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Jos. J.B.M. M. Sterk 

Een buitengewoon interessante en in sommige opzichten ook wel wonderlijke 
figuur uit het Utrecht van het einde van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw, dat nog leefde op min of meer vergane glorie, en verdeeld 
werd door felle religieuze en politieke geschillen, was Johannes de Witt. De 
archivalische gegevens over deze man zijn schaars en het meeste is te putten 
uit datgene wat Aernout van Buchell, de Witt's oudste en beste vriend, over 
hem in zijn aantekeningen en van Johannes zelf, zijn brieven,1) heeft be
waard. 
Verder bestaan er nog enige kunstwerken, die kennelijk in opdracht van de 
Witt zijn ontstaan, maar waarover in de loop der tijden verschillende misver
standen de wereld in zijn gekomen. 
Johannes de Witt werd omstreeks 1566 geboren als enige zoon van Steven 
de Witt en Machteld Bruininck Foeck, die beiden voortkwamen uit Utrecht
se patriciërsgeslachten. 
Steven stierf in 1571 2) en de opvoeding van zijn zoon werd overgenomen 
door diens verwanten van moederzijde, de Foeck's.3) Evenals van Buchell 
bezocht Johannes de Hiëronymusschool te Utrecht; beiden waren toen al be
vriend met elkaar.4) Hij studeerde te Leiden klassieke letteren, welk vak daar 
toen gedoceerd werd door de beroemde Justus Lipsius, wat op hem, zoals 
op zovele van zijn tijdgenoten van grote invloed is geweest,5) ook nog was 
hij enige jaren student aan de katholieke universiteit van Douai. Daarna 
vestigde hij zich op zijn familielandgoed te Wiltenberg bij Utrecht.6) Ver
schillende malen maakte hij uitstapjes in gezelschap van van Buchell in de 
omgeving van Utrecht, vooral naar plaatsen waar overblijfselen werden ge
vonden uit de tijd van de Romeinen, zoals in Vechten en De Meern.7) 

1) A. Hulshof en P. S. Breuning. Brieven van Johannes de Wit aan Arend van Buchel 
en Anderen, in Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap (gevestigd te 
Utrecht), LX, Utrecht, 1939, pp. 87-208. en A. Hulshof en P. S. Breuning, Zes brieven 
van Joh. de Wit aan Arend van Buchel, in hetzelfde tijdschrift, LXI, Utrecht, 1940, 
pp. 60-99. Hieronder geciteerd als: „Brieven . . . " en „Zes brieven . . ." . 
2) S. Muller Fz., De schilderijen van Jan van Scorel in het museum Kunstliefde te 
Utrecht, beschreven en toegelicht, Utrecht, 1880, p. 40. 
3) ..Brieven . . .", o.e., p. 88. 
4) G. Brom en L. A. van Langeraad; Diarium van Arend van Buchell, Utrecht, 1907. 
(Hieronder als ..Diarium . . . " geciteerd.), p. 55, 
5) Album Studiosorum Academiae Lugduni Batavorum, Leiden, 1875, col. 14 (1582). 
6) „Brieven . . .", o.e., ibid. 
7) „Diarium . . .". o.e., pp. 215, 266. 
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Ook liet hij hem de archeologische vondsten zien die hij zelf gedaan had 
en zond hij hem aantekeningen.8) 
Op diverse feesten waren ze beiden aanwezig.9) In oktober 1594 werd Johan
nes de Witt „consiliarius politicus" (raad) van de stad Utrecht.10) Omstreeks 
1596 n ) reisde hij naar Engeland en Van Buchell's excerpt van de aanteke
ningen die de Witt er heeft gemaakt, vormt thans een belangrijke bron voor 
de geschiedenis van het Londense theater van die tijd. Vanaf 1599 woonde 
hij aan de Mariaplaats te Utrecht,12) maar tenminste vanaf februari 1604 en 
waarschijnlijk tot eind 1605 was hij in en in de omstreken van Amsterdam.13) 
In 1605 maakte hij een reis door het noorden van Nederland, en ook toen 
maakte hij aantekeningen. Hij was in gezelschap van zijn oom Jacob Foeck, 
die toen raad en generaal meester van de munt van de Verenigde Nederlan
den was14) en zoals Johannes later schrijven zou: „qui restoitl'unicque soustien 
et soulas de nostre caducque familie".15) 
De invloedrijke Foeck, die ook kanunnik van St. Marie te Utrecht was 
zorgde ervoor, waarschijnlijk samen met de geleerde Lambert van der 
Burch, die deken van dat kapittel was en bovendien, evenals de Witt, nog ka
tholiek, dat Johannes een prebende kreeg als kanunnik van het bovenge
noemde rijke kapittel.16) Dit geschiedde in oktober 1608 en op 7 mei 1609 
werd hij van de verplichte jaarlijkse residentie vrijgesteld.17) 
Nadat het Twaalfjarig Bestand was gesloten vertrok de Witt, die ongehuwd 
was, zuidwaarts; zijn einddoel was Italië, het eldorado voor iemand als hij, 
die de resten van de klassieke oudheid daar nog nooit met eigen ogen had 
aanschouwd, maar de literaire overblijfselen, de klassieke letteren, zeer goed 
kende en in zijn eigen land als archeoloog naar materiële overblijfselen uit 
het Romeinse verleden had gezocht,18) 
Deze reis waarover hij om allerlei redenen ongeveer tien jaar heeft gedaan, 

8) „Diarium . . .", o.e., pp. 262. 386, 450. 
9) „Diarium . . .", o.e., pp. 328, 330. 
10) „Diarium . . .", o.e., p. 373. 
11) Karl Theodor Gaedertz, Zur Kenntnis der altenglische Bühne, Bremen. 1888. p. 8: 
Gaedertz was de eerste die de belangstelling op Joh. de Witt richtte, aan de hand van de 
hss. in de Utrechtse Universiteits bibliotheek nr. 985, 842, en 838; vrijwel alle vermel
dingen betreffende de Witt in de kunsthistorische en andere literatuur, berusten op zijn 
werk. 
12) „Brieven . . .". o.e., D. 88. 
13) „Brieven. . .", o.e.. pp. 89, 109, 110-114. 
14) „Brieven . . .", o.e., pp. 89, 114-127. 
15) „Brieven . . . " , o.e., pp. 88, 165. 
16) Tot 1622 was „een vroom papist, den Lande toegedaan" nog verkiesbaar in de ge
seculariseerde kapittels, die uitgestrekte landgoederen bezaten in het Sticht en daar
buiten. De prebenden werden door de Stichtse adel, die reeds in de Middeleeuwen in die 
instellingen de meeste invloed had. zoveel mogelijk binnen eigen kring gehouden; ze was 
daarbij op het punt van godsdienst nogal onverschillig; dit alles tot grote ergernis van 
de hervormde predikanten. Zie hierover Robert Fruin, De tachtigjarige oorlog, histo
rische opstellen, 's-Gravenhage. 1909, IV, pp. 31-32. en I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie 
tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht, 
A'dam, 1950, pp. 55-57, 70. De Witt was geen rancuneuze katholiek zoals zovele anderen, 
hij was meer een „libertijnse" staatsgezinde, die zich distantieerde van de felle religieuze 
en politieke geschillen van zijn tijd. „Brieven . . .", o.e.. en „Zes brieven . . .", o.e., passim. 
17) ..Brieven . . .", o.e.. p. 89. 
18) Zie hierboven, p . 1. 
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was zijn laatste. Want in 1622 stierf hij te Rome, ofschoon hij van plan 
was geweest terug te keren naar Utrecht, zijn vaderstad waarop hij trots 
was.19) 
Johannes de Witt moet een geleerd man zijn geweest, zoals vooral blijkt uit 
zijn in vloeiend en helder latijn geschreven brieven die door van Buchell's 
zorg bewaard zijn gebleven, en die er bovendien aantrekkelijk uitzien door 
's mans kalligrafische handschrift; omstreeks 1635 beschreef van Buchell de 
Witt als ,,een door veelzijdige kennis ontwikkeld man" (vir varia eruditione 
cultus), en van diens brieven merkte hij op dat ze „rijk van sierlijke veelzijdig
heid" (eleganti varietate refertae) waren.20) 
Onder de vele zaken die de Witt's aandacht trokken, nam de kunst, en vooral 
de schilderkunst een belangrijke plaats in. 
In tegenstelling tot wat men zou verwachten van zo iemand, is er geen enkel 
gedrukt boek bekend, waarvan hij de auteur is geweest, en van de werken 
waar hij, zoals in zijn brieven schreef, bezig aan was, zijn bijna ook alle ma
nuscripten na zijn dood zoekgeraakt.21) 
Van de notities die hij op reis placht te maken kunnen wij ons nog een idee 
vormen aan de hand van van Buchell's excerpt van de „Observationes Lon-
dinenses",22) van de Witt en de eigenhandige specimina die hij zijn vriend 
toestuurde in 1609 en 1611. Uit deze fragmenten blijkt dat hij zijn aanteke
ningen tevens zelf illustreerde.23) 
Reeds uit de oudste brief van hem die volledig bewaard is gebleven kan men 
opmaken welke hoge waardering hij koesterde voor de schilderkunst; op 
23 februari 1604 schreef hij vanuit Amsterdam aan van Buchell;24) „Deze 
brief raadpleegt u, heer advocaat, of liever ik doe het door middel ervan. 
Niet over het Recht of Justifia, waarvan ge een heilig ingewijde zijt, maar 
over Pictoria, van alle godinnen veruit de lieftalligste, waarvan ge de heilige 
mysteriën niet minder eert en begrijpt dan van die meer gestrenge godin. 
Aanhoor de zaak. 
Ik heb besloten een prent uit te geven en te verspreiden die Venus Pictoria 
moet uitbeelden. Zij zal hierop zeer schitterend op een koninklijke troon zit
ten, met de linker arm geleund op een blok marmer, waarop deze spreuk; 

19) .Brieven . . . " , o.e., p . 91. 
20) „Diarium . . . " , o.e., p. lxxvii 
21) ..Brieven . . .", o.e., pp. 92-93. Er is echter één uitzondering waarop ik terug zal 
komen. 
22) „Brieven . . .", o.e., pp. 100-104 en Gaedertz. o.e.. passim en vooral pp. 6-7 waar hij 
er een gedeeltelijke verklaring van geeft. 
23) „Brieven. . . " , o.e. pp. 114-138; de originele handschriften berusten in de Utrecht
se Universiteitsbiblotheek en vormen hs 1647; ze werden in 1906 („Brieven . . .", o.e., 
p. 94) aangekocht; waardoor Gaedertz ze niet kende. 
24) „Br ieven. . . " , o.e., pp. 105-109; „Consulunt te hae litterae, domine advocate, imo 
ego te per illas. non de Iure aut Iustitia, cuius tu sacer mystes. sed de Pictoria. divarum 
omnium lepidissima, cuius sacra mysteriaque non minus etiam colis et intelligis quam 
saeverioris illius divae. Audi rem. Constitui aedere et divulgare tabulum, quae exprimet 
Venerem Pictoriam. Sedebit haec regali in solio ornatissima, sinistro bracchio innixa 
marmore, in auo hoc elogium: INGENI(l ) ACVMEN. DIGNITATEM ET OPES. 
CASTASQ(ue) DELICIAS CVLTOR1BVS ME1S OFFERO. Inservient undique 
circumstantes Gratiae. Porriget penecillos advolens Cupido. Nonnequam Ole et petulcus 
Cyprius, sed castus Pictorius. Diem et Lucem admittet, levatis solii laciniis, astans Fama. 
Conspergent l'losculos circumvolitantes Amores. Hanc Venerem nostram ab optimo 
Pictore delineatam, non minori artifici, amplissima forma sculpendam dabimus, 
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„Scherpte van vernuft, waardigheid en rijkdom, en rein genot schenk ik mijn 
vereerders." 
Dienstbaar moeten overal in het rond staande Gratiën zijn. Cupido, aan
vliegend, moet penselen aanrijken. Niet die nietswaardige en wulpse Cypri
sche, maar de reine van de schilderkunst. De dag en het licht moet Fama, 
terwijl de draperieën van de troon opgelicht zijn, toelaten, terwijl ze terzijde 
staat. Bloemetjes moeten rondvliegende Amors strooien. Deze Venus van ons, 
door de beste schilder getekend, zullen we aan een niet geringer kunstenaar 
geven om ze op zeer ruim formaat te graveren, en we zullen haar opdragen 
(naar aanleiding van 's mans onlangs genoten gastvrijheid) aan de heer 
Hendrick Goltzius, met dit opschrift: 

Dedicabimusque (ob nuper expertam viri humanitatem) D. Henrico Goltio, cum hoc 
inscripto: 

VENERI PI(c)TORIAE 
DEARVM omnium Ornatissima 

Magnoque eius MI(i)STAE 
D. HENRICO GOLTIO 

PICTORI et SCVLPTORI Celeberrimo 
D. D. 

IOANNES STEPHANVS DE WIT 
Equestris VLTRAIECTINVS 

Eiusdem DIVAE addictissimus admirator 
Huius TABVLAE Inventor. 

Hanc inscriptionem tuae censurae subiicimus. Judica, an satis sit composita ad priscam 
notam et Romano more. Amabo, finge, refinge; adde, deme et totam nova, si expedire 
putas. Vocabulum EQVESTRIS consule an ponendum. Videor nedum mihi videre 
multorum contractas frontes ad hanc vocum et iam audio: ,Quis novus hic eques'. 
Dicant barbari et vetustatis omnis ignari. Qui erunt callentiores antiquarii, aliter 
iudicabunt. Sciunt enim hij gentem nostram non modo antiquissimum et nobilem, sed ab 
annis quingentis principem fuisse in hac Republica; ex qua delecti semper, qui ad 
clavum. Habuimus nostri nominis mareschallos, habuimus continuos ab anno Ml usque 
ad annum M D nobiles iudices. Fuit ante hos omnes Gottofredus de Wit, imperij comes. 
Sed ne sint haec quidem aut ignorent plerique: quis ignorare poterit parentem nostrum, 
Stephanum de Wit, virum nobilissimum omnibusque militaribus honoribus defunctum, 
belli artibus et disciplina clarissimum, equitem auratum? Cuius filius, si equestrem se 
scribat, quid peccet? Rectissime Scaliger: ,libenter agnoscere incunabula gentis nostrae 
maiorumque praeclara gesta non ambitio est, sed amor veritatis et grati generosique 
animi officium'. Ride mi Buchelli et die; ,Ten' haec tangunt et afficiunt?' Ita. Quantum 
ego solem et coelum. Egon' nesciam praestare multo ex obscuris et ignotis nobilem et 
warum quam ex clarissimis praestantissimisque obscurum et ignavum evasisse? Haeret, 
haeret alta in mente C. Marii oratio in équestres Romanos; et illud Ciceronis: ,in me 
nobilitas incipit, in vobis desiit.' Quoties inter nos ridere solemus perversam principium 
nostri aevi ambitionem, qui a regno ad principatus malunt descendisse quam ex agris ad 
eosdem ascendisse. Praepostere omnino, ut si ortui occasum anteponas. Quam saepe tu 
mihi narrare soles effatum illud magni Busbecquii Caesaris legati, videlicet eo nobiliores 
nos esse putamus, quo longius absumus a virtute. ,At,' inquis, ,haec cum ita esse 
intelligis, cur anxius ambis et cui bono? ' Non meo, neque privato, sed publico. Video 
orbis delicias, Italiam, et in ea clarissimos nobiiissimosque; etiam viros principes, qui 
ingeniosis picturarum inventionibus patriae suae nobiütati apud exteros consulunt.' Sint 
et nobiles Ultraiectini, neque tantum de media plèbe, qui hac arte et opera polleant 
solique natalis exteros admoneant. Hic noster est scopus, ad hunc collimamus. Ad hanc 
Cynosuram cursum dirigimus. Non tarnen ita pertinaciter, ut si tu abnuas statim non 
desistamus. Seimus quam pleraque facilius sileantur quam revocentur, et vetus dictum: 
.littera scripta manet.' Sed caecutimus in proprii et nos philautia exorbitare saepe facit. 
Quapropter iudicium tuum exspecto omnino liberum, et quasi res tua agatur, ut agitur 
siquidem amicorum omnia sunt communia. Quaeso te, consilium tuum ad hanc rem 
quam primum habeam." (op sommige plaatsen is de tekst meer overeenkomstig het 
originele hs. weergegeven.) 
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(Afb. I) Het begin van Johannes de Witt's brief van 23 februari 
1604. Hs. 985 van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. 

„Aan Venus Pictoria, schitterendste aller godinnen en haar grote ingewijde 
de heer Hendrick Goltzius, zeer beroemd schilder en graveur, geeft dit ten 
geschenke Johannes Stephanus de Witt, Utrechter van de ridderstand, van 
diezelfde godin een zeer toegewijd bewonderaar, uitvinder van deze prent."25) 
(Afb. I). 

25) Waarschijnlijk is deze ..Hommage à Goltzius" nooit gerealiseerd; vgl. „Brieven . . .", 
o.e., p . 106, aanm. 2). 
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Dit opschrift onderwerpen wij aan uw kritiek. Oordeel, of het wel genoeg 
overeenkomstig het Oude Schrift gemaakt is, en volgens Romeinse gewoonte. 
Wat ik u bidden mag: vorm het, vorm het opnieuw: voeg toe, neem weg, 
ook het geheel voor iets nieuws indien ge vindt dat het nodig is. Overweeg 
of ik de term „van de ridderstand" er wel neer moet zetten; ik verbeeld mij 
nog veel meer de gefronste wenkbrauwen van velen te zien bij deze uitdruk
king en reeds hoor ik: „Wie is deze nieuwe ridder?" Dat zeggen barbaren 
en lieden die van de hele oudheid niets afweten. Zij die ervarener kenners 
van de oudheid zullen zijn, zullen anders oordelen. Dezen weten immers dat 
ons geslacht niet alleen zeer oud en edel is, maar ook sinds vijfhonderd 
jaar van het hoogste aanzien is geweest in deze staat; en waaruit er altijd 
uitgekozenen waren, om aan het roer te staan. Wij hebben maarschalken 
van onze naam gehad. Wij hebben vanaf het jaar 1100 tot aan het jaar 
1500 opeenvolgende edele rechters gehad. Vóór al dezen is er een Gotto-
fredus de Witt geweest, graaf van het keizerrijk. Maar laat dit zelfs niet zo 
zijn of laat de meesten het niet weten: wie zal er niets kunnen weten van mijn 
vader Steven de Witt, een zeer edel man, die met alle militaire ereambten 
bekleed is geweest, en zeer schitterend in de krijgskunde en -tucht; een guld-
ridder? En wat zal diens zoon misdoen, indien hij zich beschrijft als tot de 
ridderstand behorend? Zeer terecht zegt Scaliger: „Gaarne de oorsprong van 
ons geslacht erkennen en zeer duidelijk de daden van onze voorouders, is 
geen eerzucht maar liefde voor de waarheid en de plicht van een dankbare 
en fiere geest.26) 

Lach om mij, Buchellius, lach en zeg: „Raken en beroeren deze zaken u dan 
soms?" Ja. Zoveel als ik de zon en de hemel. Ik zal niet weten dat het verre 
de voorkeur verdient dat uit het duistere en onbekende een edel en beroemd 
man tevoorschijn is gekomen, dan uit het vermaardste en uitmuntendste een 
duistere en lafhartige. 
Diep in de geest geprent blijft de rede van Caius Marius tot de Romeinse 
edelen; en dit woord van Cicero: „In mij begint de adeldom, in u verdwijnt 
ze." 
Hoe vaak niet plegen wij onder elkaar te lachen om de verkeerde eerzucht 
van de prinsen van onze tijd, die liever afgedaald willen zijn van het koning
schap naar het prinsdom, dan tot wat ze zijn, omhoog geklommen uit het 
platteland, in omgekeerde volgorde, net zoals men zonsondergang vóór zons
opgang zou stellen. 
Hoe dikwijls pleegt gij mij te vertellen van die uitspraak van de grote de 
Busbecq, de gezant van de keizer, namelijk dat wij des te edeler menen te 
zijn, naarmate we verder van de deugd verwijderd zijn. „Maar," zegt ge, 

26) Joseph Justus Scaliger (1540-1609) ,de zoon van Julius Caesar Scaliger, was een 
geniaal geleerde. Van 1593 tot aan zijn dood was hij hoogleraar te Leiden. Van zijn 
vader had hij het stokpaard overgenomen, dat hij meende af te stammen van de Delia 
Scala's uit Verona; zie: George W. Robinson, Autobiography of Joseph Scaliger, Cam
bridge, 1927, passim, en Josephi Scaligeri lui . Caes. F., Epistola de vetustate et splendore 
gentis Scaligerae, et lul. Caes. Scaligeri oratio in luctu filioli Audecti. Item testimonia 
de gente Scaligera et lul. Caes Scaligero, Leiden, 1594, passim; uit dit laatste geschrift 
citeert De Witt, doch niet letterlijk. 
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„wanneer ge inziet dat het zó is, waarom ambieert ge dan als een bezorgd 
man, en tot welk nut?" Niet tot het mijne en niet tot het particuliere, maar tot 
dat van de staat. 
Als het heerlijke der aarde zie ik Italië en in dat land de aanzienlijkste en 
edelste, ook vorstelijke lieden, die door scherpzinnige uitvindingen van schil
derstukken voor de adeldom van hun vaderland in de ogen van buitenlanders 
zorg dragen. Laten er ook Utrechtse edelen zijn, en niet alleen mensen uit 
het gemiddelde volk, en laten ze invloed doen gelden op deze kunst en werk
zaamheid, en de buitenlanders opmerkzaam maken op hun geboorteland. 
Dit is ons oogmerk, hierop richten wij onze blik, naar deze Kleine Beer 
zetten wij de koers. Echter niet zo hardnekkig, dat als gij „neen" schudt 
met uw hoofd, wij er niet terstond van af zien. We weten hoe gemakkelijker 
meestal gezwegen wordt, dan herroepen, en dat een oud gezegde luidt: een 
geschreven letter blijft. Maar we zijn verblind ten opzichte van de dingen 
van ons zelf, en de eigenliefde maakt dat wij dikwijls van het rechte spoor 
afwijken. Daarom verwacht ik het geheel vrije oordeel van u, en moge het 
geschieden als om uw eigen zaak, zoals het geschiedt, als tenminste alles van 
vrienden gemeenschappelijk is. 

Ik verzoek u, dat ik uw raad betreffende deze zaak zo spoedig mogelijk mag 
hebben." 
De vraag of hij zich al dan niet van edele familie mocht noemen, moet van 
Buchell bevestigend hebben beantwoord: bij het zijn gemaakte uittreksel van 
de brief heeft deze toegevoegd: „met het volste recht" („optimo iure").27) 
De trots op zijn afkomst en in zekere zin ook de rol op artistiek terrein, welke 
hij zich in zijn merkwaardige betoog toedacht, zullen er ook toe hebben ge
leid dat de Witt drie schilderijtjes liet maken door de Utrechtse meester 
Joachim Wttewaal. Eén ervan liet hij naar alle waarschijnlijkheid achter 
in Utrecht,28) de twee andere nam hij mee naar het zuiden op zijn laatste 
reis. 
Het eerst genoemde is het door Wttewael gesigneerde schilderijtje, wat zich 
nu in het Centraal museum te Utrecht bevindt onder de titel: „Het portret 
van Stephanus de Witt, drossaard van Vianen," 29) Deze Stephanus of Ste
ven, wiens geboorte-datum onbekend is, was Johannes' vader. 
In de overdracht van het huis Lichtenberg aan de stad Utrecht van 2 juni 
1537 komt hij voor als „leenman des Landts van Utrecht",30) en in 1541 
maakte hij een pelgrimstocht naar Palestina; naar aanleiding hiervan is hij af
gebeeld op Jan van Scorel's paneel dat onder de titel: „Portretten van vijf 
leden der Utrechtse Jeruzalems-broederschap" in het Utrechtse Centraal 
museum hangt31) (Afb. II). 

27) Gaedertz, o.e., p. 58 
28) Het bevond zich in 1808 in de verzameling van P. van Musschenbroeck: C. M. A. 
A. Lindeman, Joachim Antonisz Wttewael, Utrecht, 1929, p. 251. 
29) Centraal museum - Utrecht. Catalogus der schilderijen, Utrecht, 1952, nr. 357. E. 
W. Moes, Iconographia Batava. 1897 en 1905, nr. 9194. Lindeman, o.e., pp. 80, 81, 251, 
pi. XI-2. 
30) S. Muller Fz., o.e., p. 39. 
31) Centr. mus. Utrecht - cat. o.e., nr. 260. Onder zijn beeltenis staat het vers: 
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(Afb. II) Jan van Scorel. Portret van Steven de Witt. Detail van: 
Portretten van vijf leden der Utrechtse Jeruzalcms-broederschap. 
Centraal Museum, Utrecht. 

In 1567 32) had hij het bevel over het blokhuis of de schans te Vreeswijk bij 
de Vaart; deze versterking diende onder meer om het aan de Spaanse ko
ning trouw gebleven Sticht te beschermen tegen aanvallen van de geuzen 
van Hendrik van Brederode uit Vianen. 
De bezetting onder leiding van Steven de Witt van het blokhuis was de helft 
van de normale, want de andere helft zat een gedeelte van Brederode's 
krijgsvolk achterna, dat haar heer, die naar Amsterdam was gegaan, al 
plunderend en beeldenstormend gevolgd was. 

..Steuen die Wit was te hierusalem binnen 
Alsmen dusent vyfhondert een en veertich telde 
Na goods geboert om duecht te winnen 
Twair goet dat hem ygelick tot beteren stelde." 

Cat. tentoonstelling „Jan van Scorel", Utrecht. 1955. nr. 61; Moes. o.e.. nr. 9193. 
32) Over de volgende gebeurtenissen zie vooral: Pieter Bor Christaansz.: Oorsprongh, 
begin ende vervolgh der Nederlantsche Oorloghen, . . . Leiden, 1621, I, 3e Boeck, fol. 
119 verso en H. Brugman. Utrechtse kroniek over 1566-1576, in: Bijdragen en mede-
deelingen van het Historisch Genootschap, XV (1904), pp. 53. 56-61. 
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Maar, „Daer waren tot Vyanen", aldus Bor, „noch gebleven drie Vaendelen 
knechten/daer Capiteynen af waren Junckheeren Aelbrecht van Huchten-
broeck/A. van Nievelt/ende Johan van Renes/dese vielen den XXVII3 3) 
Aprilis (andere seggen den thienden Mey), uyt Vyanen/ende zijn gecomen 
over de Riviere vande Lecke/meenende die Vaert die beschanst was/in te 
nemen/over mits daer maer een Vendel Soldaten/met eenighe Huys-luyden 
gebleven en waren: maer de selve zijn bij Steven de Witt/Capiteyn van 't 
Vendel/sulcke resistentie ghedaen/datter velen geslaghen ende eenighe ghevan-
gen zijn gheweest/de welcke t' Wtrecht op 't Casteel van Vredenburgh ghe-
bracht zijn/daer onder Jonckheer Johan van Renes mede gheweest is/de 
welcke naederhant oock metten swaerde geexecuteert wert." 34) 
Op 5 mei werd Vianen ingenomen door hertog Erik van Brunswijk; de 
stad, die eind april reeds door haar burgers en op 3 mei ook door het krijgs
volk verlaten was, werd geplunderd, ontpoort en van „Stede" tot „open 
Vlecke" gemaakt: de stadsprivileges werden nietig verklaard vanwege Bre-
derode's ontrouw aan de koning. 

Naar aanleiding van zijn dapperheid werd de Witt tot „eques auratus", 
guldridder, verheven en „De Gouvernante", (Margaretha van Parma) „stel
de Hopman Steven de Witt/in recompense van dat hij de Vyaensche 
Knechten opte Vaert hadde helpen slaen/verjaghen ende gevanckelick nemen/ 
enden om andere diensten bij hem voormaels den Keyser gedaen/tot Dros-
saert der Stede enden Landen van Vyanen," 3 5); dit laatste geschiedde pas 
in 1570.36) 
Toen Steven op 5 juni stierf werd hij in het familie-graf van de de Witt's in 
de Geertekerk bijgezet; 37) de grafzerk is daar, zij het in zwaar gehavende 
toestand, nog steeds te zien.38) (Afb. III). 
Zijn portret in het Utrechtse museum is links onderaan op een liggend blok 
steen gesigneerd door Joachim Wttewael (1566-1638): (het monogram van 
Joachim), W WAEL FECIT, en is daarom lang na zijn dood ontstaan. Het 
prototype waarnaar het gemaakt is, is niet meer te achterhalen: van Scorel's 
werk kan men moeilijk als zodanig beschouwen en de penning met de 
Witt's beeltenis blijkt veel later te zijn ontstaan; op deze penning, die wel 
als prototype voor dit portret is beschouwd, kom ik later terug. 
Op het kleine schilderij (21,5 x 16,5 cm perkament op paneel) wordt Ste
ven de Witt als veldheer afgebeeld, terwijl hij God dankt voor de overwin
ning. (Afb. IV). 
Zijn wapenrusting en waardigheidstekenen, die misschien nog in het bezit van 
zijn familie waren, kunnen als rekwisieten gediend hebben. Ondanks het kleine 

33) H. Brugman, o.e., p. 58: „28 aprilis wesende Manendach . . ." 
34) H. Brugman, o.e.. p. 57: ..beroevende ende brekende ende aen stucken smitende 
alomme die kereken, dae sy passeerden." 
35) Bor. o.e., ibid. 
36) H. Brugman, o.e., p. 61, aanm. 2): 10 december 1570. 
37) De datum is te lezen op Aernout van Buchell's tekening van de grafsteen in hs. 
1840 van het archief van de stad Utrecht: „Monumenta passim in templis ac monasteriis 
Traiectinae urbis atque agri inventa," fol. 114 verso. 
38) In de ruimte ten noorden van de toren; om de steen te zien moet men doorgaans 
eerst enige kapstokken, fietsen, brommers of andere zaken opzij zetten. 
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(Afb. Ill) Gedeelte van de Grafsteen van Steven de Witt. 
Geertekerk, Utrecht. 

formaat van het werk, bezit de voorstelling een monumentaal allure, wat in 
de eerste plaats te danken is aan Wttewael's specialisme in het maken van 
„cleen stuexkens/van uytnemende scherpheyt en netticheyt," om van Man-
ders rake terminologie te gebruiken.39) 
De knielende gestalte, afgebeeld ten voeten uit, driekwart frontaal naar 
rechts, met de trotse kop, herinnert aan de staatsieportretten van geharnaste 
edelen zoals Antonio Moro placht te schilderen. Over zijn fraaie glanzende 
zwarte wapenrusting draagt Steven de Witt onderscheidingstekenen; een rode 
sjerp als legeraanvoerder en een dubbele gouden ketting als „eques auratus", 
guldridder. Voor hem liggen zijn stalen handschoenen, zijn oosters aandoen
de helm, die wellicht een souvenir van zijn pelgrimstocht was, en aan zijn 
rechterzijde heeft hij zojuist zijn houten veldheersstaf,40) waarvan de be
klede greep met paardenstaartenhaar versierd is, neergelegd. 
Het landschap waarin hij zich bevindt, is karakteristiek voor Wttewael, 
met op de voorgrond stukken steen en bloemetjes en plantjes „na 't leven",41) 
achter de Witt een berkenstronk, en daarachter onder de bewolkte hemel 
een aan de voet van de bergen gelegen stad, waarvóór men een bedrijvig 
legerkamp ziet. 

39) Carel van Mander, Schilderboeck, Alkmaar/Haarlem. 1604. fol. 296b. 
40) Centr. mus. Utrecht - cat. o.e.. nr. 357 vermeldt dit voorwerp als Stevens zwaard: 
dat draagt hij echter in de schede aan zijn linkerzij. Lindeman, o.e.. pp. 80-81, zag er 
een ..goedendag" in. 
41) Vgl. van Mander, o.e., ibid. 
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(Afb. IV) Joachim Wttewael. Portret van Steven de Witt. 
Centraal Museum, Utrecht. 

Dit landschap, wat eerder aan de omgeving van Florence of Jeruzalem doet 
denken, is toch kennelijk een geheroïseerde versie van dat, waarin de Witt 
in 1567 zijn overwinning behaalde, namelijk de contreien aan de Lek bij 
Vreeswijk en Vianen, hoe vreemd het ook mag lijken als men deze kent. 
Rechts van de man ziet men een renaissancemonument staan. Tussen de 
twee paren zuilen bevindt zich een basrelief bestaande uit een tondo waarop 
een wapen, met eromheen een randschrift dat luidt: 
STEPHANVS DE WITT VLTRAIECTINVS EQVES AVRATVS AE. 42. 
Het wapen wordt gevormd door een renaissance wapenschild met een springen
de eenhoorn van keel (rood) op een veld van zilver (wit), en een helm 
met helmdoek, getooid door helmteken, dat bestaat uit een eenhoorn ten 
halven lijve.42) 

42) J. B. Rietkamp, Armorial général, Gouda, M 
gueules", wat niet geheel juist is. 
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(Afb. V) Aernout van Buchell. Pentekening van Steven de Witt's 
grafsteen. Hs. 1840, fol. 114 verso, Gemeentelijk archief, Utrecht. 

Eigenaardig genoeg zijn de eenhoorns naar rechts gericht, wat in tegenstel
ling is met het wapen van de de Witt's zoals het elders voorkomt en waar 
ze naar links springen, (heraldisch is mijn gebruik van „rechts" en „links" 
natuurlijk onjuist), zoals op de grafsteen, die ook door van Buchell in zijn 
„Monumenta . . ." is getekend, (Afb. V), en die ook een afbeelding geeft 
in het zelfde handschrift van een glasraam met het wapen van zijn zoon 
uit 1622 43) (Afb. VI), en op de afdrukken van Johannes' zegelring op zijn 
brieven. 
Deze bizonderheid waar in de bestaande literatuur nergens gewag van wordt 
gemaakt, heb ik niet kunnen verklaren, hetgeen niet wegneemt dat ze iets 
betekent, want met name de Utrechtse adel van die tijd was erg zorgvuldig 
wat haar „insignia gentilitia" betrof. 

43) Aernout van Buchell, Monumenta passim . . . o.e., fol. 114 verso en fol. 67 recto. 

119 



" ff '-t£0 
. . ' Of 
; ü l ; , ;, 

4i fe 

» . . - , 

(Afb. VI) Aernout van Buchell. Pentekening: „De wapens van alle 
kanunniken op glas geschilderd in het jaar 1622." (in de Mariakerk). 
Hs. 1840, fol. 67 recto, Gemeentelijk archief, Utrecht. 

Onder het wapen zijn in reliëf twee gekruiste palmtakken met daartussen 
het Jeruzalemskruis afgebeeld, kentekenen van Steven als lid van de Utrecht
se Jeruzalemsbroederschap. Daaronder hangt aan een blauw lint een ge
broken rad, bekend attribuut van Sint Catharina, die in Utrecht bizondere 
verering genoot. Op zijn pelgrimage moet de Witt daarom ook Kostus op 
Cyprus bezocht hebben, de legendarische geboorteplaats van deze heilige, 
want „de reizigers die hier komen tekenen een half rad", schreef de Duitse 
heraldicus von Gruenemberg in het dagboek van zijn pelgrimstocht naar Pa
lestina in I486.44) 
Op het middengedeelte van het voetstuk is een stenen plaat waaromheen 
een lijst met gebeeldhouwd rolwerk. Op de plaat staat de inscriptie: 

44) De pelgrimstocht van ridder Gruenemberg naar het heilige land in 1486. Naar de 
uitgave van Gold Friedrich, en Fraenkel vertaald door A. C. J. de Vrankrijker, Amster
dam, z.j., pp. 5, 45. 

120 



BELLA VIT MILES 
DEBELLA VIT DVX 
CAESARI CAROLO V 
REGI PHILIPPO 43) 

In het randschrift van de tondo op het „7''ponaiov",46) zoals men het niet 
in werkelijkheid bestaande monument het best zou kunnen omschrijven, 
wordt Steven's leeftijd aangeduid als zijnde 42 jaar. Het is niet de leeftijd 
waarop hij stierf, want in dat geval zou hij als twaalfjarige Jeruzalem heb
ben bezocht en als achtjarige „Leenman des Lants van Utrecht" zijn ge
weest;47) de leeftijd van 42 jaar in 1567 zou dan de respectievelijke leeftij
den van 16 en 12 jaar opleveren, wat gezien 's mans welige baard op Scorel's 
paneel van kort na 1541 ook onwaarschijnlijk is. Het meest ligt voor de 
hand dat men hier te doen heeft met de leeftijdsaanduiding zoals die op 
het door Wttewael gebruikte onbekende prototype voorkwam.48) 
Men kan zich onmogelijk een andere opdrachtgever voorstellen van dit, 
afgezien van het formaat ervan, nogal pretentieuze posthume portret dan 
Steven's enige zoon Johannes. Wie anders kon omstreeks 1600, toen het por
tret geschilderd moet zijn, nog een dergelijke affectie hebben voor de hop
man die meer dan dertig jaar daarvóór en nog wel in dienst van de „el rey 
catholico" een overwinning op de geuzen had behaald? 
Vooral de trots van de nog katholieke Johannes op zijn vader zoals die 
naar voren kwam in zijn reeds geciteerde brief van 1604 laat geen twijfel 
meer over. 

En als men hem leert kennen als iemand die een voorliefde had voor monu
menten met inscripties „volgens Romeinse gewoonte", en deze overal opteken
de wanneer hij op reis was, gaat men vermoeden dat hij niet alleen de op
drachtgever van het schilderij was maar tevens de „inventor" van de voor
stelling. Het schilderij moest het ontbreken van een stenen monument vergoe
den, dat Johannes om begrijpelijke redenen niet kon oprichten ter herinnering 
aan zijn vader en diens wapenfeit, en het zal blijken dat ook de reeds ge
noemde penning een dergelijke betekenis had. Wat betreft de datering kan 
men slechts met zekerheid zeggen dat het na 1590 geschilderd moet zijn, het 
jaar waarin Wttewael vermoedelijk uit St. Malo terugkwam,49) en vóór 
1610, toen de Witt zijn vaderstad voorgoed verliet. 
Het is jammer dat er vóór 1604 geen volledige brieven van hem over zijn; de 
trots op zijn afkomst komt nu pas naar voren in de brief uit 1604 waarin hij 
Joseph Scaligers „brief" uit 1594 aan Janus Dousa citeerde; dat hij Sca
liger in andere opzichten ook navolgde zal blijken. 
Ongeveer tegelijkertijd met het besproken werk moet Wttewael nog twee 

45) Lindeman, o.e., p . 81. vergat ,,debellavit". 
46) Dwz. een monument wat men oprichtte op de plaats waar men de vijand op de 
vlucht had gedreven. 
47) Moes. o.e., nrs. 9193 en 9194, hield dit misschien wel voor mogelijk. 
48) Ol' men moet de tekst, die niet goed meer te lezen is op het schilderij lezen als 
Ao. 42. dan zou Scorel's portret toch als voorbeeld hebben kunnen dienen. 
49) Vgl. van Mander o.e., fol. 296b. 
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(Afb. VII) Joachim Wttewael. Het por
tret van Steven de Witt. Musea d''Arte 
Antica, Castello Sforzesco, Milaan. 

(Afb. VIII) Joachim Wttewael. Het por
tret van Johannes de Witt. Museo d''Arte 
Antica, Castello Sforzesco, Milaan. 

portretten hebben gemaakt in opdracht van Johannes de Witt, ook in minia
tuurformaat, (10 x 14 cm), op paneel. 
Ze bevinden zich nu in de collectie Belgioioso 50) van het Museo d'Arte 
Antica in het Castello Sforzesco te Milaan en in de inventaris worden ze 
vermeld als „Ritratto del duca d'Alba" en „Ritratto di Alessandro Farnese" 
en toegeschreven aan Hubert Goltius. 
Het is evident dat die illustere heren, Alva en Farnese, de hertog van Parma, 
hier niet voorgesteld zijn: hun werkelijke gelaatstrekken zijn al te bekend.51) 
Wanneer men echter weet hoe het hierboven behandelde werkje van Wtte
wael er uit ziet, is het duidelijk dat de „duca dAlba" niemand anders is 
dan Steven de Witt; de overeenkomst is, om een van de aardige uitdrukkin-

50) Van deze rijke collectie van voornamelijk 17e eeuwse Nederlandse kunst bestaat 
nog geen catalogus; ze werd in 1955 aan het Milanese Museo d'Arte Antica geschonken 
door de laatste telg van het geslacht Barbiano di Belgioioso, Beatrice Contessa detta 
Bice Barbiano di Belgioioso vedova Greppi. De schilderijtjes hebben in het museum de 
inventarisnummers 1282 en 1283; in de oude familiecollectie hadden zij de nummers 
31o en 31obis zoals op de achterkant ervan staat. In het Archivio Storico te Milaan, 
waar de „fondo Belgioioso" de meeste oude papieren bevat van de familie, is niets te 
vinden omtrent de collectie Nederlandse schilderijen; de ,.cartelle" 288, 289 en 290 be
vatten echter wel vele documenten betreffende andere collecties van de Barbiano's in 
de 18e en het begin van 19e eeuw; oude boeken, gravures en penningen. „Cartella" 289 
bevat zelfs een systematische catalogus van de grafiek in hs. 
51) Vgl. Singer, Algemeine Bildniskatalog, I, p. 45, nr. 421: 1320-1341 (Farnese), I, pp . 
22-23, nr. 261; 582-608 (Alva). 
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gen van diens zoon te gebruiken, „tam similis, ut ovum ovo non possit magis" 
(zó gelijk als het ene ei aan het andere niet méér kan zijn.).52) 
De gestalte zoals die afgebeeld is op het Utrechtse schilderij, is hier gere
duceerd tot een portretbuste (Afb. VII): Stevens imposante kop en de te
kenen van zijn kwaliteiten als „eques auratus" en „dux": zijn harnas met de 
gouden keten en de rode sjerp er over heen. De achtergrond is donkergrijs. 
De ovale ruimte waarin de portretbuste is geplaats wordt omgeven door 
de geschilderde „trompe-l'oeil" versie van een sierlijke gebeeldhouwde om
lijsting, gevormd door een ovale cartouche met rolwerk-ornamenten boven 
en beneden, terwijl beneden een monsterkop een koord vastbijt waaraan aan 
weerszijden vruchtenfestoenen hangen. Boven de tondo zitten twee allegorische 
figuren, links een mannelijke, rechts een vrouwelijke. 

De gebaarde en gehelmde figuur links met zijn schild en lans is de oorlogsgod 
Mars en is hier het symbool van Steven's krijgskunde. Rechts ziet men een 
gedeeltelijk naakte vrouwelijke figuur die men door de palmtak in haar 
rechterhand kan identificeren als Victoria, godin der overwinning. Wat zich 
in haar linker hand bevindt is niet meer goed te zien. 
Zij is hier afgebeeld ter herinnering aan Steven's overwinning bij Vreeswijk. 
Het andere portretje (Afb. VIII) in Milaan is de duidelijke pendant van het 
eerste en de decoratieve elementen zijn identiek. De allegorische figuren zijn 
verschillend doch hun plaatsing is hetzelfde en hun houdingen zijn varia
ties op een zelfde manier van liggend zitten. Nu zit links een vrouwelijke en 
rechts een mannelijke figuur. In de ene herkent men Minerva, met de aegis in 
haar linker- en een lans in haar rechterhand, terwijl ze op haar hoofd een 
helm draagt en gekleed is in een chiton. 
De andere is een grotendeels naakte jongeman zonder baard, die een boog 
in zijn rechter- en een lier in zijn linkerhand houdt, terwijl hij een pijlkoker 
op zijn rug draagt en zijn hoofd met een lauwerkrans bekroond is; natuur
lijk is dit Apollo. 
De symboliek die de goden op Steven de Witt's portret hadden moet ook 
hier van toepassing zijn, en de man die, gekleed en gekapt naar de mode 
van rond 1600, bijna frontaal in de tondo onder Minerva en Apollo is 
afgebeeld moet dan iemand zijn geweest, die zich bewoog op het terrein 
van kunst en wetenschap. 
Omdat de portretten pendanten zijn, moet er tevens een band bestaan hebben 
tussen deze twee mannen waarvan de een al zo'n dertig jaar dood en begra
ven was toen de schilderijtjes gemaakt werden. 
Aan deze voorwaarden voldoet de Utrechtse humanist en kunstminnaar 
Johannes de Witt zelf, Steven's enige zoon, die zo trots op zijn vader was. 
Hij is hier bijna frontaal voorgesteld, enigzins naar links gewend, de kant 
waar men zich zijn vader's portret moet denken. 
De portretjes zijn iconografisch goed te vergelijken met de twee portretgra
vures (Afb. IX) die Hendrick Goltzius in 1592 voor tweehonderd gulden 
maakte in opdracht van de curatoren van de Leidse universiteit „volgens 
't begeren" van de geniale Joseph Scaliger, en die hemzelf en zijn vader uit-

52) „Zes brieven", o.e., p. 67. 
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(Afb. IX) Hendrick Goltzius. De portretten van Julius Caesar Sca
liger en Joseph Justus Scaliger. Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

beelden, eveneens in gezelschap van allegorische figuren; de gravures „van 
de welck elc een aan desen es gehecht" werden (dus als een soort diptiek) 
in een oplage van 500 stuks gedrukt en „vanwegen deser univ. omme 
D. Scaliger te gratificeren . . ." verstuurd in Nederland en naar Frankrijk 
aan „vermaerden, geleerden personagiën".53) 
De Witt die als het zijn afkomst betrof Scaliger citeerde, en wel diens brief 
aan Dousa, die in 1594 gepubliceerd werd, waarin de geleerde Leidse 

53) Otto Hirschmann, Hendrick Goltzius, Meister der Graphik herausgegeben von 
Dr. Hermann Voss, Bd VII, p. 107; Hollstein, VIII, pp. 66-67; O. Hirschmann, Verzeich
nis des graphischen Werks von Hendrick Goltzius, Leipzig. 1921, nrs. 211-212. Scaliger 
had aan het Leidse universiteitsbestuur een latijnse brief geschreven waarin stond hoe de 
gravures uitgevoerd dienden te worden: waarschijnlijk een soort „inventie"; misschien 
ten gevolge daarvan doen de prenten qua compositie enigszins overladen aan. Aan 
Goltzius werd een vertaling van de brief gezonden omdat men Scaliger's latijn te moei
lijk achtte voor de Haarlemse graficus. E. Pelinck. Goltzius' portretten van de Scaligers, 
Oud Holland, LXXXI, Amsterdam, 1966, pp. 259-262. 
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hoogleraar zijn afkomst uit het Veronese geslacht della Scala trachtte te 
bewijzen, moet deze gravures gekend hebben en het is niet ondenkbaar dat 
de portretjes op soortgelijke wijze aan elkaar vast zaten. Johannes de Witt's 
portret is ongetwijfeld „ad vivum" geschilderd, getuige de scherpe expressi
viteit van de intelligente kop met de donkere ogen, donkerbruine haren 
en snor, en iets lichter baardje. Hij is gekleed in een paarsachtig rood wam
buis met witte manchetten en een licht zeegroene plooikraag. 
Het meesterschap waarmee deze twee zeer fijn gedetailleerde miniatuurpor
tretten zijn geschilderd, vooral dat van Johannes zelf, en de grote overeen
komst tussen dit portret van Steven en dat te Utrecht, rechtvaardigen de toe
schrijving ervan aan Joachim Antonisz. Wttewael ten volle. De gezochte 
maar sierlijke houdingen van de allegorische figuren vindt men dikwijls in het 
werk van de Utrechtse schilder terug evenals de ornamentale motieven. 
Het was Lindeman opgevallen dat Wttewael slechts portretten van zijn ver
wanten gemaakt heeft, wat in dit geval niet anders is: zijn grootmoeder 
kwam uit het patriciërsgeslacht Foeck (of Foock) evenals Johannes de 
Witt's moeder. De vreemde verklaringen die de auteur van de monografie 
over de Utrechtse meester trachtte te geven voor dit verschijnsel, zijn niet erg 
bevredigend.54) 

Waarschijnlijker is dat de zich een voornaam kunstenaar voelende Wttewael, 
zoals hij te zien is op zijn zelfportret, die een familiewapen voerde en ook 
enige hoge ambten in de stad Utrecht heeft bekleed, portretschilderen „dese 
sijdwegh der Consten" 55) eigenlijk te min voor zich achtte, evenals Abraham 
Bloemaert, waarover van Mander schreef: „Het conterfeyten nae 't leven 
gheeft hij bij hem geen plaetse/opdat zijnen gheest daer door niet worde 
verhindert." 56) 
De opdrachtgever en waarschijnlijk ook de „inventor" van de allegorische 
figuren van de twee portretjes moet Johannes de Witt zelf zijn geweest om 
dezelfde redenen die bij het Utrechtse schilderijtje ter sprake kwamen en 
om de overeenkomst met de portretten van vader en zoon Scaliger. Wat be
treft de datering van de twee werkjes kan men vaststellen dat ze na 1592, 
het jaar waarin Goltzius zijn Scaligerportretten graveerde, en vóór 1610, 
toen de Witt Utrecht verliet, waar Wttewael na 1590 „zijn wooninghe al-
tijts ghehouden" heeft volgens van Mander.57) Het meest aantrekkelijk is 
echter om de datum van ontstaan van alle drie de door Wttewael geschil
derde portretten te plaatsen vóór die waarop de Witt zijn preoccupatie met 
zijn afkomst aan van Buchell uitte; op 23 februari 1604. Aangezien de 
twee pendanten een soort „reisdiptiek" geweest moeten zijn, de Witt blijkt ze 
op reis meegenomen te hebben, zijn ze misschien reeds vóór zijn Engelse ex
cursie van omstreeks 1596 gemaakt. 
De stoere kop van Steven de Witt komt op nog een kategorie kunstwerken 
voor, en wel op drie penningen; waarvan er zich twee in het Historisch mu-

54) Lindeman, o.e., pp. 45-46. 
55) Van Mander, o.e., fol. 281a. 
56) Van Mander, o.e., fol. 298a. 
57) Van Mander, o.e.. fol. 296b. 
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(Afb. X) Claude Frémy. Penning met 
het portret van Steven de Witt. Pennin
genkabinet van de Koninklijke biblio
theek, Brussel, (ware grootte.) 

seum te Utrecht38) bevinden, en de derde deel uit maakt van het Penningen
kabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.59) Het mooiste exemplaar 
(Afb. X) is dat te Brussel, wat de zuiverste en scherpste gedetailleerdheid 
bezit en het best getuigt van het meesterschap van de maker ervan. 
De ene kant van de vergulde bronzen penning (diameter 4,3 cm) draagt 
Steven de Witt's beeltenis, een portretbuste „en profil", met het randschrift: 

STEPHANVS.DE.WITT.VLTRAIECT.EQ.AVR. 
waaromheen een parelrand. 
Onder Steven's schouder is de penning gesigneerd met C. FREMY. 

Op de andere kant ervan staat het opschrift: 
OB 
PATRIAM 
DEFENSAM. 
VI. NON: MAI 
CI). I) . LXVII 

Deze tekst is omgeven door een krans van eiketakken, symbool van Steven's 
kracht en standvastigheid. 
Van de penningen in Utrecht is de ene uit brons vervaardigd, en de andere 
uit zilver. 
Die van brons (Afb. XI) is de beste: zij lijkt een afgietsel van de Brusselse 
en ook de signatuur ontbreekt niet. 
De zilveren penning (Afb. XII) mist deze echter evenals de sierlijke preci-
zie en de strakheid van het exemplaar te Brussel, eigenschappen die nog wel 
enigszins gemanifesteerd worden door haar bronzen soortgenoot te Utrecht; 
het is kennelijk een bijgewerkt afgietsel of een kopie van een van de beide 
bronzen penningen. 

58) Catalogus van het historisch museum der stad, Utrecht, 1928, nrs. 159 en 160. 
59) Inventarisnr. aldaar: Méd. 3041A. 
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(Afb. XI) Claude Frémy. Penning met 
het portret van Steven de Witt. 
Historisch museum der stad, Utrecht. 

Men heeft lang gedacht dat de penningen in 1567 zijn vervaardigd, wat 
begrijpelijk is, omdat alleen de datum 2 mei 1567 erop staat.60) 
Op 21 mei 1618 echter schreef Johannes de Witt vanuit Lyon (op het ver
loop van zijn lange reis kom ik nog terug) aan Aernout van Buchell in 
Utrecht het volgende:61) 
„Toen ik een gunstige gelegenheid gekregen had om u te schrijven, zeer 
dierbare aanverwant, heb ik die niet willen laten voorbijgaan, daar het 
zeer moeilijk is, uit deze streken iets meer dan die naakte en zeer korte 

60) Muller Fz., o.e., pp. 39-40; Centr. mus. Utrecht, cat. o.e., nr. 357. p. 164; Alexandre 
Pinchard, Histoire de la gravure des médailles en Belgique, Brussel. 1870, p. 128. 
61) „Zes brieven", o.e., pp. 80-81: „Nactus oportunitatem scribendi ad te, affinis 
charissime, evolare earn nolui, cum difficile sit valde ex his partibus quicquam praeter 
nudas easque breviculas litteras ad vos transmittere; ut scribere iam pretium sit, ita 
appenduntur et per aes et libram ipsae chartae aestimantur. Quae res facit! ut 
occasionem hanc datam celerius arripuerim et hasce meas ad vos perferendas inprimis 
curaverim cum incluso nummo, qui parentis mei desideratissimi vultum praefert et 
nomen, gentem item et patriam gestaque pro ea. Non hune ambitio a nobis extorsit aut 
expressit vanitas, sed ratio iussit, postulavit pietas, efflagitarunt viri virtus et praeclara 
eius in rempublicam mérita. ,Verum decus in virtute positum est, quae maxime illustratus 
(inquit Cicero) magnis in rempublicam meritis.' Et scribit Scaliger: .Maiorum illustria 
facinora memorare non ambitio est sed amor veritatis.' Alioquin quid ad me pertinet 
patris gloria? Nisi quod fax mihi sit, quae prodat detegatque segnitiem nostram et 
ignaviam. Optime Sallustius: ,Plerique oratione maiores suos extollunt; eorum fortia 
facta memorando clariores sese putant; quod contra est. Nam quanto vita illorum 
praeclarior, tanto horum socordia flagitiosior." Caeterum sermonem dabit hie nummus 
illis, qui splendorem eius intuebunter tantum et speciem. viri vero sollicitudinem et 
toleratos pro patria Iabores intelligere aut examinare non possunt. At nos pietatem ante 
oculos habuimus et praescriptum istud Horatii, paucis mutatis, 

Invidiam placare noli virtute relicta. 

Accessit non minima caussa aedendi dominus Caudius Fremy Burgundus caelator 
nobilissimus et mihi amicissimus, qui cum apud me vidisset patris imaginem depictam a 
domino Vuytewael, non destitit rogare donee formandam ei hanc darem. Et feci eo 
libentius. quod scirem ab hac manu claritatis multum operi accessurum. Est enim in ipso 
ea peritia, ea solertia, ut cum quovis antiquorum, etiam Lysippo. componere eum 
secure audeam, superet autem facile et excédât modernos omnes." 
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(Afb. XII) Naar Claude Frémy. Pen
ning met het portret van Steven de Witt. 
Historisch museum der stad, Utrecht. 

brieven naar u te sturen: zoals het schrijven reeds een prijs is, zo worden ze 
toegewogen en het papier zelf wordt dan als contant geld gewaardeerd. 
En die zaak maakt dat ik deze gegeven gelegenheid des te sneller heb aan
gegrepen en er in de eerste plaats voor heb gezorgd dat deze brief naar u ge
bracht werd, tegelijk met een ingesloten penning, die het gelaat van mijn 
zeer gemiste vader openbaart en zijn naam, evenzo zijn familie en het vader
land en de daden ten dienste daarvan. 
Deze heeft niet de eerzucht aan ons ontwrongen, of de ijdelheid afgeperst, 
doch de rede heeft ze bevolen, de ouderliefde heeft ze geëist, en er dringend 
om verzocht hebben 's mans deugden en zijn schitterende verdiensten voor 
de staat. „De ware luister is gelegen in de deugd, en daaraan wordt het 
meest glans verleent door grote verdiensten tegenover de staat" (zegt Cicero). 
En Scaliger schrijft: „De schitterende daden der voorvaderen in herinnering 
brengen is geen eerzucht, maar liefde voor de waarheid".62) Overigens, tot 
wat dient mij mijn vader's roem? Alleen dat zij een fakkel voor mij is, die on
ze traagheid en lafheid in het licht stelt en onthult. 
Zeer juist zegt Sallustius: „Velen verheffen hun voorvaderen met woorden; 
door de dappere daden van hen in herinnering te brengen, verbeelden zij 
zichzelf roemvoller; wat juist omgekeerd is. Want zoveel voortreffelijker 
het leven van de eersten was, zoveel schandelijker is de laksheid van de 
laatsten." 
Overigens zal deze penning een onderwerp van gesprek geven aan diegenen, 
die alleen de schittering en de schoonheid ervan al aanschouwen, 's mans 
ongerustheid echter en zijn moeiten, opgebracht voor het vaderland, kun
nen zij niet begrijpen of beoordelen. Wij echter hebben ouderliefde voor ogen 
gehad en dat voorschrift van Horatius, met geringe wijzigingen: 
„Wilt de afgunst niet gunstig stemmen, met onvermeld gelaten deugd". Als 

62) Josephi Scaligeri lul. Caes. F . Epistola de vetustate et splendore gentis Scaligeri. . ., 
o.e., p. 4: ,,. . . quam (memoriam patris) quidem ab oblivione vindicare non ambitio est, 
sed fiducia veritatis." 
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de niet geringste oorzaak van dat ze moest ontstaan is daarbij nog de 
heer Claude Frémy gekomen, een Bourgondische metaalbewerker, die zeer 
edel is en met mij zeer bevriend, die toen hij bij mij het portret had gezien, 
geschilderd door de heer Wttewael, niet opgehouden heeft te vragen, totdat 
ik dit aan hem gaf om het in vorm te brengen. 
En ik heb het des te meer gaarne gedaan, omdat ik wist dat door deze hand 
veel glans aan het werk ten deel zou vallen. Juist in hem is immers die erva
ring, die bedrevenheid, dat, terwijl ik hem met wie dan ook van de Ouden, 
zelfs Lysippus, durf te vergelijken, hij echter met gemak alle modernen 
overtreft en achter zich laat." 
In dit fragment vindt men Johannes' trots op zijn vader terug, zoals hij die 
uitte in 1604 en de penning blijkt dus ongeveer 50 jaar na Steven's wapen
feit te zijn vervaardigd door een Frans kunstenaar. 
Van Claude Frémy 63) zijn drie andere gesigneerde penningen bekend en 
een zeer fraaie gesigneerde plaquette met het portret van Méri de Vic, een 
voorname raadsman van de Franse koning, uit 1621. 
Frémy had een serie wasmodellen voor penningen gemaakt met de afbeel
dingen van de eerste 12 koningen van Frankrijk, en naar aanleiding daarvan, 
had de Witt hem reeds eerder leren kennen want op 17 juni 1616 had hij 
van Buchell geschreven en „Hij (de Witt) voegt iets toe tot lof van de uitste
kende kunstenaar Frémy, die de gezichten van vorsten van Gallië in was 
heeft uitgebeeld." heet het in het uittreksel van de brief.64) De penning werd 
gemaakt door Frémy naar het portret van Steven wat door „de heer" Wtte
wael, zoals deze koeltjes omschreven werd,65) geschilderd was en dat Johan
nes bij zich had op reis. 

63) Over hem zie: F . Mazerolle, Les médailleurs Français du XVe siècle au milieu du 
XVIIe, Parijs, 1902-1904, I (Introduction et documents), p. cxlii. Mazerolle beschreef de 
penning met Steven's beeltenis in: II (Catalogue des médailles et des jetons), pp. 150-151, 
nr. 757 (de nrs. 748-757 zijn penningen en plaquettes van Fremy) onder meer als „fonte, 
42 mm. Br(onze) doré" en gaf een afbeelding van de zijde met het portret in III, planche 
XXXVII. Over de penning zie: Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche His-
toripenningen . . ., 's Gravenhage, 1723, I, pp. 97-98; hij vermeldde geen signatuur en liet 
De Witt in 1622 naar Rome vertrekken. 
64) „Brieven", o.e., p . 187. 
65) De schilder „lag er uit" bij de Utrechtse geleerden, waarschijnlijk vanwege zijn 
vlashandel; zij minachtten dit „veil gewin". Niet alleen Van Mander sprak over dit 
bedrijf van Wttewael (o.e., fol. 297a): „En t'is verwonderlijck/ hoe onse Pictura hem 
so heel gunstigh en toeghedaen noch is/ ghemerekt dat sy bij hem als een tweedde 
maer en wort ghehouden/ oft gheoeffent/ als de Coopmanschap/ die boven ghestelt is/ 
dat verdraghen/ oft hem tijt gunnen wilt: want sommighe segghen/ dat te vreesen waer/ 
of hy t'eenenmael in Vlas (waer in hy handelt) mocht van de Schilderconst verandert 
worden/ ghelijck Arachne in haer geweef blijft vast en verstrickt/ door den toorn van 
Minerva.", maar ook van Buchell: „Er blijven nog over twee groeiende talenten in de 
bloei der leeftijd zelve, door het oordeel der tijd zullen ze de roem van de ouderen 
evenaren: Abraham Bloemaert en Joachim Wttewael; van wie de ene stoutmoediger is, 
de ander bedrijviger met een zekere slappere vezel; van de eerste echter, zoals begrijpe
lijk is van een vrijer talent, vallen de uitvindingen meer in de smaak." („Duo restant in 
ipso aetatis flore crescentia ingénia, temporis juditio majorum famam assecutura: 
Abrahamus Blommartius et Joachimus Utevalius; quorum ille audatior, hic mitiore 
quodam filo operosior; prioris tarnen, ut liberioris ingenii, magis placent commenta."), 
S. Muller Fz.. Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descriptio, in Bijdragen en mede-
deelingen van het Historisch Genootschap, XXVII, Utrecht, 1906, p. 256. Zie ook Lin
deman, o.e., pp. 19-20, die deze tekst van Van Buchell onvermeld liet. 
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Het portret wat het best in aanmerking komt om als voorbeeld voor de 
penning gediend te hebben is dat te Milaan. Immers alles wat men daar ziet 
van Steven, vindt men terug op de penning, niet minder maar vooral niet 
meer. Alleen de kop is nu „en profil": een kwartslag naar rechts gedraaid, 
wat natuurlijk een antiquiserend effect heeft, hetgeen de Witt gewaardeerd 
moet hebben. 
De hele penning heeft „antieke" kenmerken: een strakke scherpheid en 
een tekst in fraaie romeinse kapitalen, die zonder twijfel door de geleerde 
Utrechter zelf is bedacht. Frémy's talent heeft er echter toch een fijne sier
lijkheid en levendigheid aan gegeven. 
Welke van de twee gesigneerde penningen te Brussel en te Utrecht naar 
van Buchell is gezonden is moeilijk vast te stellen, alleen al gezien de gemak
kelijke verplaatsbaarheid van deze kunstvoorwerpjes. 
Indien die te Utrecht het exemplaar in kwestie is, dan zou de penning te 
Brussel wel eens de orginele uit het bezit van de Witt zelf kunnen zijn. 

Uit het voorafgaande zal reeds duidelijk zijn dat Johannes de Witt een man 
was met een grote belangstelling voor de kunst. In zijn brieven, waarvan 
er een aantal bewaard is gebleven, en vooral die aan van Buchell, die er een 
lijst van maakte, waardoor we iets weten over de inhoud van die welke ver
loren zijn gegaan, en in resten van de Witt's notities komen de namen van 
ongeveer veertig kunstenaars, meest schilders en graveurs, voor.66) 
Wanneer men zich een beeld wil vormen van de smaak en de ideeën over 
kunst van deze geleerde en aristocratische Utrechter, kan men het best 
alleen de beschikbare gegevens daaruit gebruiken, wanneer die „duidelijke 
taal spreken."67) 
Het in dit verband meest waardevolle is te vinden in de brieven die hij na 
zijn vertrek uit Utrecht geschreven heeft, afgezien van de hierboven geci
teerde uit 1604. 
In 1610 vertrok de Witt naar Antwerpen; zijn uiteindelijke reisdoel was 
echter Rome; hij was „iturus Romara"68) zoals hij zijn vriend van Buchell in 
een afscheidsbriefje schreef. Onderweg maakte hij, zoals hij steeds placht 
te doen op reis, allerlei aantekeningen, deze maal waarschijnlijk in opdracht 
van een aantal aanzienlijke Utrechters. Met betrekking tot deze reis schreef 
Karl Theodor Gaedertz, de eerste die de aandacht op de Witt's persoon 
heeft gevestigd: „Selten hat wohl ein Sterblicher ein sorgenloseres, beneiden-
wertheres Leben geführt, als Johannes de Witt, ein - so zu sagen - freiherrli
ches Leben im selbst gewählter, ihn befriedigender ja beglückender Ar
beit."69) 
In dit idyllische beeld past echter de Witt's epigram met de daarbijbehoren
de door hemzelf gemaakte tekening 70) niet, die hij tesamen met een bundel-

66) Vgl. de registers van „Brieven .. .", o.e., p. 208, en van ..Zes brieven . . .", o.e., p. 99. 
67) Het blijft vaak slechts bij namen en ik wilde de nadruk leggen op de schilderkunst. 
68) „Brieven . . .", o.e., p. 127. 
69) Gaedertz, o.e., p. 59. 
70) „Brieven...", o.e., p. 115, geeft alleen een beschrijving van de tekening bij het 
gedicht waarvan de tekst luidt: 
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(Afb. XIII) Johannes de Witt. Pentekening (gewassen) met gedicht. 
Hs. 1647, p. 1, Universiteitsbibliotheek, Utrecht 
(Afb. XIV) Johannes de Witt. Pentekening (gewassen) van het graf-
monnment van de familie Floris. Hs. 1647, p. 37, Universiteitsbiblio
theek, Utrecht. 

tje aantekeningen in 1611 vanuit Antwerpen aan zijn vriend in Utrecht 
stuurde. 

„Tegen de addertand, tegen de scherpe wonde 
ener bedriegelijke mond, O Heer, 
bescherm mij, opdat de wrede tong mij niet 
door haar vergiften het leven ontneemt. 
(tekening) 
Daar ik toch op U, Heer, gehoopt heb" (Afb. XIII) 

„A viperino dente, acerbo a vulnere. 
Oris dolosi. Domine me 

Défende, saeva lingua ne vitam mihi 
suis venenis auferat 

(tekening) J. de W. F(ecit) et I(nvenit). 
Quoniam in te DOMINE speravi. 1611." 

Gaedertz kende dit hs. niet; het werd pas in 1906 aangekocht door de Utrechtse univer-
teitsbibliotheek, ..Brieven", o.e., p. 94. 
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Waarschijnlijk had de Witt hier de mogelijke verdachtmakingen op het oog 
van Calvinistische zijde, die gemakkelijk tegen hem konden rijzen, hij die 
als „papist" gedeeltelijk van gelden die eigenlijk de Hervormde kerk toekwa
men, de opbrengsten van de bezittingen van het kapittel van St. Marie, zijn 
reis naar het katholieke zuiden maakte. Dit moet hem als goed Utrechts chau
vinist en patriot bizonder gegriefd hebben. 
De gespannen politieke toestand in de Domstad en het feit dat katholieken 
er geen openbare ambten meer mochten bekleden zullen er mede toe geleid 
hebben dat hij een terugkeer naar zijn vaderstad tot zijn dood toe heeft uit
gesteld. 
De aantekeningen in het bundeltje zijn zoals de Witt op 17 juni 1611 vóór 
zijn vertrek uit Antwerpen schreef: 71) „ . . . Uittreksels . . . en selecties uit 
de hoop en de stapel van onze waarnemingen waarop ik „Buitenlandse 
Vrije Tijd" („Otia Exotica") geschreven heb." en bestaan uit beschrij
vingen van monumenten ter ere van personen of van andere aard die hem 
en van Buchell interesseerden. Wie deze interesse vreemd mocht vinden kan 
de Witt's „terzina" ter harte nemen waarvan hij een ander soortgelijk bun
deltje vergezeld deed gaan: 

„O rozzi ingegni et solo homini in parte 
et voi chi sete al vil guadagno intesi 
por voi son queste charte inane spesi."72) 

De veelzijdige Utrechter illustreerde zijn aantekeningen zelf. De tekening 
(Afb. XIV) die hij maakte van de muurschildering (in fresco), die was 
aangebracht op de muur van de kerk van het Franciscanessenklooster te 
Antwerpen, buiten, niet ver van de ingang, bij het kerkhof boven het graf 73) 
van de kunstenaarsfamilie Floris, toont beter dan de bij het gedicht horende 
aan dat de Witt geen onverdienstelijk tekenaar was, en dat de thans zo be
roemde tekening van het „Swan-theater" 74) een onhandige kopie van van 
Buchell moet zijn. 
In dezelfde verzameling aantekeningen maakte de Utrechtse kunstminnaar 

71) „Brieven . . ." , o.e., p . 140: „Excerpta . . . et selecta e cumulo et acervo observa-
tionum nostrarum, quas ego Otia Exotica inscripsi." 
72) „Brieven . . .", o.e., p. 127. Deze liefhebberij was in onze streken nog nieuw; in 1613 
verscheen bijvoorbeeld te Antwerpen ,,Monumenta sepulchralia et inscriptiones publicae 
privataeq(ue) ducatus Brabantiae." In zijn inleiding schreef de auteur ervan, Franciscus 
Sweertius: „Quis vetet id Brabantis facere, quod Laurentius Schraderustoti Italiae, 
Bernardin us Scardeonis urbi Patavio, et Simon Grunaeus Basiliae, alijque hoc seculo 
melioris literaturae viri praestiterunt?" (pp. x-xi). 
73) „Br ieven . . . " , o.e., p . 136: „Apud Minoritas sequens epitaphium, depictum 
inscriptumque est foris, non proeul ab ostio." Sweertius, o.e.: „In Coemeterio . . . Ad 
epitaphium Cornelii, Francisci, Jacobi Floris, lapicidae et pictoris famoss.", waarna 
alleen het distichon volgt. 
74) Een opsomming te geven van de talloze publicaties waarin hierover werd geschre
ven is vrijwel onmogelijk; een recent voorbeeld is Phyllis Hartnoll, A concise history 
of the theatre, Londen, 1968, pp. 74, 76-78 (met een reproductie van de tekening). Ik 
betwijfel of de Witt ook belang stelde in het Engelse toneel van zijn tijd; wat hem boeide 
was de overeenkomst van de Engelse theaters met die uit de oudheid zoals hij kende uit 
de wetenschappelijke literatuur van zijn tijd, zoals: Justus Lipsius, Saturnalium 
sermonum libri duo, qui de gladiatoribus . . . , Antwerpen, 1582, en Justus Lipsius, De 
amphitheatro liber, in quo forma ipsa loci expressa et ratio spectandi. Antwerpen/Leiden, 
1584. 
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(Afb. XV) Peter Paul Rubens. St. Gregorius omgeven door heili
gen. Musée de Grenoble. 

er laconiek melding van dat in de kerk van de Michaelsabdij 75) „vóór 
de ingang van het koor aan de linkerhand wijdde en plaatste P. P. Rubens, 
de voortreffelijke schilder, een schilderij van verbazingwekkende hoogte 

75) „Br ieven . . . " , o.e., p. 135: ..In eodem templo ante chori introitum ad sinistram 
manum stupendae altitudinis et artis dicavit posuitque P. P. Rubens, pictor eximius . . ." 
De erop volgende inscriptie is ook te vinden bij Sweertius. o.e., p. 144, en daaruit over
genomen staat ze in: Max Rooses. Rubens' leven en werken. A'dam/Antwerpen/Gent, 
1903, p . 108. 
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en kunst. . .," waarna hij de wijdingsinscriptie er onder laat volgen 
in kapitale letters.70) Het bedoelde werk is dat wat zich nu te Grenoble be
vindt, als „Saint Grégoire entouré de Saints" (Afb. XV) (op doek 4.72 x 
2.86 m). Het werd in 1794 door de Fransen van de plaats gehaald waar 
Rubens het in 1610 boven het graf van zijn moeder aangebracht had; hij 
had het in 1609 vanuit Italië meegebracht.77) Men mist hier duidelijk een 
verdere beschrijving door de Witt. Waarschijnlijk vond de verfijnde Utrech
ter het schilderij eigenlijk alleen maar „capricieus". Men gaat dit des te meer 
vermoeden omdat hij een ander schilderij in diezelfde maanden wel prachtig 
blijkt te hebben gevonden. Op 17 juni 1611 schreef hij van Buchell over een 
bezoek dat hij te Leuven gebracht had aan Caius Antonius Hopper, die onder 
meer kanselier van de universiteit aldaar was: ,,78) Die man leidde mij bin
nen in zijn bibliotheek, welke waarlijk een Hermathena genoemd kan wor
den, zo is ze niet zozeer van boeken als wel van verschillende beelden en 
zeer kunstige schilderijen rijk voorzien. Hier heb ik werken van de aanzien
lijkste schilders gezien, zoveel als maar mogelijk is; maar vooral van hen die 
het tijdperk der vaderen en dat daarvóór heeft voortgebracht. Van de jeug
digen namelijk, en zij die van de tegenwoordige tijd zijn is hij niet zozeer een 
liefhebber. 

Temidden van vele en zeer zorgvuldige schilderijen stond ik vooral verstomd 
bij een beeltenisje van de heilige Maagd, door Quinten Matsijs geschilderd. 
En toen hij dat bemerkte, heeft hij gelachen, en nadat er een of andere af
sluiting of linnen omhulsel was geopend zei hij: 
„Dit moet ge bewonderen." 
Ik, gelijk een door de bliksem getroffene en als in extase meegesleept, kon 
mijn ogen niet afwijden van een zo zorgvuldig werk. 
Het was een beeltenis van de heilige Maria Magdalena, zó kunstig en zó 
fijn door dezelfde Matsijs tot stand gebracht, dat ze naar mijn oordeel 
althans de scherpte en de fijnheid in het schilderen van zowel Mabuse als 
Holbein, en laat staan de nog levende Oliver, verre schijnt te overtreffen. Ik 
voor mij verbeeldde me geen afbeelding, doch een zeer mooie en bijna ade-

76) Général de Beylié. Le Musée de Grenoble. Paris. 1909. pp. xi. 33. 
77) Rooses, o.e., pp. 107-108. Rubens had het werk geschilderd voor de S. Maria in 
Vallicella te Rome: over de verwikkelingen rond de opdracht ervoor en de uitvoering 
ervan zie: Michael Jaffé, Peter Paul Rubens and the Oratorian Fathers, Florence, 1959, 
passim. 
78) ..Brieven . . .",o.c, pp. 142-143: „Is in bibliothecam suam me introducebat, quae vere 
Hermathena dici potest, ita non tam libris quam varus signis et artificiosissimis tabulis 
est instruetissma. Hic ego quam plurima clarissimorum pictorum vidi opera, eorum 
praeeipue, quos patrum et prior tulit aetas. Neotericorum enim et qui praesentis sunt aevi 
non tam est amator. Inter multas et curiosissimas tabulas obstipui praesertim ad 
imaguneulam divae Virginis a Quintino Mesio depietam. Quod cum ille animadverterat, 
risit et retecto repagulo quodam seu linteo velamine .Hoc mirare' inquit. Ego attonito 
similis et quasi in extasin raptus dimovere oculos a tam curioso opère non poteram. 
Effigies erat beatae Mariae Magdalenae, tam artificiose, tarn subtiliter ab eodem Mesio 
elaborata, superara meo quidem iudicio et Maubusii et Holbenii et nedum viventis 
Oliverii in pingendo acrimoniam et subtilitatem longe videretur. Non equidem imaginent, 
sed formosissimam et paene spirantem feminam palpitantiaque membra mihi conspicere 
videbar, non pietas denique vestes, sed lucentes byssinos sinus et lacinias, splendescentes 
margaritas et uniones similesque id genus gemmas, quibus ornata vestis fluere et vento 
agitari apparebat. Breviter, ego aecuratius opus aut delicatius hueusque nondum vidi." 
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(Afb. XVI) Quinten Matsijs. Maria (Afb. XVII) ?. De „Mansi"-Magda-
Magdalena. Museum voor Schone Kun- lena. Kaiser Friedrich Museum, Berlijn, 
sten, Antwerpen. 

mende vrouw en van leven trillende ledematen te aanschouwen, jazelfs geen 
geschilderde klederen, maar een boezemkleed en slippen van glanzend fijn 
linnen, schitterende kleine en grote parels en gelijke edelstenen van dit soort, 
en het daarmee versierde kleed scheen te golven en heen en weer bewogen 
te worden in de wind. Kortom, een zorgvuldiger of verfijnder werk heb ik 
tot zover nog niet gezien . . ." 
De Witt, die door zijn vergelijking met werk van andere schilders een echte 
kunstkenner blijkt te zijn geweest, zag hier twee van die schilderrijen van 
Matsijs waarover van Mander schreef: „Somtijts wordt hier en daer bij 
den Constbeminders in hun Const-camers eenigh stucxken ghevonden/ 
daer het als oostelijck Juweel in weerden werdt gehouden." 79) 
De Utrechter was zo enthousiast over de Magdalena dat hij achteraf 
dacht meer juwelen te hebben gezien dan er in werkelijkheid op het schil
derij voorkwamen, dat waarschijnlijk een van de late werken van de Vlaamse 
meester is geweest, zoals de Magdalena in het Museum voor Schone Kun
sten 80) (Afb. XVI) te Antwerpen of de Mansi-Magdalena in het Kaiser Fried
rich Museum te Berlijn,81) (Afb. XVII), die evenwel door Friedländer 82) niet 
als werk van Matsijs zelf werd beschouwd. 

79) Van Mander, o.e., fol. 216a. 
80) Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen. Catalogue descriptif, maîtres anciens, 
Antwerpen, 1958, nr. 243; de afmetingen van het paneeltje zijn: 0,45x0,29 m. 
81) Kaiser Friedrich Museum. Berlijn, Kat., Berlijn, 1912, 7e Aufl., nr. 574D; de 
afmetingen zijn: 0,80 x 0,57 m. 
82) Max J. Friedländer, Der Meister der Mansi Magdalena, Jahrbuch der königlichen 
preuszischen Kunstsammlungen. XXVI Bnd. Berlijn. 1915. p. 6 & afb. 
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Op deze schilderijen ziet men „Rafaelesk"-mooie vrouwen, in een geraffineer
de ,,sfumato"-techniek geschilderd. 
Dat er zoiets als een gordijn hing voor het topstuk van Hopper's collectie, 
was wellicht niet alleen omdat het zo kostbaar was, maar ook omdat ze vol
gens contrareformatorische begrippen niet juist was voorgesteld. De Leuvense 
„theologus regius" Johannes Molanus had immers geschreven „Dat echter de
ze vrouw wat haar kleding betreft boete heeft gedaan, en of een zo volmaakt 
voorbeeld van boetedoening ook geen kleed had aangetrokken dat een boeten
de paste, laat geen twijfel. Daarom wordt zij op onbehoorlijke wijze door de 
schilders geschilderd met pracht en praal van kleding, terwijl ze boete doet 
of op haar knieeën gevallen het kruis omhelst." 83) 
Wat de Witt afgezien van de levensechte knappe vrouw bewonderde was 
de „acrimonia" (scherpte) en „subtilitas" (fijnheid) van het werk, dat 
„accuratius" (nauwkeuriger) en „delicatius" (verfijnder) was dan hij ooit 
had gezien. 
Het is dezelfde „uytnemende scherptheyt en netticheyt," waarmee Wtte-
wael de portretjes had geschilderd, eigenschappen die ook Frémy's penning 
bezit. 
De Witt had een voorliefde voor kunstwerken met een precieus karakter, die 
tevens overeenstemden met het beeld dat hij zich vormde van de kunst der 
Oudheid. De brief aan van Buchell eindigt als volgt:84) 
„Aan Bloemaert vervolgens moet ge onder de eersten een groet brengen 
uit mijn naam en zeggen dat ik hem hoog schat en voor zijn werken de groot
ste waardering heb. Wij menen immers dat ook wij een fijne neus voor deze 
Pictoria hebben, en (opdat ik een term van Cicero gebruike) geen onont
wikkelde ogen." 
Hij reisde verder en op 13 februari 1612 bevond hij zich te Parijs blijkens 
van Buchell's uittreksel van een aldus gedateerde brief.85) De erop volgende 
is van 21 juni 1612. Daarin troostte hij zijn vriend, wiens enige zoon was 
gestorven; het volgende gedicht droeg hij er aan op: 

„O amelette heureuse, jouissant les campagnes 
dont l'immense beauté surpasse le discours, 
où les anges luisants te sont fidelles compagnes 
en joye éternelle qui durera tousjours. 

Je ne plains pas la mort en fleur de ton jeune aage 
non plus que le départ d'une neuve prison: 
n'y suis fâché d'avoir achevé ton voyage, 
et qu'avez recueilli tes fruits devant saison. 

83) Joannes Molanus, De historia S.S. imaginum et picturarum pro vero earum usu 
et contra abusus, Leuven, 1594, fol. 136b-137a: „Hanc autem poenituisse vestitu non est 
dubium quin tam perfectae poenitentiae exemplar etiam habitum induerit qui 
poenitentem decebat. Ideoque indecenter a pictoribus pingitur cum pompa vestium, 
poenitentiam agens, aut crucem provolutis genibus amplectens." 
84) „Brieven . . .", o.e., p. 146: „Blommartio deinde inter primos meo nomine salutem 
dices et me ilium magni facere suaque opera maximi aestimare. Putamus enim et nos 
habere nasum in hac Pictoria atque (ut Ciceronis verbo utar) non indoctos oculos." 
85) „Brieven . . .", o.e., p. 146. 
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L'homme n'est pas heureux pour longtemps vivre au monde 
La quantité des jours n'apporte pas plus d'heur. 
La grandeur ne faict pas une sphère plus ronde 
et le cercle petit n'a pas moins de rondeur. 

Il tarde au pèlerin d'achever son voyage, 
le marinier voudroit n'estre plus sur les eaux, 
tout ouvrier s'esjouit au bout de son ouvrage, 
et moy je te gratule l'escap de tant de maux." 86) 

Tevens vertelde hij over de waardering die zijn werkzaamheden in Parijs 
genoten:87) „Ik blijf bovendien bezig met mijn oude studie van oudheden en 
werken van de vroegere tijd, waarin wij zeer veel behagen scheppen, en deze 
liefde maakt ons zorgvuldiger wat betreft de observaties en aantekeningen, 
zodanig dat onlangs de zeer vermaarde heer Jacques du Breul, een Parij-
zenaar (die reeds nu „Le theatre des antiquitez de Paris," uitgegeven heeft), 
in onze papieren vond, wat aan zijn ogen ontgaan was. Vandaar uitgelaten 
mij omhelzend zei hij „Ja, gij Vlamingen zijt van beter ogen voorzien dan wij 
Fransen." En nadat hij mij begeleid had in zijn museum en verschillende 
monumenten van eerbiedwaardige ouderdom had getoond, heeft hij tenslotte 
onze naam verlangd en deze geplaatst tussen de minnaars der schone kun
sten en de slagorden der kenners van de oudheid." 
Enkele regels verder blijkt wat de geleerde Utrechtse kunstminaar zo on
geveer verstond onder een „akademie". 
Reagerend op Utrechts kunstnieuws dat van Buchell hem had medegedeeld 
schreef hij: 88) „Reeds maak ik een einde met uw nawoord, waarin ge mel
ding maakt van de aankomst van de zeer beroemde kopersnijder Chrispijn 
van der Passe,89) waarvan ge zegt dat hij vanuit Keulen naar Utrecht is ver
huisd en dat ge meermalen samen met hem en Bloemaert en andere elegante 
vernuften de vriendschapsdronken dikwijls herhaalt. Zoals ik begrijp denkt 
gij daar aan een akademie. Bravo, ga zo door, eens zult ge mij als medelid 
hebben, indien de milde God ons het leven bewaart en deze geest." 
Aan het slot stelde hij zich een schilderij voor van Bloemaert waarover zijn 

86) „Zes brieven . . . " , o.e., pp. 62-63. 
87) „Zes b r i even . . . " , o.e., pp. 66-67: „Haereo praeterea in antiquo meo studio anti-
quitatum et operum prisci saeculi. quibus summopere deleclamur, et hie noster amor 
curiosiores nos reddit in observationibus et annotationibus, ita ut nuper cum maxima 
admiratione clarissimus dominus Jacobus du Breul Parisiensis (qui iam nunc Theatrum 
edidit Antiquitatum Parisiensium) reppererit in schedis noslris. quod eius oculos 
efi'ugerat. Unde exultabundus me complectens, .Sic.' inquit, ,vos Flaminigi oculatiores 
estis quam nos Franci. ' Et postquam me in musaeum suum deduxisset (!) variaque 
venerandae vetustatis commonstrasset (!) monumenta, nomen nostrum tandem poposcit, 
quod ipsum inter philomusos et agmina antiquariorum deposuit." 
88) „Zes brieven . . . " , o.e., p. 67: „Jam facio iinem cum epilogo tuo, in quo refers de 
adventu celeberrimi caelatoris Crispiani van den Broek (!). quem ais Colonia Ultrajec-
tum commigrasse, et te saepius cum illo Blommartioque et aliis elegantibus ingeniis 
philotesia celebrare. Ut intelligo vos illic academiam meditamini. Macte porro, habituri 
me estis aliquando collegam, si benignus Deus nobis vitam conservet et hanc mentem." 
89) Niet Van den Broeck, doch van de Passe had zich te Utrecht gevestigd. 
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(Ajb. XVIII) Abraham Bloemaert. De geboorte van Christus. 
Musée du Louvre, Parijs. 

vriend hem had bericht.90) „Ge zult de onsterfelijke Bloemaert ervan ver-

90) „Zes b r i even . . . " , o.e., p. 68: „Immortali Blommartio adfirmabis gratissima nobis 
fuisse ab ipso salutis vota. Et grata mentio quam facis de ingenti tabula ilia, in qua 
depingere ipsum dicis historiam nativitatis Christi. Videor mihi iam nunc praesens 
conspicere palpitantem in cunis Infantulum. speciosissimam Virginem Matrem, distenta 
lacte beatissima proferentem ubera. adstare senem. patrum pie putatitium (?; bedoeld is 
waarsch.: putativum) accurrere pastorum turbam, chorum circumvolitare angelicum; 
divina omnia. Vivat, vivat, per quem patriae nostrae fama, et a quo: 
Culta coronatis picta triumphat equis." Dit laatste vrij naar Propertius, III, 1, 10, of 
Ovidius, Fasti, V, 52. 
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zekeren, dat de heilwensen van hemzelf aan ons zeer aangenaam geweest 
zijn. Aangenaam is (ons) ook de melding die gij maakt van dat reusachtige 
schilderij (Afb. XVIII) waarop hij, naar gij zegt, het verhaal van Chris
tus' geboorte schildert.91) Ik verbeeld mij reeds nu, als ter plaatse aanwezig, 
het Kindje trillend in de wieg te aanschouwen, en te zien dat de zeer schone 
Moedermaagd haar zeer gelukzalige borsten, die strak staan van melk, te
voorschijn brengt, en dat de grijsaard erbij staat, de vroom vermeende vader, 
en dat de schare herders toesnelt, en het engelenkoor rondvliegt, alles god
delijk. 
Leve hij, Leve hij, door wie er roem voor ons vaderland is, en door wie: 
„Het vereerde geschilderd triomfeert met gekroonde paarden"." 
De voorstelling van het Kerstgebeuren zoals de Witt zich vormde was niet 
overeenkomstig de toenmalige leer van zijn religie, het Contrareformatorische 
katholicisme. De reeds eerder ter sprake gekomen Johannes Molanus „keer
de zich met kracht tegen de voorstelling van de H. Joseph die sommige 
schilders op afkeurenswaardige wijze schilderen als een onnozel manneke, 
dat ternauwernood tot vijf kan tellen." 92) en wat betreft de intieme voorstel
ling van Maria zou men een ander oordeel van hem kunnen aanvoeren: 
93) „Wat verfoeilijker is; bij het vormen van de beelden zelf van de heiligen 
schromen de schilders niet om onzedelijk te zijn, zoals bij het schilderen 
van de allerheiligste Theotokos maagd, bij de treurende of boetende Magda
lena, en bij het uitbeelden van de overige heilige vrouwen of maagden." 
Omstreeks de jaarwisseling van 1613/1614 werd de Witt overvallen door 
van Buchell's bericht van de dood van Jacob Foeck; zijn reactie was hef-

91) Dit werk van Abraham Bloemaert. die evenals de Witt katholiek was. bevindt zich 
thans in het Louvre: Catalogue raisonné des peintures flamandes du XVe et du XVIe 
siècle. Parijs. 1953. nr. 2327. Beschr. met afb. in: G. Delbanco. Abraham Bloemaert, 
Straatsburg, 1928, pp. 40-41, 74-75. nr. 14. Taf. 8 XIX. Het doek. 2.86x2,29 m. is ge
signeerd en gedateerd: „A. Bloemaert ie 1612". Catal. rais, des peintures flam., o.e., ibid.: 
..Le tableau aurait été commandé pour la chapelle des Clarisses de Bois-le-Duc où il 
serait resté jusque vers les années 1656-1659. Il aurait fait ensuite partie des collections de 
la Couronne, si l'on suit les indications de l'inventaire Napoléon . . ." Het werk is als 
hoofd-altaarstuk te zien op een schilderij van Pieter Saenredam wat zich thans in de 
National Gallery (Kress coll.) te Washington bevindt; vgl. Catalogue raisonné van de 
werken van Pieter Jansz. Saenredam. Utrecht. 1961, pp. 140-143, afb. 95-97. „Mais 
d'après les très intéressants documents qu'ont bien voulu nous communiquer M. le Pro
fesseur J. G. van Gelder et M. Jan Mosmans, Archiviste de la Cathédrale de Bois-le-Duc 
et nous tenons à les remercier ici, tout particulièrement, il ne s'agirait que d'une super
cherie du peintre. Le tableau peint par Bloemaert en 1615 pour la maître-autel de la 
Cathédrale de Bois-le-Duc représentait l'Intercession et la Maternité de la Vierge; il 
aurait été mis à l'abri dans les Provinces du Sud, par les Catholiques, avant la conquête 
de 1629. Les Ministres protestants, désormais maîtres du temple auraient remplacé le 
tableau par un rideau, et c'est le rideau que l'on voit sur l'esquisse de Saenredam, datée 
du 1er juillet 1632, actuellement au British Museum; dans son tableau de 1646, Saenredam 
trouvant sans doute le rideau déplaisant, l'aurait remplacé par notre tableau de 
Bloemaert, qu'il avait probablement l'occasion de voir dans la chapelle des Clarisses." 
92) J. J. M. Timmers, Symboliek en iconografie der christelijke kunst, Roermond/ 
Maaseik, 1947, p . 947, nr. 2128; verw. naar Molanus, De historia S.S. etc. 
93) Molanus, o.e.. fol. 586a: „Quod detestabilius est. in figurandis ipsis divorum 
imaginibus lascivere non verentur pictores: ut in sacerrima Ssorokxp virgine pingenda. 
in lugente, vel poenitente Magdalena, sanctisque ceteris mulieribus. aut virginibus 
efformandis." 
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tig; op 5 februari 1614 schreef hij vanuit de Franse hoofdstad: 94) „Indien 
de wrede en onverbiddelijke Parca de levensdraad van mijn geluk niet ge
troffen had, liefste aanverwant, had ik samen met de gelukkigen voort 
kunnen zijn gegaan en me met mijn lot verzoend hebben. Zij is het, die ons 
plotseling heeft neergeworpen en gevangen houdt in de boeien van de 
diepste rouw en droefheid. Waarom hebt gij, kwade godin, uw wapen niet 
eerder op ons gericht dan op dat mij geliefde hoofd? Want hieronder gebukt, 
is mij het leven nu reeds nauwelijks meer tot genoegen. Het is zo, mijn 
Buchellius, alsof ik liever zou willen dat gij van hem de brieven zoudt mis
sen 95) door mijn dood dan door dat overlijden, waardoor ik zeer zwaar ont
moedigd ben, door die dood, zeg ik, onverhoeds, onverwacht, van mijn zeer 
vererenswaardige, zeer achtenswaardige, en zeer verdienstelijke oom, ach, 
eens de mijne, Jacob Foeck, waardoor ik zó smartelijk getroffen ben, dat 
ik door geen droeviger bericht erger terneergeslagen had kunnen worden, 
niet meer had kunnen treuren, en niet meer pijn had kunnen hebben in mijn 
hart. Hij was toch immers degene die ons voor de beschaafdere kunsten 
bezielde, uitnodigde, begunstigde. Hij, die het onze, hoe weinig het ook was, 
achtte, roemde, laat ik het in één woord zeggen, zeer teder lief gehad. Welke 
geestkracht moet mij ondersteunen om dit ondragelijk groot verlies en deze 
rampspoed van ons te kunnen dragen? Ik vind mij in mijzelf niet terug. Laat 

94) . .Brieven. . ." , o.e., pp. 160-162: „Nisi foelicitatis meae stamen incidisset atrox et 
inexorabilis Parca, affinis carissime, potueram cum fortunatissimis decurrisse sortemque 
meam composuisse. Haec est ilia, quae nos subito deiecit et in vinculis detinet summi 
luctus et maeroris. Quin in nos truculenta telum prius strinxisti quam in carum mihi 
istud caput? Quo sublato iam nunc amplius vix mihi vita lubens. Ita est, mi Buchelli, vel 
meo ipsius interitu litteras mallem desiderares quam eo casu, quo gravissime sum 
afflictus, ilia, inquam, morte inopinata inexpectata colendissimi, observandissimi 
meritissimique avunculi, heu quondam mei, lacobi Foeck, qua adeo sum percussus, ut 
tristiori nuntio peius affici non potuissem, non dolere magis, non corde pungi magis. 
Etenim hie erat ille, qui nos ad elegantiores artes animabat, invitabat, fovebat. Qui 
nostra quantulacunque aestimabat, praedicabat, verbo dicam, tenerrime amabat. Quae 
vis animi me sistat potentem ferre intolerabilem hanc stragem nostram et calamitatem? 
Ego in me non reperio. Proponat mihi tota philosophorum turba axiomata sua et 
paradoxa, dicant Stoici fatale hoc fuisse: respondebo et sic nunc mihi esse, dolere. Si tu 
quid habes supra, communica. Iaceo etenim et langueo simulque mecum omne studium nos
trum, omnis industria. Calebam totus in colligendis monumentis aevi vetustioris et saeculi 
prisci. Et iam coacervaveram copiam copiosam, in qua erant quaedam a me delineata 
satis foeliciter nee invitis Gratiis. Placebant saltern politioribus ita, ut ambirent etiam 
typographi quidam et chalcographi, inprimis autem Henricus de Coninck Dordracenus, 
egregius in arte sculptoria, qui hinc etiam sibi haud contemnendum quaestum proven-
turum adfirmabat. Sed postquam intellexisset Maecenati, heu, quondam meo, avunculo 
carissimo, et tibi ceterisque amicis meis doctioribus a me collegisse, destitit rogare. Hanc 
supellectilem omnem abieci reservatis tantummodo quaternionibus aliquot emaculatis, quo 
aliquando vobis conatus nostri specimen exhibeam et curiositatis. Cur autem reliqua 
disciderim, torpor meus in causa fuit et nausea omnium fere rerum. praecipuum autem, 
quod ad momenta et quemque aspectum dolorem mihi ingerebant ob ipsius mortem, cui 
haec ego excerpebam, cui poliebam et cui ex hisce iustum volumen concinnabam. Eo 
itaque abrepto, qui quasi parens huic partui, visum etiam mihi par auferre posthumum 
hunc foetum eumque parentare Manibus colendissimi Maecenatis, mei avunculi 
observandissimi. Quern ut inter superos suscipiant aeternitas et sancta quies, voveo quam 
devotissime religiosissimeque votis et lacrimis innumerabilibus. Vos, divi Manes, 
suscipite suprema haec iusta, quae procul a patria, absens in terra peregrina vobis 
parento exsolvoque, et quiescete." 

95) Jacob Foeck verzorgde de verzending van de briefwisseling tussen de Witt en 
Van Buchell; „Brieven . . .", o.e., p. 145: „(litterae), quas trades avunculo meo Foeckio, 
qui ad manus nostras ut veniant fideliter curabit." 
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de hele schare filosofen mij hun axioma's en paradoxen voor ogen stellen, 
laat de Stoïci zeggen dat dit noodlottig is geweest; ik zal antwoorden dat het 
ook nu voor mij zo is, dat ik bedroefd ben. Als gij iets meer hebt, deel het 
mede. Ik ben namelijk moedeloos en kwijn weg, en met mij onze hele stu
die en iedere werkzaamheid. Ik was geheel enthousiast bij het verzamelen 
van monumenten van de oudere tijd en de vroegere eeuw. En reeds had ik 
er een rijkelijke voorraad van opgestapeld, waarin er verschillende door mij 
getekend waren, op tamelijk gelukkige wijze en terwijl de Gratiën niet onwel
gevallig waren. Ze behaagden althans de meer ontwikkelden zodanig, dat ook 
enige drukkers en graveurs verzoeken deden, in de eerste plaats echter Hen
drik de Coninck,96) een Dordrechter, voortreffelijk in de graveerkunst, die 
verzekerde dat hier ook voor hem een niet te versmaden bron van inkom
sten zou ontstaan. Maar na dat hij vernomen had dat ik voor, ach, eens mijn 
Maecenas, mijn zeer geliefde oom, en voor u en mijn overige geleerdere 
vrienden die dingen had verzameld, heeft hij het vragen opgegeven. Deze hele 
schat heb ik weggeworpen terwijl slechts enige katernen, waar de fouten uit
gehaald waren, gespaard bleven, zodat ik u eens een voorbeeld van onze 
inspanning en nieuwsgierigheid moge tonen. Waarom ik echter de rest heb 
verscheurd: mijn ontsteltenis is er de schuld van geweest en een walging 
voor bijna alles; het voornaamste echter was, dat ze tot een overwicht en bij 
iedere aanblik mij met smart overspoelden, vanwege de dood van juist hem, 
voor wie ik deze dingen uitplukte, voor wie ik ze polijstte en voor wie ik hier
uit een goed boek samenstelde. En omdat hij zo weggerukt was, die als een 
vader voor deze geboorte was, heeft het mij passend geleken de posthume 
vrucht te vernietigen en als dodenoffer te brengen aan de geest van mijn ver-
erenswaardige Maecenas, mijn zeer achtenswaardige oom. En mogen hem 
onder de hemelingen opnemen de eeuwigheid en de heilige rust, wens ik zo 
toegewijd en vroom mogelijk in gebeden en tranen zonder tal. Gij, heilige 
Ziel, neemt deze laatste eerbewijzen aan die ik, ver van mijn vaderland, af
wezig in het buitenland, u als dodenoffer breng en geef, en hebt rust." 
De papieren hekatombe waar hij van sprak in de „lijkrede" die hij in zijn 
brief invoegde, was hem blijkbaar nog niet genoeg. „Kanunnik" de Witt 
schreef op 26 november 1614 aan zijn superieur, deken Lambert van der 
Burch: 9") „Maar na oom's dood hebben wij zijn portret vastgelegd; dat 
hebben wij met emblemata en opschriftjes versierd; hiervan heb ik in mijn 
vorige brief gewag gemaakt; en reeds heeft de graveur een goed deel vol
tooid, en hij zal er binnenkort exemplaren van geven, die ik, wanneer ik ze 
ontvangen heb, aan uw heerschap gemeenschappelijk zal maken . . .". Pas 
in mei van het volgende jaar was de gravure voltooid; op 19 mei 1615 
schreef hij Gilles van Ledenberch, secretaris van de Staten van Utrecht: 
„Je vous envoyé aussi quelques pourtraits de mon feu oncle, le général 
Foeck, lesquelles un mien extrême désir et affection de tesmoigner à tous 

96) Er is geen werk van deze graveur bekend. 
97) ..Brieven . . .", o.e., p. 169: ..At avunculi post mortem effigiem deposuimue, earn 
exornavimus emblematibus et inscriptiunculis, huius ego mentionem feci superiorbus meis 
litteris (?); et iam chalcographus bonam partem absolvit laturus brevi exemplaria, quae 
cum acceperim D.T. communicabo." 
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l'obligation que je luy ay, m'ont faict inventer et figurer moymesmes, et 
exprimer sur un papier, sa face imprimée en mon âme et esprit." 98) Twee 
dagen later meldde hij van Buchell, die hem enige prenten gestuurd had; " ) 
„. . . . ik ben u zo dankbaar als mogelijk is voor de portretten van de prinsen 
van Brandenburg en dat van u, wat zorgvuldig afgewerkt is. Doch ik weet niet 
door welk noodlot zelfs de stift van de beroemdste kunstenaars in het voor
stellen van gezichten onzekerder en meer wankelend is. Is toch de zeer uit
stekende Dürer niet iets dergelijks gebeurd bij het portret van de grote Eras
mus van Rotterdam? Wij hebben de afgelopen dagen getracht onze diepge
wortelde smart om ooms dood te verlichten door een publiek getuigenis van 
ons ongelofelijk gevoel van gemis, en dat hebben wij openbaar gemaakt in 
koperdrukken en -platen. 
Dat het maar zo volmaakt mogelijk mocht zijn hebben wij gewild. Maar de 
hand van de graveur heeft de indeling van onze meer nauwkeurige teke
ning niet geëvenaard. Het moet wat hem betreft geduld worden, en daarom, 
ik voor mij wil dat de welwillende beschouwer de arbeid voor lief neemt 
van een man die in de pictoria (schilderkunst) niet geoefend of onderricht 
is. Intussen zal wellicht iemand zich erover verwonderen dat er zoveel tot 
stand is gebracht door een onervaren man, niet ophouden zich te verwon
deren zal hij echter, aan wie onze vasthoudende fantasie en levendige kracht 
van idee bekend en duidelijk zijn geworden, hoe ik, die na zoveel jaren, 
vanaf zoveel afstanden, door verbeelding alleen, zonder ander voorbeeld het 
beeld van mijn gestorven oom zo nauwkeurig heb kunnen weergeven, zoals 
onze tekening openbaart, die met de hand is getekend, (waarvan de graveur 
nauwelijks de schaduw heeft weergegeven); als bij wonder gelijkend. Overi
gens, indien de inventie van het werk en de indeling ervan en de opschriftjes 
uw goedkeuring zullen wegdragen, worden wij niet bevreesd door het oor
deel van anderen. U zenden wij een exemplaar toe op satijn gedrukt en enige 

98) „Brieven . . .". o.e.. p. 173. 
99) „Zes brieven . . .", o.e.. pp. 77-79: , , . . . . gratias tibi habeo quam maximas pro 
missis ad nos imaginibus Brandeburgiorum principum et tua. quae accurate elaborata 
est (zie: D. Franken Dz„ L'oeuvre gravé des Van de Passe —, 1881, pp. 81, 503.). Sed 
nescio quo fato etiam celeberrimorum artificum stilus in representandis vultibus incertior 
et vacillans magis sit. Nunquid excellentissimo Durero simile usu venit in magni Erasmi 
Roterodami effigie? (vgl. cat. Erasmus en zijn tijd. R'dam, 1969, nr. 351.) Nos praeteritis 
diebus dolorem nostrum inveteratum ex avunculi obitu lenire conati sumus desiderii 
nostri incredibilis publico testimonio. quod divulgavimus typis aeneis et tabellis. Utinam 
tam esset absolutum quam maxime voluimus. Sed dispositionem et curiosiorem 
delineationem nostram non est adsecuta sculptoris manus. Ferendum in ipso, quod in me 
velim benignus spectator, industriae videlicet ut boni consulat in pictoria non excercitati 
aut instucti. Interim mirabitur forte quis tantum ab homine imperito praestitum, sed 
mirari desinet, cui tenax nostra phantasia et idaeae viva vis cognita et perspecta est; qui 
post tot annos, a tot intervallis sola imaginatione absque alio exemplo avunculi defuncti 
imaginem tam exacte exprimere potuerim. quemadmodum nostra praefert delineatio manu 
picta (cuius vix umbram reddidit chalcographus) ad miraculum similis. Caeterum operis 
inventio et dispositio inscriptiunculaeque si tibi probabuntur, reliquorum judicium non 
extimescemus. Exemplar ad te mittimus impressum satino et aliquot papiracea, quae (si 
digna tibi videbuntur) pro tuo arbitrio inter amicos distribues, cum admonitione tarnen 
et cautione, quas supra, ne offendantur imaginis dissimilitudine. Ipsam tabulam aeneam 
materterae Gauborgae Foeck muneri dedimus et observantiae symbolo scripsique, si 
aliquando plura exemplaria impressa cuperet ut tibi loqueretur; auxilium tuum si forte 
in hac re imploret, rogo ut adiuves." 
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(Afb. XIX) ? naar een tekening van Johannes de Witt. Prent ter 
nagedachtenis en met het portret van Jacob Foeck. Rijks prentenka
binet, Amsterdam. 

ervan op papier, die ge (indien ze u waardig zullen lijken) naar uw goed
dunken onder de vrienden moogt uitdelen, met de waarschuwing echter en 
de voorzorg, die ik hierboven noemde, opdat zij niet gekwetst worden door 
een niet gelijkend zijn van de beeltenis. De koperplaat zelf hebben wij aan 
de zuster van mijn moeder Gauborga Foeck gegeven als geschenk en symbool 
van hoogachting en ik heb geschreven dat, indien zij soms meer gedrukte 
exemplaren zou verlangen, zij met u moest spreken; als zij toevallig uw hulp 
in deze zaak inroept, verzoek ik u dat gij helpt." Aan het slot van de brief 
verzocht hij van Buchell aan verschillende mensen zijn groeten over te bren
gen: 10°) „Aan dezelfden moet ge (indien ge meent dat het past) ons werkje 

100) ..Zes brieven. . .", o.e., p. 80: ..Iisdem (si convenire putabis) opellae nostrae 
copiam facies et praecipue excellentissimo Blommartio, item reverendo patri domino 
Wolffswinkel (?), artium elegantiarum summo aestimatori, nobilissimisque caelatoribus. 
dominis Johanni (waarsch. is hier Willem bedoeld) Croeck et Adamo de Vianen. 
caeterisque pictoriae candidatis, pro tua discretione et cum nostra salutatione." 
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ter beschikking stellen en vooral aan de zeer voortreffelijke Bloemaert, even
als aan de eerwaarde vader heer Wolffswinckel, een zeer groot beoordeier 
der verfijnde kunsten, en aan de zeer edele metaalbewerkers, de heren Jo
hannes^) Croeck en Adam van Vianen, en de overige ingewijden van pictoria, 
naar gelang uw discretie en samen met onze groet." 
De gravure (Afb. XIX)101) die hij naar Utrecht opstuurde getuigt van een 
zeer persoonlijke smaak en is moeilijk te vergelijken met dergelijk soort 
prenten uit die tijd. Bovenaan ziet men een banderol waarop de spreuk: „Om
dat het voor deugden gemaakt wordt, gaat dit niet ten gronde." Daaronder 
speelt zich een ongewoon tafereeltje af: een adelaar, inplaats van een peli
kaan 102) opent zich de borst om zijn jongen in het nest te voeden, die hij met 
zijn vleugels overschaduwt. De Witt heeft hier een synkretisme gebruikt: 
De legendarische deugden van adelaar en pelikaan gingen samen in de per
soon van Jacob Foeck. Het nest wordt vastgehouden door de personifica
ties van de deugden Prudentia en Pietas die een ovaal portret-médaillon 
flankeren. Het randschrift ervan vermeldt de naam en de ambtelijke waardig
heid van Jacob Foeck, die binnen de ovale lijst „en profil" voorgesteld is. 
Onder het médaillon bevindt zich het doodssymbool en een soort monumen
taal voetstuk waarop ook de deugden staan. Het opschrift daarop luidt: 
„Tot de hoogste Prefectuur van de Munt bij de Verenigde Nederlanders heeft 
uw voortreffelijkheid u omhoog gevoerd en uw Voorzichtigheid, tot de 
Hemelingen kortgeleden uw Liefde voor uw verwanten. Juist die heeft mij 
bewogen en aangespoord, dat ik dit, hoedanig het ook is, monument van een 
zeer dankbare geest zou wijden voor U, de Tijd, en het nageslacht." Eronder 
staat binnen een sierlijke omlijsting; „Johannes de Witt, Steven's zoon, plaatste 
en bracht (het) als dodenoffer voor zijn zeer gemiste oom. Parijs, 30 sep
tember, 1614." 

Ook deze gravure blijkt dus als een soort vervanging van een stenen monu
ment gediend te hebben, evenals het portret van Steven de Witt te Utrecht; 
hier staat de bedoeling er zwart op wit op gedrukt. 
De kalligrafische manier van tekenen van Johannes, met de scherpe details 
is in deze prent terug te vinden, zijn liefde voor sierlijkheid en zorgvuldige 
afwerking komt erin naar voren en de kleding van de Deugden „schijnt 
door de wind heen en weer bewogen te worden" als die van Matsijs' Mag
dalena. De fijne gedetailleerdheid, de hoekigheid van de draperieën, en de 
engelen met de wapenschilden beneden (de wapens zijn van de familie 
Foeck) zouden ertoe geleid kunnen hebben dat indien er geen jaartal en 
portret van Foeck op had gestaan, men het veel vroeger zou dateren. De 
Witt's ontevredenheid over de graveur werd wellicht ook veroorzaakt door
dat de „stenen" elementen niet af waren: het voetstuk waarop Prudentia en 
Pietas zich bevinden „zweeft" bijvoorbeeld en Pietas heeft geen onderbe
nen. Welk gedeelte van de anatomische onjuistheden, afgezien natuurlijk 
van de „maniëristische", er voor rekening komt voor de graveur of voor 

101) J. F. van Someren. Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Neder
landers. Amsterdam, 1890, II, p. 263, nr. 1834. 
102) Van Someren, o.e., ibid. zag er wel een pelikaan in. 
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de Witt zelf is moeilijk uit te maken. Ook heeft de prent iconografische 
overeenkomsten met Goltzius' Scaligerportretten. De kritiek waarom de Witt 
had verzocht onthield van Buchell hem niet; in een niet gedateerde brief 
schreef deze hem nogal diplomatiek: 10:J) ,,. . . Ik kom echter op het portret 
van uw oom, en zeker heb ik uw vasthoudende geheugen bewonderd, dat 
gij ervoor hebt gezorgd dat hij die ge in zo lange tijd niet had gezien op zo 
gelukkige wijze uitgebeeld werd, en dat door een vreemde hand. Er zijn er 
echter, die sommige dingen missen: ze zeggen dat het hoofd groter is dan 
zou moeten en de prefect van de munt en Culemburgius, controleur van de 
munt, gaan zover dat ze herstellingen maken en sommige dingen verbeteren. 
Zij waren immers dagelijks bij uw oom en de versere herinnering van henzelf 
is nog over. Ik zal mijn best doen, opdat door van der Passe, indien er iets 
verbeterd kan en moet worden, dat naar behoren geschiedt." 
Op 21 mei had de Witt niet alleen naar van Buchell geschreven, doch te
vens naar Lambert van der Burch. Deze had hem waarschijnlijk gevraagd, 
waarom hij zo lang in Parijs bleef „hangen". 

De Witt's antwoord was aldus: 104) „Reden van onze vrije tijd zal voor mij ge
ven de herstelde geschiedenis van Karel VI, koning der Fransen, vroeger 
in het latijn geschreven door een monnik bij St. Denis, in een voor die tijd 
tamelijk sierlijke stijl. Het is een reusachtig werk, namelijk 21 codexen van 
papier en door de klerken op ellendige wijze misvormd en bedorven; dat 
zelfde hebben wij met veel zweet en nachtwaken zo gelukkig hersteld, dat 
onder de meer befaamde lieden de heer (waarschijnlijk Théodore) Godefroy, 
zoon van een rechtsgeleerde, ons werk met verwondering heeft goedge
keurd, daar hij zei dat niet verwacht te hebben van een Vlaming (zo noemen 
ze ons Nederlanders overal), wat met moeite een Fransman en een meer ge
leerde van het land zelf tot stand had kunnen brengen. Deze beoordeling 

103) ..Brieven. . .", o.e., p. 179, aanm. 3): Sed ad effigiem patrui tui venio, et quidem 
admiratus sum pertinacem tuam memoriam, qui a tanto tempore non visum tam féliciter 
exprimi curaveris, idque aliéna manu. Sunt tarnen, qui quaedam in ea desiderent: aiunt 
caput amplius esse quam oporteret, et in eo sunt monetae praefectus et Culemburgius. 
monetarius inquisitor, ut restituant et quaedam corrigant. Illi quippe quotidie patruo 
tuo aderant et recentior ipsorum adhuc superest memoria. Ego dabo operam, ut a 
Passaeo, si quid corrigi possit et debeat. id commode fiat." 
104) „Br ieven. . .", o.e., pp. 174-176: „Otii nostri rationem pro me dabit historia 
restituta Caroli VI. Francorum regis, conscripta olim Latine a monacho apud S. 
Dionysium, stilo pro aevo illo satis eleganti. Opus est immensum, XXI scilicet papyri 
codicum et ab amanuensibus misere depravatum corruptumque: id ipsum multo sudore 
et vigiliis tam féliciter integravimus, ut inter viros clariores dominus Gothofredus, filius 
iurisconsulti, admirabundus operam nostram approbaverit, cum a Flandro (ita universim 
nos Beigas nommant) non exspectasse se diceret id. quod difficulter Francus et eruditior 
indigena praestare potuisset. Haec clarissimorum virorum iudicia effecere, ut alii quoque 
similem operam nostram exigèrent in manuscriptis Paschasii Ratberti Corbeiensis 
Abbaus qui vixit tempore Caroli Calvi: quod onus (trium videlicet ingentium tomorum), 
quamvis primo recusassim. tandem suscipiens intra semestre tempus cum honore deposui. 
Praeterea emaculata a nobis aliquot beati Fulgentii opuscula, item Nicolai Braiae 
poemata de gestis Ludovici VIII. neenon historia Albigensium et innumera venerandae 
antiquitatis monumenta, hic a me delineata observataque. Quae omnia occupationum 
et negotiorum nostrorum facile reddent testimonium. Ad demerendam augustorum 
principum illustrissimorumque virorum benevolentiam quod attinet, eorum favorem 
stilo quo saepius usi sunt, non semel nee ab uno sumus consecuti." 
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van zeer befaamde lieden hebben bewerkstelligd, dat anderen ook een 
zelfde werkzaamheid van ons verlangden in handschriften van Paschasius 
Ratbertus Abt van Corbie die geleefd heeft ten tijde van Karel de Kale: 
en die zware taak (namelijk van drie reusachtige delen) heb ik, ofschoon 
ik ze eerst geweigerd had, tenslotte, terwijl ik ze op mij nam, binnen de tijd 
van zes maanden met ere volbracht. Daarenboven zijn door ons van fouten 
ontdaan enige werkjes van de zalige Fulgentius, alsmede de gedichten van 
Nicolas de Bray over de krijgsdaden van Lodewijk VIII, evenzo de ge
schiedenis der Albigenzen en er zijn talloze monumenten van eerbiedwaardige 
oudheid hier door mij getekend en bestudeerd. Mogen al deze dingen van on
ze bezigheden en werkzaamheden op gemakkelijke wijze getuigenis geven. Om 
het winnen van de welwillendheid van verheven prinsen en zeer aanzienlijke 
mannen, wat dat betreft, begunstiging van hen hebben wij met de pen, waar
van zij meermalen gebruik hebben gemaakt, niet eenmaal noch van één (van 
hen) verkregen." Hierna volgt een opsomming van hoge Franse prelaten 
en edelen en iets over du Breul's bewondering voor zijn aantekeningen. On
der begunstiging moet men hier waarschijnlijk materiële verstaan, bijvoor
beeld met geld: de Witt bleef trouw aan het kapittel waarvan van der 
Burch de deken was! Dit is wellicht ook de reden waarom hij zijn werken, 
die hij wel degelijk geschreven moet hebben, nooit in het buitenland heeft 
laten drukken. 

Zijn brief aan van der Burch heeft ertoe geleid dat men lang gedacht heeft 
dat hij boeken had gepubliceerd: het is in oude biografieën en soortgelijke 
werken te lezen zoals bijvoorbeeld in Foppens' uitgebreide Bibliotheca Bel-
gica uit 1709.i°5) 
Hulshof en Breuning die de Witt's brieven gepubliceerd hebben konden van 
gedrukte boeken van de geleerde Utrechter geen spoor vinden. Vrij recent 
echter heeft de Franse mediaevist Charles Samaran een manuscript, dat 
waarschijnlijk eens in het bezit van de Franse humanist Théodore Godefroy 
is geweest, geïdentificeerd als zijnde van de hand van Johannes de Witt.106) 
Het werk dat zich thans in de Bibliothèque Nationale te Parijs bevindt107) 
stelt de Witt's capaciteiten in een helder daglicht: het is datgene wat in de 
brief het eerst genoemd werd en waarmee hij dus zijn faam in de kringen 
van Franse geleerden had verworven, namelijk zijn bewerking van „La chro
nique latine de Charles VI dite du religieux de St. Denis." Het werk dat 
bestaat uit een in kalligrafisch handschrift geschreven (afb. XX) verbeterde 
versie naar een verloren gegaan oud handschrift, voorzien van noten in mar-
gine, telt niet minder dan 997 folia (1994 bladzijden). Het manuscript eindigt 
met in margine: „finit hoc loco liber manuscriptus" („hier eindigt het 
handgeschreven boek": de onderhavige kroniek ging in andere manuscrip
ten verder), en daaronder volgt de spreuk „Invia VIRTVTI nulla est 
via" hetgeen betekent „Onbegaanbaar voor de deugd is geen enkele weg." 
Vervolgens de Witt's signatuur waar hij trots „Ultraiectinus" onder heeft ge-

105) Joannes Franciscus Foppens, Bibliotheca Belgica . . .. Brussel. 1709, II, p. 757. 
106) Charles Samaran. Les manuscrits de la chronique latine de Charles VI dite du 
religieux de St. Denis, Le Moyen Age, Livre jubilaire 1963, Parijs, 1963, pp. 667-669. 
107) Biblothèque Nationale, F. Latin, no. 61941 " 
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(Afb. XX) Johannes de Witt. Fol. 1 recto van zijn versie van „La 
chronique latine de Charles VI . . .". Latin, 6194, Bibliothèque Na
tionale, Parijs. 

schreven en de datum van voltooiing van zijn werk: 1 oktober 1612. (Afb. 
XXI) 
Als men dan bedenkt dat hij kort na 17 juni 1611 uit Antwerpen naar Pa
rijs is vertrokken, een reis waar hij wellicht geruime tijd over gedaan heeft 
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C/4/è- XX/J Johannes de Witt. Fol. 997 verso van zijn versie van „La 
chronique latine de Charles VI . . .". Latin, 6194, Bibliothèque Na
tionale, Parijs. 

want zijn eerste brief uit de Franse hoofdstad is van 13 februari 1612, moet 
men tot de slotsom komen dat hij inderdaad hard heeft gewerkt „met veel 
zweet en nachtwaken." 
Het is geenszins uitgesloten dat ook andere werken van de lijst die hij op 
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21 mei 1615 aan van der Burch opsomde nog in Frankrijk te vinden zijn. 
Het is duidelijk dat de geleerde Utrechtse edelman misschien heel wat min
der in de vergetelheid geraakt zou zijn, indien hij slechts zijn Parijse werk 
had laten drukken; het is dus te wijten aan zijn verknochtheid aan zijn va
derland en de trouw aan zijn vrienden. 
Johannes de Witt's brief van 31 juli 1615 bevat datgene, wat hem in kunst
historisch opzicht tot een wel zeer interessante figuur maakt; hij vertelde 
zijn vriend: 108) (Afb. XXII) „Bovendien bouwen wij een „Coelum Picto-
rium" op., waar wij alle meer beroemde schilders in plaatsen vanaf Gyges, 
van allen de eerste, tot onze tijdgenoten die ze de modernen noemen. Daarin 
zal de lezer veel vinden dat door anderen niet is opgemerkt, ook niet door 
Carel van Mander zelf, die ik eershalve noem en uitroep tot duurzaam sieraad 
van het vaderland met verdiend recht, aan wie Pictoria en de Nederlandse 
bronnimfen de onsterfelijkheid zijn verschuldigd. Op onze hele reis hebben wij 
steeds zorgvuldig onderzocht, wie bij geval de meer uitstekende schilders 
waren en ge zoudt u verwonderd hebben hoe weinig wij er in Frankrijk 
hebben gevonden, terwijl de stad Antwerpen alleen er zestig (van bijna al 
dezen heb ik zelf de werkplaatsen in ogenschouw genomen en de namen en de 
voornaamste voorliefden van hen in een katalogus terug gebracht. Ik heb ook 
met die zusters gesproken, waarvan ge echt moogt zeggen dat ze twee 
sterren van Pictoria zijn en lichten van de kunst.) beroemde en geleerde aan 
ons getoond heeft, ook twee vrouwen, de gezusters Agnes en Clara Lam-
brechts, zeer edel en bedreven in Pictoria. 

Hier in Parijs hebben in de eerste plaats Bunel en zijn vrouw onze hemel 
verrijkt samen met (Nicolas) Bollery evenals N. Kay(?) uit Rouaan en 
N. (Marin le) Bourgois uit Parijs, zeer uitmuntende kunstenaars. Ook 
Pourbus, een Nederlander heeft haar verrijkt, de schilder des konings, die 
toen hij zes jaar geleden uit Mantua was ontboden, gesierd is met een rijke
lijk jaarlijks eregeld. Aldus maakte hij zelf aan ons bekend en hij verzocht, 
dat wij geheel en al zó zouden aantekenen, namelijk dat hij hierheen op
geroepen was op uitdrukkelijk bevel van Maria de Medici. Ik verneem dat 

108) . .Brieven. . ." , o.e.. pp. 181-183: ..Coelum insuper instruimus in quo collocamus 
celebriores pictores quosque a Gyge omnium primo usque ad nostros coetaneos quos 
modernos nominant. In eo multa lector reperiet ab aliis non animadversa ne ab ipso 
Carolo Manderio, quem honoris causa nomino et patriae perenne decus iure merito 
proclamo. cui immortalitatem debent Pictoria et Belgicae Camenae. In toto itinere 
nostro curiose semper quaesivimus. si qui essent excellentiores pictores et miraveris quam 
paucos in Francia invenerimus. cum una urbs Antverpia sexaginta * celebres et doctos 
nobis exhibuerit et duas feminas sorores, Agnetam et Claram Lambrechts in pictoria 
nobilissimas sollertissimasque. (In het hs. in margine: * ..Horum fere omnium officinas 
ipsemet lustravi eorumque nomina et praecipua studia in catalogo redegi. Locutus sum 
etiam illis sororibus, quas vere dicas Pictoriae bina sydera et artis lumina.") Hie Lutetiae 
coelum nostrum auxere inprimis Bunellus et eius uxor Bunella cum Boulerio, item 
N. Kaij Rothomagus et N. Bourgois Parisiensis, praestantissimi artifices. Auxit et 
Pourbus Belga, pictor regius, qui Mantua ante sex annos evocatus annuo honorario 
opimo decoratus est. Ita ipsemet nobis indicabat petebatque. ut omnino ita annotaremus, 
scilicet cum reginae Mariae Medicaeae expresso mandato hue advocatum. Audio apud 
Fontes Bellarum Aquarum esse Freminettum quendam, qui quidem hie magni est 
nominis, nescio an operis. nondum enim quicquam ab ipso vidimus. Videbo in via quid 
Lugdunum nobis sit datura (!) et Gallia Togata." 
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bij Fontainebleau een zekere Fréminet is, die hier weliswaar van grote 
naam is, ik weet niet of hij het van werk is, immers we hebben nog niet iets 
van hemzelf gezien. Ik zal onderweg zien wat Lyon ons zal geven en Noord-
Italië." Merkwaardig is dat de geleerde Utrechtse kunstkenner in zijn brieven 
uit Antwerpen geen melding had gemaakt van de werkzaamheden aan een 
kunstenaars-katalogus, en ook blijkt zijn „offer" van februari 1614 niet zo 
erg groot te zijn geweest. Van de „Coelum Pictorium" is nooit een spoor 
terug gevonden, en het is de vraag of hij het ooit heeft voltooid. 
Men kan zich wel enigszins voorstellen hoe de inhoud van het werk was, aan 
de hand van zijn precieuze en humanistische smaak, zijn kennis van de „oude 
tijd" en de „vroegere eeuw" (wellicht beter te vertalen als „oudheid" en 
„middeleeuwen") en een vergelijking tussen van Mander's werkwijze en de 
zijne. 
Van Mander volgde Vasari wat de Witt alleen al blijkens de titel Coelum 
niet deed, en hij baseerde zich meestal op mondelinge of schriftelijke me
dedelingen van derden en werk van de kunstenaars dat hij in verzamelin
gen had gezien, terwijl de Witt hen zoveel mogelijk persoonlijk bezocht en 
met hen sprak zoals met de nu onbekende gezusters Lambrechts en met 
Frans Pourbus jr., terwijl hij niets van Martin Fréminet, die reeds jaren „pre
mier peintre du roy" was, meende te kunnen zeggen omdat hij de man en 
zijn werk nog niet persoonlijk had leren kennen, en niet afging op alleen 
reputatie. 
Het is duidelijk dat wanneer de Witt's manuscript ooit nog eens teruggevon
den werd, het kunsthistorisch bronnenmateriaal uit de 16e en het begin van de 
17e eeuw een belangrijke en ook merkwaardige aanvulling zou krijgen. 
Verder in zijn brief ging hij in op de kritiek die de door hem ontworpen gra
vure ondervonden had in Utrecht: 109) „De mening wat betreft het verbeterd 
moeten worden van het portret van onze oom, van hen immers die hem van 
meer dichterbij gezien hebben, keur ik niet geheel goed en keur ik ook niet af. 
Indien er iets buitensporigs in is en tegen de juiste verhoudingen, raad ik het 
aan. Maar dat ze hem toch liever voorgesteld willen hebben met een ziekelijk 
gezicht (zoals het de twee jaar vóór zijn dood geweest is, begrijp ik) en dat 
door zorgen is uitgeput, dan met een krachtig en fris (waarmede ik hem van 
dichterbij heb gezien), ik weet niet waarom het moet geschieden en tot welk 
nut." 
Crispijn van de Passe heeft waarschijnlijk nooit zijn burijn in de koperplaat 
gezet. 
Aan het slot van zijn brief vroeg de Witt: 110) „Wat voert Bloemaert uit, 

109) „Brieven...", o.e., p. 183: ..Sententiam de corrigenda effigie avunculi nostri, 
eorum nempe qui eum proximius videre, nee probo nee improbo. Si exorbitans quid in 
ea et contra symmetriam, suadeo. Verum ut valetudinaria facie (quali biennio ante 
obitum fuisse intelligo) et curis confecta exprimi malint quam valentula et intégra (qua 
ego eum proxime vidi), nescio cur fiat aut cui bono." 
110) „Brieven...", o.e., pp. 185-186: „Quid Blommartius. quid alii Pictoriae mystae 
et cultores agant, valde cupio scire et quis illorum sit sensus de avunculi nostri effigie; 
de inventione tantum intelligo. quae proprie nostra est. nam reliquum opus scio non esse 
accurate elaboratum. Curiosus Ole et reverendus dominus, dominus pater Wolffswynkel 
(?), quid quaeso de conatu illo nostro pronunciat? Quid Croeckius? Quid A. de Vianen? 
Oro perscribas . .." 
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wat voeren de andere ingewijden van Pictoria uit, ik begeer hevig het te 
weten; ook wat de mening van hen wel mag wezen over het portret van onze 
oom; ik bedoel alleen wat betreft de inventie, want ik weet dat het overige 
werk niet zorgvuldig afgewerkt is. Die zorgzame man en eerwaarde heer, 
heer vader Wolffswynkel, wat, vraag ik, spreekt hij als oordeel uit over 
die onderneming van ons? Wat Croeck? Wat Adam van Vianen? Ik bid 
dat ge het schrijft. . ." 
Tevreden met van Buchell's eerdere antwoord was hij dus nog niet. Zijn 
laatste brief uit Parijs is van 31 oktober 1616 en daarin luidde het o.m.: 
m ) ,,Ge zult het waardig achten de zeer beroemde Bloemaert en de overige 
vereerders van Pictoria uit mijn naam te groeten." Pas op 12 december 
ontving van Buchell weer een schrijven van zijn vriend die zich verontschul
digde voor de onderbreking van de correspondentie, wat te wijten was aan 
het feit dat men vanuit de Franse provincie geen brieven naar Utrecht kon 
sturen: „ 112) Onze reis immers voerde naar midden-Frankrijk en naar die 
plaatsen welke bij de Loire, de Mayenne en de Indre(?) gelegen zijn, en 
waar we vele schitterende werken van de vroegere tijd gezien, onderzocht 
en opgetekend hebben, die door anderen onjuist overgeleverd zijn of geheel 
veronachtzaamd, zoals het amphitheater van Doué en de sporen van het 
circus van Angers, die niet overeenkomstig de ligging noch naar waarheid 
beschreven zijn. De zuil van Sint Marcus bij Tours, door niemand vermeld, 
is echter een puur en zuiver werk, oud en van de Romeinen, ja zelfs schit
terend, welke dingen wij allemaal niet in het voorbijgaan, maar met zorg on
derzocht en getekend hebben, waardoor een grote uitbreiding is gemaakt 
van onze Buitenlandse Observaties die ook reeds, als het de Gratiën be
haagt, door verschillende graveurs begeerd worden. Hierom lach ik, 
doch niet om de oprechte oordelen van lofwaardigere en meer geletterde 
lieden die mij er inderdaad zeer veel toe opwekken heel Frankrijk verder 
te doorkruisen; maar Italië houdt mij ervan af, dat ik heviger begeer te 
zien en reeds hunker ik er heen te gaan en eerstdaags zullen we onze schreden 
verder richten en de onderbroken reis hernieuwen." 

Van het amphitheater van Doué (Maine et Loire) is heden ten dage niets 
meer bekend, hoewel ook Justus Lipsius erover had geschreven in zijn 
„De amphitheatro" en er 2 afbeeldingen van liet bijvoegen.113) In Angers is 

111) . .Brieven. . ." , o.e.. p. 191: ..Celeberrimum Blommartium ceterosque Pictoriae 
cultores meo nomine salutare dignaberis." 
112) ..Brieven . . .", o.e.. pp. 192-193: ..Excursus enim noster fuit in interiorem Galliam 
et ad ea loca. quae ad Ligerim, Meduanam et Ararim sita sunt, in quibus praeclara 
multa aevi prisci opera vidimus observavimus annotavimus. quae ab aliis perperam 
tradita aut omnino neglecta sunt, ut amphitheatrum Dovadaeum et circi Andegavensis 
vestigia, quae non pro situ non ex vero descripta. Pila sancti Marci apud Turones, a 
nemine memorata, opus tarnen purum et putum, vetus ac Romanorum imo magnificum, 
quae cuncta nos non obiter, sed cum cura investigavimus et delineavimus, unde magnus 
accessus factus Observationum nostrarum Exoticarum, quae iam etiam, si Gratiis placet, 
a chalcographis nonnullis expetuntur. Haec ego rideo, sed non iudicia sincera virorum 
laudatiorum et litteratiorum, quae profecto me incitant plurimum ad pellustrandam 
porro totam Galliam; sed cohibet me Italia, quam vehementer videre cupio et iam gestio 
adiré progrediemurque propediem et iterabimus intercoeptum iter.'' 
113) Justus Lipsius, De amphitheatro liber, ed. 2a, Antwerpen, 1585, pp. 97-105. 
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4*3? 

(Aß. XXIII) „La Pile de Cinq-Mars." 

inderdaad waarschijnlijk een circus geweest;114) maar wat de Witt's kunde 
als archeoloog toch wel treffend aan de dag legt is die „zuil van sint Mar
cus": wat hij met de „pila sancti Marci" bedoelde is kennelijk „la pile de 
Cinq-Mars" (Afb. XXIII),115) een soort toren niet ver van Tours, die met 
romeinse mozaïeken is versierd en waarover Jacques Boussard vrij recent 
nog schreef „La pile de Cinq-Mars a exercé depuis deux siècles la sagacité 
des archéologues." 116) 
De Utrechtse geleerde was er echter veel eerder bij, en hoewel hij begrij
pelijkerwijs een zinniger naam aan het bouwwerk meende te moeten geven, 
is hij er dus de eerste ontdekker van geweest. 
Het is te betreuren dat niet alleen zijn „Coelum Pictorium" maar ook zijn 
andere aantekeningen zoek zijn geraakt. 
Nadat hij de winter en het voorjaar had doorgebracht in Lyon, die stad 
die van zo grote betekenis was geweest voor de opbloei van de Europese 
cultuur in de 16e eeuw, schreef hij op 21 mei 1618 de reeds geciteerde 
brief met de penning waarin hij ook reageerde op een bericht van van Bu-

114) „Brieven . . .", p. 192, aanm. 7). 
115) Hulshof en Breuning meenden dat hier het amphitheater van Tours bedoeld was; 
„Brieven . . .", o.e., p. 193, aanm. 1). 
116) Jacques Boussard. Indre et Loire, Carte archéologique de la Gaule Romaine, 
fascicule XIII, Parijs, 1960, p. 48. PI. III, op kaart nr. 86. Het bouwwerk schijnt vroeger, 
behalve met mozaïeken, ook met beeldhouwwerk versierd te zijn geweest. 
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chel: m ) „ . . . dat de heer Bloemaert verhuisd was naar ons dal en onze wei
de bij de Mariakerk (de Mariaplaats te Utrecht), waartoe, geloof ik, de schim 
van Scorel hem heeft aangespoord: beiden uitstekend, beiden aanvoerders 
in Pictoria. Groet hem, verzoek ik, met mijn woorden zoveel mogelijk." 
De brief ging niet slechts vergezeld van een penning maar ook van een pak
je dat een schilderijtje bevatte wat als geschenk voor een tante van Johannes, 
Gauborga Foeck bedoeld was, en dat van Buchell haar moest overhandi
gen: 118) „Wij zenden haar een portret van de koningin van Frankrijk, Anna 
van Oostenrijk, zorgvuldig genoeg op een vergulde plaat geschilderd,119) 
hetwelk ik in het genoemde pakje heb gestopt. Wanneer ge het zult zien, zult 
ge gemakkelijk over het werk oordelen, dat naar mijn smaak zeer gelij
kend is en volmaakt." Dit waarschijnlijk miniatuurachtig werkje is moeilijk 
meer te achterhalen, maar uit het geciteerde fragment van de Witt's brief 
komt zijn precieuze smaak weer naar voren. Vanuit Lyon is de reiziger 
daarna verder getrokken en pas 7 januari 1620 schreef hij vanuit Rome 
weer een brief aan zijn vriend. Er is slechts een uittreksel van over: hij had 
er in geklaagd over de moeilijkheden van zijn reis, zijn slechtere gezondheid 
en de Romeinse lucht die zoals hij op 13 april zou schrijven onaangenaam 
voor hem was.120) Uit de excerpten van van Buchell die het overblijfsel vor
men van de Witt's brieven uit Rome van 1620 en 1621 blijkt dat hij doorging 
aan notities te werken en dat hij vanuit de Eeuwige Stad reizen maakte 
in de omgeving ervan en zelfs naar Napels, Puteoli en Baia om de resten 
van de Oudheid te bestuderen.121) Ook zijn belangstelling voor de schilder
kunst was nog even groot als voorheen en vooral Nederlandse schilders 
trokken in Rome zijn aandacht zoals Paul Brill, Gerard van Honthorst en 
Cornells van Poelenburg,122) terwijl hij vond dat er maar weinig Italiaanse 
schilders waren;123) iets dergelijks was hem in Frankrijk ook al opgevallen. 
Het is jammer dat de brieven zelf verloren zijn gegaan die zonder twijfel 
even interessante gegevens over deze en andere kunstenaars bevat moet 
hebben als de Witt's twee laatste brieven uit 1622. 

Op 13 januari van dat jaar maakte hij onder meer melding van het overlij
den van de uit Utrecht afkomstige architect Vasanzio die in Rome werk-

117) „Zes b r i even . . . " , o.e., pp. 82-83: „ . . . dominum Blommartium commigrasse in 
saltum et septem nostrum Marianum, quo credo ipsum invitarunt Schorellii manes: ambo 
excellentes, ambo in pictoria duces. Saluta quaeso eum meis verbis quam plurimum." 
Van Scorel was begraven in de Mariakerk. 
118) „Zes brieven . . .", o.e., pp. 83-84: „Missimus ipsi effigiem Franciae reginae Annae 
Austriacae in lamina deaurata pictum satis curiose, quam inserui dicto fasciculo. Cum 
videbis, facile iudicabis de opere, quod meo sensu valde est simile et absolutum." 
119) W. Froentjes, Schilderde Rembrandt op goud?, Oud Holland, A'dam, 1969, pp. 
233-237, vroeg zich af of de door hem ontdekte gouden ondergrond op een werkje van 
Rembrandt wellicht uniek was in de 17e eeuw; dit is dus niet het geval. De hier reeds 
eerder ter sprake gekomen Jacob Bunel had in het koor van de St. Sévérin te Parijs 
zelfs fresco's op een gouden ondergrond geschilderd! Thieme-Becker. V, p. 224. 

, pp. 196-197. 
p. 197. 
pp. 197-198; Honthorst werd genoemd in een brief van 13 april 

120) „Brieven . . ", O.C 

121) ..Brieven . . ", O.C. 

122) ..Brieven . . ", o.e. 
1620. 
123) „Brieven . . ", o.e. p. 196: „De pictoribus Italis raris." 
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zaam was geweest: 124) „Uit de levenden weggegaan is ook onze landgenoot 
de heer Joannes van Santen,125) de architect van paus Paulus V, vrolijk in 
zijn leven en voortreffelijk in de kunst, hij die ons dikwijls heeft uitgenodigd 
en ontvangen op zeer luisterrijke wijze, zo schitterend en prachtig als hij 
was in gastmalen. Hij is begraven in de kerk der Duitsers, doorgaans „a l'Ani
ma" genoemd, die edel is door het mausoleum van Adriaan VI voor onze 
landgenoten. Zijn begrafenis heeft de zeer beroemde kardinaal Borghese 
geëerd met 25 gestuurde zeer zware kaarsen uit maagdelijke witte was, 
welk feit bij de Italianen tot de hoogste eer gerekend wordt. Ik bid 
God driewerf de goedertierenste en machtigste, dat Hij zijn ziel de eeuwige 
vrede en rust vergunt." 

De chauvinistische Utrechtse kunstminnaar was ook van plan een prent te la
ten maken met het portret van paus Adriaan, waarschijnlijk ter gelegenheid 
van de 100e verjaardag van diens overlijden: 126) ,,Ik heb besloten de eerste 
gelegenheid die gegeven is naar de heer Antonio Tempesta 127) te gaan, een 
zeer bedreven man, wat op prachtige wijze zijn werken en gepubliceerde 
prenten getuigen. Aan deze man zullen wij het portret van paus Adriaan VI, 
onze landgenoot, te tekenen geven. Het lijkt mij immers passend en geheel en 
al eervol, dat het gelaat van zo'n groot man aan het nageslacht bekend 
wordt, door wiens uitzonderlijke deugd er eeuwige roem aan ons vaderland 
is gegeven. En naar mijn oordeel althans (aangezien hij in barbaarse 
tijden terecht was gekomen) heeft niemand de goede letteren en de Muzen 
op schitterende wijze luister bijgezet, niemand ze met meer liefde geëerd, 
zodat men over hem moge zingen: 

„Juist u verheft de grootste Faam ten hemel en door u 
triomfeert de geëerde Muse met gekroonde paarden." 

124) „Zes brieven . . .", o.e., p. 85: „Excessit etiam e vivis conterraneus noster dominus 
Joannes van Santen Pauli V. pontificis maximi architectus, vita genialis arte probatus, 
qui saepe nos invitavit et excepit lautissime, ut erat splendidus in conviviis te magnificus. 
Sepultus est in templo Germanorum, vulgo nomiinato ,a l'Anima', quod mausoleo 
Adriani VI nostratis nobile est. Eius funus honoravit iüustrissimus cardinalis Burghesius 
missis viginti quinque funalibus seu lichnuchis ponderosioribus ex cera virgine Candida, 
quod factum apud Italos summo honori ducitur. Precor Deum ter optimum maximum, 
ut eius manibus aeternam pacem concédât et quietem." 
125) Over Van Santen alias Vasanzio zie: G. J. Hoogewerff, De bouwmeester Jan van 
Santen zijn tijdgenooten, Mededeelingen van het Nederlandsch historisch instituut te 
Rome, 3e reeks, I, 's Gravenhage, 1942, pp. 89-106. 
126) „Zes brieven . . .", o.e., p . 88: „Constitui prima data oportunitate adire dominum 
Antonium Tempestam. virum solertissimum quod luculenter testantur eius opera et 
divulgatae tabulae. Huic delineandam dabimus efl'igiem Adriani VI., pontificis maximi, 
popularis nostri. Par enim mihi et omnino decorum videtur, ut tanti viri vultus posteris 
innotescat, cuius singulari virtute aeternum patriae nostrae additum est decus. Et quidem 
meo iudicio (ut in barbarica tempore inciderat) nemo bonas litteras et Musas ornavit 
illustrius, nemo coluit diligentius, ut vere de ipso decantetur: 
Te te Fama levât coelo sublimis et a te culta coronatis Musa triumphat equis. (Vgl. 
Propertius, III, 1, 9-10.) De severiori doctrina, de vita et moribus quid dicamus?Exemplo 
sunt et theologis omnibus et viris relligiosissimis. At nimis anxie probum fuisse impio 
scommate iaciunt Itali: quasi vere pietas sua cuiquam noxa sit aut damno, praesertim 
Christianae gregis pastori. Sed novisti mores et ingénia quorundam horum hominum qui 
satyram scribant vel in ipsos divos." Zie over Adriaan VI: Herdenkingstentoonstelling, 
Paus Adriaan VI, Gedenkboek/catalogus, Utrecht/Leuven, 1959, passim; over zijn 
beeltenissen: pp. 199-201. 
127) Over Antonio Tempesta, zie: Bartsch, XVII, pp. 125-188; in de catalogus van 
zijn werk, pp. 127-188, treft men geen portret van Adriaan VI aan. 
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(Afb. XXIV) Cornells van Poelenburg. Landschap met Romeinse 
ruines uit 1620. Musée du Louvre, Parijs. 

Over zijn strengere leer, zijn leven en zijn gewoonten, wat moeten we erover 
zeggen? Ze zijn tot voorbeeld voor alle theologen en zeer godsdienstige 
mannen. De Italianen echter laten zich met oneerbiedige scherts ontvallen 
dat hij al te angstig braaf is geweest: alsof werkelijk een vroomheid als de 
zijne ook maar iemand tot nadeel of schade is, in het bizonder een her
der van Christenkudde. Maar ge hebt de zeden en karakters van enigen van 
deze lieden leren kennen, die zelfs de satire schrijven over hun heiligen 
zelf." 128) 
De Witt was niet alleen familiair met Vasanzio, maar ook met de Utrechtse 
schilders in Rome. Hij schreef zijn vriend van Buchell: 129) „Groet ook Bloe-

128) Van Buchell had eind 1587 en begin 1588 een reis naar Italië gemaakt en zijn 
dagboek daarvan is bewaard gebleven en gepubliceerd met zeer summiere voetnoten. 
Aan dit gedeelte van zijn ..Diaria" liet hij een gedichtje voorafgaan, waaruit blijkt dat 
hij het Italië van zijn tijd niet erg waardeerde: 

,.Italiam vidi fatis ringentibus aegram 
Vidi ruinam gentium 

Tam variis erat ilia malis plenissima morbis 
Ut vinceret vim pharmaci. 

Impietas miseram turpisque libido premebat 
Et fastus hanc infecerat, 

Naturam violans adeo scelus opprobriumque 
Nunc ultimum corruperat. 

Sic vidi, opstipui, medici ars nulla relicta est, 
Redii, dedit reditum Deus. 

A. Buchellius F(ecit)." 
A. Buchellius, Iter Italicum, Rome, 1901, p . 11. 
129) „Zes b r i even . . . " , o.e., p. 89: „Blommartium quoque saluta meo nomine quam 
plurimum. Habemus hic eius discipulum Cornelium Poelenburgium, cum quo mihi 
summa familiaritas est. Is mirabilia praestat in campestribus regiunculis depingendis in 
quibus divinum P. Brillium propemodum assequitur, in exprimendis autem homunculis 
et bestiolis eundem praecedit. Quod non in aurem tibi dictum putes aut mussitanter, 
loquuntur enim id ipsum palam ipsius opera et clamât tota pictorum schola. Deus illi 
vitam servet et valetudinem." Eckhardt Schaar, Poelenburg und Breenberg in Italien 
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maert in mijn naam zoveel mogelijk. Wij hebben hier een leerling van hem, 
Cornelis van Poelenburg, met wie ik op zeer vertrouwelijke voet sta. Hij 
brengt wonderbaarlijke dingen tot stand in het schilderen van gebiedjes van 
het platteland, waarin hij de goddelijke Paul Brill bijna evenaart, in het 
uitbeelden echter van mensjes en beestjes overtreft hij hem. En dat moet ge 
niet houden voor iets wat u gezegd is in het oor of gemompeld; zijn werken 
immers spreken daar juist onverholen van en een hele school schilders roept 
het uit. God beware hem het leven en de gezondheid." 
Men kan zich levendig voorstellen hoe de Witt van Poelenburgs werk (Afb. 
XXIV) waardeerde dat geheel overeenkomstig zijn smaak was, verfijnd 
en delicaat, minutieus en met ongelofelijk vakmanschap geschilderd. Ook is 
het best mogelijk dat hij de schilder met wie hij bevriend was als inventor 
van mythologische voorstellingen en adviseur aangaande archeologische de
tails terzijde heeft gestaan. 
De allerlaatste brief die van Buchell van zijn vriend in Rome heeft ontvan
gen, schreef deze op 30 juni 1622. Ondanks zijn waarschijnlijke slechtere 
gezondheid en zijn leeftijd was hij van plan naar zijn geliefde Utrecht terug 
te keren: 130) „Wat ge schrijft dat ge u erover verwondert, wat toch wel ons 
plan en het vertrek naar Venetië heeft veranderd," (in de margine heeft van 
Buchell hier bijgeschreven „Maar te Rome heeft hij moeten sterven, zo heeft 
het Gode behaagd".) „het is niets anders geweest dan de een jaar durende 
stilte van de mijnen (sa gratia loro), die mijn hele voornemen in beweging 
had gebracht en bijna vernietigd. Maar weldra wanneer we toegerust zijn, 
na deze felle hitte's en droge dagen zullen we regelrecht naar Venetië gaan 
en als de goddelijke genade gunstig is in diezelfde plaats de winter doorbren
gen, en daarna, als Padua, Mantua en Milaan gezien zijn, zullen wij door 
Duitsland, wat ik liever zou willen, of door Frankrijk naar u toesnellen." 
Uit de hele brief blijkt heimwee naar zijn vaderland en zijn vrienden en fa
milieleden waarvan de meesten reeds gestorven waren. 
Ook had van Buchell hem ingelicht over het artistieke leven in Utrecht en 
gereageerd op het voornemen van zijn vriend om naar Tempesta te gaan; 
naar aanleiding daarvan antwoordde deze hem: m ) „Doch hoezeer heb ik 

und ein Bild Elsheimers. Mitteilungen des kunsthistorisches Institutes in Florenz. IX, 
1959-1960, pp. 25-46, schreef over Poelenburg's verblijf in Italië, doch kende alleen 
(uit Gaedertz?) van BuchelFs excerpt van de Witt's brief. Evenzo: A. Blanckert. Ten-
toonstellingscat. Nederlandse XVIIe eeuwse italianiserende landschapschilders. Utrecht, 
1965, p. 64. 
130) ,,Zes brieven . . . " , o.e., p. 90: ,.Quod scribis te mirari, quidnam consilium nostrum 
et profectionem ad Venetos mutaverit, nil aliud fuit quam annale meorum silentium (sa 
gratia loro), quod omne propositum meum commoverat et pene everterat. At iam cum 
simus expediti, post intentissimos hosce calores et assos dies recta Venetias tendemus, 
divina gratia favente ibidem hiematuri, et postea visis Patavio, Mantua et Mediolano 
per Germaniam, quod mallem, aut per Gallias properabimus ad vos."(hs: bij „mutaverit" 
voegde van Buchell in margine toe: ..At Romae mori debuit, sic Deo placuit.") 
131) ..Zes brieven . . .", o.e., p. 92: ..At quam ego intellexi Hbentissime, cetui vestro, imo 
coele pictorio illuxisse tot nova sydera! Sed quis est ille Villartius, quis Astius? Quos na 
de nomine quidem, coeteros autem omnes cognosce De Antonio Tempesta quod mones, 
ita est, non ille tarn solers et exaetus in exprimendis vultibus ad vivum, in reliquis divinus. 
Attamen hoc opus ab ipso effectum velim. ut huic Alexandro nostro etiam lucis quidquam 
et splendoris accédât ab hoc Lysippo." Voor dit laatste, vgl. C. Plinius Secundus. His-
toria Naturalis, VII, 125. 
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met het grootste genoegen vernomen dat zovele nieuwe sterren uw gezel
schap, ja wat meer zegt uw schildershemel verlicht hebben. Maar wie is die 
Willaerts, wie van der Ast? Ofschoon ik hen niet van naam ken, ken ik de 
overigen echter allen. Waar ge aan herinnert wat betreft Antonio Tem-
pesta, het is zo: hij is niet zo bedreven en nauwkeurig in het uitbeelden van 
gezichten naar het leven, in het overige is hij goddelijk. Maar toch zou ik 
graag willen dat dit werk door hem uitgevoerd werd, opdat aan deze Alexan
der van ons ook maar iets van licht en schittering ten deel zou vallen door 
deze Lysippus." 
Hier ziet men weer welk een kritische blik deze twee geleerde Utrechters be
zaten, die de tekortkomingen zagen in het werk van de beroemde Italiaanse 
graficus. 
De Witt had ook zijn annotaties voortgezet; naar aanleiding van die welke 
hij in maart 1622 had gemaakt tijdens de plechtigheden rond de heilig-ver-
klaring van Isidorus van Madrid, Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, 
Philippo Neri en Teresia van Avila, schreef hij: 13ä) „Deze zaken hebben 
voor mij geen klein geschriftje gevormd, maar een volledig boek, dat ik bij 
mijn andere observaties gevoegd heb, die reeds zo uitgegroeid zijn, dat er 
een ongeveer duizend bladzijden tellend werk uit zo'n talrijke stapel vervaar
digd kan worden. Eens zal het vaderland zien dat het een burger en een voed-
sterling heeft gehad die niet traag en niet ondankbaar was." Van Buchell 
heeft later het begin van de laatste zin onderstreept en er in margine bijge
schreven: „Indien ze niet in vreemde handen verloren zijn gegaan.", wat na
tuurlijk weinig redenen tot enthousiasme geeft als men naar de Witt's aanteke
ningen gaat zoeken. 
Aan het einde van zijn brief verzocht de Witt zijn vriend uit zijn naam zijn 
familieleden en kennissen en 133) „eveneens Bloemaert, die Apelles van onze 
eeuw." te groeten. Deze laatste groet aan de grote Utrechtse schilder is te
vens zijn meest complimenteuze geweest. Tenslotte richtte hij zich tot Aernout 
van Buchell en enkele formuleringen van deze laatste regels herinneren aan 
het epigram, dat hij in 1611 geschreven had, toen hij uit zijn vaderland ver
trokken was: (Afb. XXV)134) „Hierbij wederom vaarwel, dierbaarste aan-

132) „Zes b r i even . . . " , o.e., p. 94: „Hae res mihi non libellum, sed integrum librum 
formarunt. quae adiunxi caeteris observationibus meis exoticis, quae iam adeo excrevere, 
ut opus aliquod chiliadum ex tam numeroso acervo confici possit. Videbit aliquando 
patria (hs: in margine: „Nisi in alienis manibus perierint.") se civem et alumnum 
habuisse non segnem nee ingratum." 
133) „Zes b r i even . . . " , o.e., p. 95: ... . . Blommartium item, illum saeculi nostri 
Apellem." 
134) „Zes brieven . . .", o.e., p. 96: „Hisce iterum vale, (hs: in margine: „Ut postremum." 
in van BuchelPs hand.) optatissime adfinis et amicorum meorum ocelle, cum hoc 
additamento, scilicet quod summopere et vehementer cupio, ut omnes intelligant amari 
me a te et diligi synceriter. Vêtus apud nos et vernaculum proverbium est: fidum qui 
habet amicum absentem, munitione tegitur ille haut infirma. Non hoc peto, quod 
(laus superis) indigeam alicuius patrocinio, sed ut si opus erit nebulonum et malevolorum 
hominum (quorum nimium ferax est hoc aevum et a quorum morsu nullus unquam 
mortalium vixit liber) occuratur viperinis susurris et obtrectationibus. Vicissim si quid 
a nobis curatum velis, non scribes solum, sed iubebis et obsequenti mandaveris. Tertium 
vale, mi alter ego. Integer et omnis tuus, Joh. de Witt. Romae. Prid. Kal. lul. Anno 
Salutis, M.DCXXII." 
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(Afb. XXV) Het slot van Johannes de Witt's brief van 30 juni 1622. 
Fol. 94 verso, Hs. 356, Deel P, Rijksarchief, Utrecht. 
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verwant en oogappel van mijn vrienden, met dit toevoegsel, namelijk dat ik 
zeer vurig verlang, dat allen inzien dat uw vriendschap met mij oprecht is. 
Bij ons bestaat ook het oude volkse spreekwoord: „Hij die een afwezige 
vriend heeft die trouw is, wordt door een niet geringe versterking beschermd." 
Dit verzoek ik niet, omdat ik (lof aan de hemelingen) de bescherming van 
iemand nodig heb, doch indien het nodig zal zijn, tegenin gegaan wordt aan 
het slangachtig gefluister en de jaloersheid van windbuilen en kwaadwillige 
lieden (waar deze tijd al te vruchtbaar van is en door welker beet geen 
der sterfelijken ooit als vrij man in leven is gebleven.) Als ge van mijn kant 
graag iets verzorgd zou willen hebben, zult ge niet alleen schrijven, maar ge 
zult bevelen en opdracht gegeven hebben aan een gehoorzame. Voor de 
derde maal, vaarwel, mijn andere ik. 

Rome, 30 juni, in het jaar van het heil 1622. Geheel en al de uwe, Johannes 
de Witt." 
Enige maanden daarna is hij gestorven, waarschijnlijk op 30 september 
1622,135) misschien in het huis van Johannes Honorius van Axel de Seny, 
kanunnik van het kapittel van de Dom van Utrecht, die als kanoniek jurist 
te Rome werkzaam was en er woonde. Op 15 november werd de Witt's 
opvolger in het kapittel van St. Marie benoemd.136) Het is onbekend 137) 
waar de geleerde Utrechtse kunstminnaar en archeoloog te Rome begraven 
is en zoals we gezien hebben wist zelfs zijn beste vriend van Buchell niet 
wat er van de ongetwijfeld rijke verzameling aantekeningen uit zijn nalaten
schap geworden was. 
Naar aanleiding van een boek van van Axel wat hij gelezen had schreef de 
oude van Buchell zijn collega-jurist omstreeks 1635 een brief en daarin in
formeerde hij voorzichtig naar wat er was geschied met de Witt's papie
ren: 138) „Zeker heb ik, die de 70 reeds gepasseerd ben en tot nu toe in mid
delmatige weldaad van mijn gezondheid geniet, niet minder behagen geschept 
in uw geschriften, omdat er bij mij een overigens vage herinnering aan u over 
was, en die na vele jaren als het weer tot leven is gebracht, welke daaruit 
bestond dat ik vernomen had dat bij u de heer Johannes de Witt, een man 
die door veelzijdig eruditie ontwikkeld was (en die van kindsbeen af aan mij 
bekend, met mij bevriend en bovendien door aanverwantschap met mij ver
bonden is geweest), zijn laatste levensdag beëindigd heeft, en van wie ik nu 
nog meerdere brieven bewaar, rijk aan sierlijke veelzijdigheid, en dat er 
bij u nog sommige zaken, door hem geobserveerd, voorhanden zijn heb ik 
vernomen van zijn eigen bloedverwant, de heer Foeck." 

135) Foppens, o.e., ibid. 
136) Gaedertz, o.e., p. 60. 
137) Over Johannes de Witt is in de publicaties van archivalia betreffende Nederlanders 
in Italië door Orbaan, Brom en Hoogewerff niets te vinden. 
138) „Diarium...", o.e., p. lxxvii: „Ego certo, qui 70 annum aetatis iam supero et 
mediocri adhuc benignitate valetudine fruor non parum tuis scriptis delectatus sum, cum 
tenuis alioqui apud me vestri superesset memoria, eaque post multos annos quasi 
resuscitata, ex ea quod apud vos dominum Joh. de Wit, virum varia eruditione eultum 
(qui a teneris mihi notus et amicus atque insuper affinitate junetus fuit) extremum vitae 
diem finiisse intellexissem, cujus etiamnum apud me plures litteras servo, eleganti 
varietate refertas et nonnulla ab eodem observata apud vos superesse ex ipsius 
consanguineo D. Foco didici." Bedoeld is hier waarschijnlijk Bruno Foeck, die ook 
kanunnik van St. Marie was. 
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Van manuscripten uit de Witt's nalatenschap is echter nooit meer iets be
kend geworden. 
Van Axel stichtte in 1627 het contrareformatorische St. Norbertuscollege te 
Rome, dat onder supervisie stond van de Praemonstratenzer Reguliere Ka
nunniken van de abdij van Tongerloo (Belg.), en schonk het een aanzien
lijke som geld.139) De stichtingsakte was onder meer ondertekend door Hen
drik Bloemaert en Johannes Paulus Moreelse,140) twee Utrechtse kunstenaars 
die van Axel blijkbaar kende. Hierbij bleef het niet, want kort voor zijn 
dood (4 juni 1636)141) schonk de kennelijk vrome van Axel blijkens een 
afschrift van een andere nog ongepubliceerde akte van 21 mei 1636 „de ge
hele bibliotheek en andere met de hand geschreven boeken van dezelfde 
heer Joannes Honorius en ook alle en op zichzelf staande roerende goede
ren, huisraad en meubilair van het huis samen met goud, het zilver . . . " kort
om, alles wat „hier te Rome in het woonhuis van dezelfde heer Joannes 
Honorius" was, aan het college.142) 
Bij dit alles zouden zich dan ook aantekeningen van de Witt bevonden heb
ben. 
In de akte is verder te lezen dat van Axel de Praemonstratenzen „gelegen
heid" gaf enige kerkelijk goedgekeurde juridische werken van hemzelf te 
publiceren, echter „Scherp verbiedend aan diezelfde zeer eerwaarde vaders: 
dat ze op enigerlei wijze, onder welk voorwendsel dan ook in staat zijn in druk 
te brengen of te zorgen dat gedrukt worden enige andere met de hand ge
schreven boeken die gevonden zouden worden in genoemde bibliotheek of 
boekerij." 143) Als dit verbod dan ook ten aanzien van manuscripten van 
Johannes de Witt gegolden heeft, zou het een van de oorzaken zijn waardoor 
ze in vergetelheid zijn geraakt. 
Dat ze vervolgens ook nog zoek zijn geraakt zou in dat geval te wijten zijn 
aan de Franse revolutie toen ook de abdij van Tongerloo opgeheven werd 
en het St. Norbertuscollege te Rome daardoor bij gebrek aan nieuwe kloos
terlingen gaandeweg leeg kwam te staan. 
In 1833 schonk paus Gregorius XVI het gebouw en de inventaris ervan 

139) De akte is afgedrukt in: Aubertus Miraeus. Opera diplomatica et historica . . ., 
Leuven, 1723-1748, IV, pp. 688-690. 
140) Miraeus, o.e., p. 690: „Henricus Bloemart, Ultrajectensis," en „Johannes Paulus 
Morelse, Ultrajectensis." 
141) Fr . Waltman van Spilbeeck, De abdij van Tongerloo, geschiedkundige navor-
schingen, Lier/Geel, 1888, p. 452. 
142) De afschriften van deze akte en andere staan in het hs., dat aldus begint: „Index 
Generalis eorum, quae continentur in hoc libro S. Norberti Collegii, Registro perpetuo 
per fr. Cornelium Hanegravium, Collegii praesidem 2dum etc." Dit hs., begonnen door 
Cornelis Hanegraaf ( t 21-7-1636), bevindt zich in het Generalaat van de Praemonstra
tenzer Reguliere Kanunniken te Rome; door de vriendelijke hulp van pater F . G. Brou
wer O. Praem. was ik in staat het te bestuderen. De akte: „Instrumentum donationis 
bibliothecae et supellectilis clariss. D. loannis Honorij ." begint op fol. 13 recto. Daarvan 
is geciteerd, fol. 13 recto: „ . . . omnem bibliothecam et alios libros manu scriptos ipsius 
Domini Joannis Honorii nee non omnia et singula bona mobilia massaritias (vgl. It.: 
masserizie) et supellectilia domus una cum aureis argenteis . . ." , „ . . . hie Romae in 
domo habitationis ipsius D. Joannis Honorij ." 
143 Hanegraaf, o.e., fol. 13 recto-13 verso: „Prohibens expresse eisdem RRPP: quod 
non possint modo aliquo sub quovis pretextu mandare typis aut imprimi curare aliquos 
alios libros manu scriptos qui reperiuntur in dicta bibliotheca seu libraria." 
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aan een vrouwelijke kloosterorde, de „Figlie di nostra Signora al monte 
Calvario", die inmiddels daarvandaan verhuisd zijn; het gebouw werd afge
broken.144) De bibliotheek en het archief van het college kwamen na diverse 
omzwervingen tenslotte terecht, zij het helaas gedeeltelijk, in het Generalaat 
van de Praemonstratenzer Reguliere Kanunniken te Rome.143) Manuscripten 
van de Witt zijn daar niet te vinden en het is zeer moeilijk te achterhalen 
waar de rest van de papieren uit het voormalige college thans berusten.146) 
Slechts de portretjes te Milaan komen zonder enige twijfel uit de nalaten
schap van de Witt, toen hij in Rome stierf. De mogelijkheid bestaat dat ze 
in de loop der tijd uit het college zijn verdwenen. Met de penning te Brussel 
zou dit dan ook het geval zijn, indien ze uit de Witt's bezittingen zou komen. 
Alleen een zeer diepgaand en tijdrovend archiefonderzoek of een gelukkig 
toeval zal misschien ooit nog eens kunnen leiden tot de ontdekking van Jo
hannes de Witt's aantekeningen en zijn „Coelum Pictorium". 

144) N. Backmund, Monasticum Praemonstratense, Straubingen, 1949, I, pp. 397-398. 
145) Collectanea Archivi Vaticani 2, Guida délie fonte, a cura di Lajos Pâsztor, Città 
del Vaticano Arch. Vat., 1972, p. 511. 
146) Nasporingen in de bibliotheek en het archief van het Vaticaan, de Biblioteca 
Nazionale (waar zich veel, in het begin van de 19e eeuw geconfisqueerde kerkelijke 
archieven bevinden.), het archief van de S. Maria delPAnima en het instituut van de 
voornoemde „Figlie" leverden mij geen verdere resultaten op. 
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