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UTRECHTSCHE UITVINDERS. 
(Voortzetting van blz. 45). 

Onder de 952 octrooi-aanvragen, die hier te lande gedurende 
bijna drie eeuwen aan de autoriteiten ter beoordeeling zijn voor
gelegd, komen er slechts drie voor, die op muziekinstrumenten 
betrekking hebben en het is merkwaardig, dat deze aanvragen 
alle drie uit Utrecht afkomstig zijn. 

Den 2den Januari 1599 werd naar aanleiding van het request 
van Dirk Pietersz. de Swatt van Utrecht, Claas Bartholomeus 
van Rotterdam en Jan Willems van Leiden, loodgieters, waarin 
zij octrooi verzochten, om dun lood te gieten, zooals zij hadden 
uitgevonden, door de Staten-generaal besloten, dat er eenige tin
gieters of andere meesters, die er verstand van hadden, over 
gehoord zouden worden, of het een nieuwe uitvinding was, om 
er daarna een beslissing over te nemen 1 ) . De uitkomst van dit 
onderzoek schijnt niet bevredigend te zijn geweest, want het 
gevraagde octrooi is blijkbaar niet verleend. 

De Swart was in dien tijd orgelmaker, doch zal zich ook wel 
met het loodgietersbedrijf hebben bezig gehouden. Hij was, vol
gens dr. Vente 2 ) , een zoon van Peter Jansz. uit Montfoort, die 
zich te Utrecht als orgelmaker gevestigd had en hier in de tweede 
helf der 16de eeuw werkzaam was. Aangenomen mag dus worden, 
dat Dirks nieuwe manier om dun lood te gieten niet alleen voor 
het maken van looden buizen, doch vooral ook voor de vervaar
diging van orgelpijpen van belang werd geacht. 

Uit de door Dr. Vente aangehaalde archivalia blijkt, dat Dirk 
Pietersz. de Swart aan de orgels in de St. Pieterskerk te Woerden 
(1599), de St. Laurenskerk te Rotterdam (1599), de St. Janskerk 
te Gouda (1601) en de St. Geerte- (1599), de St. Nicolaas- (1603) 
en de St. Jacobskerk (1609) te Utrecht heeft gewerkt. In 1603 
en 1609 werkte hij met den Utrechtschen orgelmaker Jacob Jansz. 
(du Lin) samen. 

De Swart woonde aan de zuidzijde der Boterstraat op den 
hoek van het voormalige (E)Looyensteegje, de bij den bouw 
van het nieuwe EloyengasthuLs in 1644 afgesloten doorgang van 
de Boterstraat naar de Visscherssteeg. Bij dat pand, thans nr. 20, 
behoorden 5 kamers, misschien tot werkplaats ingerichte kleine 
woningen, en een loods, die op het door de (E)Looyensteeg, de 
Holle Bilt en de Galecoppersteeg begrensde terrein waren gelegen. 
Vermoedelijk is dit perceel in Augustus 1607 het eigendom van 
De Swart geworden. 

Het is den orgelmaker niet voor den wind gegaan, zooals uit 
herhaalde geldleeningen valt op te maken. Hij was dan ook ge
dwongen zijne eigendommen steeds zwaarder te verpanden 
(transportregisters 1607, II, 118; 1611, II, 158; 1612, I, 129; 1613, 
II, 262; 1614, I, 240; 1615, I, 181, 183, 215). 



60 

In een hypotheekacte van den 6den April 1615 wordt hij nog 
als orgelmaker aangeduid, doch na dien tijd wordt hij niet meer 
als zoodanig genoemd. Zeven jaar later gelukte het hem een 
nieuwen werkkring en daardoor een meer vast bestaan te vinden, 
en werd De Swart, die toen omstreeks vijftig jaar oud geweest 
moet zijn, als deurwaarder van de „camere der ed. mo. heeren 
Staten slants van Utrecht" aangesteld. Den 30sten September 
1624, toen hij „met sieckte ende crankheyt" bezocht was, richtte 
hij ter wille zijner vrouw en vijf kinderen, ,,die anders niet en) 
hebben om van te leven", het ootmoedig verzoek tot de Staten 
van Utrecht, om zijn eenigen zoon als opvolger in het deurwaar
dersambt aan te wijzen, wanneer hij mocht komen te sterven. 
Ruim twee jaar daarna, den 20sten November 1626, overleed 
Dirck Pietersz. en werd zijn negentienjarige zoon Jacob Dircksz., 
zooals de Staten hadden toegezegd „ten prouffeyte van sijn 
moeder ende susters" als provinciaal deurwaarder benoemd. 

Zijn vrouw, Cornelia de Hondt, overleefde hem bijna drie-en-
twintig jaar en werd den 28sten Mei 1649 ten grave gedragen. 
Evenals haar echtgenoot werd ze van hunne woning aan de 
(Munster) Trans uit begraven, in het familiegraf in „Jeruzalem", 
dat was de kapel van het Hieronymusklooster, ter plaatse van de 
tegenwoordige Remonstrantsche kerk aan de Kromme Nieuwe 
gracht, bijgezet en als een gezeten burgeres door de Domklokken 
overluid. 

In 1626, den 18den Februari, verleenden de Staten-generaal 
aan „Pieter Pampes, jegenwoordich wonende tot Utrecht", een 
zesjarig octrooi voor automatisch spelende orgels en clavecimbels. 
Het waren „orgels, positiven, ende clavecimbaels, in dier voegen 
dat deselve alleen, sonder toedoen off behulp van yemanden 
speelen allerhande musiecstucken, gesangen, ende gedichten". 
't Is jammer, dat van dezen uitvinder der pianola verder elk 
spoor ontbreekt. 

Een andere Utrechtenaar, die de muziekliefhebbers gelukkig 
heeft willen maken, was „EsUenne Payen, woonende tot Utrecht", 
die den vijftienden Mei 1676 een octrooi van vijftien jaar ver
wierf voor een „musicael instrument t'welck lange jaren bij veele 
vermaerde meesters in alle landen was gesocht, dogh noyt in 
soodanige perfectie gevonden" was. Elke verdere beschrijving 
van dat bijzondere instrument ontbreekt. Blijkbaar heeft Payen 
verzuimd de voorgeschreven „attache" der provincie aan te 
vragen en het instrument binnen een jaar na de octrooi-verleening 
in praktijk te brengen, zoodat de samenleving ook van dit wonder
werk verstoken is gebleven. 

Payen moet een veelzijdig man geweest zijn, want drie dagen 
later werd hem op overeenkomstige voorwaarden octrooi ver
leend voor een/ „lichte ende gemackelycke coetse, calesse en 
wagen, met een radt, voerende vier menschen van binnens, oock 
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bequaem tot een bagagie off leger wagen (geene wagen sporen 
subject sijnde), wordende getrocken door een paert, sijnde mede 
seer commodieus tot een postwagen als anders". Het is evenmin 
gebleken, dat het nageslacht het belang dezer uitvinding naar 
waarde heeft kunnen schatten. 

(Wordt voortgezet). E. 

1) Resolution der Staten-generaal van 1576 tot 1609. Bewerkt door N. Japikse. 
Dl. X. 's Gravenhage, 1930. 4°. Blz. 821. 

2) M. A. Vente, Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel 
in de 16de eeuw. (Proefschrift rijksuniversiteit Utrecht). Amsterdam, 1942. 8°. 
Blz. 78 en 80. 

3) T . zp l . Blz. 127, 160-161 , 168—170, 172 en 174. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Georgius Macropedius, — De heer 
H. Kuyper schreef in Brabantia 
nostra (VII-1942, blz. 139-142, 
160—162 en 176—169) een verhan
deling over „de Brabantsche humanist 
Georgius Macropedius", waarvan het 
eerste stuk voornamelijk diens leven, 
het tweede en derde diens drama
tische poëzie, beschrijft. 

Joris van Lanckvelt, zooals zijn 
naam oorspronkelijk luidde, werd in 
1475 te Gemert geboren. Reeds vroeg 
bezocht hij de school van de broe
ders des gemeenen levens te 's Her-
togenbosch, welke, vrijer van geest 
dan de gewone kloosterscholen, een 
goeden bodem vormde voor humanis
tische denkbeelden. In 1502 trad M. 
zelf in de broederschap, en werd, na 
de Leuvensche hoogeschool bezocht 
te hebben, tot rector van de Bossche 
school der broeders aangesteld. In het 
begin der 16de eeuw ging hij in 
dezelfde functie naar Luik, vervol
gens nam hij het rectoraat der Hiero-
nymusschool te Utrecht over, waar 
hij van vóór 1537 tot in 1553 werk
zaam geweesL moet Zijn, zooais UK 
de voorreden van eenige zijner stuk
ken blijkt. Ten slotte is hij naar 
's Hertogenbosch terug gekeerd, waar 
hij in 1558 overleed. 

Groote studiereizen heeft hij nooit 
gemaakt. Hij was een beroemd man 
en een goed docent met liefde voor 
zijne leerlingen, verstond Grieksch, 
Latijn en Chaldeeuwsch en was be
dreven in de wiskunde. Tevens muntte 
hij uit door godsvrucht, wijsheid en 
nederigheid, doch werd soms toch 
nog als katholiek verdacht gemaakt. 

Macropedius gaf verschillende leer
boeken uit over Grieksche en Latijn-
sche grammatica, syntaxis, prosodie, 
logica, rhetorica, zelfs over theologie 
en astronomie. Verder schreef hij 12 
comedies en tragedies; vijf ervan zijn 
comediae, zeven school- of gewijde 
drama's. Als dramaturg bezet Ma
cropedius we! de voornaamste plaats 
onder zijne tijdgenooten. Weliswaar, 
zegt de sehr., overtreft zijn klassieke 
voorbeeld, Terentius, hem in intri-
que, stijl, versificatie en vlotheid van 
dictie, doch gezien tegen den achter
grond van zijn tijd en omgeving, treft 
het terstond dat hij de oudheid wist 
te doen herleven en daarvoor belang
stelling te wekken, zonder zelfs maar 
een enKeie maai Le vervanen tot co-
pieeren. Hij werkte met volledig be
houd zijner zelfstandigheid. 

In het tweede stuk bespreekt drs. 
K. de katholiciteit van M., waaraan 


