








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Wat Hofpraal ryst hier voor onze oogen? 't Is Nieuwerhoek, welks braave Heer De deugd gevoegt heeft bij 't vermoogen; Dus blinkt zijne onverwelkbare eer; Geen vleizucht met haar looze streeken Heeft mij bewoogen tot dien lof, Wyl Kerk en Beurs hier voor my spreeken, zy hebben beide ryke stof om Heer van Tarelink te pryzen; 'k Laat Amsteldam dat oordeel wyzen. Hier kan zyn afgesloofde geest,By 't zingen van de nachtegaaien,In de open lucht, die 't hert geneest,Gerust en vrolyk adem haaienMet zyn Gezin, 't geen jaar op jaarVermeerdert onder 's Hemels zeegen:Dus kroont d'Alwyze ZeegenaarUw welstand met een milden reegenVan zyne gunst, die 't all'verblyd,O Koopheer! vol verstand en vlyt. Beschouwt eens 't Lusthoof en de perken Daar Floraas Bloemhof dag'lyks groeit, Waar aan den Vreemdeling kan merken Hoe hier de Handel heeft gebloeit; Hoe blinkt dit

Speelhuis, 't geen verheeven Op eenen dubb'len vijver rust! O zielverrukkelyke dreeven! Myn geest, op landvermaak belust. Zou hier een reeks van Zomerdagen Verslyten kunnen, met behaagen. Op 22-jarige leeftijd trouwde Van Tarelink met de even oude Margaretha Witte(1661-1736). Zij kregen negen kinderen, waarvan er ten tijde van hun zilverenhuwelijksfeest in 1707 volgens het vers op de penning reeds vijf overleden waren. Hun oudste zoon Pieter (1683-1753) trouwde in 1716 Susanna Tiewelen (1691-1753) en trad in zijn vaders voetsporen. Voorts werd hij bij de alteratie van 1748,waarbij de zittende regenten werden afgezet, door Stadhouder Prins Willem IVals raad in de vroedschap van Amsterdam benoemd. De 18e-eeuwse (medeVechtbewoner) chroniqueur Jacob Bicker Raye heeft in zijn bekende dagboekenige roerende regels aan hem gewijd: 42





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Afb. 4. De 'Admiraad Willem Bastiaansz.' (rechts) van Pieter van Tarelink,schilderij door A. Salm (Fotoarchief Scheepvaartmuseum te Amsterdam). den was. Of dit een nieuw schip was of dat het oude toch heelhuids van de zand-bank kwam is niet duidelijk. Voorts waren de twee broers boekhouder (= reder) van de koopvaarders Jalousieen Vrouw Judith, vermeld in 1774 en de Diana, die nog in 1794 voor rekeningvan een Van Tarelink voer.^ In 1752 kocht Jan van Tarelink, die eerst op Keizersgracht 564 had gewoond,het prestigieuze huis Herengracht 170, dat hij reeds vanaf 1749 of 1750 als huur-der bewoonde. Dit stond en staat nog steeds bekend als het huis van Bartolotti.Hij vergrootte dit naar achteren toe breder wordende huis met een forse aan-bouw, waarin twee fraaie Lodewijk XVe gedecoreerde zalen kwamen. De vroeg17e-eeuwse voorgevel liet hij

merkwaardigerwijze, doch gelukkig, ongewijzigd,zodat wij deze nog heden kunnen bewonderen.^ In 1750 kwam Jan zijn vader Pieter gezelschap houden in de Stadsregering toenhij tot schepen benoemd werd. Vierentwintig jaar later bracht hij het zelfs totburgemeester met een herbenoeming in 1778. Het Van Tarelinkwapen, eenzwemmende taling, komt dan ook voor in gebrandschilderd glas in het &quot;burge-meestersraam&quot; in de Oude Kerk te Amsterdam.Broer Christiaan treffen wij van 1772-1781 als weesmeester aan te Amsterdam. 44












