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Lambert Jacobsz, Schilder,

door H. L. STRAAT.

Tot voor kort was van den schilder Lambert Jacobsz, die te
Leeuwarden werkte van 1620—1637, zoo goed als niets bekend.
Wel gaf Houbraken enkele bijzonderheden over zijn leven,
alsmede Eekhoff in zijn „De vrouw van Rembrand" doch dit
was nagenoeg alles wat van dezen, zooals de laatste jaren ge-
bleken is, zeer verdienstelijken schilder bekend was. Ook zijn
schilderijen waren totaal onbekend. Eerst enkele jaren ge-
leden zijn werken van zijn hand te voorschijn gekomen. Bij
mijn onderzoek op het Gemeente-Archief te Leeuwarden, vond
ik toevallig zijn geheelen inventaris, zooals deze na zijn dood
was opgemaakt en het scheen mij belangrijk genoeg dezen te
publiceeren en eens nader te onderzoeken of nog meer gegevens
omtrent hem verzameld konden worden. Na lang zoeken mocht
het mij gelukken de volgende bijzonderheden te vinden.

Een aanteekening in den inventaris, deed mij een onderzoek
instellen op het gemeente-archief van Amsterdam, waarbij
bleek dat de vader van Lambert Jacobsz, lakenkooper was en
Jacob Thonisz1) (ook wel Jacob Theunissen) heette, die den
4den Juli 1617 van Cornelis Cornelisz. de Jonge het huis de
Rotgans op den Nieuwendijk „tusschen beijde de sluijsen" d.i.
tusschen de Oude en Nieuwe Haarlemmersluizen kocht.s) Jacob
Thonisz was langen tijd oudste of diaken bij de Waterlandsche
gemeente (in 1613 wordt hij als zoodanig reeds genoemd);

') In het poorterboek van Amsterdam wordt een Jacob Thonisz,
van Lier, snijder genoemd, die den 9 April 1592 het poorterrecht koopt.
Een ,snijder" kan zich later lakenkooper noemen.

2) In den inventaris beschreven als het huis „daer de rotgans in de
gevel ende de rode Leeu in het bord uijtsteckt". Het huis was toen
belend ten N. door het huis de Roode Hoorn en ten Z. door Geertgen
Nomes [kwijtschelding reg. no. 38 fol. 306 v0].
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terzelfder tijd was Joost van den Vondel ook dienaar *), zoodat
Lambert Jacobsz hem wel dikwijls zal hebben gezien en ge-
sproken. Jacob Thonisz, die een zwager was van Lubbert
Gerrits, voorganger bij de Waterlanders2), moet vóór 1627
overleden zijn.3) Zijne vrouw is me onbekend gebleven.

Jacob Thonisz heeft met zekerheid de volgende kinderen
gehad :

1. Lambert Jacobsz: in het Lidmatenboek wordt hij helaas
niet genoemd. Aangezien de inschrijvingen met het jaar 1612
beginnen, zal Lambert Jacobsz wel vóór dit jaar gedoopt zijn
en kan misschien omtrent 1592 geboren zijn. Zekerheid heb ik
echter in 't geheel niet; ik vond nergens zijn leeftijd aange-
teekend.

2. lsaac Jacobss, „den 18en Octob. a° 1621 metten doope op-
genomen op syn cranckbedde, de sone van Jacob Theunissen
onsen dienaer". Hij trouwde in 1624 met Ytien Reyniersdochter *);
samen hadden ze de volgende kinderen :

a. Jacob Isaksz roode Leeu, gedoopt 1646.
b. Rei/nier Isaksz roode Leeu, gedoopt 1646.
c. Anthoni Isaacsz, gedoopt 1653.
d. Elsge Isaacsz, gedoopt 1653.
e. Abrarn Isaakss rooleeu, gedoopt 1663.6)

3. Elsie Jacobsz, gedoopt 12 Febr. 1625; zij was toen reeds

!) Lidmatenboek der Waterlandsche gemeente van 1612. Inv. 2e stuk
Ie afd. no. 1. Archief Doopsgez. gemeente te Amsterdam. Boek B:
a° 1620: den 29en dito (Oct.) hebben de oude dienaers geloot wie blijven
of wie afgaan zal en zullen blijven bij loote en verwillige Claes Cleassen
Anslo, Jacob Theunissen, Arent Dircksenbosch en sullen affgaen Jacques
Martsen goudtsmit, Jan Gerritsen hooft, Joost van der Vondelen. Joost
van den Vondelen soude bij lote gebleven en Jacob Theunissen aff-
gegaen hebben. Maer also Joost van der Vondelen claechde van
groote ongeiegentheid syner melancoleusheijts halven, langer te dienen,
heeft men Jacob Theunissen gebeden in syn plaetse te treden, t'welcke
hy wt iyeffden bewillicht heeft."

-) Lidm.boek Waterl. gem. Inv. 2e stuk, Ie afd. no. 1, fol. 1.
3) Doop-, Trouw- en Begraafreg, no. 670, fol. 114 v°. Gem. Archief

Amsterdam.
•>) Lidm.boek Waterl. Gem. Boek A fol. 49. 31 Mrt. 1624 onder-

trouwd, 14 April '24 getrouwd; waarschijnlijk een dochtervan Reynier
Wijbrants.

5) Al deze kinderen worden in 't lidmatenboek vermeld.
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gehuwd met Lubbert van Diephout; ze hadden o.a. de 2 volgende
kinderen:

a. Annetge van Diephout, gedoopt 1649.
b. Rei/nier van Diephout, „ 1663. *)

4. Hendrik Jacobss, „den 12 Februarij 1625 metten dope op-
genomen", gaat den 23 Maart 1627 in ondertrouw met Grietje
Pieters. Uit hun huwelijk werden de volgende kinderen geboren:8)

a. Pietertje in 1637, 9 jaar.
b. Jan, „ „ 6 jaar.
c. Neeltien, „ „ 4 jaar.
d. Abraham, „ „ 3 jaar.
e. Jacob, „ „ 2 jaar.

Hoogstwaarschijnlijk waren ook de volgende 3 personen
broeders van Lambert Jacobsz, hoewel dit niet onomstootelijk
vastgesteld kan worden:

5. Anthonis Jacobs, 27 Februarij 1614 gedoopt ,,de soone
van Jacob Theunissen" en den 28en Juni in ondertrouw gegaan
met Jannetie Jansdochter van Hoorn; den 19 July werd het
huwelijk te Hoorn voltrokken door Reynier Wybrantsz.

6. Abraham Jacobs, „de sone van Jacob Theunis", den 6 Dec.
1622 „op syn cranckbedde gedoopt".

7. Lenert Jacobs in de Rode Leeuw, den 11 Augustus 1635
gedoopt.

Van de genoemde kinderen valt verder niets te vertellen ;
het is mogelijk dat Hendrik Jacobsz dezelfde is, die in het

') Lidm.boek Waterl. Gem. De ondertrouw van Elsie Jacobsz staat
vermeld in het Puiregister den 15den Augustus 1624 op 21-jarigen leef-
tijd, met den 25-jarigen Lubbert van Diephout, apotheker; Elsie Jacobs
werd geassisteeed door haren vader Jacob Thonisz (Doop-, Trouw- en
Begraafregister 669, fol. 1340 v°). Arch. gem. Amsterdam.

2) Ondertrouw-inteekening van Hendrik Jacobsz, op 21-jarigen leeftijd
met Grietje Pieters, 23 Maart 1627 (Doop-, Trouw- en Begraafreg. no-
670, fol. 114 v°). Gem. Arch. Amsterdam. Hierbij is vermeld dat de
ouders van den bruidegom overleden waren. In eene ter Weeskamer
gedeponeerde acte, den 19 Mei 1637 voor notaris Westfrisius verleden,
wordt dit echtpaar nader aangeduid als Hendrick Jacobsz Rooleeuw,
karmozijnwerker en Geertien Pieters Voordewint. De vrouw was toen
overleden. Van de kinderen hebben alleen Jan en Abraham den vol-
wassen leeftijd bereikt. (Inbrengreg. d. Weeskamer 23 fol. 200 en 27,
fol. 207). Gem. Arch. Amsterdam.
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Lidmatenboek in 1645 als leeraar genoemd wordt.l) Wel valt
het ons op, dat Lambert Jacobsz geparenteerd geweest is aan
bekende voorgangers van de Waterlandsche gemeente, als
Lubbert Gerritsz en Reynier Wijbrantsz (zie blz. 54 en noot 1
blz. 56).

Van Lambert Jacobsz' jeugd en leertijd heb ik niets kunnen
vinden. Wel is hij volgens de gewoonte van dien tijd, naar Italië
geweest om zich verder in de schilderkunst te bekwamen, zooals
blijkt uit het gedicht dat Joost van den Vondel op zijn huwelijk
heeft gemaakt.

Waarschijnlijk is hij kort na zijn terugkomst in het vaderland,
te Leeuwarden gaan wonen en ging hij den 20 Juni 1620 in
ondertrouw met Aechtje Thonis dr., wonende te Leeuwarden;
den 8 Juli 1620 werd het huwelijk te Leeuwarden voltrokken,
waarvan in de trouwboeken staat aangeteekend:

Lambert Jacobs, schilderer Jongman geboren ende wonachtich
binnen Amstelredamme ende Aechtien Thonisdhr. geboren ende
wonachtich binnen deser stede".2)

In 1621 verwierf hij het burgerrecht; in de burgerboeken staat
hij vermeld als: „Lambert Jacobs schildenâr van Amsterdam."

Op dit huwelijk maakte Joost van den Vondel het volgende
sonnet3):

Aen den Bruidegom
Lambrecht Jacobsz
met sijn Bruidt,
Aechtjen Anthonis.

Vereenigt Anno 1620, den 28 van Hoymaent.
De Schilder-kunst, die praelt met duysend oude stucken,
Die aen den Tyber als Goddin word aengebeen
Van aller Geesten Puyck, dat vuyrig derwaerts heen
Zich spoed om met doô stof het leven uyt te drucken.

') Lidm.boek fol. 1, a° 1645, „den 1 November overleden Reynier
Wybrantsz (van Hoorn afkomstig en a° 1605 te Amsterdam komen
wonen) in tegenw.heid van Lubbert van Diephout sijnen swager, Hen-
drick Jacobsz, Jacob Cornelisz ende Jacob van loosdrecht leraren der-
selver gemeente".

2) Trouwboeken 1618—1623; 1620 fol. 85; zie ook Procl.boek d.d. 5 :
Ie procl. 16 Juni 1620, 2e procl. 23 Juni 1620, 3e procl. 30 Juni 1620.
Gem. Arch. Leeuwarden.

3) Vondei's Poëzij. Fran. 1682, 4°, I bl. 306.
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Dees, hoe aenlockend, kost de sinnen niet verrucken
Van onze Schilder-Geest, die in 't gemoed bestreên
Geen doode verw vernoegde, albast noch marmorsteen,
Om een ontloken bloem in 't Nederland te plucken.

Na veel raedslagens bij 't Geheymenis dus vraegt:
Waer mach mijn Eega zijn? hoe noemt me dese Maegt?
Aecht galmde 't Heyligdom; dies om nu uyt te kiesen

Van duysent Aechten een, keerde onse Bruygom thuys,
En socht syn troost, syn helft, syn Bruyt met cruck en kruys,
En in midsomer vond syn Aecht in 't Hof der Vriesen.

Lambert Jacobs' vrouw was eene dochter van Thonis Chris-
tiaens, die in 1594 in de burgerboeken van Leeuwarden werd
ingeschreven en afkomstig was „van Coelen". Hij woonde aan
de vroegere Vischmarkt1) en was „cleenrieder" van beroep;2)
uit latere gegevens blijkt dat hij waarschijnlijk diaken of oudste
was bij de Doopsgezinde gemeente. Hij had nog een dochter,
Maritien, gehuwd met Dr. Willem Reiners (Regneri) en na
diens dood met Dr. Johannes Sivilda Flietius, geboren te
Embden,3) beide med. doctoren te Leeuwarden.

Twee jaren na hun huwelijk koopen ze van hun zuster, de
weduwe van Dr. Willem Reiners „seeckere Thuyn ende howinge
met alle bomen ende plantagie, samt d'somerhuysinge, staende
ende gelegen in Jacobiner Hoff".4) Hij woonde dus aan het
einde van de Nieuwe Buren.

Lambert Jacobsz is vrij zeker een ijverig leeraar en voorgan-
ger geweest, wat wel blijkt uit de vervolgingen waaraan hij
bloot stond en de straffen welke hem van stadswege werden

•) Groot consentboek, 5 Julij 1661 — 18 Maart 1664, Ee. 22, fol. 4 5 ;
„Maria Anthonis wedue van Dr. Johannes Swilda, medicus binnen Leeu-
warden, voor mij selfs ende schrijftelijcke last hebbende van Abraham
ende Jacob van den Tempel gebroeders binnen Amsterdam woon-
achtich, bekenne . . . vercoft te hebben . . . seeckere Huijsinge cum
annexis staende aende Vischmerck sijnde een Hoeckhuys met een Pot-
huijs ter sijden, hebbende Jan Jacobs Popta met een mande muijre
ende Loden gote ten Zuijdwesten, ende de wedue en erffgenaemen van
Claes Post ten Noorden . . . actum den 10e Januarij 1662."

2) Hypoth.boek 36, fol. 200.
3) Zie proclamat ieboek no . 5, 16 J a n . 1628,
*) Klein Consentboek fol. 144—1622; zie ook Proc l .boek 5.
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opgelegd. In 1631 werd hem reeds een boete opgelegd en werd
den Doopsgezinden verboden „'t bouwen van een schuyre tot
hun godtsdienst bij de Wirdumerpoort."3) Desondanks ging
men toch over tot de stichting van een nieuw vermaanhuis,
dat den 7 Aug. 1631 door Lambert Jacobsz werd ingewijd met
een predicatie over de 10 maagden.2)

Hierover werden den 9 Sept. 1631 „Lambert Jacobs, Tonis
Cristiaens, Jacob Hendrix en focco Jacobs" op het Raadhuis
ter verantwoording geroepen.8)

Hoewel de godsdienstoefeningen meestal oogluikend werden
toegestaan, kwam toch in 1632 een raadsresolutie af, waarbij
den executeur bevolen werd „om d'twernaal 25 gis. van breuken
Lambert Jacobs menniste vermaner aff t' vorderen" en aan te
zeggen dat de stoelen en banken uit hun vermaanhuis moesten
verwijderd worden, en indien dit niet gedaan werd „d'selve
daaruyt gehaald ende in 't stads turffhuus sullen worden ge-
bracht, dat d' deur van selve huus voorts de saterdach wederom
toegemaeckt ende wacht daar by gesteld sall worden". Dit op-
treden was wel een gevolg van een te voren reeds gedane
waarschuwing, waarin hun was bevolen „Jacob Hendrix schuer
op d' dyk bij wirdumerpoortJ> te sluiten.4)

Toch behoorde Lambert Jacobs tot de zeer gematigde Doops-
gezinden, wat ook blijkt uit de omstandigheid dat hij blijkbaar
partijgenoot van Rippert Eenkes en Hans Alenson was.

Ongeveer in dezen tijd zal zijn vrouw, Aechtje Tonis, overleden
zijn, bij wie hij 2 kinderen had : Abraham Lambertsz en Jacob
Lambertsz, die zich later van den Tempel noemden. °)

Voor de tweede maal trouwt Lambert Jacobs in 1634 (26

') Extract resol. tnagistr. d. s tad Leeuw. 1602—1638 fol. 78.
2) Doopsgez. bijdr. 1918 blz. 107. Lief en leed van een menn. fam.

te L. in de eerste helft der 17e eeuw, door Dr. A. Hulshoff.
3) Minuten raadsresol . 9 Sept. 1631.
Jacob Hendrix is dezelfde persoon, waarvan sprake is in bovengen.

Doopsgez. bijdrage.
4) Minuten raadsresol . 5 July 1632 en 19 July 1632.
5) In Lidm.boek Doopsgez. archief wordt in 't register fol. 11, 1662

van hen vermeld :
„Ontfangen mondelinge attestatie van Leyden wegen Abram van den

Tempel en syn vrou Catrijntge van Hogemade en syn broeder Jacob
van den Tempel jongman wonen in de Nieustraat."
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Maart) met Hillegont Dircx Veelyus van Hoorn, wonend op het
Oude Noort in het Vergulde Block. *)

Enkele jaren later koopen zij „de gerechte helfte van sekere
huysinge camers thuin ende hovinge, pan ende estrick werck
staende en gelegen op de noordsijde vant Fliet", waarbij zij
tevens in eigendom overnemen „alle kleij potloot ende alle
vordere gemaecte ende ongemaecte materialen samt gereed-
schappen", en „de uytstaende schulden".2) Toch heeft hij zelf
niet het beroep van pannenbakker uitgeoefend, doch heeft dit
opgedragen aan Gerrit Geerts,3) dezelfde persoon die in den
koopbrief genoemd wordt.

Lambert Jacobs overleed in 1637, vóór 3 October. *)
Van zijn werkzaamheid als schilder was tot voor korten tijd

zeer weinig bekend; evenmin kende men schilderijen van zijn
hand. Hetzelfde is het geval met de kennis omtrent zijne op-
leiding; slechts bij Hoet staat vermeld dat hij „een discipel van
Rubbens" was; zooals reeds vermeld is, moet hij naar Italië
geweest zijn om te studeeren.

Volgens Dr. Bredius moet hij tot de schildersgroep, waartoe
ook Lastman, Pynas en Moyaart behoorden, gerekend worden 5)
(in den inventaris worden ook schilderijen van Pynas en Moyaert
genoemd). Nu worden in den inventaris tevens een aantal
schilderijen genoemd, welke alle gecopieerd zijn naar die van
Rembrandt; bovendien wordt één schilderstuk van Rembrandt
zelf genoemd. De mogelijkheid bestaat dus (door Dr. Bredius
ook geopperd) dat Lambert Jacobs deze gecopieerd heeft, wan-
neer hij te Amsterdam kwam. Hij stond toch waarschijnlijk in
betrekking tot Hendrik Uylenburch, als schilderijen handelaar,
bij wien in 1632 Rembrandt zijn intrek had genomen. Boven-

') Trouwboek der Noorder- en Oos te rkerk te Hoorn over 1633—
1643; 30 October 1633 zijn de huwel i jksgeboden gedaan en is d a a r v a n
27 Januar i 1634 at testat ie gegeven. In de doopboeken w o r d t al leen
aangetroffen op 27 Maart 1615 Hületgen, dochter van Dirck H e r m e n s s
van Houthuijsen. Het is twijfelachtig of met haar , de la tere v r o u w
van L. J. bedoeld word t .

2) Groot Consentboek 1633 fol. 189. De koopacte word t mede onde r -
teekend door Hillegont Dircks Velyus. 4 Marty 1636.

3) Zie inventaris blz. 69.
4) Datum genoemd boven den inventar is .
5) Bredius-Künst ler-Inventare VII, 1921, blz. 231.
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dien beweert Eekhoff in zijn boven aangehaald werkje, dat
Lambert Jacobs in gezelschap van Wijbrand de Geest, te Am-
sterdam kennis maakte met Rembrandt. Er was dus mogelijk
wel tijd en gelegenheid voor Lambert Jacobs om copieën te maken
naar Rembrandt's schilderijen. Had Rembrandt misschien eenigen
invloed op Lambert Jacobsz uitgeoefend, omgekeerd zou onze
schilder ook op Rembrandt's kunst hebben ingewerkt. Dr. Bredius
zegt daarvan in zijn Künstler Inventare, naar aanleiding van
het schilderij, de Apostel Paulus voorstellende: „diesen Paulus
muss Rembrandt in Leeuwarden gesehen haben, als er urn 1632
seine Saskia dort besuchte ; seine Apostelbilder aus den ersten
dreissiger Jahren verraten diesen Einfluss deutlich. Auch
Lievens hat dieses oder ähnliche Werke des Lambert Jacobsz
vielleicht gekannt, als er seinen Paulus malte".1) Indien mijne
veronderstelling, dat Lambert Jacobsz zelf de copieën naar
Rembrandt maakte en dus een bewondering koesterde voor
onzen grootsten schilder juist mocht zijn, dan wordt daardoor
misschien tevens het vermoeden van Prof. Dr. Six bevestigd,
die meende dat Govert Flink's navolging en bewondering van
Rembrandt reeds aan zijn leertijd bij Rembrandt voorafgingen.2)

Volgens Houbraken heeft Lambert Jacobsz, toen hij te Kleef
predikte, Govert Flink meegenomen naar Leeuwarden, waar deze
zijn leerling werd 3), toen ook Jacob AdriaenszBacker, uit Har-
lingen afkomstig, reeds bij hem in de leer was. In den inven-
taris wordt nog een anderen leerling genoemd, n.1. HeereJunes,
van wien ik in een Leeuwarder boedel een paar schilderijen
aantrof,4) doch nadere bijzonderheden niet te weten ben ge-
komen.

Van Lambert Jacobsz' werken worden in Würzbach „Niederl.
Künstlerlexicon" vermeld :

Gemalde: v. Eynden (I, 51) erwähnt einen Christus, Halb-
figur, lebensgrosz, bez, in der Art des Th. van Thulden; —- bei
Hoet sind erwähnt: Das kananäische Weib in einer Landschaft
und Boas und Ruth (I, 223); Anbetung der Könige ,,door Lam-
bertus Jacobs een discipel van Rubbens" (Hoet, I, 441).

0 Bredius-Künstler - Inventare VII blz. 231 e. v.
2) Oud-Holland 1919 blz. 81.
3) Houbraken, dl. II, blz. 20.
*) Zie blz.
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Zeichnungen: Amsterdam, Verst. Seybrand Feitama, 1758,
Die Heilung der Blinden von Jericho, Feder und Rotstift; —
Heilige Familie in einer Landschaft-Tusche.

Noch ihm gestochen: 1 Jeme Jacobs de Ringh, geb. 't Har-
lingen den 17 Nov. 1574 en gest. 10 April 1627 Lamb. Jac.
pinx, W. Delff sculp; — 2. Derselbe. J. Folkema se. (In Ge-
schiedenis der Mennoniten enz. door Herm. Schijn en Gebr.
Maatschoen, Amsterdam 1743).1)

Dr. Bredius noemt ook nog: „de boetvaardige Magdalena"
en een Petrus, beide 1628 gedateerd (linnen 58 : 47), als n°. 44
en 45, op de veiling van M. Stategaart in Alkmaar, 27 Juli 1802. 2)

In de laatste jaren zijn er 4, voluit geteekende schilderijen
van Lambert Jacobsz te voorschijn gekomen, waarvan er nu
twee door het Friesch museum aangekocht zijn; het derde be-
rust in het Rijks Museum te Amsterdam en het vierde is eigen-
dom van den Heer Kiewit de Jonge te Groningen.

Het grootste stuk, den Apostel Paulus, brieven schrijvend in
den kerker, voorstellende, bevond zich destijds in het bezit van
baron von Hardt te Lucino bij Lugano, die het gekocht had
van een antiquair in het Kanton Tessino. Met steun van de
vereeniging Rembrandt is het in 1922 aangekocht door het
Friesch Museum; het stuk is voluit geteekend; „Lambert
Jacobsz f 1629", en is hetzelfde, waarvan Dr. Bredîus schreef,
dat Rembrandt dit te Leeuwarden moet gezien hebben 3). Vrij
zeker zal met dit schilderij bedoeld zijn het stuk, dat in den
inventaris aangeduid is met „S. Paulus met syn sweert groot
L. Jacobs selffs".

Het tweede schilderij, in het Friesch Museum, is van jonger
datum en wel van 1634, en was vroeger in 't bezit van den
kunsthandelaar D. Komter te Amsterdam. De voorstelling is aan
het Oude Testament ontleend en stelt voor Abraham, die, „out
en rijck sijnde", „door sijnen outsten knecht voor sijnensoone
Isaac uit Mesopotamieën een vrouwe" laat halen; deze vindt
daar Rebecca.4)

') Zie ook Verz. v. d. Afb. v. veele voorn, mannen en leeraren.
Amsterdam, Kornelis de Wi t t 1743.
2) Dl. I, 7442.
3) Künstler Inv. VII blz. 231 e. v.
4) Gen. 24 : 61—65.
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Het derde stuk, geveild bij Frederik Muller, is thans in het
Rijks-Museum en stelt het afscheid van den ongehoorzamen
profeet voor, eveneens voluit geteekend en gedateerd 1629. *)

Het vierde stuk in bezit van den Heer Kiewit de Jonge, te
Groningen stelt een bergachttg landschap voor, dat, evenals de
beide andere gestoffeerd is met gebouwen in Italiaanschen trant.
Verscheidene figuren, op ezels en paarden gezeten, verlevendigen
het landschap.

Het tweede schilderstuk is aldus gesigneerd :

Eindelijk is bij A. Mak, te Amsterdam in Mei van dit jaar
een schilderij geveild, dat toegeschreven werd aan Lambert
Jacobsz en voorstelt de engel die aan Jephta en zijn dochter
verschijnt.2)

Naast de voorliefde voor het Italiaansche landschap, waarin
verlichte en schaduwrijke partijen elkaar afwisselen, zien wij
o.a. dat het schildersoog van Lambert Jacobsz aangenaam werd
getroffen door carmijnroode en paarse tinten, die hij in de
kleeding zijner personen aanbrengt, waardoor deze levendig
tegen het omgevende landschap afsteken.

Ik laat hier nu den nauwkeurig gecopieerden inventaris volgen,
welks inhoud als een belangrijke aanvulling kan beschouwd
worden voor de kennis van Lambert Jacobsz niet alleen, doch
tevens voor de geschiedenis van Leeuwarden in de 17e eeuw,
toen zoo vele kunstenaars hier woonden en werkten.

Inventarisatie van goederen ge-
daen opt aengeven van Dr.
Joannes Sivilda, als oom van
naegelatene kinderen van
w : Lambert Jacobs bij w:

Thonisdhr. in echte gepro-

') I Kon. 13 : 11—14.
2) Catal. Veiling Mak. Amsterdam Mei 1924, n°. 45.
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creert, ten overstaen van Thonis
Christiaen der selver kinder
bestevader den 3en October 1637. *)

10x/s ducatons van Brabant C 33 sts. f 3 3 - 1 - 8
68Vs Rijxdaler à 50 st. f 1 7 1 - 5 - 0
4 silveren goutgl. van 28 st.
een seusche dal. à 30 strs.
een farckens daelder a 24 st. f 8 - 6 - 0
schellingen 22 guldens f 2 2 - 0 - 0
Aan pajement 20 st. 4 penningen f 1 - 0 - 4
27 Rosenobels 2) an 10 gl. een
hendricus nobel8) ende enz. f 278 - 0 - 0
7 gouden goutgls4) a 3 gl. f 21 - 0 - 0
1 provencie rijder à 6 tfï noch
1/4 Rijxdaelder ende een flabbe 5) bij het goutgl. f 6 - 1 6 - 8
De 27en November vinden wij in de casse
bij het linnen twe dooskes een ront daer in
in presentie van Gerrit Geerts bevonden is f 7 - 3 - 0
Noch een ovaels dooske daerin drie
Rijxdaelders ende 2 kooperen oorties f 7 -10 - 8
Is alsoo in huijs bevonden aen gerede
gangbare penningen soma f 556 - 2 -12

Den 11 decembris hebbe ick overgesien de
troupenningen ende pot penningen onder het
vercopen der boelgoederen daer uijt des huijse
gehaelt sijn in specie een grote gouden pen-
ninck met met het beelt van de koninck van
Sweeden aen de eene sijde ende een Christe-

') lnv. boek 1638.
2) Volgens mededeel ing van den heer A. O. v a n Kerkwi jk k a n dit

zijn een Engelsche rozenobel, of ook een Hollandsche, in 1579 voor
't eerst in Gelderland, Utrecht en Overijssel geslagen op hetzelfde ge-
halte en gewicht als de Engelsche.

3) Hendricus Nobel, gouden munt in Engeland geslagen.
4) Goudgulden, een in verschillende landen geslagen gouden munt,

vooral in Duitschland; bestaan ook o. a. van Zwolle, Deventer en
Kampen.

5) Munt tusschen 1620 en 1630 in Groningen gemunt van zilver van
laag gehalte.



') Gouden penning ter eere van Gustaaf Adolf, koning van Zweden.
Komt veel voor in inv. 17e en 18e eeuw.

2) Eerepenning door de s tad Dantzig uitgereikt (zoogenaamde „do-
nativ").

3) Gouden penning ter eere van Leonora van Por tugal , afgebeeld
bij van Mieris I blz. 651.

4) De angel (pi. m. 10 shilling w a a r d ) en angelet (Vz angel , pi, m.
5 sh.) van Elisabeth.

5) Gouden munt van P a u s Pau lus V (1605—1621).
6) Heele en halve Sovereign van Jacobus I.
7) Onbekende penning.
8) Die Römerin ihren Vater Hebt, durch ihre Brus t sie Ihm Nah-

rung giebt,
Die Storch uns lehrt wie wi r solln ehrn unsre El tern wer th .
Duitsche penn ing : voorzijde de geschiedenis van de Romeinsche

64

lijckeRidder sijn vianden vertredenden waerdich
ontrent *) f 80 - 0 - 0
Een gouden penninck met het beelt van de
koninck van polen aende eene sijde ende het
wapen van Dantzwick aen de ander waerdich
ontrent2) f 50 - 0 - 0
Een gouden penninck met het beelt van leonora
Eduardi regis Angliae filia, en keiserinne van
Romen, aende ander zijde een engelsche roose
kost hem 3) f 2 7 - 0 - 0
iy2 elisabet koninginne van engellandta 10 fg4) f 1 0 - 0 - 0
Een vierdubbele ducaet a 18 ffi f 18 - 0 - 0
Een dubbele Italiaense pistolet mettet beelt
Pauli Quinti Papa 5) f 16 - 0 - 0
lVs Jacobi op de halve zijn beelt noch een
kind sijnde f 18 -15 - 0
Een Rosenobel à 10 fê s) f 10 - 0 - 0
Een grote silveren penninck met het Beelt
van Arius Hendrick aen de eene ende desselffs
wapen aende ander sijde seer net ende aerdich 7)
Een cleine silveren penninck daer op die
Rommerijn ijrsen — Vatter liebt durch ihre
brust — Sie ihm narung gibt; op de ander
de storch ons lehrt wir Sollen eeren onse
alteren, ontrent 1/3 Rijxdaler swaerte 8) f 1 -10 - 0
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Spaergelt ofte potgelt in een verlackt kistien

Een silveren madalie met de beelden Ferdinandi
gonzaga et Isabelle Capuae Uxoris x)
Een Rijxdaelder groot met ferdinant Hungar-
Boem-rex te peer ende de Roomsche Aernta)
Een kinder madalie daer op die slach voor
gibraltar ende den spaenschen raet3)
Vijff Rijxdaelders een silveren keisers gulden
met karoli quinti beelt 2 fg f 14 -10 - 0
Een clein stuckien gout synde l/2 Philipi gulden f 0 - 1 5 - 0
Een quart de erstu *) x/4 Rijx dal V2 brabansche
schelling van een oude keisers gulden ende
drie stuckies elx anderhalfste stuyver waerdich f 1 -14 - 8

Silverwerck en juwelen noch bevonden.

Een gouden rinck met een perel, noch een
met een root steentie — daerin 2 vergulden
wapens ende noch een gouden suff 5) van
3 strengen gevlochten te samen ontrent f 2 0 - 0 - 0
Een grote silveren beecker weget 231/i loot
Amsterdammer keur à 26 strs f 3 0 - 1 1 - 0
Een silveren schale 14Vs loot noch een dito
schelpschale weegt 9 loot fg 23Vs beijde van
embder ceur à 23 strs het loot f 2 6 - 9 - 0

vrouw, die haar vader in de gevangenis de borst geeft; keerzijde
boven de stad Dresden vliegende ooievaars, waarvan een der jongere
een ouden op zijn rug draagt. Penning in 1620 door S. Dadler ge-
sneden en zinspelende op de liefde der kinderen tot hunne ouders ;
afgebeeld bij W. E. Tentzel. Saxonia Numismatica pi. 42, V blz. 462.

') Penning bij Van Loon. Ned. Historiepenningen I, blz. 16, afgebeeld.
2) Dit is geen munt, maar een penning bij v. Mieris III, blz. 40,

afgebeeld.
3) Met „kindertnadalie" zal bedoeld zijn, een penning, waarvan men

door aanhangen van belletjes een rammelaar gemaakt heeft; komt
vooral in Friesland veel voor. Misschien is bedoeld de penning on-
overwinnelijke vloot bij van Loon, I, blz. 390 no. 1 afgebeeld, met
afbeelding van zeegevecht en de „Raad".

4) Volgens mej. R. Visscher wordt hiermede waarschijnlijk graaf
Ernst (Casimir?) bedoeld. 5) Ketting.

5
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Twe silveren lepels a 7 loot 2 eijerlepelties
een silveren pitzier l) I P L f 12 - 0 - 0
Twe silver slechte messen die de kinderen
gebruijcken f 8 - 0 - 0

Obligatien ten sterfhuyse bevonden.

Op Isack Jacobs Lambert Jacobs broeder uijt-
gestelt Anno 1633 den 7e Julij sesen twintich
hondert car.glns daer op de 10 April 1626
betaelt syn zes hondert guldens capitael ende
de Interesten blijeft noch f 2000 - 0 - 0
Een obligatie door Hillegont Dirx gestelt op
het noorderquartier van Hollant, de kinderen
bij scheijdinge getranspoteert int kracht van
shoulixe voorwaerden ingestelt A° 1632 den
10e Julij an 1/4 de Interesten voldaen A° den
10 July 1636 f 1000 - 0 - 0
In een Obligatie van vader Anthoni Christiaens
op dese Landschappe ingestelt den 9e Maij
1634 de Interesten voldaen anno 1636 à 7 pcent
de somma f 1400 - 0 - 0
Joannes Sivilda gepasseert 1635 de 8 9bris à
6 pcent f 9 0 0 - 0 - 0
Gijbert Sierxsma uitgeteld den 21e Decembr
1633 voldaen de 2 Janiry 1635 à 7 pcent f 6 0 0 - 0 - 0
GerritGeertskoperslager uijtgestelt den7e Junij
1633 voldaen 1636 à 6 pcent f 5 0 0 - 0 - 0
Mr. Jacob van Campen de 10e July 1635 de
Interen noijt betaelt tegens 7 pc. f 400 - 0 - 0
Lammert Jansz koeckebacker uitgeteldt de le

Novembris 1625 betaelt 1633 à 6 pc. s) f 300 - 0 - 0

Antie Haijes wed. van Hette Piers uijtgetelt
de 24e Octobr 1635 de somma van 150 daer op
heeft sij den 5e 7bris de Interesten en vijftich
SP van het capitael afgedaen rest f 1 0 0 - 0 - 0
Hendrick Jacobs de broeder van L. J. sonder
Obligatie te vinden à 6 pc f 200 - 0 - 0

') Zegelstempel.
2) Hypoth.boek 36 fol. 200.
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Folckert Tietes uijtgesteld 1 Maij 1630 de renten
voldaen 17 Martij 1636 à 6 pc f 500 - 0 - 0
Hendrick Beernts wever off vader Thonis
Christiaens in sijn stede door mij uitgestelt
in November 1635 à 7 pc f 35 - 0 - 0

Quade schulden.

Een Obligatie van Siegfridus Satius 1629 de
12e Octobris lang verloopen f 1 0 0 - 0 - 0
Frerick Nitterts ende Trijntie Eisses in twe
obligatien 75 gil.l) f 75 - 0 - 0

Coopbrieven.

Van de tuin achter Jacopiner kerck f 322 - 0 - 0
Coopbrieff van het pannen estrick werck met
de consent brieff f 1457 -14 - 0

Schulden.

Claes Vinck tot Hoorn blijckt bij een clein
sedeltien van hem verteickent f 1 0 - 0 - 0
Wijbe Pijtters van gecofte schilderien vermo-
gens het boeck f 6 6 - 0 - 0
Hendrich Ullenburgh schilderijhandeler tot
Amsterdam oock te boeck f 2 2 - 0 - 0
Taecke Alberts Schots coopman tot Harlingen
sonder aenteickinge het capitael, verstae ick
250 guldens en winninge van het verleden
Jaer 35 gis naeder bij de rekeninge te bevinden
die hij mij belooft heeft als hij hier comen sal f 285 - 0 - 0
Vervallene interesten uijt de voorsc. obligatien
Dr. Campen f 28 - 0 - 0
Gijsbert Sierxma heeft belooft te betalen f 4 2 - 0 - 0
Lambert koeckebacker uijt de obligatie 2 jaren
segge 2 jaren daer in sijn voor acht ofte 9
koecken gelevert soo sal resteeren ontrent den
14 Janrij heb ick ontfangen 27 f8 8 strs f 2 7 - 8 - 0
Johannes Sivilda selven een jaer f 5 4 - 0 - 0

•) Hypoth.boek 32 fol. 182 v°.
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Gerrit Geerts hebbe ick noch getelt tot red-
dinge van het panne werck f 1 3 8 - 0 - 0
Hiske Ritzkes eertijts L. Jacobs nu onse meijt
van goederen uijt der hant gecoft f 23 -14 - 0
Ick hebbe buijten het boelgoet bij warderinge
van de uijtdragster een vleisvath ontvangen f 3 - 0 - 0
Zes silveren leepels verveilt die aen silver
swaerder waren dan de mijne 3V4 à f 4 - 3 - 0
Noch thien pond tin aen ons gehouden daer
van de reste aen de tinnegieter vercoft is à
8V4 strs f 4 - 7 - 8
Jan Berents tot Taminge is schuldich Capitael
70 gl. ende Interesten daer in heeft ten onder-
pant gestaen een uijrwerck int boelgoed ver-
coft à f 27 • 0 - 0
3^8 ellen laecken in het boelgoet vercoft à 21
fS ende noch vercledet oock ontrent soo veel f 4 2 - 0 - 0
De boelgoederen den 5e December vercoft heb-
ben gegolden 1953 fjg daer onder van het mijne
van bestevaders ende andere luiden vercoft is
voor ontrent 100 gl. blieff f 1853 - 0 - 0

Vaste goederen.

Het vierde part van der kinderen bestevaders
huijs van vaders sijde tot Amsterdam tusschen
bij de Haerlemmer sluijs staende x) daer de
rotgans inde gevel ende de rode Leeu in het
bord uijtsteckt van Lambert Jacobs in sijn
staet gerekend op 2000 guldens doch nu van
de broeders overgesch. op f 1800 - 0 - 0
Doet jaerlix int geheel te huyr soo ik meen
ontrent 400 gl. het vierde part van dit huijs
bij mij bewoont, tot moeders sijde heeft tot
dusverre te huyr gedaen
het pannewerck cum annexis daer af een deel
des coopschat in de coopbrieff is uijtgedruyckt
de reste begrepen onder de schulden daer op
staende ende van Lambert Jacobs tot sijnen

') Blz.
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laste genomen, voor waren ende uitstaende
schulden ten profijte des selffs daeraf die
rekeninge bij Gerrit Geerts te vernemen is,
die desselfs bedieninge van Lambert Jacobs
bij de coop is opgedragen ende toevertrout
doen gereet op f 1165 - 0 - 0
De Tuine op de Nieuwe buijren achter Jacob-
piner, is onder de coopbrieven gestelt gelyck
sij gecoft is
Noch sijnder aen schilderien doecken gedout-
vertse pannelen lysthen bij specie gestelt ende
nae de naeste gissinge gerekent op f 870 - 0 - 0

Noch sijnder voor de kinderen behouden 1 van de vaeders
beste hembden endeeenige lappen linnen om tot hembden besten
noesdoecken voor haer luijden te gebruijcken alsoo sij weinich
versien waren Mede sijnde noch beholden dese navolgende
boecken: De Cronike of nederlandsche histori Emanuelis de
meteren laeste druk*) S. Augustinus vande Stads godts ver-
duitscht door Fenalolium ende met de uijtleggingen L vivisende
synes selffs vermeerdert tot deft bij Arrien Gerrits 2) Noch een
grot nederlandsche bibel van des kinderen bestevader Jacob
Toenis afgecomen met een tijtreeckeninge tot het 72 Jaer
Christi bij Dirck Pytters.3) Noch een nederlansche biebel in
quarto, in swart leer met A. T. de moeders het reisboeck der
H. Schrift Hendrici Buttingh. Het HemelRijck of loffsanck van
het Rijke der Hemelen in quarto beschrievinge der stad Leijden
in haere geschiedenisse J. J. Orliers Pegasy des plein off lust-
hoff der maeghden J. Baptista Houwaert 2.

Toetsteen van de wech des levens, om te gaen nae de Stadt
des Vredens in 12, een Testament ende Psalmboeck tegen den
anderen gebonden, en schoon verguit,

Noch een clein Psalm boeckien in root leer over verguldet,
een Psalmboeck in wit hoorn met rode wollen banden.

De Psalmen in Rijn gestelt door Mr. Anthonium de Hubert

') Bekende Nederl. oorlogskroniek.
2) Vertaling van De Civitate Dei (bekend dogmat isch geschrift van

dezen kerkvader).
3) Waarschijnlijk te Amsterdam, 1613; he rdruk van de in 1581 door

Dr. Pet rus Hackius (Leiden) verbeterde v e r t a l i n g ?
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rechtsgeleerde x) en naevolginge Christi in vier boecken gedeelt
ende tot Antwerpen gedruckt Anno 1610 bij Jan van Kerckbergen
in francijn gepickeerts) Trantsoen Christi Pijtter Jansz visch
tot Hoorn 1624 in 8v03) de lappen linnen boven geroert sijn
in specie 19 ellen hemdelinnen à 17 str. ontrent 41/3 ell sijnder
à 24 st. l3/4 dito à 23 st. de ellen U/2 ellen à 20 st. l1/* ellen
fyn linnen van 40 st. d'elle

ellen groff linnen à 13 strs, 21/* ellen camerix à 50 strs l1/*
dito à 26 strs. noch een lapke proefkarsaij een ellen lanck om
de clederen te verstellen.

Schulden tot laste der kinderen.

Aen de weduwe van Andries Jaspers tot Gro-
ningen onse vader ende allen ons wel bekent,
hoe wel L. Jacobs geen notule daer aff heeft
gehouden, die behoort het geit van de 500 fâ
aen Folckert Tietes staende f 500 - 0 - 0
Op het Reversael van het pannewerck bij
Geert Pijtters die noch open is f 300 - 0 - 0
Carst Pijtters eerste Pijters vercoper des panne-
wercks comt in het gehele werck 600 goutglns.
onder de ductie van 170 caroli guldens rest
de helfte van de kinderen f 335 - 0 - 0
Aen de weduwe van Jurrien Ates Sycke genaemt
int geheel 200 goutgln. is f 140 - 0 - 0
Hendrick Geverts vleishouwer comt uijt het
pannewerck 200 glns f 1 0 0 - 0 - 0
De weduwe van Harcke Epes houtcooper comt
daer uijt 300 glns f 1 5 0 - 0 - 0
Isbrandus Franck moet hebben uijt het werck
200 ggl f 1 4 0 - 0 - 0
Lambert Jacobs broeder moet hebben f 8 0 - 0 - 0
Dr. Abelius Isbrandi moet hebben een Jaer
huijs huijr à 120 ggls f 1 6 8 - 0 - 0
lek J. Sivilda moet hebben van gedane diensten

') Uitg. 1624.
2) Van Thomas à Kempis.3) Door Pieter Johannes Twisck, doopsg. ieeraar te Hoorn: uitg.

J. J. van Rijn, Hoorn.
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volgens specificatie 182 guldens sonder d'ductie
van 26 gl 8 strs rest mij f 155 -12 - 0
Ende noch bij slot van Reeckeninge tot effinge
van mijn obligatie quaem mij 50 ff} daer swager
mij voor ende nae 11 Rijxdaeler in betaelt heeft
soo resteert mij gelijck hij des nachts voor
sijn doot mij noch belaste opsijn rekeninge te
stellen volgens mijn notitie uijt sijn mont
gedaen f 2 2 - 1 - 0
Noch een halff jaer cost penningen voor Abra-
ham L.l) aen Jan Pouvels ende voor lysten Pa-
nelen etc aen Heere Jansz kistermaker tot Am-
sterdam f 2 0 - 0 - 0
Mr. Isbrandus Franck moet hebben van een
setateum 3) te stellen f

Schilderien alsnoch onvercoft in het sterffhuijs.

1. De vertoninge van tzinspenninck daer in 7 tronien van
Mr. Jacob Ariens.3)

2. Noch 4 Apostolen sonder lijsten conterfeitsels grot op
doecken van Mr. Jacob Ariens.

3. Een petrus bewenende sijne sonden in een vergulten liste
Mr. J. A.4)

4. Een diogenes Cijnicus ,'in sijn wijn fat si j t tende halff
naeckt met een gebroken nappe op sijn hand t M. J. A .

5. S. Pau lus met sijn sweert groot L. Jacobs selffs off J. A . 5)

•) Abraham Lambertsz, de zoon van Lambert Jacobsz, zich later
noemende Abraham van den Tempel.

2) Een middel, dat in dien tijd veel toegepast werd. Het bestond
uit een wollen draad (oorspr. uit haren bestaande), welke, met een
voor dat doel geconstrueerde naald door de huid werd getrokken en
ter plaatse liggen bleef, om een ettering te verwekken. Van deze
ettering werd een gunstigen invloed op het ziekteproces verwacht.

3) Mr. Jacob Ariens, moet wel Jacob Adriaensz Backer zijn. Zins-
penninck = Cijnspennink: Mattheus 22 : 15—22.

*) Mattheus 26 : 75; Mr. J. A. = Jacob Ariens.
5) Volgens R. K. legende is Paulus tijdens keizer Nero te Rome

onthoofd met een zwaard; off. J. A. is er later bij geschreven.
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6. Een Bachus tot den navel naeckt met een steenen kroes
inde hant na D? Honth.1)

7. Een outmans troni met een lange bredebaert van M. Rem-
brant van Rijn selfs 2)

8. Een oude bestie met een swart capproen na M. Remb. 3)
9. Een troni met lanck haer een naete hals en vaelclet.

10. Een soldaet met lanck blau haij'r een swarte bonet een
iseren halss craeghen rosachtich cleet J. Lies.*)

11. Een vrouwen tronie nae Rembrant il re de mendici6)
12. Een cleine bleecke verschepene troni alheel int swart nae

Jan Lieuves 6)
13. Noch een troni van ter sijden het haer tot de ooren een

swart bonet een groen cleet.
14. Een schone Jonge turcksche prince nae Rembrant7)
15. Een soldaet met swart haer een îseren halskraegh sluijer

om den hals nae Remb.8)
16. Een coninck Davit spelende op de harp en singende nae

Mr. J. Houthorst9)
17. S. Simeon met het kindeken in de armen dragen singende,

L. Jacobs selfs. w)
18. S. Maria mater dm mettet kinders in haer armen naekt

dragende de werelt L. J. u)

•) Gerrit van Honthorst geb. 4 Nov. 1590, gest. 27 April 1656.
2) Hiervoor komen in aanmerking: De beide Apostel Paulus, van

1630 Valentiner blz. 16 1 — r. De grijsaard, tot voor korten tijd in
Oldenburg 1632, ibid. blz. 116 1. Die te Metz 1633, Val. 118 1.

Die der voorm, verz. IJerkes pl.m. 1635 of verz. Earl of Derby pl.m.
1635 Val. 187 1 — r en die te Hamptori1 Court 1635 Val. blz. 188 1.

3) Zou een copie kunnen zijn naar de moeder; een der exx. bij
Valentiner, Klass. der Kunst, blz. 36 en 37 afgebeeld.

4) Craegh en rosachtich cleet; van Jan Lijs geb. einde 16e eeuw,
gest. 1629 in Venetië.

5) = de koning der bedelaars.
6) Verschepene? Jan Lievens, geb. 24 Oct. 1607, gest. 1674.
7) Een copie naar Valentiner blz. 49 of 50.
8) Copie naar Valentiner blz. 39 of 44.
9) 1, Samuel 16:14—23. Ger. Honthorst.

10) Lukas 2:25—34, speciaal vs. 28.
") dm = domini, L. J. = Lambert Jacobsz.
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19. Noch een clein Marien troni L.J. met file morte ]) sleijer.

20. Noch een cleine oostersche vrouwen troni het conter-
feisel van H. Ulenburgh huijsvrouwe nae Rembrant.2)

21. Een Jongers troni met lanck kruil haijr bolle blancke
wangen.

22. Eende een jonck meiskes troni sijn weergade nae Jan
Lieves.3)

23. Het conterfeitsel van Joannes uijt de bogaert in een
schoon vergulde list.á)

24. Het conterfeitsel van Lamberts selven door J. Ariens
gedaen.

25. Het conterfeisel van Lubbert Gerrits ende L. J. bestevader6)

26. 't Conterfeisel van Lenart Clock 6)

27. Conterfeitsels van L. Jacobs ende Athoenis elck ander
in de arm houdende. ')

28. Conterfeitsel van mijn heer Rispens ende Commerbe
Velsius 2 doeken L. J.f)

29. Een conterfeitsel van Hans Alensch aen hen belooft te
vereeren.9)

30. Een conterfeitsel van Hillegond Dircks vriendelijk bij
scheijdinge toegestaen.

31. Twe model tronien sonder lijven een owermaecht con-
terfeitsel van Rippert een kes ende sijne vrouwe Elisabeth
Matthijs.10)

') (Waarschijnlijk feuille morte.)
2) Dit stuk van Rembrandt is onbekend.
3) Jan Lievens.
4) waarschijnlijk de Remonstr. leeraar.
5) zie blz. 54.
6) Doopsgez. leeraar, uit Duitschland, later te Haarlem. Zie : Menno-

nit. Lexikon s. 364.
7) Athoenis = Anthonis (Christiaens ?)
8) In de trouwboeken vond ik in 1621 vermeld: Sioerd van Rispens

en Commer van Velsen.
9) Zal Hans Alenson zijn.

10) Rippert Eenkes leeraar te Workum; zie: Doopsgez. Bijdragen,
jaarg. 43 blz. 54.
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32. Een grote doeck ses ellen lanck daer op gedootferft de
historie daer Paulus een onbekende Godt prediken tot Atheneq
met een deel afgoden pristers met ossen om te offeren doch is
weinich aen gedaen. !)

33. Een clein naecktien van vooren een mantel achter af-
wayende van Mr. Pinas.2)

34. Een eremijt studerende in een rotse nae M. Rembrt in
een vergulden Lijst.

Noch een grote verlackte en schoon vergulde lijst wel 7 ofte
8 voeten lanck kost L J 14 gulden.

Noch een dito 5 oft 6 voeten lanck doch al bequest en besloten
Noch ettelijcke cleijne lijsten van cleine wardie 4 oft 5.

35. Noch staender in het sterffhuijs vier evangelysten ende
3 Apostelen die ick den 13en Janry den deurwaerder ende den
Heere Grietman ende Gedepde. Douwe Hottinga vercoft hebbe
voor f66 ende 3 strs

Nader sijn noch met verhaelt
36. Een heerlijck stuck Lantschap daer in Herodes met He-

rodiade Joannes den doper comt besoecken in de vostine, de
carosse in het verschiet op haer wachtende L. J,s)

37. Noch een ander Landschap met een groote ruine ende
een rivire daer op de voorgront staet Naomi sprekende met
gehasij des propheten Eliseiknecht die hem naegelopen compt ende
carosse aen een brugge int verschiet hem verwachtende. L.J.*)

38. Noch een Landschap met een water daer in een rivierke
op de voorgront een naeckt op een esel ende een boer daer bij,
in het verschiet cleine beeldties de hijstorie utbeeldende daer
de duijvels in de varckens waren L. J. 6)

39. Noch een clein achtich lanck werpich lantschap sijnde
steile ruich bewassene rotsen met een water ende voorgront met

•) Handelingen 17 : 2 2 - 3 3 .
2) Jacob of Jan Simonsz Pynas .
3) Vostine = woesti jn. Markus 6 : 17 -28 , speciaal vs. 20.
4) Naomi moet zijn N a ä m a n 2 Koningen 5 : 20—27.
5) Markus 5 : 1—15; de naak te m a n op den ezel is de mensch met

den onreinen geest , die genezen w o r d t ; na zijn genezing (vs. 15) is hij
„gekleed"; de v a r k e n s vs. 11 — 13. W a r e n = varen.
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een grote klippe, aen het water de jonge tobias de visch op-
gehaelt hebbende vergeselschapt met den engel. L. J. x)

40. Noch een Landschap van Vjt voet lanck '/s breet daerin
opeen heuvel een casteel en wat daeraf een vervallen stuck muirs
op de voorgront nami op en Esel ende Ruth bij haer staende
om nae haer lant te keren. L. J. 2)

41. Noch een gelijcke groot daerin een grote afgodentempel met
eenige affdacken ter rechter en hoge smalle muire ter slincker
heel voor een turckien met een root fluelen geborduurt kleet
een weinich achter de Here Christi met drie discipelen ge-
nesende die blinden met slijck, die voor hem ter aerden leijt. 3)

42 Een bruinne Rotses daer door een sterck licht valt op de
morritum daer insittende te studeren raekt de Hippocratis in
een root lakens cleet besoeckt. L. J. 4)

43. Noch een Landschappe daer in een boeren huijs op een
hoochte op welcks uithoeck guarde robbe5) ende een clein huijske
int verschiet, op de voorgront 2 mannekes den eene den anderen
veldvaert in wijsende. Mr. J. Ariens.

44. Den Landschapie met een fonteine daer op een hoge pilaer
spuijtende water ende daerbij eenige te paerde meteen offdriever
en eenige reisigers rustende op de voorgront. Mr. Molijn 6)

45. Noch een hutte off boeren huijske in weinich Landschap
daer bij den verlooren sone draff etende met den varkens.
M. Sachtleven.7)

46. Een Lantschapien met steile geberchten daer in Argus
en Marcurius met een deel beesten. M. Claes Mojaert. 8)

47. Twe water fogelties in wat Landschaps en een watertien
tot modellen van L. J. geschildert.

') Uit het apocriefe geschrift Tobias, dat bij de Doopsg. zeer geliefd
is ; hoofdst. 6 : 1 - 6 .

2) Ruth hoofdst. 1 : 16—19.
3) Johannes 9:1—7 (spec. vs. 6).
4) Democritum ? Het geheel is onduidelijk.
5) Geheim gemak.
6) Pieter Molijn, geb. 1595 L o n d e n ; gest. 1661 Haarlem.
7) Lukas 15 vs. 16; Cornelis Sacht leven? of Herman I of H e r m a n I I

Sachtleven ?
8) geb. vóór 1600 te Amsterdam, gest. 1669.
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48. Een gedootfertde doopinge Christi inde Jordaen door
St. Jan met noch 2 grote en 2 kleine verschiet beeldekes in
een Landschap in een vergulde Lijst. J)

49. Noch twe begonnene copiën nae de Herodes boven ge-
noemt op een paneel.

50. Noch eenige verworpene doecken daer op sommige wat en
sommige weijnig geschildert van cleine of geen wardie.

Noch sijnder tot Amsterdam bij Isack Jacobs.

51. Een landschap van Heer e Junes L. J. dicipel geschildert
van hen geestimeert f 15 ende een conterfeijtsel principael van
Pijter Tonis L. Jacobs oom.

Noch sijn hier bij mij
52. Een clein Landschapien ontrent een hant groot daer in

een riviertie daer bij een mannetien drievende sijnen esel op
een plat in een ebben listie van Poelendorch selfs.2)

53. Noch eene een weinich groter gecopieert van Mr. Jacob Ariens
nae Poelenburgh daer in een Italiaens herbergsken comt voor
op de gront benevens eenige beeldekens en beesties een manne-
ken drievende sijn Esel meest van achteren mede in een ebben
lijst op een paneeltie.

54. Bij Hendrick Ulenburch schilderij vercoper tot Amsterdam
staen een groot stuck schilderij beelden als het leven daer in
de phariseen ende Herodes dinaren christi vergeselschapt met
sijne dicipelen die 't zins penninck vertonen geschildert door
Mr. Jacob Ariens.

55. Een Adam ende Eva vast soo groot als 't leven van
Jur Gerrit Honthorst.3)

56. een Ruth brengende haer schoonmoeder Nami een schoot
vol koren Aren die sy hadden opgesocht van Mr. Pijtter Fransz
Grebler wat min alst leven.4)

57. Noch een Satijr vriende een schoone Jonge vrouwe nae
Mr. G. Honthorst.6)

' ) Matheus 3 :13—17 of Markus 1 : 9—11.
2) Cornel is van Poe l enbu rgh , geb . 1586, gest . 1667.
3) Gerrit van Honthorst.
4) Ruth 3 : 16—17 ; Pieter Fransz de Grebber, geb. 1590, gest. na 1649.
5) Al deze schilderijen werden op een bedrag van f 870.—getaxeerd

(zie blz. 69).
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Mededeelingen over schilders enz. in Friesland
in de 17de eeuw.

Behalve den vorengenoemde belangrijken inventaris van Lam-
bert Jacobsz, heb ik nog tal van bijzonderheden gevonden, zoowel
van bekende, als van onbekende kunstenaars, welke belangrijk
genoeg zijn om ze te publiceeren. Het geeft, met de daarop-
volgende mededeeling, een stukje geschiedenis van Friesland,
meer speciaal van Leeuwarden, in de belangrijke 17e eeuw.

In het inventarisatieboek 1627 IJ 29 vond ik den volgenden
interessanten schilderijen-inventaris , waarboven echter geen
naam van den schilder vermeld wordt; ook in den inventaris zelf
heb ik de naam niet kunnen vinden. Het eenigste wat ik er
van weet, is, dat de inventaris tusschen 10 Juni 1628 en 23 Juli
1628 gemaakt is; de schilder zal dus in dit jaar overleden zijn.

Behalve meubelen, huishoudelijke artikelen, worden de vol-
gende schilderijen genoemd :

Drie princen in ronde listen.
Twe paar ronde papagaien.
Een salvator met een maria in ronde listen.
Een Adam in een ebben list.
Een bancket in een binnen list.
Een boer sonder list.
Een cruusefix in een buijten list.l)
Een tronie van Wirgilius met een buyten list.
Twe monicken met een buijten list.
Noch een monick in een binnenlist.
Een paar ronde historikes.
Een vrouve tronie.
Een salomon met een arodus in ebben liste.3)
Noch een bancket in een buijten list.
Een historie van Jacob ende Raguel met een buijten list.
Een sittende Maria met een buijten list.
Noch een cruijs met een buijten list.
Graff Legger met een buijten list.
Een bancket met een buijten list.

') Onduidelijk wat binnen en buyten lijst beteekent.
2) Arodus = Herodus.
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Speulende Engelkes met een buiten list.
Noch een cruijs met een buyten list.
Noch een graff legger met een buijten list.
Een Justitie met een voorsichticheyd met buyten listen.
Noch een cruijs met een buyten list.
Noch een Judit met een buyten list.
Noch een Prins met een buyten list.
De vijff sinnen met een buijten list.
Een bloempot met een buijten list.
Een bordeel met een buijten list.
Een bloempot met een buijten list.
Een landschap met een buijten list.
Een historie van soldaten.
Drie Princen met binnen list.
Een bloempot met een buyten list.
De Coninginne Hester met een binnen list.
Een musicq singer met een binnen list.
Een olde keucken.
Paper Jan de Neij met een binnen list. J)
Een fruijt schaal met een buijten list.
Twe gecken in een buijten list.
Een Fenus in een buijten list.
Een bordeeltie met een buijten list, noch een.
De historie van Coninge ninis met een buijten list.
Incompste van David met een buijten list.
St. Lucas met een buijten list.
Historie van Tobias met een buijten list.
Noch een Landschap met een buijten list.
Hoop, gelooff en Lieffde met een buijten list.
Een Salvator met een L. vrou met buijten listen.
Twe Princen met buijten listen.
Jacob ende Raachel met buijten listen.
Noch een bordeel met een buijten list.
Noch een fruijtschaal met een binnen list.
Een Cars = nacht.
De drie Connigen met een buijten list.
De Coninginne Hester met een buijten list.
Noch een keucken met een buijten list.

Pater Neyen ?



79

Een cruijsefix op doeck.
Twe olde conterfeitsels.
Een penneeitie met peeren.
Twe Davidstronien.
Vijff Princen in buijten listen.
Drie Princen in binnen listen.
Vier cleine princen in binnen listen.
Een Lanschap in een binnen list.
Een scheepke in een binnen list.
Een tronie van Marquis Spinola.
Noch een grafflegger in een buijten list.
Een maaltijd van Coninge Assverus in een buijten list.
Marienbeeld in een buijten list
Een grote balthaser in een buijten list.
Vier Ronden.
Een bargs hooft in een binnen list.
Een Jeronimus in een buijten list.
Twe gehoors in buijten listen.
Graaff Eernst in een buijten list.
Een vruytcorff in een binnen list.
Een cruyssefix in een buijten list.
Een Landschap in een buijten list.
De historie van Coninge Ninis met een buijten list.
Judit met een buijten list.
Thobias met een buijten list.
Jacob en Rachuel met buijten list.
Een historie van Hester met buijten list.
9 coperen platen.
Twe historiën in buijten listen.
Drie tronien in binnen listen.
Twe paar honties.
Een cruijs in een buijten list.
Een bancket in een buijten list.
Vier Evangelisten in buijten listen.
Twe boere meiskes in buijten listen.
Een bancket in een buijten list.
Een Landschap in buijten list.
Twe van de Evangelisten.
De Justitie in een buijten list.
Noch 2 schilderien binnen list.
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Een exe homo binnen Listen.
Een schilderie.
Erasmus Rotterdamus buijten list.
Een Maria beeld buijten list.
Wiglius ab Ayta in binnen list.
Een cat ende hond binnen hst.
Een pap eeter buijten list.
Twe gecken buijten list.
Ses keijsers tronien verguld.
44 Lege pennelen so grote als cleine.
Ses nieuwe Listen cleine en grote.
Vijff wrijffstenen cleine en grote.

Tot nog toe heb ik absoluut geen zekerheid kunnen ver-
krijgen, wie toch wel de schilder van dezen belangrijken inven-
taris geweest is, omdat noch in den aanhef, noch aan het slot
ook maar eenige naam genoemd wordt; bovendien kon, we-
gens het ontbreken van begrafenisboeken uit dien tijd, ook hier
de oplossing niet gevonden worden.

Voor mij zelf heb ik de veronderstelling gemaakt of dit niet
de inventaris kon zijn van Pieter de Valck,, die na 1625 en
vóór 1629 overleden is, zooals blijkt uit de onderstaande ge-
gevens. De mededeeling van Houbraken, dat hij op 's Prinsen-
hof verscheidene Beeltenissen, Historiën, Landschappen enz.
schilderde, en het aanwezig zijn van enkele prinsenportretten in
de lange lijst van schilderijen geven aan mijne veronderstelling-
meer waarschijnlijkheid. Toch blijft het bij een vermoeden.

Pieter de Valck is volgens Houbraken e.a. in 1584 te Leeu-
warden geboren Zekerheid daaromtrent heb ik niet kunnen
vinden. Hij was een zoon van Jacob Dircks Valck, goudtsmidt,
die in 1572 het burgerrecht verkreeg en later schepen van de
stad werd (overleden in 1623) Hyp.boek 18—3 Mrt. 1623.

Pieter de Valck trouwt in 1606; in de trouwboeken staat daar-
van :

Pijter Jacobss de Valck, schilder van Leeuwarden ende Anna
Jacob Sanders van Os geboortich van 's Hertogenbos werden
de proclamatien hunner echte gegunt — 24 Julij 1606 . .
• . . . . Trouwboeken 1606/87.

Jacob een z.van Piter Jakops de Valck.... Doopboeken 1607/50.
Pieter d'Valck burger ende mr. schilder verclaert schuldigh
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te zijn Abbe Abbisz de Jonge 112 cargld. 12 strs
Hyp.boek 20 (fol. 46) 22 Nov. 1624.

Pieter Jacobss Valck borger ende mr. Schilder bekent geld
schuldig te zijn Hyp.boek 20 / 1625.

Anneke de Valck wedue van Pieter de Valck, wonachtig binnen
Leeuwarden verkoopt een huis in de Breedstraat

Hyp.boek 24 (fol. 39) 12 Mrt. 1629.

Inventarisatie ende resp. beschrijvinge gedaen met consent
van de Here Presiderende Burgemr. Dr. Jacobus Recalff
door mij Petrus Viglius twede clercq ter secretarije der stede
Leeuwarden van de goederen bij Verbuijs kunst-
schilder gerepudieert ende verlaten enz. 15 Nov. 1688.*)

Behalve verschillende huishoudelijke artikelen, meubelen enz.,
worden o.a, genoemd:

acht conterfeitsels.
twee doecken penneelen.
seven en twintich schilderijen soo clein als groot.
twee vergulden listen.
Eenige cunstprenten.
eenige verffquasten.
twee schilder eesel.
Een houten Leeman.
Een pellet.
drie gepleisterde beelties.
twee verfftaaffels met een verffdoos.
Een kistie met steenen beelden.
twee listdoecken.
Een schilder stoel.
drie schilderijen. 2)

>) Inv.boek IJ 66, 1688 fol. 120.
2) Dit moet de inventaris zijn van Arnoldus Verbuys, van wien

interessante bijzonderheden te vinden zijn in Oud-Holland 1894 blz.
113 en in Bredius, Künstler-Inventare dl. III blz. 910. Houbraken ver-
meldt dat hij „aan 't Hof van Frieslant als portretschilder is geweest".
Bewijzen had men echter niet; deze inventaris wijst er op dat hij te
Leeuwarden woonde en het hem waarschijnlijk evenals elders niet erg
voor den wind ging. Ik vond nog vermeld dat hij in 1686: „seeckere
huysinge staande ende gelegen op de Weese voor de teijt van
drie jaren . . . voor de somma van hondert goutglns" huurt. (Hypo-
theekboek 81. fol. 26.'

6
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Inventarisatie van goederen enz. bij Jan Morinas, schilder,
gerepudieert ende verlaten enz 8 July 1690. l)

Op de voor opkamer:
Een groot schilderij waar op in dorso met wit krijt geanno-

teert staat (dit hoort de Brouwers wede bij de waagh toe.)
Een conterfeitsel van Mr. Isaack Regnaut.
Noch een schilderij waar op geteeckent staat (Geys.)
Noch een schilderij waarop in dorso staat (Reno hoort dit toe.)
Noch een poutret van een kint; waerop in dorso mede ge-

teeckent staat (Machtet).
Een schilderij van een doot kint.
Een halff gemaackt poutret van twee persoonen in een raamtie.
Noch een halff gemaackt poutret van een vrouwmensch.
Noch een poutret van een persoon met een doodtshooft.
Noch een schilderij van een oudt grijs man.
Nog een ongemaackt schilderij.
Noch een schilderij in een list van een roomer wijn ende een

gesneeden citroen op een taaffel.
Noch een poutret van een oudt grijs man in een eecken list.
Noch een schilderij met een glas er voor in een list.
Noch een langh hoogh schilderijke van een landtschapke.
Een schilder eesel met een smodback.
Een verffsteen met eenige verwerijen.2)

Behalve de bovengenoemde inventarissen heb ik nog ver-
schillende namen van kunstenaars ontmoet, welke ik, met de
op hen betrekking hebbende bijzonderheden zooveel mogelijk
chronologisch laat volgen.

Lucas beeldtsnijder, curator over een kind van dirck pouwels.

Benedictus Gerbrantsz beeldsnijder (beide genoemd in Trouw-
boek no. 1, van het jaar 1547).

David Vincboons.
Den 8en Octobris 1602 compareerden in persoon voor den

burgmr. en den secret, van Leeuwarden :

') Inv.boek IJ 67, 1689, fol. 94.
2) Van Jan Morinas heb ik niets anders kunnen vinden dan dat hij

als „accademist aan de Haagsche teekenacademie" in 1682—1683 werd
ingeschreven. Obreen's Archief IV—167.
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David Vincboons, geadsisteert met zijne moeder Cornelia
Vincboons, en Nies Jan van Loenensdochter, geadsisteert met
hare ouders en verklaren elkander echte belooft te hebben.

(Trouwboeken.)
David Vincboens van Amsterdam en Niss ian van Loenensdr.

proclameeren dat zij malcanderen echte en trouw belooft hebben.
(Procl.boek 1602).

Jan van Loon notarius ende Maike van Haselberch echtel.
bekennen voor ons ende onsen erven belooft ende angenomen
t'hebben gelijck wij beloven ende annemen bij deesen David
Vinckboens ende Nieske van Loon echtel. wonende tot Ambstelre-
dam onse schoensoon ende dochtere tot huere vermaeninghe
wttekeren en te betaalen die summa van vier hondert car. gis.
den gulden doende twintich strs. ende dat boeven ende behalven
sekere een hondert car. gis. bij ons onlanx aen de vs. echtel.
wtgekeert ende in d'vsc. vier hondert car. gis. niet beklemt alles
tot volcomene voldaede van dotale goederen ofte meede gaeve
bij ons d'vsc. onse dochtere gehuwet aende vsc. David Vinc-
boens mede te geven belooft welverstaende dat soo lange wij
echtel. d'vsc. vier hondert car. gis. voort geheel ofte een deei
onder ons sullen behouden wij d'vsc. onse schoensoen ende
dochter beloven ter advenant te betalen den interest ten hondert
seven int jaer te rekenen soolanghe d'vsc. geheele somma be-
taelt sall sijn sijn oock in d'vsc. soma met gecomprehendeert
die clederen silverwerck ende huisraed d'vsc. onse dochtere oock
boven dien mede gegeven l) . . . (Hyp. boek 26 fol. 51 v°.)

Als getuigen genoemd Arent van Loon nots. publ. olt 36 jaren
en Willem van Loon, schilderer, olt 25 Jaren gebroeders . .

(Certif.boeken 3 April 1616.)
lek Willem van Loon burger deser Stede Amsterdamme be-

kenne midsdesen voor mij ende mijne erven ende nacomelingen
well ende deugdel. verplicht ende schuldigh te wesen aen Arend
van Loon zijnen broeder, d'zumma van twe hondert glns.
spruijtende ter cause van geleende penningen tot mijne wille

') David Vincboens moet wel de bekende schilder zijn, getrouwd
met Agnieta van Loon (Zie Oud-Holl. 27, blz. 198); de naam Agnieta
komt overeen met Nies of Nieske. Haar broer is de schilder, Willem
van Loon te Leeuwarden, die in 1621 burger te Amsterdam werd [Oud-
Holl. 1890 blz. 299], [zie ook Hyp.boek 29 îol 30.]
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ende contentement ontfangenenz. In Amsterd. den tweden Augus-
tis Anno 1622 (Hyp.boek 20, fol. 49 v°.)

Jan Urbenis, schilder, wonende in de Bonte Papesteeg . .
(Hyp.b. 21, fol. 158 en Inv. arch. Beyma Dec. 1618.)

Bartel Heinss, zyn handwerck een schilderer gebooren binnen
deser stede ende Anna Claesdhr. geboren op Rintsmageest doen
proclameren dat zij rnalcanderen echte belooft ende getrout
hebben (Procl.boek 21 Apr. 1615.)

Daniel Christiaens, schilderer, geboortich binnen dezer stede
ende Ida Fockesdr. van Franeker zijn de echtsproclamatien
geaccordeert 17 Martij 1620 . . . . (Trouwboeken 1620/69.)

Harmen Willemss schilderer ende Margareta van Tongeren.
(Trouwboeken 1620/83.)

Corneüs Arienss Ruts l) schilderer, nu zeven ende twintich
Jaren old zijnde ende tegenwoordich mij ontholdende binnen
Leuwarden doet condich ende bekenne mits desen met Lambert
van Dalen burger binnen der zelver stede mijne gewesene
curator veraccordeerd ende verdragen te wesen dat hij mij
voortaan met cledinge linnen ende andere nootdrufticheid zall
voorsien" . . . belooft het gegevene te betalen . . . „alles onder
verband special van mijne aampart huijsinge staande binnen
deser Stede Leeuwarden In de dwarsstrate lopende ut de St.
Jacobsstrate In de grote Hoogstrate neffens over Dr. Tiara
nagelaten huijsinge" (Hyp.boek 17 fol. 86v° 1621.)

Gerrijt Vredeman^) ende Geeske Arentsdhr echteln. bekennen
met Lambert van Dale onsen oom affgereckend ende geliqui-
deerd te hebben op huijden den 12 Junij 1619 ende is bij slot
bevonden dat Lambert van Dalen in alles compt alle betalinge
affgetrocken als ook die tachtich car. gl. van wegen Mr, Arien
Ruts saliger zoon voor mondcosten dit alles met den anderen
geliquideerd is bevonden" . (Hyp.boek 17 — 1621 fol. 86 v°.)

„Ten versoecke van lambert van Dale als voormond over
Dirck Ariens Rats compareerde Gerrit Vredeman mr. glaesmr
en schrijver oldt 31 Jaren" . . . die verklaart dat Dirck Ariens x)

') Mogelijk de zoons van Adriaen Ruts, schilder uit Bremen, die
op 23-jarigen leeftijd in 1593 te Amsterdam trouwt (zie Oud-Holl. 1885,
blz. 3(1); te L. in 1597 komt wonen en in pl.m 1619 overlijdt (zie:
Eekhoff „De vrouw van Rembrandt" en Hypotheekboek 14 fol 105.

2) Dezelfde die in het Album van Wybrandt de Geest genoemd wordt.
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gedurende 3 jaren „'t glaesmakers en glasschrijvers handtwerck"
geleerd heeft (Certificaatboek 17 Sept. 1622.)

„Ten versoecke van Arien Willems stadts glaesmaker en burger
vaendrich In de name ende van wegen Coenradt Lambertss
Polman Glasschrijver tot Coppenhagen compareerden Jan Luyties
oldt 48 Jaren ende Sijtze Luytiens olt 35 Jaren Glaesmakers ende
burgers" en verklaren dat zij Coenrad Lambertsz 24 jaren geleden
hebben gekend en dat hij zijn leerjaren hier heeft uitgediend
bij Taecke Borcherts en bij Juw Ottes (Certic.boek 3Aug. 1622).

Ten versoucke van Anthonio Bartholomaeï, geboortich onder
t'gebiet van d'heerlycheyd van Fenetien is gecompareerd Pieter
Moll schildererl) old ontrent 35 Jaren ende verklaarde dat
d' Reqnt ongeveerlijk zeven maanden tot zijn comparants huyse
was gelogieerd geweest ende in sulx doende niet anders gehoord
nochte vernomen ofte d' Reqnt heeft hem allethoos vroom eerlijk
ende naer behoren geholden en gedragen. In voegen dat hij
comparand dess Reqnt. In alles bedanckt ende quiteerd hebbe
oock van anderen (: met d' Reqnt conversatie gehad hebbende:)
verstanden dat zij hem Reqnt bedancte gelijck alhier mede ge-
compareerd is Jan Monclay olt 38 Jaren verclarende van gelijcken
naest enige maanten herwerts goede kennisse ende verscheidene
conversatien met Reqnt gehadt te hebben ende noijt anders be-
spoord nochte vernomen ofte de Requst. heeft hem vroom ende
eerlijk geholden ende gedragen . . (Certific. boeken 8 Juni 1622).

Als getuigen genoemd : Jan de Halle, mr. schilderer en Willem
Ariens, mr. glaesmaker (Certif. boeken 22 Juli 1617).

Jan de Halle Burger ende mr. schilderer binnen Leeuwarden
ende Sara Leuven echteluyden doen condich ende bekennen"
. . . . geleend te hebben „400 car. gl. ter causa van verschotene
penningen op onse huysinge staande op de horne van de
Bontepape stege bij ons tegenwoordich bewoond."

(Hyp.boek 19-fol. 226, 13 May 1624).
Jan d' Halle, mr. schilderer binnen Leeuwarden ende Sara

Leuven echteluijden burgers binnen vs. Stede bekennen ende

') Ook vermeld bij Eekhoff „De vrouw van Rembrandt" en in zijn
„Catalogus van de kunstverzameling".
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certificeren deur crachte deses ter oprechter schuld schuldigh
ende plichtigh te wesen den eersamen Rompt Jacobsz burger
binnen Leeuwarden d' zumma van vijer hondert carl. gl. t'stuck
20 strs. doende, heer comende den een hondert twe ende 't
zestigh carl. gis. ter cause een obligatie zijnde van date den 1
Septemb. Anno 1611 ende de acht ende dartigh car. gl. van
verschotene penningen ons lange voir desen toegeteld ende den
resterende twe hondert car. gis. mede van verschotene pennin-
gen bij ons jegenswoordigh voor den bevestinge deses ontfangen,
verclarende mede dathierinne verrekend ende bij Romt voornoemt
aen ons betaald zijn de twe grote schilderien van Venus ende
Adonis bij mij Jan de Halle voor Rompt voornoemt gemaact als
oock alle andere schilderien die voor desen gemaact ende bij
hem Rompt ontfangen zijn. (Hyp.boek 19 - fol. 229 -14 may 1624.)

Jan de Halle ende Sara Leuven echteluyden burgers binnen
Leeuwarden leenen geld . . (Hyp.boek 21 • fol. 158-2 Dec, 1626.)

Matthys Harings Schilderer koopt een vierde part van een
huis in de cleine Hoogstrate voor 312V2 gld. . . . . . . .

(Procl.boek 5, 3 Sept. 1624.)

Syds Jansg beeldsnijder ende Lysbeth Jansdochter, beijde ge-
boren ende woonachtig binnen deser stede doen proclameren
dat zij malcanderen echte belooft en getrout hebben . . . .

(Procl.boek 5, 3 Juni 1624.)

Jacob Dionisius Beeldhouwer ende Geertie Jacobsdochter echte-
luyden koopen een hovinge . . (Certif.boeken 11 Sept. 1624.)

Jacob Dionisius mr. steenhouwer ende beeldsnijder weduwe-
naar ende Trijntie Pietersdochter beijde binnen deser stede,
doen proclameren dat zij malcanderen echte belooft en getrout
hebben , . . . (Proc.boek 5, 14 Nov. 1630.)

Abraham Willems, schilderer te Doccum verkoopt een huis
bij de Put (Certif.boek 12, Mrt. 1632.)

Aernout Gewalt, schildenaar . , (Hyp boek 27, fol. 138v°.)
Aernout Gewalt, schildenaer binnen Leuwarden bekenne schul-

dich te sijn mr. Jan Gerrits Tutenburg ende Dorothea Gevalt
ses hondert car. glns. . . (Hyp.boek 28, fol, 193v°, 27 May 1635.)
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Jacobus Sibrandi Mancadam) *) te Franeker trouwt te Leeu-
warden (8 Juni 1634 laatste huwelijksproclamatie) met Elske
Mathijszesdr. aldaar.

Jacobus Sibrandi Mancadan, burgemeester van Franeker, tee-
kent akten in het Hypotheekboek aldaar van 14 Dec. 1637—1639.

Jacobus Mancadan, „old Burgemeester", verkoopteen hovinge
te Franeker procl. 6/9,

 18/9 en 27/9 1644
(Proclam.boek v. Fran. 1628—1648.)

Jacobus Manckendam ende Elske Matthysen tot Leeuwarden
. . . verkoopen een hovinge te Franeker . . . . (Reg. v. koopbr.
v. Fran. 1644-1651, 6 Sept. 1644. Gereg. 27 Sept. 1644.)

Jacobus Manckedam wordt den 13 Feb. 1645 als burger te
Leeuwarden ingeschreven.

6 Febr. 1648 koopen Jacobus Mancadam en Elske Mathyssedr.
echteluyden te Leeuwarden van Samuel Wijbes, vaandrig onder
de Cie. kap. Sixma in garnizoen te Embden, en Grietie Jansdr.
echteluyden thans te Leeuwarden, 2 camers of woningen naast
elkaar aan de Groenewech; koopsom 260-7- „waervan de
echteluiden copers ons vercopers sullen leveren schilderien van
des copers Mancadams eijgen werck''

(Klein Consentboek L. 1648 fol. 159.)

Pieter Bartels, schilderer binnen deser stede ende Annetie
Gerrits dr. van „Amstelredam" gaan in ondertrouw

(Procl.boek 6—10 Juni 1637.)

Jochum Panser mr, schilder ende Saecke Jansz Groenewout
doen proclameren dat sij beiden malcanderen echte belooft en
getrout hebben (Procl.boek 6, 3 Dec. 1646.)

') Het is wel vrij zeker dat Jacobus Sibrandi Mancadam, burge-
meester van Franeker, de bekende schilder is. Zijn zoon Sibrandus
Jacobi Mancadam was predikant, (zie over hem Romein, Naamlijst
blz. 347 en 613 en Van Veen blz. 43 en 78 en Van Veen, voor twee
honderd jaren; blz. 60) en diens zoon Joannes Mancadam, was
stempelsnijder, generaal in Friesland (burger te L. 2 Juli 1677; getr.
19 Nov. 1682). Een interressant proces is te vinden in de Crimin.
Sententieboeken no. 15, 11 Juli 1696, waar Joh. Mancadam aangeklaagd
wordt als valschen munter.

Deze belangrijke mededeelingen omtrent Mancadam dank ik aan
den heer Dr. Waller Zeper.



Timan Heimans schilder ende Antie Andries ondertrouwd.
(Procl. boek 1648 - 17 Mrt.)

Matthys Utens schilder wordt wegens godslastering veroordeeld
„om bij den Scherprechter op 't Schavot geleydet ende aldaer
well strengelijck gegeeselt ende syn tonge met een gloijende
yser doorboort te werden, voorts ten eewigen dage uijt Fries-
landt te ruijmen de stadt Leeuwarden binnen sdachs sonneschijn
ende 't Lands binnen den darden dagh sonder daerinne weder
te mogen comen op arbitrale straffe
, (Crimin. Sententieboek 11, 9 July 1664.)

François Carré mr. schilder cum uxore koopt „eene nieuwe
huisinge olde schuyre met het Lant, sampt steckagie bomen ende
plantagie, staende buiten Wirdumerpoort op de twede bleeck."

, . (Procl.boek 1664.)

Pieter Meinerts mr. schildenaer ende Aeltie Heymans echte-
luiden ende burgers binnen Leeuwarden verclaren deughdel.
schuldich te syn Juff. Catharina van Hinckena wedue van w.
Dr. Nathanaël Hullenius, de summa van een hondert en vijftich
carol. guldens etc. . . . (Hyp.boek 59, fol. 66, 24 Mrt. 1666.)

Jurriaen Jacobs mr. schilder althans binnen Leeuwarden
bekenne alsnoch deughdel. schuldich te wesen aen Petrus Mets
wijncoper ende nots. publ. binnen de voorsc. stede de somma
van een hondert vijff ende tachtich car. gis. van twintich strs.
'tstuck heercomende van huisvestinge costpenningen ende ver-
teringen ten sijnen huise gedaen ende tot voorsc. somma geli-
quideertsijndedevorige schuit ende somme volgens overgeleverde
specificatie bij mij geëxamineert met alle de schilderien bij hem
Mets van mij ontvangen, geliquideert vereffent ende verrekent
enz , Hyp.boek 58 fol. 158—30 Oct. 1665!)

Jacob Pieters Crois, schilder van Amsterdam ende Teuntie
Baij alhier doen proclameren hun echte geboden

(Procl.boek 10 Oct. 1667.)

') Hieruit blijkt wel duidelijk dat Jurriaen Jacobsen niet in 1664
overleden is en dat de andere mededeeling dat hij in 1685 te Leeu-
warden stierf, veel waarschijnlijker is. Zie ook blz. 92 van deze
mededeeling.
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Cornelis Appaeus plaatsnijder van Bolswart en Tintje Heymans
binnen Leeuwarden doen proclameren hun echte geboden. . .

(Procl.boek 29 Sept 1670.)
Nicolaus Wieringa mr. schilder en Maycke Pyters Beensma

beyde in dese stadt laten haer echtsgeboden proclameren. . .
(Procl.boek 9 Febr. 1671.)

Jouw Douwes Wolda mr. schilder en Pytie Clases Harderwijck.
beijde binnen dese stad laten haar echtsgeboden proclameren.

(Procl.boek 5 Juli 1678.)

Schilderijen, voorkomende in boedels van
Friesche families.

In de boedelbeschrijving van Pibo Cualteri, eerste clercq
van de comptoire van Frieslandt wordt genoemd >)

Een taffereel vant Ordel schoon gewrocht van
P Harlingensis tot f 96 - 0 - 0

Invent. van goederen bij mr. Franciscus Bronsvelt Chirur-
gus gepossideert etc (den 24 Octob. 1654.) 2)

Een schilderie van Manceadam f 2 8 - 0 - 0
Twe schilderien f 1 0 - 0 - 0
Een schilderitie f 8 - 0 - 0
drie schilderien f 1 1 - 0 - 0

Aestimatie gedaen etc. van de goederen actiën ende ge-
rechticheden bij Maijke Pieters Wietinga met haer onmondige
kinderen bij w. Jelle Hanenburgh in levene comis van de
Finantien in Frieslant in echte getogen etc. ten versoecke o. a.
van Petrus Schotanus mr. schilder . . . . (4 Decemb. 1654.) 3)

Een batalie f 1 4 - 0 - 0
Een landschap f 8 - 0 - 0
Een olde Tronye f 4 - 0 - 0
Vief prenten met glas f 5 - 0 - 0
Een schilderie van Finkeboon f 2 5 - 0 - 0
Een landschap met schapkes f 6 - 0 - 0

') Aestimatieboek Z 12. 7 Jan. 1619.
2) Aestim.boek Z 24. 1651.
3) Aestim.boek Z 25.
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Een Banquet f 1 0 - 0 - 0
Een schilderie van Joannes predikinge f 7 - 0 - 0
Een Batalie ofte Ruiters leger f 8 - 0 - 0
Een landschap f 5 - 0 - 0
Een onweerszee van H. Coops f 3 0 - 0 - 0
Een stille zee van de selve f 2 8 - 0 - 0
Een stuckie met beesten van de Olde honde koten1) f 2 5 - 0 - 0
Een fijn spinninge van de weth f 2 8 - 0 - 0
Een parsspectief van Geringh f 1 3 - 0 - 0
Twee zeestucken van Coops f 2 8 - 0 - 0
Een stuck van Lambert Jacobs begonnen ende

door sijn knecht Here Jiunes opgemaeckt f 2 4 - 0 - 0
Twee cleijne Landschapkes f 1 0 - 0 - 0
Een stuckie daer het Volck Israels om het

kalf danst f 1 6 - 0 - 0
Een stuckie door Here Junes f 1 4 - 0 - 0
Twee tronien f 1 0 - 0 - 0
Twee zeties f 5 - 0 - 0
Een Landschap f 1 2 - 0 - 0
Een Harder ende harderinne f 1 2 - 0 - 0
Een historie van Joseph f 1 0 - 0 - 0
Een Landschap van een Boere Huis f 5 - 0 - 0

Aestimatie van goederen etc. bij Mr. Augustinus Brunsvelt
Mr. Goldsmid gepossideert2) etc. 22 Jan. 1655

o. a.: Een schilderije van Mancedam f 2 7 - 0 - 0
Een zeestuck Mankedan f 5 - 0 - 0
Noch zeetie van deselve f 5 - 0 - 0

Inventarisatie van de goederen gedaen ten sterffhuijse van Lyntie
Pieters, huysvr. van Pieter Jansz. enz. 27 November 1663.3)

Op de keldercamer :
Een groot en clein frutagie.
Een stuck van Troy. é)

') Gilles Claesz. d'Hondecoeter ?
2) Aestim.boek Z 25.
s) Inv.boek 1662.
4) Rombout Troyen? landschapschilder te Amsterdam, gest. 1650

aldaar.
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Een stuck van rosen.
Noch een clein van Rosen.
Een stuck synde de desputatie Christi in den Tempel.
twe Landtschappen van Hero Junis.x)
twe cleine Landtschappen.
Een stuck van Joseph.
twe tronien.

In 't voorcamerke.
vijff schilderijen,
twe tronyties.

In het voorhuis.
twe Landschappers ende een roosstuckien.
Een stuck van vogels.
Vier conterfeijtsels, groot.
Graeff Hendrick ende Graeff Willem.
Een stuckie van koeijen.
Een bancket.

Op de voor opcamer.
Een Landtschap van Manckedam.2)
Een clein Landtschap.
het conterfeitsel van des overleden vader ende moeder.
Een stuck van hondecoot. 3)

In de daaghs camer.
twe conterfeitsels.
Een teekeningh op parkement.
Een clein stuckie van twe koeijen.

Inventaris van goederen nagelaten door Juff. Beatrix van
Thiebout wede van Jonr Maximilian van Sanderen ten ver-
zoecke van Jonr Barent van Sewenaer heer van Wolfen. 4)

Schilderien
negen conterfeitsels van de voorouders
het conterfeisel van Jonr Sanderen sijn huijsvrou en kint.

Een Venus van Geldorp.6)

') Leerling van Lambert Jacobsz. Zie blz. 60 en 90.
2) Zie blz. 86, 88 en 89.
3) Hondecoeter.
4) Inv.boek 1666.
5) Gortzius Geldorp, geb. Leuven 1553, gest. Keulen 1616 of 1618.
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Een kinderen Israëls van Balen.r)
Een stuck van Jupiter en Europa.
Noch een historie stuck.
Een zeestuck.
Een landschap.
Later wordt nog vermeld :
Julius de Geest3) van een conterfeitsel f 20.—.

Inventarisatie van de goederen bevonden ten sterfhuyse
van de Here Conradus Boelens, in leven regerende scheepen
der stede enz. 5 July 1676 3)

Behalve vele conterfeitsels van familieleden (geslacht Boelens
en Geldorpius), worden de volgende schilderijen genoemd:

op de kelderskamerke
twe conterfeijtsels van Margareta de Heer

in de achterkamer
twee schilderijen van Molenaer met swarte listen
nog twee schilderijen van Troyens werck.

Inventaris van goederen nagelaten bij wijlen Dirck Mets enz.4)
op de keldercamer.

Twee grote schilderijen door Jurrien Jacobs gemaakt5)
Een groot en twe cleine ad idem van Troyen.
Een clein spoockstuckien.
Een groot met een clein zeestuckien.
Een leeger stuckien.
Een achtkantichde schilderij.
Noch een stuckien van een haas.

Op de vooropkamer.
Twee schilderijen door Jurrien Jacobs.
Twee bloemstuckies van de Lust.6)
Een stuck van Carré 7)

') Hendrik van B a l e n ? geb. Antwerpen 1575, gest. a ldaar 1632.
2) Zoon van Wijbr . de Geest.
3) Inv.boek 1676, fol. 129.
4) Inv.boek IJ 64 1685 fol. 98.
s) Juriaen Jacobsen, geb. Hamburg 1610, gest. Leeuwarden 1685;

zou te Leeuwarden hofschilder geweest zijn. Zie blz. 88.
6) A. de Lust .
7) F rans C a r r é ? Zie Vrije Fries dl. 26—1918.
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Twee stucken van Troyen.
Een groot met twee kleine van J. Croos.
Noch een schilderij van 't Gerechte van Salomon.
Noch een van de affbeeldinge van des keiserspenningen.
Noch een synde het affbeeltsel van Actaeon.

Inventaris van goederen nagelaten door wijlen Dr, Arent van
Bolten senior in leven mede oldste Advocaet 's Hoffs van
Frieslandt. x)

In 't salet.
Een groot schilderij door Pijnacker. 2)
Een schilderij van Mozes aan de steenrotze.
Een stuckien van Christi geboorte.
Een fruyt kransie.
Een rose kransie.
Een schilderijke van een Boeren herberg.
Een schilderij van de Wel. Overste Camillus.
Een schilderij van de Coningh Ahassverus.
Een bancquetstuk
noch een clein schilderyke.

Inventaris enz. van goederen van Tiaardt van der Lely,
silversmidt enz.8)

In de voorcaemer.
Een en dartich schilderijen soo groot als clein.
Noch een van Margareta de Heer.
Noch twaleff cleine schilderijen waar onder eenige sijn die

op kooper geschildert zijn.
Op de vooropkamer.

Een schilderij van Croos. 4)
Noch een Landschap met een vergulden list.
Noch een schilderij.
Noch een schilderij van een hen op het nest door Camphuijsen.
Een schilderij van een dronken boer door Natus, 5)
Een schilderij van Maria Magdalena.

' ) Inv.boek 1685, fol. 187.
3) Adam Pynacker, geb. Pijnakker bij Delft 1622.
3) Inv.boek 1686, fol. 223.
4) Pieter van der C r o o s ?
5) Anthony Natus.
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Noch een schilderij van de doot van de Here Christus,
Noch een keuckenstuckien.

Inventaris van goederen bevonden ten sterfhuise van wijl.
Gosse Beuckma in leven Burger Hopman binnen deze stadt. l)

In de Beneden voorcamer
Twee Prenties van Ostade met swarte lisjes met glasen daar

voor.
een groot schilderij.
nog een schilderij.
een bloemstuck schilderij.
Een schilderij van de Brandmeesters.

Staat en inventaris van goederen door Here Carel Duco
Grave van Aumale in leven Colonel commandant in het regiment
van den Here prince van Birkenveld en vrouwe Anna van
Assendelft in tijden Echteluyden binnen Leeuwarden, nagelaten
den 28 Julij 1746.2>)

Een mans en vrouwe portret in blomwerk van J. v. Kessel
1675 vergulden lijsten met kronen.

Een tekeninge in een houten ongeverft lijsje verbeelde Maria
Joseph en het kindeken gemaakt door M. de Nojelles i6gg.

agt tekeningen van waterverve met swarte Lijsjes waaronder
doorgaans de letters PVA gevonden worden.

Inventaris van meubelen enz. van wijle den Heere Marquis
van Haucourt enz. 17 Aug. 1710.3)

Twee kleijne vierkanten schilderijen, van de heer ende vrou
van Haucour, door NetBger geschildert.

') Inv.boek IJ 80 1721 fol. 132.
2) Inv. Schwarzenberg thoe Hohenlansberg 111, blz. 13 no. 1 1746-

Rijksarchief L.
3) Inv. Schwarzenberg II, blz. 130 no. 25 1710.




