aan de ontvangers-generaal
de toegang tot den landsdag werd ontzegd, trad hij uit de
Staten en droeg in hetzelfde jaar zijn secretariaat over aan
zijn zwager Hilarius Rosema.

Broersma huwde eerst Jetscke Jacobs Rosema en be-
woonde met haar Rosema-state onder Kollum. Zijne vrouw
stierf in 1662. Hij hertrouwde in 1664 met Taetsche de
Schepper, met wie hij in 1667 binnen Collum woonde. Zijne
tweede vrouw stierf in 1671, hij zelf in 1678. Uit zijn eerste
huwelijk werden een zoon en eene dochter, uit het tweede,
eene dochter geboren. *)

Ten slotte heeft dr. Hofstede de Groot twee onderschriften
aangevuld, waarvan slechts een gedeelte is overgebleven,
terwijl de bijbehoorende portretten verdwenen zijn. In het
schetsboekje waren derhalve nog de afbeeldingen opge-
nomen van:

(4e katerntje, blz. 5). Dr. Tarquinius van Boelens werd
omstreeks 1635 te Leeuwarden geboren. Hij studeerde eerst
te Franeker en daarna te Leiden, waar hij in 1656 in de
rechten promoveerde. Het volgende jaar liet hij zich in-
schrijven als advocaat voor den Hove van Vriesland. In
1659 werd hij benoemd tot secretaris van Wonseradeel,
terwijl hij in hetzelfde jaar den eed aflegde als monster-com-
missaris van Vriesland. Het ambt van secretaris heeft hij tot
1667 vervuld. Daar het grietenijhuis van Wonseradeel in
Bolsward stond, woonde hij in deze stad, en werd daarop
10 Dec. 1660 gekozen tot lid van de Vroedschap. Van 1665
tot 1668 treft men hem aan als burgemeester dezer stad.
Daarbij nam hij van 1665 tot 1672 zitting in het college
van Gedeputeerde Staten. Den 6en Oct. 1670 legde hij den
eed af als grietman van Achtkarspelen, een ambt, dat ver-

') Zie: A. J. Andreae, „Kollumerland en Nieuw-Kruisland".
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schillende leden van zijn geslacht vóór hem hadden be-
kleed. Niet lang heeft hij dit kunnen waarnemen, daar
hij reeds in het begin van 1673 overleed.

En van:

(4e katerntje, blz. 18). Frederick van lnthiema. Deze, een
zoon van Feycke van lnthiema en Margaretha van Heslinga,
trad eerst in den krijgsdienst, zooals blijkt uit het gedicht,
dat Starter op zijne verbindtenis met Helena Husernans
maakte, (opgenomen in den Frieschen Lusthof, blz. 83).
Na haar dood1) hertrouwde hij met Walburgh Pergeus;
beide huwelijken bleven kinderloos. Van 1640—1669 komt
hij telkens voor als burgemeester der stad Workum2);
in 1639, 1658 en 1659 vonden wij hem als Gedeputeerde
Staat voor het kwartier der Steden, in 1653 als monster-
commissaris, terwijl hij later mede gecommitteerd werd
naar de Generaliteits-Rekenkamer.

R. VISSCHER.

') Uit eene sententie van het Hof van Vriesland blijkt, dat hij
in 1636 weduwnaar was.

2) N.l. in de jaren 1640, '45, '48, 1650, '54, '59. 1664 en 1669.
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LIJST DER SCHILDERIJEN VAN FRANS CARREE. *)

1. De HL Hieronymus in si/n cel. a)
Voluitgemerkt.
Koper 17 X 12 cM.
Amalienstiftung te Dessau, cat. 1877 Nr. 142.

2. De verzoeking van den HL Antonius in een grot
met een duivel en een jonge vrouw.

1656 Voluitgem. 1656 gedateerd.
Paneel 36V2 X 30 cM.
Veiling te Amsterdam 17 Dec. 1850 Nr. 288 (samen

met 289 en 290 ƒ 10.50 aan Roos).
„ Overijsselsen liefhebber e.a. te Amsterdam

15 Sept. 1851 Nr. 288.
„ te München 9 Maart 1911 Nr. 22 (afgebeeld

in den catalogus).

3. De vijf zinnen.
Paneel 8 X 1 dm.
Veiling van Nispen, in den Haag 12 Sept. 1768

Nr. 23 (y?4 aan v. Hoorn).

4. Dokter, die een urinaal beziet. 8)
Koper.
Veiling te Amsterdam 2 Mrt. 1829 Nr. 28 (fl 14.5

aan Huybregts samen met Nr. 19, een
boeren-binnenhuis).

') De volgorde van deze lijst i s : godsdienstige, zinnebeeldige
onderwerpen, genre-tafereelen (eerst binnens-, dan buitenshuis),
portret, landschappen.

2) De cursief gedrukte zijn mij door eigen aanschouwing bekend.
3) Dit is misschien het aan Jan Steen toegeschreven schilderij

in de verzameling Cavens te Brussel , w a a r v a n ik alleen heb aan-
geteekend, dat het „Car ree" gemerk t is. Het stelt den piskijker
voor in een p a a r s g e w a a d en zwar ten mantel , zit tende aan een
tafel met een rood kleed, w a a r o p een papier met een lang op -
schrift onderteekend J. S. (door elkaar), l inks een groo t rek met
allerlei potten en pannen. Rechts komt een v rouw de deur binnen.
D e handteekening is zeer duidelijk en s taa t rechts beneden.
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5. Kaartspelers.
Paneel 7 X 7 inch.

1659 Gem. en gedat. 1659.
Veiling Alberto Gonzalez—Abreu e. a. te Londen

24 Mei 1907 Nr. 69.

6. Boeren bij lamplicht triktrak spelend.
Paneel 29 X 25 cM.
Amalienstiftung te Dessau, cat. 1877 Nr. 193.

7. Drie rookende boeren om een ton, op den achter-
grond een staande boer.

1656 Voluitgem. 1656 gedateerd.
Paneel 10" X 8".
Veiling te Weenen 9 Nov. 1875 Nr. 131.

8. Drie landlieden in een kroeg om een ton. Terzijde
verwarmen zich twee anderen bij den haard.

1656 Voluitgem. 1656 gedateerd.
Paneel 33 X 29 cM.
Veiling Montauban van Swijndrecht te Rotterdam

23 Febr. 1893 Nr. 10.

9. Boeren in een binnenhuis.
Paneel 37 X 33 cM.

1657 Voluitgem. 1657 gedateerd.
Zwakke navolging van A. v. Ostade.
Amalienstiftnng te Dessau, cat. 1877 No. 279.

10. Drie rookende en drinkende boeren om een tafel
waarop een opengeslagen muziekboek, een
krant en een pijp te zien zijn. Een vierde boer
komt de deur binnen en dreigt met den vinger.
De waardin staat achter de groep met een
stuk papier in de hand. In den trant van
P. Vereist. Pendant van het volgende.

1659 Op een stoof voluitgem. 1659 gedateerd.
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Paneel 25 X 21 (bij Pauly 27 X 22) cM.
Veiling Pauly te Keulen 19 Mei 1890 Nr. 19

(100 Mrk. aan Hase).
M. Vogrich te Berlijn, 22 Nov. 1904 Nr. 71.

11. Een jonge vrouw links bij den schoorsteen zittende
voert het kind, dat zij op schoot heeft. Bij haar
staat een mand. Links achter haar haar man,
die een doek bij het vuur droogt. Pendant
van het vorige.

1659 Rechts voluitgem. 1659 gedateerd.
Paneel 27 X 22 cM.
Veiling Pauly te Keulen 19 Mei 1890 Nr. 18(105Mrk.)

12. Friesch boeren binnenhuis.
1660 Voluitgem. 1660 gedateerd.

Paneel 37x/3 X 31 Va cM.
Veiling te Amsterdam 16 April 1901.

13, 14. Twee boeren binnenhuizen. Lijken veel op P. Vereist.
Veiling Clancarty te Londen 12 Mrt. 1892 Nr. 16

{£ 6).

15. Twee boertjes zich verlustigende met een boerin-
netje. Zeer uitvoerig.

12 X 9 dm.
Veiling A. & S. de Groot in den Haag 20 Mrt.

1771 Nr. 109 (fl 29 aan Rauvalt).

16. Drie vroolijke boertjes.
12 X 107» dm.
Veiling A. & S. de Groot in den Haag 20 Mrt.

1771 Nr. 165 (fl 14 aan Bourgion).

17. Boerengezelschap.
Paneel 12 X 91/* dm.
Veiling C. van Heemskerck in den Haag 18 Nov.

1783 Nr. 78 (fl 3.10).
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18. Gezelschap van rookende en drinkende boeren.
Paneel 9l/2 X 121/* dm.
Veiling C. van Heemskerck in den Haag 18 Nov-

1783 Nr. 85 {fl 3.18).

19. Boeren binnenvertrek.
Koper.
Veiling te Amsterdam 2 Mrt. 1829 Nr. 28 {fl 14.5

aan Huybregts, samen met Nr. 4, dokter
die een urinaal beziet).

20. Binnenhuis met drie figuren.
Paneel 36 X 43 cM.
Veiling P. v. Arnhem te Groningen 24Sept. 1868

Nr. 39.

21. Binnenhuis met figuren.
Paneel 25 X 35 cM.
Veiling P. v. Arnhem te Groningen 24 Sept. 1168

Nr. 41.

22. Zingende boeren aan een tafel.
Paneel 35 X 29 cM.
Veiling P. v. Arnhem te Groningen 24 Sept. 1868

Nr. 40.

23, 24. Twee binnenhuizen, gestoffeerd met vroolijke roo-
kende en drinkende boeren, natuurlijk, fiks
en bevallig geschilderd.

Paneel 13 X 12 dm.
Veiling J. D. Hollingius te Amsterdam 26 Juli

1775 Nr. 444 en 445 {fl2\ aan J.Spaan).
„ (Fiseau?) te Amsterdam 30 Aug. 1797

Nr. 48 {fl 30.10 aan Haak).

25. Boer met een kruik zittend op een bank, op een
klein bankje naast hem een tinnen bord met
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een haring. Op den achtergrond figuren om
een tafel bij den haard.

1696? Voluitgemerkt 1696(?) gedateerd.
Paneel 32 X 32 cM.
Veiling C. T. v. Wijngaerdt e. a. te Amsterdam

7 Nov. 1893 Nr. 16.

26. Twee zittende en een staand boertje in een boeren-
huis, drinkende en rookende, gestoffeerd met
verder bijwerk, plaisant geschilderd.

Paneel 12 X 11 dm.
Veiling te Amsterdam 17 April 1783 Nr. 43.

{fl 6.10 aan Strubing).

27. Binnenhuis met op den voorgrond een paartje, dat
bij de muziek van een viool danst; voorts
verscheiden boeren en boerinnen. In den trant
van G. Lundens geschilderd.

Paneel 18 X 24 dm.
Veiling te Amsterdam 17 April 1783 Nr. 44

{fl 9.5 aan Strubing).

28. Vroolijk boerengezelschap.
Paneel 6 X 12 dra.
Veiling in den Haag 1 Dec. 1817 Nr. 34.

29. Rooker in vergenoegde houding, nevens hem bij-
werk. In den trant van A. v. Ostade.

Paneel 6V2 X 5 dm.
Veiling C. v. Citters te Rotterdam 1 Juli 1811

Nr. 168.

30. Binnenhuisje met vroolijke figuren, geestig ge-
schilderd.

1667 1667 gedateerd.
Doek 27 X 29 eM
Veiling E. P. Cremer Jzn. te Middelburg 17 Mei

1847 Nr. 13.
3
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31. Naaiend vrouwtje in een binnenhuis. Goed ge-
schilderd.

1654 1654 gedateerd.
Paneel 12 X 10 dm.
Veiling M. Stategaart te Alkmaar 27 Juli 1802

Nr. 60 {fl 3).

32. Spinnend vrouwtje in een binnenvertrek, zeer uit-
voerig.

Paneel 24 X 23 cM.
Veiling H. D. Cuipers e. a. in den Haag 4 Nov.

1789 Nr. 29 {fl 4.18).
» Mej. C. M. Diekman te Amsterdam 14 April

1857 Nr. 18.

33. Vrouwtje zittende in een vertrek visch schoon te
maken, bij haar een kind ïn de wieg.

Paneel 8 X 8 dm.
Veiling J. v. d. Maas en wed. P. v. Spijk te Rot-

terdam 30 Juni 1783 Nr. 12 {fl 11 aan
v. d. Pais).

34. Boer en boerin ziende over de onderdeur van een
huis. Rechts aan den wand is een stuk papier
bevestigd.

1662 Voluitgemerkt 1662 gedateerd.
Paneel 31 X 25 cM.
Veiling J. F. Sigault e. a. te Amsterdam 12 Mei

1834 Nr. 34 {fl 20 aan Noteboom).
„ te Berlijn 13 Apr. 1908 Nr. 139.

35. Vrouw over een onderdeur liggende met een tinnen
kroes in de hand. Achter haar een brief met
het adres van den heer J. van de Vene te
Antwerpen.

1664 Voluitgemerkt 1664 gedateerd.
Verzameling J. Nanninga Uiüerdijk te Kampen,

doch niet in den catalogus der veiling
ervan op 11 Sept. 1917.
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36. Vroolijk gezelschap voor een huis.
Veiling P. van Romondt te Amsterdam 11 Mei

1835 Nr. 251 ( / 6.50 samen met Nr. 250
aan Hageweg).

37. Jaarmarkt met talrijke kramen, kwakzalvers en be-
zoekers. In den trant van W. Kooien.

1657 Voluitgemerkt 1657 gedateerd.
Doek 109 X 163 cM.
Verzameling van den vorst van Liechtenstein,

vroeger te Weenen, cat. 1885 Nr. 529,
thans te Feldsberg.

38. Dorpsjaarmarkt met verscheiden kraampjes, een
kwakzalver op een estrade omringd door een
menigte toeschouwers, een vrouw die koek
verkoopt, dansers enz.

1663 Voluitgemerkt 1663 gedateerd.
Doek 102 X 158 cM.
Veiling C. H. W. Mouwen e. a, te Amsterdam

27 Febr. 1906 Nr. 1388 (afgebeeld in den
catalogus).

39. Dorpskermis op een ruim plein met wandelaars,
rondtrekkende muzikanten, een kwakzalver,
links kramen.

1664 Voluitgemerkt 1664 gedateerd.
Doek 100 X 145.5 cM.
Kunsthandelaar H. M. Clark te Londen.
Kunsthandel Fr. Muller & Co. te Amsterdam.
Veiling C. M. C. Obreen e. a. te Amsterdam 4 Dec.

1912 Nr. 164 (fl 920; afgebeeld in den
catalogus).

„ de Vries e. a. te Amsterdam 12 Mei 1914
Nr. 468.

Verzameling W. A. Wreesman te Groningen.

40. Miniatuurportret.
Voluitgemerkt.
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Verzameling J. Nanninga Uitterdijk te Kampen,
doch niet in den catalogus der veiling
op 11 Sept. 1917.

41. Itaüaansch landschap met herders en vee.
Gemerkt F. C.
Doek 71 X 97 cM.
Veiling W. J. G v. d. Veur e. a. te Dordrecht

28 Oct 1913 Nr. 120.

N 42. Maneschijntje zijnde een markt.
Veiling Maria Beukelaar en Anthony de Waart

- in den Haag 19 April 1752 Nr. 284.

43. Landschap met een vrouwtje en een man, die een
lantaarn draagt.

Paneel 11 X 9 dm.
Veiling in den Haag 25 Mei 1762 Nr. 110 ( / 2 ) .

44. Maneschijntje met een vrouwtje met een lantaarn
in de hand en een jongetje bij haar.

Veiling Jan Maul e. a. te Leiden 28 Sept. 1782
Nr. 126 (fl 2.16 aan Carree).

45. Boschachtig landschap bij helder maanlicht. Een
man, een vrouw met een kind op schoot en een
knaap zijn om een brandend vuur geschaard.
De weerkaatsing van het vuur is vrij wel in
acht genomen.a)

1661 Gemerkt en 1661 gedateerd.
Doek 38 X 31 cM.
Veiling M. P. D. Baron van Sijtzama e. a. te

Leeuwarden 13 Juni 1849 Nr. 24.

46. 47. Twee landschapjes bij maanlicht met figuren.
Veiling te Amsterdam 23 Nov. 1869 Nr. 180.

C. HOFSTEDE DE GROOT.

') Dergelijke onderwerpen komen zoowel van de hand van H.
als van M. Carree in oude veilingscatalogi voor.




