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Voor Christel 





VOORWOORD 

Aan het einde gekomen van mijn promotie-onderzoek naar 'leven en 
werken' van de familie Van Hoogstraten, wens ik mijn dank te betuigen 
aan twee personen die mij behulpzaam zijn geweest. 

In de eerste plaats gaat mijn erkentelijkheid uit naar Michiel Roscam 
Abbing die met zijn acribie en inventiviteit in het achterhalen van 
historische gegevens over Samuel van Hoogstraten een moeilijk te over
schatten bijdrage heeft geleverd. Behalve inhoudelijk werd ik ook in de 
persoonlijke sfeer ondersteund. Ik hoef mij gelukkig niet aan te sluiten 
bij het conventionele geweeklaag over het beslag dat het schrijven van 
een dissertatie op de vrije tijd van de promovendus legt: heel het werk 
was mij een plezier en genoegen. Desalniettemin verdient mijn vriendin, 
Christel, het dat ik uit dankbaarheid dit boek aan haar opdraag. 

Helmond, juni 1994 
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I. INLEIDING 

Van de Noordnederlandse Republiek van de zeventiende eeuw wordt 
wel gezegd dat zij een bij uitstek burgerlijk karakter droeg. Het poli-
tiek-staatkundige verleden had gezorgd voor het ontbreken van een 
vorstenhof-cultuur, terwijl de relatieve welvaart de in andere landen 
gebruikelijke maatschappelijke laag van 'het grauw' sterk reduceerde. 
Eén en ander betekende dat het meest opvallende element in de sociale 
stratificatie van de Republiek de brede groep van minder tot meer 
welgestelde burgerij was. In het recente verleden werd getracht een 
indeling van bevolkingslagen op te stellen aan de hand van samen
hangende factoren als godsdienst, vermogen en inkomen, familierelaties 
en opleiding. In de onderhavige studie wordt de geschiedenis beschreven 
van een aantal generaties van een familie die tot de twee lagen net onder 
die van de adellijke en niet-adellijke regentenfamilies, het patriciaat, 
gerekend moet worden. In de stad waarin deze familie het grootste deel 
van de tijd woonde, Dordrecht, behoorde zij tot de economische boven
laag, die breder was dan, maar zich qua vermogen kon vergelijken met 
de politieke elite.1 

Het gaat hier om de familie Van Hoogstraten in de periode tussen 
ongeveer 1570 en 1700. In het hier gepresenteerde onderzoek naar de 
lotgevallen van Franchoys (1541-1632), Hans (1568-1605), Dirk (1596-
1640), Samuel (1627-1678) en Frans (1632-1696) van Hoogstraten, op 
welke laatste twee de nadruk zal liggen, wordt aangesloten bij diverse 
geschiedwetenschappelijke richtingen die de laatste decennia opgang 
hebben gemaakt. Te denken valt onder andere aan het onderzoek naar de 
materiele aspecten van de schilderkunst, naar de sociaal-economische en 
sociaal-culturele posities van de elite-groepen, naar het werk van poetae 
minores, naar de invloed van migrerende ambachtslieden uit de Zui-

1) G Groenhuis, De predikanten De sociale posine van de gereformeerde predi
kanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700 (Groningen 1977) 
62-65. Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der 
Rijksuniversiteit Utrecht XXXIII; G. Veldhuijzen, Nieuwe heeren nieuwe kussens Het 
regentenpatnciaat van Dordrecht 1672-1685 (Dordrecht 1988) 67-70. Kwartaal & 
Teken Extra VII. Vgl. I. Scholier, 'La stratification sociale de la République des 
Provinces Unies au XVIIe siècle', in: R Mousnicr, red , Problèmes de stratification 
sociale (Pans 1968) 121-133, aid 123-127 
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delijke Nederlanden, naar het boekbednjf in de Republiek en naar de 
janseniserende richting in de Hollandse katholieke kerk.2 

Deze aldus opgezette familiegeschiedenis wil slechts partieel een bij
drage zijn aan elk van deze gebieden. Zij beoogt de resultaten weer te 
geven van een onderzoek naar de wijze waarop de leden van een migran
tenfamilie uit Antwerpen zich in Noord-Nederland vestigden, daar maat
schappelijk assimileerden, zich een plaats als geletterden verwierven en 
hun persoonlijke drijfveren in proza en poëzie gestalte gaven. Het gaat 
kortom om het 'leven en werken' van een groep mensen uit één van de 
bovenste lagen van de zeventiende-eeuwse burgerij. Daarbij moet aan
getekend worden dat deze familie een bijzonder kenmerk vertoonde voor 
zover haar leden zich vanaf een bepaalde generatie - de generatie die 
hier centraal zal staan - op de literatuurbeoefening gingen toeleggen. 
Expliciet zij vermeld dat hier niet op de inhoudelijke kenmerken en de 
literaire waarde van hun publicaties ingegaan zal worden, zo min als op 
de literatuur-theoretische aspecten, maar dat integendeel de nadruk zal 
worden gelegd op de samenhang tussen enerzijds de intellectuele en 

2) Voorbeelden uit en overzichten van deze richtingen J M Montias, Artists and 
artisans in Delft A socio-economic history of the seventeenth century (Princeton 1982), 
Id , Vermeer and his milieu A web of social history (Princeton 1989), J Loughman, 
'Een stad en haar kunstconsumpiie. openbare en pnvé-verzamehngen in Dordrecht, 
1620-1679', in· Ρ Manjnissen e a , red , De zichtbaere werelt Schilderkunst uit de 
Gouden Eeuw in Hollands oudste stad (Zwolle 1992) 34-64, M. G. J. Duijvendak en 
J J de Jong, Eliteonderzoek rijkdom, macht en status in het verleden (Zutphen 1993) 
Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis XI, J de Jong, Een deftig bestaan Het 
dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw (Utrecht, Antwerpen 1987), Τ 
Anbeek en M A Schenkeveld-van der Dussen, '17 februari 1992. De redactie van 
'Nederlandse literatuur Een geschiedenis' komt tot de ontdekking dat in het bock met 
geen woord over'Beatrijs'gerept wordt-Canonvorming', in M A Schenkeveld-van 
der Dussen e a , red , Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Groningen 1993) 872-
877, J С G. Α. Bnels, Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin 
van de Gouden Eeuw 1585-1630 (Haarlem 1987); F A Janssen, 'The Dutch Republic 
and book history some desiderata', in С Berkvens-Stevehnck e.a , red , Le magasin 
de l'univers The Dutch Republic as the centre of the European book trade Papers 
presented at the international colloquium held at Wassenaar, 5-7 July 1990 (Leiden 
enz 1992) 1-9 BnU's Studies in Intellectual History XXXI; Τ S. J. G. Bögeis, Govert 
Basson Printer, bookseller, publisher Leiden 1612-1630 (Nieuwkoop 1992) Biblio-
theca Bibliographica Neerlandica XXIX, J van Bavel en M Schrama, red , Jansénius 
et le jansénisme dans les Pays-Bas Mélanges Lucien Ceyssens (Louvain 1982) Bi
blioteca Ephcmcridum Thcologicarum Lovaniensium LVI, С Ρ Voorvelt, De "Amor 
poenitens" van Johannes van Neercassel (1626-1686) Ontstaansgeschiedenis en lot
gevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk (Zeist 1984) Carolingia 
Impressa I 

2 I 



anderzijds de sociale en economische activiteiten van de genoemde 
personen. 

Op deze plaats past een opmerking over de grenzen die aan het onder
werp van dit boek gesteld zijn. De zonen van Frans van Hoogstraten, 
David (1658-1724) en Jan (1662-1736), behoren tot de bekendste Neder
landse literatoren en geleerden uit de decennia rond 1700. Het valt niet 
moeilijk te beargumenteren dat hun rol, met name die van David, in hun 
eigen tijd groter is geweest dan die van hun vader en oom in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw. Toch houdt dit onderzoek op bij de dood 
van Frans van Hoogstraten in 1696 en worden 'leven en werk' van zijn 
zoons buiten beschouwing gelaten. Slechts hier en daar wordt naar hen 
verwezen als dat meer licht kan werpen op de hoofdpersonen van dit 
boek. Er zijn voor genoemde chronologische beperking een aantal rede
nen, voornamelijk van praktische aard. 

In de eerste plaats zou een onderzoek naar David en Jan van Hoogstra
ten, indien het consequent analoog zou zijn opgezet aan het voorliggende 
naar Samuel en Frans, een resultaat opleveren dat zeker drie maal zo 
omvangrijk zou zijn en daarmee ook in de benodigde tijd het kader van 
een normaal onderzoek verre te buiten zou gaan. Alleen al de gedrukte 
oorspronkelijke literaire produktie en de reikwijdte daarvan van deze 
twee broers is immers van een heel andere ordegrootte dan die van 
Samuel en Frans. Ten tweede zou een onderzoek naar de volgende 
generatie Van Hoogstratens een kennis en begrip van het Neolatijn -
waarin David een belangrijk deel van zijn werk publiceerde - vergen die 
bij ondergetekende niet in voldoende mate aanwezig is. Tenslotte zou 
een onderzoek naar de sociaal-economische omstandigheden van althans 
David bemoeilijkt worden doordat de naar verwachting belangrijkste 
bron hiervoor, het Amsterdams notarieel archief, nog nagenoeg niet 
inhoudelijk toegankelijk is gemaakt. Eén en ander houdt uiteraard niet 
in dat een monografie over David en Jan van Hoogstraten - hun acta en 
scripta bieden voldoende stof voor twee aparte studies - niet wenselijk 
zou zijn. 

Aan het relaas van de familie Van Hoogstraten tussen ongeveer 1570 en 
1700 dient een overzicht vooraf te gaan van de bestaande literatuur over 
het onderwerp. 

De historiografie van de in dit boek behandelde leden van de familie 
Van Hoogstraten begint in het eerste kwart van de achttiende eeuw. In 
dit tijdvak stelden twee historici, de schildersbiograaf Arnold Houbraken 
(1660-1719) en de nazaat Jakobus van Hoogstraten (1700-1756) -
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onafhankelijk van elkaar - biografische notities samen over de Van 
Hoogstratens aan wie zij persoonlijke, respectievelijk overgeleverde 
herinneringen bewaarden. 

Houbraken was de eerste die na het Schilderboek van Karel van 
Mander uit 1604 een nieuw boek met schilderslevens uitgaf, de Groóte 
schouburgh der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen, dat tus
sen 1718 en 1721 in drie delen verscheen.3 Samuel van Hoogstraten nam 
in de Schouburgh een bijzondere plaats in. Houbraken was namelijk van 
1674 tot 1678 bij Van Hoogstraten in Dordrecht in de leer geweest en 
ontleende aan die periode niet alleen veel gegevens die hij in de extra 
uitgebreide passage over zijn leermeester noteerde,4 maar putte uit zijn 
herinnering aan die tijd ook tal van anekdotische bijzonderheden die hij 
verweefde met de levensbeschrijvingen van andere schilders.5 Bovendien 
was Houbraken later nauw betrokken bij het wel en wee van Samuels 
neven David en Jan van Hoogstraten, een andere bron van informatie 
over het leven van Samuel.6 Bijzonder veel feitelijkheden verstrekt 
Houbraken niet. daarentegen deelt hij de lezer wel het één en ander mee 
van de persoonlijke indrukken en anekdotes die hij aan zijn verblijf bij 

3) A Houbraken, De groóte schouburgh der Nederlantsche kunstschilders en 
schilderessen (3 din ; Amsterdam 1718-1721, herdr Maastricht 1943) P T A Swil-
lens.ed 

4) "En zoo myn pen wat ruimer in des zelfs Ievensbeschryving, als wel in andere, 
uitweid, men wyte het de verplichting, die ik zedert dat ik de eer van zyn onderwys in 
de konst gehad heb, in myn boezem heb gedragen, waar van ik my nu zal ontlasten, 
als die my niet schäme te zeggen, dat hy myn leermeester geweest is, en in den 
grondslag van al wat ik in de konst weet aan hem verschuldigt ben " (Houbraken, 
Groóte schouburgh, II, 122 (SvH, 18)) Houbraken vervaardigde ook gravures in bijla
ge 1, nrs 25-26 en bijlage 3, nr 56. J Loughman, 'Amold Houbraken', in Manjnissen, 
Zichtbaere werelt, 210 Vgl Τ J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn De levens van 
schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747) (Amsterdam, Atlanta 
1990) 100, 149, 347, η 69 aid Atlantis I 

5) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 122-132 (SvH, 18-25, vgl 17 en 28, η 2 
aid) 

6) M Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten leerling van Rembrandt', Kroniek 
van het Rembrandthuis (1989) nr 1,2-19, aid 14-15, Houbraken, Groóte schouburgh, 
II, 146, 167, 189, 191, III, 133, J L[oughman], 'Jan de Baen', in Manjmsscn, Zicht
baere werelt, 80, η 1 aid Ook bij de latere, zogeheten Poetenstnjd waar David en Jan 
partijen waren, speelde Houbraken een rol. E F Kossmann, 'De Poetenstnjd en J van 
Rijndorp', in Id , Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel 
in de 17e en 18e eeuw ('s-Gravcnhage 1915) 30-74 en recentelijk nog E Groenenboom-
Draai, De Rotterdamse woelreus De Rotterdamsche Hermes (1720-21) van Jacob 
Campo Weyerman Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuws periodiek 
(Amsterdam, Atlanta 1994) 205-223 Atlantis VIII 
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zijn leermeester had overgehouden. Zo vertelt Houbraken als significant 
detail dat Samuel van Hoogstraten "door eenen byzonder nayverenden 
geest tegens de konstenaren" werd gedreven, veroorzaakt door "yver-
zugt, en om dat hy niet dulden konde dat ymant hem voorby streefde in 
de loopbaan van de konst om de eerlaurieren."7 Samuels praktische zin 
en nuchterheid worden geïllustreerd in een anekdote waarin Houbraken 
vertelt over een notitie voor een catechisatiebijeenkomst, door hem 
tijdens lestijd op het plankje van zijn schildersezel neergelegd, dat 
handelde over Gods voorwetenschap van de zondeval. Samuel ontdekte 
dat papiertje en zou opgemerkt hebben: "Toen ik jong was deed ik ook 
zoo, en dacht, het is tydverdryf; maar toen ik wyzer wierd, ondervond ik 
dat het tyd verkwist was."s 

Als deze mededelingen nog wellicht bijdragen tot een beter begrip van 
Samuel van Hoogstratens loopbaan en persoonlijkheid, van de meeste 
andere notities van Houbraken kan dat niet gezegd worden. Houbraken 
maakt in zijn Schouburgh veel meer de indruk dat hij beoogt onderhou
dend proza te schrijven over interessante aspecten van kunstenaars
levens, dan verantwoorde biografieën van schilders te publiceren. Erg 
sterk is Houbraken zoals gezegd in de anekdotiek. In de veel kortere 
passages die hij in zijn boek aan Samuels vader Dirk van Hoogstraten en 
zijn broer Jan van Hoogstraten (1629 of 1630-1654) wijdt, heeft hij nog 
de meeste ruimte besteed aan het vertellen van een amusant voorval uit 
ieders leven.9 Intrigerend is dat Houbraken niet alleen beschikte over zijn 
eigen herinneringen aan Samuel van Hoogstraten, maar ook over een 
helaas nooit meer teruggevonden manuscript van zijn leermeester met 
eveneens een verzameling van schildersbiografieén.10 

Jakobus van Hoogstraten, kleinzoon van Samuels broer Frans van 
Hoogstraten, is de volgende biograaf. Ter inleiding op het nooit uitge
geven levensverhaal van zijn beroemde vader David van Hoogstraten 

7) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 123 (SvH, 18). 
8) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 129 (SvH, 22); cursivering van Houbraken; 

vgl. P. T. A. Swillens, 'Leven en werken van Arnold Houbraken', in: ¡dem, iii-xl, 
aid. xxi. 

9) Houbraken, Groóte schouburgh, I, 125-127 en II, 132-134 (vgl. SvH, 32-33, nr. 
5 en 46-47, nr. 34); Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 14-15. Vgl. het citaat van 
Jacob Campo Weyeraian over Houbraken bij J. A. Emmens, Rembrandt en de regels 
van de kunst (herdr.; Amsterdam 1979) 101. J. A. Emmens Verzameld Werk II. 

10) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 127 en n. * aid. (SvH, 21, vgl. 28, η. 2 aid. 
en 78-80, nr. 129). Andere uitlatingen over Samuel van Hoogstraten o.a. Ibid., I, 126, 
131, 279, 286. II. 2. 33, 48, 53, 108-109, 272-273; vgl. Swillens, 'Leven en wer
ken', xii. 
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schreef Jakobus ergens in het tweede kwart van de achttiende eeuw over 
"den oorsprong van het geslagt Van Hoogstraten" Veel nieuwe feiten 
echter levert deze notitie van amper twee bladzijden niet op Ze vult de 
schaarse gegevens van Houbraken nog wat aan met bijvoorbeeld de uit 
geen enkele andere bron bekende gegevens dat Frans van Hoogstraten 
op achtjarige leeftijd bij de Dordtse boekdrukker Abraham Andnessz 
(1614-1662) was gaan werken en dat Frans' ongetrouwde zuster Wil-
helmina (t na 1678) na de dood van zijn vrouw Hester de Coning 
(1628-1666) bij haar broer was ingetrokken.11 

Het enige behartenswaardige dat P. S. Schuil daarna vermeldde in de 
levensbeschrijving van Samuel van Hoogstraten, te vinden in de her
uitgave van diens Dieryk en Dorothé, uit 1833, was het nieuwe gegeven 
dat Van Hoogstraten in correspondentie had gestaan met de Dordtse 
koopman en filosoof Willem van Blijenberg (1632-1696) Schuil heeft 
deze brieven waarschijnlijk ook onder ogen gehad, omdat hij een 
karakterisering van Samuels geesteshouding geeft die hem heel goed 
rechtstreeks uit die epistels ingegeven kan zijn 12 Schuil werd bij zijn 
biografische schetsje naar eigen zeggen geholpen door de geleerde die 
in zijn onvermoeibare speurzin en gulle mededeelzaamheid uitzonderlijk 
veel gegevens heeft opgedolven, dr Gilles Dionysius Jacobus Schotel 
(1807-1892) 

Zoals Houbraken het voordeel had Samuel van Hoogstratens leerling 
te zijn geweest, zo kon Schotel profijt trekken van zijn vriendschap met 
een verre nazaat, dominee Jacob François van Hoogstraten Uit een brief 
van de laatste aan Schotel uit 1859 blijkt dat de vorser reeds lange tijd 
familie-papieren onder zich had die Van Hoogstraten dringend terug
vroeg 13 Deze papieren heeft Schotel waarschijnlijk gebruikt voor zijn 

11) Jakobus' stuk bevindt zich in het familiearchief Van Hoogstraten, J S F van 
Hoogstraten, Thompson, Ct, Verenigde Staten SvH, 26-27 en Roscam Abbing, 'Jan 
van Hoogstraten', 4-6 Op basis van dit stuk en een aantal andere bronnen, onder andere 
Houbraken, schreef Jakobus' neef François van Hoogstraten (1689-1760), zoon van 
Frans' tweede zoon Jan van Hoogstraten, in 1756 een familicgcncalogic (eveneens in 
het familie archief) die passages over de hier behandelde Van Hoogstratens bevat 
(Ibid , 6) 

12) Ρ S Schuil, 'Voorbcngt [enz ]', m S van Hoogstraten,Dierijk en Dorothe, of 
de verlossing van Dordrecht Dramatisch dwhtstuk (Dordrecht 1833) Ρ S Schull,ed , 
ïx-xii en 1-15, aid 3 Vgl bijlage l.nr 20enJ L van Dalen,'Samuel van Hoogstraten 
en zijn "Dieryk en Dorothé'", Nederland 53 (1901) 1,213-231, aid 213-215 

13) J F van Hoogstiatcn aan G D J Schotel, 7 februari 1859 en idem, 25 sep
tember 1868 RUL, В PL 1930 en Ltk 1524, M Roscam Abbing, Van Hoogstraten 
Iconografie van een familie (Amsterdam 1987) 135 
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uitgebreide artikel in drie afleveringen in de jaargangen 1850 en 1851 
van de Vaderlandsche Letteroefeningen. Schotel kon voor zijn artikel 
ook steunen op zijn grote eruditie en kennis, met name van wat toen het 
Dordtse gemeente-archief was, en van de in de zeventiende eeuw in 
Dordrecht uitgebrachte dichtbundels. Nog groter was Schotels verdienste 
omdat hij, zoals zijn gewoonte was, al zijn beweringen staafde met 
ook voor de hedendaagse onderzoeker nog terugvindbare bronvermel
dingen.14 

Goed beschouwd hebben alle schrijvers over de familie Van Hoogstra
ten die ná Houbraken optraden - veelal schreven zij in de eerste plaats 
over Samuel - zich vooral nuttig gemaakt door het verzamelen van 
zoveel mogelijk feitenmateriaal. Daarbij corrigeerden en completeerden 
zij steeds de resultaten van hun voorgangers, terwijl ze voor een poging 
tot karakterbeschrijving - althans van Samuel - terugvielen op de door 
Houbraken beschreven voorvallen ten huize van diens patroon. Zoals 
Schotel zijn resultaten steeds keurig verantwoordde, zo zette G. H. Veth 
in de late jaren 1880 nog een stap verder door de juistheid van data en 
gebeurtenissen waar nodig ook zorgvuldig te beredeneren. Veth nam 
over Dirk, Samuel en Jan van Hoogstraten ieder een artikel op in zijn in 
het periodiek Oud-Holland gepubliceerde reeks over Dordtse schilders. 
Van alle drie somde Veth de belangrijkste levensfeiten op, voordat hij 
in het kort een aantal schilderijen van hen besprak, waarbij onder andere 
recente veilingcatalogi hem ten dienste stonden.15 

Het is Schotel geweest die als belangrijkste bron fungeerde voor A. J. 
van der Aa's notities over de Van Hoogstratens in diens bekende 
biografisch lexicon - soms wordt Schotel letterlijk overgeschreven - , 
terwijl de bijdrage van Schotel samen met die van Veth samengevat 
wordt in de lemmata van J. L. van Dalen en R. Zuidema in het Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Waarbij aangetekend zij dat 
Van Dalen als Dordts stadsarchivaris een enkel gegeven uit de door hem 
beheerde fondsen toevoegde.16 

14) G. D. J. Schotel, 'Het geslacht Van Hoogstraten', Vaderlandsche Letteroefe
ningen (1850) II, Mengelwerk, 382-400, 549-570 en (1851) II, Mengelwerk, 46-59. 

15) G. H. Veih. 'Dirk van Hoogstraten', Oud-Holland4 (1886) 272-277; Id., 'Aan-
teekeningen omtrent eenige Dordrcchische schilders, XVII. Samuel van Hoogstraten' 
en 'XVIII. Johan of Hans van Hoogstraten', Ibid. 1 (1889) 229-247 en 298-299. 

16) A. J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Ш.2 (Haar
lem 1864) 1150-1158; [J. L.] van Dalen, 'Hoogstraten (Dirk van)', in: NNBW, IV, k. 
779-780; Id., 'Hoogstraten (Samuel van)', in: Idem, VIII, k. 836-838 en [R.] Zuide
ma, 'Hoogstraten (Frans of François van)', in: Idem, k. 833-834. Van Dalen heeft zich 
waarschijnlijk deels gebaseerd op een eerdere aanzet tot een in manuscript gebleven 

I 7 



Na Schotel en Veth was in het Interbellum een derde onderzoeker 
uitermate actief in het verzamelen van feitelijke gegevens over de familie 
Van Hoogstraten De luitenant generaal der artillerie Jan Willem Pieter 
van Hoogstraten (1860-1941), gouverneur van de Koninklijke Militaire 
Academie en adjudant in bijzondere dienst van koningin Wilhelmina, 
stelde een nooit uitgegeven genealogie op van zijn geslacht vanaf de 
eerste Antwerpse voorvaders uit het midden van de zestiende eeuw. Dit 
Familieboek, zoals het hier verder geciteerd zal worden, was gebaseerd 
op een eerdere genealogie door een François van Hoogstraten uit 1756 17 

J W Ρ van Hoogstraten vulde dit laatste manuscript aan met zelf 

verzamelde gegevens, waarbij hij werd geholpen door dr Abraham 

Bredius die voor hem welwillend Hoogstratana uit zijn van her en der 

verzamelde collectie archiefstukken met vermeldingen van kunstenaars 

liet afschrijven en opsturen Bovendien heeft Jan Willem Pieter de mo 

gelijkheid gehad de inmiddels geklapperde Dordtse notariële archieven 
te doorzoeken èn heeft hij onderzoek gedaan in Antwerpen, waardoor hij 
biografische feiten van de oudere generaties kon achterhalen 18 In de 
lastige structuur die genealogische verhandelingen nu eenmaal eigen is, 
heeft Van Hoogstraten de hem bekende feiten over zijn voorvaders 
genoteerd In een enkel geval nam hij ook de moeite een notariële akte 
in extenso af te schrijven De aard van zijn werk brengt met zich mee 
dat J W Ρ van Hoogstraten zich nauwelijks aan enige interpretatie of 

synthese heeft gewaagd, waar de tekst verhalend is, gaat het voor 

namelijk om citaten van de Van Hoogstratens zelf, Houbraken of latere 

schrijvers waarin volgens de auteur waardevolle informatie over zijn 

voorvaders meegedeeld wordt 1 9 

De eerste meer synthetiserende beschouwing over een Van Hoogstra

ten werd in 1921 gepubliceerd door A G van Hamel (1886-1941) in het 

Roíterdamsch Jaarboekje 20 Natuurlijk bekeek Van Hamel Frans van 
Hoogstraten in de eerste plaats vanuit Rotterdams oogpunt Niet alleen 
wees hij enige plaatsen in de stad aan waar Frans' boekhandel gevestigd 

levensbeschrijving van Samuel van Hoogstraten van zijn hand GAD, Handschrif 
tenverzameling, inv nr 707 

17) Supra, noot 11, ook het Familieboek wordt in het familiearchief bewaard Vgl 
Roscam Abbing, Iconografie, 127, 132, 147-148 en SvH, 7 Het Familieboek draagt op 
het eerste blad de titel Aanteekemngen betreffende het geslacht Van Hoochstraten 
later Van Hoogstraten, het gedeelte dat de hier behandelde generaties beslaat, is 82 
vellen groot 

18) Familieboek, f 1 19) ¡bid, bijv f 27, 39, 48 
20) A G van Hamel, 'François van Hoogstraten (1632-1696)', RotterdamschJaar 

boekje, 2e reeks, 9 (1921) 48 66 
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was geweest, maar ook plaatste hij hem in het intellectueel-vrijzinnige 
milieu dat in het midden van de zeventiende eeuw in Rotterdam actief 
was. Aan de hand van Frans' Mengeldichten stelt Van Hamel de lezer 
voor hoe het geestelijk-vriendschappelijk verkeer tussen Joachim Ou-
daan (1628-1692), Heiman Dullaart (1636-1684) en Frans van Hoog
straten ongeveer verlopen zou moeten zijn. Op twee kwesties gaat Van 
Hamel specifiek in: op de strubbelingen die Frans van Hoogstraten had 
met de Munt van Holland en op diens neiging tot het katholieke geloof. 
Van Hamel gaat ervan uit dat Van Hoogstraten daadwerkelijk over
gegaan is en voert min of meer als verontschuldiging en verklaring voor 
die overgang Frans' erasmianisme aan. Ondanks het vrijblijvende en 
meer verstrooiende karakter van Van Hamels bijdrage, is het de eerste 
geslaagde poging om meer lijn te brengen in het verhaal van een Van 
Hoogstraten. 

Een nog duidelijkere en ook omvangrijkere interpretatie van het leven 
van een Van Hoogstraten werd neergelegd in een studie over Samuel 
van Hoogstraten uit 1984, opgesteld door Celeste Brusati.21 In deze 
ongepubliceerde PhO-thesis wordt een theorie ontwikkeld over de visie 
van Samuel van Hoogstraten op 'pictoriale representatie'. Verwijzend 
naar het werk van haar promotor Svetlana Alpers, met name The art of 
describing,22 zet Brusati uiteen, hoe Samuel in zijn beeldende werk zijn 
eigen identiteit 'beschreef' - maar vooral zo voordelig mogelijk repre
senteerde -, en hoe hij daarbij zijn kunst gebruikte als 'oog op de wereld'. 
Op de wereld zonder meer, te verstaan als de werkelijkheid zonder 
"belering of verhulling". Brusati's dissertatie is een kunsthistorisch 
onderzoek, dat voor een belangrijk deel een plaats vindt in de discussie 
over 'schijn en werkelijkheid' in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.23 

Dit boek zal hier dus ook slechts gebruikt worden voor zover het, uit zijn 

21) С A Brusati, The nature and status of pictorial representation in the art and 
theoretical writing of Samuel van Hoogstraten (ongepubl PhD-thesis, University of 
California, Berkeley 1984) - een afdruk hiervan bevindt zich in GAD, Handschriften-
verzameling, nr. 3051 - in 1995 in sterk gewijzigde vorm te verschijnen onder de titel 
Artifice and illusion The art and writing of Samuel van Hoogstraten bij Chicago Uni
versity Press, zie ook· Id., 'Samuel van Hoogstratens Hooge schoole of de Zichtbaere 
werelt', in Manjmssen, Zichtbaere werelt, 65-71 

22) S Alpers, The art of describing Dutch art in the seventeenth century (Chicago 
1983) 

23) Brusati verwijst impliciet naar de discussie tussen voor- en tegenstanders van 
de iconologische benadering van zeventiende-eeuwse schilderkunst, vgl voor een 
recent overzicht R. L Falkenburg, 'Recente visies op de zeventiende-eeuwse Neder
landse genre-schilderkunst', Theoretische Geschiedenis 18 (1991) 119-140 en E J. 
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eigen bronnen en methoden, iets zegt over Samuels persoonlijkheid. Een 
belangrijke conclusie van Brusati in dit opzicht is dat Samuels schilderij
en en geschriften - van zijn scripta heeft zij echter slechts voornamelijk 
het hoofdwerk Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst bestu
deerd - op overtuigende wijze aantonen hoe hij zich zowel maatschap
pelijk als in de uitoefening van het ambacht zelf, wenste te onderscheiden 
van zijn vakgenoten.24 

Dit is een conclusie die hier wel enigszins gemodificeerd en genuan
ceerd, maar zeker niet tegengesproken zal worden. Wel moet aange
tekend worden dat in Brusati's werkwijze de gewilde en soms zelfs 
geforceerde argumentatie storend werkt. Bovendien valt één en ander 
meer dan eens terug te voeren op een onjuiste lezing van de bronnen. Zo 
interpreteert zij een passus bij Houbraken waar deze, slechts om Samuels 
ambitie te illustreren, zegt dat '"er geen deel van de konst [was], zoo 
anderen hem daar in schenen voor uit te willen draven, of hy volgde hen 
straks op de hielen", als een bewijs voor Samuels wil om een bij uitstek 
universeel meester te zijn, "to encompass the entire visible world in his 
art."25 Het meest in het oog springende voorbeeld van Brusati's over
trokken interpretaties is wel de noot waarin zij de in de huwelijks-
boeknotitie van Samuels echtverbintenis gebruikte termen "'jongman'" 
en "'jongvrouw'" als "aristocratic titles" leest.26 

Wat Brusati niet heeft gedaan - en wat ook haar bedoeling niet is ge
weest - is het completeren en ordenen van het vele foutief overgeschre
ven, inmiddels wijdverspreid gepubliceerde èn nog ongepubliceerde 
feitenmateriaal over Samuel van Hoogstraten. Dat werd de laatste jaren 
ondernomen door Michiel Roscam Abbing in samenwerking met onder
getekende. Alle bekende gegevens werden, verdeeld over de hoofdstuk
ken bronnenchronologie, primaire bibliografie, schilderij vermeldingen in 
zeventiende- en achttiende-eeuwse bronnen en chronologische rang
schikking van gesigneerde schilderijen, in één compilatie bijeenge
bracht.27 

Sluijter, 'Hoe realistisch is de Noordnedcrlandse schilderkunst van de zeventiende 
eeuw? De problemen van een vraagstelling', Leidschnft Historisch Tijdschrift 6 
(1990), nr 3. De werkelijkheid achter vernis zeventiende-eeuwse schilderkunst, 5-39 

24) Brusati, Samuel. 4, bijlage 1, nr 26. 
25) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 123 (Svtf, 18-19), Brusati, Samuel, 5 en 

10, n. 15 aid (cursivering van Brusati); ook. Id., 'Samuel van Hoogstraten', 70 en η 
25 aid. Houbraken vervolgt met een opsomming van door Samuel geschilderde genres 

26) Brusati, Samuel, 127, η. 54 aid. (cursivering van Brusati). 
27) SvH. Hier verdient ook de eerdere studie van Roscam Abbing, Iconografie, 

vermelding. 
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Behandeling van de historiografie die hier nog niet aan bod is geweest, 
bestaande uit een artikel van mijn eigen hand over Samuel en één over 
Frans van Hoogstraten, kan achterwege blijven, omdat beide bijdragen 
als voorstudies voor dit onderzoek dienden en in de desbetreffende 
paragrafen verwerkt zijn.28 

28) P. Thissen, 'De schilder Samuel van Hoogstraten en zijn literaire aspiraties', 
Ex Tempore Historisch Tijdschrift KU Nijmegen 12 (1993) 117-126 en Id., 'Frans van 
Hoogstraten (1632-1696)', in: O. S. Lankhorst, red., Rotterdamse libraires in de zeven
tiende en achttiende eeuw [werktitel; te verschijnen in 1995]. 
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II. OPMAAT· DE SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN 

DE FAMILIE VAN HOOGSTRATEN 

IN ANTWERPEN, DORDRECHT EN 'S-GRAVENHAGE 

1. De familie Van Hoogstraten in Antwerpen 
In de 5 juli 1883 gedateerde aflevering van het Algemeen Neder

landsen Familieblad werd door een onbekend gebleven inzender de 
vraag opgeworpen of er een genealogisch verband zou kunnen bestaan 
tussen het geslacht Van Lalaing, graven van Hoogstraten, en de onder 
hetzelfde topomem bekend staande familie waarvan enige zestiende- en 
zeventiende-eeuwse generaties hier de bijzondere aandacht vragen. Na 
het stuk volgde nog een oorkonde, waarbij graaf Willem III in 1328 een 
zekere "Gheret van der Hogherstraten Diercx veren Bauen Soens Soen" 
met een tiende te Koudekerke beleende.1 Jan Willem Pieter van Hoog
straten vond in de oude historische literatuur over Antwerpen een lijst 
van in 1328 door Lodewijk II van Male, graaf van Vlaanderen, gevangen 
genomen ambachtslieden, waarop een Gherard van Hoghestraten voor
komt.2 Een andere bron zegt dat op 9 december 1432 hertog Filips de 
Goede van Bourgondie 'de bewijzing confirmeerde, gedaan door Adnaan 
van Matenesse aan Janne Gemtsdochter van Hoogstraten van een huwe-
lijksgave van 26 pond per jaar uit de renten van 20 morgen land in de 
Spaanse polder.'3 Deze losse referenties vormen de enige thans voor
handen zijnde gegevens daterend van vóór de zestiende eeuw die licht 
zouden kunnen werpen op de herkomst van het geslacht Van Hoog
straten. 

Met de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd en de daarmee 
gepaard gaande substantiële uitbreiding van het bronnenmateriaal, blij-

1) 'Het geslacht Van Hoogstraten', Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883) nr 
2, 5 juli, 5 De verwantschap met deze 'Rijnlandse' Van Hoogstratens werd nog 
aangevuld en uitgebreid door A A Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van 
aanzienlijke Nederlandsche famihen, met genealogische en heraldische aanteeke-
ningen (3 din, Groningen 1888) II, 79, maar weerlegd door G Eschauzier, 'Het 
Rijnlandsche geslacht Van Hoogstraten', Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch 
Genootschap "De Nederlandsche Leeuw" 29 (1911) к 169-177, aid к 169 

2) Familieboek, f 1-2, F H Menens en K. L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen 
sedert de stichting der stad tot op onze tyden (8 din , Antwerpen 1843-1853) II, 582. 

3) W Bezemer, 'Nadere stukken over het geslacht Van Matenesse', De Navorscher 
45 (1895) 632-639, aid 635 
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ken ook de directe voorvaders van de hierna te behandelen personen uit 

het duister te treden. In ieder geval wordt dan de geografische herkomst 

van de familie Van Hoogstraten ontwijfelbaar: die ligt in Antwerpen. Het 

ligt daarom voor de hand dat de naam, net als die van de bekende 

adellijke familie, ontleend is aan de hemelsbreed op zo'η 40 kilometer 

afstand van de hoofdstad der tegenwoordige provincie Antwerpen gele

gen plaats Hoogstraten. Anderzijds valt ook te denken aan een Hoog

straat in de stad waarin één of meer van de stamvaders ooit gewoond 
zouden kunnen hebben.4 Hoe het ook zij, het is mogelijk zich aan de 
hand van de navolgende summiere gegevens een beeld te vormen van de 
familie Van Hoogstraten zoals die in de zestiende eeuw in de Scheldestad 
misschien heeft geleefd en gewerkt.5 

Het oudste archiefstuk met betrekking tot de hier bedoelde familie Van 
Hoogstraten dateert van 28 april 1534. Dan vermaakt de weduwe Agatha 
Jansdochter der Kinderen, moeder van de overleden Johanna van den 
Velde, die in leven echtgenote was van wijlen Adnaen van Hoogstraten, 
aan haar kleinzoon Dierick van Hoogstraten de helft van al haar goederen 
en erfrenten. Behalve de laatstgenoemde blijven de andere personen 
verder onbekend. We weten slechts dat de echtgenoot van Agatha der 
Kinderen, een zekere Willem Romboutsz van den Velde, brouwer was te 
Wommelgem.6 

Enige jaren nadat zijn beide ouders overleden waren, op 8 februari 
1537, trouwde Dierick van Hoogstraten ten overstaan van onderpastoor 

4) W Lampen, 'Geografische familienamen', Gens Nostra 18 (1963) 13, 16, vgl 
M Gottschald, Deutsche Namenkunde Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung 
und Bedeutung (3 Aufl, Berlin 1954) 332 

5) Hier zij vooraf vermeld dat dit beeld vooral steunt op het onderzoek dat de eerder 
genoemde J W Ρ van Hoogstraten in de jaren 1920 en 1930 in onder meer de 
archieven van de stad Antwerpen uitvoerde Verder ook 'Genealogie Van Hoog
straten', Nederlands Patriciaat 5 (1914) 206-212 en 51 (1965) 58-80, aid 58-59 
Tenzij anders vermeld zijn de hiernavolgende gegevens betreffende Dierick van Hoog
straten en zijn kinderen afkomstig uit het Familieboek, f 1-23, waaruit de gegevens 
betreffende voornamelijk dopen, trouwen en begraven geexcerpeerd zijn in Roscam 
Abbing, Iconografie, 128-129. 

6) Een schilder Jan der Kinderen, in 1540 als leerling, in 1551 als vnjmeester 
ontvangen, komt nog voor in Antwerpen in 1584-1585 J van Roey, 'De Antwerpse 
schilders in 1584-1585 Poging tot sociaal-religieus onderzoek', Jaarboek van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1966) 107-122, aid 122, Ph 
Rombouts en Th van Lenus eds , De Liggeren en andere historische archieven der 
Antwerpsche Sint Lucas-gilden I Les Liggeren et autres archives historiques de la gilde 
anversoise de Saint Luc (2 din, Antwerpen, 's-Gravenhage 1864-1876, herdruk 
Amsterdam 1961) I, 140, 175, 228, 303, 338 
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Anthonis onder de Linde van de Sint Joris-stadsparochie met Barbara de 
Quinchy, dochter van Anthonis de Quinchy en Babtistine Martinsdochter 
de Rapallo. De namen van de laatsten duiden op een buitenlandse 
afstamming, wellicht van Franse, respectievelijk Italiaanse kooplieden, 
die in het midden van de zestiende eeuw te Antwerpen bepaald geen 
zeldzame verschijning waren.7 In ieder geval was de familie van Diericks 
vrouw, al werd ze ook wel met het alias Sansterre aangeduid, niet geheel 
onbemiddeld. In 1556 verkocht Dierick aan zijn schoonzuster Johanna 
de Quinchy, getrouwd met een zekere Jacques de Sury, een "beemt" uit 
zijn aandeel in de erfenis van zijn grootmoeder van moeders kant. 
Waarschijnlijk gebruikte hij de opbrengst om van Anthonis en Steven de 
Rapallo, broers van zijn schoonmoeder, een hoekhuis op de Catelijnevest 
te kopen. In 1563 kocht hij nog een waarschijnlijk aanpalend pand in de 
Lange Nieuwstraat. Dan ook wordt Diericks beroep genoemd: hij blijkt 
"cousenmaker" te zijn geweest. Het is overigens niet uitgesloten dat hij 
later ook het vak van houtsnijder uitoefende, aangezien een "Dierick van 
Hoochstraete" in augustus en september 1570 wordt genoemd als graveur 
en leverancier van enige initialen aan het drukkersbedrij f van Christoffel 
Plantijn.8 

Het is Diericks tweede zoon, Franchoys, die als overgrootvader van 
Samuel en Frans van Hoogstraten hieronder uitgebreider besproken zal 
worden. Om echter diens 'genealogisch-biografische context' inzichtelijk 
te maken, zullen hier eerst kort de lotgevallen van zijn broers en zusters 
in (vermoedelijke) volgorde van geboortedatum beschreven worden. 

2. Broers en zusters van Franchoys van Hoogstraten 
Uit het huwelijk van Dierick van Hoogstraten en Barbara de Quinchy 

werden, behalve Franchoys, nog tenminste zes kinderen geboren. 
Hans of Jan van Hoogstraten (t na 1599) kocht in 1581 een huis met 

grond, genaamd "die Drye Mollen" in het Kipdorp te Antwerpen waar 
hem door de ambtman jonker Johan van Stralen het voorrecht van tien 
jaar gratis wonen was verleend "van wegen synder officien" voor de stad. 

7) Zie o a.. H. van der Wee, 'Handel in de Zuidelijke Nederlanden', in. NAGN, VI, 
75-97, aid 82-83 

8) A. J. J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas & dans les 
provinces belges des origines jusqu'à la fin du XVIIle siècle II Le XVIe siècle. Les 
graveurs-illustrateurs (Pans 1934) II, 168 en η 5 aid ; L. Voet, The Golden Com
passes A history and evaluation of the printing and publishing activities of the Officina 
Plantiniana at Antwerp II The management of a printing and publishing house in 
renaissance and baroque (Amsterdam enz. ζ j.) 236 en η 11 aid. 
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Het pand was belast met 24 pond, twaalf stuivers en diende hetzelfde 
jaar als onderpand voor een lening van 250 pond groot Vlaams die Hans 
afsloot bij Chnstiaen Claesz. Voorts werd hem in 1580 vanwege de 
magistraat het remboursement toegezegd van 100 gulden als aflossing 
van een door hem verleende bijdrage aan een stedelijke lening.9 Ook van 
zijn godsdienstige gezindheid blijkt iets: Hans' eerste zoon Arnoldus 
werd, enkele dagen na zijn geboorte, in de Onze Lieve Vrouwekerk 
gedoopt op 2 februari 1563; zijn tweede zoon Johannes echter, geboren 
rond 1566, ontving het doopsel pas op 32-jarige leeftijd, en wel in 
dezelfde kerk op 5 maart 1598.10 Tussentijds was het gezin klaarblijke
lijk overgegaan tot de doopsgezinde religie. 

Een andere zoon van Dierick, Willem van Hoogstraten (geboren in 
1542 of 1543), werkte in 1560 als leerling-schilder bij Jan van Schille, 
wellicht familie van de vrouw van zijn oomzegger Johannes. Hij wordt 
in 1561 als meester genoemd.11 Willem zelf heeft zich, juist vóór het 
aflopen van het bekende, door Alexander Farnese in 1585 aan niet-katho-
lieken gegeven vierjarig respijt,12 tot de Roomse kerk bekeerd, toen hij 
op 20 september 1589 met dispensatie van de roepen in de Onze Lieve 
Vrouwekerk trouwde met Elizabeth Sneuwaters. Bij dezelfde gelegen-

9) Ρ Gcnard.ed , 'Verzameling getiteld "Collegiale actenboecken" van 1577-1583 
(Vervolg [mei-november 1580])', Antwerpsch Archievenblad 17 (1880) 308-479, aid 
398, η 1 aid , 407, nr 89 

10) Dit waarschijnlijk met het oog op zijn voorgenomen huwelijk, dat vier dagen 
later, met als getuige genoemde jonker Van Stralen, "cum consensu vicanatus et 
dispensatone proclamationum qui ecclesiae Romanae restituitur", tussen hem en Lu-
cretia van Schelle gesloten werd {Familieboek, f 7-8). Zie ook Roscam Abbing, 
Iconografie, 129. 

11) Zie vonge noot Liggeren, 221, 227 Dit feit werd ook opgemerkt door Veth, 
'Dirk van Hoogstraten', 272 en door Brusati, Samuel, 52, η 24 aid , beiden naar 
aanleiding van С Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunst
schilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen 
tijd III (Amsterdam 1859) 730 Van deze Van Schille is bekend dat hij wegens door 
hem vervaardigde tekeningen met ketterse voorstellingen met het Antwerpse justitiële 
apparaat in aanvaring kwam Ρ Génard, ed , 'Index der Gebodboeken', Antwerpsch 
Archievenblad 1 (1864) 120-464, aid 289 en ld , ed , 'Ordonnantien van het Ant
werpsch magistraat, rakende de godsdienstige geschillen der XVIe eeuw', Ibid 2 
(1865) 308-472, 3 (1866) 1-463 en 4 (1867) 1-382, aid. (1865) 415, doc nr 84 Dit 
geval deed zich voor in 1567, in 1584-1585 wordt een letterschilder Jan van Schille 
vermeld als "katholiek" Van Roey, 'Antwerpse schilders in 1584-1585', 118 en Lig
geren, I, 701 Zie ook G Mamef, 'Repressie en censuur in het Antwerps boekbednjf, 
1567-1576', De Zeventiende Eeuw 8 (1992) 221-231, aid 222 en 228, η 11-14 aid 

12) Zie o a . L E Halkin. 'Het katholiek herstel in de Zuidelijke Nederlanden 
1579-1609', in NAGN, VI, 344-351, aid 345-346 
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heid werden zijn beide kinderen Abraham en Sara gedoopt. Vermeldens
waard is nog dat hij in 1579, evenals Hans, onder de contribuanten aan 
de lening à 52.000 gulden van stadswege was. Willems bijdrage evenwel 
bedroeg het dubbele van die van zijn broer, namelijk 200 gulden.13 

Adriaen van Hoogstraten was de tweede emigrant, naast Franchoys, 
onder de kinderen van Dierick en Barbara van Hoogstraten. Geboren in 
1558, komt hij in 1581 voor in de Antwerpse stedelijke Gebodboeken 
als aangeklaagde wegens het ongeoorloofd opkopen van gouden en 
zilveren munten.14 Op 29 december 1584 staat zijn naam op een lijst van 
in totaal 77 personen die, op straffe van confiscatie van hun goederen, 
ter verantwoording geroepen werden, omdat ze zonder toestemming van 
het stadsbestuur Antwerpen klaarblijkelijk voorgoed verlaten hadden. 
Adriaen behoorde daarmee tot de burgers die, als geloof gehecht moet 
worden aan de preambule op het betreffende plakkaat, "vande vermo-
ghenste ende gequalificeerste wesende, ende haer welvaren ende ryck-
dommen in goeden tyt binnen der selver [de stad Antwerpen] gewonnen 
ende vercreghen hebbende", heimelijk vluchtten, zodat "de stadt gescha
pen ware, lancx soo meer, van heure borgheren ende ingesetenen ende 
besundere van deghene die meest vermoghen, gebloyt te wordden". Nu 
werden zulke geboden in deze jaren door de hand over hand toenemende 
emigratie bijna wekelijks uitgevaardigd, maar evenals bijna alle andere 
vluchtelingen liet ook Adriaen zich hieraan weinig tot niets gelegen 
liggen, ook niet bij de tweede en derde oproep op 12 en 28 januari 1585.15 

Waarschijnlijk was Adriaen dus al in het najaar van 1584 naar het 
Noorden getrokken, terwijl vast staat dat hij in ieder geval in de nazomer 
van 1585 te Amsterdam woonde, vanwaar hij echter al spoedig weer 
vertrok.16 In mei 1593 komt Adriaen van Hoogstraten voor het eerst voor 
in de notariële protocollen te Amsterdam. Als zijn beroep wordt dan 
"coopman" opgegeven. 

Een relevant document is vervolgens Adriaens testament, gedagtekend 
5 november 1599, verleden ten overstaan van notaris J. F. Bruyningen 
te Amsterdam. Op grond hiervan weten we dat hij met zijn zuster 

13) Génard, 'Collegiale Actenboecken', 402, nr. 47. 
14) Id., 'Index der Gebodboeken', 354. 
15) Id., 'Ordonnantien van het Antwerpsen magistraat' (1867), 202-205, doe. nr. 

606, aid. 203 en 158-159, doe. nr. 576 (citaat); vgl. Id., 'Index der Gebodboeken', 372, 
374. Zie: J. Briels, Zuidnederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische 
en cultuurhistorische studie (Sint-Niklaas z.j.) 80. 

16) J. G. van Dillen.ed., Amsterdam in 1585. Het kohier der capitale impositie van 
1585 (Amsterdam 1941) 68. 

11,2 17 



Janneken of Johanna in één huis woont, "gestaen buyten Corsgenspoort, 
uthangende den Vergulden Eenhoren".17 Bij die gelegenheid vermaakt 
hij een som van 200 carolusguldens aan de armen van de gereformeerde 
gemeente van Amsterdam en scheldt hij de schuld die zijn broer Hans 
aan hem heeft, groot 78 ponden Vlaams, kwijt, evenals een niet nader 
gespecificeerde schuld van zijn zuster Janneken. Zijn overige nalaten
schap verdeelt Adriaen onder zijn broers en zusters. Naar alle waar
schijnlijkheid omdat hij trouwplannen had, herriep hij dit testament het 
jaar daarop, op 22 november 1600. Ruim twee weken later werd zijn 
huwelijk met de 21-jarige Weyntgen Bencken Jansdochter voltrokken. 

Omdat Adriaen, net als Franchoys, die de stamvader is van de Van 
Hoogstraten-tak waar het ons hier eigenlijk om gaat, een Antwerpse 
wijkeling was uit de emigratie-beweging van de late zestiende eeuw, is 
het nuttig de sociaal-economische positie nader te beschrijven die hij te 
Amsterdam zo tussen zijn 26ste en 50ste levensjaar wist in te nemen.18 

Daarvoor bekijk ik allereerst de afkomst van Adriaens vrouw. Het blijkt 
dat Weyntgen Bencken bij haar huwelijk een lijfrente meenam die haar 
vader voor haar tegen 22 gulden per jaar had vastgezet toen ze acht jaar 
oud was. In 1601 assisteerde Adriaen bij de akte van huwelijkse voor
waarden gesloten tussen Carel Pels en zijn schoonzuster Jannetgen 
Bencken. De vader van de bruidegom, Eduard Pels, droeg onder meer 
1.000 pond groot Vlaams en juwelen bij, de vader van de bruid - Adri
aens schoonvader - 500 pond groot Vlaams contant, eenzelfde bedrag 
belegd in poldergrond en nog een lijfrente van 100 gulden per jaar. 

Adriaens schoonvader Jan Bencken, "een speculant", was één van de 
ingelanden die hun geld in de ontginning van de Zijpe-polder belegden. 
In 1605 echter was hij wegens zijn faillissement genoodzaakt zijn in hoog 
tempo opgekochte totale bezit van 1600 morgen land bij executie weer 
te verkopen. Waarschijnlijk bleef een klein stuk ervan nog in de familie, 
daar Adriaen in 1618 onder de ingelanden genoteerd staat, en hij in 1620 
in naam van zijn vrouw een perceel van ruim negen morgen verkocht.19 

17) J. G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat? (Amsterdam 1968) 51. 
18) Vgl. hiervoor ook: L. van Nierop, 'De bruidegoms van Amsterdam van 1578 

tot 160T, Tijdschrift voor Geschiedenis 48 (1933) 337-359, 49 (1934) 136-160, 329-
344 en 52 (1937) 144-162, 251-264, aid. т.п. (1934) 149-160. 

19) Zie: J. Belonje, 'Amsterdamsch grondbezit in de Zijpe omstreeks 1600', Jaar
boek van het Genootschap Amstelodamum 33 (1936) 37-42, aid. 40; Α. Zijp, 'Hoofd
stukken uit de economische en sociale geschiedenis van de polder Zijpe in de 17e en 
18e eeuw'. Tijdschrift voor Geschiedenis 70 (1957) 29-48, 176-188, aid. 34, п. 10 aid. 
en 44. 
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Reeds vanaf 1585 kenden Bencken en Adriaen elkaar, toen zij beiden in 
de Amsterdamse Warmoesstraat woonden - "in die tijd nog de rijkste en 
voornaamste buurt van de stad". Volgens de berekeningen van Van 
Dillen behoorden zij toen, met een aanslag in het kohier van de 'capitale 
impositie' van vijftien respectievelijk twaalf gulden tot de om en nabij 
600 (twee procent) rijkste burgers der stad, die toen ongeveer 30.000 
inwoners telde.20 

Uit Adriaen en Weyntgens testament uit 1604 blijkt dat de langst
levende van hen beiden bij de dood van de ander gehouden was 2.000 
pond Vlaams uit te keren aan de aangewezen voogden over hun kinderen, 
te weten Franchoys van Hoogstraten en Jacob Bencken. In een notariële 
akte van ruim 25 jaar later, gedateerd 2 april 1630, verklaart Willem 
Gerritsz van Wou aan het echtpaar Van Hoogstraten-Bencken 6.000 
gulden schuldig te zijn; dit terwijl in 1638 Weyntgen, haar man is 
inmiddels overleden, een prelegaat ter grootte van 2.000 gulden aan haar 
dochter Margaretha vermaakt.21 Deze op het oog willekeurige opsom
ming van financieel-huishoudelijke gegevens vraagt om interpretatie. 

20) Van Dillen, Amsterdam in 1585, xvi, xxxi, xxxiv, xxxvi, 68. 
21) Dat ook Adriaens kinderen hun stand ophielden, wordt wel bewezen door het 

feit dat zijn oudste dochter Barbara huwde met de patricierszoon Johan Schas, in 1650 
het buiten Vlijenburg te Voorburg - vlakbij het fameuze Hofwijck van Constamijn 
Huygens - kocht, en door de positie van renimccsler van Rijnland die zoon Adriaan in 
zou gaan nemen: A. W. de Vink, ' Voorburgsche buitenplaatsen', Die Haghe. Bijdragen 
en Mededeelingen (1903) 261-454, aid. 320, 348, 415; zie ook: Th. Morren, 'Huygens 
Hofwijck te Voorburg', Haagsch Jaarboekje (1897) 159-206, aid. 165. Vgl. L. J. С J. 
van Ravesteyn, 'Kwartieren van mr. Herman Gcrlings en diens echtgenote Henriette 
Schas', Algemeen Nederlandsen Familieblad 4 (1887) 18 en 'Schas', Ibid. 9 (1892) 
252. 

Over Diericks drie dochters valt veel minder te vermelden. Elisabeth van Hoog
straten trouwde met een zekere Roelant Coret, die optrad als vertegenwoordiger van 
zijn schoonvader bij de aankoop van diens tweede huis. Johanna kwam reeds aan bod, 
zij bleef ongehuwd en woonde in 1599 bij haar broer Adriaen in Amsterdam. Van 
Susanna tenslotte weten we slechts dat ze op 11 mei 1562 geboren werd en ver
moedelijk al vóór 1583 overleed. 

Overigens blijken er in de tweede helft van de zestiende eeuw nog meer Van 
Hoogstratens in Antwerpen voor te komen, die echter niet als familie geïdentificeerd 
kunnen worden: Brasati, Samuel, 52, η. 24 aid.; Liggeren, I, register, sub voce, alwaar 
ook vele mogelijke patroniemen. Een zekere Samuel van Hoochsiraten is in 1560 en 
1561 leerling-schilder {Liggeren, I, 334 en 345) en iemand met dezelfde naam wordt 
door Delen als "graveur hollandais" als leerling in 1588-1589 bij Jeroen Wiericx 
genoemd: Delen, Histoire de la gravure, II, Le XVIe siècle. Les graveurs d'estampes 
(Paris 1935) 42 en n. 1 aid.; vgl. Kramm, Levens en werken. III, 730 en F. H. W. 
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Om de financíele positie van de Van Hoogstratens enigszins te kunnen 
bepalen, moeten we de genoemde getallen relateren aan concrete groot
heden. Dan blijkt dat bijvoorbeeld de door Hans van Hoogstraten 
aangegane lening van 250 pond groot Vlaams gelijkstond aan de dage
lijkse onderhoudskosten van 15.000 personen; dat de aflossing van 100 
en 200 gulden door de stad aan Hans en Willem goed was voor 150 res
pectievelijk 300 zomer-daglonen van een 'metserdiender' en de schuld 
die Hans aan zijn broer Adriaen had overeenkwam met 857 van zulke 
daglonen.22 Een andere belangrijke aanwijzing vormen nog de bijdragen 
van Hans en Willem aan de stedelijke lening van 1579 die de magistraat 
van Antwerpen bij in totaal 300 personen afsloot. We kunnen er gerust 
van uitgaan dat deze mensen gerecruteerd waren uit de financieel sterkste 
laag van de stadsbevolking die zo'n 80.000 tot 100.000 mensen groot 
was, zeker als onder de groep die 200 gulden had bijgedragen bijvoor
beeld een lid van de familie De la Faille voorkwam.23 Het is met dit alles, 
ook gezien bijvoorbeeld de gegevens over het huizenbezit, niet gewaagd 
te veronderstellen dat de familie Van Hoogstraten, in ieder geval in de 
tweede helft van de zestiende eeuw, een behoorlijke welvaart kende, die 
de leden ervan zeker in staat moet hebben gesteld behalve in hun 
levensonderhoud te voorzien, zich een bepaald materieel en cultureel 
surplus te permitteren. 

Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca 1450-1700 I 
(Amsterdam 1949) 135 

22) Namelijk (bij benadering) gemiddelde onderhoudskosten per dag en per hoofd 
in Brabantse groot of penning (1586-1600) 5,66 

1 pond (groot) Vlaams = 360 Brabantse groot of penning 
250 pond (groot) Vlaams = (250 χ 360) 6 = 15 000 χ dagelijkse 

onderhoudskosten per hoofd 
gemiddeld zomer-dagloon van de metserdiender in Brabantse groot of penning (1585-
1600) 40 

1 gulden = 60 Brabantse groot of penning 
100 gulden = (100 χ 60) 40 = 150 zomer-daglonen 
200 gulden = (200 χ 60) 40 = 300 zomer-daglonen 

78 pond (groot) Vlaams = (78 χ 360) 40 = 857 zomer-daglonen 
Gebaseerd op E Schollicrs, Loonarbeid en honger De levensstandaard in de XVe 

en XVIe eeuw te Antwerpen (Antwerpen 1960) 90, 159, η 4 aid , 220 (appendix XX) 
en 226 (appendix XXI) 

Hel bepalen van (relatieve) rijkdom en armoede en het aangeven van posities in de 
sociale stratificatie in de vroeg-modeme tijd blijft desalniettemin een niet dan met 
reserves uit te voeren onderzoek E Hclin, 'La stratification des sociétés d'ancien 
régime', Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1971) 291-306 

23) Génard, 'Collegiale Aclenboecken', 403, nr 53 
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Onder Diericks zoons was Franchoys degene die net als zijn vader het 

beroep van "cousmaker" uitoefende. Geboren op 26 september 1541, 

horen we voor het eerst van hem wanneer op 26 april 1567 door Hendrick 

Roeffer en Wouter Diercz een verklaring van goed gedrag betreffende 

Franchoys van Hoogstraten wordt afgelegd. Rond deze tijd zal hij 

waarschijnlijk getrouwd zijn met Anneken Moelens, bij wie hij een zoon 

Hans krijgt, geboren op 21 september 1568 en negen dagen later in de 

Sint Walburgkerk te Antwerpen gedoopt.24 Een schepenakte de dato 17 

januari 1572 bewijst dat Franchoys op dat moment te Dordrecht woont.25 

Zo blijkt ook hij dus deel uit te maken van die belangrijke groep 

Zuidnederlanders die in de laatste decennia van de zestiende eeuw hun 

geluk in het Noorden gingen beproeven. De complexe problematiek van 

deze context behoeft een historiografische toelichting. 

3. Franchoys van Hoogstratens emigratie 

In een belangrijk artikel uit 1969 over de economie in de periode 

voorafgaand aan de traditionele begindatum van de Opstand heeft H. van 

der Wee een brede visie ontvouwd, die in haar beknopte helderheid mijns 

inziens ook als toelichting op het emigratievraagstuk uitstekend bruik-

24) Er is hier met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake van een 
vergissing die teruggaat op door de hier nog uitgebreid ter sprake komende Frans van 
Hoogstraten opgestelde genealogische notities, aanwezig in het familiearchief. Hij 
schrijft dat zijn grootvader Hans werd geboren "op St. Matlijsavont" in 1568. Frans' 
gelijknamige kleinzoon (zie supra. Inleiding, noot 11) maakte hiervan dat de datum 
dan "den 24. februarij" moest zijn, een fout die later door J. W. P. van Hoogstraten (en 
M. Roscam Abbing) werd overgenomen met de mogelijke verklaring dat de lange 
periode tussen geboorte en doop veroorzaakt werd door een zekere laksheid in de "ijver 
van de Antwerpsche Hoochstratens voor de R. K. kerk" (Familieboek, f. 10-11; vgl. 
Roscam Abbing, Iconografie, 129). Het is evenwel veel aannemelijker dat Frans van 
Hoogstraten in zijn aantekeningen 21 september bedoelde, de dag van Mattheüs de 
apostel en evangelist, dan 24 februari, de dag van de heilige Matthias, de leerling die 
tot opvolger van Judas werd gekozen (Handelingen 1:15-26) en die veel minder be
kendheid geniet, zie: D. Attwater, The Penguin dictionary of saints (Harmondsworih 
enz. 1965) 239. Penguin Reference Books R XXX. 

25) GAD, ORA, inv. nr. 729, transportregister 1571-1573, aktenr. 659; dal hier géén 
sprake is van persoonsverwisseling blijkt uit een akte van 26 februari 1573 over 
dezelfde persoon, waarin een "Pieterken Moelens zyn schoonmoeder" genoemd wordt 
(Ibid., aktenr. 762). Overigens namen J. W. P. van Hoogstraten (Familieboek, f. 11), 
J. W. A. Haagen Smit ('De connectie der Hoogstratens met de Hollandsche Munt', De 
Nederlandsche Leeuw 46 (1928) k. 105-110, aid. к. 106), M. Roscam Abbing (Dirck 
van Hoogstraten. Leven -portretten - werk (ongepubl. scriptie; Universiteit van Am
sterdam 1981)) en С Α. Brusati (Samuel, 23 en 52-53, η. 26 aid.) allen, op basis van 
dezelfde bron (ARA, Munt, inv. nr. 1, Resoluties van het college van het serment 
1581-1636, f. 15) aan dat Franchoys eerst niet lang vóór 1592 naar Dordrecht kwam. 
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baar is.26 De auteur ziet de belangrijkste oorzaak van de in de tweede 
helft van de jaren 1560 waarneembare maatschappelijke onrust in de 
onderbreking van de korte periode van expansie en hausse tussen 1559 
en 1564 door jaren van crisis en malaise, waarbij de recentelijk toege
nomen welvaart van de middenklasse ernstig bedreigd werd. Naar E. 
Scholliers had opgemerkt was de rebellie van 1566 dan ook voor een 
belangrijk deel een uiting van de groeiende angst bij de arbeiderklasse 
voor aantasting van haar pas verworven levensstandaard.27 We kunnen 
dit beeld nog wat scherper stellen door de concrete gang van zaken te 
Antwerpen in het derde kwart van de zestiende eeuw te bezien. 

Daar blijkt de baisse van 1567-1572 zich inderdaad op alle vlakken te 
manifesteren. De huishuren dalen scherp, er is sprake van een "absolute 
loonstagnatie" gecombineerd met gelijk blijvende graanprijzen. Het reële 
loon van de 'metserdiender' te Antwerpen daalt met maar liefst de helft. 
Hierbij komen factoren als de toenemende sociale repressie na de komst 
van de hertog van Alva als landvoogd in 1567, de specifieke moeilijk
heden die de belangrijke Antwerpse textielsector ondervindt na de 
opschorting van de Engelse lakenhandel en de grootste pestepidemie van 
de eeuw in 1571.28 

Ervan uitgaande dat de Van Hoogstratens zeker niet tot de 'arme 
gemeente' behoorden, maar veeleer tot de groep van kleine bezitters en 
ambachtslieden, de middenstand, dan zullen juist Franchoys en de zijnen 
de malaise het hardst hebben moeten ondervinden. In hun sociale groep 
werden misschien daarom velen gevonden die sympathiek stonden ten 
opzichte van de reformatorische beweging. Dát de familie met het 
protestantisme sympathiseerde is mogelijk, maar staat niet vast. Ook is 
het niet onmogelijk dat Franchoys doopsgezind is geweest, van zijn 
kleinzoon Dirk is dat in ieder geval zeker.29 Het lijkt evenwel het veiligst 

26) H. van der Wee, 'De economie als factor bij het begin van de Opstand in de 
Zuidelijke Nederlanden', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 83 (1969) 15-33. 

27) Scholliers, Loonarbeid en honger, 137, Van der Wee, 'Economie als factor', 
21 e.v. 

28) Scholliers, Loonarbeid en honger, 137, Van der Wee, 'Economie als factor', 
26, 28, 30. Zie ook. E. Scholliers, 'De lagere klassen. Een kwantitatieve benadering 
van levensstandaard en levenswijze', in. Antwerpen in de XVIe eeuw (Antwerpen 1975) 
161-180, aid. m η. 176, tabel II aid., R Lauwaert, 'Ambachten en nieuwe nijverheden', 
in: Idem, 143-160, aid m η 149, J Andricsscn, 'Het geestelijke en godsdienstige 
klimaat', in Idem, 203-232, aid. 218-221; Van der Wee, 'Handel in de Zuidelijke 
Nederlanden', 95-96 Vgl L Noordegraaf, Hollands welvaren7 Levensstandaard in 
Holland 1450-1650 (Bergen (Ν H ) 1985) 153-157 29) Infra. 
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aan te nemen dat hij - en rond 1570 denkelijk ook zijn broers en zusters 
- één van degenen was die zich van het katholicisme hadden afgekeerd, 
zonder dat zij zich al onmiddellijk bekenden tot een duidelijk onderschei
den nieuwe belijdenis: het is niet goed mogelijk de protestantiserende 
denominaties voor de Nederlanden in deze jaren precies te definiren.30 

Het zijn bijna steeds ambachtslieden, onder wie velen werkzaam in de 
textielsector - met name doopsgezinden - , die in de stedelijke Gebod-
boeken ter verantwoording opgeroepen worden en die behoren tot de 
uitwijkelingen; de daadwerkelijk gevonnisten daarentegen treft men juist 
onder de armeren aan.31 Overigens behoorde Franchoys tot de eerste, 
relatief kleine groep van migranten, die ongeveer 3,5 procent (circa 3.000 
personen) van de stedelijke bevolking uitmaakte; zijn broer Adriaen zou 
meegaan met de grote stroom van de jaren 1584-1585 en volgende.32 

Met de zekerheid dat Franchoys van Hoogstraten tussen 30 september 
1568 en 17 januari 1572 vanuit Antwerpen naar Dordrecht trok en zijn 
context in aanmerking nemende, kunnen we uit de in de literatuur 
geconstateerde tendenzen in deze jaren afleiden dat hij behoorde tot de 
allereerste groep van initiatiefrijke émigrés die de situatie in Antwerpen 
zo negatief beoordeelden dat zij gaarne hun heil zochten in het op dat 
moment veel gunstiger schijnende klimaat van de Noordelijke Neder-

30) Zie o.a : J. Decavele, Ontstaan van de evangelische beweging en ontwikkeling 
van de protestantse kerkverbanden in de Nederlanden tot 1580', in: Ketters en papen 
onder Fihps 11 (2e dr.;z.p. 1986) 41-57. Voor de kwantitatieve verhoudingen te Ant
werpen in deze periode, zie: Bnels, Zuidnederlanders in de Republiek, 251-252 en R 
Boumans, 'De getalssterkte van katholieken en protestanten te Antwerpen in 1585', 
Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis I Revue Beige de Philologie et 
d'Histoire 30 (1952) 741-798 

31) Génard, 'Ordonnantien van het Antwcrpsch magistraat' (1865), 371-472; vgl. 
Id , 'Index der Gebodboeken', 282-304. К. Vos, 'De doopsgezinden te Antwerpen in 
de zestiende eeuw', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 84 (1922) 311-390, 
aid т.п. 321-327. 

32) Bncls, Zuidnederlanders in de Republiek, 76-79; J van Roey, 'De bevolking', 
in. Antwerpen in de XVle eeuw, 95-108, aid 100-102, J Bnels, De Zuidnederlandse 
immigratie 1572-1630 (Haarlem 1978) 9-19. Vgl. F. Blockmans, 'Antwerpen in de 
XVle eeuw', in: Antwerpens Gouden Eeuw Kunst en kuituur ten tijde van Plantin 
(tentoonstellingscatalogus, Antwerpen 1955) 12-16, aid. 14-15 

Het verschillende tijdstip van vertrek van Adnacn en Franchoys kan verklaard 
worden door het leeftijdsverschil van zeventien jaar tussen de beide Van Hoogstratcns. 
Opvallend is dat beiden achter in de twintig waren op het moment van emigratie 
Zouden ze allebei de definitieve beslissing hebben genomen op het moment dat ze niet 
alleen voor de keuze gesteld werden, maar ook hun kans schoon zagen en de moge
lijkheid konden aangrijpen om elders een beslaan op te bouwen9 

II, 3 23 



landen. De relatief dramatisch verslechterde economische conjunctuur, 

gecombineerd met de zich sterk intensiverende sociale repressie maakten 

het voor de in een metropool als Antwerpen geëmancipeerde ambachts

man, afkomstig uit een redelijk welvarende familie en producent van een 

hoogwaardig luxeartikel, niet moeilijk het besluit tot vertrek te nemen.33 

Dat echter Franchoys van Hoogstraten behoord zou hebben tot de 

"losgestotenen, malcontenten, meestal eerst na lang gedragen ellende tot 

het besluit gekomen van uit te wijken, vaak vervuld van bitterheid jegens 

de omgeving, die hun geen brood meer kan geven", tot de "losgeslage-

nen, vol van wrok", zoals L. J. Rogier de "meerderheid der zestiende-

eeuwse emigre's" karakteriseert,34 lijkt in zijn geval wat overtrokken. 

Het blijft daarnaast niet uitgesloten dat voor Franchoys een protestantse 

gezindheid mede een beweegreden is geweest. 

Hier kan verder slechts worden gegist. De psychologische processen 

die mensen ertoe aanzetten zulke beslissingen te nemen, onttrekken zich 

nu eenmaal aan het waarnemend oog van de geschiedwetenschap.35 

33) Zie ook. W. P. Blockmans, Mobiliteit van cultuurdragers Zwaartepunten in de 
Bourgondische Nederlanden (Zutphcn 1981) 26 e.v. en W. Brûlez, 'De diaspora der 
Antwerpse kooplieden op het einde van de 16c eeuw', Bijdragen voor de Geschiedenis 
der Nederlanden 15 (1960) 279-306. Vgl. over het beroep van kousenmaker: F. Prims, 
'De statuten van het Aniwcrpsche lakengilde m het begin der 16de eeuw', Verslagen 
en Mededeehngen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 
(1939) 19-46, aid. 41. 

34) L. J. Rogier, 'Over karakter en omvang van de Nederlandse emigratie in de 
zestiende eeuw'. Historisch Tijdschrift 16 (1938) 325-367 en 17 (1939) 1-23, hier 
geciteerd naar de heruitgave in: Id., Terugblik en uitzicht I Historische opstellen (Hil
versum en Antwerpen 1964) 13-65, aid. 19-20, dit artikel is verhelderend om zijn 
slellingname tegen het traditionele beeld in de toenmalige vaderlandse (kerk)geschied-
schnjving, dat voorschreef dat de emigratie louter 'rehgionis causa' zou hebben plaats
gevonden: zie aid. 13-18 en ook 36-38 waar de schrijver spreekt over de nijpende 
situatie in de textiel-sector als "dé stimulans tot de zestiendc-ecuwsc emigratie" (36). 

35) Briels, Zuidnederlanders in de Republiek, 256-260, aid. 257, vgl. ¡bid , 79-80 
en Id , Zuidnederlandse immigratie, 15; J. J. Woltjer uitte forse knliek op Briels' 
Zuidnederlanders in de Republiek (recensie in Nederlands Archief voor Kerkgeschie
denis 66 (1986) 264-269), maar vooral ten opzichte van de problematiek als geheel en 
van Briels' stellingname tegenover de 'traditionele historiografie'; de bruikbaarheid 
van Briels' conclusies ten aanzien van individuele gevallen bestreed hij niet. Verder: 
A. L. E. Vcrheyden, Geschiedenis der doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in 
de XVIe eeuw (Brussel 1959) 117 e.v. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaam
se Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, klasse der letteren 
XXXVI; D. Nauta, 'Religieuze situatie bij het begin van de strijd', in: NAGN, VI, 
202-214, aid. т.п. 203-204 en R. Boumans en J. Craeybcckx, 'Het bevolkingscijfer 
van Antwerpen in het derde kwart der XVIe eeuw', Tijdschrift voor Geschiedenis 60 
(1947)394-405, aid. 404. 
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4. Aankomst in Dordrecht 
Om welke reden hij ook vertrokken is, te Dordrecht trof Franchoys bij 

aankomst een vooralsnog weinig gunstiger situatie aan dan in Ant
werpen. De krachtige magistraat, koningsgezind en gedwee jegens de 
centrale regering, onderdrukte elke dreigende rebellie of afwijking van 
de kerkelijke norm.36 Zo stelde in maart 1572 de beruchte schout Jan van 
Drencwaert nog twee doopsgezinden terecht. Waarschijnlijk mede omdat 
dit vonnis voltrokken werd op instigatie van de minderbroeders in de 
stad, deed dit de toch al geringe sympathie voor het justitiële apparaat 
onder de anticlericale bevolking nog verder afnemen.37 De oprukkende 
geuzen konden bij hun voorgenomen inname van Dordrecht dan ook 
gebruik maken van de bestaande latente ontevredenheid onder de burgerij 
en de massa in de stad. In juli 1572 ging de vroedschap - min of meer 
nolens volens - 'om' en kwamen de geuzen Dordrecht binnen. Dezelfde 
maand nog verzamelden in de stad de Staten van Holland zich voor wat 
later bekend is geworden als de eerste vrije Statenvergadering.38 

Na 1572 vestigde zich er snel en definitief een calvinistische gemeen
te. Mede door de goede samenwerking tussen kerkeraad en magistraat en 
de hoge verwachtingen die het proletariaat jegens de omwentelingen 
koesterde, kon het aantal volwassen leden van de gemeente zich in vijf 
jaar tijd tot 800 verdubbelen. Overigens was het aandeel in het totaal van 
de bevolking daarmee nog relatief gering, daar de stad rond deze tijd 
ongeveer 13.000 inwoners telde. Toch - ondanks de concurrentie van het 
doperdom - breidde de reformatie zich in de jaren 1580 gestaag uit onder 
invloed van de aanwassende immigratie en een niettegenstaande de bij 
de satisfactie gemaakte tolerantie-afspraken geprononceerd anti-roomse 
politiek.39 

36) J. С Boogman, 'De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de 
zomer van 1572', Tijdschrift voor Geschiedenis 57 (1942) 81-112. aid. 93-94. 

37) J. J. Beyerman, 'Een vonnis van de "Bloedraad" over twee mennonieten in 
1572', Zuid-Hollandse Studien 11 (1965) 158-171. Zie ook: 'Bijdrage tot de geschie
denis der doopsgezinde gemeente te Dordrecht', Doopsgezinde Bijdragen 2 (1862) 
88-114, aid. 88-101. 

38) Boogman, 'Overgang', 98-99 en 111-112; vgl. de tegen de teneur van dit artikel 
ingaande T. S. Jansma, 'Dordrecht wordt geus', in: Economisch-historische opstellen 
geschreven voor prof dr Ζ W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraars-
jubileum 1922-5 april- ¡947 (Amsterdam 1947) 32-51. Vgl. Noordcgraaf, Hollands 
welvaren?, 45 en n. 51 aid. G. Janssens, 'Van de komst van Alva tot de Unies 1567-
1579', in: NAGN, VI, 215-243, aid. 221. 

39) Briels, Zuidnederlanders in de Republiek, 148-151, 249. 262, 301-302 en 318-
319, nr. 10 aid.; Th. W. Jensma, 'Predikantenperikclen in Dordrecht, 1572-1579', in: 
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Economisch zag het er in de jaren na 1572 nog wat minder lucratief 
uit. De grote sympathie onder de bevolking voor de geuzen was namelijk 
vooral ingegeven door eenzelfde forse laagconjunctuur als die in het 
zuiden welke een eerste groep emigranten ertoe had aangezet naar de 
Noordelijke Nederlanden te vertrekken.40 Dordrecht had toch al zijn eens 
zeer vooraanstaande positie onder de Hollandse steden verloren, al had 
het zeker nog wel prestige, daar het gekozen werd als vergaderplaats van 
de Staten in 1572 en van de provinciale en nationale synode van de 
gereformeerden in respectievelijk 1574 en 1578. Mede dankzij het aloude 
stapelrecht ontleende Dordrecht zijn economische betekenis vooral aan 
zijn functie als handelsplaats, als entrepot voor uiteenlopende soorten 
koopwaar. Handelaars en schippers vormden een voornaam bestanddeel 
van de bevolking, een bevolking die sociaal nogal sterk gestratificeerd 
was met een brede laag van armen en kleine bezitters, en een smalle 
elitegroep van rijken. Binnen deze indeling moet mijns inziens Franchoys 
tot de welvarende burgers gerekend worden: zeker geen pauper, méér 
dan een kleine bezitter, maar toch ook weer niet behorend tot de puissant 
vermogenden.41 De uit de Dordtse stads- en schepenarchieven verza
melde gegevens kunnen dit verduidelijken. 

5. Franchoys van Hoogstratens sociaal-economische positie 
Een eerste indruk geeft de al genoemde schepenakte van 17 januari 

1572. Daarin bekrachtigen Leonard Quirinne en zijn echtgenote hun 
belofte aan Franchoys van Hoogstraten dat zij hem als borg zullen "vrij
en, indemneeren ende schadeloos [...] houden" inzake de 72 carolus-
guldens met rente die Govert Jansz aan hem schuldig is.42 Op 8 en 15 

Scrinium et scriptura Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden 
aan professor dr J L van der Gouw bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in 
de archiefwetenschap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw 
aan de Universiteit van Amsterdam (Groningen 1980). Nederlands Archievenblad 
Tijdschrift van de Vereniging voor Archivarissen in Nederland 84 (1980) 388-399, aid. 
m.η 398 Een stalisch-kerkjundische en zeer dicht bij het bronnenmateriaal blijvende 
studie over deze thematiek is: С Α. Tukker, De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 
Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de gereformeerde kerk in de periode 
van haar organisering (Leiden 1965). 

40) Jansma, 'Dordrecht woidt geus', 50 
41) W S Unger, 'De economische en sociale structuur van Dordrecht in 1555', De 

Economist 64 (1915) 947-984, aid 978 Zie verder- T. S Jansma, 'De beleekems van 
Dordrecht en Rotterdam omstreeks het midden der zestiende eeuw', ¡bid 92 (1943) 
212-250, aid m η. 232-233 en W. Brûlez, 'De economische kaart van de Nederlanden 
in de 16e eeuw volgens Guiccardim', Tijdschrift voor Geschiedenis 83 (1970) 352-357. 
Nauta, 'Religieuze situatie', 208, 211. 42) Zie supra, noot 25. 
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juli geeft Franchoys met respectievelijk Wynant Wynantsz en de boek
binder Jan Aerntsz een getuigenis van goed gedrag af over de goudsmid 
Dirck Bastiaensz. Later, op 24 september 1575, zal Franchoys - hij is 
dan "Iaeckencoeper oudt xxxii jaeren" en "poerter dees stede" - met Wy
nantsz hetzelfde doen jegens hun beider buurman Aerntsz.43 Dit indiceert 
een voortzetting van Franchoys' ambachtelijke werkzaamheden in de 
textielsector en een sociale omgeving van eveneens kleine zelfstandigen 
in de nijverheid.44 Op 26 februari 1573 is Franchoys samen met zijn 
schoonmoeder Pieterken Moelens partij bij een verder onomschreven 
transactie te hunnen gunste ter waarde van 40 ponden Vlaams;45 ander
half jaar later is het een Dirck Vaerss die zich borg stelt voor Andreas 
van Eersel voor alle schulden "als Franchoys van Hoochstraeten eenich-
sins pretenderende es", en staat Franchoys zelf borg voor Hans Sweere 
in geval deze in gebreke mocht blijven tegenover Hendrick Andriesz.46 

Al deze gegevens wijzen op een zekere welstand. 

Eenduidiger bronnen nog voor het bepalen van Franchoys' financiële 
status vormen de kohieren van de stedelijke belasting. In 1580 staat hij 
aangeslagen voor acht gulden in het kohier van de 50ste penning,47 en 
in 1584 en 1588 komt zijn naam voor in de zogenoemde 'rekening van 
de rentekoping'. Het ging hierbij om een totaalbedrag van 12.000 
ponden, door de stad Dordrecht op te brengen als contributie aan het 
leger van de Staten-Generaal en door haar ten laste gebracht van haar 
"rijkste en vermögendste ingezetenen" die daarvoor een rente ten bedra
ge van de achtste of zestiende penning zouden ontvangen.48 Beide malen 

43) GAD, ORA, inv. nr. 729, aktcnrs. 249, 257 en inv. nr. 710, transportregister 
1574-1575, aktenr. 750. 

44) Een ander stuk spreekt van een huis met erf en inboedel dat Franchoys in het 
ambt van Ridderkerk kort voordien gekocht zou hebben. Quiryn Jansen en Jan Peters, 
waarschijnlijk timmerlieden of metselaars, wensen van hem de garantie dat hij hun 
achterstallige lonen voor werkzaamheden aan het huis zal uitbetalen, welke door de 
gewezen eigenares, de inmiddels in hechtenis genomen Anna Jacobs, niet meer voldaan 
kunnen worden: Ibid., inv. nr. 729, aktenr. 556. 

45) Ibid.. aktenr. 762. 
46) Ibid., inv. nr. 710, aktenrs. 39 en 201. In een akte van 16 juni 1576 is nog 

sprake van een "verwer" Dirck van Wey die borg staat voor Comelis Perk uit Rot
terdam, als schuldenaar van Franchoys: Ibid., im. nr. 711, transportregister 1575-1576, 
f. 176. 

47) GAD, OASD, inv. nr. 3962, kohier van de 50ste penning 1580, f. 20v.; vgl. 
J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht (2 bndn.; Dordrecht 1931-1933) 467 e.v. 

48) J. L. van Dalen, Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht II De tijd 
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1572-1795 (typescript; Dordrecht ca. 
1933) 114. 
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achtte de stadsontvanger Franchoys in staat 24 ponden bij te diagen.44 

Men realisere zich dat Franchoys hiermee in een stad van 13.000 
inwoners persoonlijk 0,2 procent van het totaal voor de quotisatie op zich 
nam en zo statistisch gezien in ieder geval tot de 500 rijksten (circa vier 
procent) zou moeten hebben behoord.50 

Ondertussen was op 17 september 1583 te Antwerpen het huis van 
Franchoys' pas overleden vader Dierick door zijn broers en zuster 
verkocht aan de 'harnasvercoper' Mertene Verhaecht en diens vrouw 
Catlyne de Hertoghe.51 Zoals vermeld, vertrok een jaar later ook Fran
choys' broer Adnaen naar het Noorden. In de ook in breder opzicht 
beslissende jaren 1585-1589 heeft zich een scheiding onder de kinderen 
van Dierick van Hoogstraten voltrokken. Hans, Willem en Elisabeth 
reconcilieerden zich en zijn "in den schoot der moederkerk" gebleven of 
teruggekeerd,52 en hebben in Antwerpen de rest van hun dagen gesleten, 
terwijl Adriaen, Johanna en Franchoys emigratie verkozen. 

De archivalische gegevens die over Franchoys nog tot het einde van 
de eeuw ter beschikking staan, bevestigen het positieve beeld van zijn 
plaats in de sociaal-economische verhoudingen zoals dat tot nu toe naar 
voren is gekomen. In ieder geval in 1588, maar waarschijnlijk ook 
daarvóór al, bewoonde Franchoys in Dordrecht een huis aan de haven, 
om precies te zijn op de Nieubrug, in het He Kwartier, alwaar hij ook 
een aanlegsteiger bezat.53 Overigens was dat niet zijn enige bezitting: in 
1589 is er sprake van nog een woning, bewoond door een zekere 

49) Maar in 1584 moest deze aantekenen dat "alsoe hij hem aen mijn seer gedoleert 
heeft de macht nyet te hebben om dvoirss quotifisatie op te brengen", deze post van 
geen waarde moest zijn GAD, OASD, inv nr 4516, rekening van de rentekoping 1584, 
f. 113v-114reninv nr 4549, idem 1588, f 40v Overigens moet zo'n mededeling over 
onvermogendheid niet te veel waarheidsgehalte worden toegekend, daar Franchoys net 
als anderen niet direct welwillend zal hebben gestaan tegenover een dergelijke afge
dwongen lening 

50) Zie over de invloed van Zuid-Nederlandse immigranten op en hun aandeel in 
de sociaal-culturele en economische constitutie van de Hollandse steden rond 1600 
J С G. A Bnels, 'Brabantse blaaskaak en Hollandse botmuil Cultuurontwikkehngen 
in Holland in het begin van de Gouden Eeuw', De Zeventiende Eeuw 1 (1985) 12-36 

51) Familieboek, f. 3 
52) Ibid, f 6 Mocht de aan Adnaen toegevallen erfenis uit de vaderlijke nalaten

schap een extra stimulans tot migratie zijn geweest, dan kunnen we ervan uitgaan dat 
ook Franchoys' vermogen meer of minder substantieel werd aangevuld 

53) GAD, ORA, inv nr 718, transportregister 1588-1589, aktenr 378' Franchoys 
van Hoogstraten en Seven Matthijs getuigen op 25 oktober 1588 op de 18e een vaatje 
voorbij te hebben zien drijven "onder de Nieubrugge", na overleg het op Franchoys' 
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Catheline, "int Guide Poortgen opten Ryerdyck", die aan Franchoys 
achterstallige huur verschuldigd is.54 Nog een indicatie voor zijn welge
stelde positie is een aanslag van 15 pond in het verpondingskohier van 
1594.55 Tenslotte is ook zijn toenmalige vrouw, Anneken Moelens, niet 
geheel en al onbemiddeld geweest. Bij schepenakte van 16 september 
1596 verklaarde een zekere Hendrick Win, poorter van Rotterdam, dat 
hij zijn schuld aan zijn plaatsgenoot Willem Claesz van Est, groot 800 
gulden, zou terugbetalen met als onderpand "alle de goederen die hem 
compt. eenichsins souden mogen aencomen ende aenbesterven door 
doode ende overlijden van Anneken Moelens die huijsvr. van Franchois 
van Hoochstraeten sijne moer".56 Bij een eerdere boedelscheiding in de 
familie Moelens was al de opbrengst van een stuk land en een huis in de 
Vriesestraat naast dat van burgemeester Willem van Beveren - met nog 
meer onroerende goederen samen ter waarde van 2.000 carolusguldens 
- verdeeld.57 

6. Financiële activiteiten en welvaart 
In 1592 of daarvóór verlegde Franchoys zijn werkzaamheden; in dat 

jaar wordt hij namelijk genoemd als "wisselaer". Het Serment (de eigen 
rechtbank) van de Hollandse Munt beslechtte toen een geschil tussen hem 
en de muntmeester Jacob Jansz de Jonge, eiser, over de tegenwaarde van 
"xl. penn. van t'ontset van Leyden".58 Hoewel Franchoys de eed van 
wisselaar pas op 28 oktober 1603 in handen van de generaalmeesters van 

steiger gelegd te hebben, toen een schipper voorbijkwam die zei eigenaar te zijn -
voorlopig wordt het bij de vinders gelaten 54) Ibid, aktenr 655 

55) GAD, OASD, inv nr 3965, verpondingskohier 1594, f 44ν 
56) GAD, ORA, inv nr 744, transportregister 1595-1598, f lOOv Hieruit blijkt 

dus ook dat Franchoys' vrouw reeds eerder, en dit moet vóór 1568 zijn geweest, 
gehuwd was, en waarschijnlijk met een zekere Win Mogelijk is zij daarom ook veel 
ouder geweest dan haar tweede echtgenoot, in ieder geval zal ze 25 jaar eerder dan 
Franchoys komen te overlijden In 1625 nog ontving Franchoys zijn tiende deel uit de 
verkoop (925 carolusguldens) van een huis met toebehoren uit het bezit van zijn 
schoonvader Comelis en diens broer Willem Franszoon Moelens in de Wijnstraat, dat 
sinds 1608 door een zwager van Franchoys bewoond was geweest Ibid., inv. nr 750, 
transportregister 1608-1609, f 57r-v en inv nr. 765, transportregister 1624-1625, f. 
85v-86r (SvH, 30) Was Annekens grootvader Frans Moelens degene die in de jaren 
1550 en 1560 vele malen genoteerd staat als schepen en raad in Dordrecht (M. Balen, 
Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en 
verdere stant (Dordrecht, Symon onder de Linde, 1677) 317-321)? Haar vader 
Comelis Moelens Fransz was in 1585 luitenant van het vierde vendel (Ibid , 861). 

57) GAD, ORA, inv nr. 750, f. 175r-176r. 58) Zie supra, noot 25. 
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de Munt te 's-Gravenhage zou afleggen,59 oefende hij dus al tien jaar 
eerder de functie uit van tussenpersoon in de convertering van de diverse 
muntsoorten, met hun per gewest of zelfs per stad verschillende intrin
sieke en reèle waarden, die toentertijd in de Nederlanden in omloop 
waren. Hiermee bekleedde hij een overheidsbetrekking, waartoe verder 
de taken behoorden de diverse munten op hun gehalte te inspecteren en 
uit edel metaal, billioen en niet-courante geldstukken de grondstof te 
leveren voor de officiële Munt. Daarenboven trad de wisselaar op als 
kashouder van kooplieden en hun wederpartijen die hun geld ter uitbeta
ling op assignatie in veilige bewaring hielden. Dat voor deze vertrou
wenspositie louter "luijden van goeden name ende fame" aangetrokken 
werden, spreekt voor zich.60 

Er zijn een paar sporen nagelaten die (waarschijnlijk) in verband staan 
met Franchoys' taak-uitvoering in het geldverkeer. In 1612 verklaarde 
hij zich bereid te zullen toezien op en te kwiteren een betaling van 1325 
carolusguldens in termijnen, ten gunste van een koopman; in 1613 werd 
hij door de Rotterdammer Jacob van Hoogenbergen gemachtigd om voor 
deze de aankoop van een stuk grond te Dordrecht financieel af te 
handelen; in 1623 leende hij aan de weduwe van Bertus van Munsen-
hoeven de som van 70 gulden tien stuivers tegen een rente van twintig 
procent, jaarlijks af te lossen met achttien gulden; als onderpand diende 
het huis van de leenster op de Nieubrug; het jaar daarna trad hij op als 
getuige bij een machtiging inzake het innen van een schuld en in 1627 
leende hij aan de Haarlemse koopman Abraham Vlaming 84 gulden, 
wederom tegen twintig procent intrest, met een jaarlijkse aflossing op 1 
mei van 34 gulden, en opnieuw met als onderpand een huis op de 
Nieubrug.61 Op die plaats woonde Franchoys temidden van (eveneens) 
gegoede ambachtslieden. Er leefden een lakenkoper - Gerrit van Voorst 
die er in 1611 zijn huis als onderpand kon stellen voor een lening van 
1200 carolusguldens - , een schrijnwerker, een kleermaker, een schoen-

59) Familieboek, f. 12. uit ccn bnef van J. W. A. Haagcn Smit aan J W. P. van 
Hoogstraten, april 1929. 

60) Z. W. Sneller, 'Het wisselaarsbednjf in Nederland voor de oprichting der stede
lijke wisselbanken'. Tijdschrift voor Geschiedenis 49 (1934) 486-502, aid. m. η. 497 
e.v. 

61) Respectievelijk: GAD, ORA, inv. nr. 753, transportregister 1612, f. 64; GAD, 
ONA, inv. nr. 5, f. 124; GAD, ORA, inv. nr. 764, transportregister 1623, f. 46, GAD, 
ONA, inv. nr 55, f. 76v, 77v, GAD, ORA, inv. nr. 766, transportregister 1626-1627, f. 
74v-75r. Op 28 augustus 1620 verklaarde Franchoys zich borg voor Pieter Macrtens 
in diens zaak tegen Jan Adnaensz die op 7 juni voor de Hoge Raad van Holland gediend 
had. GAD, ONA, inv. nr. 12, f. 621v 
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maker en een bakker.62 Franchoys moet in die buurt een vooraanstaand 
man zijn geworden. 

Niet alleen leende hij geld aan zijn buren, bij geval verhuurde hij hen 
ook een huis. In 1604 en 1606 staat hij, wonende op de Nieubrug, aan
geslagen voor twee haardplaatsen voor vier respectievelijk zes pond.63 

In het verpondingskohier van 1606 wordt Franchoys echter nog één maal 
belast - met vijftien pond, terwijl hij m dat van 1608 weer twee maal 
voorkomt: eerst onder zijn eigen aanslag van acht pond vijftien stuivers 
en dan als eigenaar van een huis dat door de metselaar Jan Thonisz 
bewoond wordt - hiervoor dient Franchoys vijftien pond aan de stads
ontvanger af te dragen. Bovendien bezit hij nog een derde huis in de 
Crommenellenbooch, verhuurd aan Pouwels Jansz, dat belast wordt met 
25 pond en dat hij in 1627 aan zijn zoon Dirk zal schenken.64 

Inmiddels was Anneken Moelens gestorven en hertrouwde Franchoys op 
65-jarige leeftijd op 13 mei 1607 met Neeltgen Adriaensdr Van Eycke 
uit Rotterdam. Nog geen jaar later, in april 1608, werd hun zoon Dirk 
geboren.65 Op 14 maart 1620 maakten Franchoys en Neeltgen voor nota
ris Pauwels Eelbo te Dordrecht hun testament op. Onder de voorgaande, 
formeel nietig verklaarde wilsbeschikkingen werd er één in het bijzonder 
genoemd, namelijk die van achttien carolusguldens ten gunste van de 

62) GAD, ORA, ïnv пг 754, transportregister 1613, f 61v-62v, inv nr 755, idem 
1614, f 35v; inv nr 758, idem 1617, f 72v, inv. nr 768, idem 1629-1631, f 97 

63) GAD, OASD, inv. nr. 3972, kohierhaardstcdengeld 1604, f 44v, Ibid.im. nr 
3973, idem 1606, f. 46v. 

64) Dit perceel was gedeeltelijk afkomstig uit de erfenis van Franchoys' schoon
vader Comelis Moelens en gedeeltelijk had hij het verkregen door aankoop van een 
Adnacn Jansz in juni 1607, die denkelijk naaste familie van de huurder was Ibid, inv 
nr 3966, verpondingskohier 1606, f 46v; ¡bid , inv. nr. 3967, idem 1608, f 48r, 177v, 
zie infra, noot 66 Zelf blijft Franchoys in ieder geval op dezelfde plek wonen, in 1619, 
1620 en 1626 komt hij voor steeds hetzelfde bedrag van acht pond en vijftien stuivers 
onder het He Kwartier, op de Nieubrug, voor in de verpondingskohicren GAD, OASD, 
inv nr 3968, verpondingskohier 1619, f 49, ibid, inv. nr. 3969, idem 1620, f 49, 
Ibid, inv nr 3970, idem 1626, f 39 In 1622 wordt Franchoys in het kohier van het 
hoofdgeld met gezin (vrouw en één kind) aangeslagen voor drie pond, hij ressorteert 
dan onder het 3e vendel. Ibid, inv. nr 3974, kohier hoofdgeld 1622, f 39v. Hoe het 
verder in andere jaren met zijn huizenbczit was gesteld, valt niet meer precies te 
traceren Wel is er in 1611 nog sprake van Franchoys als gewezen eigenaar van een 
huis met erf "op het Nieuw Werk" in Dordrecht, dat staat naast dat van de gecom
mitteerde bij de Rekenkamer van de Gcneraliteit, François van der Burch. GAD, ORA, 
inv. nr 752, transportregister 1611, f 167v-169r 

65) GAD, DTB 17, huwelijksregister Augustijncnkerk 1604-1618, sub dato, vgl. 
Roscam Abbing, Iconografie, 128, 130. 
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zilversmeden van de stad. Deze testamentaire bepaling wenst Franchoys 
te herroepen omdat de leden van het gilde "hem testateur in haer 
vergaderinge ende mergenspraken niet beneffens andere hebben gekent". 
Mogelijk houdt deze bepaling verband met een door Franchoys geaspi-
reerde betrokkenheid bij het gilde, misschien gemotiveerd door zijn 
activiteiten in het muntwezen, die hem evenwel geweigerd werd. Van 
een dergelijk streven echter vermelden de bronnen niets. Het echtpaar 
stelde het testament ten gunste van de langstlevende op. Die zou 
gehouden zijn hun beider wettige zoon Dirk van voldoende kleding en 
voedsel te voorzien, hem naar school te laten gaan, een ambacht te doen 
leren en bij zijn eventuele huwelijk een uitzet alsmede 2.000 carolus-
guldens mee te geven.66 

7. Hans en Dirk van Hoogstraten 
Hier krijgen we te maken met een genealogisch probleem in de 

geschiedenis van de familie Van Hoogstraten dat nader toegelicht moet 
worden. Franchoys had namelijk uit zijn eerste huwelijk met Anneken 
Moelens al een zoon, de eerder genoemde Hans (geboren in 1568), die 
ten tijde van zijn vaders testament weliswaar niet meer leefde, maar 
wiens zoon Dirk, in 1620 24 jaar oud, men toch onder de erven van zijn 

66) Mocht hij zonder toestemming van de langstlevende en/of de voogden (Fran
choys' broer Adnaen, diens vrouw Weyntgen Bencken en een Wouter Maertens) 
huwen, dan zou die som gehalveerd worden GAD, ONA, inv nr 12, f 543v-545v, in 
1604 was Franchoys tot "momboir ende voochd" benoemd van het kind of de kinderen 
van zijn broer Adnaen. Familieboek, f 12, 20 

Deze Dirk van Hoogstraten - die hier verder niet meer van belang is - werd door 
zijn ouders na zijn huwelijk met de Haagse Susanna van Nieuwenhovcn in 1627 een 
heel huis in de Crommenellcnbooch geschonken, dat hij het volgende jaar echter weer 
moest verpanden om een schuld afte betalen- GAD, DTB 18, huwelijksregister Augus-
tijnenkerk 1618-1629, f 183v, GAD, ONA, inv nr 56, f 373r en GAD, ORA, inv nr 
767, transportregister 1628-1629, f 31v-32r. 

Op zijn laatst in 1634 vertrok Dirk naar de Nederlandse kolonie Recife in Brazilië, 
later gevolgd door zijn jong getrouwde dochter Barbara met haar echtgenoot, de Haagse 
boekverkoper Hendrik Hondius (In het voorjaar van 1635 verkocht Hondius "ovemuts 
sijn vertreck uiter Hage sijn boeken en const en sijn weinigh schilderijen" Τ van 
Westrheene Wz, 'De leden van hel Haagsche St Lucas-gilde vóór 1656 en andere 
Haagsche schilders', Kunstkromjk, nieuwe sene, 8 (1867) 81-87, aid 83, 84) Uitein
delijk zou Dirk het nog brengen tot de rang van majoor in dienst van de Westindische 
Compagnie In die functie verwierf hij zich een uitermate slechte naam door het fort 
Nazareth te verraden en zichzelf en zijn manschappen voor 18 000 gulden aan de 
Portugese onderkoning Antonio Telles da Silva te verkopen С J Wasch, 'Een doop
register der Hollanders in Brazilië', Algemeen Nederlandsen Familieblad 5 (1888) 
141-144, Roscam Abbing, Iconografie, 130 (infra, hst III, 2) Over Dirks boeiende 
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grootvader verwacht zou hebben. Van deze Hans, die zelf de grootvader 
was van de bekendere Samuel en Frans van Hoogstraten, weten we niet 
méér dan dat hij zich in 1592, 1593 en 1596 - toen Dirk geboren werd 
- te Antwerpen bevond, huwde met een Janneken Wale - waarschijnlijk 
dus vóór 1596 - en al op 14 maart 1605 stierf. Hieruit blijkt dat hij 
waarschijnlijk als drie- of vierjarige kleuter door zijn vader (en moeder?) 
is meegenomen naar Dordrecht, en later op ten hoogste 24-jarige leeftijd 
naar de Scheldestad is teruggekeerd; het kan ook zijn dat hij in 1571 te 
Antwerpen bijvoorbeeld bij familie achter is gelaten en later, tussen 1596 
en 1605, zoals Arnold Houbraken schrijft "om de vervolging t'ontgaan", 
naar het Noorden is vertrokken. Vervolgens blijft onzeker wat de 
lotgevallen van zijn weduwe Janneken en hun zoon Dirk zijn geweest. 
Waarschijnlijk is dat zij te 's-Gravenhage gewoond hebben, waar Hans 
volgens Cornells Hofstede de Groot stierf, zijn weduwe in 1608 aange
troffen wordt en Dirk in 1624 voor het eerst in de bronnen voorkomt.67 

Tot op heden konden over Hans en zijn zoon Dirk niet meer dan de 
navolgende gegevens - die ik hieronder in het kort zal weergeven -
achterhaald worden. 

Na zijn geboorte in 1568 komt Hans voor het eerst weer in 1592 in de 
Antwerpse bronnen voor. Dan geeft hij aan de advocaat Hendrick van 
Damm volmacht om van Gilles de Laet, brouwer te Rupelmonde, een 
schuld van zeventien pond tien stuivers te vorderen.68 In 1593 wordt hij 
als meester ontvangen in het Sint-Lucasgilde, maar de aantekening in het 

lotgevallen handelen verder. M van den Broeck, Journael ofte historische beschrij-
vinge van 't geen hij selfs ghesien ende waerachtigh gebeurt is, wegen 't begin ende 
revolte van de Portugese in Br asiel (Amsterdam 1651) 32-33; J. Nieuhof, Ge-
denkweerdige Brasihaense zee- en lantreize, behelzende al het geen op dezelve is 
voorgevallen beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil (Am
sterdam, J van Meurs, 1682) 87-137, een literaire verwoording. S. Kalff, ' 't "Verzuimd 
Brasil'", De Gids 63 (1899) II, 191-233, aid. 221, Familieboek, f 27-28, H. Wàtjen, 
Das holländische Kolonialreich in Brasilien Ein Kapitel aus der Kolomalgeschichte 
des 17 Jahrhunderts ('s-Gravenhage, Gotha 1921) 139-158, E F Kossmann, 'Haag-
sche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw I De beide Haagsche uitgevers 
Hendrik Hondius', Het Boek, nieuwe reeks, 22 (1933-1934) 275-288, aid 279-282. 
Vgl Id , De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw Biographisch 
woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz Met ver
melding van hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden ('s-Gravenhage 1937) 
187 Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschcn Boekhandel XIII (SvH, 
30) en E van den Boogaard, 'De Nederlandse expansie in het Atlantische gebied 
1590-1674'. in NAGN, VII, 173-254, aid 224-233 

67) Infra, noot 78. 68) Familieboek, f 25. 
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betreffende register vermeldt niet zijn beroep.69 Drie jaar later vindt de 
geboorte van zijn zoon Dirk plaats; waarschijnlijk is Hans dus vóór die 
tijd getrouwd met Janneken Wale die op dat moment al weduwe was van 
een zekere Cornells. Houbraken vermeldt dat Hans en Janneken na de 
geboorte van Dirk naar het Noorden vluchtten, andere schrijvers voegen 
daaraan toe dat dit was omdat zij tot de doopsgezinde gemeente behoor
den. Diverse aanwijzingen ondersteunen deze laatste bewering. Ten 
eerste zou zo'n gezindheid er heel goed de oorzaak van kunnen zijn dat 
noch de aantekening van het huwelijk, noch die van Dirks geboorte door 
J. W. P. van Hoogstraten in Antwerpen teruggevonden werden - wellicht 
gaf de door de Antwerpse overheid op niet-roomse ouders uitgeoefende 
dwang om hun kinderen katholiek te laten dopen, de doorslag in de 
beslissing tot emigratie.70 Ten tweede staat vast dat Dirk later in 
Dordrecht tot die doopsgezinde gemeente behoorde. Ten derde is er de 
aantekening van een Hans de Wale, een "busmaecker" die geparenteerd 
zou kunnen zijn aan Janneken en die in 1569 om zijn anabaptistische 
overtuiging door de magistraat ter verantwoording geroepen werd.71 

Voor het overige kan ik nog slechts vermelden dat Hans in 1605 
waarschijnlijk in 's-Gravenhage stierf, omdat zijn weduwe Janneken daar 
op 10 november 1608 een hypotheek afsloot op haar erf in de Sint 
Jacobsstraat, waarvan de te betalen rente bestemd werd voor de armen 
der stad,72 en dat Janneken stierf op 10 oktober 1622.73 Daarna zijn de 

69) Liggeren, I, 369, Van der Aa, Biographisch woordenboek, Vili 2, 1150 meent 
dat hij "als schilder" opgenomen werd, hij baseerde zich op: Kramm, Levens en werken, 
III, 730; vgl ook A. von Wurzbach, Niederländisches Kunstler-lexikon auf Grund 
archivalischer Forschungen bearbeitet (Wien, Leipzig 1906) 720 

70) Bncls, Zuidnederlandse immigratie, 17 en 96, η 46 aid 
71) Hoewel het dan weer met waarschijnlijk is dal deze dezelfde is als de Jan de 

Wale die in 1556 als vnjmccsicr-schilder in de Liggeren van het Antwerpse Sint 
Lucas-gildc voorkomt Over de mogelijke, overleden echtgenoot van Janneken valt 
voorts te zeggen dat er een schilder Cornells de Wale, in 1589 52 jaar oud, in diverse 
bronnen figureert Tenslotte valt op dat in de genoemde Liggeren vele De Wales (of 
sterk gelijkende, maar anders gespelde) namen genoemd worden als schilders: Génard, 
'Ordonnannen van het Antwerpsch magistraat' (1865), 443-445, doe. nr. 113, aid. 445 
(zie ook ld , 'Index der Gcbodbocken', 297), Liggeren, I, register, sub voce; Van Roey, 
'Antwerpse schilders in 1584-1585', 124-125. 

72) GAG, ORA, inv nr. 354, transportregistcr, 1607-1608, f. 254v-255r, С Hof
stede de Groot, 'Hoogstraten, Dirck (Theodor) van', m: Η Vollmer.ed., Allgemeines 
Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart [Thieme-Becker] 
XVII Heubel-Hubard (Leipzig 1924) 463 

73) Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1150, Schotel, 'Geslacht Van 
Hoogstraten', 382; Vorstcrman van Oyen, Stam- en wapenboek, II, 79, Familieboek, 
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2. Dirk van Hoogstraten, portret van Franchoys van Hoogstraten 
(1541-1632). 

Tekening met zwart en rood krijt, 22,8x17,2 cm 



gegevens over de ouders van Dirk van Hoogstraten uitgeput, en moeten 
we overgaan naar wat ons van diens jeugdjaren overgeleverd wordt. 

Arnold Houbraken schrijft dat Dirk door zijn vader zou zijn uitbesteed 
bij een goud- en zilversmid, zich daarvoor had geoefend in het tekenen 
en graveren en in deze tijd al een Ecce homo had vervaardigd Waar
schijnlijk echter is dit één van Houbrakens onzorgvuldigheden, daar dit 
dan al vóór 1605, toen Dirk negen jaar oud was, gebeurd zou moeten 
zijn 74 We moeten er daarentegen van uitgaan dat Dirk door zijn groot
vader Franchoys ofwel door zijn moeder in samenwerking met één of 
meerdere voogden is opgevoed In het eerste geval zou dat een aankno
pingspunt bieden voor Franchoys' contacten met het Dordtse goud- en 
zilversmedengilde en diens beroep van wisselaar, in het tweede geval is 
de voor Dirk gemaakte keuze gemakkelijk te verklaren uit de artistieke 
achtergrond van zijn vader en die van de familie van zijn moeder 
Misschien ook heeft een rol gespeeld het feit dat op de Nieubrug in 
Dordrecht, dus vlak bij grootvader Franchoys, sinds ongeveer 1620 de 
in goeden doen geraakte schilder Jacob Gemtsz Cuyp in het grote pand 
" t Lant van Belofte' (later 'Samson') woonde.75 

Na zijn leertijd vertrok Dirk, nog steeds volgens Houbraken, naar de 
Duitse landen waar hij de kunst van het vergulden van zilver zou gaan 
leren Toen hij daar echter eenmaal was aangekomen, maakte hij kennis 
met Nederlandse schilders die hem ertoe overhaalden zich op de schilder
kunst in plaats van op het edelsmeden toe te leggen Overigens is het ook 
mogelijk dat dit m Rome gebeurde waar Dirk, zoals uit mededelingen 
van zijn zoon Samuel blijkt, meer dan eens - één maal in ieder geval in 
of na 1623 - vertoefde 76 Mogelijk vormde deze verandering van voor-

f 25-26, Nederland's Patriciaat (1965), 59, Roscam Abbing, Iconografie, 129 en de 
hieronder in noot 74 genoemde bijdragen over Dirk, waann vaak met zijn vader 
begonnen wordt 

74) Houbraken, Groóte schouburgh, I, 125, het Ecce homo staat afgebeeld ш Holl-
stein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, 133 Het belangrijkste 
tot nu toe over Dirk van Hoogstraten verschenen artikel Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 
272 273 Verdere biografische bijdragen J С Wcijerman, De levens-beschryvingen 
der Nederlandsche konst schilders en konst-schilderessen (3 din , 's-Gravenhage 1729) 
I, 386 e ν , J Kok, Vaderlandsch woordenboek XXI (Amsterdam 1784) 55-56, Schotel, 
'Geslacht Van Hoogstraten', 382-384, Van der Aa, Biographisch woordenboek, VII 2, 
1150 1151, J L van Dalen, 'Hoogstraten (Dirk van)', in NNBW, IV, к 779 780, 
Hofstede de Groot, 'Hoogstraten, Dirck van', 463 en de verder door Van der Aa, Van 
Dalen en Hofstede de Groot genoemde verwijzingen 

75) J L[oughman], 'Jacob Gemtsz Cuyp', in Manjnissen, Zichtbaere werelt, 149 
76) Bijlage 1, nr 26, 118, Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 273, η 1 aid In 1657 

schrijft Samuel een lofdicht in Lambert van den Bosch' Wegh wyser door Italien 
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nemen de reden dat Dirk uit zijn grootvaders testament gelaten werd, en 
staat het in verband met het daarin aan het gilde onthouden legaat. 
Mogelijk ook heeft Dirks (en Hans">) godsdienstige overtuiging een rol 
gespeeld, of het feit dat hij uit een eerder huwelijk van Franchoys kwam 
- en heeft zijn tweede vrouw Neeltgen haar veel oudere echtgenoot ertoe 
kunnen bewegen slechts háár zoon Dirk te begunstigen 77 

Hoe dit ook zij, zeker is dat Dirk op 22 mei 1624 te 's-Gravenhage 
was om er aan Matthijs Panoulie, man en voogd van zijn halfzuster Neel-
tje Cornelisdr - een kind uit een eerder huwelijk van Dirks moeder Janne-
ken - 100 carolusguldens uit diens vijfde deel van Jannekens erfenis te 
transporteren 78 In september van dat jaar betaalde Dirk zijn inkomstgeld 
als meester-schilder aan het Sint-Lucasgilde van Dordrecht 79 Twee jaar 
later had hij zich blijkbaar voldoende inkomsten verworven om een 

(bijlage l,nr 11) dat Dirk"naGregoor, Urbaen, hethooge priesterdom [zag] beldeen" 
Samuel bedoelt hier de pausen Gregonus XV (1621 1623) en zijn opvolger Urbanus 
VIII (1623-1644) Dirks wedervaren in het buitenland - we spreken nu van omstreeks 
1620 - wordt door Houbraken als volgt verteld 

In Duitsland werd Dirk op zekere dag ernstig ziek, en wel zo ernstig dat zijn dood 
nakende scheen "Zyn huiswaardin, die hem met veel toezigt en zorgen diende, en hem 
om zyn hups gedrag lief hadde", wilde als katholiek haar geweten volgen en liet een 
priester komen om haar commensaal de hostie te geven Dirk echter, die niet zo ziek 
was dat hij niet besefte dat hem de communie op roomse wijze zou worden uitgereikt, 
liet het lichaam van Christus ongemerkt weer uit zijn mond vallen Toen zijn hospita 
later - terwijl de weer herstellende Dirk er voor een fnsse wandeling op uit was 
getrokken - zijn kamer wilde schoonmaken, ontdekte zij het gewijde brood op de vloer 
onder het bed Om nu Dirk te beschermen tegen represailles wegens zijn blasfemisch 
gedrag, ned zij hem aan zo snel mogelijk zijn biezen te pakken, zodat de edelsmid 
schilder weer naar huis terugkeerde BIJ zijn terugkomst wachtte Dirks familie een 
verrassing Toen hem zijn grootvader Franchoys vroeg "wat hy van zin waare te doen, 
of hy nu een winkel als meester zilversmit wilde opzetten, of op een ander wys proef 
geven van zyne vordering in de kunst, die hy in zyne reis beoogst had", antwoordde 
Dirk "dat hy den hamer voor 't penceel verwisselt had, en zig niet tot het zilversmeden, 
maar tot het schilderen zoude begeven" Houbraken, Schouburgh, I, 126 127, vgl 
Swillens op 337, de meeste andere biografen halen deze anekdoten aan Veth, 'Dirk 
van Hoogstraten', 273, η 2 aid achtte het minder kies de eerste weer te geven, de 
Dordtse stadsarchivans Van Dalen ('Hoogstraten (Dirk van)', к 779) verbeterde, 
waarschijnlijk op basis van eigen naspeuringen, Houbraken stilzwijgend en schreef 
"waarover zijn grootvader François 

77) Aldus oppert ook J W Ρ van Hoogstraten, Familieboek, f 14 
78) GAG, ONA, inv nr 7, f 184v {Familieboek, f 24, 40), Vcth, 'Dirk van 

Hoogstraten', 274 
79) [F D O Obreen], ed , 'Het Sint Lucas-gild te Dordrecht', Archief voor Ne 

derlandsche Kunstgeschiedenis 1 (1877 1878) 181-220, aid 203, Vein, 'Dirk van 
Hoogstraten', 274 
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huwelijk aan te gaan. Op 12 februari 1626 werd in de registers van de 
doopsgezinde gemeente van Dordrecht zijn echtverbintenis met Mayke 
de Coning aangetekend.80 Toen woonde Dirk in de Merwestad in het IHe 
Kwartier, "optenboom".81 

8. De familie De Coning 
Omdat de familie De Coning later nog enige malen een rol zal spelen 

in de levensloop van de Van Hoogstratens, is het nuttig hier een korte 
toelichting te geven op de achtergrond van dit geslacht. Hendrick de 
Coning, geboren omstreeks 1545, werd in 1569 te Antwerpen als mees-
ter-edelsmid ontvangen. Uit dejaren 1580-1583 zijn enige leerlingen van 
hem bekend, onder wie een zoon.82 Rond Allerheiligen 1585 behoorde 
hij met zijn gezin tot de massa vluchtelingen naar het Noorden. In 
Dordrecht, waar De Coning zich vestigde, nam hij een plaats in als 
meester op de tweede Brabantse plaats aan de Hollandse Munt, in welke 
functie hij vervolgens tussen 1587 en 1593, onder meer wegens nalatig
heid, diverse berispingen opliep. In 1594 leidde Hendrick zijn zoon Hans 
als knaap in, terwijl in 1601 een andere zoon, Adam, er meester blijkt te 
zijn. De reden hiervoor was Hendricks vertrek, samen met in ieder geval 
zijn zoons Rombout, Hendrik en David, naar Frankrijk. Wat de mannen 
hiertoe heeft bewogen, valt moeilijk te zeggen, maar het is aannemelijk 

80) GAD, DTB 95, huwclijksregister Gerecht, onderscheiden gezindten 1583-1681, 
f 54, Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 273 

81) GAD, OASD, inv nr. 3970, f 68v; Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 274, in dit 
verpondingskohier wordt wel Dirks beroep, "schilder", maar met het bedrag van zijn 
aanslag vermeld 

82) D Schlugleit, 'Alphabetische naamlijst op de goud- en zilversmeden te Ant
werpen vóór 1600', Bijdragen tot de Geschiedenis 27 (1936) 6-69, aid 19 Vgl Id , 
De Antwerpse goud- en zilversmeden in het corporatief stelsel (1382-1798) (Wette
ren 1969) 60-63 over de leerpenode, К A Citroen, Haarlemse zilversmeden en hun 
merken (Haarlem 1988) 102· een Anlhoni van Herenthals was in 1580 leerling bij 
Hendnck de Koninck te Antwerpen J Bnels, 'Zuidncdcrlandse goud- en zilversmeden 
in Noordnederland omstreeks 1567-1625 Bijdrage lot de kennis van de Zuidncdcr
landse immigratie', Bijdragen tot de Geschiedenis 53 (1971) 87-141 en 54 (1972) 
89-112, aid. (1971) 107 In 1568 werd door de Raad van Beroerten een Hans de 
Coninck uu Antwerpen veroordeeld. A L E Vcrheyden, Le Conseil des Troubles 
Liste des condamnés (1567-1573) (Bruxelles 1981) 112, nr 2353 Collection Histoire 
du Protestantisme en Belgique et au Congo Belge XI, Id , Le martyrologe protestant 
des Pays-Bas du Sud au Wime siècle (Bruxelles 1960) 105 Collection Histoire du 
Protestantisme en Belgique et au Congo Belge VIII, in 1583 werd cen Hcnderyk de 
Conynck "scylder" als meester ontvangen in het Antwerpse Sint Lucas-gilde Liggeren, 
1,278 
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dat zij er emplooi als edelsmeden of anderszins zochten. In 1604 keerde 
men echter alweer terug; vermoedelijk was het avontuur hen slecht 
bekomen, want Rombout en Hendrik junior hadden de tocht niet over
leefd, zij overleden respectievelijk te Orleans en Parijs Nog een andere 
zoon, Isaac, ging in 1604 eveneens aan de Munt werken, en wel als knaap 
onder meester Jan van den Berg, alias Van den Putte. Op 24 oktober 1620 
werd hij krachtens testament van laatstgenoemde meester op diens 16e 
Hollandse plaats, waarna in het volgende jaar Isaacs zoon daar knaap 
werd. Van 1635 tot zijn dood in 1640 was Isaac tevens gezworene 
Terwijl David de Coning met zijn vader (gestorven op 16 juli 1617) en 
zuster in de Rotterdamse Raamstraat ging wonen, vestigde Isaac zich dus 
in Dordrecht, zijn vaders muntmeestersplaats zou vacant blijven tot 1656 
en in 1675 tot een geschil in de familie Van Hoogstraten leiden 83 

Verbintenissen tussen de families Van Hoogstraten en De Coning 
waren misschien ten tijde van het verblijf van de De Conings in Frankrijk 
al gelegd; in 1608 woonde Isaac de Coning immers al, evenals Franchoys 
van Hoogstraten, op de Nieubrug 8<1 Dat Isaacs dochter Mayke - m 
Dordrecht geboren op 9 september 159885 - haar toekomstige man, de 
wees Dirk van Hoogstraten, ten huize van diens grootvader heeft leren 
kennen, ligt voor de hand Men zou eveneens kunnen opperen - maar het 
ziet er niet naar uit dat dit detail nog eens opgehelderd zal worden - dat 
Dirk door Isaac de Coning zo rond 1613-1617, in ieder geval vóór zijn 
Duitse reis, is opgeleid Het is immers niet uitgesloten dat Houbraken 
niet Dirks vader bedoelde die hem bij zijn terugkomst uit Duitsland naar 
zijn toekomstplannen vroeg, maar zijn (aanstaande) ic/zoonvader of 
voogd, casu quo leermeester, Isaac de Coning. Deze behoorde immers 
ook, net als Dirk, tot de Dordtse doopsgezinde gemeente 86 

83) ARA, Munt, mv nr 8, register van bijzonderheden betreffende de Munt, ca 
1676, f 1, 14 en register van provoosten sedert 1545, los achterin, inv nr 60, register 
van meesters en knapen 1491-1758, f 105v, 114r en inv nr 89, verklaring Hendrik 
de Coning, 25 apnl 1679, afschrift en stamboom familie De Comng, zd Verder 
Haagen Smit, 'Connectie', к 107, alwaar echter nogal wat transcriptie- en interpretatie 
foulen en W Dolk, 'Het Serment van de Munt van Holland te Dordrecht, Г en 'II', 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1951) 119 171 en 10 (1956) 47-106, 
aid 58,168 169, Familieboek, f 43 44 Ophet instituut van de in Dordrecht gevestigde 
Munt van Holland en de functies van meester en knaap wordt in hst III uitgebreider 
teruggekomen 

84) GAD, OASD, inv nr 3967, f 47v en GAD, ORA, inv nr 752, f 52 
85) Nederland's Patriciaat (1965), 59, Roscam Abbmg, Iconografie, 130 
86) Vgl Houbraken, Groóte schouburgh, I, 127 Schotel, 'Geslacht Van Hoog 

straten', 382, Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1150, Veih, 'Dirk van 
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Hoe moet nu deze familie De Coning geplaatst worden? Uit onderzoek 
van J. Briels komt een aantal karakteriseringen van de Zuidnederlandse 
goud- en zilversmeden naar voren, die hier op meer dan hypothetische 
wijze van toepassing zijn. Hendrick de Coning behoorde tot de 156 sme
den die tussen ongeveer 1576 en 1625 zich in de Republiek vestigden, 
90 van hen kwamen uit Antwerpen en van deze laatste groep vestigden 
er zich acht in Dordrecht. Wat gold voor de meeste immigranten, ging 
te meer op voor de edelsmeden: zij behoorden allerminst tot de armsten. 
Als producenten in een luxenijverheid ontleenden ze een bepaalde status 
aan hun koopkrachtige cliëntenkring. Al vóór het vertrek goed opgeleid 
tot volleerde ambachtslieden, werden ze aangetrokken door en droegen 
ze bij aan de groeiende welvaart in het Noorden. Uit allerhande gegevens 
over Hendrick de Conings lotgenoten kan slechts de conclusie getrokken 
worden dat deze groep voor het overgrote deel tot de meer vermogende 
klasse behoorde, bovendien kwamen deze edelsmeden overeen in hun 
sterke hervormingsgezindheid op het gebied der religie en was hun 
culturele niveau - mede als gevolg van die twee kenmerken - aanzienlijk. 
Evenals onder andere beroepsgroepen, was ook onder de smeden het 
groepsbewustzijn, versterkt als het was door hun status van immigrant, 
bepalend voor het familiale en maatschappelijke leven.87 Ook de De 
Conings hebben tot de meer ontwikkelde en gegoede burgerij behoord, 
daarop wijzen al hun omzwervingen in Frankrijk, de meestermunters-
plaats, een in 1601 aangeschafte familie-bijbel, waar men achterin op 
losse vellen het wel en wee van het geslacht vastlegde, het lidmaatschap 
van de doopsgezinde gemeente en de positie die Isaac daar van 1625 tot 
1640 als oudste innam.88 

Hoogstraten', 272 en Van Dalen, 'Hoogstraten (Dirk van)', к 779 impliceren op niet 
nader aangegeven gronden dat Hans van Hoogstraten eveneens doopsgezind was. N. 
van der Zijpp in zijn onzorgvuldige lemma 'Hoogstraten, Dirk van (1596-1640) and 
his brother Samuel' [sic], in: The Mennomte encyclopedia A comprehensive work on 
the anabaptist-mennomte movement II (3rd ed ; Scottdale, Newton, Hillsboro 1972) 
806 meent hetzelfde over Franchoys; vgl. Id , 'Hoogstraten, Dirk van', in: С Hege en 
D. С. Neff eds., Mennonmsches Lexikon II (Frankfurt am Main, Wien 1937) 344. 

87) Bnels, 'Zuidnederlandse goud- en zilversmeden', (1971), 87-99 en nog Schlug-
leit, Antwerpse goud- en zilversmeden, 104, 113 e ν , 120 en 365-366, bijlage VI voor 
hel grote aantal edelsmeden onder de vervolgden en hun motivatie om te vertrekken. 

88) ARA, Munt, inv nr. 89, verklanng De Coning; G. D J. Schotel, Kerkelyk 
Dordrecht Eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, 
sedert het jaar 1572 (2 dia; Utrecht 1841-1845) I, 357-358, n. 3 aid., 'Bijdrage', 103; 
Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 806; Dolk, 'Serment, Γ, 69. Op 4 juli 1617 
machtigt Hendnck de Corung zijn zoon David de Coning om in zijn naam te ver
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9 Dirk van Hoogstratens sociaal-economische positie 
Als de verhoudingen tussen Franchoys en Dirk ooit slecht waren, dan 

klaarden ze in ieder geval voor diens huwelijk weer op Bij deze voor de 
mennistengemeente gesloten echt trad Franchoys namelijk samen met 
Maykes tante Susanna als getuige op 89 Na zijn huwelijk woonde Dirk 
eerst nog een tijd lang in Dordrecht, waar op 2 augustus 1627 zijn eerste 
kind Samuel geboren werd 90 Niet lang daarna verhuisde hij om onbe
kende redenen naar 's-Gravenhage, wellicht speelde hierbij een hem 
toevallend overblijfsel uit de erfenis van zijn moeder Janneken Wale een 
rol Over zijn sociaal-economische positie in de hofstad weten we dat hij 
er in de Corte Molstraet woonde, in een huis dat hij huurde van de 
secretaris en vroedschap Huybrecht van Suydervhet, een regent met een 
vermogen van 6 000 pond In dezelfde straat woonden nog een bode 
(2 000 pond), een procureur (18 000 pond) en de weduwe van een 
advocaat die 44 000 pond bezat Dirk zelf kwam bij de verponding van 
de 500e penning in 1628 in aanmerking voor een bedrag van zes pond, 
hetgeen betekent dat zijn vermogen op ongeveer de helft van dat van zijn 
huisbaas gesteld mag worden 91 De waarde van het huis zelf - met "thuyn 
ende erff ' - bedroeg 700 gulden, dit was althans de som die Dirk in 1630 
neertelde toen hij het van de eigenaar Van Suydervhet kocht, het pand 
was belast met 37 gulden tien stuivers per jaar 92 Maar net als zijn groot 
vader in Dordrecht, bezat Dirk in 's Gravenhage nog meer onroerend 
goed in 1632 verkocht hij aan de zadelmaker Marcehs Andnesz "een 

schijnen voor gerechte van Rotterdam teneinde aldaar een rentebnef van tweehonderd 
gulden te verzilveren GAR, ON A, inv nr 100, f 24 

89) Supra, noot 80 Eenjaar later, op 27 december 1627, ondertekende Franchoys 
mede een notariële akte waarin Isaac de Coning zijn zoon Cornells toestond in Am 
sterdam te huwen met Elizabeth Bure, 'volgens de daar gebruikelijke orde' GAD, 
ONA, inv nr 56, f 296v 297v 

90) De verwarring die over deze datum nog bestond (zie o a Van der Aa, Bio 
graphisch woordenboek. Vili 2, 1151) werd samengevat en definitief opgelost door 
Roscam Abbing, Jan van Hoogstraten', 8 en η 17-18 aid , SvH, 31, nr 1 

91) Veih, 'Dirk van Hoogstraten', 274 (uit een medegedeelde aantekening van A 
Bredius) en Thieme Becker, XVII, 463 Vgl Η E van Gelder, 'Haagsche cohieren, I, 
(1627)', Die Haghe Jaarboek (1913) 9 67, aid 24, 32 

92) GAG, ORA, inv nr 372, transportregistcr 1629 1632, 1630, f 118v e ν , vgl 
één van de vele onzorgvuldigheden bij Brusati, Samuel, 24 en 53, η 31 aid Ter 
indicatie diene verder nog de verkoop van "een huys ende erff met barch ende schuijcr" 
in dezelfde straat in 1637 door Mantge Willcmsdochtcr, weduwe van de molenaar 
Pieter Macnensz van Asse aan de tuinman Jan Clacsz van Slingelant, voor 950 gulden 
(belasting 21 gulden zeventien stuivers per jaar) GAG, ORA, inv nr 374, trans 
porlrcgister 1636-1639, 1637, f 70r e ν 
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erff met een lootse daerop staende, ten w. van vercoopers huys" voor 
450 gulden.« 

Als lid van het Sint-Lucasgilde had Dirk een eigen atelier met 
leerlingen. In 1629 was er de zoon van een zekere Ossewaert, in 1635 
een Nicolaes Kouwenbergh en er wordt zelfs beweerd dat ook Albert 
Cuyp bij Dirk het vak leerde.94 In ieder geval bekwaamde zijn eigen zoon 
Samuel zich bij zijn vader in het schilderen. Ook een andere zoon, Jan 
geheten, zou zijn leerling geweest zijn.95 

Met zijn vrouw en zeven kinderen woonde Dirk tot 1640 in de Haagse 
Corte Molstraet.96 In april van dat jaar namelijk verkocht hij zijn huis te 
's-Gravenhage voor in totaal 1400 gulden om zich vervolgens in Dor
drecht te vestigen.97 Wat hem tot die verhuizing bracht, staat net zo min 
vast als de reden voor zijn vertrek naar 's-Gravenhage in 1628. Zijn 
grootvader Franchoys was al op 19 februari 1632 gestorven, diens zoon 
Dirk zat inmiddels in Brazilië.98 Het is nog het meest voor de hand 
liggend dat Dirk rekening hield met een spoedige dood van Isaac de 
Coning, die bij testament het jaar daarvóór zijn dochter Mayke en haar 
man Dirk tot universele erfgenamen had benoemd. Inderdaad stierf De 
Coning op 1 augustus 1640 en liet hij daarbij 1600 carolusguldens aan 
hen na. Bovendien kan Dirk uit zijn geweest op Isaacs plaats als erfmunt-
meester en op diens zilversmidswinkel. Na aankomst in Dordrecht trok 

93) GAG, ORA, inv. nr. 372, 1632, f. 108re.v. 
94) A. Bredius, 'Mededcelingen uit het Haagsche Gemeente-Archief, I, De boeken 

van het oude St. Lucas-gilde te 's-Gravenhage, III", Archief'voor Nederlandsche Kunst
geschiedenis 4 (1883) 1-44, aid 8, 30, 34, ook. Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 274 en 
n. 5 aid. en Thieme-Becker.-XVII, 463 Vgl. nog Van Westrhccne Wz, 'Leden St. 
Lucas-gilde', 82-83. De suggestie dat Albert Cuyp (1620-1691) leerling van Dirk zou 
zijn geweest, is van Ρ Τ. Α. SwiUens in de aantekeningen op zijn bewerking van 
Houbraken, Groóte schouburgh, aid. I, 322. Dat Dirk in zijn Haagse jaren zeker niet 
meer het ambacht van edelsmid uitoefende, valt af te leiden uit het feit dat hij niet 
voorkomt in: E. Voet en H. E. van Gelder, Merken van Haagsche goud- en zilver
smeden uu de XVIe, XVIle en XVIIIe eeuw ('s-Gravenhage 1942) 

95) Infra, hst. III, 2. 
96) Behalve Samuel en Jan werden nog een zoon, Frans, en vier dochters, Dina, 

Susanna, Cornelia en Wilhelmina, geboren, van wie vooral Samuel en Frans in hst III 
e.v. uitgebreid ter sprake zullen komen 

97) GAG, ORA, inv. nr. 375, transponregister 1639-1640, 1640, f. 107v e.v ; nog 
in 1667 en 1678 wordt dit huis aangeduid als "het huys gecomen van den schilder 
Hooghstraeten": Ibid, inv. nr. 384, transponregister 1665-1668, 1667, f. 487r-488v en 
inv. nr. 388, transponregister 1676-1680, 1678, f 318re.v. 

98) Roscam Abbing, Iconografie, 128; Nederland's Patriciaat (1965), 59, supra, 
noot 66. 
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de familie immers in (groot)vaders huis 'De Olifant' in de Kannekopers-
buurt " Tenslotte is het ook mogelijk dat Dirk zijn eigen dood voelde 
naderen, en daarom naar Dordrecht terugging. 

Slechts vier maanden woonde hij daar nog, op 20 december 1640 
's-morgens om ongeveer elf uur overleed Dirk van Hoogstraten op 
44-jange leeftijd.100 De dag ervoor had hij nog, "sieckelyck naer den 
hchame te bedde leggende", met Mayke hun testament laten opstellen 
Behalve de langstlevende stelden zij tot voogden over hun kinderen May-
kes oom David de Coning uit Rotterdam en een vriend, de pasteibakker 
Cornells Cornehsz van Cleeff aan, aldus werd de weeskamer der stad uit 
de boedelverdeling uitgesloten. Dirk verzocht de voogden na zijn dood 
Mayke nog enige tijd zijn nering te laten bestieren, "alsoo hij vastehjck 
vertrouwt deselve sijne huijsvrouwe haere kinderen niet sal vercorten 
maer alle moederlycke heffde ende genegentheijt tot deselve bethoonen " 
Voorlopig zou de erfenis beter onverdeeld en tot profijt van Dirks vrouw 
kunnen blijven, "als wel wetende hij compt. de groóte ende swaere last 
daennne hy deselve syne huysvr met seven cleyne kinderen sal commen 
te laeten "i01 

Of er echter sprake was van werkelijk ernstige geldelijke problemen 
na Dirks dood valt te betwijfelen. Er was in ieder geval nog een bron 
van inkomsten de in het testament genoemde "nering", volgens Jakobus 
van Hoogstraten "een schone kamer met konst".102 Verder viel er 
misschien nog wat te verwachten van Franchoys' weduwe Neeltgen van 

99) GAD, ONA, inv nr 59, f 1009r-1010v, GAD, DTB 78, memoriaal doops
gezinde gemeente, 1626-ca 1700, f 208 (SvH, 31-32, nr 4) Vgl Veth, 'Dirk van 
Hoogstraten', 275 en η 1 aid , Brusaii, Samuel, 25, Roscam Abbing, 'Jan van Hoog
straten', 6 In zijn testament van 19 december 1640 {infra) werd Dirk met als schilder, 
maar als "silversmidt" aangeduid In de acta van de doopsgezinde gemeente (GAD, 
DTB 78, f 127) staat de komst van Dirk en Mayke "in Augusti 1640 uutten Haeghen" 
aangetekend vgl Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 274 en η 6 aid Isaac de Coning had 
het huis op 24 apnl 1625 gekocht van een zekere Jan Lambrechts (GAD, ONA, inv 
nr 55, f 161r-v) Gezien de omschrijving moet het hetzelfde huis zijn als het'ouderlijk 
huis' dat Dirks dochter Dina van Hoogstraten kocht van haar broers en zusters in 1655 
en in 1659 aan een derde verkocht (infra, hst III, noot 16) 

100) GAD, DTB 38, dodenregister Grote Kerk 1636-1649, sub dato. Ibid , DTB 78, 
f 208, Roscam Abbing, Iconografie, 130, Nederlands Patriciaat (1965), 59, Veth, 
'Dirk van Hoogstraten', 275 en η 3 aid 

101) GAD, ONA, inv nr 60, f 23 lr-v, uittreksel GAD, Archief Weeskamer, my 
nr 20, weesbock 1640-1645, f 168v-169r (SvH, 32-33, nrs 5 6), hel beroep van Van 
Cleeff blijkt uit GAD, ONA, inv nr 9, f 157v, vgl Roscam Abbing, 'Jan van 
Hoogstraten', 7 

102) Geciteerd in SvH, 26, Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 4 
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Eycke wier zoon Dirk - de enige andere erfgenaam van de stamvader -
ver weg was Arm was Neeltgen níet, in 1633 stond zij met het huis van 
wijlen haar echtgenoot voor het bedrag van (nog steeds) acht pond 
vijftien stuivers in het verpondingskohier, in 1638 bestond er nog een 
huis op de Gevulde Graeft dat bezit was van de erfgenamen van 
Franchoys van Hoogstraten 103 En Maykes vermogen was blijkbaar ook 
nog zo groot dat zij in staat was op 5 oktober 1641 aan haar moeder 
Lyntgen Simonsdochter haar aandeel uit de erfenis van Isaac de Coning 
uit te betalen, bestaande uit drie obligaties met een gezamenlijke waarde 
van 1700 carolusguldens 104 Waarschijnlijk met het oogmerk hun voog
den op voorhand aanspraken op de erfenis van hun ouders te ontnemen, 
wezen Samuel en zijn zuster Dina - toen vijftien en veertien jaar oud -
hun moeder aan als enige en universele erfgenaam bij eventueel onge
huwd voortijdig overlijden van één van hen tweeen 105 

Maar Mayke zou geruime tijd vóór haar kinderen komen te sterven. 
In haar testament van 30 december 1644 benoemde zij tot voogden over 
haar kinderen opnieuw David de Coning en haar aangetrouwde oom Jan 
Winckelmans uit Middelburg, die zij beiden verzocht erop toe te zien dat 
"hare minderjarige kinderen alhier binnen deser stede onder de sorge 
ende opsicht van [ ] regeerders ende opsienders vande kercke haerder 
gemeijnte mogen blijven woonen ende in aenstichtinge opgebracht wer
den tot haere mondige jaeren ofte houwelijckse state toe."106 Aangezien 
hier niet over een erfenis in de vorm van geld of goed gesproken wordt, 
mogen we aannemen dat Maykes bezit al eerder onderhands verdeeld 
was Haar oudste zoons, Samuel en mogelijk ook Jan, waren inmiddels 
hun leertijd bij Rembrandt van Rijn begonnen - waarover meer in het 

103) GAD, OASD, inv nr 3971, verpondingskohier 1633, f 56, vgl supra, noot 
64 dit bedrag gold al in 1608 GAD, ORA, inv nr 771, Iransportregister 1637-1638, 
f 82r, vgl Ibid, inv nr 776, transportregister 1647-1648, f 124 

104) GAD, ONA, inv nr 60, f 420v-421v (SvH, 33, nr 7) Mayke woonde in 
oktober 1641 in de Kannekopersbuurt vlakbij een wijnkoper en een hoedenmaker, naast 
haar woning stond een pand dat in 1643 verkocht werd voor 2400 carolusguldens 
GAD, ORA, inv nr 774, transportregister 1643-1644, f 63r-v (SvH, 33-34, nr 8) 

105) Dit gebeurde dne dagen (8 oktober 1641) nadat Mayke aan Lyntgen Si
monsdochter haar 1700 carolusguldens had uitbetaald en zij dus misschien financieel 
kwetsbaar was geworden GAD, ONA, inv nr 67, f 433 (SvH, 33-34, nr 8), Roscam 
Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 8 en η 16 aid , bij deze notariële akte getuigde ook de 
hierboven genoemde wijnkoper, Anthony Beeck 

106) GAD, ONA, inv nr 68, f 203r-v, uittreksel GAD, Archief Weeskamer, inv 
nr 20, f 288v (SvH, 35, nr 11), vgl Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 7, η 12 
aid Jan Winckelmans was gehuwd met Susanna de Coning, een zuster van Maykes 
vader Isaac 
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volgende hoofdstuk -, de oudste dochter, Dina, in 1644 zestien jaar 
geworden, stond vermoedelijk eveneens al 'op eigen benen' zodat voor 
de zorg van hun voogden nog slechts Frans, Cornelia, Wilhelmina en 
Susanna overbleven. Zij groeiden verder op onder doopsgezinde hoede, 
toen hun moeder op 7 januari 1645 overleed.107 

10. Slot 
Het is duidelijk datFranchoys' emigratie kort vóór 1572 hemzelf noch 

zijn afstammelingen windeieren heeft gelegd. Toen hij in 1623 een 
bedrag van ruim 70 gulden uitleende, betekende dat in de toenmalige 
verhoudingen drie tot vier maandlonen van een volwaardige arbeids
kracht. Het legaat aan zijn zoon in 1627 van 2.000 carolusguldens en de 
erfenis van Dirk en Mayke van Isaac de Coning ter grootte van 1600 
carolusguldens waren forse bedragen, het equivalent van enkele niet 
onaanzienlijke jaarinkomens.108 Franchoys' huizenbezit, de aanslagen in 
de diverse belastingregisters, het feit dat hij zijn zoon Dirk bij diens 
huwelijk nog een huis kon meegeven, alles wijst op een ruime welstand. 
Ondanks de relatief behoorlijke hoeveelheid gegevens blijft het desal
niettemin onmogelijk alle mutaties in de financiële en in ruimere zin 
sociaal-economische 'winst- en verliesrekeningen' van Franchoys en 
Dirk, laat staan van Hans van Hoogstraten, te reconstrueren. Maar het is 
zeker niet ver bezijden de waarheid als we stellen dat Franchoys, van 
afkomst al niet van de armsten, door winstgevend te participeren in het 
tegelijk met de economie expanderende geldverkeer een comfortabele 
welvaartspositie is gaan innemen.109 Over Dirk is wat dit betreft wat 
minder bekend, maar ook van hem staat vast dat hij op zijn minst tot de 
gegoede burgerij behoorde, tot de 'brede middenstand' waar S. Schama 
van spreekt.110 

107) GAD, DTB 38, sub dato; Ibid., DTB 78, f. 208 (SvH, 35-36, nr. 12); Neder
land's Patriciaat (1965), 59; Roscam Abbing, iconografie, 130. Het is ook mogelijk 
dat Jan pas na zijn moeders overlijden naar Rembrandt ging (Roscam Abbing, 'Jan van 
Hoogstraten', 9-10). 

108) Vgl. voor de berekening: A. Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen. 
Het kopergeld van de Gouden Eeuw (herdr.; Amsterdam 1991) 13-19; vgl. J. G. van 
Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis 
van Nederland tijdens de Republiek ('s-Gravenhage 1970) 282 e.V.; J. A. Faber, 'De 
Noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780. Structuren in beweging', in: NAGN, V, 
196-251. aid. т.п. 201,"203, 224. 

109) Vgl. Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 83-84. 
110) S. Schama, The embarassment of riches. An interpretation of Dutch culture 

in the Golden Age (2nd ed.; z.p. 1988) 4, vgl. 174. 
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Dirks status kan ook nader worden bepaald als zijn beroep in aan
merking genomen wordt. Dirk was als meester-schilder lid van het 
Dordrechtse Sint-Lucasgilde of 'gilde van de Vijf Neringen', waarbij 
verder glazenmakers, tinnegieters, plateelbakkers en lantaarnmakers aan
gesloten waren. In de eerste helft van de zeventiende eeuw probeerden 
de schilders in de Republiek aan identificatie met andere ambachten te 
ontkomen. Materieel bleven ze gewoon tot de burgerij behoren, maar hun 
beroepsbewustzijn, ook gestimuleerd door de omgang met rijke op
drachtgevers, deed een gevoel van verheven "vak-adeldom" ontstaan, dat 
al door het schildersboek van Karel van Mander uit 1604 aangeduid was. 
In Dordrecht leidde dit in 1642 tot de oprichting van een aparte schilders-
confrerie.111 

Het is moeilijk te veronderstellen dat Dirk tot de strenge stroming van 
de doopsgezinden behoorde; misschien belette zijn godsdienst hem zijn 
grootvader na te volgen die een financieel speculant was geweest, meer 
dan eens ten koste van in geldnood verkerende stadgenoten.112 Toch zal 
ook Dirk de wereld als "een werkelijkheid en een waarde" aanvaard 
hebben.113 Evenmin hield zijn religie hem tegen het portret van de 
predikant en calvinistische pionier in Dordrecht Johannes Becius te 
graveren.114 

Dirk en zijn familie waren in 1640 waarschijnlijk al goed geassimi
leerd in de Noordnederlandse maatschappij. Daarvoor hebben Fran-
choys' financiële praktijk en Dirks omgang met gildebroeders wel 
gezorgd.115 Als de laatste al in een min of meer afgeperkt milieu geleefd 
heeft, dan gold dit in de eerste plaats in godsdienstig opzicht. Dirk huwde 

111) G. J. Hoogcwerff, De geschiedenis van de St Lucasgilden in Nederland (Am
sterdam 1947) 49-50, 81-93, 185 Patria Vaderlandsche Cultuurgeschiedenissen in 
Monografieën XLI, Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 833 e v. Vgl. Van Deur-
sen, Mensen van klein vermogen, 85 e.ν J. С Ovcrvoorde, ed., Rekeningen van de 
gilden van Dordrecht (1438-1600) ('s-Gravenhage 1894) vii, ix. Werken uitgegeven 
door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), 3e sene, VI. Vgl. nog M. 
Peereboom, 'Potgieter en Pater over Nederland in de zeventiende eeuw. De burgerman 
en de estheet'. Literatuur 10 (1993) 192-199, aid. 194 

112) Vgl. Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 74-78. 
113) N van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland (Amhem 

1952) 155-156. 
114) Kramm, Levens en werken, III, 730; Veth, 'Dirk van Hoogstraten', 277; het 

portret staat afgebeeld bij Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and 
woodcuts, IX, 134 en in 100 Portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 
18e eeuw (Houten en Utrecht 1982) 34 

115) Vgl. Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 20-22; Bnels, Zuidneder
landers in de Republiek, 299 e.v. 
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een doopsgezinde vrouw en zijn minderjarige kinderen werden uitdruk
kelijk aan de voogdij van de doopsgezinde gemeente toegewezen. Al 
leefden doopsgezinden altijd wel, afhankelijk van de omstandigheden, 
min of meer in een isolement, en vormden zij wel eens het mikpunt van 
een negatieve stigmatisering door argwanende predikanten,116 de tijden 
dat een doopsgezind schilder in Dordrecht levend verbrand werd - zoals 
in de periode dat Franchoys er aankwam -117 waren reeds lang voorbij. 

Toen in 1640 de schilder Dirk van Hoogstraten stierf, kon hij waarschijn
lijk niet bevroeden dat zijn zoons nog eens een vooraanstaande positie 
in het culturele leven van hun tijd zouden gaan innemen. Een redelijke 
vermogenspositie, het blijkbaar kundige beheer daarvan door Franchoys, 
het beroepsmilieu van zowel Dirk van Hoogstraten als de nauw verwante 
familie De Coning - een verbintenis die ook financieel lucratief bleek te 
zijn - legden een krediet aan waarmee een volgende generatie haar 
maatschappelijk voordeel kon doen. 

116) Over Dordrecht: Schotel, Kerkelyk Dordrecht, I, 357-360; S Blaupot ten Cale, 
Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, van 
derzelver ontstaan tot op dezen tijd (2 din ; Amsterdam 1847) I, 287 

117) Supra, noot 37; Houbraken, Groóte schouburgh, I, 41, Van Deursen, Mensen 
van klein vermogen, 94. Zie S. В J. Zilverberg, 'De visie van anderen op de doops
gezinden in de zeventiende eeuw', in: Historisch bewogen Opstellen over de radicale 
reformatie in de 16e en 17e eeuw Opstellen, aangeboden aan prof dr A F Meilink 
bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuni
versiteit te Groningen (Groningen 1984) 111-123, aid 113-114 voor een synopsis van 
de formele behandeling door de plaatselijke magistraat van de doopsgezinde gemeente 
van Dordrecht in de eerste decennia van haar bestaan. 
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III. CONTRASTEN IN DE WERELD: FRANS EN SAMUEL 

VAN HOOGSTRATEN 

1. Inleiding; de dochters van Dirk van Hoogstraten 
Toen de edelsmid en schilder Dirk van Hoogstraten stierf, was hij geen 

rijk man. Hij behoorde tot die groep die hier met het te vage begrip 
'(hogere) middenklasse' moet worden aangeduid. Hij had een degelijk 
ambacht geleerd en uitgeoefend en was door zijn beroep in staat gesteld 
creativiteit aan de dag te leggen in de vervaardiging van produkten die 
hij om hun uiterlijke aantrekkelijkheid, niet om hun direct materiële nut, 
aan de man kon brengen. Zonder er artistieke allures op na te houden 
zoals men zich die vanuit een latere romantische periode voorstelt, 
verkeerde hij in de omstandigheid niet algemeen-courante talenten aan 
te kunnen wenden tot de voorziening in zijn levensonderhoud, waarbij 
een redelijk kapitaalkrachtige markt voor hem open stond. Als lid van 
het zich emanciperende Sint-Lucasgilde stond zijn sociale status duide
lijk hoger aangeschreven dan die van andere categorieën poorters die 
georganiseerd waren in de gilden van mandenmakers, twijnhandelaars of 
appelkopers, om maar enkele voorbeelden te noemen. 

De periode van zijn leven waarover de meeste gegevens bekend zijn, 
de jaren 1626-1640, dat wil zeggen van zijn 30ste tot zijn 44ste levens
jaar, tussen zijn huwelijk en zijn dood, bracht hij door in 's-Gravenhage. 
Gemeten aan de zakelijke gegevens die in het vorige hoofdstuk beschre
ven zijn, kon hij de financiële status die zijn grootvader opgebouwd had, 
redelijk handhaven. Aan het feit dat hij weinige jaren na zijn vestiging 
in 's-Gravenhage voor 700 gulden het huis kon kopen dat hij tot dan toe 
gehuurd had, kunnen we ook een duidelijke progressie waarnemen.1 

Aan de hand van de enkele overgeleverde gegevens, kunnen we ons 
een idee vormen hoe de jeugdjaren van Dirks oudste en jongste zoon, die 
hier centraal zullen staan, eruit hebben gezien. 

1) Supra, hst. II, noot 92. Verder hoofdstuk V, "The economie status of artists and 
artisans" van Montias, Artists and artisans, 112-135, waar de auteur schrijft (113): "I 
am struck by the rise in apparent wealth until mid-career [van de schilders] and the 
decline thereafter": heeft Dirk deze neergang als gevolg van 'de gebreken van de 
ouderdom' door zijn vroege dood kunnen ontlopen? Een onbekende auteur schreef in 
1862 over deze periode: "Dat onder de leden der [doopsgezinde] gemeeme nog al 
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In een waardig portret legde Dirk met rood krijt anno 1631 de trotse 

gelaatstrekken vast van zijn toen 89-jange grootvader Franchoys van 

Hoogstraten Naar hem noemde hij zijn eigen zoon Frans, die geboren 

werd drie weken vóórdat de hoogbejaarde stamvader zou komen te 

overlijden 2 In het atelier van hun vader Dirk ontvingen de zoons Samuel 

en Jan hun eerste opleiding in het schildersvak Aan het eind van zijn 

leven zou Samuel zelf in een aardige anekdote zich zijn opvoeding 

herinneren. Met een beroep op het gevoel voor visuele humor bij de lezer, 

maar vooral met nostalgische affectie beschrijft hij in een aan Phnius' 

Historia naturalis ontleende topos hoe hij eens bezig was een geit met 

touwen en koorden vast te houden, om het beest door zijn vader 'naar 

het leven' te laten schilderen Op het moment dat Dirk terugstapte om 

het schilderij eens te bekijken, ontdekte de geit haar dubbelgangster en 

ramde in een vlaag van woede dwars door het doek 3 Uit deze tijd stamt 

ook het door Arnold Houbraken nog geziene, maar heden verdwenen, 

getekende portret van Dirk, dat door Samuel was gemaakt 4 

aanzienlijken en bemiddelden waren, blijkt daaruit, dat de familicn Van Hoogstraten 
[ ] daartoe behoorden" 'Bijdrage', 107 

2) Afb 2 Het onderschrift bij het portret luidt 
"Francois van Hoochstraten 
geboren ao 1541 den 26 septemb 
gedaan 1631 den 25 julij 
ende is gestorven 1632 den 19 fcbr 
Dirck van Hoochstraten fecit ' 

Waarschijnlijk voegde Dirk het onderschrift dus na zijn grootvaders dood toe Op de 
verso-zijde bevindt zich een studie met vijf figuren Het portret wordt bewaard in 
de collecüe van J S F van Hoogstraten (registratienummer Iconographisch Bureau, 
's-Gravenhage, 77214) Afbeeldingen in SvH, 65, afb 17, Roscam Abbing, Icono
grafie, 33, afb 16-17, zie ook 31-32 Vgl bijlage 2, nr 98 Verder E J Wolleswinkel, 
'De portrettenverzameling van Mr Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770)', Jaar
boek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau 34 (1980) 
79-98, aid 90,94, Familieboek, f 13, Brusati, Samuel, 28 Vgl Schotel,'Geslacht Van 
Hoogstraten', 383 

3) Bijlage 1, nr 26, 170, op 52 haalt Samuel een uitspraak van zijn vader aan over 
de funeste wijdlopigheid van leerboeken en -meesters voor schildersleerlingen, Bru
sati, Samuel, 21 25, Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1151, Veih, 
'Samuel van Hoogstraten', 131, ld , 'Jan van Hoogstraten', 298-299 (SvH, 31, nr 2), 
vgl Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 35, 122, Roscam Abbing, 'Jan van Hoog
straten', 7 A Chong en M E Wieseman, 'De figuurschilderkunst in Dordrecht', in 
Manjmssen, Zichtbaere werelt, 13 33, aid 23 wijzen op beïnvloeding van Samuels 
werk door dat van Dirk 

4) Roscam Abbing, Iconografie, 28-29, vgl Houbraken, Groóte Schouburgh, I, 127 
(SvH, 33, nr 6) 
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De band met de familie De Coning was, door de gedeelde religieuze 

gezindheid, de verwantschap en het gelijksoortig ambacht, tamelijk 

hecht. Een zeer belangrijk document in dit verband is een achter in 

Samuels dichtbundel Goude schalmey uit 1652 opgenomen gedicht, een 

'toezang', die, blijkens de toelichting, in januari 1635 aan hem werd 

opgedragen door zijn grootvader Isaac de Coning.5 Dit is zo'η belangrijk 

gegeven, omdat het duidelijk wijst op een mate van geletterdheid in de 

familiekring. Een geletterdheid, of beter gezegd een liefhebberij in het 

dichten, die op dat moment in Dordrecht in grote bloei stond.6 

Het is trouwens moeilijk gissen naar de invloed die deze en andere 

externe omstandigheden op de Van Hoogstratens hebben uitgeoefend. 

Hoe heeft men bijvoorbeeld de pestepidemie van 1636 doorstaan, waarbij 

3.500 inwoners van Dordrecht de dood vonden?7 Of hoe keek men aan 

tegen de komst van Maria de Medicis, die in 1638 op de Nieubrug 

logeerde, in het huis van burgemeester Mr. Cornells van Beveren, met 

wie Samuel in dejaren 1640 en 1650 literaire betrekkingen zou onder

houden?8 Wat vond men van de verwoede strijd die in Dordrecht werd 

gevoerd door de predikant Jacob Borstius tegen het roemruchte lang haar, 

waarbij de zeloot alleen door de mennonieten unaniem gesteund werd?9 

Thuis of op bezoek bij Isaac en Lyntgen de Coning of de weduwe van 

hun overgrootvader, Neeltgen van Eycke, in Dordrecht, zullen Dirk, 

Mayke en hun kinderen van dergelijke gebeurtenissen indrukken hebben 

opgedaan die het onthouden waard waren. 

Nadat zij met haar man vanuit 's-Gravenhage in 1640 eenmaal definitief 

teruggekeerd was in Dordrecht, zou Mayke na de dood van Dirk alleen 

achterblijven met haar kroost. In zijn artikelenreeks over Dirk, Samuel 

5) Bijlage 1, nr. 8, 164-169: 'Toezang op mijn naam deur I. de Koning mijn 
groot-vader'. 6) Zie: infra, hst. IV. 

7) Dit cijfer wordt genoemd door G. D. J. Schotel, De ¡Ilustre School te Dordrecht. 
Eene bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in ons vaderland (Utrecht 
1857) 79. 

8) Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 624, 644. Verder: J. Comclissen, 'Ma
ria de Medicis' komst in ons land (1638)', Mededeelingen van het Nederlandsch Histo
risch Instituut te Rome 4 (1924) 229-244: Van Beveren verschafte de koningin-moeder 
onderdak in zijn huis 'Jeruzalem' nabij de Tolbrug, na haar namens de stad te hebben 
toegesproken: M. A. Beelaerts van Blokland, 'Het Dordtsche geslacht Van Beveren', 
De Nederlandsche Leeuw 61 (1943) 161-171 en 62 (1944) 70-77, 81-92, 125-134, aid. 
85-86. 

9) Μ. Α. Perk, 'Une question capillaire. Épisode de l'histoire ecclésiastique des 
Pays-Bas (1643-1645)', Bulletin de la Commission de l'Histoire des Églises Wallonnes, 
2ème série, 1 (1896) 186-208, aid. 201. 
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en Jan van Hoogstraten uit dejaren 1886 en 1889 impliceert G H Veth 
dat mogelijk Samuel zijn moeder in haar nering bleef bijstaan Deze 
winkel had waarschijnlijk een "schone kamer met konst" en mogelijk 
verkocht men er nog schildersmatenalen als verf, penselen en doek Hier 
heeft Samuel nog verder kennis kunnen maken met de kring van het Sint-
Lucasgilde in Dordrecht, in de tijd dat dit gezelschap zijn professionele 
aspiraties probeerde waar te maken Waarschijnlijk heeft zijn zuster Dina 
haar moeder bijgestaan in het huishouden Evenals Samuel immers bleef 
zij onder de (financiële) verantwoordelijkheid van haar moeder staan 
daarop wijst althans de legatering van hun beider vaderlijk erfdeel aan 
Mayke de Coning I0 De vraag is dan wat er met hen en hun broers en 
zusters verder gebeurde 

Dirk van Hoogstraten en Mayke de Coning hadden uit hun huwelijk 
drie zoons en vier dochters u Van dezen werd Dina reeds eerder 
genoemd Haar geboortejaar is, naar men aanneemt, 1628, op 12 april 
1648 werd zij samen met Samuel door de oudste Mees Thijsbrechtsz van 
de mennonietengemeente in Dordrecht gedoopt 12 Na de dood van haar 
moeder bleef zij de winkel voortzetten Er zijn tekenen die erop wijzen 
dat ze dat op voortvarende wijze deed 13 Ze kon de nering overnemen 
zonder haar broers en zusters het hun toekomende deel uit te betalen Zo 

10) Vcth, 'Dirk van Hoogstraten', 275, ld , 'Samuel van Hoogstraten', 131 en 
supra, hst II, noot 105 

11) Vgl Vcth,'Samuel van Hoogstraten', 131, η laid die nog een vijfde dochter 
aanvoerde, Francina, van wie hij de volgende kerkelijke attestatie vond, afgegeven 7 
december 1679 "'Franana Dirx van Hoogstraate jd gewoont bij de Vissebrugh 
naar Haarlem'" Deze attestatie (GAD, DTB 23, uitgaande attestaties Augustijncnkerk 
1672 1679, sub dato) slaat echter op een dochter van Franchoys' zoon Dirk van 
Hoogstraten en Susanna van Nieuwenhoven (supra, hst II, noot 66) Vgl Familieboek, 
f 39, 81 en Roscam Abbing, Iconografie, 130 

12) Het geboortejaar van Dina van Hoogstraten zou kunnen volgen uit de ver
melding dal zij "out ontrent veertien ïaercn" was in de akte van 8 oktober 1641 (supra, 
hst II, noot 105) en uit de datum van het huwelijk van Dirk en Mayke (12 februari 
1626) en de geboortedatum van Samuel (2 augustus 1627) GAD, DTB 78, f 71 (SvH, 
36, nr 15), vgl Veth,'Dirk van Hoogstraten', 274, η 6 aid , zie ook Roscam Abbing, 
'Jan van Hoogstraten', 8, η 17 aid en 10, η 24 aid , Schotel, 'Geslacht Van Hoog
straten', 384 en η 14 aid Vcth, 'Samuel van Hoogstraten', 131 en η 1 en 5 aid , 
Familieboek, f 47 en Schuil, 'Voorbcrigt', 1 

13) Op 29 juli 1658 bekenden Hendrik de Vos en Dina van Hoogstraten, "winckel-
houtster", schuldig te zijn aan Sybilla Vcrbccck, weduwe van Leenden Bastiaensz, 400 
carolusguldens "by haer comparante voort acngaen van haer jegenswoordich huwelijck 
[ ] ontfangen ende genoten", tegen een rente van vijf procent per jaar GAD, ONA, 
inv nr 119, f 318r ν (SvH, 54, nr 53) 
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3. Zelfportret van Dirk van Hoogstraten (1596-1640). 
Paneel, 24x35 cm. 





mogen we althans concluderen uit het feit dat pas haar man Hendrik 

Theumsz de Vos bij zijn huwelijk met Dina in april 1655 gehouden was 

de koopsom van het pand, groot 1690 carolusguldens, te voldoen. 

Overigens leverde dit problemen op, daar De Vos, een timmermanszoon, 

voor de betaling van de eerste termijn van 300 gulden, uitstel moest 

vragen 14 De Vos zou in de rest van zijn leven een duidelijk betere relatie 

met Samuel dan met Frans van Hoogstraten onderhouden.15 

Dina van Hoogstraten was het die met haar echtgenoot het ouderlijk 

huis in 1659 verkocht aan de Rijnschipper Lambert Scholl, en wel voor 

de som van 1825 carolusguldens. Na een eerste aanbetaling van 325 

carolusguldens in mei 1660 zou het restbedrag tegen een termijn van 200 

gulden per jaar en een interest van vijf procent afgelost moeten worden.16 

In latere jaren horen we weinig meer van Dina van Hoogstraten, te meer 

echter van haar echtgenoot, Hendrik de Vos. Dina overleed op 17 

november 1704 in haar huis in het Steegoversloot.17 

Nog minder is er bekend van de drie andere dochters van Dirk en 

Mayke. Van Susanna weten we dat ze maar liefst drie maal huwde, 

alvorens in 1723 op bijna negentigjarige leeftijd in Amsterdam te 

overlijden en dat ze te Dordrecht, 's-Gravenhage en Amsterdam woonde. 

Helaas zijn er eveneens bijzonder weinig gegevens voorhanden over deze 

drie echtgenoten. Toen Susanna in 1669 voor de tweede maal trouwde, 

met een Jan Wijnantsz, verplichtte ze zich ertoe haar twee nog onmon

dige kinderen uit haar eerste huwelijk "te laten leren, lezen ende anders 

[te] bequamen."18 

14) Het huwelijk GAD, DTB 95, f lOOv en Ibid., DTB 78, f 111 De Vos werd 
geassisteerd door zijn vader Theunis Jacobsz de Vos, Dina door haar zuster Wilhclmina 
van Hoogstraten Op 7 juli 1655 vroeg De Vos uitstel van betaling van de eerste 
termijn, die op 1 mei voldaan had moeten zijn, van de op 18 februari overeengekomen 
koop, zijn vader was borg. GAD, ONA, inv nr 134, f 251r-v 

15) Infra, paragraaf 5 en Familieboek, f 69 
16) GAD, ONA, inv nr 138, f 702r-v en ORA, inv nr 783, transportregister 

1661-1662, f 49v-50r, in GAR, ONA, inv nr 805, aktenr 2 bevindt zich de volmacht 
de dato 24 apnl 1661 van Frans van Hoogstraten aan Hendrik de Vos terzake van deze 
transactie SvH, 55, nr 58, Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 10 en η 21 aid 

17) GAD, DTB 49 begraafregister Grote Kerk 1701-1711, sub dato, GAD, Gaar
dersarchief, inv nr 3, impost op begraven niet pro deo 1700-1705, 1713-1805 [klap
per], sub voce' de impost op de begrafenis bedroeg 3 gulden (SvH, 33-34, nr 8) 

18) GAD, DTB 95, f 107r. 134r. GAA. ONA, inv nr 3517, f 26r-27v en 28r-v 
(SvH, 66-67, nr 85). Vgl A Bredius, 'Een en ander over Jan Wijnants', Oud-Holland 
28 (1911) 179-184, aid. 180. Familieboek, f 80 en toegevoegde aantekeningen Michiel 
Roscam Abbing, Roscam Abbing, Iconografie, 130. Laatstgenoemde stelde vast dat 
deze Jan Wijnantsz met dezelfde is als de gelijknamige schilder 
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Cornelia van Hoogstraten huwde te Dordrecht op 29 juli 1660 de 
bakker Arent de Vos, een broer van de man van haar zuster Dina, nadat 
ze in april 1658 gedoopt was. In 1663 sloot zij samen met haar man in 
een testament de stedelijke weeskamer uit van de na te laten erfenis. Zij 
stierf in 1669, waarna haar man tot aan zijn tweede huwelijk in 1672 in 
het huis van zijn broer Hendrik en zijn schoonzuster Dina in de 
Vriesestraat bleef wonen.19 

Wilhelmina van Hoogstraten tenslotte zou nimmer trouwen. Tegelijk 
met haar zuster Cornelia werd zij gedoopt en we kunnen vermoeden dat 
ze bij één van haar broers of zusters in bleef wonen tot ze in 1666 haar 
broer Frans in Rotterdam na de dood van diens vrouw de helpende hand 
in het huishouden ging bieden. Op grond van een vermelding in het 
testament van Samuel van 13 juni 1678 staat vast dat ze op die datum in 
ieder geval nog in leven was.20 

Uit het bovenstaande en uit de aanwezigheid van bijvoorbeeld Samuel 
bij het tweede huwelijk van Susanna, Dinas getuigenis bij dat van 
Cornelia, of het gedicht van Frans bij die gelegenheid, blijkt een behoor
lijk familiaal saamhorigheidsbesef tussen deze broers en zusters Van 
Hoogstraten.21 Ondertussen deelden zij ook nog steeds het profijt van het 
bezit van een woning op de Nieubrug, uit de erfenis van hun over
grootvader Franchoys. Nog tot in 1654 wordt melding gemaakt van dit 
pand, genaamd 'de Groene Papegaij', midden in een echte middenstands-
buurt: er woonden onder anderen een kleermaker, een schoenmaker en 
een winkelier.22 

2. Samuel van Hoogstratens jeugd- en vormingsjaren 
Het zijn de zoons Van Hoogstraten die ons hier verder het meest 

interesseren. Samuel, geboren in 1627, Jan, in 1629 of 1630 en Frans, in 
1632, waren dertien, respectievelijk elf of twaalf en acht jaar oud toen 

19) GAD, Archief Weeskamer, inv. nr. 25, weesboek 1663-1670, f. 316 (uittreksel) 
en inv. nr. 83, memoriaal 1669-1670, f. 69v, GAD, DTB 78, f. 78, 112, 215; Ibid., DTB 
95, f 109v, 134r. Familieboek, f. 81; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 131, n. 1 aid.; 
Roscam Abbing, Iconografie, 130, SvH, 26, 81, nr. 130. 

20) Vgl Familieboek, f 79, Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 131, n. 1 aid.; Ros
cam Abbing, Iconografìe, 130. 

21) Supra, noot 18, 19 en bijlage 2, nrs 14-15. 
22) GAD, ORA, inv. nr. 774, transportregister 1643-1644, f. 69v; Ibid , inv. nr 775, 

idem 1645-1646, f 124r-v, ¡bid, inv. nr. 776, idem 1647-1648, f. 124, GAD, ONA, 
inv nr. 91, f 441. 
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hun vader overleed. Terwijl ze in Dirks atelier met het schildersvak 
hadden kennisgemaakt, was nu de tijd aangebroken om zelf een vak te 
leren. Hun oudoom David de Coning speelde hierin als voogd een 
cruciale rol.23 

Deze David de Coning, geboren in 1584, was rond Allerheiligen 1585 
met zijn ouders naar Dordrecht gekomen, had tussen 1602 en 1604 in 
Parijs gewoond en tot 1612 bij zijn vader en zuster in de Rotterdamse 
Raamstraat. Op 9 september van dat jaar huwde hij Anna Isaaks Grave. 
Een van zijn kinderen was de in 1628 geboren Hester de Coning, de latere 
vrouw van zijn pupil Frans van Hoogstraten. David de Coning had een 
'zilverwinkel' en bekleedde van 1652 tot 1655 de functie van diaken bij 
de Vlaams doopsgezinde gemeente in de Maasstad.24 De Coning was ook 
een man van bijzondere welstand: bij het testament dat hij en zijn vrouw 
in 1636 opmaakten, werd de langstlevende verplicht ieder van de 
kinderen 1600 gulden uit te keren.25 Gezien het feit dat hij diverse malen 
door buurtgenoten als getuige bij zakelijke overeenkomsten verzocht 
werd26, mag ervan uitgegaan worden dat deze oudoom van de gebroeders 
Van Hoogstraten een behoorlijke maatschappelijke positie bereikt had. 
Toen hij in 1640 de verantwoordelijkheid kreeg over de kinderen van 
zijn nicht Mayke de Coning, heeft hij hen naar hun toekomstplannen 
gevraagd. Samuel raadde hij een niet met name genoemd degelijk vak 
aan, terwijl deze niets liever wilde dan schilder worden. In Samuels eigen 
woorden: 

"Maer my dacht, schoon ik nog geen veertien jaeren oudt en was, dat 
hy my uit de zalichheit wilde trekken, en als in slaverny doemde: want 
ik had de helft van mijn leven reets in dienst van onze Euterpe ver-
sleeten."27 

23) Vgl. supra, hst. II, noot 106. 
24) ARA, Munt, inv. nr. 89, verklaring De Coning en stamboom families Van 

Hoogstraten en De Coning; Familieboek, f. 43-44; Haagen Smit, 'Connectie', k. 107; 
K. Vos, 'De doopsgezinde gemeente', in: Rotterdam in den loop der eeuwen, II, 4e 
stuk (Rotterdam 1907) 1-48, aid. 46. Vgl. Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 6, 
14 voor onenigheid over de sterfdatum van David de Coning. 

25) GAR, ONA, inv. nr. 111, f. 362-364; vgl. inv. nr. 116, f. 124-125 waar een 
schuldbekentenis ter grootte van 200 gulden aan De Coning vermeld staat. 

26) Zie bijv.: Ibid., inv. nr. 100, f. 24; inv. nr. 106, f. 361 en 362; inv. nr. 111, f. 
113-115; inv. nr. 112, f. 68 en f. 293; inv. nr. 127, aktenr. 58; inv. nr. 183, f.404 (waar 
De Coning compareert als getuige bij de akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan 
Winckelmans en zijn zuster Susanna de Coning); inv. nr. 328, f. 224. 

27) Bijlage 1, nr. 26, 11; aangehaald door: Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 131 
en Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 7; Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 
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Inderdaad zou Samuel schilder worden. Veth wijst erop dat dit citaat 
aangeeft dat Dirk "zijn weduwe niet in benarde omstandigheden achter
liet".28 Toen een goede patroon gezocht moest worden, richtte men zich 
tot niemand minder dan Rembrandt van Rijn. Er zijn verschillende 
oorzaken die ertoe geleid kunnen hebben dat juist hij uitgekozen werd. 
Mogelijk heeft meegewerkt dat de later beroemd geworden Philips 
Koninck daar toen al leerling was en misschien tot de familie behoorde. 
Een andere verwant, Cornells de Coning, een zoon van Isaac, was 
goudsmid te Amsterdam. Ook is bekend dat in de jaren rond 1640 
Rembrandt al diverse Dordrechtse jongens, onder wie enige uit een 
doopsgezind milieu, onder zijn leerlingen telde.29 

389 Verdere biografische bijdragen over Samuel van Hoogstraten zijn, behalve de 
reeds aangehaalde: Weijerman, Levens-beschryvingen, II, 230 e.v , Ρ G Wiisen Geys-
beek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters 
III (Amsterdam 1822) 320-322, J G Fredenks en F. Jos. van den Branden, Biogra
phisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde (2e dr., Amster
dam zj. [1891]) 367. Voorts werd een beknopte levensbeschrijving verzorgd door J. 
L[oughman], 'Samuel van Hoogstraten', in: Manjnissen, Zichtbaere werelt, 188-189. 
Verder: SvH, passim. 

28) Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 131, Familieboek, f 48 De medicus Henn 
Meige meende, wat overtrokken 

"Les Hoogstraten, comme les Breughel, sont les représentants d'une de ces familles 
d'artistes hollandais ou la vocation de peintre se transmet comme un métier dans 
les familles, de père en fils." 

H. Mcige, 'Les peintres de la médecine Samuel van Hoogstraten (école hollandais)', 
Nouvelle Iconographie de la Salpêtrice Clinique de Maladies du Système Nerveux 8 
(1895) 192-204, aid. 194. 

29) SvH, 34-35, nr. 10, Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 7 en n. 12 aid., 12, 
supra, hst III, noot 89. Wel was De Coning al op 21 juli 1639 overleden (GAA, DTB, 
inv. nr. 1090, f. 77), waarna zijn vrouw Elizabeth Bure op 10 mei 1641 hertrouwde 
met Michiel Kitzgen {¡bid, inv nr 676, f. 52). zette Elizabeth Bure met haar tweede 
man de goudsmidsnenng voort9 A. Bredius, 'Een en ander over Dordtsche schilders', 
Verslagen en Mededeehngen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdee-
ling Letterkunde, 4e reeks, 12 (1914) 115-124, A L Broer, 'Doopsgezinde schilders 
van vroeger en nu', Doopsgezind Jaarboekje (1980) 70-80. Chong en Wieseman, 
'Figuurschilderkunst', 16-26, m η 18 en 23-25 Bijlage 1, nr. 26, 257, vgl. 176; vgl. 
ook H F. Wijnman, 'Rembrandt als huisgenoot van Hcndnck Uylenburgh te Am
sterdam (1631-1635) Was Rembrandt doopsgezind of libertijn?', in. Id , Uit de kring 
van Rembrandt en Vondel Verzamelde studies over hun leven en omgeving (Am
sterdam 1959) 1-18 (eerder verschenen als 'Rembrandt en Hendrick Uylenburgh te 
Amsterdam', Maandblad Amstelodamum 43 (1956) 94-103). Door sommige auteurs 
(o a. Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 384; Van der Aa, Biographisch woorden-
boek,VlU2, 1151, Van Dalen, 'Hoogstraten (Samuel van)', k. 836), en ook door David 
van Hoogstraten in diens uitgave van de gedichten van de Rotterdamse dichter-schilder 
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Naar recentelijk door Michiel Roscam Abbing werd vastgesteld heeft 
vermoedelijk ook Samuels jongere broer Jan van Hoogstraten het schil-
dersvak bij Rembrandt geleerd 30 Juist in deze periode was de molenaars
zoon op het hoogtepunt van zijn carrière en genoot hij onder andere door 
de Nachtwacht grote bekendheid Toentertijd gaf hij leiding aan het 
meest gezaghebbende atelier in de Republiek In de glans van zijn loop
baan representeerde hij het prestige en succes dat een meester-schilder 
van zijn tijd maximaal kon bereiken. Deze periode moet op de beide Van 
Hoogstratens een geweldige invloed gehad hebben. Inderdaad is dit één 
van de ervaringen waartoe Samuels latere ambitieuze gedrag, zijn zake
lijke, pragmatische levenswandel te herleiden zijn Volgens Brusati moet 
deze omgeving een overweldigende indruk gemaakt hebben op de jonge 
Samuel van Hoogstraten, nog versterkt door het contrast met de stille 
doopsgezinde soberheid die hij in zijn ouderlijk huis gewoon was 
geweest31 Hierbij mag de opmerking van Joachim von Sandrart dat 
Rembrandts leerlingen uit "voorname families" afkomstig waren, niet 
onvermeld blijven 32 

Heiman Dullaarl uit 1719, wordt, meestal in onderlinge navolging, wel beweerd dat 
ook deze Dullaart in Samuels tijd bij Rembrandt leerling zou zijn geweest, gezien zijn 
leeftijd echter moet die periode op rond 1655 worden gesteld J Karscmeijer, 'Hei
man Dullaart', De Standaard, 4 mei 1934, 3 en de belangrijke studie van Ρ С A van 
Putte, Heijmen Dullaert Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder, 
commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een foto
mechanische heruitgave van zijn werk (2 din , Groningen 1978) I, 17 Neerlandica 
Traiectina Bijdragen van het Instituut De Vooys voor Nederlandse Taal- en Letter
kunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht XXIV, vgl A van Duinkerken, 'Bij het derde 
eeuwfeest van Heiman Dullaart', De Gids 100 (1936) 247-252, aid 247-248 Samuel 
zelf vertelt (bijlage 1, nr 26, 11 12 en 95) dat in zijn tijd bij Rembrandt ook Carel 
Fabntius en Abraham Fumenus leerling waren 

30) Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 7-10 
31) Brusati, Samuel, 30, verder m η 30-41 Zie bijv ook W Manin, 'Tentoon

stelling van teekenmgen van oude meesters, te Leiden', Bulletin uitgegeven door den 
Nederlandsche Oudheidkundigen Bond 3 (1901 1902) 195-199, aid 198-199 Rond 
1644 maakte Samuel wellicht ook een copie van een tekening van Rembrandt, voor
stellend diens atelier J G van Gelder, 'Samuel van Hoogstraten bij Rembrandt', 
Kunsthistorische Mededeehngen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu
mentatie 3 (1948) 48 49, ook gereproduceerd in W Manin, 'The life of a Dutch artist', 
The Burlington Magazine (терт\1,Шпае.\пШЪ) 7 (\905) 125 130,416 427,8(1905-
1906) 13 24, 10 (1906-1907) 144 153, 363-370, 11 (1907) 357-369, aid 422, W R 
Valentiner, 'Rembrandt and Samuel van Hoogstraten', Art in America 25 (1930) 123-
143, m η 133, fig 7 aid 

32) J Bruyn, 'Rembrandts werkplaats functie & produktie', in Rembrandt De 
meester en zijn werkplaats (Amsterdam, Zwolle 1991) 68 89, aid 70 
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Voor een bedrag van maar liefst 100 gulden per leerling per jaar 
zouden de beide broers daar opgeleid worden tot bekwame schilders, al 
is Jan door zijn vroege dood nooit een vaste plaats in de kunstgeschie
denis toebedeeld 

Wat gebeurde er met Frans van Hoogstraten9 Sommige auteurs geven 
aan dat hij te Dordrecht een 'geleerde opvoeding' genoot, een ander 
meent dat dit ook voor Jan en Samuel gold en een volgende dat dit ten 
huize van David de Coning te Rotterdam gebeurde 33 Juist is dat Frans 
bij het overlijden van zijn vader in dienst trad bij de Dordrechtse 
boekdrukker Abraham Andnessz Opvallend blijkt hier hoe weinig ook 
bij deze beroepskeuze rekening gehouden hoefde te worden met mate 
riele perspectieven Zijn kleinzoon Jakobus van Hoogstraten stelde 
namelijk dat de achtjarige Frans het boekenvak "zelf verkoren" had 34 

In deze jaren vervaardigde Samuel zijn eerste werk Al in 1647, hij was 
toen aan het einde van zijn leertijd, werden uit het bezit van zijn Leidse 
vakbroeders Abraham van Beijeren en Josua Burchoorn mogelijk twee 
schilderijen van Samuel verkocht voor de prijs van acht gulden en 
veertien gulden en vijf stuivers 35 Vijfjaar eerder, in 1642, had Samuel 
al twee illustraties gemaakt bij een verhandeling van de beroemde 
Dordtse medicus Johan van Beverwijck (1594-1647) Het feit dat één van 
de etsen gesigneerd is ("SvH") wijst erop dat Samuel vóór zijn vertrek 
naar Amsterdam al zelfstandig werkte, ten onrechte wordt veelal aange
nomen dat Samuel direct na het overlijden van zijn vader bij Rembrandt 
kwam 36 Behalve een aanwijzing voor zijn kunnen, is dit ook een spoor 
dat wijst in de richting van Samuels eerste contacten met het Dordtse 
literaire milieu 

In dejaren rond 1650 werd hem de doopsgezinde gemeente waarschijn
lijk te klein In april en mei 1651 liep Samuel enige berispingen op 
vanwege het feit dat hij een degen aan zijn zij had gedragen en "andere 
quade geruchten" van hem waren vernomen Pas nadat hij de tweede 
maal was opgeroepen om zich te verantwoorden, kregen de oudsten te 

33) Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1156, Van Hamel, 'François 
van Hoogstraten', 49 50, Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 395 

34) Aangehaald in Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 4, SvH, 36 
35) SvH, 89 nr 1, Veih, 'Samuel van Hoogstraten', 146, wijst erop dat hier ook 

Dirk van Hoogstraten bedoeld kan zijn 
36) J van Beverwijck Van de blauw schuyt de eygene en gemeene steckte van 

Hollandt Zeelandt Vrieslandt etc met de eygene ende gemeene kruyden aldaar 
wassende te genezen (Dordrecht, Hendnck van Esch, 1642) 18, 30, SvH, 34, nr 9 en 
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horen hoe de jongeling "seide daer rou en leetwesen van te hebben".37 

In dezelfde tijd raakte Samuel betrokken bij kroegruzies. Weliswaar 
slechts als getuige, maar ook die betrokkenheid bij dronkenschap en 
drinkgelagen zal hem niet hebben afgeholpen van de kwade reuk waarin 
hij bij de gemeente al stond.38 Eén van zijn eerste publicaties, een lof
zang op de Vrede van Munster in 1648, het jaar waarin hij gedoopt werd, 
zal Samuel, gezien de connotatie van wereldsheid, overheidsdienst en de 
gewelddadigheid van een krijgsoverwinning, zeker geen reputatie van 
doperse levenswandel en vroomheid bij de oudsten bezorgd hebben.39 

Bovendien kan men van Samuel zelf ook moeilijk verwachten dat hij 
zich erg thuisvoelde bij een religieuze groepering die door niet weinigen 
in de zeventiende eeuw toch niet helemaal acceptabel werd gevonden, 
geassocieerd als zij werd met de Miinsterse en Amsterdamse gebeurte
nissen uit de jaren 1530 en geplaagd door het tegen haar gekoesterde 
vooroordeel van een dubbele moraal in zaken als kuisheid en vleselijke 
geneugten.40 Na een leerschool als die bij Rembrandt, met de ervaring 
van wat een schilder maatschappelijk kon bereiken, naar Dordrecht 
gekomen, waar de schilders 'geen gilde meer wilden zijn en de wens 
uitten om de belangen van het eigen ambacht geheel in eigen hand te 
nemen'41, kon bij een niet timide of dociel aangelegde man als Samuel 

afb. 4-5 aid.; één van de etsen verscheen ook in: J. Presser, red., De Tachtigjarige 
Oorlog (Amsterdam 1941) 291. Brusati, Samuel, 27 en 54-55, n. 37 aid. Vgl. bijv. 
Bruyn, 'Rembrandts werkplaats', 69-70. 

37) GAD, DTB 78, f. 43; SvH, 41-42, nr. 27; Brusaii, Samuel, 48; Schotel, 'Geslacht 
van Hoogstraten', 387 en n. 23 aid.; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 132 en С J. P. 
Lips, Wandelingen door oud-Dordrecht (2 bndn.; Zaltbommel 1974) 422. Op 12 april 
1648, Pasen, was Samuel samen met zijn zuster Dina gedoopt door de oudste Mees 
Thijsbrechtsz in diens laatste bediening: SvH, 36, nr. 15; supra, noot 12 en Schotel, 
'Geslacht van Hoogstraten', 384 en n. 14 aid.; Van der Aa, Biographisch woordenboek, 
VIII.2, 1151; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 131 en n. 5 aid.; Van Dalen, 'Hoog
straten (Samuel van)', k. 836; Brusati, Samuel, 41 en 59, n. 72 aid. 

38) Beide affaires werden waarschijnlijk door de oudsten in mei 1651 onder "quade 
geruchten" bedoeld (zie vorige noot): GAD, ON A, inv. nr. 117, f. 46 en inv. nr. 105, 
f. 294r-v en 299r-v; SvH, 37-38, nr. 21; Brusati, Samuel, 61, η. 90 aid. 

39) Bijlage 1, nr. 2; SvH, 36, nr. 14. 
40) Vgl. Zilverberg, 'De visie op doopsgezinden', 121-123 en J. Melles, Joost van 

den Vondel. De geschiedenis van zijn leven (Utrecht 1957) 95. 
41) Roscam Abbing, Iconografie, 126, n· 4 aid.; Hoogewerff, St. Lucas-gilden, 

185-186; E. de Jongh, 'Over ambachtsman en kustenaar: de status van de schilder in 
de 16de en 17de eeuw', Utrecht Renaissance Studies 2 (1983) 29-57, aid. 41 e.V.; 
Obreen, 'Sint Lucas-gild', 181. In Dordrecht waren rond deze tijd waarschijnlijk 20 
tot 25 schilders werkzaam: J. M. Mondas, 'Estimates of the number of Dutch master-
painters, their earnings and their outputs in 1650', in: De werkelijkheid achter vernis. 
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van Hoogstraten gemakkelijk de ambitie ontstaan om met zijn talenten 
te woekeren. De mogelijkheden waren er om als meester-schilder twee 
of drie maal zoveel te verdienen als een andere meester-ambachtsman. 
Er was daarvoor een markt, mits de schilder met zijn produkt aan de 
profijtelijke vraag kon voldoen, een markt die dankzij de voorspoedig 
expanderende economie zeker tot in de jaren 1660 alleen nog maar zou 
groeien.42 

In het voorwoord van Samuels eerste roman, Schoone Roselun, uit 1650, 
gebruikte de auteur de figuur van de godin Pictura als metafoor voor zijn 
eigen vak. Als literator presenteerde de schilder zichzelf niet alleen als 
een dienaar van de schone letteren, maar bevorderde hij tevens zijn 
negotium door die broodwinning voor te stellen als een antieke figuur, 
inclusief de connotatie van edele kunst, wortelend m de klassieke oud
heid.43 Deze combinatie, de promotie van het alledaagse schildersberoep 
met literaire middelen, door er een antieke associatie aan te geven, 
vinden we terug in het onderschrift dat de Dordtse dichter Karel van Nis
pen op Nieuwjaarsdag 1649 bij een zelfportret van Samuel vervaardigde. 

"Solus, Alexandrum mento depinxit, Apelles; 
Solus, Apellaeae, nee tarnen, artis, erat: 
Artifices inter nostros, sic Samuel ingens, 
Pingendi Aunacum, maxima jura tenet"44 

Deze verhoging van sociale status wordt ook geïllustreerd door een 
inscriptie die Samuel in 1650 maakte in het album amicorum van Johan 
Mulhauser. Deze verbannen Duitse edelman diende de Westindische 

59-74, aid 61-64 S A C Dudok van Heel, 'Doopsgezinden en schilderkunst in de 
zeventiende eeuw', Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks, 6 (1980) 105-123, aid 
105-114 merkt op dat vanaf 1642 er minder aanzien van doopsgezinde zijde voor 
Rembrandts atelier besiond, du wegens diens 'onbehoorlijke verhoudingen met zijn 
dienstboden' Misschien maakte Samuel zich rond deze tijd al min of meer los van zijn 
doopsgezinde milieu 

42) Momias, 'Estimates', 64-67, Id , 'Cost and value in seventeenth-century Dutch 
art'. Art History Journal of the Association of Art Historians 10 (1987) 455-465, aid 
455-462, M J Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 
(Utrecht 1994) 99-120, vgl Van Dcurscn, Mensen van klein vermogen, 110 e ν Hiema 
kom ik nog terug op latere schilderijen van Samuel en de geldwaarden daarvan 

43) Bijlage 1, nr 5 Verder over dit onderwerp infra, hst V, 1. 
44) Er is wel beweerd dat deze laudatio doelt op een door Samuel verkregen 

commissie van het Huis van Oranje, hetgeen echter betwijfeld moet worden. A Stanng, 
'Een portret van Samuel van Hoogstraten', Oud-Holland 43 (1926) 210-213, SvH, 36, 
nr 17 en 37, afb 6 aid , Brasati, Samuel, 42-43, Roscam Abbing, Iconografie, 97 en 
99, afb 51, Id , 'Jan van Hoogstraten', 11 en 13, afb 10 
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Compagnie in Brazilië in de jaren 1640-1644, nadien was hij officier in 
het leger van de Republiek. Diverse malen resideerde Mulhauser te 
Dordrecht. Het album, dat de periode 1637-1691 bestrijkt, bevat handte
keningen, inscripties en bijdragen van figuren als Maurits, Frederik 
Hendrik, Elisabeth van Bohemen en Dordtse notabelen als Johan de Witt 
en Jacob Cats. Samuel leverde twee bijdragen aan dit vriendenboek. In 
de eerste reageerde hij op een versje dat zijn oudoom Dirk, de voormalige 
majoor van de Westindische Compagnie te Recife, aan hetzelfde album 
had bijgedragen in 1642, ten tijde van Mulhausers verblijf in Brazilië. 
Dirk had een spreuk bijgedragen waarin het spreken 'met gespleten tong' 
veroordeeld werd. Drie jaar later echter zou deze Dirk zichzelf en zijn 
manschappen - o ironie - voor goed geld verkopen aan de Portugezen. 
In 1650 moest Samuel dus, onaangenaam verrast bij het zien van de 
omineuze bijdrage van het zwarte schaap, zijn familie en zijn vaders 
naam van alle blaam zuiveren: 

"Zoo ludas als apostel heene treet 
En draagt die naam d'onsaligen verrader 
Zoo voert dees ook (oh leefd' hij 't waar hem leet) 
Den eijge naem van mijn godvruchte vader" 

Definitief kon hij de smet op zijn familienaam weerleggen door de twee
de bijdrage. Samuel produceerde daar een prent waarop duivelachtige 
figuren proberen om een familie-wapen aan de grond te houden dat door 
putti, die de deugden van liefde, geloof en rechtvaardigheid vertegen
woordigen, hemelwaarts wordt gevoerd. Het onderschrift luidde als 
volgt: "De deughden, hoe de spooken tieren; 

De wapens doen ten hemel swieren"45 

Interessant hieraan is dat het de vroegste afbeelding is van een familie
wapen-Van Hoogstraten. Het schijnt dat het in de zeventiende eeuw 
lange tijd alleen door Samuel gevoerd werd, waarna nazaten het in de 
achttiende eeuw tot één van hun vaste parafernalia maakten.46 Het 

45) KB, 129 F 6, f. 239v, 294v en 295r; bij het eerste gccilecrde vers geeft de auteur 
bij de laatste regel een verwijzing naar Flavius Josephus; zie ook het frontispice en de 
afbeelding op het omslag van dit boek; SvH, 38-40, nr. 24 en afb. 7-9 aid.; supra, hst. 
II, noot 66; P. R. Goudschaal, 'Drie eeuwen alphabetisch kortschrift', Arnhemsche 
Courant, 26 april 1902; Id., 'Ein Stambuchblaii mit stenographischen Schriftzügen von 
Samuel van Hoogstraten, (1650)', Archiv für Stenographie 54 (1902) 242-248; Fa
milieboek, f. 49; Roscam Abbing, Iconografie, 123 en afb. 62-63 (vgl. ook 36, afb. 18); 
Id., 'Jan van Hoogstraten', 11-12 en 13, afb. 11; Brusati, Samuel, 43-45 cn 59-60, n. 
79 aid. 

46) Roscam Abbing, Iconografie, 122-126. 
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ontwerp van dit wapen - een schuine balk met drie sint-jacobsschelpen 
in een veld, met een uil als helmteken en geflankeerd door een boek (ken
nis), een weegschaal (rechtvaardigheid) en een brandend hart (liefde)47 

- mag in ieder geval gezien worden als een symbool van de poging 
sociale status te verwerven 

Aan zo hoge aspiraties beantwoordde Samuel van Hoogstratens oude en 
vertrouwde burgerlijke omgeving steeds minder De gedichten die hij in 
1650 publiceerde ter gelegenheid van respectievelijk de dood van Willem 
II en de geboorte van diens zoon, de latere stadhouder-koning Willem 
III, tonen al waarheen zijn ambities reikten 4 8 Na in april 1651 ter waarde 
van 45 gulden en drie stuivers schilderijen aan de Smt-Lucasconfrene 
verkocht te hebben49, steeg hij in mei van dat jaar te paard om af te reizen 
naar het keizerlijk hof in Wenen. 

3. Samuel van Hoogstraten in Wenen en Rome 
Over de beweegredenen die tot deze reis hebben geleid, zou men van 

mening kunnen verschillen Zo wordt ook wel geopperd dat Samuel als 
gevolg van een gebroken hart naar het buitenland ging Het schijnt dat 
hij verliefd was geworden op een dame "uit aenzienlijke geslagte", 
zonder dat een huwelijk tot stand kon worden gebracht 5 0 Zelf schrijft 
Samuel dat hij ging "om wijd van kant een wijl bij vreemden te 
verkeeren".51 Maar het meest waarschijnlijk is dat hij naar Wenen 
vertrok om onder het maecenaat van de Habsburgse keizer roem en eer 
te verwerven 5 2 Op de burgerlijke Hollandse markt, waar schilderijen met 
name aangeschaft werden voor huiselijke 'consumptie' en waar een sterk 
ontwikkeld kerkelijk of civiel maecenaat ontbrak, was de sociaal-am-

47) Vgl SvH, 43, afb 10 aid , Nederland s Patriciaat (1965),58 en Roscam Ab-
bing, Iconografie, 126, η 1 aid 

48) Bijlage 1, nrs 6 7, Brasati, Samuel, 43 
49) GAD, ORA, ìnv nr 961, borgtochtregister 1645-1654, sub dato (.SvH, 41, nr 

26 en 89, nr 4), vgl Brasati, Samuel, 48 en 61, η 92 aid Volgens een op S Groenveld 
en H Ph Leeuwenberg, De bruid in de schuit De consolidatie van de Republiek 1609-
1650 (Zutphcn 1985) 195 afgebeeld biljet werden in september 1650 "diverse stucken 
van Hooghstraten" op de Valkcnburgse paardenmarkt verkocht SvH, 89, nr 2 

50) Aldus Jakobus van Hoogstraten, geciteerd in SvH, 26-27, Roscam Abbing, 'Jan 
van Hoogstraten', 4, Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 125, Schuil, 'Voorbengt', 
2-3, Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 132 en η 4 aid Vgl SvH, 42 

51) Bijlage 1, nr 26, 204, Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 125 126 
52) С Hofstede de Groot, Arnold Houbraken in seiner Bedeutung fur die hol

ländische Kunstgeschichte Zugleich eine Quellenkritik der Houbrakenschen "Groóte 
Schouburgh" ('s-Gravcnhage 1891) 70 
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bachtelijke ladder voor een meester-schilder, behoudens een uitzonde
ring, niet hoog genoeg om iemand als Samuel van Hoogstraten de 
financiële en economische positie te bezorgen die hem aan mannen van 
aanzien als kooplieden, regenten of hoge ambtenaren gelijk kon stellen. 
Of, zoals Arnold Boonen een halve eeuw later zou verzuchten: "dat 
Dordts vette kleigrond wel goet is om kunstenaeren te queeken, doch 
niet om [hen] op den duur te voeden". Bovendien zou Samuel met de in 
den vreemde opgedane vaardigheden na terugkeer zijn voordeel kunnen 
doen bij het aan de man brengen van zijn schilderijen. Al in de zestiende 
eeuw, met name onder Rudolph II (1576-1612) was het hof te Wenen 
voor Nederlandse kunstenaars uit het oogpunt van patronage belangrijk 
geweest, al was die aantrekkingskracht na de Dertigjarige Oorlog dui
delijk afgenomen.53 Natuurlijk zal Samuel ook door het motief van 
'horizonverbreding', als alternatief voor de 'Groóte Tour' van meer 
welgestelde jongelieden, gedreven zijn.54 

In een passage die Veth hield voor "een der betere proeven zijner 
dichtkunst"55, geeft Samuel een journaal van zijn reis van Dordrecht naar 
Wenen, waar hij op 23 juni 1651 aankwam. Vermeldenswaard is dat hij 
onderweg in Frankfurt enige dagen logeerde bij de schilder-graveur 
Mathias Merian de Jonge (1621-1687), telg uit de beroemde kartografen-
familie, die zojuist de uitgeversfirma van zijn vader had overgenomen.56 

Tijdens zijn verblijf in den vreemde liet Samuel niet snel een gelegenheid 
voorbijgaan om van gedachten te wisselen met mensen die voor de 
vergroting van zijn kennis, zijn persoonlijke ontwikkeling of persoonlijk 
gewin iets konden betekenen. 

53) Brasati, Samuel, 62-63 en 122, η. 1 aid.; Van Deurscn, Mensen van klein 
vermogen, 91 e v.; Montias, Artists and artisans, 183-219 Het citaat van Boonen in: 
J van Gooi, De nieuwe schouburgh der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen 
(2 din.; 's-Gravenhage 1750-1751) I, 299, geciteerd in: Chong en Wieseman, 'Figuur-
schilderkunst', 30, n. 5 aid.; vgl. J. L[oughman], 'Arnold Boonen', in: Marijnissen, 
Zichtbaere werelt, 99; Bok, Vraag en aanbod, 190. 

54) Vgl. Brasati, Samuel, 65 e.v. Het bekende werk over dit thema is: A. Frank van 
Westrienen, De Groóte Tour Tekening van de educatiereis der Nederlanders m de 
zeventiende eeuw (Amsterdam 1983). De Haarlemse doopsgezinde schilder-schnjver 
Vincent Laurensz van der Vinne (1628-1702) maakte in de jaren 1652-1655 een reis 
door Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, waarvan hij een reisjournaal bijhield, dat 
uitgebreide aantekeningen bevat over geografie en histone van de aangedane plaatsen: 
Dagelijkse aentekemnge van Vincent Laurensz van der Vinne (Bussum 1979) B. Slig-
gers jr., ed.; vgl. т.п. de levens- en reisbeschrijving door de éditeur: 15-21 en 22-41. 

55) Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 133. Bijlage 1, nr. 26, 201-204; Thieme-
Becker, XVII, 463-464. 

56) SvH. 42, nr. 28; Brasati, Samuel, 63 en 122, п. 4 aid., vgl. 177-178, п. 34 aid. 
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Zijn vermoedelijk allereerste doel in Wenen, een audiëntie bij keizer 
Ferdinand III (1608-1657), verwezenlijkte hij dan ook al vrij spoedig. 
Op 6 augustus al slaagde hij erin drie stukken - "d'eerstehngen van 
onzen vlijt"57 - aan de vorst aan te bieden. Het ging om een portret van 
een edelman, een Christus met doornenkroon en een stilleven. In een met 
name onder zijn tijdgenoten beroemde anekdote, later ook een aantal 
malen in zijn eigen schilderijen afgebeeld, in zijn grote werk, de 
Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst uit 1678 opgetekend, 
maar later door Arnold Houbraken verder uitgedragen, wordt verteld hoe 
de keizer als "verlieft" werd op het stilleven. Volgens Samuel verklaarde 
de keizer, met stomheid geslagen door de bedrieglijke gelijkenis van het 
stuk met de werkelijkheid: 

"Dit is der eerste Maler die mir betroggen heeft [ ] Dat hy tot straf 
voor dat bedrog dat stuk niet zou wederom krygen, maar hy het voor 
altyt wilde bewaren, en in waarde houden."5i 

In ruil voor het schilderij schonk Ferdinand aan Samuel een medaille, 
bevestigd aan een gouden ketting, met daarop 's keizers beeltenis.59 

Nu was de hofcultuur van Ferdinand III traditioneel sterk gekenmerkt 
door een interesse in wetenschappen en kunsten. Met een deels intellec
tueel, deels esthetisch en deels dynastiek doel voor ogen probeerde zijn 
overgrootvader Rudolph II nieuwe ontdekkingen op allerlei gebied, maar 
met name in de optische en astronomische disciplines, te patroniseren 
door het aantrekken van onderzoekers als Johannes Kepler en Tycho 
Brahe. Er heerste een typische, dilettantistische (in de goede zin van het 
woord) 'curiosité scientifique', waaraan Samuels stuk, met zijn proef
ondervindelijke illustratie van het vraagstuk over de werking van het 
menselijk oog, sterk appelleerde.60 

57) Bijlage 1, nr 26, 356, geciteerd in Velh, 'Samuel van Hoogstraten', 133 
58) Cursivering van Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 157-158. Bijlage 1, nr 26, 

356, vgl 274,308 Onder meer ook aangehaald door Brusati, Samuel, 70, vgl 123, η 
18 aid , Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 133, vgl 145 Zie voor het hele bezoek aan 
Wenen ook SvH, 28, η 11 aid , Familieboek, f 49-51, Roscam Abbing, 'Jan van 
Hoogstraten', 6, 12 

59) SvH, 42-43, nr 29 en afb 11 aid en 143, nr 44, vgl 110, nr 11, verder o a.. 
Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 133, vlg η 4 aid , Balen, Dordrecht, 1355 Uitzon
derlijk was een dergelijk stuk edelmetaal als beloning niet, zie bijv J J V M de Vet, 
'Maecenaat in de pruikcntijd'. Handelingen van het 38ste Nederlandse Philologen-
congres (1984) 149-175, aid 155 over de Rotterdamse schilder Adnaan van der Werff 

60) Brusati, Samuel, 65, 71 e ν , 124, η 22 aid Vgl Houbraken, Groóte Schou
burgh, II, 187-188 waann verteld wordt hoe Samuel disputeerde met een collega die 
zijn geld verdiende door bevallige portretjes in waterverf van hofdames te produceren, 
hetgeen door de Hollander voor "beuzelingen" versleten werd. 
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Eenmaal in Wenen zag Samuel niet meer tegen een verdere reis op en 
vertrok hij voor een bezoek aan het aloude Rome. Geïnteresseerd 
bezichtigde hij in 1652 het culturele erfgoed van zowel de Oudheid als 
de Italiaanse Renaissance. Over de indrukken en opinies daarover die hij 
te Rome ontwikkelde, bestaat geen volkomen duidelijkheid. In zijn 
houding tegenover de artistieke overblijfselen en de receptie daarvan was 
Samuel - althans in 1678 - genuanceerd. Hoewel vol bewondering voor 
het klassieke residu - : 

"Dit's de beroemde School, hier zijn de meesterstukken, 
De schoone statuën, 't geheug van d'ouwde tijdt, 
Hier vind gy bloemen, die wel waerdig zijn te plukken."61 

- raadde hij zijn lezerspubliek aan: 
"dat gy niet blind de meesters, hoe vermaert. 
Als naeaept, maer met ernst, als woud gij haer trotseeren."62 

Het is hier van belang dat er een verband bestaat tussen deze attitude en 
Samuels lidmaatschap van de vereniging van in Rome residerende 
Nederlandse schilders, de Schildersbent. Samuel sloot zich aan bij deze 
groep die zich in haar naturalistisch schilderen, en door vrolijke baccha
nalen, wilde afzetten tegen de in classicistische trant werkende deftig-
officiële Romeinse Sint-Lucasacademie.63 Samuel onderging bij zijn 
entree in de Bent de met drank overgoten initiatie en ontving de bijnaam 
'Batavier'.64 Al wees Samuel later op de gevaren van het Bentleven voor 

61) Bijlage 1, nr. 26, 206, aangehaald door: G. J. Hoogewerff, 'Nederlandsche 
schilders en Italiaanschc scholing in de 17de eeuw', Mededeelingen van het Neder
landsen Historisch Instituut te Rome 9 (1929) 149-174, aid. 151, vlg. 152 e.v. en infra, 
hst. V, 1. Verder over Samuels Rome-bezoek: bijlage 1, nrs. 11 en 26, 206 e.v.; Balen, 
Dordrecht, N82r; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 133-134 en Schotel, 'Geslacht van 
Hoogstraten', 386-387; C. B[rusati], 'Samuel van Hoogstraten: Oude man aan het 
venster', in: Marijnissen, Zichtbaere werelt, 193-195. 

62) Bijlage 1, nr. 26, 206, aangehaald door: G. J. Hoogewerff, De Bentvueghels 
('s-Gravenhage 1952) 4. Utrechtse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis I; ook in: Id., 
'Nederlandsche schilders', 151. 

63) Brusati, Samuel, 76-77 en 125, n. 33 en 38 aid.; Hoogewerff, Bentvueghels, 
78-123; vgl. Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 126. 

64) Volgens de conventie werd ieder nieuw lid een passend alias toebedeeld. Veth, 
'Samuel van Hoogstraten', 134 meende dat Samuel het zijne te danken had aan "de 
degelijkheid van zijn karakter die hij ook te Rome onder de vele verleidingen behield", 
Brusati, Samuel, 77, dat de bijnaam, "which identifies Van Hoogstraten with his ancient 
ancestors, the Batavians, suggests that he was known among his fellow Bentvueghels 
for his strength of character and his pride in his cultural heritage." In 1649 was Samuel 
door Karel van Nispen in het onderschrift bij diens gedicht al 'Batavier' genoemd: 
supra, noot 44. 
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gemakkelijk te verleiden karakters, toch heeft hij er een positieve waarde 
aan gehecht door de rol die de groep speelde als een broederschap waarin 
de individuele leden hun gevoel van 'nationaal'-culturele eigenwaarde 
konden uitleven en doordat de Bent als het ware een pendant vormde van 
de Sint-Lucasgilden in de Republiek.65 

In Rome ook logeerde Samuel bij de schilder en 'bioloog' Otto Mar-
seus van Schrieck (1619-1678). Deze, wiens alias in de Bent 'Snuffelaer' 
luidde, verzamelde insecten, slangen, hagedissen en allerlei andere 
dieren die hij in stillevens afbeeldde.66 Naar Celeste Brusati betoogt, 
vond Samuel in deze Amsterdammer een kompaan die zijn belangstelling 
voor picturale en wetenschappelijke experimenten deelde èn die, net als 
hijzelf, in vorstelijke kringen patronage zocht.67 

Blijkbaar was Rome evenwel toch niet zo'n vruchtbare voedings
bodem voor de vervulling van dergelijke verlangens, want later verliet 
Samuel de stad weer. Toen hij zich in september 1653 in Regensburg in 
het gevolg van de keizer bevond, legde hij daar contacten met twee 
hooggeplaatste en geleerde reguliere geestelijken. Op de eerste plaats de 
augustijnerprior en controversist Alphons Staimos, van wie hij het portret 
tekende;68 ten tweede de prior van het benedictijnenklooster Weingarten, 
Gabriel Bucelinus (1599-1681). Met name de laatste is belangrijk door 
de meer uitgebreid gedocumenteerde relatie die er tussen Samuel van 
Hoogstraten en deze 'kartograaf en geograaf, architectonisch ontwerper 
en liefhebber van de kunsten en genealoog' ontstond.69 Te Regensburg 
ontving Samuel bezoek van de benedictijn. Blijkbaar deed Bucelinus 

65) Vgl. Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 272-273, 276, 284, III, 81; Brusati, 
Samuel, 76-77. Voor een aardige schildering van de omstandigheden onder de Bent-
vueghels: H. H. Knippenberg, 'Nederlanders in Italië in de zeventiende eeuw', Van 
Omen Tijd 18 (1917-1918) 31-36. Vgl. verder nog: G. J. Hoogewerff, 'Nederlandsche 
kunstenaars te Rome, 1600-1725. Uittreksels uit de parochiale archieven', Meded-
eelingen van het Nederlandsch H'istoriseli Instituut te Rome, 2e reeks, 8 (1938) 49-125, 
9 (1939) 91-223 en 10 (1940) 129-231. 

66) Aantekening van Swillens in Houbraken, Groóte Schouburgh, I, 345; bijlage 
l,nr. 26, 169. 

67) SvH, 44, nr. 31; Brusati, Samuel, 77-78 en 125-126, n. 39-40 aid: А. В. de 
Vries, 'Otto Marseus', Oud-Holland 1 (1883) 166-168. 

68) Brusati, Samuel, 78 en 126, η. 41 aid.: Hollstein, Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, IX, 143. Vgl. R. Schillemans, 'Schilderijen in Noordneder-
landse katholieke kerken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw'. De Zeventiende 
Eeuw 8 (1992) 41-52, aid. 41 en 51, η. 1 aid. 

69) Brusati, Samuel, 78 en 126, n. 42 aid.: T. J. Stump, Mit Stift und Zirkel. Gabriel 
Bucelinus 1599-1681 als Zeichner und Kartograph, Architekt und Kunstfreund (Sig
maringen 1976). 
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hem toen een voorstel, want de dag erop bood Samuel hem aan een 
altaarstuk van de heilige Benedictus te maken als vervulling van de 
opdracht die Bucelinus in commissie mocht verstrekken op kosten van 
de hofmaarschalk graaf Heinrich Wilhelm von Stahrenberg (1593-1675), 
voor wie de prior bepaalde werkzaamheden had verricht. Nog in 1654 
spraken beiden over de voortgang van het project, voordat Bucelinus het 
doek in december 1655 ontving. In 1664 nam Bucelinus Samuels naam 
op in zijn nooit uitgegeven lijst van 'Pictorum Europaeae praecipuorum 
nomina'.70 

En dit was niet het laatste eerbewijs dat Samuel in Wenen ten deel 
viel. Behalve dat hij in 1654 nog 150 gulden uit de keizerlijke schatkist 
ontving voor een schilderij - een werkelijk vorstelijk bedrag71, - is er 
ook nog het gedicht dat de graaf Johann Wilhelm von Stubenberg op
droeg aan de Hollandse meester die als een nieuwe Zeuxis de "Herrscher 
aller Welt" had misleid met zijn trompe-l'oeil-stillevens.72 

70) SvH, 45-46, nr. 33, 48-49, nr 39, 89-90, nr 5, 112, nr 13, 115, nr 16 en 116. 
nr 17, Brasati, Samuel, 78-79, Stump, Mit Stift und Zirkel, 69-70 en G. Spahr, Die 
Basilika Weingarten Em Barockjuwel in Oberschwaben (Sigmaringen 1974) 113-114 
De 'Nomina'- Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, inv nr HB V 15a, f 
494r-v De ovenge gebeurtenissen werden onüeend aan de dagboek-aantekeningen van 
Bucelinus Ibid.inv nr HB V 15, f. 481v, 484v, 516v-517r Vgl m η R Schillemans, 
'Gabriel Bucelinus and "The names of the most distinguished European painters'", 
Mercury 6 (1987) 25-37, aid 26, 31, 34 en Id , "Rimprant, nostrae aetatis miraculum'. 
(Rembrandt, het wonder van onze tijd)', Kroniek van het Rembrandthuis (1991) nr 1, 
17-20 Het betreffende schilderij is het enige waarvan bekend is dat Samuel er met een 
andere schilder, namelijk Nicolaes Roosendael ((ca 1635-1686), zie ook. Ρ Dirkse, 
'Nicolaes Roosendael (1633/5-1686)', Antiek 9 (1984) 86-98), aan werkte, Brasati, 
Samuel, 79 W. Sumowski, Paintings of the Rembrandt school IV (New York 1981) 
nr 2092a 

71) SvH, 47, nr 35 en 90, nr 6, Brasati, Samuel, 81 en 126, η 48 aid.. Η. Haupt, 
'Archivalien zur Kulturgeschichte des Wiener Hofes, I, Kaiser Ferdinand III Die Jahre 
1646-1656', Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 75 (1979) i-cxx, 
aid lxxxiii, vgl Hoogewerff, St Lucas-gilden, 97 SvH, 110, nr 11 is nog een vermoe
delijk voor Ferdinand III geschilderd "Gezicht op de Hofburg" uit 1652 Sumowski, 
Paintings, nr 886 (zie ook SvH, 109, nr 10) 

72) SvH, 43, nr 29 Η Vey, 'Neuerwerbung Samuel van Hoogstraten (1627-
1678)', Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg 12 (1975) 
282-283 Vgl. nog Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 134, 231 en Brasati, Samuel, 
79-80 Nog een trompe-1'ocil-stuk uit deze periode wordt behandeld in. R Tmek, Die 
holländischen Gemalde des 17 Jahrhunderts in der Gemaidegalerie der Akademie der 
bildenden Künste in Wien (Wien, Köln, Weimar 1992) 235-241, SvH, 48, nr 38 en 
116, nr.17 In 1675 schreef de Duitse kunsttheoreticus en hofschilder van Ferdinand 
III, Joachim von Sandrart, over Samuel van Hoogstraten "hat mit vielen Contrafàten 
und andern Sachen zu Wien sich recommendirlich gemacht, gcstalltsam davon bey der 
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Tijdens zijn verblijf in Wenen, waarschijnlijk na zijn Romeinse periode, 
kreeg Samuel gezelschap van zijn broer Jan.73 Deze scheen al evenzeer 
de ambitie te hebben zijn kennis en kunde uit te breiden door het 
bezichtigen van de werken van de oude meesters. Samuel echter had hem 
geschreven daar nog even mee te wachten en beval zijn broer aan, "eerst 
zijn vermogen gansch en gaer te gebruiken." Samuel huldigde duidelijk 
het standpunt dat men eerst de praktische vaardigheden op moest doen, 
alvorens zich te vormen aan de voorbeelden van roemvolle meesters. 
Toch liet Jan zich hier niet mee afschepen en vervoegde hij zich bij zijn 
oudere broer. Van zijn verblijf daar is behoudens een amusante, maar 
hier niet ter zake doende anekdote, zo goed als niets bekend. Zelfs is er 
geen schilderij dat met volledige zekerheid aan Jan van Hoogstraten 
toegeschreven kan worden.7'1 Lang zou het gezamenlijk verblijf in de 
Habsburgse hoofdstad ook niet duren. Op 19 mei 1654 overleed Jan op 
24-jarige leeftijd aan een stuip. Dit leidde ertoe dat de derde broer, Frans 
van Hoogstraten, eveneens uit Dordrecht naar Wenen overkwam om er 
het graf van zijn broer te bezoeken. Bij die gelegenheid maakte Frans 
een gedicht, dat op Jans grafzerk in een Weense kerk zou prijken.75 

Gallerie schone Muster und Bewcisthüme zu sehen sind": Joachim von Sandrarts 
Academie der Bau- Bild- und M ahler ey-Künste von 1675 Leben der berühmten Ma
ler, Bildhauer und Baumeister (München 1925). A. R. Peltzer, ed. 350; vgl. SvH, 43-
44, nr. 30. 

73) Uit de periode vóórdal hij le Wenen arriveerde is van Jan slechts bekend, en 
dan nog uit de tweede hand, dat hij in 1649 ingeschreven was als lid van hel Sint-
Lucasgilde te Dordrecht: Houbraken, Croóte Schouburgh, II, 132, 167-170; Schotel, 
'Geslacht van Hoogstraten', 386; Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII.2, 
1156; Veth, 'Jan van Hoogstraten', 298 en n. 1 aid. Vgl. Roscam Abbing, 'Jan van 
Hoogstraten', 6, 8, η. 18 aid. en J. Immcrzccl jr , De levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche kunstschilders, graveurs en bouwmeesters .. (3 din ; Amsterdam 1822; 
reprint Amsterdam 1974) С. H. en С Immcrzcel eds. I, 53. Brusati, Samuel, 80 en 126, 
n. 46 aid.; Familieboek, f. 71-73; bijlage 1, nr. 26, 17. 

74) Bijlage 1, nr. 26, 17, 113-114. Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 12-13 
en 16-18 voor een lijst van mogelijk aan Jan toe te schrijven schilderijen. In 1674 werd 
in Dordrecht een "eijgen contrefeijtscl vande broeder van Samuel van Hoochstraten" 
verkocht (GAD, ONA, inv. nr. 338, z.f. (sub dato 20 april 1674)). Vgl. С. Hofstede de 
Groot, 'Hoogstraten (Jan van)', in: Thiemc-Becker, XVII, 463; Houbraken, Groóte 
Schouburgh, II, 133-134; Weijerman, Levens-beschryvingen, II, 236 e.v.; SvH, 90, nr. 
9en91,nr . 18. 

75) Bijlage 2, nr. 7: "Ik had de konst op 't hoogst gedragen 
toen een Harpij mij ncderhiel 
de doot, om mij dien roem t'ontjagen, 
mijn jeugd te ontijdig overviel." 

geciteerd in: SvH, 24; Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 6, vgl. 14 en n. 35 aid. 
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4. Portret van Jan van Hoogstraten (1629 of 1630-1654), 
anoniem naar J. Houbraken. 

Tekening in zwart en rood krijt, 190x145 mm. 



Frans bleef nog enkele maanden in Wenen en keerde waarschijnlijk 
nog in 1654 terug, terwijl aangenomen wordt dat Samuel op zijn laatst 
in het begin van het jaar 1656 zijn succesvolle buitenlandse verblijf 
afsloot om aan de Merwe zijn verworven roem tot eigen profijt aan te 
wenden.76 

4. 1656: Keerpunt 
Zowel Samuel van Hoogstraten als zijn broer Frans zouden in 1656 in 

het huwelijk treden. De eerste kwam terug uit Wenen als een gevierd 
man. Ook tijdens zijn afwezigheid had hij ervoor gezorgd dat het respect 
voor zijn naam en reputatie in Dordrecht gehandhaafd bleef. We weten 
van een brief die hij op 9 augustus 1651 naar huis schreef, drie dagen na 
zijn glorieuze eerste ontmoeting met keizer Ferdinand III.77 In 1652 liet 
hij door Frans het bundeltje Goude schalmey bezorgen, een verzameling 
ernstige gedichten van zijn eigen hand, voorafgegaan door lofdichten van 
zijn Dordtse literaire vrienden, waarin onder meer gerefereerd wordt aan 
het in Wenen behaalde succes.78 In 1654 componeerde Samuel een 
bruiloftsspel ter ere van het huwelijk van Matthijs Pompe van Slingeland, 
baljuw van Holland en Maria Musch van Waelsdorp, kleindochter van 
Jacob Cats.79 

Frans van Hoogstraten daarentegen had dejaren tot 1656 zeer in het 
verborgene doorgebracht. We weten van hem dat hij onder de voogdij 
stond van en misschien een 'geleerde opvoeding' kreeg bij zijn oudoom 
David de Coning - eigenaar van een "zilverwinkel" en oudste bij de 
Vlaams doopsgezinde gemeente te Rotterdam - en dat hij als leerjongen 
werkte bij de Dordtse boekdrukker Abraham Andriessz.80 Wel liet Frans 
zich op het literaire vlak niet onbetuigd. Zoals gezegd editeerde hij in 
1652 Samuels Goude schalmey, terwijl hij in 1654 en opnieuw in 1655 

(Id., Iconografie, 54, 130): G. Salvadori, Die Minoritenkirche und ihre älteste Umge
bung (Wien 1894) 353, 354; ook bij Houbraken, Groóte schouburgh, II, 132; SvH, 
46-47, nr. 34. Vgl. Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 386; Veth, 'Jan van Hoog
straten', 298-299 en Brusati, Samuel, 80 en 126, η. 46 aid. 

76) SvH, 48, nrs. 37-39; Brusati, Samuel, 81; vgl. Velh, 'Samuel van Hoogstraten', 
134. Het tijdstip van Frans' terugkomst zou kunnen blijken uit bijlage 2, nr. 6. 

77) Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 170; Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 
386; Brusati, Samuel, 82. 

78) Bijlage 1, nr. 8, 40-43; Brusati, Samuel, 82. 
79) Bijlage 1, nr. 9; SvH, 48, nr. 37; Brusati, Samuel, 81 en 126, n. 49 aid. 
80) Supra, noot 33 en 34. De bewering over de zilverwinkel stamt van Frans' 

kleinzoon Jakobus van Hoogstraten, geciteerd in: SvH, 27; Roscam Abbing, Icono
grafie, 154. 

III, 4 67 



een bewerking uitbracht van de Nederlandse vertaling door Dirk Vol
kertszoon Coornhert van Boethius' De consolatione philosophiae.iX 

Bovendien heeft hij in deze tijd al 'letterhevenden' onder zijn vrienden 
geteld, daarop wijst onder andere het gedicht dat de verder obscuur 
blijvende poëet Abraham van Groeningen maakte bij gelegenheid van 
Frans' huwelijk. Maar zowel het gedicht dat Van Hoogstraten bijdroeg 
aan de Coude schalmey - vooral m een referentie aan Samuels weder
varen m Wenen - als de strekking van de Vertrooslingh der philosophie 
duiden op een natuur die wel het spiegelbeeld lijkt te zijn van die van de 
zakelijk ingestelde Samuel.82 

De keuze van zijn huwelijkspartner verraadt nog meer de kleine 
wereld waarin Frans van Hoogstraten leefde. Dong Samuel naar de hand 
van een dame van aanzienlijke komaf - om vervolgens teleurgesteld af 
te reizen naar het Habsburgse hof - , Frans huwde de dochter van zijn 
voogd, de vier jaar oudere Hester de Coning uit Rotterdam, tevens een 
volle nicht van zijn moeder Mayke en "eene zedige en stille dogter van 
onbesprokene en weigegoede ouders". Nog speculerender zou men 
kunnen beweren dat Frans' veel ernstiger karakter blijkt uit de leeftijd 
waarop hij gedoopt werd. Bij Samuel gebeurde dat vóór zijn 21ste 
verjaardag, terwijl Frans al 25 was toen hij door de Dordtse oudste 
Lieven van Steyn op 12 maart 1656 in Rotterdam de plechtigheid 
onderging. Ongetwijfeld hield dit verband met zijn huwelijk dat op 23 
april eveneens in Rotterdam gesloten werd.83 

De plaats van doop en huwelijkssluiting wijst erop dat Frans in 1656 
niet meer in Dordrecht bij zijn patroon Andriessz werkte en woonde, 
maar (weer) in de buurt van zijn oudoom David de Coning verbleef. 
Daar, in Rotterdam, op de hoek Hoogstraat-Wezenstraat, begon hij een 
uitgeverij annex boekhandel en mogelijk drukkerij, waarvan in 1657 of 
1658 de eerste uitgave verscheen. Waar Frans de expertise voor het 
boekenvak had opgedaan, is wel duidelijk; de vraag is hoe hij aan het 
geld daarvoor was gekomen. Mogelijk heeft hij in het begin geen persen 
en zetsel aangeschaft om de initiële kosten zo laag mogelijk te houden 

81) Bijlage 2, nrs 6 en 8, bijlage 1, nr 8, Familieboek, f 78 en Van Hamel, 
'François van Hoogstraten", 50, 62 

82) Mengeldichten, 79-84. bijlage 2, nrs 4, 6 en 8 
83) GAD, DTB 78, f 254, GAR, DTB, klappers stadstrouw, nr 43, sub voce. Van 

Putte, Dullaert, I, 18 en 52, η 43 aid , vgl Van der Zijpp, Doopsgezinden, 115-118, 
126-129 en Schotel, Kerkelyk Dordrecht, I, 358, η 3 aid. Het citaat over Hester is van 
Jakobus van Hoogstraten in SvH, 27, Roscam Abbing, Iconografie, 54, zie ook. ld , 
'Jan van Hoogstraten', 6 en Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 50 
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en kreeg hij van zijn voogd - die immers "welgegoed" was - zijn met 

een gift vermeerderd ouderlijk erfdeel overhandigd Deze en andere 

kwesties inzake de materiele aspecten van Frans' boekenbednjf zullen 

echter, het zij voorop gezegd, veelal onduidelijk blijven.84 

Samuel van Hoogstraten, in Dordrecht teruggekeerd, werd in 1656 opge

nomen als lid van de vereniging van de Sint-Pietersheren, een associatie 

van Dordtse burgers die Rome bezocht hadden 8 5 Zeer voortvarend pakte 

Samuel zijn maatschappelijke loopbaan aan. Op 22 mei van hetzelfde 

jaar deed hij in de handen van de provoosten Cornells van Esch en 

Laurens van Duynen de vereiste proef om toegelaten te worden als 

erfmuntmeester aan de in Dordrecht gevestigde Munt van Holland, en 

wel op de zestiende Hollandse plaats 8 6 

84) Infra, paragraaf 6, vgl O S Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714) Uitgever 
en boekverkoper ce Rotterdam Een Europees 'libraire' en zijn fonds (Amsterdam & 
Maarssen 1983) 10-14 Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen 
de West-Europese Landen in de Zeventiende Eeuw, Nijmegen (SIB) X 

85) Balen, Dordrecht, №3г, SvH, 49, nr 40, Van Dalen, 'Hoogstraten (Samuel 
van)', к 837, Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1152, Schotel, 'Geslacht 
van Hoogstraten', 387, Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 135, Brusati, Samuel, 81 

86) ARA, Munt, inv nr 8, f ΙΙ,ιην nr 60, f 105v, inv nr 89, verklaring Hendrik 
de Vos, 1679, inv nr 237, Rekenboek, 1627/1628-1773/1774, f 53v {SvH, 49, nr 41) 
Dolk, 'Serment, Г, 169, Haagen Smit, 'Connectie', к 108 Ook Van Hamel, 'François 
van Hoogstraten', 56, Brusati, Samuel, 82 83 en 126, η 52 aid , Roscam Abbing, 'Jan 
van Hoogstraten', 10-11 

De Munt van Holland was in de zeventiende eeuw een meer historische - zij stamde 
uit r'e grafelijke tijd en werd rond 1367 opgericht -, dan reecl werkende instelling die 
van oudsher de taak had de fabricage van munten voor de Hollandse overheid te 
verzorgen Traditioneel waren er 28 meestersplaatsen te bezetten, namelijk zestien 
Hollandse en twaalf Brabantse De meestersplaatsen waren erfelijk maar konden onder 
goedkeuring van de Rekenkamer van de Staten van Holland en Wcst-Fnesland ook 
weer verkocht worden Over het algemeen werkten de meeste munters niet zelf, maar 
lieten zij anderen, de zogenaamde knapen, de arbeid verrichten Deze knapen konden 
door het afleggen van de vereiste proef eveneens tot het erfmuntmecsterschap toege
laten worden De meesters aan de Munt genoten in principe geen inkomsten, bovendien 
waren aan het afleggen van de proef grote kosten verbonden, waaronder die van het te 
geven proefmaal, die soms wel 200 gulden konden belopen Maar daartegenover stond 
het belangrijke privilege van vrijheid van belastingen en niet te vergeten het prestige 
dat men kon behalen door in deze associatie van voor het algemene welzijn 'werkende' 
welgestelde burgers opgenomen te worden Immers, juist de meer kapitaalkrachtigen 
waren in staat de hoge initiële kosten op te brengen, het eigenlijke werk uit te besteden 
en voldoende profijt uit de belastingvrijdom te behalen Zie R Fruin,'Het archief van 
het Serment van de werklieden en munters van de Munt van Holland te Dordrecht', 
Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (1914) I, 441-506, aid 441-442, Dolk, 
'Serment, Γ, 119-126 en 'II', 47-54, de meest informatieve studie is [J L van Dalen], 
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Al vanaf de late zestiende eeuw had de familie De Coning rechten op 
twee plaatsen: behalve de zestiende Hollandse ook nog de tweede 
Brabantse zetel. Doordat van de overige rechthebbende broers van Isaac 
(bezetter van de Hollandse plaats, gestorven in 1640) en Adam de Coning 
(bezetter van de Brabantse plaats, gestorven omstreeks 1615), behalve 
de als met-Dordts poorter niet in aanmerking komende David, niemand 
meer leefde en er ook onder hun zoons of dochters geen pretendenten 
waren, was Samuel van Hoogstraten de enige die aanspraak op de plaat
sen kon doen gelden, hetgeen hij in 1656 dus ook deed. Reglementair 
mocht hij maar op één plaats tegelijk meester zijn, zodat de tweede 
Brabantse plaats vacant bleef. In 1657 werd Hendrik de Vos door Samuel 
ingeleid als knaap op de Hollandse plaats;87 klaarblijkelijk betrof het hier 
een gunst aan zijn zwager die als eenvoudig timmerman op deze manier 
de mogelijkheid werd geboden hogerop te komen. 

Omdat ongehuwden niet gerechtigd waren een muntersplaats te bezet
ten, beslaat er waarschijnlijk een verband tussen deze gebeurtenissen en 
Samuels huwelijk.88 In juni 1656 trouwde Samuel van Hoogstraten met 
Sara Balen, een nicht van de latere stadshistorieschrijver en vriend van 
Samuel, Matthijs Balen. Getuigen waren Hendrik de Vos en Margaretha 
Balen, vrouw van Abraham Terwe en zuster van de bruid. Dit was tevens 
het sluitstuk van Samuels lidmaatschap van de doopsgezinde gemeente. 
Die bande hem "omdat hij hem op verscheijde manieren aangestelt had 
en eene vrouw getrouwt, die buiten de gemeente is." Veth oppert dat de 
uitzetting te maken had met het feit dat Samuel zijn leerlingen ook door 
het opvoeren van toneelstukken instrueerde.89 In januari 1657 zouden 

'De Munt van Holland', Morks' Magazijn 40 (1919) 193-201 Over de techniek van 
het munten С Housma en F Feith, De Utrechtsche Munt (Utrecht 1912) 52-83 en А 
van Vollenhove, Ambachten en neringen ¡n Dordrecht ('s-Gravenhage 1923) 71-91. 

87) ARA, Munt, inv nr 60, f 106r (SvH, 53, nr. 49), Haagen Smit, 'Connecüe', 
к 108, Dolk, 'Serment, Г, 169 en Ί Γ , 58, Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 
56 en infra, paragraaf 5 

88) Brusati, Samuel, 82-83 
89) Familieboek, f. 51, GAD, DTB 78, f 170 [•>]· de folio's 167-170 zijn uit dit 

doopsgczindcn-memonaal gescheurd Zeker is dat G. D J Schotel deze bladen met de 
geciteerde aantekening nog in 1841 en mogelijk 1850 heeft gezien (Veth, 'Samuel van 
Hoogstraten', 134, η 3 aid, vgl G D J Schotel, 'Mengelwerk', Jaarboekje voor 
Dordrecht 2 (1841) 31 en ld , 'Geslacht van Hoogstraten', 387, η 23 aid ), GAD, DTB 
95, f 102v, Balen, Dordrecht, 1355, SvH, 47-50, nr 42-43 en 52, nr 47, Van der Aa, 
Biographisch woordenboek, VIII 2, 1154, Roscam Abbing, Iconografie, 130 Brusati, 
Samuel, 83 en 127, η 35 aid , Van Dalen, "'Dieryk en Dorothé'", 226 Vgl Van der 
Zijpp, Doopsgezinden, 120 en Blaupot ten Cate, Holland, Zeeland, I, 302 e.v , 310-311 
W J Hoffman, 'Aanteekeningen betreffende de familie Terwen en de aanverwante 
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Samuel en zijn vrouw beiden lidmaat worden van de Nederduits gerefor
meerde kerk.90 

Als we het jaar 1656 nemen als ijkpunt in de maatschappelijke ontwikke
ling van de beide broers Van Hoogstraten, dan zien we grote verschillen. 
Frans was een beginnend boekhandelaar-uitgever die maatschappelijk 
nog geen prestaties van formaat had laten zien - zo hij dit al had gewenst. 
Als we zijn literaire uitingen mogen geloven91, had hij een zeer vroom, 
ingekeerd karakter dat op zijn minst niet strijdig was met de doperse 
geesteshouding van zijn tijd. Net als zijn broer Samuel had hij contacten 
met het Dordtse literaire milieu, terwijl hij die met het Rotterdamse zou 
beginnen te leggen. Steeds in Dordt gebleven, getrouwd met een menno-
nitische vrouw uit een nauw verwante familie, had hij zich, in ieder geval 
in geografisch opzicht, niet erg ver buiten de hem vertrouwde wereld 
begeven; evenmin beschikte hij over de instrumenten om zijn positie in 
sociaal opzicht te verbeteren. Dit in tegenstelling tot zijn broer Samuel. 
Die had, met roem beladen uit Wenen teruggekeerd, juist wel de 
mogelijkheden om in hogere regionen te komen. Vanwege zijn functie 
als hoger gewestelijk ambtenaar en zijn conformering aan de publieke 
kerk, had hij de sleutels in handen om het krediet dat zijn afkomst hem 
gegeven had, in figuurlijke en letterlijke zin te gelde te maken. 

5. Frans van Hoogstratens sociaal-economische positie 
Na zijn huwelijk met Hester de Coning vestigde Frans van Hoog

straten zich, zoals gezegd, in Rotterdam. Waarschijnlijk heeft de relatie 
met zijn in de Maasstad wonende oudoom, wiens dochter hij getrouwd 
had, hem daarheen gevoerd. In 1658 werd hun eerste zoon geboren, 
David. Van de overige zes kinderen was Jan, geboren op 26 januari 1662, 
de enige die de kinderjaren zou overleven.92 In maart 1666 overleed ook 

geslachten Van der Hes, Van der Poel en Boutkan', De Navorscher 80 (1931) 280-288, 
aid. 286, Veih, 'Samuel van Hoogstraten', 135. 

90) De opname in de gereformeerde kerk. GAD, Archief Hervormde Gemeente, 
inv nr 27, kerkeraadsacta 1656-1665, f. 12 en Ibid., DTB, inv. nr. 5, groot doopregister 
1642-1662, f. 351 (SvH, 52, nr. 47). Ook Sara's zuster Cornelia werd lidmaat. 

91) In het huwelijksdicht van Abraham van Groeningen staat te lezen dat Frans' 
Icidsgodin Pallas zich na zijn terugkeer uit Wenen bereidde om zijn "deugdemin te 
kroonen. / Voor 't leet en ramp, in teere jeugt getorst" (geciteerd in: Familieboek, f. 
75-76) Waarschijnlijk doelde Van Groemngen op Frans' leeftijd bij het overlijden van 
zijn ouders. 

92) Van de vijf vroeg gestorven kinderen zijn slechts in één geval de naam en de 
geboorte- en sterfdatum bekend. Mana, het eerste kind, werd te Rotterdam geboren op 
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Hester. Na haar dood bleef Frans verder ongehuwd, terwijl Hesters plaats 
in de huishouding werd overgenomen door Frans' ongehuwde zuster 
Wilhelmina, over wie Jakobus van Hoogstraten schrijft: 

"de jongste Willemine een schoon, welgeschapen en overvriendelijk 
mens, zoet van aert en gelijk haer broeder Frans, gants stil en zedig 
van gedrag, en daerdoor afkerig van alle huisselijken zommer en 
kommer, heeft zig noit tot den huwelijcken staet willen bewegen laten, 
hoe voordeelig daer ook veelmalen toe aengezogt."93 

De gegevens over de financiële huishouding van Frans laten slechts 
voorzichtige conclusies toe. Bij gebrek aan werkelijk gezaghebbende 
absolute maten, kunnen we de cijfers die bekend zijn slechts relateren 
aan andere grootheden. Het eerste huis dat Frans bewoonde, op de hoek 
van de Wezenstraat, kostte hem 136 gulden huur per jaar, het huis dat 
hij nadien betrok, op de hoek van de Hoogstraat en de Vlasmarkt, 300 
gulden.94 Hieruit zouden we kunnen opmaken dat het bedrijf floreerde, 
althans dat de omzet zodanig gestegen was dat de als gevolg daarvan 
grotere voorraad om meer opslagruimte vroeg. Er moet bij het interpre
teren van deze cijfers dan ook zeker rekening worden gehouden met het 
feit dat een behoorlijk gedeelte van dit geld investering betekende in de 
bedrijfsruimte - winkel, magazijn en drukkerij - en dus niet gezien mag 
worden als bestemd voor 'netto' persoonlijk gebruik. 

De beste indicatie die voor Frans' welstand voorhanden is, is die van 
zijn aanslag in het kohier van het zogenaamd 'cleyn familiengeld' uit 
1674. Het ging hier om een belasting op uit arbeid verkregen inkomens 
- en gold dus niet voor kooplieden en renteniers - , geheven om de 
gevolgen van het Rampjaar 1672 op te vangen. Ondanks het feit dat de 
Staten nooit toestemming gaven om de heffing daadwerkelijk uit te 
voeren, is het kohier in Rotterdam wel vervaardigd en bewaard gebleven. 

10 januari 1657 en stierf op 24 juli daaropvolgend: Roscam Abbing, Iconografie, 55, 
131-132; Familieboek, f. 83, 91; Nederland's Patriciaat 51 (1965), 59. 

Sommige genealogische feiten zijn slechts bekend doordat Frans ze, na 23 april 
1656 en waarschijnlijk vóór 1666, opschreef in een paar korte aantekeningen, bewaard 
in het familie-archief. 

93) Geciteerd in: SvH, 26; Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 4; Id., Icono
grafie, 53, 131 en Van Putte, Dullaert, I, 22 en 57, n. 106 aid. 

94) GAR, ONA, inv. nr. 804, aktenr. 50; Ibid., inv. nr. 708, aktenr. 70; vgl. Van 
Putte, Dullaert, I, 52, n. 45 aid. Het tweede huis huurde Frans van de Leidenaar 
Comelis Beijer, en wel voor de looptijd van vier jaar. Voor een beschrijving van het 
interieur van een zeventiende-eeuwse boekwinkel: Lankhorst, Leers, 15-19 en W. J. L. 
Poelmans, 'Winkclinvcntaris van een Engelschcn bijbcldrukker en boekverkooper te 
Rotterdam in 1650', Het Boek 10 (1921) 81-84. 

72 III, 5 



De door Frans van Hoogstraten te betalen som bedroeg twee stuivers en 
acht cent; zijn inkomen per jaar mag daarmee getaxeerd worden op 912 
gulden en tien stuivers. Aan twee maten valt de relatieve grootte van dit 
bedrag te meten: ten eerste aan het gemiddelde jaarinkomen van een 
geschoold arbeider, dat voor die tijd in het algemeen op honderd gulden 
gesteld wordt, en ten tweede aan de verhoudingen tussen de (beroeps-) 
groepen die in hetzelfde kohier tot uitdrukking komen. Van de ongeveer 
40.000 inwoners van Rotterdam in 1674 kwamen er slechts 4.318 (zo'n 
tien procent, de zeer kleine toplaag van renteniers en kooplieden en de 
overige niet-actieve bevolking meegerekend) in aanmerking voor beta
ling van 'familiegeld'; van hen stonden maar liefst 3.407 inwoners lager 
aangeslagen dan Frans, zodat slechts 911 loonverdieners (circa tweeën
eenhalf procent van de totale Rotterdamse bevolking) voor een post 
hoger dan of gelijk aan die van Frans genoteerd stonden. Een vergelijking 
met het voorkomen van leden van andere beroepsgroepen in deze klasse 
geeft een nog nadere indicatie van Frans' relatieve sociaal-economische 
positie aan. Het blijkt dan bijvoorbeeld dat van de elf notarissen die 
'familiegeld' betaalden, er slechts vier in een hogere inkomensgroep 
vielen, slechts één van de 26 schoolmeesters, slechts zes van de 33 
chirurgijns (maar wel twaalf van de zestien doctores medicinae) en maar 
drie van de 25 zilversmeden.95 Een deel van zijn inkomen behaalde Frans 
overigens niet uit arbeid, maar uit onroerend goedbezit, dat mogen we 
althans opmaken uit de akte van een boedelscheiding waarin een post 
van achterstallige huishuur, verschuldigd aan Frans van Hoogstraten, 
opgetekend staat.96 

Het is bekend dat Frans van diverse zijden legaten toevielen. Uit de 
boedel van zijn eigen ouders had hij nog de opbrengst uit de verkoop 

95) Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 51; W. F. H Oldewelt, 'De beroeps
structuur van de bevolking der Hollandse steden volgens de kohieren van de familie-
gelden van 1674, 1715 en 1742', Economisch-Histonsch Jaarboek Bijdragen tot de 
Economische Geschiedenis van Nederland 24 (1950) 80-161, aid. 80-81, 87-88, 90, 
116, 125, 127, 133. Over de Rotterdamse demografie in deze tijd, zie: G. J Mcntink 
en A. M. van der Woude, De demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 
17e en 18e eeuw Een methodisch en analyserend onderzoek van de retroacta van de 
burgerlijke stand van Rotterdam en Cool (Rotterdam 1965), m.n 33-59, samengevat 
in: ld , 'La population de Rotterdam au XVIIe et au XVIIIe siècle', Population 21 
(1966) 1165-1190, т.п. 1175-1177. 

96) GAR, Archief Weeskamer, inv. nr. 468, register van boedelinventanssen 1679-
1680, f. 252r, in de boedelinventans van Grielge Geerts en haar overleden man Barcnt 
Harmensz. De schuld bedraagt 21 gulden en vier stuivers, maar onbekend is over welke 
periode het gaat. 
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van het huis te goed.97 Ook van zijn schoonmoeder Anna Grave was hij 

erfgenaam.98 Zijn zwager Matthijs van Mullem, echtgenoot van Maria 

de Coning, vermaakte in 1684 aan Frans' kinderen 200 gulden, waaraan 

hij overigens later de clausule toevoegde dat dit zou geschieden onder 

aftrek van de schuld die Frans aan hem had. In 1689 verdeelde hij 

nogmaals een bedrag van 3.000 gulden tussen Frans' kinderen en die van 

zijn achternicht Aeltje Everts.99 Bovendien geeft Frans' woonomgeving 

een indicatie: aan de Hoogstraat waaraan hij tot zijn verhuizing rond 

1680 op diverse plaatsen woonde, hadden Rotterdammers hun domicilie 

wier bezit aan onroerend goed in sommige gevallen enkele tienduizenden 

guldens bedroeg.100 

Ondanks dit alles zijn er ook nog aanwijzingen die financiële moeilijk

heden suggereren, naast de al genoemde schuld aan Matthijs van Mullem. 

Aan het eind van de jaren 1650 had Frans een post van vier gulden 

openstaan bij de Amsterdamse libraire Paulus Aertsz van Ravesteijn, en 

in juni 1681 een onbekend bedrag bij Daniel Elsevier.101 Een indicatie 

97) Supra, noot 16 
98) GAR, ONA, inv nr. 603. aktenr. 95; ¡bid, inv. nr 706, aktcnr 40 en GAD, 

ONA, inv. nr. 121, f 190r-v. Het testament van Anna Grave van 22 september 1662 
(GAR, ONA, inv. nr 705) kon niet geraadpleegd worden wegens beschadiging van de 
band van het protocol. Frans en Hester maakten 27 oktober 1663 hun testament op de 
langstlevende op: GAR, ONA, inv. nr. 752, aktenr. 105. 

99) GAR, ONA, inv. nr. 1146, aktenr. 138, Ibid , inv. nr. 1149, aktenr 101 en inv. 
nr. 1151, aktenr 146 Op 27 augustus 1676 verklaarden Matthijs van Mullem en Frans 
van Hoogstraten dat zij de voogdij over de vier kinderen van hun zwager Abraham de 
Coning - medicinac doctor te Campveere, Zeeland - hen toebedeeld bij testament van 
laatstgenoemde van 27 februari 1666, niet konden accepteren "ten opsichte van haer 
eijgen affairen ende ongelegentheijd", alsmede om de afgelegenheid van de plaats 
(Ibid, inv. nr 945, aktenr. 375). 

100) GAR, OASR, inv. nr. 4114, rekening van de 200ste penning van stad en 
kwartier van Rotterdam, 1665, f. 69v-72r, inv. nr 4115, idem, 1666, f. 65v-68reninv. 
nr. 4116, idem, 1672, f. 60v-62v De reden waarom Frans van Hoogstraten hier niet in 
voorkomt is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de heffing van de 200e penning in 
deze jaren plaats had "volgens de kohieren van den lOOcn penning, zooals deze anno 
1654 geformeerd waren" (R Bijlsma, 'De Rotterdamsche "rijkheid" in het midden der 
zeventiende eeuw', De Wapenheraut Maandblad gewijd aan Geschiedenis, Geslacht-, 
Wapen-, Oudheidkunde enz 16-17 (1913) 299-311, aid. 299). Vgl. ook nog GAR, 
OASR, inv. nrs. 4117-4119, rekeningen kapitale leningen 1672-1673, resp. f. 60r-62v, 
f 65r-69v en f 64r-78r. 

101) M. M. Klcerkopcr en W. P. van Stockum jr., De boekhandel te Amsterdam 
voornamelijk in de 17e eeuw Biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 
din.; 's-Gravenhage 1914-1916) 602 Bijdragen tot de Geschiedenis van den Neder-
landschen Boekhandel X, I. H van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 
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dat Frans zich niet alles kon permitteren, is het feit dat hij in 1682 in de 
editto princeps van de vertaling van de figurenbijbel van Isaac le Maistre 
de Sacy de prenten verving door verzen omdat, zoals hij zelf mededeelde, 
het opnemen van de gravures te kostbaar was geworden.102 Met dit laatste 
jaartal raken we meteen aan een belangrijk punt, namelijk de onder 
anderen door O. S. Lankhorst gedane suggestie dat de boekhandel in de 
Republiek in de jaren rond 1680 een baisse doorgemaakt zou hebben. Hij 
haalt Denis de Thierry aan die in 1683 van een crisis spreekt en tot de 
uitspraak komt dat "tous les libraires de Hollande à la reserve de Blaeu 
sont tous faibles et mal établis".103 

In het geval van Frans zou voor zo'n terugval een belangrijke 
aanwijzing kunnen worden gevonden in zijn verhuizing van Rotterdam 
naar Dordrecht in 1679 of 1680. Er wordt wel aangenomen dat dit 
gebeurde om de door de dood van Samuel vrijgekomen zestiende 
Hollandse muntmeestersplaats te gaan bezetten104, maar dan blijft het 
toch opvallend dat dit blijkbaar rendabeler was dan het verhandelen en 
uitgeven van boeken in Rotterdam. Dit wordt nog eens onderstreept door 
een passage uit een rekest van Frans aan de Rekenkamer waarin hij stelt 
dat 

"hem supplt. een wijl herwaerts door den sleghten tijt en negotie (die 
althans inzonderheijt vervalt in den boekhandel, waer van hij supplt. 
sijn professie maekt) de fortuijn geweldigh is tegengelopen"105 

III Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven A-M 
(Amsterdam 1965) 115. Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amster
dam uitgegeven door de Stichting genoemd 'Stichting H. J. Duyvisfonds' IV. Uiteraard 
is een dergelijk bedrag onvergelijkbaar met de rekeningen-courant van Reinier Lecrs 
aan de Leidse boekverkopers Luchtmans die rond 1700 tot 1.000 gulden beliepen 
(Lankhorst, Leers, 82). 

102) Bijlage 3, nr. 54; Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 57, n. 1 aid.; L. Le 
Clercq, 'Nederlandsche vertalingen van Royaumont's figurenbijbel'. Het Boek, nieuwe 
reeks, 25 (1938-1939) 195-307, aid. 299. 

103) Lankhorst, Leers, 7-8. 
104) Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 56; in GAD, Handschriftenverza

meling, inv. nr. 1183, Namen of firma's van boekdrukkers en boekverkoopers die 
weleer te Dordrecht waren gevestigd, door P. M. Beelaerts, staat Frans van Hoog
straten, bij het Groothooft, in Erasmus, voor de jaren 1682 en 1683 genoteerd. 

105) ARA, Munt, inv. nr. 96, rekest Frans van Hoogstraten aan de Rekenkamer van 
de Staten van Holland en West-Friesland, z.d. [november 1686], afschrift; Van Hamel, 
'François van Hoogstraten', 57. Overigens stelt Frans in hetzelfde rekest: "daerbij 
komende nogh een ander onverwaght ongcvall, dat hij supplt. heeft geleden door het 
failjeren van een sijner naestbestaende vrinden invoegen dat hij niet kan verhopen 
eenige vergoedinge van de goederen die hij supplt. aen denselven gecrediteert heeft, 
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De Muntzaken zouden Frans weinig geluk brengen. Er ontstond hierom
trent een ruzie met zijn zwager Hendrik de Vos die, omdat ze een 
belangrijk deel van de weinige over Frans overgeleverde archivalia tot 
gevolg had, hier enige aandacht vraagt. Nadat Samuel op 19 oktober 
1678 gestorven was, kwam de zestiende Hollandse erfmuntmeesters-
plaats aan de Munt vrij voor Frans die op 23 september 1680 de vereiste 
meesterproef deed.106 Eenmaal naar Dordrecht verhuisd, werd hij gewaar 
dat hij zijn recht op de tweede Brabantse plaats verspeeld had. Deze zetel 
was tot omstreeks 1615 bezet geweest door Frans' oudoom Adam de 
Coning, en daarna min of meer in de vergetelheid geraakt, totdat in 1674 
Samuel, als provoost van de Munt, de plaats 'herontdekt' en Frans 
gevraagd had te willen toestaan dat hun beider zwager Hendrik de Vos 
- die toen knaap was onder Samuel - de plaats zou gaan bekleden. Frans 
kreeg daarop argwaan, zond zijn zuster Wilhelmina naar Dordrecht om 
de zaak bij de bevoegde instanties goed uit te zoeken, en leerde zo dat 
hij of één van zijn zoons beide plaatsen konden innemen, zodra ze naar 
Dordrecht verhuisd zouden zijn.107 Frans stemde in, De Vos deed op 16 
november 1675 de meesterproef en leidde onmiddellijk zijn zoon Antho
ny als knaap in.108 Eenmaal naar Dordrecht verhuisd, kwam Frans tot de 
ontdekking dat hij door de schriftelijke toestemming toch, volgens de 
aloude costumen, voorgoed afstand had gedaan van zijn recht op de 
Brabantse plaats. Inmiddels was ook een derde pretendent op komen 

maer daer en boven nogh op den hals heeft gekregen des voors. gefailjeerden tweejan ge 
doghtertje, twelck van alles behoeftigh sijnde nu geen ander voortandt heeft, als de 
educatie bij hem supplt. te souckcn" 

106) Dolk, 'Serment', I, 169-170, Haagen Smit, 'Connectie', k. 108. Supra, noot 
86-87. 

107) Aldus het relaas van Frans in een bnef aan een anonymus, ζ d [1680]. ARA, 
Munt, inv. nr. 89 en een tegenstrijdige verklaring van Hendrik de Vos, 1679 (¡bid). 
Vgl. Haagen Smit, 'Connectie', k. 110 en GAR, ONA, inv. nr. 1079, f. 164 e.v. voor 
het door Haagen Smit aangehaalde, maar met teruggevonden origineel van De Vos' 
verklaring SvH, 72-73, nr. 102. 

108) ARA, Munt, inv. nr 60, f 10r en 114v-115r; ¡bid, inv. nr. 8, f. 14; inv. nr 
89, verklaring Hendrik de Vos (SvH, 75-76, nrs 115-116); Dolk, 'Serment, Γ, 169, 
'Π', 58 De Vos' plaats als knaap op de Hollandse plaats werd ingenomen door Adnaan 
Mortier, bakker te Leiden en gehuwd met Elisabeth de Mol, een dochter van Sara 
Balens zuster Maria en Jacob Jansz de Mol (Ibid en ARA, Munt, inv nr. 60, f 106r 
(SvH, 76-77, nr. 123)). Op 26 maart 1682 liet De Vos Johannes van Wageningen en 
Symon van Duynen, provoost en gezworene, en Bartholomeus van der Mandelen, 
gewezen gezworene van de Munt, bevestigen dat Frans van Hoogstraten in 1675 een 
"missive of acte" had ondertekend waann hij verklaarde niets tegen te hebben op de 
overdracht van de plaats aan De Vos (GAD, ONA, inv nr. 242, sub dato). 
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dagen, de oudste zoon van David de Coning, die zelf nooit in enige 
betrekking tot de Munt had gestaan, de in 1617 geboren Hendrik de 
Coning. 109 

Frans raakte nogal verbitterd over de diefstal waarvan hij de dupe was 
geworden. In een brief aan een onbekend gebleven derde wierp hij zijn 
zwager voor de voeten dat dergelijk gedrag een na bloedverwant onwaar
dig was In juni 1682 deed zich op 'Beelties Kaedijckie' een tafereel voor 
waarbij De Vos 

"voor syn swager verby was gaende en zyn hoet afnemende d. Hoogh-
strate syn hoet het staen en in zyn zelve was preutelende zoo ginck 
De Vos trugh en hem vraegende wat hy seyde soo seyde hy Hoogh-
strate tegen Hendrick de Vos ghy bent een weerdief ghy hebt myn 
kinders erffgoet gestóle maer ik zal u dat de pas brenge ick sal door 
den druck bekent maecken"110 

Tot in de diensten van de Dordtse doopsgezinde gemeente klonk de ruzie 
door. Op zondag 8 maart 1682 was na de preek Jochem Targier, een 
goede vriend van Frans, in woede ontstoken en had hij De Vos openlijk 
voor dief uitgescholden, iemand die met waardig was diaken te zijn en 
allang uit de gemeente gezet had moeten worden omdat hij zijn munt-
meestersplaats onrechtmatig verkregen had.111 

Het mocht echter allemaal niet meer baten: het Serment van de Munt, 
als eigen rechtbank van het instituut, stelde De Vos definitief in het 
gelijk.112 Frans had kort daarna blijkbaar schoon genoeg van de hele 

109) SvH, 49, Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 57, Haagen Smit, 'Con
nectie', к 107-109 In GAR, ONA, bevinden zich diverse akten betreffende deze 
persoon (zie de geficheerde indexen, sub voce) 

110) ARA, Munt, inv. nr 2, resoluties van het Serment, 1677-1699 f 5r-v; Haagen 
Smit, 'Connectie', к 109-110 De Vos schijnt wel een querulant te zijn geweest op 
27 juni 1686 vond een ruzie plaats tussen hem en een zekere Gomiaen, "waer over hem 
[De Vos] den provoost heefft in boete beslagen, off voor 't Serment gedaghvaert" 
(ARA, Munt, inv nr 2, f 27r) 

111) GAD, ONA, inv nr 242, sub dato 26 maart 1682 de getuigen die het voor
gevallene op verzoek van Hendrik de Vos bevestigden waren Scger Dircx de Pott en 
Jan de Mol, wiens schoonzoon Adnaan Mortier belang had bij De Vos' gelijk {supra, 
noot 108) 

112) Vgl ARA, Munt, inv nr 2, f 14v Een andere aanleiding voor deze ruzie zou 
kunnen zijn geweest de verdeling van het testament van Samuel van Hoogstraten, 
waarbij zowel Frans als De Vos' vrouw Dina van Hoogstraten als enige, universele 
erfgenamen werden aangewezen (infra, paragraaf 7) De Vos zou het later nog brengen 
tot gezworene van de Munt in de penode 1695-1707 (Dolk, 'Serment', I, 169) en had 
ook als 'stadsfabnek' nog bemoeienissen met het Muntgebouw M Kossmann, 'Het 
Muntgebouw te Dordrecht en de huizen voor muntmeesters en essayeurs met renais-

III, 5 77 



Munt-affaire. Mogelijk was hem inmiddels duidelijk geworden dat zijn 

zoons David en Jan, die de volwassen leeftijd hadden bereikt, andere 

plannen hadden dan een betrekking aan de Munt te aanvaarden.113 In 

ieder geval stelde Frans zelfs diverse pogingen in het werk om zijn eigen 

muntmeestersplaats te verkopen. Op 21 januari 1683 ontving de Reken

kamer, als hoogste gezaghebbende instantie, voor de eerste maal dien

aangaande een rekest. De Dordtse scriba van het College van Veertigen 

Dirk Spruyt en Frans, David en Jan van Hoogstraten verzochten om 

toestemming voor de verkoop van de plaats aan eerstgenoemde 

"om dat hy [Frans van Hoogstraten] sich wederom metter woon tot 

Rotterdam daer hij voor desen gewoont heeft gesint is ter neder te 

setten, in vertrouwen van hem aldaer met zijne heere zoonen ende 

eenige erffgenaemen [...] beter als tot Dordrecht te sullen connen 

erneren"1 1 4 

In hun beraad over het in dezen te geven advies aan de Rekenkamer 

concludeerden de heren van het Serment echter: 

"connen mede anders niet geloven of den voorss Hooghstrate is aen-

gesoght geworden bij den voorn. Spruyt en bewogen door het geit is 

tot die schadelijcke resolutie gecomen van zijn erfmuntersplaats te 

verkopen" 

Men vreesde dat, gezien de recessie in het Muntwezen, meer meesters 

zouden trachten hun plaats te verkopen. Het rekest werd derhalve 

afgewezen 1 1 5 

In 1686 probeerde Frans, inmiddels in Rotterdam teruggekeerd, de 

plaats te verkopen aan Jacob Keur, die "om het onverbeterlijck drucken 

van den Staten bijbels niet alleen dit maer nogh grooter avancement 

waerdigh is". Bovendien zou Van Hoogstraten door deze verkoop in staat 

gesteld worden een deel van zijn schuld aan collega Keur te vereffe

nen. 1 1 6 Ook hierop wenste de Rekenkamer niet in te gaan.1 1 7 Ook een 

sance-poortje', Bulletin &. Nieuws-Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 
Bond, 6e sene, 16 (1963) к 257-296, aid к 286-287 

113) Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 57 
114) ARA, Munt, ìnv nr. 96, rekest Dirk Spruyt en Frans, David en Jan van 

Hoogstraten aan de Rekenkamer van de Stalen van Holland en West-Fnesland, ζ d [21 
januan 1683], afschrift, Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 57, over Spruyt 
Balen. Dordrecht, 104, 169, 362, 906 115) ARA, Munt, ìnv nr 2, f 16r-17v 

116) ¡bid, inv nr 96, rekesten Jacob Keur en Frans van Hoogstraten aan de 
Rekenkamer van de Staten van Holland en West-Fnesland, ζ d [november 1686] Du 
rekest is hetzelfde als bedoeld in supra, noot 105 С van der Poel, 'De bijbels van 
Hendnk en Jacob Keur', Mededelingenblad Oud-Dordrecht 5 (1987) nr 1, 9-10. 

117) ARA, Munt, inv nr 2, f 32r 
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poging tot verkoop aan de Dordtse schepen Matthijs van den Burgh 
mislukte: de prijs van 1100 gulden was al vastgesteld, maar de approbatie 
bleef wederom uit.118 Uiteindelijk slaagde de vierde poging. In februari 
1688 besloot het Serment positief te adviseren aan de Rekenkamer inzake 
de verkoop van Frans van Hoogstratens zestiende Hollandse erfmunt-
meestersplaats aan Anthony Repelaer, oudraad en thesaurier van de stad 
Dordrecht; de verkoopprijs bedroeg nog steeds 1100 gulden.119 

In ieder geval waren de inspanningen niet voor niets geweest en hield 
Frans een fors bedrag aan zijn moeite over. Opvallend is dat de kopers 
die zich in derde en vierde instantie aandienden, Matthijs vanden Burgh 
en Anthony Repelaer, beiden vertegenwoordigers van de regentenlaag 
waren, hetgeen nog eens op de status van een muntersplaats wijst. Niet 
geheel duidelijk blijft evenwel waarom Frans niet meer in staat was ze 
aan te houden. Noch de niet schaarse bronnen in het Munt-archief, noch 
de bescheiden literatuur die aan dit instituut gewijd is, bieden voldoende 
kennis over de functie van munter wat betreft inkomsten en uitgaven of 
rechten en plichten. Naast de veranderde loopbaanplannen van zijn zoons 
is het evenwel ook mogelijk te veronderstellen dat het belangrijkste 
voordeel, vrijdom van belastingen, voor Frans niet opwoog tegen de 
inmiddels voor de boekhandel weer lucratiever geworden perspectieven 
in Rotterdam;120 dat lag natuurlijk geheel anders voor een Dordts lid van 
de vroedschap. 

Over de periode dat Frans zijn bedrijf in Dordrecht - 'aan 't Groot 
Hooft, in Erasmus' - nog voortzette, is bijzonder weinig bekend. In ieder 
geval was hij nog in 1683 weer terug in Rotterdam, toen daar een uitgave 
van zijn eigen vertaling van een werk van Gaius Sallustius Crispus 
verscheen.121 In de Maasstad heropende hij zijn winkel aan de Kaas
markt, waar de huur in het laatste jaar van zijn leven, 1696, maar liefst 

118) GAR, ONA, inv nr 1328, aktenr 85, vgl Van Hamel, 'François van Hoog
straten', 58, η 1 aid 

119) GAR. ONA, inv nr. 728, aktenr 78, ARA, Munt, inv nr 2. f. 38v-39v, ¡bid, 
inv nr 60, f 106v, f. 108r-v en ¡bid, inv nr 101, stukken betreffende de overdracht 
van muntersplaats van Anthony Repelaer aan Jan Cloens, 1694 SvH, 26 en 29, η 28 
aid , Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 58, vgl Dolk, 'Serment, Γ, 170, Roscam 
Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 11, η. 23 aid Balen, Dordrecht, 933 noemt Repelaer 
burgemeester en schepen Voor een bredere context. К W Swart, Sale of offices in 
the seventeenth century ('s-Gravenhage 1949; herdr Utrecht 1980) 70-78. HES His
torische Herdrukken VII. 

120) Lankhorst, Leers, 8-10, Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 57 
121) Bijlage 3, nr 65 
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750 gulden per jaar bedroeg.122 In 1687 getuigde Frans bij een notariële 
akte betreffende een pand gelegen aan de zuidzijde van die Kaasmarkt. 
Uit de beroepen van de comparanten, de koopman Abraham du Bois en 
de goudsmid en juwelier Godefridus Caeror, zouden we mogen besluiten 
dat hij hier in een redelijk gegoede middenstandsbuurt woonde.123 

6. Frans van Hoogstraten als libraire 
Ook de vraag naar de activiteiten van Frans als libraire dient gesteld 

te worden. Er zijn tekenen die erop wijzen dat Frans, na zich zelfstandig 
in Rotterdam gevestigd te hebben, nog enige tijd een soort samen
werkingsovereenkomst onderhield met zijn gewezen patroon Abraham 
Andriessz. Dankzij een handschriftelijke, zij het niet contemporaine, 
aantekening die een vorige bezitter achterliet op het schutblad van het 
exemplaar dat de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bewaart van de 
tweede druk van Tieleman Jansz van Brachts opvoedend werkje De 
schole der zedelycke deught, in 1658 voor de auteur bij Jacob Braat in 
Dordrecht gedrukt, weten we dat ook zowel Andriessz als Frans van 
Hoogstraten deze octavo van acht drukkersvellen onder hun eigen 
impressum uitbrachten.124 Overigens zouden ook Symon de Vries en 
Gillis Neering dit in bibliografisch opzicht merkwaardig tractaat onder 
hun pers gehad hebben.125 Voorts blijft voorlopig de vraag bestaan naar 
het tijdstip dat Frans' activiteiten werkelijk van start gingen. Zijn eerste 
eigen publicatie waarvan nog een exemplaar bekend is, is de gedrukte 
versie van de in 1632 in Dordt tot stand gekomen confessie van de 
Vlaamse doopsgezinden, uit 1658.126 P. C. A. van Putte oppert de 
mogelijkheid dat Frans al in 1657 Heiman Dullaarts vertaling van vier 

122) Op 18 maart 1696 namelijk kwam Jan van Hoogstraten, zoon van de op 24 
januan gestorven Frans, mede optredende voor zijn broer David, overeen met Johannes 
de Graaff, verhuurder van Frans' bedrijfspand aan de Kaasmarkt, dat hij de resterende 
huur tot 1 mei 1696, groot 125 gulden zou voldoen De totale jaarhuur bedroeg dus 
waarschijnlijk zes maal 125 gulden: GAR, ONA, inv nr 1337, f. 153-155. Van Hamel, 
'François van Hoogstraten', 60-61, vgl. Van Putte, Dullaert, I, 22 en 57, η 104 aid. 

123) GAR, ONA, inv nr. 826, aktenr 160. In het Dordrechtse kohier van de 200sle 
penning uit 1689 staat Frans aangeslagen voor twee gulden en tien stuivers (GAD, 
OASD, inv. nr. 3987, kohier van de 200ste penning, 1689, f 189r) Het is met duidelijk 
wal deze aanslag betekent, aangezien Frans ten eerste op dat moment al zes jaar met 
meer in Dordrecht woonde en ten tweede zijn vermogen dan niet meer dan 500 gulden 
zou hebben bedragen Waarschijnlijk gaat het hier om een klein gedeelte van Frans' 
belastbaar bezit, in de vorm van goederen of uitstaand geld, waarover de stad Dordrecht 
het recht had belasting te heffen. Vgl infra, noot 202 124) Zie: bijlage 3, nr 1 

125) Balen, Dordrecht, 223 126) Bijlage 1, nr. 2 
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preken van Ed. Marmet in druk liet verschijnen. Hoewel van het enige 

exemplaar dat Van Putte kon opsporen het titelblad ontbreekt, acht hij 

het waarschijnlijk dat Frans dit werk van diens vriend uitgaf. Het is 

namelijk, blijkens het colofon, gedrukt door Jacob Braat - met wie Frans 

regelmatig samenwerkte - en bovendien bevat het een lofdicht van Van 

Hoogstraten.127 

Dit werpt de vraag op of Frans eventueel een eigen pers bezat. De 

impressa bijvoorbeeld vermelden hem enkel en alleen als 'boekverko

per', terwijl zeventien van de 94 nummers uit de fondslijst de vermelding 

van een andere drukker in het colofon hebben.1 2 8 Dat hij wel zelf 

drukwerk vervaardigde, blijkt uit de vermelding als "bouckdrucker" in 

het huurcontract van 1665 en uit de aanhef "Tractaetjes in dusdanig 

formaet by my gedrukt en te bekomen" die hij plaatste boven een in 

sommige van zijn boeken bijgevoegde deel-fondslijst van stichtelijke 

werkjes in-12mo.129 In twee boedelscheidingsakten wordt expliciet van 

zijn drukwerk melding gemaakt, zij het dat het hier slechts ging om het 

maken van rouwbrieven.130 

Naast zijn werkzaamheden als uitgever, boekhandelaar en, maar 

waarschijnlijk op kleine schaal, als boekdrukker, hielden Frans ook enige 

daarmee nauw verwante activiteiten bezig. Ten eerste natuurlijk het al 

127) Van Putte, Dullaert, I, 18, 38 en 63, η 5 aid J Wille, Heiman Dullaart Zijn 
leven, omgeving en werk Met herdruk van zijn meeste gedichten (Zeist 1926) 55; 
Karsemeijer, 'Heiman Dullaart' Frans liet uit zijn fonds (bijlage 3) aanwijsbaar de nrs. 
3, 9 en 12 - uit 1659, 1663 en 1664 - bij Braat drukken. Bijlage 2, nr. 10. Vgl J. A. 
Gruys en С de Wolf, Thesaurus 1473-1800 Nederlandse boekdrukkers en boekver
kopers Met plaatsen en jaren van werkzaamheid Dutch printers and booksellers With 
places and years of activity (Nieuwkoop 1989) 90, 265, 269 Bibliotheca Biblio-
graphica Neerlandica XVIII. 

128) Niet alle nummers konden door mij geautopseerd worden De betreffende 
nummers zijn. 3-4, 6-7, 9-12, 14, 16, 19, 53-54, 57, 64, 69 en 83. 

129) Supra, noot 94, de deel-fondslijst is bijgebonden in bijlage 3, nrs. 36, 37, 41 
en 44 Op 12 januari 1666 wordt Frans genoemd in een lijst van "boeckdruckers, ende 
boeckvercoopers" in een magistraatsordonnantie over aan de stadsregering voor te 
leggen "argerlijcke schnfften". GAR, OASR, inv. nr. 275, Resoluties, vergunningen en 
aanstellingen, genomen, verstrekt, en verricht door burgemeesters 1646-1693, lb, mei 
1660-22 oktober 1678, f 65r (gedrukt: 'Verboden boeken', Rotterdamsch Jaarboekje, 
le sene, 2 (1890) 103-104 en J С G. A Bnels, Zuidnederlandse boekdrukkers en 
boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 Een 
bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek (Nieuwkoop 1974) 595. 
Bibliotheca Bibhographica Neerlandica VI) 

130) In 1668 ontving Frans "voor 't drucken van de begraeffenisbnefjes" zeven 
gulden en tien stuivers (GAR, ONA, inv nr 934, f 677v) - uit de boedel van mr Johan 
Tromper, bezitter van een grote bibliotheek -, en in 1679 "voor 't drucken van de 
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genoemde kleine gelegenheidsdrukwerk; daarnaast stelde hij zijn winkel 
ook beschikbaar voor veilingen. De Herzog August-Bibliothek te Wol-
fenbuttel bewaart de auctiecatalogus van de collecties van Cornells Boon 
en Johan Corvers die na de dood van de eigenaren in Frans van 
Hoogstratens winkel bij opbod werden verkocht.131 Ook leverde hij 
schrijfwaren: in de boedelinventaris van de Rotterdamse Trijntje Arens 
komt een crediteurenpost van 24 gulden voor "gelevert parcament" 
voor.132 De stiel van de echte boekhandel komt in de archivalische 
bronnen slechts sporadisch voor: in 1679 bijvoorbeeld had Frans, "op 
leverantie van boecken" twee gulden uitstaan bij de chirurgijn Gerardus 
van Duyn, bezitter van een voor zijn tijd forse bibliotheek van zo'n 1500 
boeken.133 

Tenslotte zijn er aanwijzingen voor de veronderstelling dat Frans van 
Hoogstraten bij zijn terugkeer naar Rotterdam zijn Dordtse boeknegotie 
in de handen van zijn zoon Jan achterliet. De laatste vestigde zich als 
libraire aan de Voorstraat, bij de Beurs, waar hij met zijn echtgenote 
Geertruy van der Haegen woonde.134 Veel werk schijnt hij niet van het 
bedrijf gemaakt te hebben, daar er nauwelijks uitgaven van Jan van 
Hoogstraten bekend zijn. Wel handelde hij ook in aan boeken verwante 
goederen als perkament. Een crediteur in dezen was de zojuist ook als 
klant van Frans van Hoogstraten genoemde Trijntje Arens uit Rotter
dam135, waardoor we een zekere mate van samenwerking tussen vader 
en zoon zouden mogen veronderstellen. 

billietten ter begravenis" acht gulden en tien stuivers uit de boedel van Annelje Jons 
Ubid,m\ nr 957, f 48lv) 

131) Bijlage 3,nr 29, vgl nr 45 Zie meer specifiek over een zeventiende-eeuwse 
boekhandelaar-veilinghouder J I J de Vnes, Johannes du Vivié, Leids boekverko
per en veilinghouder (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden, 2e dr Leiden 1993) 
34-44 Leidse Doctoraalscripties II 

132) GAR, Weeskamer, inv nr 472, register van boedelinvcnlanssen, 1682-1685, 
f 271 133) Ibid, inv nr 468, f 15 

134) GAD, OASD, inv nr 1975, burgerbock 1681-1700, f 18v, Ibid , DTB, inv 
nr 24, huwelijksregister Augustijnenkerk, 1680-1688, sub dato 19 december 1683, 
Roscam Abbing. Iconografie, 132, Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 60, Gruys 
en De Wolf, Thesaurus, 90, 265, 269, GAD, Handschriftenverzamelmg, inv nr 1183, 
[E ] Wiersum, 'Hoogstraten (Jan van)', in. NNBW, VIII, к 835-836, aid к. 835 

135) Er bestaat een katem in 4to met treurdichten van Jan van Hoogstraten en zijn 
broer David uit 1684 op de dood van Joannes Antonidcs van der Goes dat Jans 
impressum draagt (J Bouman, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 m de 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage Catalogus van gedrukte gedichten op ge
denkwaardige gebeurtenissen m het leven van particuliere personen (Nieuwkoop 
1982) nr 503 Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XV) en een handgeschreven 
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5. Arnoud van Halen, portret van Frans van Hoogstraten 
(1632-1696) 

uit de reeks Panpoeticon Batavum naar onbekend model. 
Tinlegering, 11x9,5 cm. 





Een volgende vraag die gesteld dient te worden is die naar het lezers
publiek van Frans van Hoogstratens uitgeverij. Er is nog bijzonder 
weinig onderzoek gedaan naar de 'leescultuur' in de Republiek, zeker 
voor de zeventiende eeuw.136 Het is dan ook uitermate moeilijk, zo niet 
ondoenbaar, aan te geven welk publiek Frans van Hoogstraten met zijn 
uitgaven op het oog had. Als we daarover een zekere mate van uitsluitsel 
zouden hebben, konden we immers zijn sociaal-economische status op 
indirecte wijze verder definiëren. Was het een publiek van geleerden, 
aristocraten, regenten, kooplieden of geletterde burgers dat hem bezocht 
en zijn boeken kocht en las?137 Bovendien missen we elke informatie 
over het aanbod in zijn winkel náást het onder zijn impressum verschij
nende fonds, dat van de totale voorraad natuurlijk maar een klein deel 
uitmaakte. Een erg belangrijke karakteristiek kunnen we echter wel 
vaststellen: in de compositie van zijn fonds volgde Frans van Hoogstra
ten in de eerste plaats zijn eigen, particuliere voorkeuren. Hoewel dit een 

aantekening in een editie van Kramm, Kunstschilders, aanwezig op het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage met verwijzing naar een druk 
van Joannes Bona's "Leydsman of rondleiding {sic) ten hemel enz , vertaald door 
F. v. H. de ... druk Dordrecht bij J van Hoogstraten 1691, in-12mo": mededeling Mi-
chiel Roscam Abbing aan de auteur, 13 maart 1991, vgl. bijlage 3, nr. 82. Vgl А. С 
Kruseman, Aanteekeningen betreffende den boekhandel in Noord-Nederland in de 17de 
en 18de eeuw (Amsterdam 1893) 297. Bijdragen tot de Geschiedenis van den Neder-
landschen Boekhandel VI. Supra, noot 132. Volgens Schotel, 'Geslacht Van Hoog
straten', 45, η 148 aid hielp Jan later zijn vader ook met het vertalen van o.a. bijlage 
3, nrs. 84 en 86. 

136) Zie bijv.: B. van Selm, 'Portretten van Nederlandse boekverzamelaars'. De 
Boekenwereld Tijdschrift voor Boek & Prent 8 (1991) 20-22. Voorbeelden van derge
lijk onderzoek, met een specifieke methodiek en naar een bepaalde lezersgroep zijn: 
W. Frijhoff, 'Vier Hollandse priesterbibliotheken uit de zeventiende eeuw', Ons Gees
telijk Erf 51 (1977) 198-302 (aid 204, η 21 voor meer literatuur) en P. J. A. N. 
Rietbergen, 'Materiele en geestelijke cultuur in Noord-Nederlandse pastorieën. Een 
proeve op basis van 17e- en 19e-eeuws materiaal', in Id., red , De periferie in het 
centrum Opstellen door collegae aangeboden aan M G Spiertz bij gelegenheid van 
zijn 25-jarig ambtsjubileum (Nijmegen 1986) 77-94 (aid. 79, η 8 voor meer literatuur). 
Nijmeegse Publicaties over de Nieuwe Geschiedenis I 

137) Wie al bladerende de notariële protocollen (en de boeken van de Weeskamers) 
van de Hollandse steden uit deze periode in ogenschouw neemt, ontmoet vele uit
gebreide boedelinventarissen, krachtens testamentaire wilsbeschikking door een notans 
ten behoeve van de verdeling van de erfenis opgemaakt, waann - naast het bezit aan 
onroerend goed, huisraad, sieraden, enzovoort - vaak gedetailleerde (op titelniveau, 
met pnjzen) beschrijvingen van het boekenbezit opgenomen zijn. Systematisch bestu
dering van deze bronnen zou de wetenschappelijke kennis van de (vroeg-modeme) 
leescultuur aanzienlijk verrijken. 
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commercieel oogmerk niet hoeft tegen te spreken, blijft het een voor een 
ondernemer-libraire toch riskant uitgavebeginsel. 

Zoals in hoofdstuk V nog nader uitgewerkt zal worden, was Frans een 
diep religieus mens, met een hang naar het vroege, ongedeelde christen
dom, die waarschijnlijk al in de vroege jaren 1660 van de doopsgezinde 
gemeente overging naar de katholieke kerk. Dit drukte sterk zijn stempel 
op de samenstelling van het fonds: van de 94 door mij getraceerde uitga
ven vallen er 54 onder de noemer 'religie', waarvan ik er acht in de cate
gorie 'religie, algemeen', dertien onder 'religieuze polemiek' en 33 onder 
'vroomheid' indeel. Als de 'humanistische literatuur' van Erasmus, 
Morus, Lipsius en Comenius als een aparte categorie en afzonderlijk 
motief in Frans' intellectuele interessen kan worden beschouwd, vallen 
daaronder ook nog tien nummers. Daarmee komt het aantal nummers dat 
iets van Frans' persoonlijkheid laat zien op twee derdedeel van het 
totaal.138 

Nog duidelijker lijkt deze stelling te kunnen worden gestaafd als we 
niet de onderwerpen maar de auteurs van de boeken gaan tellen. Twee 
boeken in het fonds zijn van Frans' eigen hand; zijn broer Samuel, zijn 
zoon David en zijn literaire vrienden droegen er samen dertien bij. Maar 
het meest opvallend is natuurlijk de forse hoeveelheid eigen vertalingen 
die hij uitgaf. Aanwijsbaar zijn 44 werken door hemzelf vertaald, van 
zeven boeken is dit niet zeker doch zeer waarschijnlijk.139 En we mogen 
stellen dat hij het vertalen niet louter deed om commercieel zo aantrek
kelijk mogelijke produkten aan te kunnen bieden of om de kosten van 
een te bezoldigen vertaler uit te sparen. In de opdracht aan een zekere 
Aaltje Otten vóór de in 1667 verschenen Zeer aendachtige overdencking-
en van de liefde Godts van Didacus Stella schrijft Frans: 

"Na dat my, nu even een jaer geleden, Godt geliefde te bezoecken met 
het onverwacht verlies van mijne waerde huisvrouwe, en ick, met die 
veranderinge van leven, buiten mijn dagelijcks beroep nootsaeckelijck 
iets diende ter hant te nemen, om de zwaermoedige gepeizen, die 
somwylen uit eenzaemheit ontstaen, te verdryven, vont ick voor eerst 
geenen nader nocht beter middel, dan my zelven bezigh te houden met 
het lezen en vertaelen van deze Aendachtige overdenckingen der lief-

138) Infra, hst. V, 2 en bijlage 3; een voorbeeld van een ander fonds met een sterke 
inhoudelijke samenhang: A. Leerintveld, 'Politiek, religie en literatuur. Het fonds van 
de Haagse drukker en uitgever Aert van Meurs en de familie Huygens', De Zeventiende 
Eeuw 8 (1992) nr. 1. Groeperingen en instituties, 139-149. Vgl. Blaupot ten Cate, 
Holland, Zeeland, I. 288-289, 296-297. 139) Bijlagen 2 en 3. 
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de Godts, my juist een weinigh te voren, en ick magh wel zeggen door 
goddelijcke gunste, ter hant gestelt"140 

Elders stelde hij dat hij een ander boek van dezelfde schrijver, De 
versmaeding der wereltsche ydelheden, had vertaald om zich de stof, 
waaraan hij zeer veel belang hechtte, door en door eigen te maken, net 
zoals Melanchthon wel de gewoonte had daarvoor hele teksten alleen 
maar over te schrijven.141 

Vele vertalingen waren bovendien al lang in een andere versie in het 
Nederlands beschikbaar, versies die hij gemakkelijk had kunnen overne
men zonder zelf eerst talloze uren te steken in het bewerken en vergelij
ken van originelen en vertalingen.142 Hoeveel moeite hij zich getroostte 
om zijn vertalingen in de juiste vorm te gieten, illustreert een voorwoord 
als dat bij de Leidsman ten hemel van Joannes Bona. Daar meende Frans 
dat de bestaande vertalingen toch niet allemaal even welluidend en 
nauwkeurig waren geweest: 

"Zoo nam ik voor, met goedvinden van taelkundigen, denzelven op 
nieus te vertaelen, my geenen tijd ontsiende, indien ik hem wat klaer-
der kon maken, dewyl het de stoffe wel waerdig was."143 

Desalniettemin hadden Frans' talenten in het vertaalwerk wel hun beper
kingen. Zo meende althans de apostolisch vicaris van de Hollandse 

140) Bijlage 3, nr. 17, opdracht. Vgl M. Spies, 'Betaald werk9 Poczie als ambacht 
in de 17e eeuw', Holland Regionaal-historisch Tijdschrift 23 (1991) nr. 4-5. Kunst in 
opdracht in de Gouden Eeuw, 210-224, aid. т.п. 217-222. 

141) Bijlage 3, nr. 16, voorwoord. 
142) Bijv.: bijlage 3, nr. 32 (A. de Backer, Essai bibliographique sur le livre De 

imitatione Christi (Liège 1864) 161, nr 2405), nr 33 (F van der Haeghen en M -Th 
Lenger, eds., Bibliotheca Belgica Bibliographie générale des Pays-Bas (3 din ; herdr. 
Bruxelles 1979) III, 913), nr. 40 (Ibid , II, 918, 920-921), nr. 44 (¡bid, II, 827), nr. 50 
(Ibid, 1,701). 

143) Bijlage 3, nr 21, opdracht In het in 1688 verschenen bijlage 3, nr. 75 maakte 
Van Hoogstraten nog eens duidelijk hoe consciëntieus hij wel te werk ging. Reeds der
tig jaar waren verstreken sinds hij de mening had opgevat dal het werk in het licht 
diende te worden gegeven en het voor de eerste maal vertaald had Maar inmiddels had 
Frans de vertaling niet meer geschikt bevonden en was hij dus weer aan het werk 
gegaan om het oorspronkelijk Griekse betoog aan de hand van twee Latijnse versies 
zo helder mogelijk aan de boekenlezers onder zijn landslieden over te brengen. Zie 
Bibliotheca Belgica, III, 913 en H van Crombruggen, 'De Nederlandse drukken van 
Lipsius' "De constantia'". De Gulden Passer 38 (1960) 151-156, aid. 154-155 voor 
een beoordeling van Frans' vertaling van Lipsius' De constantia (bijlage 3, nrs. 33 en 
37). Verder G. Dcgroote, 'Erasmiaanse echo's in de Gouden Eeuw', in. Scrimum Eras-
mianum Mélanges historiques I (Leiden zj ) 391-421, aid 392 en ld , 'De "Monae 
encomion" in het Nederlands', De Nieuwe Taalgids 43 (1950) 104-114, aid 106-108, 
111-114 vooreen waardering van Frans' vertaling van Erasmus' Laus stultitiae (bijlage 
3, nr. 40). 
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Zending Johannes van Neercassel, wiens Tractatus de sanctorum ас 
praecipue Beatae Manae Virgims cultu de Rotterdammer in de zomer 
van 1675 bezig was te vertalen Toen hij een nog toe te voegen hoofdstuk 
nazond, waarschuwde de kerkvorst dat dit geschrift "vrij wat verheven-
der dan de voorgaande tractaten" was en de vertaling daarom beter door 
een theologant ter hand genomen kon worden 1 4 4 Dat Van Hoogstratens 
translaties overigens gewaardeerd werden, mag wel blijken uit het feit 
dat zijn vertaling van een Franse figurenbijbel tot in 1886 als volksbijbel 
m Vlaanderen gebruikt werd 1 4 5 

De vraag naar de afzetmarkt voor deze boeken is zeer moeilijk te beant
woorden. Maar een groot deel van zijn lezerspubliek moet Frans toch 
gevonden hebben in het katholieke volksdeel, onder wie de religieuzen 
waarschijnlijk regelmatig zijn winkel hebben bezocht 1 4 6 Met de aposto
lisch vicaris van de Hollandse Zending, Johannes van Neercassel, had 
Frans goede contacten Niet alleen vertaalde hij naast de genoemde Trac 
tatus nog een belangrijke verhandeling van hem uit het Latijn in het 
Nederlands, ook kocht deze omstreden priester boeken bij de Rotter
dammer in 1675 schafte hij maar liefst 50 stuks aan van de vertaling 
van zijn eigen tractaat over de heiligenverering en nog eens een dozijn 
gebonden exemplaren van Frans' zojuist verschenen vertaling van kardi
naal Bona's Principia et documenta vitae chrisüanae 147 Een andere 
katholieke geleerde en collega-boekhandelaar, Hendrik van Rijn uit 
Delft, werd door Frans voorzien van in totaal 37 exemplaren van een 
pamflet van de priester en antijansenistische querulant Adnaan van 
Wijck 148 Toch moet het belang van priesters binnen Frans' klantengroep 
met overdreven worden In een aantal bibliotheken van seculiere dorps
geestelijken uit de periode 1680-1700, waarvan de catalogi uitgebreid 
geanalyseerd werden, weerspiegelt zich slechts zeer ten dele het karakter 
van Van Hoogstratens fonds Ten eerste is de taal waarin diens boeken 

144) Joannes van Neercassel aan Joannes Roos, 28 juli 1675 RAU, OBC, inv nr 
603, brievenboek, 1673 1675, f 800 801, afschrift, bijlage 3, nr 92 

145) Bijlage 3, nrs 54 en 93, L Le Clcrcq, 'Een iweehondcrdjange Vlaamschc 
volksbijbel'. Collectanea Mechlimensa 24 (1935) 24 43, aid 24 26 

146) Het is niet bekend tot welke religie de bij noot 133 genoemde chirurgijn 
Gerardus van Duyn behoorde (gezien zijn beroep waarschijnlijk met tot de katholieke), 
noch welke boeken hij had gekocht 

147) RAU, OBC, inv nr 603, f 795, Joannes van Neercassel aan Adnaan van 
Outheusdcn, 18 juni 1675, afschrift Bijlage 3, nrs 36 en 92, 94 

148) N1 bijlage 3,nr 87 RAU OBC, inv nr 647, ingekomen stukken, 1693-1694, 
f 1854r-1855r, testimonium Hendrik van Rijn 14 maart 1693, afschrift 
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gedrukt zijn op één na het Nederlands en niet het Latijn; verder ontbreken 
in het fonds de in de priesterbibliotheken uiteraard wel voorkomende 
typische pastorale "praktijkgebieden" als bijbelcommentaar, moraal en 
pastoraal, controverstheologie en homiletiek. De jezuïeten-auteurs blij
ken niet de boventoon te voeren en tenslotte maken de klassieken, de 
leke-auteurs en de niet-kathoheke schrijvers ongeveer veertig procent uit 
van het fonds, terwijl dat aandeel in de priesterbibliotheken niet meer 
dan één zesde is.149 

Heel toevallig beschikken we ook over een vermelding van de waarde
ring van Frans' uitgaven door juist een beroemd lid van de doopsgezinde 
gemeente, de arts en prediker Galenus Abrahamsz de Haan. Deze 
verklaarde rond 1675 tegenover de Duitser H. L. von Benthem, op 
rondreis door de Republiek, dat hij 'naast de bijbel als het beste boek 
beschouwde de Desiderius Peregnnus of Thesaurus animae chnstianae, 
te Rotterdam gedrukt en gevoegd bij het Compendium theologiae Eras-
micae van Daniel Breen'.150 Overigens was ook Frans' in 1674 versche-

149) Fnjhoff, 'Hollandse priesterbibliotheken', 204-215, m η 204, 208, verder. R 
Baetcns, 'De bibliotheek van een geestelijke dochter uit de XVlIe eeuw te Antwerpen', 
Ons Geestelijk Erf AA (1970) 213-226. J de Brouwer, 'De bibliotheek van een landelijk 
pastoor, ca 1650', lbid 46 (1972) 200-233, С van de Wiel, 'Bibhotheekinventans van 
de pnonj Bhjdenberg te Mechelen in 1743', lbid 48 (1974) 170-202 en L. Stockman, 
'De bibliotheek van een plattelandspastoor in de XVile eeuw', lbid 49 (1975) 416-422. 
Een toegang tot literatuur over dit onderwerp is Η W de Kooker en В van Selm, 
Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800 Bibliografie van publikaties over parti
culier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, verschenen voor 1991 (Utrecht 1993). 

Frans van Hoogstraten drukte een aantal van zijn boeken onder een 'vals', Zuid
nederlands impressum (bijlage 3, nrs 89-94) Th Clemens oppert dat Zuidnederlandse 
impressa doorNoordnederlandse uitgevers gebruikt zouden kunnen zijn om de verkoop 
in de Zuidelijke Nederlanden te bevorderen en niet om censuur ie ontwijken. Th. 
Clemens, 'The trade in catholic books from the Northern to the Southern Netherlands, 
1650-1795', in. Berkvens-Stevelinck, Magasin de l'univers, 85-94, aid 90, vgl С. Ρ 
Burger jr, 'Een katholieke drukker en uitgever te Haarlem in de 17e eeuw', Tijdschrift 
voor Boek- en Bibliotheekwezen 3 (1905) 193-200, aid 197 Zie ook de aantekening 
in de magazijncatalogus van de firma Fredenk Muller & Cic uit 1893 die beweert dat 
de Antwerpse uitgever Cornells Woons van Frans de koperen platen van bijlage 3, nr. 
24 (vgl. nr 91) aankocht en diens vertaling gebruikte (H W de Kooker, ed , Muller I 
De Vries / Scheepers Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIlIe eeuw Fotome
chanische herdruk van de magazijncatalogi van de firma's Fredenk Muller & Cie 
(1893) en R W Ρ de Vries (1907) en de veihngcatalogi van de collectie J F M 
Scheepers (1947 en 1949) (Utrecht 1981) 76, nrs 333-334), Woons zou dan, na een 
overeenkomst met Van Hoogstraten, de uitgave in Zuid-Nederland voor zijn rekening 
genomen kunnen hebben 

150) Het bedoelde boek moet zijn bijlage 3, nr 42, H L von Benthem, Hol
ländischer Kirchen- und Schulen-Staat I (Frankfurt 1698) 837; geciteerd in Blaupot 
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nen en door hemzelf vertaalde De imitatione Christi van Thomas van 
Kempen een onder doopsgezinden en andere christenen veelgelezen 
boekje 151 Van Hoogstratens vriend Joachim Oudaan had maar liefst vijf 
boeken uit de fondslijst in zijn bezit152 Een andere, zij het minder 
vooraanstaande, doopsgezinde had ook door Frans van Hoogstraten 
uitgegeven werken in zijn bibliotheek niemand minder dan de diaken en 
Frans' querulercnde zwager Hendrik de Vos die een exemplaar bezat van 
Samuel van Hoogstratens lnleyding tot de hooge schoole der schilder-
konst èn van de Kruyspoorte of hjdensschoole van de doopsgezinde 
oudste Bastiaan van Weenigem Gezien het feit dat De Vos ook Francis-
cus Junius' boek over de schilderkunst in de kast had staan153 - en dus 
ook het bezit van Samuels magnum opus wel niet louter aan familie
banden te danken viel - kan ook dit laatste gegeven gevoegd worden bij 
de ondersteuningen voor de hypothese dat Frans' boeken ook aan de 
interesse van een bepaald publiek beantwoordden 

Alvorens dit hoofdstuk af te sluiten met een karakteristiek van de 
maatschappelijke positie in brede zin van Frans en Samuel van Hoog
straten, moeten we eerst nagaan hoe het de laatste vanaf 1656 verging 

ten Cate, Holland Zeeland, I, 291 292 Vgl H W Meihuizen, Galenus Abrahams! 
1622-1706 Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het 
doperse spiritualisme (Haarlem 1954) 55, 202, η 12 aid , 137 en 212, η 54 aid , 144 
en 212, η 72 aid , Zilverberg, Visie op doopsgezinden', 121 en J A van Praag,'Schat 
der zielen', Tijdschrift voor Taal en Letteren 25 (1937) 140 143 

151) Bijlage 3, nr 32, Meihuizen, Abrahamsz, 135, 154 Voor een enigszins ver
gelijkbaar fonds waarin ook dit werkje en Miguel Comalada's Schadt der zielen (bijlage 
3, nrs 30, 42 en 47) voorkomen Ρ Visser, '"Siet den oogst is Ryp " Het fonds van de 
Waterlands doopsgezinde boekverkoper Claes Jacobsz te De Rijp', in E К Grootes 
en J den Haan, red , Geschiedenis godsdienst, letterkunde Opstellen aangeboden aan 
dr S В J Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Am
sterdam (Roden 1989) 98 108, aid 108 (nrs 32, 34 en 39) en Ρ Visser, Dat Rijp is 
moet eens door eygen Rijpheydt vallen Doopsgezinden en de Gouden Eeuw van De 
Rijp (Wormervccr 1992)90enafb aid en 95, nrs 33 en 35 aid Doperse Documentaire 
Reeks I 

152) N1 nrs 19, 24, 37, 46 en 67 Catalogus van boeken, mitsgaders van eenige 
rariteyten en zinlijkheden toekomende Joachim Oudaen Fransz welke verkocht zullen 
werden ten huyse van van den eygcnaer voor-aan in de Lombardstraat binnen Rot
terdam op woonsdag den [22] juny deses jaers 1690 (Rotterdam, Isaak Naeranus, 
1690) In een ongedateerde fondscatalogus van de Amsterdamse boekverkoper Willem 
Lamsvelt komt bijlage 3, nr 19 voor Kleerkooper en Van Stockum jr , Boekhandel te 
Amsterdam, 344 

153) GAD, ONA, inv nr 291, 1707, aktenr 14, bijlage 1, nr 26 en bijlage 3, nrs 
14 en 46 
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7. Samuel van Hoogstraten in Dordrecht, Londen, 's-Gravenhage en 
wederom in Dordrecht 

In 1662 vertrok Samuel opnieuw naar het buitenland, ditmaal naar het 
hof van de Stuarts in Londen. Mogelijk heeft de glans en glorie van de 
omgeving van een Europees vorst hem meer gelokt dan het relatief 
kleurloze bestaan dat hij na zijn eervolle terugkomst uit Wenen in 
Dordrecht leidde. Dat bestaan namelijk was dat van een gemiddelde 
schilder uit de Republiek van de Gouden Eeuw die weliswaar geen 
karige, maar ook geen bijzonder grote levensstaat kon voeren.154 Als 
ambachtsman in een Hollandse stad kwam Samuel goed aan de kost, zij 
het dat hij zich duidelijk door zijn literaire activiteiten onderscheidde. 

Samuel woonde in Dordrecht op het Marktveld en had daar een atelier 
met leerlingen, onder wie de redelijk bekend geworden schilders God
fried Schalcken en Aert de Gelder, welke laatste - dit ter indicatie - na 
zijn leertijd bij Samuel nog als leerjongen in het atelier van Rembrandt 
zou gaan werken om zich verder te bekwamen.155 Meestal vervaardigde 
Samuel zijn stukken in opdracht. In 1657 portretteerde Samuel de 
Sint-Pietersheren en de leden van het college van muntmeesters, het 
laatste was een goed betaald stuk waarvoor hij vijftien gulden per hoofd 
beurde.156 Andere portretten uit deze tijd als dat van de doopsgezinde 
advocaat Johan Michielsz Deijlman, vriend van zijn vrouws oom Mat-
thijs Balen, acquireerde hij eveneens in eigen kring.157 

Het leek erop alsof Samuel zich juist met zijn literaire inspanningen 
hogerop wilde werken. Naast enige gelegenheidsgedichten publiceerde 
hij in 1657 een in dit opzicht wel zeer toepasselijk boek in een eigen 
vertaling: Den eerlyken jongeling, of de edele Iconst van zich by groóte 
en kleyne te doen beminnen, uit het Frans van Nicolas Faret, opgedragen 

154) Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 85-94 
155) Brasati. Samuel, 89-91, Familieboek, f 52-53, Houbraken, Groóte Schou-

burgh, III, 162, 246 Chong en Wieseman, 'Figuurschilderkunst', 29 spreken van een 
"traditie", "waarbij een leerling als een soort doorgeefluik naar Rembrandt fungeerde 
voor jonge kunstenaars " Vgl SvH, 40, nr 25 

156) SvH, 119, nr 20. Sumowski, Paintings, nr. 877, Balen, Dordrecht, 682; Van 
Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 534-535, Brasati, Samuel, 86 en 127-128, η 63 
aid , vgl Dolk, 'Serment, Γ, 125 en II, 48-49, Van Dalen, 'Munt', 200 Loughman, 
'Een stad en haar kunstconsumptie', 40-41, 43 Infra, noot 181. Het eerste schilderij 
is niet meer aanwijsbaar, het werd genoemd en beschreven in de op 12 juni 1708 
opgemaakte inventaris van de boedel van de broederschap der Romeinsheren. GAD, 
ONA, inv nr. 713, f 496r-v {SvH, 94, nr 37) 

157) GAD, ONA, inv nr 212, f 203-208 (SvH, 91, nr 16); Ibid , DTB 78, f. 125, 
142. Brasati, Samuel, 127, η 62 aid. 
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aan de Dordtse burgemeester Adriaan van Blyenburg, en volgens Brusati 

"an attempt to adapt Faret's strategies for aristocratic self-fashioning at 

court to his own situation in Holland."158 Wat hiervan ook waar moge 

zijn, waarschijnlijk is wel dat Samuel steeds geplaagd werd door het 

dilemma van de keuze tussen pen en penseel. Houbraken schreef dat 

"over Samuel van Hoogstraten werd getwist, of hy de schilderkunst, of 

de dichtkonst best verstond."159 Van een literaire reputatie in brede kring 

was echter geen sprake; wilde hij in sociaal of materieel opzicht vooruit

gang boeken, dan moest hij zijn schilderkunde uitbuiten of een andere 

nevenactiviteit profijtelijk maken. 

Dat laatste ging hem goed af in zijn werkzaamheden aan de Munt, 

waar Samuel in 1658 de positie van provoost verwierf. Uit hoofde van 

deze functie genoot hij waarschijnlijk een zekere bezoldiging. Vrij veel 

tijd ging er immers mee heen, "wijl het huishoudelijk bestuur der 

muntzaken eraan gewijd was." In deze positie stond hij ook dichter bij 

de andere officieren van de Munt zoals de waardijn, de genoemde 

Adriaan van Blyenburg, heer van Naaldwijk.160 

158) Bijlage 1, nr. 10, Brusati, Samuel, 46 en 60, n. 82 en 87 aid., 83-85 (citaat op 
83); SvH, 50-51, nr. 44. De oorspronkelijke editie L'honneste homme ou l'art de plaire 
à la court verscheen Parijs, 1630. 

159) Houbraken, Groóte Schouburgh, III, 61, vgl. 90. Verder infra, hst. V, 2. 
160) Balen, Dordrecht, 100, waar hij ook "boekhouder" (van de Munt) wordt 

genoemd Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII.2, 1152 (citaat); Brusati, Sa-
muel, 113 en 136, n. 133 aid.; Dolk, 'Serment, II', 50; Van Dalen, 'Munt', 196; Veth, 
'Samuel van Hoogstraten', 140 en n. 2 aid., Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 388 
en n. 30 aid.; Lips, Wandelingen, 268. 

Verdere sporen van Samuels werkzaamheden (zoals het examineren van de knapen 
en munters en het afhoren van hun geloften) zijn o.a. te vinden in: ARA, Munt, inv. 
nr. 1, f. 35r, inv. nr. 60, f. 10r, 3 Ir, 52r (van datum 5 oktober 1659, de eerste keer dat 
Samuel als provoost wordt genoemd), 106r, 127r, 136r, 139r (zie ook inv. nr. 8, f. 19r 
en inv. nr. 118, stukken betreffende de aanstelling door de Rekenkamer van Laurens 
Comelissen, Matthijs Erasmussen, Isak van den Brande, Jan Comelissen Heybuyck, 
Job Comelissen en Comclis van Balen tot knapen), inv. nr. 237, f. 60r en inv. nr. 35, 
stukken betreffende de door de Rekenkamer getroffen regeling, dat alleen die munters 
hun vrijdom zullen genieten, die werkelijk in de Munt werken, waarin een minuut-brief 
aan de Rekenkamer van 11 november 1660 voorkomt die beweert dat de provoosten 
Laurens van Duynen en Samuel van Hoogstraten gekozen zijn "ten dienste der Munte, 
en tot noodige voorstandt van den Scrmcnte, om de goede ordinantsien te doen onder
houden, en de gezellen in tucht en regel vreetzaam te bestieren wijders het recht van 
den Semiente te bewaren, veel moeitens op hun ladende zonder eenich genot daarvan 
te genieten als alleen dat zij door plicht en eedt hun verbonden kenne U Ed getrouw 
te dienen." SvH, 54-55, nrs. 55-57, 56, nr. 61, 58, nrs. 66-68, 71, nrs. 97-98, 72, nrs. 
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Helaas valt uit de enkele notariële en rechterlijke acta uit de tweede 
helft van de jaren 1650 die op Samuel betrekking hebben, niets omtrent 
het slagen van zijn aspiraties vast te stellen. Slechts kunnen we uit die 
bronnen opmaken dat broers en zusters van Samuels vrouw Sara Balen 
nog in tenminste twee boedels vorderingen hadden uitstaan.161 

Na op 4 mei 1662 een testament opgemaakt te hebben, waarin zij elkaar 
exclusief tot wederzijdse erfgenamen verklaarden van alle goederen 
"roerend en onroerend, en actiën en crediten, gelt, gout, silver, cleederen, 
linnen ende wollen, juweelen, huijsraet"162, vertrokken Samuel en Sara 
nog in dezelfde maand naar Londen.163 Celeste Brusati voert als reden 
hiervoor aan dat de restauratie van de Stuart-monarchie, door Samuel in 
1660 en 1661 in gedichten luid bezongen164, nieuwe mogelijkheden voor 
Samuel bood om zijn Weense successen te herhalen.165 Een ander motief, 
aangevoerd door Brusati, voor de reis zou de zojuist opgerichte Royal 
Society kunnen zijn die zich in navolging van Francis Bacon ten doel 
stelde de op de empirie gebaseerde natuurwetenschappen te beoefenen. 
Samuel legde imers in zijn schilderijen indirect een duidelijke belangstel
ling aan de dag voor de werking van het menselijk oog en probeerde door 
trompe-l'oeils het optisch vermogen van de toeschouwer te bedriegen.166 

100-101,73, nrs 103-105, 73-74, nrs 107-108, 110, 75, nrs 112 en 114,76, nrs 118, 
120-121, 77, nr 124 en infra, noot 192 

161) GAD, ONA, inv nr 113, f 19-20 en Ibid , ORA, inv nr 438, binnenrollen 
1658, f 117 (5 Я, 53-54, nrs 50 en 52) 

162) Ibid., ONA, inv. nr 293, aktenr lxxxn (SvH, 58, nr 69), Brusali, Samuel, 92 
en 129, η 75 aid 

163) Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 136 en η 2 aid , de uitgaande attestatie werd 
afgegeven op 3 september. GAD, DTB 21, uitgaande attestaties Augustijnenkerk 1655-
1661, f 174v (SvH, 60-61, nr 72), de ingekomen attestatie niet in J H Hesseis, 
Register of the attestations of memberships, confessions of guilt, certificates of mar
riages, betrothals, publications of banns, &c &c preserved in the Dutch reformed 
church, Austin Friars, London, 1568-1872 (London, Amsterdam 1892), vgl Id , Eccle
siae Londino-Bativae archivum III, 1 Epistulae et tractatus cum reformations turn 
ecclesiae Londino-Batavae illustrantes (Cambridge 1897) x, SvH, 58, nr 69 en 59, 
nr 71 164) Bijlage 1, nrs 15 en 17 

165) Ook de schilder Cornells Poelenburg verbleef enige tijd aan het hof van de 
Engelse Karel I. Van Deursen suggereert dat zijn "buitenlandse faam misschien iets te 
maken" had "met de hoge taxatie van zijn werk" Van Deursen, Mensen van klein 
vermogen, 91, Houbraken, Groóte Schouburgh, I, 101 Vgl D Ormrod, 'The Dutch in 
London- the influence of an immigrant community', Delta A Review of Arts, Life and 
Thought in the Netherlands 16 (1973-1974) nr 3, 45-64, aid 48, 50, 56, 60 e ν 

166) Brusati, Samuel, 92 e ν , E. Ρ Richardson, 'Samuel van Hoogstraten and 
Carel Fabntius', Art in America 25 (1937) 141-153, aid 143 e ν , vgl С Brown e a., 
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Inderdaad kweekte Samuel relaties aan met leden van de Royal 
Society: in zijn magnum opus verhaalt hij over een door hem bijgewoond 
diner ten huize van het lid Thomas Povey. Deze Povey, toen schatmeester 
van de hertog van York, bezat tenminste één groot perspectiefstuk van 
Samuel, een schilderij dat bewonderd werd door de vermaarde Samuel 
Pepys.167 In Londen ook onderhield Samuel contacten met leden van de 
Vauxhall-associatie, een onder het beschermheerschap van Edward So
merset, markies van Worchester, opererend "college for the advancement 
of all the mechanical arts and industries", which was frequented by 
artisans of all kinds" en dat de experimentele mechanische onderzoe
kingen ten dienste van het Britse imperium moest aanwenden. Uit 
Samuels woorden hierover blijkt duidelijk een affiniteit met de ver
nieuwingszin op het gebied van de door de groep bedreven fysica die 
aansloot bij de interesse in experimenten die Samuel in zijn schilderijen 
tentoonspreidde.168 

Ondanks alles slaagde de Dordrechtse schilder er in Londen waar
schijnlijk niet in zich naar tevredenheid te ontplooien. In twee brieven 
die hij in deze periode schreef aan de rijke Dordtse regent, graanhande
laar en dilettant-filosoof Willem van Blijenberg, geeft hij in literaire 
vorm blijk van zelfmedelijden en jaloezie jegens zijn rijke correspondent 

'Samuel van Hoogstraten: perspective and painting', National Gallery Technical Bul
letin 11 (1987) 60-85; Martin, 'Life of a Dutch artist', 357. 

167) Bijlage 1, nr. 26, 188: Samuel werd "nevens vier of vijf heeren van de Royal 
Sociëteit" te gast genood (cursivering van Van Hoogstraten); SvH, 61, nr. 73, en 125, 
nr. 25; Sumowski, Paintings, nr. 895; Brusati, Samuel, 93-94 en 130, n. 81 aid.; W. 
Liedtke, 'Pepys and the pictorial arts', Apollo nr. 133 (april 1991) 227-237, aid. 229 
en 237, n. 5 aid.; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 137-138; Schotel, 'Geslacht van 
Hoogstraten', 388 en n. 25 aid.; С. B[rusati], 'Samuel van Hoogstraten: Gezicht in een 
gang', in: Marijnissen, Zichtbaere werelt, 196-199. Zie ook: R. Braybrooke.ed., The 
concise Pepys (Ware 1988) 43-49, 300. In mei 1660 bezocht Samuel Pepys 's-Gra-
venhage: P. ten Bouwhuys, 'Een zeventiende-eeuwsch Engelschman over Den Haag 
en de Hollanders', Haagsch Maandblad XIII (januari-juni 1930) 88-94. 

168) Citaat: J. J. O'Brien, 'Commonwealth schemes for the advancement of lear
ning', British Journal of Educational Studies 16 (1968) 30-42, aid. 34; geciteerd in: 
Brusati, Samuel, 95, vgl. 96 en 130-131, n. 86-87 aid. Bijlage 1, nr. 26, 207: "De Tas 
van Faxhall gaf ons tot London een zoete zottemy, vermits we (...) staetig aerdige 
geesten bijeen kregen, dacr van dingen gerept wicrd, daer ons leven te kort zouw zijn, 
om aen te gedenken, ik zwijge uit te vinden." SvH, 62, nr. 74. Vgl. P. G. Hoftijzer, 
'Een venster op Europa. Culturele betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de Neder
landse Republiek', in: A. G. H. Bachrach, J. P. Sigmond en A. J. Veenendaal jr.,red., 
Willem Hl. De stadhouder-koning en zijn tijd (Amsterdam 1988) 115-140, aid. 120, 
125 en 130 e.v. 
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die niet naar een vreemd land hoeft te reizen om rijkdom en glorie na te 
jagen. Op deze plaats geeft hij zeer expliciet uiting aan zijn ontevreden
heid zich, bij gebrek aan overgeërfde middelen, niet vrij van materiele 
verplichtingen louter aan de letteren te kunnen wijden: 

"Blijenberg die in eygen haart vernoegt zit, terwijl ik nogh sukkel en 
alleen door de hoop van verr de ruste te gemoet zie; mijn geest is 
dronken van poèzij maar inkt en pen is voor een tijd verbannen [...] 
is mij dit bij noodlot beschoren zoo zal ik na veel swetens uitvinden 
wat de verwen en pincelen vermogen en paijen mij met hope van een 
geruster tijdt"169 

Uit deze jaren zijn diverse door Samuel geschilderde portretten bekend 
van leden van de Engelse elite, onder andere van de diplomaat en geleer
de Sir John Finch. Maar evengoed wijdde Samuel zich nog aan het schrij
ven, in 1666 verscheen immers in 's-Gravenhage zijn drama m versvorm 
over de stichting van het aloude Dordrecht, Dieryk en Dorothé.110 

Na al in 1665 een oversteek gemaakt te hebben - misschien met het 
oog op de publicatie van zijn boek of op de pestepidemie in Londen -
keerde Samuel eind 1667 definitief terug in de Nederlanden.171 Als 
veertigjarige man, volleerd schilder en 'amateur'-literator, kon hij nu 
gaan proberen een zo gunstig mogelijke verhouding te vinden tussen zijn 
oorspronkelijke, lucratieve en soms prestigieuze broodwinning en de 
eervolle en waardige liefhebberij van het schrijven. 

Na zijn terugkeer in Holland vestigde Samuel zich in 's-Gravenhage. 
Daar werd hij lid van de schildersconfrerie Pictura, de in 1656 van het 

169) Samuel van Hoogstraten aan Willem van Blijenberg, 4/14 september 1663" 
GBR, Hs 14 A 11, gepubliceerd. 'Twee brieven van Samuel van Hoogstraten', De 
Rotterdamsche Librije (1891). nr 8, 62-64, aid 63-64 en in SvH, 61-63, nr 74, Brusati, 
Samuel, 96-97 en 131, η 88 aid 

170) SvH, 126-127, nrs 26-28 en 130-131, nrs 31-32, Sumowslu, Paintings, nrs 
863-866, 898; bijlage 1, nr 20, Brusati, Samuel, 101-102 en 131-132, η 98 aid., 116; 
Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 138, Van der Aa, Biographisch woordenboek, Vili 2, 
1153, Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 392, Familieboek, f 54, Schuil, 'Voor-
bengt', 4-5. Het boek werd uitgegeven bij Hendnk Hondius, de schoonzoon van Dirk 
van Hoogstraten die de halfbroer van Samuels grootvader Hans van Hoogstraten was 
(supra, hst. II, noot 66) Kossmann, Boekhandel 's-Gravenhage, 187 meent hierover. 
"Als uitgever is hij duidelijk beïnvloed door de wederwaardigheden van zijn eigen 
leven [ ] van daar ook zijn laatste geheel uit het kader vallende publicatie van een 
familielid van zijn vrouw." 

171) Op 13 augustus 1665 ondertekende Samuel in Dordrecht met enige anderen 
een verklaring van goed gedrag voor de van Dordt naar Harlingen verhuisde Hendnck 
van Heuven en zijn vrouw Cathehjntie Botermans GAD, ONA, inv. nr. 296, aktenr. 
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Sint-Lucasgilde afgescheiden schildersvereniging die net als haar zuster 
in Dordrecht streefde naar en trachtte uitdrukking te geven aan de 
sociaal-economische opwaardering van het schildersambacht. Inmiddels 
was men ook al veel meer geworden dan een corporatie van een bepaald 
soort vaklieden en werden ook kunstliefhebbers en -kenners tot het 
lidmaatschap toegelaten, waardoor de vereniging als ontmoetingsplaats 
fungeerde voor 'kunstenaars' en maecenassen.172 Celeste Brusati - steeds 
bereid Samuels levenswandel te interpreteren ter adstructie van haar 
these - voert hier aan dat hij de hofstad uitkoos om daar wederom in de 
omgeving van aristocraten en diplomaten een markt voor zijn schilderen, 
met name van portretopdrachten, te vinden.173 J. L. Price echter karak
teriseert, in navolging van anderen, het stadhouderlijk hof evenals de 
buitenlandse vertegenwoordigers in de stad als niet "particularly appre
ciative of Dutch art".174 Het is dan ook niet precies duidelijk waarom 
Samuel 's-Gravenhage uitkoos, maar, zoals uit Houbrakens aantekening
en op te maken valt, hoefde hij dit niet meer zozeer te doen om, zoals 
eerder het geval was geweest, zijn reputatie en faam te vermeerderen: 

"Ну is met eer en voordeel, het doel der konstenaars, weder in zijn 
vaderlant gekomen, om de rest zyner dagen, wars van meerder gewoel, 
en met zyn lot te vrede, in de konstoeffening en schryven door te 
brengen."175 

Al zocht hij dan niet meer expliciet naar prestige, een lucratieve opdracht 
ging Samuel daarom nog niet uit de weg. Net als in Wenen en Londen 
wist hij ook in 's-Gravenhage klanten te werven die hun portret door hem 
wilden laten schilderen en andere decoratieve stukken, al dan niet in 
opdracht gemaakt, graag van hem betrokken. Tot de geportretteerden 
behoorden figuren als het gezin van Adriaan Pauw, ontvanger-generaal 

lxi (SvH, 63-64, nr. 76); Brusati, Samuel, 132-133, η. 98 aid. In Londen had de brand 
van 1666 grote indruk op Samuel gemaakt: bijlage 1, nr. 26, 266. 

172) SvH, 65-66, nr. 81; A. Bredius, 'De boeken der Haagsche "Schilders-Con-
frereye'", Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 4 (1881-1882) 45-221, aid. 
153 en 5 (1882-1883) 124-166, aid. 134; Brusati, Samuel, 103,105-107; Veth, 'Samuel 
van Hoogstraten', 138; Schuil, 'Voorbengt', 7, n. 1 aid.; J. Gram, De schilderscon-
frerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten (Rotterdam 1882) 27. 

173) Brusati, Samuel, 103-106; vgl. Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 138. 
174) J.L. Price, Culture and society in the Dutch Republic during the 17th century 

(London 1974) bijv.: 123-125, 141, 144, 167-168; vgl. Hoogewerff, St Lucas-gilden, 
185-205; Gram, Pictura, 11-26 en С Vosmaer, 'De Haagsche schilders broederschap', 
Kunstkronijk, nieuwe serie, 6 (1865) 58-61, aid. 58-60. 

175) Houbraken, Groóte Schouburgh, II, 127. 

94 111,7 



van de Staten van Holland en West-Friesland; zelfs Baruch de Spinoza 
werd mogelijk door Samuel in 1670 geschilderd.176 

Het is niet van gevaar ontbloot de prijzen van schilderijen uit de 
zeventiende eeuw, zo ze al overgeleverd zijn, tegen elkaar af te wegen, 
zeker gezien de sterke verschillen die zich daarbij voor kunnen doen. 
Rembrandt ontving voor zijn Nachtwacht 1600 gulden, Frans van Mieris 
1000 gulden voor een afbeelding van een kleermakerswinkel, maar 
slechts 350 gulden voor een klein zelfportret. Maar ook dat was nog een 
hoog bedrag: Houbraken vermeldt ergens 150 gulden voor een schilderij 
uitzonderlijk veel te vinden.177 

De prijzen die Samuel voor zijn stukken ontving, lopen al evenzeer 
uiteen, maar liggen toch duidelijk aan de hoge kant. Al in 1654 berichtte 
een Dordtenaar aan zijn neef te Leiden, voor wie hij schilderijen had 
gekocht, over Samuels werk dat "die teijkening is soo vast ende het 
schild, stout dat men hier naer sijn dingen tot groóte prijs sal verkoo-
pen "178 In 1668 was op één en dezelfde verkoping van de boedel van de 
wijnhandelaar Cornells de Putter een perspectief 180 gulden waard (was 
opgehouden voor 200 gulden) en een portret slechts 30 gulden179: het 
afgebeelde bepaalde misschien meer de prijs dan de afbeelder. Daarop 
wijst ook het bijzonder lage bedrag dat een "schildene zynde postuerties" 
van Samuel in 1671 op moest brengen: niet meer dan twee gulden 
bedroeg de taxatiewaarde.180 Daarentegen beurde hij 180 gulden voor 
een groepsportret van de heren van de Munt181, en in een Delftse inventa

no) SvH, 147, nr 48, 157, nr 58, 159, nr. 60, 160, nr 61-163. nr 64, Sumowski, 
Paintings, nrs 868, 870-871 Brusati, Samuel, 107 en 134, η 110-111 aid. J. Levy, 

'Um ein Bildnis Spinozas', Der Kunstwanderer (1929) 486-489 en S Millner, The face 

of Bernard Spinoza (New York 1946) 33-44, vgl SvH, 147, nr 48, W Ν A Klever, 

'Spinoza portret', NRC-Handelsblad, 30 juli 1992 Zoals bekend kwam Spinoza in 

1670 in 's-Gravenhage wonen (C Gebhardt, 'Domus Spinozana', Chromcon Spino-

zanum 5 (1927) 65-87, aid 67) Het is mogelijk dat Samuel door zijn vnend Willem 

van Blijcnbcrg bij Spinoza werd geïntroduceerd {infra, hst IV, 3) 

177) Brusati, Samuel, 111-112, Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 89-90, 
Houbraken, Groóte Schouburgh, I, 39 

178) Th H Lunsingh Scheurleer, С W Fock en A J van Dissel, Het Rapenburg, 
geschiedenis van een Leidse gracht II 'De Paplepel' (Leiden 1987) 528, SvH, 47-48, 
nr. 36 en 90, nr 7. 

179) GAG, ONA, inv nr 349, f 244r, A Bredius, 'Het schildcrsregister van Jan 
Sysmus, stads-doctor tot Amsterdam', V, Oud-Holland 13 (1895) 112-120, aid 120, 
Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 147, vgl echter SvH, 90, nr. 11 

180) GAO, ONA, m\ nr 253, f 185r-188r. aid 187r, SvH, 90-91, nr 14 
181) ARA, Munt, inv nr. 237, f 81v, Dolk, 'Serment, Г, 125-127 (SvH, 73. nr 
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ris komen weer stukken voor die ieder 50 gulden opbrachten.182 Uit 

archiefonderzoek van J. Loughman in 296 Dordtse boedelinventarissen 

uit de periode 1620-1719 waarin schilderijen worden vermeld en uit zeer 

globale becijferingen van A. M. van der Woude over de gemiddelde prijs 

van schilderijen in de Republiek, blijkt dat Samuel in zijn eigen tijd tot 

de beter betaalde schilders behoorde. Overigens genoot hij, net als zijn 

stadgenoten, daarbij het voordeel van vrijwaring van concurrentie door 

het door het gilde opgelegde protectionisme. Dit terwijl de Dordtse markt 

door het relatief grote aantal kapitaalkrachtige particulieren toch al 

lucratief was, met name voor hen die zich in het portretschilderen 

gespecialiseerd hadden. Maar met alleen werden zijn schilderijen goed 

verkocht, op basis van dezelfde bronnen heeft Loughman eveneens 

becijferd dat de gemiddelde prijs per getaxeerd schilderij (dat op de vrije 

markt zeker nog meer zal hebben opgebracht) voor Samuels stukken tot 

de hoogste behoorde. Slechts vijf van de vijfentwintig schilders van vie 

schilderijen inclusief taxatie-waarde in de inventarissen genoemd wor

den, kregen meer geld voor hun waar.1 8 3 Nee, het zou onjuist zijn om te 

beweren dat Samuel van Hoogstraten een onaanzienlijk of slecht verdie

nend schilder was; de Dordtse vroedschap zou hem anders toch ook zeker 

niet de opdracht hebben gegeven tegen een vergoeding van 61 gulden de 

106, 167, nr. 68, 76, nr 119, 91, nr 19 en 93, nr 25; Sumowski, Paintings, nr 878), 
Van Dalen, 'Munt', 200, Brusati, Samuel, Π 1 en 135, η 126 aid 

182) GADe, ON A, ïnv. nr 2231, aktenr 34 (SvH, 93, nr 29) 
183) Loughman, 'Een stad en haar kunstconsumptie', 45-59, m η. 48 (tabel За), 50 

(tabel 3b) en 57, A M van der Woude, 'De schildenjenproduktie in Holland tijdens 
de Republiek Een poging tot kwantificatie', in J С Dagevos, red , Kunst-zaken 
Particulier initiatief en overheidsbeleid in de wereld van de beeldende kunst (Kampen 
1991) 18-50, aid 40 en 291, tabel 11 aid Reeks Maatschappij-historische Studies I, 
een iets andere versie van dit artikel ld , 'The volume and value of paintings in Holland 
at the time of the Dutch Republic', in D Freedberg en J de Vnes, red , Art m history, 
history in art Studies in seventeenth-century Dutch culture (Santa Monica 1991) 
285-330 Issues & Debates Zie ook С B[rusati], 'Samuel van Hoogstraten Portret 
van Mattheus van den Broucke', in Manjnissen, Zichtbaere werelt, 206-207 

Verdere vermeldingen van schilderijen van Samuels hand tot in de vroege achttiende 
eeuw. GAD, ONA, ïnv nr 142, f 420r, 423v, inv nr 101, f 521v, inv. nr. 363, sub 
dato 19 januan 1671, inv nr 197, sub dato 1 juni 1671, inv nr 253, f 187r, inv nr 
323, sub dato 18 november 1673, inv nr 338, sub dato 2 apnl 1674, inv nr 160, f 
285v; inv. nr 368, sub dato 16 mei 1677; inv nr 401, f 556r, mv. nr 704, f 122v, 
inv nr 734, f 47v en inv nr 851, f 105r-106v, GAL, ONA, inv nr. 462, aktenr 238, 
GAG, ONA, inv. nr 880, f 7, inv nr 1341, sub dato augustus 1687, inv nr 845, f 
103, GADe, ONA, inv. nr. 2224, aktenr 132 (SvH, 90-94, nrs. 8-10, 12, 15, 17-18, 
20-23, 25, 29-30. 32-36, 38) 
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portretten van Willem II en Willem III te schilderen.184 Zijn werk 
behoorde met zulke prijzen duidelijk tot het duurdere soort van wat er 
in die periode te koop was.185 

Na zijn huis aan de zuidzijde van de Prinsengracht in 's-Gravenhage voor 
de ongunstige prijs van 660 gulden verkocht te hebben, keerde Samuel 
in 1673 voorgoed terug naar Dordrecht.186 Daar had hij in september 
1671 voor maar liefst 2000 gulden het huis van zijn schoonzuster 
Cornelia Balen, weduwe en boedelhoudster van wijlen haar man Johan 
Cop Arendsz, overgenomen.187 Dit huis had hij gefinancierd uit de 
verkoop van een obligatie à duizend pond in 1668. Uit het feit dat Samuel 
in 1667 een andere obligatie van 5000 pond had gekocht en weer een 
andere van nog eens 4000 pond had verkocht, blijkt dat hij begin 1668 
minimaal enige duizenden ponden aan vlottende activa bezat.188 

Uit deze cijfers blijkt ook wel dat Samuel van Hoogstraten zich een 
rustige, minder beroepsmatig actieve levensavond kon permitteren. De 

184) GAD, OASD, inv nr. 2679, thesauriers rekeningen van het groot comptoir 
1678, f 77v (SvH, 77, nr 127 en 93, nr. 27), Loughman, 'Een stad en haar kunst
consumptie', 38 en η 22 aid , Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 390 en η 37 aid ; 
Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 141; Brasati, Samuel, 138, η 150 aid Zie ook: M. J. 
Bok en G Schwartz, 'Schilderen in opdracht in Holland in de 17e eeuw', Holland 
Regionaal-historisch Tijdschrift 23 (1991) nr 4-5 Kunst in opdracht in de Gouden 
Eeuw, 183-195 

185) Vgl Brusati, Samuel, 111-112, Momias, Artists and artisans, 194-197; Id., 
'Estimates', 64-67 en 70 waar hij de "net average earnings per painting" op acht-en-
ecn-halve gulden stelt. 

186) GAG, ORA. inv. nr 386, transportregister 1670-1672, 1671, f 508v (SvH, 69, 
nr 91) Samuel had het huis in 1670 voor 800 gulden gekocht van mr Gijsbert van 
Hogenhouck (GAG, ORA, inv nr 386, 1670, f 170r (SvH, 67-68, nr 88)). Waar
schijnlijk echter heeft Samuel ook nog voor korte tijd een huis aan de Bouckhorststraat 
bewoond, waarvan hij met ingang van 1 mei 1671 de huur van twee jaar à 250 
carolusgulden per jaar aanvaardde. GAG, ONA, inv. nr. 493, f. 241r (SvH, 69, nr 90). 
Voorts blijkt uit GAD, ORA, mv. nr. 69, requestboek, f. 6Ir, dat Samuel nog tot in 
1673 met burgemeester en regeerders van Dordrecht in onenigheid was omtrent de 
validiteit van zijn burgerrechten (SvH, 71-72, nr. 99). 

187) GAD, ORA, inv nr 787. f 128r-v (SvH, 69, nr 92). Brasati, Samuel, 112 en 
136.П 130 aid ;Velh,'Samuel van Hoogstraten', 139 en η 4 aid Uit Balen, Dordrecht, 
926 blijkt dat Johan Cop verwant was aan het aanzienlijke Dordtse geslacht Van den 
Eyk 

188) GAG, ONA, inv nr 245, f. 337r-v, f. 393r en ¡bid, inv. nr. 609, f 195r-v 
(SvH, 65, nr 79, 66, nrs 82-83 en 70-71, nrs 94-95), de obligatie van 5000 pond 
verkocht Samuel weer in 1671 (Ibid, inv nr 317, f. 52r). Velh, 'Samuel van Hoog
straten', 138, Brusati, Samuel, 112 en 136, η 129 aid. In 1672 kocht Samuel nog een 
obligatie van 1000 gulden ten laste van de Staten van Holland en West- Fnesland: 
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schilder wenste het rustiger aan te doen, daarop wijzen allhans de 
getuigenissen van Houbraken, die in deze tijd zijn leerling was.189 Zijn 
sociaal verkeer bleef grotendeels beperkt tot de ridder en opperschout 
van Dordrecht Cornells Pompe van Meerdervoort, die hij ook portretteer
de, en de schepen Willem van Bhjenberg.190 Samuels maatschappelijke 
positie werd nog verder versterkt, doordat hij de functie van provoost bij 
de Munt opnieuw op zich nam.191 Zijn rol in dit college werd steeds 
belangrijker toen hij er ook enkele vererende en gewichtige opdrachten 
voor verrichtte. Samuel maakte in 1674 het groepsportret van de mees
ters, vervaardigde een chronogram voor de eigen kapel van de Munt en 
tegen de aantrekkelijke vergoeding van twaalf gulden per dag verdedigde 
hij in hetzelfde jaar de door de Rekenkamer bedreigde rechten en 
privileges van het instituut. In een diepgaande studie van de bij de Munt 
behorende documenten stelde hij daartoe een juridisch-historisch be
toog op, waarin de ouderdom, legitimiteit en onaantastbaarheid van de 
belangen van de muntmeesters aangetoond werden.192 Daarnaast nam de 

GAD, ΟΝΑ,ιην nr 594, 1672, akicnr 29 Bovendien verklaarden Gerardt van Duynen, 
secretaris van de Stalen van Holland en West-Fncsland en zijn echtgenote Anna van 
Schuylenburg in 1669 aan Samuel schuldig te zijn een som van 700 carolus- gulden, 
binnen een jaar terug te betalen tegen vijf procent interest GAG, ONA, inv nr 145, 
f 307r-v (SvH, 67, nr. 86) 

189) Houbraken, Groóte schouburgh, o a II, 127, verder Brusati, Samuel, 113, 
Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1152, Schotel, 'Geslacht van Hoog
straten', 388, 393-394, Schuil, 'Voorbengt', 3 Vgl Ρ Burke, Venetië en Amsterdam 
Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1991) 127-140 

190) SvH, 169 Beiden waren nauw verwant aan de oude Dordtse bestuurders-
familie Van Beveren Bcelacris van Blokland, 'Van Beveren', 86 Over Pompe van 
Meerdervoort Balen, Dordrecht, m η 966,977,1186-1187 

191) ARA, Munt, inv nr 237, f 87r, 82v, 91r Supra, noot 160 
192) Supra, noot 181 Vgl Balen, Dordrecht, 100, 688, Brusati, Samuel, 114-115 

en 136-137, η 134 aid , Haagen Smit, 'Connectie', к. 108, Van der Aa, Biographisch 
woordenboek, Vili 2, 1154, Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 139, Dolk, 'Serment, II', 
47, 58, Van Dalen, 'Munt', 193, 197, 201 De inscriptie luidt 

"Hebt gy 't op Munt gemunt 
uiimuntender dan goudt 
DccL d'armcn van uw' munt 
en WaCht Weer honderdt-Voudt" (SvH, 75, nr 113) 

Op 1 juli 1673 was Samuel verkozen tot provoost, hij had deze positie al eerder bekleed 
(vanaf 1658 supra, noot 160), maar herverkiezing was blijkbaar noodzakelijk gewor
den door zijn afwezigheid uit Dordrecht tussen 1662 en 1671 ARA, Munt, inv nr 237, 
f 78r-v, vgl 82v (SvH, 71, nr 98) 

De titel van het in manuscript gebleven tractaat zou moeten luiden "Gulden anno
tation wegens de Hollandsche en Brabantsche erfmuntplaatsen nevens de oud costumen 

98 III, 7 



schilder in 1675 ook het dekenschap van de bint Pietersheren op zich 193 

Steeds minder dus had Samuel het blijkbaar nodig zijn eigenlijke beroep 
nog uit te oefenen, de toch met te versmaden inkomsten uit het opleiden 
van leerlingen tot schilder kon hij in ieder geval missen In de tijd van 
Arnold Houbraken, die rond 1675 in Samuels atelier het vak leerde, nam 
hij nog slechts zeer selectief pupillen aan, na Houbrakens vertrek was er 
niemand meer over , 94 Het schilderen zelf gaf hij er ook bijna aan· hij 
heeft in deze tijd "alleen by lust zommige stukken die onderhanden 
gebleven waren opgemaakt".195 

In plaats van het penseel nam Samuel van Hoogstraten de pen ter hand: 
in dezelfde tijd dat hij was beginnen te lijden aan een zekere kwaal, 
begon de bijna vijftigjarige aan het boek waarmee hij de ervaringen uit 
een leven in het schildersambacht kon weergeven de bij zijn broer in 
Rotterdam uitgegeven Inleydmg tot de hooge schoole der schilderkunst. 
De aan enige heren van Dordrecht gerichte opdracht is gedagtekend op 
1 maart 1678, slechts een halfjaar voordat Samuel zou sterven.196 Zoals 
bekend vormde het schrijven, 'het scheppen van literatuur', ook in de 
zeventiende eeuw, op een uitzondering na, geen werkelijk substantiële 

en gewoonicn van de Munt tot Dordrecht en deszelfs loffclyke privilegien, vergadert 
uijt de originele oude boeken en brieven in 't jaar 1673" (Brasati, Samuel, 115 116 en 
137, η 139 aid , vgl Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 389 en Veth, 'Samuel van 
Hoogstraten', 140) Het stuk is tegenwoordig echter niet meer vindbaar in het Munt-
archief (op 1 december 1673 wordt "betaelt aen Geeman van Cappel voor een nieu 
schrijfboek genaamt de guide annotauen 1-8-0" (ARA, Munt, ìnv nr 237, f 8Ir)) 
Waarschijnlijk naar aanleiding van deze opdracht (zie ¡bid , f 81 r-91 r) stelde Samuel 
aan de hand van diverse andere archivalia nog meer registers samen, zoals inv nr 8, 
"aengaende de muntsaecke in het generael, door Samuel van Hooghstralen bijeen-
gebraght" (aid f Ir), inv nr 23, "Vertoog [ ] wegens de vrydommen van de Munt 
van Hollandt" (dat de aantekeningen voor de "Gulden annotatien" bevat (een afschrift 
hiervan in GAD, OASD, inv nr 4802)) en inv nr 60, register van meesters en knapen, 
SvH, 71, nr 97, 74, nr 109 en 76, nr 117, Fruin, 'Archief', 443, 445, 450 

193) Balen, Dordrecht, 103, 168, SvH, 74 75, nr 111, Veth, 'Samuel van Hoog
straten', 135 en π 1 aid , Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 388 en η 30 aid Supra, 
noot 85 

194) Hofsiede de Groot, Houbraken, 3 4, vgl 14, 70-71, Familieboek, f 56, vgl 
Bok, Vraag en aanbod, 178-189 Hier en daar heeft Houbraken door zijn tekst korte 
mededelingen over de gang van zaken in het atelier gestrooid Groóte schouburgh, I, 
71 en η aid , 131, II, 122, 127 131, 199-200, vgl Swillens, 'Leven en werken', xi-xii 

195) Houbraken, Groóte schouburgh, II, 131 
196) Bijlage l.nr 26, opdracht Vgl Brasali, Samuel, 118 120 en 138, η 150 aid. 

Van der Aa, Biographisch woordenboek, Vili 2, 1152, 1154, Schotel, 'Geslacht van 
Hoogstraten', 395, Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 130, η 2 aid en 140-141, Familie
boek, f 56, Houbraken, Groóte schouburgh, II, 127 
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bijdrage in de dagelijkse voorziening in het levensonderhoud.197 Het is 
nuttig om nog eens te bezien onder welke financieel-economische 
omstandigheden Samuel zijn laatste levensjaar doorbracht. 

In 1677 en 1678 stelde Samuel van Hoogstraten samen met zijn vrouw 
twee testamenten op. Als gevolg van het feit dat hun huwelijk kinderloos 
was gebleven, kwamen geld en goederen aan ieders naaste verwanten. In 
het eerste testament, opgemaakt op 11 augustus 1677, werd bepaald hoe 
de proportionele verdeling van de nalatenschap zou zijn.198 Het laatste 
testament, van 13 juni 1678, herriep het voorgaande, al was de strekking 
grotendeels hetzelfde.199 In dit document werden echter ook de bedragen 
genoemd, waarmee ieder van de erfgenamen bedeeld zou worden. 
Behalve enkele kleinere, periodieke bedragen aan andere familieleden, 
begunstigde Sara Balen Elisabeth de Mol, dochter van haar zuster Maria 
Balen met 1600 carolusgulden, haar zuster Cornelia Balens dochter 
Elisabeth Cop met nog eens 1600 carolusgulden en Hester Terwe en 
Maria Terwe - dochters van haar oudste zuster Margaretha Balen - met 
respectievelijk 1000 en 600 gulden. Samuel daarentegen kende aan 
éénmalige bedragen 'slechts' 1400 carolusgulden toe aan zijn zuster 
Susanna van Hoogstraten en 600 carolusgulden aan Adriaen de Vos, de 
zoon van Cornelia van Hoogstraten en Arent de Vos. Terwijl Sara dus 
4800 gulden ineens vergaf, deelde Samuel slechts 2000 gulden uit. 

De moeilijkheid hier is dat we op basis van dit testament nog niet het 
totale vermogen kunnen schatten, omdat de sommen die de zogeheten 
universele erfgenamen toebedeeld kregen, niet genoemd worden. De wel 

197) Bijv Pnce, Culture and society, 87 e ν 
198) GAD, ONA, inv nr 238, aktenr 125 (5 Я, 77, nr 126) De proportionele 

verdeling van dit testament op de langstlevende was als volgt Van Samuel dne 
zevende-deel voor Frans van Hoogstraten, twee-zevende voor Dina van Hoogstraten, 
één-zevende voor Susanna van Hoogstraten en nog één-zevende voor Adnaen de Vos, 
zoon van Cornelia van Hoogstraten, met dien verstande dat aan Wilhelmina van Hoog
straten het vruchtgebruik van één van Frans' zevende-delen en van beide Dinas zeven
de-delen mede ten goede zou komen Van Sara kregen de volgende partijen ieder één 
zevende-deel. Margaretha Balen, weduwe van Abraham Terwe, Hester Terwe, dochter 
van Margaretha Balen (Hoffman, 'Terwen', 286), Elisabeth en Agmesje, dochters van 
François Balen, de kinderen van Cornelia Balen, Elisabeth Balen, Elisabeth de Mol, 
huisvrouw van Adnaan Mortier en dochter van wijlen Mana Balen en tenslotte Elisa
beth Cop, dochter van Cornelia Balen Brusati, Samuel, 138, η 153 aid 

199) GAD, ONA, inv nr 353, f 156r-163r ('Uitreksel: Ibid , Weeskamer, inv nr 
27, weesboek 1677-1682, f 229) (SvH, 80-81, nr 130), vgl. Brasati, Samuel, 28 en 35, 
η 39 aid , 120 en 138, η 153 aid , Van Putte, Dullaert, I, 263; Bredius, 'Dordtsche 
schilders', 120, Balen, Dordrecht. 926, 1354-1355. 
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genoemde cijfers stellen de bedragen voor, die afzonderlijk gelegateerd 
werden. Samuel wees als 'enige' erfgenamen Frans en Dina van Hoog
straten aan200, Sara haar oudste zuster Margaretha Balen, weduwe van 
Abraham Terwe. Uitgaande van het vermoeden dat het testament uit 1678 
in de lijn lag van dat van het jaar daarvóór, kan worden gesteld dat Frans 
en Dina samen vijf zevende-deel kregen uit Samuels erfenis, hetgeen 
aldus neer zou komen op zo'n 5000 gulden uit een totaal van 7000 
gulden.201 Als deze redenering ook klopt voor Sara's aandeel, komen we 
voor haar op een totaal van circa 8000 gulden. Gezamenlijk zouden zij 
dus een 15.000 gulden bezeten hebben. Hier moet echter rekening 
worden gehouden met het feit dat in het testament slechts de nominale 
waarde van de obligaties - waarvan het echtpaar er diverse bezat - , en 
niet de waarde inclusief opbrengst uit rente geteld werd. Meer zekerheid 
over de werkelijke grootte van het kapitaal krijgen we aan de hand van 
het Dordrechtse kohier van de 200ste penning uit 1689. Daarin staat de 
totale waarde van de nalatenschap, in contanten èn obligaties, nog apart 
aangeslagen voor 127 gulden en tien stuivers.202 Omgerekend betekent 
dit dat Samuel van Hoogstraten en Sara Balen in de laatste jaren van hun 
leven een vermogen van ruim 25.000 gulden bezaten.203 De waarde aan 
huisraad en roerende goederen, zoals de nagelaten collectie schilderijen 
die een halfjaar na Samuels dood te zijnen huize geveild zou worden204, 
is daar nog niet bij geteld. Het verschil met het bedrag dat uit het 

200) GAD, ONA, inv. nr 353, aid. f 159r, er werd daarbij bedongen dat zij ieder 
jaarlijks 50 carolusguldcn aan hun ongehuwde zuster Wilhclmina zouden uitkeren 

201) Zie noot 198; namelijk, als de door Samuel ineens uitgekeerde, met name 
genoemde bedragen in het testament (totaal 2000 gulden) twee zevende-dcel van het 
totaal van zijn aandeel besloegen. 

202) GAD, OASD, inv. nr 3987, f 18v. Vgl supra, noot 123 
203) Namelijk 200 maal 127,5 gulden Nog in 1697 verklaarde Susanna van Hoog

straten dat ze van haar erfenis van 1400 gulden 1000 gulden in een obligatie, "ten laste 
van Holland ende Westvneslandt staande op den naam van Samuel van Hooghstraten, 
van dato den 8. januanj 1672" ontvangen had (GAD, ONA, inv nr. 594, 1697, aktenr. 
29). Meer obligaties staan genoemd in notariële akten die de verdere afwikkeling van 
Sara's aandeel in het legaat betreffen, uit 1679, 1681 en 1696' GAD, ONA, inv nr. 
168, f. 169r-v; Ibid, inv. nr. 171, f. 582 en Ibid, inv. nr 353, f 280r-v Samuel liet 
mets na aan de Haagse schildersconfrene Gram, Pictura, 25, Bredius, 'Boeken' (1881-
1882), 104; Vosmaer, 'Broederschap', 60, meent, "'t zij dat dit aan onvermogen, 't zij 
aan gebrek van de noodige beschikking was toe te schrijven " 

204) Aldus een aankondiging in de Opregte Haarlemse Courant van 16 maart 
1679, ook stukken van "andere vermaerde meesters" zouden bij die gelegenheid ver
kocht worden. A van de Willigen Pz , 'Korte bengten over ccnigc Hollandsche kunste-
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testament naar voren komt, zou dus verklaard kunnen worden uit de aan 
de obligaties toegekende waarde. Het vergelijkingsmateriaal is hier voor 
de zoveelste keer niet overvloedig, maar enige relatieve conclusies 
kunnen wel getrokken worden Samuel hoorde zeker niet bij de allerrijk
sten in de Republiek, zoals de Amsterdammers Pieter Six, lakenverver 
en koopman, of Louis Trip, koopman-regent, die vermogens van meer 
dan een half miljoen bezaten Anderzijds vormde de klasse waartoe hij 
qua vermogen behoorde, maar een heel kleine elite. In Gouda evenals in 
Leiden bezat rond deze tijd slechts ongeveer één procent van de totale 
bevolking een even groot of groter kapitaal 205 In Dordrecht was in deze 
tijd een minimaal vermogen van 10 000 gulden vereist om tot schepen 
of Oudraad nominabel te zijn 206 Dit terwijl het vermogen van een 
verdienstelijk Dordts schilder als Nicolaas Maas rond 1670 op niet meer 
dan zo'n 4000 gulden geschat werd.207 Financieel kon Samuel van 
Hoogstraten dus zo goed als op gelijke voet met kooplieden en regenten 
en andere economische en politieke machthebbers omgaan Dat deed hij 
dan ook, eerst als gereputeerd schilder van met name portretten, later, 
vanaf zijn laatste terugkeer in Dordrecht tot zijn dood in oktober 1678208, 
als gelijke, als burger met een otium cum dignitate 

8 Slot 
Toen in 1640 de schilder Dirk van Hoogstraten stierf, waren zijn zoons 

Frans en Samuel nog maar respectievelijk acht en twaalf jaar oud. Hun 
voogd en oudoom David de Coning had de verantwoordelijkheid voor 
het welslagen van de rest van hun leven We kunnen van Frans niet 
zeggen dat hij mislukt is, maar in sociaal-economisch opzicht bleef hij 
- gewild of ongewild - duidelijk achter bij zijn broer Samuel slaagde er 

naars', De Nederlandsche Spectator 12 (1867) 147, SvH, 82, nr 133 en 93, nr 28 en 
Loughman, 'Samuel van Hoogstraten', 189, η 2 aid 

205) J A Fabcr, 'De Noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780', 223-227, m η 
224-225 en tabel 11 en 13-14 aid 

206) Vcldhuijzen, Nieuwe heeren nieuwe kussens, 32 en 98, η 36 aid 
207) J L[oughman], 'Nicolaes Maes', in Manjnissen, Ziùnbaere werelt, 226-227 

aid 226 en η 2 aid 
208) Samuel van Hoogstraten stierf 19 oktober 1678, zijn vrouw Sara Balen dne 

weken later, op 21 november GAD, DTB 41, dodenregister Grote Kerk, 1671 1682, 
sub dato en Ibid 43, bcgraafregister Grote Kerk, 1677-1681, sub dato, ARA, Munt, 
inv nr 237, f 93v en 94r (SvH, 81-82, nrs 131-132), Roscam Abbing, Iconografie, 
130, Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII 2, 1154, Veth, 'Samuel van Hoog
straten', 141 en η 5 aid 
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goed in zijn aspiraties te verwezenlijken. Maar geheel op eigen kracht 
hoefde hij dat allemaal niet uit te voeren. 

De Antwerpse familie Van Hoogstraten was al tamelijk kapitaal
krachtig. Franchoys, die als één van de eersten in 1572 naar het Noorden 
kwam, bezat daarbij duidelijk het karakter van een entrepreneur. Hoewel 
van beroep kousenmaker, lijkt hij niet zozeer in het ambacht als wel in 
het speculeren met geld en onroerend goed werkelijk fortuin gemaakt te 
hebben. Gedurende zijn lange leven en tot op hoge leeftijd was hij actief 
en kon hij zijn kapitaal doen aangroeien. Een kapitaal dat waarschijnlijk 
rechtstreeks overging op zijn kleinzoon Dirk. Deze hoefde zijn jeugd niet 
in benepen omstandigheden door te brengen, maar werd in de gele
genheid gesteld eerst eens rustig door het buitenland te trekken als 
voorbereiding op zijn beroepspraktijk. Deze bescheiden doopsgezinde 
zal zeker geen potverteerder geweest zijn. Bovendien kon Dirk zijn ge
lukkige uitgangspositie consolideren door zijn huwelijk met een dochter 
uit een eveneens niet onbemiddelde familie. Als producent in de 'kunst-
nijverheidssector' bouwde hij een economisch bestaan op waarin meer 
vermogende klanten, die zich luxeartikelen konden permitteren, zijn 
markt vormden. 

Toen Dirks zonen Samuel en Frans de jaren van hun opvoeding achter 
zich hadden en het hun meegegeven (maatschappelijk) kapitaal konden 
gaan uitbuiten, gingen zij ieder een andere kant uit. Zelfs mochten ze 
zelf het beroep kiezen dat hen op die leeftijd het meeste aantrok. Frans 
van Hoogstraten kreeg een 'geleerde' educatie en werkte in een boek-
drukkerij waar hij ook het één en ander van het culturele leven van zijn 
tijd meekreeg. In ieder geval heeft hij onder meer Latijn geleerd, vanaf 
1654 immers bracht hij uiteenlopende teksten uit die althans volgens de 
titelbladen rechtstreeks door hem uit die taal overgezet waren. Samuel 
kreeg eveneens de smaak van de letteren te pakken: in 1648, 21 jaar oud, 
beleefde hij de verschijning van zijn eerste publicatie, zij het dat het nog 
slechts een bescheiden plano was. Samuel werd, net als zijn vader, 
schilder, in Rembrandt vond hij één van de meest gerenommeerde 
leermeesters die er op dat moment voorhanden waren. Deze goede basis 
wist hij uit te bouwen: hij versterkte zijn reputatie - die in het Dor-
drechtse al een welluidende klank had gekregen - vele malen door een 
positief uitgevallen bezoek aan het hof van de Habsburgse keizer 
Ferdinand III. 

Terwijl Frans trouwde met zijn achternicht en in Rotterdam een 
boekwinkel oprichtte, was Samuel er inmiddels de man niet meer naar 
zich blijvend te beperken tot zijn oorspronkelijk ambacht en het milieu 
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van zijn familie. Hij brak met de doopsgezinde gemeente, trouwde een 
gereformeerde en kreeg door bloedverwanten van moederszijde een pro
fijtelijke functie bij de gewestelijke overheid in de schoot geworpen. 

Frans van Hoogstraten behoorde wel tot de rijkere burgers van 
Rotterdam, al had hij ook her en der schulden en getuigde hij in 1686 
dat hem "de fortuijn geweldigh is tegengelopen". Maar terwijl Samuel 
ruim profijt trok uit zijn post van muntmeester en het tot provoost bracht, 
leverde het muntmeesterschap zijn broer bijna louter ellende op in de 
paar jaar dat hij die functie bekleedde. Toch hield Frans aan de verkoop 
van het ambt in 1688 nog wel 1100 gulden over. Voor de rest bleef de 
libraire bij zijn boekenvak en de bijbehorende gebieden. Of hij echter 
werkelijk rijk is geworden van deze activiteiten, mogen we gerust 
betwijfelen. De keuze van zeer veel nummers uit zijn fondslijst, ongeveer 
twee derde-deel van het totaal, schijnt voortgekomen te zijn uit zijn 
persoonlijke interessesfeer, een interessesfeer die ook in de enkele 
bekende namen van figuren uit zijn klantenkring weerspiegeld wordt. 
Hoewel iets dergelijks een succesvolle bedrijfsvoering niet a priori hoeft 
uit te sluiten, mag het geen goed leidend beginsel voor een zakenman
middenstander genoemd worden. 

Eenzelfde frictie tussen ambacht en de minder lucratieve maar zeker 
meer prestigieuze rol van literator kende ook Samuel van Hoogstraten. 
Hij probeerde eveneens beide aspecten te verzoenen, hetgeen hem niet 
slecht afging. Nadat de op de Weense periode gevolgde Dordrechtse tijd 
niet bijster veel had opgeleverd, vertrok hij naar Londen met de bedoe
ling gunsten te verwerven aan het hof van de Stuarts. Helemaal lukte dit 
niet - er is niets bekend van ook maar één audiëntie bij de vorst - maar 
net als in Wenen slaagde hij er in de Britse hoofdstad in portretop
drachten onder de adel te verwerven èn contacten te leggen met geleerden 
die belangstelling hadden voor de optische 'experimenten' die hij in zijn 
schilderijen visualiseerde. 

In 1667 in Holland teruggekeerd drong Samuel zijn schilderactivitei-
ten meer en meer terug, al liet hij sommige goed betaalde opdrachten 
niet voorbijgaan. Na in 's-Gravenhage nog eens zijn geluk beproefd te 
hebben, vestigde hij zich definitief in Dordrecht om er de laatste vijfjaar 
van zijn leven door te brengen. Daar leefde de artiest in ruime financiële 
omstandigheden die hem in staat stelden zich meer en meer te wijden 
aan het soort vrijetijdsbesteding waarnaar hij zijn hele leven al scheen te 
streven: het vervullen van aanzienlijke, met burger-eer beladen functies 
als het decanaat van de Sint-Pietersheren, het provoostschap bij de 
Hollandse Munt en de omgang met lieden uit aristocratische kringen. 
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In dit hoofdstuk is veel meer aandacht besteed aan Samuel dan aan Frans 
van Hoogstraten. De boekhandelaar stierf op 24 januari 1696 als een man 
met een bescheiden positie, zijn zoons en vrienden bedichtten in hun 
Lyktranen de deugden van modestie en moderane in de gestorvene.209 

Frans heeft duidelijk veel minder de 'wegen omhoog' bewandeld dan 
zijn broer.210 Maar zowel hij als Samuel hebben geprobeerd om com
mercium cum musís en negotium te verenigen, zij het dat dit onder 
verschillende voorwaarden en met onderscheiden intellectuele accenten 
gebeurde. De voorwaarden zijn hier behandeld, de accenten zullen in 
hoofdstuk IV en V aan de orde komen. 

Aan de tradities van hun familie hadden de boekhandelaar en de 
schilder ondertussen immers een nieuw element toegevoegd. Nadat zijn 
grootvader Franchoys, gebruik makend van de omstandigheden, zich op 
voortvarende wijze in het Noorden had gevestigd en het 'Antwerpse 
kapitaal' had doen aangroeien, kon zijn kleinzoon Dirk een vak leren dat 
genoeg geld opbracht om ruim van te leven. Frans en Samuel konden dit 
krediet niet alleen 'onderhouden', respectievelijk uitbuiten, maar werden 
ook opgenomen in de literaire activiteiten van de rijke burgerij, van het 
geletterde deel der inwoners van de Republiek. 

209) Lyktranen over Fransois van Hoogstraten, overleden te Rotterdam, den vier-
enrwintigsten van loumaend des jaers 1696 (z.p zj ), Roscam Abbing, Iconografie, 
130, Nederland's Patriciaat 51 (1965), 59, Van der Aa, Biographisch woordenboek, 

ІП.2, 1156, Zuidema, 'Hoogstraten (Frans van)', к 833, Van Hamel, 'François van 
Hoogstraten', 61; Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 399-400, A M Ledeboer, Alfa
betische naamlijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland 
sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw 
(Utrecht 1876) 81 meent dat Frans op 29 januan stierf 

210) De uitdrukking ontleen ik aan een bekende paragraaf-tucl van Van Deursen, 
Mensen van klem vermogen (83-98) 
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IV. DORDTSE KRINGEN 

1. Inleiding 
Eerder is al aangeduid dat zowel Frans als Samuel van Hoogstraten 

zich ieder vanaf hun twintigste ook op de beoefening der letteren gingen 
toeleggen. Gedurende een belangrijke periode, vooral in dejaren 1650, 
zouden deze literaire activiteiten zich in het Dordtse afspelen. Verderop 
zal gesproken worden over de specifieke karaktertrekken van deze stede
lijke letterkunde, maar eerst dienen we ons af te vragen hoe de broers er 
eigenlijk toe kwamen om te gaan schrijven. 

Omdat concreet en contemporain bronnenmateriaal ontbreekt, zullen 
mogelijke factoren uit omstandigheden in de context van deze vraag
stelling moeten worden afgeleid. 

De familie Van Hoogstraten behoorde tot de doopsgezinde gemeente. Het 
is bekend dat de navolgers van Menno Simonsz in hun normen- en 
waarden-patroon een sterke nadruk legden op het individuele geweten en 
verstand in zaken van geloof en religie. Het doen van belijdenis op 
volwassen leeftijd vooronderstelt een eigen morele verantwoordelijk
heid. Met de Schrift als bron dient de mens zich door studie en beschouw
ing een Godsbeeld en zedelijk richtsnoer te verwerven.1 Het ligt voor de 
hand dat Samuel en Frans in deze sfeer zijn opgegroeid en dat zo'n 
opvoeding na de dood van hun ouders door de voogden David de Coning 
en Cornells van Cleeff of Jan Winckelmans is voortgezet. Daar komt bij 
dat uit het feit dat alle drie de benoemde voogden belangrijke ver
trouwensposities bekleedden in de doopsgezinde gemeente - de één in 
Rotterdam, de ander in Dordrecht en de laatste in Middelburg - blijkt 
dat zij tot de meer geletterden binnen hun geloofsgemeenschap behoord 
hebben.2 Hoewel het autodidactische van veel doopsgezinde voormannen 
en de soms wel erg eenzijdige aandacht voor de bijbeltekst de reputatie 
van de gevestigde 'talenstudie en wetenschap' onder hen weinig goed 

1) Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 340 e.v. 
2) Vgl. supra, hst. II, noot 101 en 106 en hst. III, noot 24 en 26. Verder: GAD, 

DTB, inv. nr. 78, f. 28; Schotel, Kerkelyk Dordrecht, I, 357-358, n. 3 aid.; Dolk, 
'Serment, Γ, 169 en 'Bijdrage', 103. In GAD, DTB 78 komt Comelis van Cleeff op 
diverse plaatsen voor: op 17 april 1645 werd hij samen met enige anderen verzocht 
"vredemaker" te willen zijn (f. 30); op 17 september 1649 trad hij inderdaad als 
zodanig op in een geschil tussen twee gemeente-leden (f. 38). Van Cleeff stierf op 6 
juni 1654 (f. 211). Infra, noot 7. 
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deed3, is de opmerking van de fameuze Gisbertus Voetius uit 1636 dat 
'de doopsgezinden smaak in de letteren beginnen te krijgen'4, minstens 
merkwaardig in een tijd dat de doopsgezinde Vondel al een grote naam 
als literator verworven had. Ook uit recent onderzoek blijkt dan ook dat 
de doopsgezinden - ook buiten elk theologisch of religieus perspectief 
om - actief deelnamen aan het culturele en literaire leven van hun tijd. 
'Het groeiende cultuurbesef van de doopsgezinden hield gelijke tred met 
hun sociale, economische en politieke emancipatie.'5 

Verder was er de invloed van de familie De Coning. Niet alleen hield 
zij, zoals vele andere, met name doopsgezinde geslachten, een ontwik
keld bewustzijn van het eigen verleden in stand in de vorm van een op 
achterin bijgebonden bladen van een familiebijbel aangetekende genealo
gie6, er is ook een lang gedicht overgeleverd dat grootvader Isaac de 
Coning maakte ter gelegenheid van Samuels achtste verjaardag in 1635. 
Hierin stelde hij de oudtestamentische profeet Samuel ten voorbeeld aan 
zijn kleinzoon en waarschuwde hem voor de gevaren van aardse vreugde 
en wellust door te wijzen op de goddelijke bescherming die godvruch-
tigen ten deel valt. Aan het einde hield de dichter Samuel zelfs de 
religieus-nationale verdienste en betekenis van zijn naamgenoot voor: 

"Vergeefs geen woordt hem ooit ontglee: 
Ну rechte Israel in vrê, 
En stelde Koningen der landen: 
Ну hoorde self de stemme Godts, 
Godt was zijn vastigheit en rots. 
Och! mögt gy zoo van vreugde branden" 

Doorheen de verzen vlocht De Coning, behalve de namen van een reeks 
bijbelse figuren die zijn vertrouwdheid met de Schrift bewijzen, Samuels 

3) Van Dcursen, Mensen van klein vermogen, 341-342 
4) Blaupot ten Cale, Holland, Zeeland, I, 281, vgl Van Dalen, Geschiedenis van 

Dordrecht, II, 803 
5) Ρ Visser, 'De artes als zinnebeeld, over doopsgezinden en hun relatie tot kunst 

en wetenschap', De Zeventiende Eeuw 5 (1989) nr 1 Kerken en cultuur, 92-102, ld , 
'Doopsgezinde redenjkersactiviteitcn in de eerste helft van de zeventiende eeuw, voor
namelijk in Hoorn, De Rijp en Rotterdam', Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, 16 
(1990) 11-38, aid 38 en S В J Zilverberg, 'Met pen, passer en penseel Doopsge
zinden en cultuur', in S Groenveld e a , red , Wederdopers, menisten, doopsgezinden 
in Nederland 1530-1980 (Zutphen 1980) 180-194 

6) De bijbel werd gedrukt "bij Jacob de Meester ende Chnstoffel Guijot voor 
Laurens Jacobsz bockvercooper in den Vergulden Bijbel opt water bij de oude brugge 
tot Amsterdam" volgens de verklaring van Hendrik de Coning van 25 apnl 1679. ARA, 
Munt, inv nr 89 
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voornaam, het tussenvoegsel "van" en twee elementen ("Hoog" en 
"straat") van zijn achteraaam om zo de analogie op artistieke wijze extra 
te benadrukken. Het is duidelijk dat een dergelijk literair-religieus 
produkt een zekere intellectuele achtergrond van de maker vereist. Al 
was De Coning niet een Amsterdams schouwburgregent, zoals de vader 
van Gerard Brandt, wel behoorde hij tot de elite van de Dordtse 
doopsgezinde gemeente, zoals blijkt uit het feit dat De Coning tot de 
ondertekenaars behoorde van de zogeheten Confessie van Dordrecht uit 
1632, waarvan Frans later de tweede editie zou verzorgen. Overigens 
stond ook de handtekening van Jan Winckelmans, één van de voogden 
van de gebroeders, onder dit document. Deze achtergronden zullen hun 
effect op de gebroeders Van Hoogstraten niet hebben gemist.7 Nog op 
een andere manier heeft de familie De Coning invloed gehad. Van Frans 
van Hoogstraten wordt beweerd dat hij een "geleerde opvoeding" ontving 
van zijn in Rotterdam wonende voogd en oudoom David de Coning, 
Isaacs broer. Het is mogelijk dat hij van deze zilversmid het Latijn heeft 
geleerd dat hij, zoals blijkt uit zijn vele latere vertalingen, in ruime mate 
beheerst moet hebben.8 

Met 'religie' en 'familie', twee factoren die onlangs nog als belang
rijke gezichtspunten bij uitstek voor de studie van het Haarlemse literaire 
leven in de zeventiende eeuw werden aangewezen9, zijn echter nog niet 
alle mogelijke invloeden genoemd. Veel belangrijker nog dan deze is 
waarschijnlijk de omgeving waar Frans en Samuel hun professionele 
opvoeding kregen als respectievelijk schilder en boekdrukker: de Am
sterdammer Rembrandt Harmensz van Rijn en de Dordtse uitgever 
Abraham Andriessz. 

Naar bekendheid gemeten zijn dit uiteraard twee volstrekt verschillende 
grootheden. Van de libraire Andriessz weten we bovendien nauwelijks 
iets. Wel kan geconcludeerd worden dat de banden tussen hem en de 
gebroeders Van Hoogstraten tamelijk hecht waren, daar veel van hun 

7) Bijlage 1, nr. 8, 164-169; vgl. 1 Samuel, 1-7. SvH, 31, nr. 3; E. K. Grootes, 
'Geeraardt Brandt en de Nederlandse poëzie', in: ld. en Den Haan, Geschiedenis 
godsdienst letterkunde, 139-146, aid. 139. Bijlage 3, nr. 2; J. Brüsewitz m.m.v. M. A. 
Krebber, eds.. Confessie van Dordrecht 1632 (Amsterdam 1982) 57, 59. Doperse 
Stemmen V. 

8) Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 395; Van Hamel, 'François van Hoog
straten', 49-50. 

9) Zie: K. Bostoen, 'De Van Elstlands: een Haarlems poëtengeslacht', in: E. K. 
Grootes, red., Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800 (Hilver
sum 1993) 123-137. 
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eerste publicaties in zijn fonds uitgegeven werden. Volgens de Thesaurus 
van Gruys en De Wolf was Andriessz nog maar net begonnen met zijn 
nering toen Frans er als leerjongen in dienst trad. Hij heeft in die jaren 
kennis kunnen maken met bij Andriessz publicerende auteurs als de 
predikanten Jacob Borstius en Willem Teellinck, de geleerde Cornells 
van Someren en de Dordtse literaire coryfeeën Adriaan van Nispen en 
Jacob van Oort. Voor diens in 1651 en 1652 bij zijn patroon verschenen, 
tweedelige, Grieksen adelaer vervaardigde de jonge Frans van Hoog
straten één van zijn eerste lofdichten.10 Met Van Oort en Van Nispen 
onderhielden Frans èn Samuel ook in latere jaren literaire contacten. 
Overigens bezat Andriessz zelf geen persen, maar besteedde hij het druk
werk uit. Hierdoor heeft Frans zich mogelijk minder met de technische 
dan met de inhoudelijke aspecten van het uitgeven hoeven bemoeien.11 

Meer valt met zekerheid nauwelijks te vermelden, behalve dan de 
genoemde aanwijzing dat Frans gedeeltelijk ook opgevoed is door zijn 
oudoom David de Coning. 

Ook wat de literaire invloeden vanuit Rembrandts milieu op Samuel 
gedurende dejaren 1640 aangaat, kan slechts gegist worden. Weliswaar 
onderhield Rembrandt contacten met letterkundigen en geleerden van 
zijn tijd - het bekendst zijn wel zijn vriendschap met Jeremías de Decker 
en de relatie met Constantijn Huygens: deze onderhandelde met Van Rijn 
in commissie van Frederik Hendrik over opdrachten12 - het is toch zeker 
niet zo dat een jonge man die anno 1645 bij Rembrandt in de leer was 
op geen betere plek kon vertoeven als het hem er om te doen was in 
contact te komen met belangrijke dichters en schrijvers. Desalniettemin 

10) Bijlage 2. nr. 3. 
11) Supra, hst III, noot 34 Volgens Gruys en De Wolf, Thesaurus, 4, 265, was 

Abraham Andriessz werkzaam tussen 1645 en 1662 Om twee redenen echter moet dat 
beginjaar eerder hebben gelegen, ten eerste omdat Frans er 'op achtjarige leeftijd' (dus 
uiterlijk begin 1641) in dienst trad en ten tweede omdat er een uitgave van Andnessz 
uit 1641 bestaat, namelijk van Cornells van Somerens Tractatus de variolis & morbillis 
cui accessit de renum & vesicae calculo epistola (Balen, Dordrecht, 217) GAD, 
Handschriftenverzameling, inv. nr 1183 geeft 1648, 1650. 1651, 1652, 1653 en 1660 
ais jaren van Andriessz' werkzaamheid Andness/. besteedde drukwerk uit aan de 
drukkers Jacob Braat, Nicolaas de Vries en Gillis Neenng Gegevens zijn ontleend aan 
76e- en 17e-eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (kalender, Dordrecht 1983), 
juli en de drukkerscatalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 

12) Van Dcursen, Mensen van klein vermogen, 90 en 370, η 60 aid ; zie verder 
o a : F Schmidt-Degener, 'Rembrandt en Vondel', De Gids 83 (1919) I, 222-275, hier 
geciteerd in Id , Rembrandt Verzamelde studiën en essays A van Schendel, ed (Am
sterdam 1950) 27-78; Brasati, Samuel, 145 en 174, η 5 aid. 
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is het waarschijnlijk dat Samuel in Amsterdam, waar hij zich ongeveer 
tussen zijn zestiende en zijn twintigste levensjaar ophield, van dichtbij 
of veraf kennis heeft gemaakt met allerlei uitingen van de literaire cultuur 
van zijn tijd. Van Joost van den Vondel en Jan Vos wist hij in ieder geval 
zó veel dat hij in de 'toe-eygening' van één van zijn eerste publicaties 
al kon stellen dat zijn werk bij dat van hen slechts kon verbleken.13 Los 
van de leerperiode bij Rembrandt blijft overeind staan dat zijn ambacht 
Samuel in contact bracht met de letteren door de etsen die hij in 1642 
voor Johan van Beverwijcks scheurbuik-tractaat vervaardigde.14 

Samuels geporteerdheid voor de letterkunde zou men bevestigd kun
nen zien in een mijns inziens wellicht wat dubieuze bron die door gebrek 
aan ander materiaal toch in beschouwing genomen moet worden. Het 
gaat om een portret dat Samuel in 1644 van zichzelf maakte en waarop 
hij staat afgebeeld in een lezende positie, gebogen over een op een 
lessenaar, achter een rol aantekenpapier, gelegen foliant, waarschijnlijk 
een bijbel, waar behalve een vanitas-symbool nog drie andere boeken 
rechtop staan. Celeste Brusati meent hieruit op te kunnen maken dat 
Samuel zichzelf in deze tijd al duidelijk tot de wereld der geletterden 
rekende.15 

Met 'religie', 'familie' en Onderwijs' zijn belangrijke factoren behan
deld die al in een vroeg stadium de literaire belangstelling bij de 
gebroeders Van Hoogstraten kunnen hebben aangewakkerd. In de vol
gende paragraaf zal ik ingaan op de vierde en gewichtigste factor: de stad 
Dordrecht, meer in het bijzonder de zogeheten Dordtse dichtschool, de 
omgeving waarin Frans en Samuel van Hoogstraten hun eerste werk 
publiceerden. 

2. De 'Dordtse dichtschool' 
Voor het begin van hun literaire loopbaan is de Dordrechtse omgeving 

van de gebroeders Van Hoogstraten van wezenlijk belang geweest. Dit 
geldt vooral voor Samuel, hoewel deze in zijn jeugd tot aan zijn huwelijk 
slechts een aantal jaren, tussen vermoedelijk 1647 en het voorjaar van 

13) Bijlage 1, nr. 2, Alv.; Brusati, Samuel, 30-41 en 141-152. 
14) Supra, hst. III, 2. 
15) SvH, 100, nr. 1; Sumowski, Paintings, nr. 849; Roscam Abbing, Iconografie, 

93-100, de aldaar opgegeven literatuur en tentoonstellingscatalogi en 110, afb. 54 aid. 
en Id., 'Jan van Hoogstraten', 9, afb. 6; Brusati, Samuel, 39 e.ν. en 59, n. 71 aid.; ook 
bij: K. Porteman, Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur (Groningen 1977) 
161-162, afb. 22 aid. Nieuwe Literaire Verkenningen en Valentiner, 'Rembrandt and 
Samuel van Hoogstraten', 125, 129, fig. 3 aid. 
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1651, in zijn vaderstad verbleef. Van de veertien publicaties, acht van 
Samuel, vijf van Frans en één waar ze allebei aan meewerkten, die vóór 
het jaar 1656 verschenen, dragen er tien een specifiek Dordts karakter in 
die zin dat ze betrekking hebben op of vergezeld worden door lofdichten 
van stadgenoten. Op één na werden ze ook allemaal in Dordrecht 
gedrukt.16 Bovendien is voor zowel Samuel als Frans aanwijsbaar hoe 
hun eerste kennismaking met de literatuur waarschijnlijk door juist lokale 
omstandigheden bepaald werd. 

Frans stond zoals gezegd als leerjongen bij één van de negen of tien 
uitgevers in Dordrecht rond 1650 vlakbij het plaatselijke literaire leven. 
Aangezien hij bij Andriessz als leerjongen in dienst was en dus weinig 
tijd gehad kan hebben om zijn licht in een andere omgeving op te steken, 
moet hij dáár - in de Dordrechtse kring van libraires - (en mogelijk deels 
bij David de Coning) de kennis en de inspiratie hebben opgedaan om in 
1654, op tweeëntwintigjarige leeftijd, overigens niet bij zijn patroon 
maar bij Nicolaes Geerlingh op de Dordtse Lindegracht, een gecorrigeer
de Coornhert-vertaling van Boëthius' De consolatione philosophiae te 
doen verschijnen. Samuel heeft via zijn broer - terwijl hij zelf in 
Amsterdam bij Rembrandt verbleef - contacten met dat milieu opgedaan. 
Op een zekere band met Andriessz wijst het feit dat Samuel zijn eerste 
publicaties bij Frans' patroon liet verschijnen.17 Al vóór zijn vertrek naar 
Amsterdam had Samuel op een andere manier kennis gemaakt met de 
Dordtse literaire wereld. In een verhandeling over scheurbuik van de 
beroemde plaatselijke medicus Johan van Beverwijck staan twee etsen 
van Samuels hand afgedrukt.18 Naast Andriessz vormt deze artistieke 
bijdrage aan een boek van een geleerd Dordts auteur - die een grote 
belangstelling voor de beeldende kunsten bezat19 - de tweede aan
wijsbare schakel tussen de gebroeders Van Hoogstraten en de lokale 
literatuurbeoefening. Maar wat was er in Dordrecht in deze periode dan 
gaande dat zo'n vruchtbare voedingsbodem kon vormen voor de intellec
tuele ontplooiing van deze twee jongemannen uit een relatief weinig 
literair ontwikkeld milieu van ambachtslieden? 

In het tweede en derde kwart van de zeventiende eeuw bloeide in 
Hollands oudste stad de zogeheten 'Dordtse dichtschool'. Over het 
precieze karakter van deze 'school', de invloed die zij onderging van de 

16) Bijlage 1, nrs. 1-9; bijlage 2, nrs. 1-6, 8. 
17) Bijlage 1, nrs. 2, 6-8; bijlage 2, nr. 6; Grays en De Wolf, Thesaurus, 234-235. 
18) Supra, hst. 111,2. 
19) Loughman, 'Een stad en haar kunstconsumptie', 59-61. 
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tussen 1623 en 1636 in Dordt verblijvende Jacob Cats en de mate van 
onderlinge verbondenheid tussen de leden is in een uithoek van de 
letterkundige historiografie sinds de vroege negentiende eeuw een klein 
debat gevoerd Uit het werk van een aantal auteurs die over dit fenomeen 
hun licht heten schijnen, valt het volgende beeld te reconstrueren.20 

Toen na 1572 de politieke orde in Dordrecht eenmaal hersteld was, werd 
ook de reorganisatie van andere maatschappelijke sectoren ter hand 
geno-men. Een belangrijk wapenfeit in dezen was de inrichting in 1579 
van een zogeheten Latijnse school. Het voortreffelijke onderwijs daar -
gegeven door geleerden als Franciscus Nansius, Gerardus Vossius en 
Antonius Aemilius - deed jongelieden van heinde en verre, met name 
uit Zeeland, toestromen Deze vanaf 1636 Illustre School, financieel 
gesteund door de stedelijke overheid, fungeerde als een uitstekend 
voorportaal voor de Leidse universiteit Het is deze onderwijsinstelling 
die in de eerste decennia van de eeuw als kern en bakermat van het 
Dordtse culturele leven moet worden gezien Hier werd de plaatselijke 
elite opgeleid de advocaten, artsen, predikanten en hoge ambtenaren en 
bestuurders.21 De letterkunde waarmee deze mannen op school ver-

20) Τ b ν de overzichtelijkheid volgt hier in chronologische volgorde een korte 
bibliografie van de 'Dordtse dichtschool', waarvan de onderdelen hierna verkort zullen 
worden aangehaald J Scheltema, 'De Dordtsche dichtschool vóór den jare 1672', in 
ld , Geschied- en letterkundig mengelwerk III (Amsterdam 1828) 3e stuk, 35-152, 
G D J Schotel, 'Het slot Develstein', in ld , Geschied-, letter- en oudheidkundige 
uitspanningen (Utrecht 1840) 55-128, 217-219, J L van Dalen, 'De Dordtsche dicht
school Een overzicht', De Tijdspiegel (1905) II, 160-189, ld , Geschiedenis van Dor
drecht, 846-853, H Smilde, Jacob Cats in Dordrecht Leven en werken gedurende de 
jaren 1623-1636 (Groningen en Batavia 1938) m η 93-120 en W J M A Asselbcrgs, 
'Cats in een Dordtse school''', in Ρ Minderaa, red , Aandacht voor Cats bij zijn 300ste 
sterfdag (Zwolle 1962) 95-104 Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies XII 

21) Scheltema, 'Dichtschool', 46-48, Van Dalen, 'Dichtschool', 161, Smilde, Cats, 
93-94 Het belangrijkste werk over het Latijnse onderwijs te Dordrecht is nog steeds 
Schotel, Illustre School, hier m η 18 с ν , 73-74, 86 Een populariserende monografie, 
bestaande uit eerder verschenen krante-artikclcn is Ρ Hcndnx en J J Beyerman, De 
Latijnse school, dezer stad oudste en eerste Grepen uit de geschiedenis van het hoger 
onderwijs te Dordrecht (ζ ρ 1953) Zie ook G D J Schotel,'Twee Zeeuwsche recto
ren te Dordrecht', Zeeland Jaarboekje (1856) 215-222, W H N van Wel, 'Iets over 
het gymnasium, de Latijnse school en de grote-school te Dordrecht', Kwartaal & Teken 
van Dordrecht 4 (1978) 1-17, Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 907-910 en 
H A Enno van Gelder, Getemperde vrijheid Een verhandeling over de verhouding 
van kerk en staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van 
meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw 
(Groningen 1972) 205-206 Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut voor 

IV, 2 113 



trouwd waren geraakt en die zij daarna uit liefhebberij bleven beoefenen 
was, uiteraard, Grieks of Latijnstalig van uitdrukkingsvorm en onder
wierp zich aan de klassieke regels. Meer dan dichters hadden deze 
geletterden dan ook het karakter van geleerden. Van Dalen meende 
afkeurend dat hier 'de wetenschap de kunst aan banden legde'.22 Dit 
geleerde referentie-kader maakte hun werk onbereikbaar voor minder 
geletterden en schiep een afstand tot de andere literaire kern in Dor
drecht: de redeiijkerskamer De Fonteyn onder de zinspreuk 'In reyn 
geneugt'. W. J. M. A. Asselbergs haalt een inzending door De Fonteyn 
aan op een door Vlaardingen uitgeschreven landjuweel, waaruit de kloof 
tussen de klassiek gevormden en de rederijkersburgers blijkt. De ontwik
keldheid, hier "Gheleerde waen" genoemd, wordt er kennelijk geasso
cieerd met het starre leergezag van het verderfelijke rooms-kathohcisme 
terwijl een andere figuur, honend "Onmatige ijver" geheten, fulmineert 
tegen de afwijkingen van de zuiver calvinistische leer in de "Epycursche 
zwynen, [...] atheïsten, en godtlose libertynen". Uit het spel spreekt een 
bezorgdheid om het geestelijk welzijn van de jonge Republiek. Het is 
niet, zo meent althans Asselbergs, een ideologisch-intellectueel geformu
leerde bezorgdheid om een teveel aan bemoeienis vanwege de kerkelijke 
overheid, maar "een soort middenstands-bezorgdheid van kleine kooplie
den en vakverbonden, die met hun handelsbelangen geïnteresseerd zijn 
in een eendrachtig bestel van burgerschap, dat de geestelijke bewegings
vrijheid niet te nauw inperkt."23 Net als elders in Holland zou ook in 
Dordrecht de rederijkerij volledig overvleugeld worden door de ontwik
kelde renaissance-dichters, zou de ambachtelijke organisatievorm van de 
kamers vervangen worden door het informele netwerk van individuele 
dichters.2" 

Geschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht XXVI Vgl W Th M Fnjhoff, La société 
néerlandaise et ses gradués, 1575-1814 Une recherche sérielle sur le statut des 
intellectuels (Amsterdam & Maarssen 1981) 139, table 28 aid , 143, table 30 aid en 
213, table 48 aid 

22) Van Dalen, 'Dichtschool', 160-161 en Id., Geschiedenis van Dordrecht, 847, 
ook Schellcma, 'Dichtschool', 70 e ν 

23) Asselbcrgs, 'Cats', 97-100, vgl Scheltema, 'Dichtschool', 49-50 en Van Dalen, 
'Dichtschool', 162, vgl Id., Geschiedenis van Dordrecht, 844-846 Zie ook Joh 
A van de Wael's Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616 
(Zwolle 1967) R L J Bromberg, cd Zwolse Drukken en Herdrukken IL 

24) Zie E К Grootes,'De ontwikkeling van de literaire organisatievormen tijdens 
de 17e eeuw in Noordncdcrland', De Zeventiende Eeuw 8 (1992) nr 1 Groeperingen 
en instituties, 53-65 
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In deze entourage was het dat in 1623 de gewezen advocaat en pensio

naris van Middelburg Jacob Cats, pas benoemd tot pensionaris van 

Dordrecht, zijn intrede maakte Erg vreemd zal de latere raadspensionans 

niet hebben opgekeken van de literair-sociale gewoonten in zijn nieuwe 

standplaats In Middelburg was hij al een man van aanzien op ook literair 

gebied geweest en in het jaar van zijn verhuizing had onder zijn auspicien 

- en die van de uitgever Jan Pietersz van de Venne - een groep van 

Zeeuwse dichters een gezamenlijke bundel uitgegeven onder de titel van 

Zeeusche nachtegael25 Toen Cats dus naar Dordrecht vertrok, trof hij 

daar een dichterskring aan zoals hij die ook al uit zijn vorige woonplaats 

kende Bovendien waren de culturele banden tussen Zeeland en Dor

drecht vrij nauw, men denke aan de in Dordt studerende Zeeuwse 

studenten, terwijl aan de Nachtegael al twee geboren en getogen Dordte-

naren hadden deelgenomen in de personen van Abraham van der Myle 

en de soms onder de letters Η ν D (Hollander van Dordt) publicerende 

Simon van Beaumont 2 6 

In Dordt bloeide in dejaren van Cats' komst wat Van Dalen noemde 

de vóórschool van de lokale dichterskring.27 Van het Latijn en Grieks 
ging men langzamerhand over op de landstaal terwijl in de inhoud van 
de geschriften de nadruk steeds meer op de poëzie in plaats van op 
oudheidkunde, filologie en theologie kwam te liggen Het karakter van 
geleerdheid bleef in deze poëzie evenwel behouden door de rijkdom aan 
kennis, vooral in "geschiedkundige inweefsels en toespelingen"28, waar-
mpe de versregels vermengd werden. Het geleerde karakter van deze 
publicaties verwondert uiteraard niet wanneer men bedenkt dat hun 

25) G Dcrudder, Un poète Néerlandais Cats, sa vie et ses œuvres (Calais 1898) 
155-157, J G Frcdenks, 'De Zeeusche nachtegael (1623)', Oud-Holland 14 (1896) 
19-35, 76-91, Ρ J Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste 
helft der zeventiende eeuw (Amsterdam 1943) 217-239 Verhandelingen der Neder 
landsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, XLVIII, nr 1, G A 
van Es, 'Rondom "De Zeeuwsche nachtegael'", in Geschiedenis van de letterkunde 
der Nederlanden IV De letterkunde van renaissance en barok in de zeventiende eeuw 
I ('s-Hertogenbosch, Brussel 1948) 43 64 

26) Scheltema, 'Dichtschool', 54-55, Smilde, Cats, 93, 96 Over dezen Meertens, 
Letterkundig leven, resp 233, 334-340, 402, η 655 aid voor biografische literatuur en 
228-230, m η 229 en 375, η 86 aid , 299-306 en 392, η 443 aid , J Eysten, 'Simon 
van Beaumont', De Tijdspiegel (1901) I, 154 170, D ten Berge, De hooggeleerde en 
zoetvloeiende dichter Jacob Cats ('s Gravenhage 1979) 74 e ν Volgens G Kalf f, 
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde IV (Groningen 1909) 387 vormden 'Cats 
en zijn werk de voornaamste geestelijke schakel tussen de bewoners van Holland en 
Zeeland' 

27) Van Dalen, 'Dichtschool', 162 28) Scheltema, 'Dichtschool', 77 
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producenten, in tegenstelling tot de burgerlijke Fonteynisten, zoals 
gezegd allen tot de geleerde klasse behoorden: opvallend is het hoge 
aantal medici, terwijl de rest hetzij jurist, hetzij predikant van beroep 
was.29 Juist met deze predikanten, Balthazar Lydius, Johannes Becius, 
Gosuinus à Buytendijck en Johannes Westenburgh, sloot Cats als eersten 
vriendschap.30 

Bij zijn aankomst maakte Cats uiteraard ook direct kennis met de 
andere plaatselijke literatoren. Dezen op hun beurt verwelkomden de 
nieuweling als hun leidsman met wie zij de in Cats' bibliografie van deze 
jaren frequent voorkomende lofdichten, commentaren en opdrachten 
uitwisselden.31 Maar niet alleen functioneerde in deze periode de figuur 
van een literair leidsman, ook de onontbeerlijke maecenas was aanwezig 
in de persoon van de kasteelheer van slot Develstein en zoon van de 
eerste gereformeerde Dordtse burgemeester, Willem van Beveren (1556-
1631). Deze edelman had de opvoeding van een heer van zijn stand 
genoten, inclusief Latijns onderwijs en grand tour, alvorens hij zich aan 
gewichtige stads- en staatsbesognes was gaan wijden. Daarnaast echter 
ontving hij thuis op zijn slot de plaatselijke dichterskring. En hoewel hij 
zelf weinig blijken van eruditie heeft nagelaten, was zijn huis een 
pendant van Hoofts Muiderslot. Hiermee schiep hij een traditie die door 
zijn zoon Cornells (1591-1663) en zijn kleinzoon Willem van Beveren 
(1624-1672), een tijdgenoot van de gebroeders Van Hoogstraten, werd 
voortgezet.32 

Een belangrijk tijdgenoot van Cats en de eerste Willem van Beveren is 
Dr. Cornells van Someren (1593-1649) - net als Caspar Barlaeus en 
Cornells van Beveren lijkdichter op het graf van de vader van laatst
genoemde33 - met wiens zoon Johan van Someren zowel Samuel als 
Frans van Hoogstraten lofdichten zouden uitwisselen. Van Someren was 
een leerling van de Leidse hoogleraar Conradus Vorstius en schreef 

29) Asselbergs, 'Cats', 97. 
30) Van Dalen, 'Dichtschool', 166, Smilde, Cats, 98-99. 
31) Smilde, Cats, 99 e.v ; Derudder, Cats, 159; Ten Berge, Cats, 126, 128, 235, 

242-243, 259; G Α. van Es, 'Jacob Cats. Van Zeeland over Dordrecht naar Den Haag', 
in: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, IV, 65-114. 

32) Schotel, 'Develstein', 60-70; Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 848; 
Beelaens van Blokland, 'Van Beveren', 83-88. Zie ook: R. Fruin, 'De Dordtsche 
regeeringsohgarchie in het midden der 17e eeuw'. N. Japikse, ed., Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e reeks, 1 (1924) 6-22, aid. 6, 18 e.v. 
en K. L. Schamp, 'Het voormalige kasteel Develstein in de Zwijndrechtsche waard', 
Buiten 15 (1921) 165-166, 176-177 en 195-196. 33) Schotel, 'Develstein', 63 
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meest geneeskundige verhandelingen in het Latijn, doorweven met 
verzen in dezelfde taal, hoewel hij in sommige gedichten ook het 
Nederduits bezigde. Zijn naaste collega was de man die hij "het çieraat 
en luyster der geleerden" noemde, Dr. Johan van Beverwijck34, nog het 
meest bekend gebleven en recentelijk weer in de belangstelling gekomen 
met zijn medische encyclopedie uit 1636, de Schat der gesontheyt. 

Omdat deze Van Beverwijck een belangrijke en representatieve figuur 
was in de Dordtse kring èn omdat bij hem een belangrijk contact blijkt 
te liggen tussen Samuel (en Frans) van Hoogstraten en diens dichtende 
relaties, is het de moeite waard bij deze doctor medidme wat langer stil 
te staan. 

Van Beverwijck stamde uit een bemiddelde familie van lakenkopers, 
bezocht de Latijnse school in Dordrecht onder rector Gerardus Vossius, 
studeerde in Leiden medicijnen (tussen 1611 en 1615) en maakte de 
grand tour waarna hij in zijn geboortestad achtereenvolgens diverse 
ambten kreeg toebedeeld. In 1625 werd Van Beverwijck benoemd tot 
stadsdokter, tot schepen in 1629, tot bibliothecaris van de stadsboekerij 
in 1636, in 1637 tot curator van de Latijnse school en in hetzelfde jaar 
tot weesmeester. Hij was bevriend met de regenten Jacob de Witt en 
Jacob Cats die voor zijn hoofdwerk Schat der gesontheyt onder andere 
alle verwijzingen naar klassieke auteurs in dichtvorm vertaalde, voorts 
met de jurist Cornells Boy, de Van Beverens en de geleerde predikanten 
Lydius, Westenburgh, Borstius en Andreas Colvius. Van Beverwijck was 
een leergierig arts en veelzijdig geleerde die over medische, letterkun
dige, historische, politieke en theologisch-wijsgerige zaken in deels door 
hemzelf geïnitieerde correspondentie stond met geletterde tijdgenoten als 
Anna Maria van Schurman, William Harvey, Daniël en Nicolaas Hein-
sius en Vossius. Toch moeten we zijn betekenis uiteindelijk vooral 
lokaal-Dordts noemen. Bij zijn dood in 1647 werd de arts in bloemrijke 
grafschriften beweend door stadgenoten: de literatoren Tieleman van 
Bracht, Matthijs Balen, Johan van Someren, Margaretha van Godewijck 
en Jan de Mol.35 

34) Aangehaald in Smilde, Cats, 100, η. 1 aid ; vgl. Balen, Dordrecht, 216 e.v. 
35) Deze gedichten in de Bloemkrans van verscheiden gedigten (zie bijlage 1, nr. 

14), 234-236; het gedicht van Tieleman van Bracht in manuscript ook in GAD, Hand-
schriftenverzamehng, inv. nr. 1918. Scheltema, 'Dichtschool', 80-83; Smilde, Cats, 
100-107; vgl. Balen, Dordrecht, 223. Verder т.п.: E. D. Baumann, Johan van Bever
wijck in leven en werken geschetst (Dordrecht 1910) 1-59, 115-120, 309-310 en in 
verband met de Dordtse school: 41-43 en 88-92; L. van Gemert, 'Johan van Beverwijck 
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Met de dood van Van Beverwijck in 1647 lijkt een breuk in de 
geschiedenis van de Dordtse dichtschool te zijn opgetreden. Jacobus 
Scheltema althans legt een caesuur bij het jaar 1650. Reden voor hem is 
het "tot het breedst van haar bloeijen" geraken van de school vóór die 
tijd en de "vermagering of verkoeling" die men erna in de dichtkunst in 
het algemeen en ook te Dordrecht kon bemerken.36 Ook Van Dalen maakt 
een periodisering, al legt hij de scheiding eerder in de late jaren 1630, 
als Willem van Beveren gestorven en Jacob Cats niet meer in de stad 
woonachtig is.37 Hoewel het laatste nog niet eens de teloorgang ingeluid 
zou hóeven te hebben, omdat ook na 1636 Cats nog uitvoerig contact 
onderhield met Dordtse vrienden als Cornells Boy, Jacobus Lydius en 
Cornells van Beveren.38 In de kleine historiografie van de Dordtse school 
is men gewoon om deze periode - de periode dus waarin de Van 
Hoogstratens actief werden - te beschrijven als een tijd van vele, meest 
beperkt getalenteerde, dichters die in gemakkelijk rijmende trant in de 
Nederduitse taal zich veelal beperkten tot het zingen van elkanders lof. 
In die lof werden de hyperbolische vergelijkingen met Vergilius, Juve-
nalis, Martialis en Ovidius zo sterk aangezet dat de zeggingskracht er 
geheel en al verloren moet zijn gegaan. Veelbetekenend is inderdaad een 
rijm van Cornells van Overstege waarin hij de dichtkunst beklaagt om 
het misbruik dat menigmaal van haar gemaakt wordt: 

als 'instituut", De Zeventiende Eeuw 8 (1992) 99-106, ld, 'Nawoord', in: J. van 
Beverwijck, De schat der gezondheid Met gedichten van Jacob Cats Id., ed (Am
sterdam 1992) 164-180 Gnffìocn-rccks en Id , "U kunst gelt overal' - een Dortse arts 
tussen west en oost', Literatuur 10 (1993) 16-22. Cd. Busken Huet, Het land van 
Rembrand Studieen over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw 
(6e dr ; Haarlem 1941) 472-474. Zie nog. M J. van Lieburg, 'De dichter-medicus 
Daniel Jonctyts (1611-1654), zijn stnjd tegen hel bijgeloof en zijn relatie tot Johan van 
Beverwijck, William Harvey en Daniel Sennert', Tijdschrift voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 2 (1979) 137-167; Lough-
man, 'Een stad en haar kunstconsumptie', 59-61. Over Van Beverwijcks aan Comelis 
van Someren opgedragen en van lofdichten van deze en van Cornells Boy voorziene 
polemiek met Michel de Montaigne over de waarde van de geneeskunst: G. G. Eller-
brock, 'Un adversaire hollandais de Montaigne: Johan van Beverwijck', Neophilologus 
31 (1947) 2-8. 36) Scheltema, 'Dichtschool', 43 

37) Van Dalen, 'Dichtschool', 167, Id , Geschiedenis van Dordrecht, 849. Dezelfde 
Van Dalen had in een eerder artikel de vanaf ongeveer 1650 groeiende oppositie van 
de Dordtse kerkeraad tegen toneelspelen en ander openbaar vermaak aangestipt: J. L. 
van Dalen, 'Rederijkers en comediantcn in de 2e helft d.. · '7e eeuw te Dordrecht', 
Oud-Holland 17 (1899) 47-52, aid 47-50 (ld , Geschiedenis van Dordrecht, 874-875). 

38) Ten Berge, Cats, 126, 128, 235, 242-243, 259, voor Lydius vgl. ook register, 
sub voce en Balen, Dordrecht, 72, 668, 914, 1331-1332. 
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"О edle poêzy, wat wort gij menigmaelen 
Vereyst, om roem en loff der vrienden aftemalen, 
Om hun geletterd breyn en hun vernuften geest, 
Te puchen overluyt, te roemen allermeest."39 

Of, zoals Joachim Oudaan in 1664 in zijn Roomsche mogentheyt schreef 
toen hij zich verontschuldigde voor het ontbreken van vriendenverzen in 
dit boek: 

"Zoo weet (het geen ik zelf uyt ondervinding weet) 
Dat iemand aangezocht, om lofspraak toe te lichten, 
Of tegen dank verschaft zijn afgewronge dichten; 
(Is 't wonder, want men lelt hem dag aan dag aan 't oor!) 
Of, 't geen noch snooder is, zich zet, met schaamte, voor 
Een werk, als makelaar, 't geen, had hij 't eerst gelezen. 
Ну zich onwaardig, of niet waardig vond geprezen; 
Zoo iemand ook vanzelf u zijne vaerzen bied, 
Eer hebben is 't wit, eer geven 't oogmerk niet"40 

Dordrecht was in die jaren een vruchtbare voedingsbodem voor literaire 
talenten als de Van Hoogstratens. Men heeft zich erover verbaasd 
hoeveel auteurs er wel niet tegelijkertijd actief waren binnen de stad. 
Ook het getuigenis van tijdgenoten bevestigt dit beeld. Zo zong Marga-
retha van Godewijck: 

"De grijze vest magh wel van blijdschap blozen, 
Apol heeft deze stad ten zetel uitgekozen 
Hier is het hoogh vertreck van 't Grieksche Musenschaar"41 

Jacob Westerbaan sprak over "de lust en de liefde tot dichten en de 
dichters" die te Dordrecht "bijzonderlijk" ontstoken was. Het scheen wel 
alsof iedere jongeman geacht werd zich te schamen "die niet mede van 
de kunst is, of tracht te zijn", ja het zien van de talrijke gedichten had 
een koorts en een ziekte verwekt die "zonder rijm te zweeten niet 
eindigden".42 Lambert van den Bosch beweerde later dat er "waerlijck 
weynigh steden souden te vinden zijn, die, na hun grootte, soo wel daer 
mede voorsien zijn".43 Maar het uitzonderlijke school blijkbaar meer in 
de kwantiteit dan in de kwaliteit. Van Dalen en Baumann halen een strofe 

39) Geciteerd in: P. Breman en J. Rijken, Dichters in Dordt (Dordrecht 1983) 17. 
40) Geciteerd in: Wille, Dullaart, 64-65. 
41) Geciteerd in: G. D. J. Schotel, 'Dordrecht in den aanvang der 17e en der 19e 

eeuw', De Oude Tijd (1870) 171-173, 205-208, 247-249, 389-391, aid. 249. 
42) Geciteerd in: Scheltema, 'Dichtschool', 105. 
43) Geciteerd in: Baumann, Van Beverwijck, 88 en Smilde, Cats, 114. 
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van Pieter van Godewijck aan waarin deze, m een ander verband, spreekt 
over "cleyne buecxkens" en "cleyne talenten" om dit te betrekken op de 
leden van de school 44 Opvallend is inderdaad het enorme aantal publi
cisten - er kunnen gemakkelijk zo'n vijftig of zestig namen van Parnas-
bewoners geteld worden in de in deze jaren verschenen Dordrechtse 
bundeltjes - zonder dat één van hen door een later geslacht ook nog maar 
enigszins serieus genomen wordt, als de vraag wordt gesteld wie bepa
lend zijn geweest voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 
zeventiende eeuw Over het algemeen beperken Scheltema, Van Dalen, 
Smilde en anderen er zich dan ook toe even stil te staan bij een klein 
aantal van deze schrijvers, degenen van wie zij menen dat ze onder hun 
stad- en tijdgenoten uitblinken 

De Dordtse school beleefde uit literair historisch oogpunt bezien haar 
bloeitijd in de jaren van Cats' aanwezigheid In de decennia die daaraan 
voorafgingen en het eerste tiental jaren daarna valt een redelijk gestruc
tureerde ontwikkeling waar te nemen, zoals ik die hierboven geschetst 
heb, waarin in de personen van Cornells Boy, Cornells van Someren, 
Johan van Beverwijck en natuurlijk Jacob Cats, een aantal gezichts
bepalende figuren optraden In de volgende kwart eeuw - slechts een 
enkele dichter was na 1680 nog in leven - was er sprake van een groep 
die haar gebrek aan grote talenten moest compenseren met een groot 
aantal poetae minores De vraag blijft dan evenwel nog steeds wat nu 
het wezen uitmaakte van de Dordtse school Had men behalve de 
gedeelde geografische herkomst en woonplaats nog andere gemeen
schappelijke kenmerken9 

Asselbergs geeft hierop een positief antwoord, al is het gemeenschap
pelijke dat hij - in navolging van vooral Scheltema - kan ontdekken, van 
relatief geringe betekenis Het hoofdkenmerk is volgens hem de sociaal-
ethische strekking van het werk Daar komen zaken bij als de veelheid 
aan van eruditie getuigende aantekeningen met allerlei bijkomstigheden, 
de "persoonlijke godsvrucht" van menige dichter, "de goedmoedigheid 
in de satiriek en de oubollige wijdlopigheid van de stofbehandeling "45 

Een ander veelvuldig genoemd gemeenschappelijk kenmerk van de leden 
van de kring is de grote aandacht die zij in hun werk besteden aan al dan 
niet zelf ook letterkundig begaafde jongej uff rouwen 46 Sommigen ook 

44) Van Dalen, 'Dichtschool', 160 163, 167, ld , Geschiedenis van Dordrecht, 
849, Baumann, Van Beverwijck 89 45) Asselbergs, 'Cats', 102 103 

46) Dcruddcr, Cats, 162 278 279 en η 3 aid , Scheltema, 'Dichtschool', 117, А С 
Löffelt, 'Een Hollandschc juffer in de ¿cvcniicndeccuw',Ne¿er/£Mii28 (1876)91 116, 
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wijzen op een duidelijk herkenbare vroeg cartesiaanse tendens onder de 
geletterden in de Merwestad, met name verspreid door hen die direct aan 
de Latijnse school verbonden waren, zoals Gerardus Vossius en Isaac 
Beekman.47 

Dit zijn allemaal geen unieke trekken in de zeventiende-eeuwse 
letterkunde: de Dordtse school onderscheidt zich dan ook meer ten 
opzichte van de andere culturele groeperingen binnen de stad dan van de 
overige Hollandse steden. De aanwezigheid van Jacob Cats heeft op die 
school een zekere, zij het niet alles bepalende, invloed uitgeoefend. Deze 
schrijvers vormden, aldus opnieuw Asselbergs, nooit een dichtersschool 
in de strikte zin van het woord; wèl is er sprake van gemeenschappelijke 
ideeën die binnen de door Jacob Cats vorm gegeven lokale traditie 
gegroeid waren.48 

Asselbergs duidt terloops aan dat er na 1650 zelfs nog maar nauwelijks 
sprake zou zijn van een vriendenkring. Dit brengt ons op de laatste 
belangrijke, nog onbeantwoorde vraag: in welke mate waren de dichters 
die tot de Dordtse school behoorden, met elkaar verbonden, met andere 
woorden: wat was de kwaliteit van hun relatie? 

De schrijvers over de kring geven hier met een eenduidig antwoord 
op. Scheltema, Schotel, Van Dalen en Smilde beperken zich tot het 
bespreken van het literaire niveau vergeleken met dat van 'de Amster
dammers' en de invloed die het werk van Jacob Cats heeft doen gelden. 
Vermeldenswaard is daarbij dat sommigen als voorbeeld van die invloed 

aid 98, 103-104, G. D J Schotel, 'Margaretha Godewyck (Eene verhandeling)', in 
ld , Letter- en oudheidkundige avondstonden (Dordrecht 1841) 43-119, aid 43 

47) Bijv R H Vermij, 'Het copemicanisme in de Republiek een verkenning'. 
Tijdschrift voor Geschiedenis 106 (1993) 349-367, aid 358-359, maar vooral С L 
Thijssen-Schoute, Nederlands cartésianisme Th Verbeek, ed (Amsterdam 1954, 
herdr. Utrecht 1989) 557 e v. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen, afdeling Leiterkunde, nieuwe reeks, LX en ld , 'Andreas Col-
vius, een correspondent van Descartes', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 38 
(1954) 224-248, later herdrukt in ld , Uit de Republiek der Letteren Elf studiën op het 
gebied der ideeengeschiedenis van de Gouden Eeuw ('s-Gravenhage 1967) 67-89, aid 
m η. 74 e ν , Κ Ο Meinsma, Spinoza en zijn kring Historisch-kritische studiën over 
Hollandsche vrijgeesten ('s-Gravenhage 1896, ongew herdr Utrecht 1980) 158-159 
HES Historische Herdrukken IX 

48) Asselbergs, 'Cats', 104, vgl Van Gemert, 'Van Beverwijck', 104, η 2 aid , 
Van Es, 'Cats', 67, Derudder, Cats, 54, 143, 159. Scheltema. 'Dichtschool', 58, 76, 
105. Voor een vergelijkbare literaire knng in een andere context S Post, 'Stichten met 
gedichten Over piëtistische dichtkunst in het achttiende-eeuwse Middelburg', Litera
tuur 9 (1992) 342-350 
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Frans van Hoogstratens vertaling van de Schoole der wereld van de 

Engelse pietist Joseph Hall aanvoeren 4 9 Asselbergs kwam tot de slotsom 

dat er weliswaar geen sprake was van een school in de beperkte zin "van 

eigenwettige richting binnen de nationale litteratuur" maar stelde dat het 

begrip 'school' wel opgevat mocht worden als geldend voor een infor

mele groep van letterminnende stadgenoten die zich onderling wel met 

eikaars werk bemoeiden, maar zich niet vastlegden aan een gezamenlijk 

beginsel 5 0 

In navolging van Scheltema, Baumann en Smilde haalt Asselbergs ten 

bewijze hiervan de volgende passus over de Dordtse dichters aan in 

Lambert van den Bosch' Dordrechtsche arcadia uit 1662 

"Sy hebben onder hen een wijse van Republijck, straffende gelijcker 

hant, die een van henlieden bende souden durven beledigen Gelijckse 

daer uytdruckehjck hun scherp-rechter toe hebben, die met steec-

kende, geesselende en brantmerckende veersen, de misdadige weet 

door te nemen " 5 1 

Hij had ook het devies aan kunnen halen van de boekdrukker Hendrik 

van Esch die op het uithangschild aan zijn winkel een afbeelding van de 

Dordtse Maagd met haar schoot vol boeken plaatste en dat toelichtte met 

het onderschrift "Virgo Dordracena libros non liberos panens " 5 2 

Het sterkste bewijs voor het bestaan van een hecht netwerk van relaties 

tussen de Dordtse dichters leveren de historici echter juist in de behan

deling van de afzonderlijke schrijvers Wanneer men de dichters zou 

uitbeelden als punten in de ruimte van hun sociale omgeving (de Dordtse 

kring) en voor elk(e) lof-, huwelijks- of hjkdicht, gelijktijdig optreden 

in het voorwerk van een bundel of famiheverwantschap een lijn zou 

tekenen tussen de betrokken 'punten', dan zou weldra een onontwarbaar 

web van dooreengesponnen draden verschijnen Beginnend bij elk wille

keurig punt kan via minder of meer ingewikkelde verknopingen elk ander 

49) Bijlage 3, nrs 56 en 73 Smilde, Cats, 118-119, Van Es, 'Cats', 67 vgl Ten 
Berge, Cats, 180 181 en Hoflijzcr, 'Een venster op Europa', 125, 135 

50) Asselbergs, 'Cals', 96 
51) Hier geciteerd naar Baumann, Van Beverwijck, 88, die in η 1 aid terecht 

opmerkt dat met de "scherp-rcchter" wel Cornells van Overstege, die de naam had van 
"Tweeden Martiaal' (Smilde, Cats, 117, deze naam werd hem gegeven door Adnaan 
van Nispen (Balen, Dordrecht, 222) en werd ook gebruikt door J Cabeljau J С tus in 
Van Overstege, Poezy (zie bijlage 1, nr 4), *8r), bedoeld zal zijn, dit citaat wordt 
voorts gebruikt door Scheltema, 'Dichtschool', 101 102, Smilde, Cats, 114 115 en 
Asselbergs, 'Cats', 96 Vgl Lips, Wandelingen, 501 

52) Scheltema, 'Dichtschool', 106 en η * aid 
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punt bereikt worden.53 Overigens is Dordrecht in dit opzicht uiteraard 
niet uniek: in vele Hollandse steden bestonden in deze tijd lokale literaire 
tradities en kringen waarvan de leden elkaar deels juist door hun 
gezamenlijke geografische herkomst gevonden hadden.54 

Twee voorbeelden: in 1667 verzamelde de predikant Jacobus Lydius 
de verzen uit Dordt en andere plaatsen die ter gelegenheid van Chatham 
en de Vrede van Breda verschenen waren, in de bundel Belgium glor-
iosum, waarin verzen voorkwamen van onder anderen Willem van 
Beveren.55 Willem van Beveren schreef net als zijn vader Cornells van 
Beveren verzen in een andere bundel, de Herstelde zeeg-triomfvan Karel 
de Tweede uit 1660.56 Een andere broer van deze Willem, ook Cornells 
van Beveren geheten, kreeg op zijn beurt in 1658 een bruiloftslied 
toegezongen door Cornells van Overstege.57 De laatste gaf in 1661 zijn 
Poëzy uit met lofdichten van wederom Cornells van Beveren (de zoon), 
Johan van Someren en Roeland de Carpentier.58 Carpentier schreef een 
lijkdicht op het overlijden van Cornells van Beveren (de vader, in 
1663)59, aan wiens echtgenote Christina Pyll Johan van Someren zijn 
vertaling van J. Gerards' Heilige overdenkingen in 1647 had opge
dragen.60 Bij van Somerens huwelijk met Clara de Witt dichtte de met 
Christina van Beveren (zuster van Willem en Cornells) gehuwde Govert 
van Slingeland. De laatste was door Cornells van Overstege aangespoord 
zijn gedichten verzameld te doen uitgeven en publiceerde in de bundel 
Dordsche kraam (ongeveer 1645) onder het pseudoniem "per ambages" 
of "Prudenter". In deze bundel schreven ook Johan van Someren en 
Maria de Witt, op wier dood in haar eerste kraambed Van Someren een 
lijkdicht vervaardigde.61 

53) In feite is Scheltema de enige die, zij het terloops, spreekt van "zamenwerking, 
zoo tot vermaak als tot opscherping" en van "ecmg verband, of liever eene onderlinge 
aankleving" ('Dichtschool', resp. 76, 101). 

54) Meer in het algemeen hierover: Grootes, 'Literaire organisatievormen', 53-65 
en A. Nieuweboer, 'Haarlems literair leven in de gelegenheidsgedichten (1680-1770)', 
in: Grootes, Haarlems Helicon, 187-201. 

55) Scheltema, 'Dichtschool', 131-133, Schotel, 'Devclstcin', 70. 
56) Schotel, 'Develstein', 70 en 104, n. 31 aid.; vgl. bijlage 1, nr. 15 en bijlage 2, 

nr. 13. 57) Schotel, 'Develstein', 103, n. 31 aid; vgl. bijlage 1, nr. 13. 
58) Scheltema, 'Dichtschool', 130; Schotel, 'Develstein', 70; Smilde, Cats, 117. 
59) Schotel, 'Develstein', 68, 70. 
60) Ibid., 66 en 104, n. 33 aid.; G. D J. Schotel, 'Vermaarde vrouwen die te 

Dordrecht in de XVIe en XVIIe eeuw, geboren werden of geleefd hebben', in: Id., 
Letter- en oudheidkundige avondstonden, 143-165, aid. 165. 

61) Scheltema, 'Dichtschool', 108, 116, 118; Van Dalen, 'Dichtschool', 179-180; 
Schotel, 'Vermaarde vrouwen', 149-150 (alwaar het lijkdicht op Mana de Witt) en 151. 
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Het tweede voorbeeld lost tevens een in 1943 door P. J. Meertens 
opgeworpen vraag op. In een noot in zijn standaardwerk over het 
Zeeuwse letterkundige leven in de zestiende en de eerste helft der 
zeventiende eeuw weet de auteur niet wie een zekere "scrandere poe
tesse" J. Vaans was. Hij plaatst dit vraagteken naar aanleiding van een 
lofdicht van haar in een arcadisch mengel werkje uit 1652 van de verder 
eveneens tamelijk obscuur blijvende Michiel van Baarlant uit Goes.62 

Omdat deze bundel in Dordrecht verscheen, bij Nicolaas de Vries, en 
gezien de aard van het enige andere hem bekende werk van Van Baarlant, 
bestaande uit lofdichten voor twee bundels van typisch Dordtse poëten, 
vermoedt Meertens een specifieke relatie tussen de dichter en de Merwe-
stad.63 Als de schrijver een blik had geworpen in een andere bundel van 
Mr. Adriaan van Nispen, naast Matthijs van de Merwede, heer van 
Clootwijk, één van de twee door Van Baarlant geëerde dichters, had hij 
meer opheldering verkregen over deze Vaans. In Van Nispens Ver-
scheyde voyagiën ofte reysen komt namelijk ook een vers van haar voor 
en komen we haar voornaam te weten: Jacomina. Bovendien is de 
reisbundel ook toegeëigend aan juffrouw Vaans en bevat het boek een 
opdracht aan haar vader Cornells Vaans, schepen en thesaurier van 
Dordrecht.64 Dan ook zou de voor Meertens onbekend gebleven dichter 
Jean Maurice de Castilleioz wat meer achtergrond hebben gekregen: 
behalve in Van Baarlants Uyt-muntende Dorimena komt hij namelijk ook 
met een lofvers voor in Van Nispens Voyagiën.^ Adriaan van Nispens 
vertaling van De Spaanse Diana, van George de Monte Mayor zou 
Meertens nog meer informatie verschaft hebben, aangezien het een 
opdracht aan en een lofdicht van Jacomina Vaans bevat, terwijl ook hier 
De Castilleioz met een vers optreedt.66 Andere vrienden die zowel in de 
Voyagiën als in de Spaanse Diana de lezer op de drempel begroetten 
waren allen ook leden van de Dordtse kring: Johan van Someren, 

62) Meertens, Letterkundig leven, 369, 417, n. 934 aid. 63) Ibid., 370. 
64) [J. L.] van Dalen, 'Nispen (Mr. Adriacn van)', in: NNBW, IV, k. 1028-1029; 

over Comclis Vaans: Balen, Dordrecht, 62, 195, 340 e.V., 671, 883. 
65) Van Dalen, 'Adriacn van Nispen'; Id., Geschiedenis van Dordrecht, 863 en 

Meertens, Letterkundig leven, 417, n. 934 aid. 
66) Α. van Nispen, De Spaanse Diana, van George de Monte Mayor, en de stand

vastige Rodonthe van Theodorus Prodromus .. (Dordrecht, Abraham Andriessz, 1652) 
*3r-*4r, *6v; het door mij geraadpleegde exemplaar is convoluut met bijlage 2, nrs. 1 
en 5. Meertens noemt dit boek van Van Nispen overigens wel (Meertens, Letterkundig 
leven, 417, n. 940 aid.). Vgl. Van Overstege, Poèzy, 11 en Van Dalen, 'Adriaen van 
Nispen', k. 1028. 
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Cornells van Beveren, Nicolaas Vivien en Cornells van Overstege.67 Het 
is kortom duidelijk dat Van Baarlant wel degelijk letterkundige relaties 
in Dordrecht onderhield - relaties die er mogelijk ook toe geleid hebben 
dat hij in 1654 met een Dordtse huwde68 - en dat hij in de eerste helft 
van de jaren 1650 als Goesenaar via introducties als vader en dochter 
Vaans en Adnaan van Nispen met een heel contingent aan leden van de 
Dordrechtse dichterskring kon kennismaken. De onduidelijkheden bij 
Meertens konden dus opgelost worden door de Dordtse bundels te 
raadplegen en de verbanden tussen de verschillende erin optredende 
personen na te gaan 

Rondgangen als deze door de 'Dordtse literair-biografische ruimte' in 
het midden van de zeventiende eeuw tonen overtuigend aan dat wie met 
een willekeurig lid van deze kring op goede voet wist te komen, direct 
daarna binnen dit relatief kleine en sterk geïntegreerde netwerk in 
principe over een hele reeks van contacten kon beschikken.69 Ook Frans 
en Samuel van Hoogstraten hebben op de één of andere wijze contact 
gehad met nagenoeg alle zojuist nog slechts bij wijze van voorbeeld 
genoemde personen en het moet ook voor hen niet moeilijk zijn geweest 
na hun entrée in dit milieu een vaste plaats te verwerven. Dit doet echter 
twee vragen verschijnen, ten eerste die naar meer biografische achter
grond-informatie over de belangrijkste vrienden van de Van Hoog-
stratens en ten tweede die naar de wijze waarop aan de relaties met hen 
gestalte werd gegeven. Op deze vragen zal in de beide navolgende 
paragrafen in worden gegaan 

3 Enige belangrijke figuren uit de Dordtse kring 
Hieronder worden een aantal leden uit de Dordtse kring voorgesteld. 

Inzicht in hun literaire en maatschappelijke posities zal een beter beeld 
geven van de achtergrond waartegen Samuel en Frans van Hoogstraten 
opereerden. Deze presentatie is voornamelijk gebaseerd op uit de secun
daire literatuur verzamelde gegevens; in de volgende paragraaf zullen zij 
aan de hand van voornamelijk hun gedichten in relatie tot Frans en 
Samuel van Hoogstraten verder gestalte krijgen Het criterium waarop 

67) Van Dalen, 'Adnaen van Nispen' en van Nispen, Spaanse Diana, *4v-*6r 
68) Meertens, Letterkundig leven, 369 
69) Zie meer in het algemeen over literaire netwerken M A Schenkeveld-van der 

Dussen, Dutch literature in the age of Rembrandt Themes and ideas (Amsterdam en 
Philadelphia 1991) 11-20 Utrecht Publications in General and Comparative Literature 
ХХ Ш 
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deze personen geselecteerd zijn, is het aantal malen dat hun naam 
voorkomt met betrekking tot de Van Hoogstratens, dat wil zeggen het 
aantal malen dat hun namen genoteerd staan als die van (mede-)lof-
dichters, gelegenheidsdichters of als geadresseerden van die lof- of 
gelegenheidsgedichten in de bibliografieën van de Van Hoogstratens. 

Één van de allereerste personen uit wat ik gemakshalve maar 'de 
Dordtse kring' zal blijven noemen die de Van Hoogstratens ontmoetten 
was Mr. Adriaan van Nispen (1633-1694). Hij was telg uit een aanzien
lijk Dordts maar oorspronkelijk Antwerps geslacht; een voorvader, 
Balthazar van Nispen, was in het midden van de zestiende eeuw provoost 
geweest in de Scheldestad. Adriaans vader Abel van Nispen was in de 
jaren 1620 en 1630 lid van de Dordtse kring van geletterden onder wie 
Jacob Cats, in 1628 en 1629 collega-ouderling in de gereformeerde 
gemeente, hem "sijnen lieven vriend" placht te noemen.70 Adriaan was 
in meer dan één opzicht een laatbloeier: terwijl deze patriciër - na met 
zijn tweelingbroer Karel het onderwijs in de oude talen aan de plaatse
lijke Latijnse school onder Isaac Beekman genoten te hebben - zich pas 
op éénentwintigjarige leeftijd had ingeschreven voor een studie in de 
rechten te Leiden, was hij al ver in de vijftig toen hij in 1690 trouwde 
met Adriana van den Corput.71 In een ander opzicht echter was hij er al 
vroeg bij: nog vóór zijn Leidse jaren immers waren van Van Nispen al 
zeker twee publicaties verschenen: de verzameling van vertalingen 
Grieksche Venus en de in de zelfde jaren 1651 en 1652 uitgegeven bundel 
reisverhalen Verscheyde voyagiën. Het schijnt echter dat Van Nispen 
behalve een ander reisverhaal, getiteld Den kaizarlijkken gezant Aug. 
Gisleen Busbecq aen den grooten Soliman, uit 1662, dus na zijn dertigste, 
weinig meer op strikt literair gebied gepubliceerd heeft. Wel maakte hij 
nog vertalingen van juridische werken, en dit zal ook wel verband houden 
met zijn gestaakte literaire produktie.72 Van Nispen werd namelijk na 
zijn studie advocaat bij het Hof van Holland in 's-Gravenhage, alwaar 

70) G. D. J. Schotel, 'Abel, Karel, Adriaen, Mattheus en Maria van Nispen', Jaar
boekje voor Dordrecht 1 (1840) 12-20, aid. 14-15. 

71) Van Dalen, 'Adriaen van Nispen'; Schotel, 'Van Nispen', 15. Vgl. A. J. van 
der Aa, Biographisch woordenboek ... (14 bndn.; Haarlem 1852-1878) N-O, 82-83; 
Schotel, Illustre school, 73; Balen, Dordrecht, 1160. 

72) Van Dalen, 'Adriaen van Nispen'; P. de Rynck en A. Welkenhuysen, De 
oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van 
Griekse en Latijnse auteurs en geschriften (Baam 1992) 63, 264. Voor de Grieksche 
Venus zie bijlage 2, nr. 5. Een vertaling van een juridisch werk was bijvoorbeeld: Andr. 
Gaills observantien vande kayserlyke practyke ... (Amsterdam, Louwijs en Daniel 
Elsevier, 1656), onder een iets andere titel in hetzelfde jaar verschenen te Rotterdam 
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hij in 1694 ook overleed. Zou het definitieve vertrek uit Dordrecht na 
zijn studie en een periode van werkzaamheid aldaar, omstreeks 1665, en 
daarmee het verlies aan contacten met de vrienden uit de kring, gecombi
neerd met zijn drukke beroepsmatige bezigheden, een verklaring kunnen 
zijn voor de omstandigheid dat Van Nispen na 1662 geen proza, poëzie 
of vertaling meer het licht deed zien?73 Toch onderhield hij nog wel 
contact met het Dordtse, zij het op professioneel niveau. Van Nispen 
behoorde namelijk tot de advocaten die door Johan de Witt uitgekozen 
werden om zijn broer Cornells te verdedigen.74 Uit de tijd dat hij nog 
wèl publiceerde, is Van Nispen in ieder geval voornamelijk bekend 
gebleven als vertaler; Kalff althans noemt hem een "middelmatige poëet 
doch merkwaardige vertaler uit het Spaansch."75 De poëet in hem was in 
de eerste plaats lofdichter. 

Een andere lofdichter, onder andere in het voorwerk van Van Nispens 
Voyagiën, was de iets oudere Johan van Someren (1622-1676). Als zoon 
van de stadsarts en vriend en lijkdichter van Johan van Beverwijck Dr. 
Cornells van Someren vertrok hij, na net als Van Nispen het Latijnse 
onderwijs onder Beekman gevolgd te hebben, al op zijn zeventiende naar 
Leiden om er eveneens rechten te gaan studeren, in welke discipline hij 
in 1644 na een Disputano continens ex testati et intestati causa ques-
tiones bij Bernardus Schotanus en een Oratio de antiquitate legum 
earumque dignitate promoveerde. Een parallel met Van Nispen is ook 
het patroon in zijn werkzaamheden. Na een carrière in de advocatuur en 
als schepen, vendelkapitein, hoogheemraad en Veertig in de stadsrege
ring van Dordrecht vertrok Van Someren in 1655 naar Nijmegen om daar 
syndicus en later griffier van de (in Dordrecht gevestigde) Chambre 
mi-partie te worden, twee baantjes die hem hoegenaamd geen inspanning 
kostten en beide nog tijdens zijn functie-uitoefening virtueel opgeheven 
werden.76 Daar verscheen ook zijn grote poëzie-bundel, de Uyt-spanning 

bij Johannes Naeranus. Schotel, Illustre school, 133 noemt nog een geldelijke beloning 
voor Van Nispen vanwege de stadsregering voor een aan haar gedediceerd werk. 

73) G. A. van Es, 'Vertaalde romantiek', in: Geschiedenis der letterkunde in de 
Nederlanden, IV, 211-212. 74) Van Dalen, 'Adriaen van Nispen'. 

75) Kalff, Geschiedenis, IV, 436; zie Breman en Rijken, Dichters in Dordt, 12, 
voor een aan Van Nispens vertalingen refererend vers van Jean Maurice de Castilleioz 
vóór de Grieksche Venus (bijlage 2, nr. 5). Verder: Schotel, 'Van Nispen', 14-18. 

76) Balen, Dordrecht, 226-228; 1241-1242; Schotel, Illustre school, 73; Scheltema, 
'Dichtschool', 138-144; [J.] van Kuyk, 'Someren (Johannes van)', in: NNBW, II, k. 
1344-1345; Van der Aa, Biographisch woordenboek, S-T, 263-264; W. J. M. A. Assel-
bergs, 'Op wandel met de syndicus', in: Id., Nijmeegse colleges (Zwolle 1967) 213-
221, aid. 213. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies XIX; Veldhuijzen, 
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der vernuften, vergezeld van lofdichten uit zijn Nijmeegse vriendenkring 
en van de oude Jacob Cats die met zijn gedicht één van de zeldzame 
herinneringen aan Van Somerens Dordtse verleden in deze bundel 
bewaarde.77 

In de Uyt-spanning en in andere publicaties deed Van Someren zich 
in de eerste plaats kennen als vertaler, zoals bijvoorbeeld van de Latijnse 
schoolkomedie C. Iulius Caesar, ofte wraeck van vermande vryheydt van 
M. A. Muret.78 Een oeuvre met een dergelijk karakter was misschien ook 
de reden dat Kalff over hem schreef dat 'zijn geleerdheid en belezenheid 
niets te wensen over lieten', om dit venijnig te besluiten met: "[hij] 
schrijft even gemakkelijk vloeiende verzen als Westerbaen met even 
weinig poëzie erin."79 De lezer oordele zelf bij dit gedicht 'Op Priaap': 

"Hoe baert ghy dus op myn dat ick stae sonder hemt, 
Jupijn voert 't blixem-vuur, en niemandt dunckt het vremt, 
En Mars vertoont syn swaerd, Apoll' syn sonne-stralen, 
Diaen en schaemt haer niet het wildt uyt 'tbosch te halen, 
Minerva deckte noyt haer langh-gevoerde lans, 
Noch Hercules syn knods, voor vrouwen of voor mans. 
Waerom verwyt men my de naecktheyt myner leden, 
Verloor ick dit geweer, wie dee' my offer-beden." 

In een ander gedicht benijdde Van Someren twee tortelduiven in een 
wijngaard die zich niet hoefden te bekommeren om de menselijke 
zedenwet maar elkaar onbeschroomd konden beminnen.80 Hierin speelt 
ook het tuin-element dat bij Van Someren verbonden was met positieve 
associaties aan zijn geboortestad. 

In een hofdicht in de Uyt-spanning waarin men de auteur volgens 
Asselbergs leert kennen als een onbekommerd rechtsgeleerde met een 
ambt dat hem bij zijn vrijetijdsbesteding geen strobreed in de weg legde 
en die zijn dagen vulde met het schrijven van verzen en het herlezen van 
zijn juridische handboeken, stelt de schrijver zichzelf namelijk voor als 

Heeren, 69. Over Comelis van Someren: Balen, Dordrecht, 216-218, 334 e.V., 386, 
395-396,411,658,676, 1240. 

77) J. van Someren, Uyt-spanning der vernuften, bestaende in geestelycke ende 
wereltlycke poèsy ... (Nijmegen, Nicolaes van Hervclt, 1660). Zie bijlage 1, nr. 9. 
Verder: Kalff. Geschiedenis, IV, 435; Ten Berge, Cats, 113 en 261. 

78) J. A. Worp, Geschiedenis van hel drama en van het tooneel in Nederland (2 
din.; Rotterdam z.j.; herdr. z.p. z.j.) I, 299, 308, 336; De Rynck en Welkenhuysen, De 
oudheid in het Nederlands, 75, 81, 215 en 368; vgl. Schotel, Illustre school, 83. 

79) Kalff, Geschiedenis, IV, 435-436. 
80) Geciteerd in: G. Komrij, De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 

1000 en enige gedichten (2c dr.; Amsterdam 1987) 449. Bert Bakker Bloemlezingen. 
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een wandelaar op weg naar het buiten van Nicolaes Vygh, heer van 
Ubbergen; hij wordt daardoor des te pijnlijker herinnerd aan zijn eigen 
familiebuiten Groepesteyn in Dordrecht waar hij werd geboren.81 En de 
liefde kwam ook van de andere kant, althans de Dordtenaar Cornells van 
Overstege - wiens huwelijk met Elisabeth le Petit Van Someren net als 
Van Nispen met een passend vers toegezongen had - benijdde Gelderland 
omdat dit gewest uit zijn vaderstad "dit cierzel van ons eeuw" naar zich 
toe had weten te lokken.82 Blijkbaar was het niet voldoende voor de 
vrienden dat Van Someren na 1666 periodiek in Dordrecht verscheen als 
griffier van de aldaar vergaderende Chambre mi-partie.83 In Dordt had 
Van Someren ook zijn eerste en tweede vrouw in het graf achter moeten 
laten. Opvallend is dat deze beide echtgenotes, de aan het gelijknamige 
regentengeslacht verwante Woudnchemse burgemeestersdochter Clara 
de Witt (overleden in 1647) evenals de Gonnchemse burgemeesters
dochter Elisabeth Vervoorn (1617-1657), zelf ook gedichten schreven. 
Die van Elisabeth Vervoorn, waaronder één op Johan van Beverwijcks 
Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639), zijn zelfs 
afzonderlijk achterin de Uyt-spanning van haar echtgenoot gepubli
ceerd.84 

Ook sommigen van Van Somerens bloedverwanten waren poeten. Was 
zijn eigen vader al, in Cats' jaren, een literator van (lokaal) formaat 
geweest, ook van Johan van Somerens broer, de medicus Adnaan en zijn 
zoons Mr. Jacob en Cornells, treft men gedichtjes aan in de bundels uit 
deze jaren. 85 

Kennismaking met de ene Dordtenaar leidt steeds zonder moeite naar 
de andere. Schreven Van Someren en Van Nispen een gelegenheids
gedicht voor het huwelijk van Cornells van Overstege met diens tweede 

81) Van Someren, Uyt-spanning, 241, 272, P A F van Veen, De soeticheydt des 
buyten - levens, vergheselschapt met de boucken Het hofdicht als tak van een geor
gische litteratuur (Leiden 1960, herdr Utrecht 1985) 40 Utrechtse Herdrukken XXVI; 
vgl Deruddcr, Cats, 258 

82) J L van Dalen, 'Cornells van Overstege', Oud-Holland 25 (1907) 30-48, aid. 
37. 83) Vgl. Balen, Dordrecht, 129. vgl 909 

84) Balen, Dordrecht, 1241, 1301, Van der Aa, Biographisch woordenboek, S-T, 
263-264; Schotel, 'Vermaarde vrouwen', 158-159, Breman en Rijken, Dichters in 
Dordt, 8, 16 Zie in verband hiermee- A Agnes Sneller, "Indien zij een man geweest 
was . ' Anna Mana van Schurman in het sociaal-literaire leven van haar tijd', in: M. 
de Baar e a., red , Anna Maria van Schurman (1607-1678) Een uitzonderlijk geleerde 
vrouw (Zutphen 1992) 139-157, aid 150-154. 

85) Breman en Rijken, Dichters in Dordt, 9, 12, Schotel, Illustre school, 224, ld , 
'Blik in de geschiedenis van het tooneel, inzonderheid te Dordrecht', in ld , Tilburg-
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vrouw Elisabeth le Petit, Matthijs Balen (1611-1691) deed hetzelfde, en 
ook nog voor Van Oversteges eerste huwelijk met Johanna Cools. Balen, 
vooral bekend door zijn majestueuze stadsbeschnjving uit 1677, vooraf
gegaan door een portret met lofdicht van Samuel van Hoogstraten, 
behoorde echter niet tot de juridisch-bestuurlijke elite, hoewel zijn vader 
volgens zijn eigen zeggen getrouwd was geweest met een vrouw van 
"aanzienlijke geslachten" uit respectievelijk Gent en Keulen. Een bio
graaf en de samenstellers van het catalogusje Dichters in Dordt noemen 
hem touwverkoper en garentwijnder.86 Balen was ook één van de 
dichtende bewonderaars van Dordrechtse magistraten: voor de dood van 
de beroemde burgemeester Mattheus van den Broucke richtte hij zelf een 
"graf-spits" op en verzamelde hij de hjkdichten van onder anderen Cor
nells van Someren en David en Jan van Hoogstraten, terwijl hij een vers 
schreef bij het portret van Cornells de Witt.87 Om zijn positie te ver
beteren, kon Balen gebruik maken van zijn talenten als kroniekschrijver 
en historicus. In 1673 verscheen zijn naar alle waarschijnlijkheid in 
opdracht gemaakte Dag-lyste, een soort eeuwigdurende kalender en 
agenda, van en voor het stadsbestuur van Dordt. De publicatie van zijn 
grote werk over de geschiedenis van zijn vaderstad werd door dat bestuur 
financieel ondersteund door een gegarandeerde afname van honderd op 
zwaar papier gedrukte exemplaren à tien gulden Balen droeg het werk 
op aan de vroedschap en vereerde haar met twee exemplaren voor de 
burgemeesterskamer en de stadsbibliotheek, maar aan zijn verzoek om 
hem zelf of zijn zoon te bedenken met een stadsambt werd helaas niet 
voldaan.88 

sehe avondstonden (Amsterdam 1850) 99-332, aid 136-138 Vgl Balen, Dordrecht, 
218-221 

86) Bijlage 1, nrs. 4 en 25 Balen, Dordrecht, ***3 en 1355, vgl 1356-1357, A J 
Busch, 'Ten geleide', in. Idem, voorwerk, Breman en Rijken, Dichters in Dordt, 8, 
Van Dalen, 'Van Overstege', 34, 37, G D J Schotel, 'Cornells van Overstege', Va-
derlandsche Letteroefeningen (1848) 403-408, aid 404, Van der Aa, Biographisch 
woordenboek. В, 25 

87) Knuttel, 12407 en Bouman, Gelegenheidsgedichten, nr 510, M Balen, Graf-
spits, opgeregt ter eeren en onsterffehcker gedagtenis van den edelen groot achtbren 
heer de heer Mattheus van den Broucke (Dordrecht, Symon onder de Linde, 1685, 
Bibliotheek GAD, nr 8768) en H С H Moquette, Catalogus van de portretver
zameling [van het archief der gemeente Rotterdam] (Rotterdam 1917) nr 2906, Balen, 
Dordrecht, 886 

88) [M Balen], Dag-lyste of gedenk-boek, dienende voor mijne Ed Groot Achtb 
Heeren der stad Dordrecht (Dordrecht 1673), later ook opgenomen in ld , Dor
drecht, 621-652 Zie Busch, 'Ten geleide', vgl Schotel, Illustre school, 133 en Van 
Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 871 
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Johan van Someren moet zowel tijdens zijn studie als in zijn positie 
van schepen ook zeer regelmatig de aan de De Witten nauw verwante 
Mr. Roeland de Carpentier (1620-1670) ontmoet hebben. Na zijn juri
dische vorming vertrok Carpentier in 1644 voor een grand tour met 
daarin opgenomen een bezoek aan Rome. Vervolgens bekleedde hij 
diverse regenteske posities als lid van de Oud-Raad, schepen, gedepu
teerde ter dagvaart, bewindhebber in de Dordtse kamer der Westindische 
Compagnie, lid van het curatorium der Latijnse school, weesmeester, 
stadsbibliothecaris en, met Samuel van Hoogstraten, Romeinsheer. De 
functie in genoemd curatorium zal ook wel de aanleiding zijn geweest 
tot zijn feestrede bij de opening van de nieuwe Latijnse school te Breda 
door Frederik Hendriks gemalin Amalia van Solms in september 1646.89 

Carpentier was op letterkundig gebied eenzelfde soort 'kringlid' als Van 
Nispen en Van Someren: ook hij was jurist en net als zijn vrienden 
schreef ook Carpentier vertalingen - onder andere van Guido kardinaal 
de Bentivoglio's Verhaelboecken -en, vooral, een veelheid aan gelegen
heidspoëzie.90 Gelegenheidsgedichten vielen uiteraard ook Carpentier 
zelf ten deel, zoals de "graf-spits" die Matthijs Balen bij zijn dood voor 
hem oprichtte, waarin de schrijver refereert aan het Rome-bezoek van de 
overledene in 1644, de dood van zijn twee vrouwen en zijn maat
schappelijke functies: 

"Helaas! Wat baat gesnik? De wangen staagh te droogen? 
Heer Roeland is niet meer, een zuyl van 't Capitool, 
Ну is de wees ontvremd, de boekery onttogen, 
Niet meer verzorger, van ons zoo Doorluchte School."91 

Eén van Carpentiere eigen lofdichten gaat vooraf aan de ook aan hemzelf 
opgedragen Britannias of herstelde majesteyt (1661) van Lambert van 
den Bosch.92 Sylvius, zoals hij bij zijn Latijnse naam ook wel genoemd 

89) [N.] Japikse, 'Carpentier (Pieter de)' en 'Carpentier (Mr Roeland de)', in: 
NNBW, II, k. 300 en 301, Breman en Rijken, Dichters in Dordt, 8-9; Thijssen-Schoute, 
Nederlands cartésianisme, 467, η 3 aid Van der Aa, Biographisch woordenboek. С, 
63; Balen, Dordrecht, 224, 265, 340, 341-342, 372, 397, 660, 663, 676, 933, 1305; 
Schotel, Illustre school, 240. Vgl Vcldhuijzen, Heeren, 45 

90) Japikse, 'Roeland de Carpenlier'. R. de Carpentier, Verhaelboecken van de Ver-
eenigde Landschappen van Nederland van den cardinael Bentivoglio (Rotterdam, 
Iohannes Naeranus, 1648) 91) Balen, Dordrecht, 224. 

92) Bijlage 1, nr. 17, A3r-A4v en A5r-v. W. A P. Smit, Kalhope in de Nederlan
den Het renaissanastisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850 I (Assen 1975) 
515-516. Neerlandica Traiectina. Bijdragen van het Instituut De Vooys voor Neder
landse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht XXII. 
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werd, behoorde tot de merkwaardigste figuren binnen de kring Hij stond 
maatschappelijk gezien duidelijk meer op het niveau van Matthijs Balen 
dan op dat van Van Nispen, Van Someren of Carpentier In 1620 geboren 
in Amsterdam werd Van den Bosch, na een apothekersbestaan m zijn 
geboortestad en een conrectorschap in Helmond, in 1654 conrector aan 
de Latijnse school te Dordrecht93 Mogelijk had hij daar al eerder 
contacten gehad, want al in 1641 was bij de Dordtse uitgever Jasper 
Gonssz onder de titel Wonderbaerlycken strydt tusschen de kickvorschen 
ende de muysen zijn vertaling van het Griekse parodistische epos Batra 
chomyomachia verschenen 94 Van Dalen noemde Van den Bosch in 
een lemma in het Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek een 
"broodpoeet", een bewering die door W. A P. Smit in zijn studie over 
het heldendicht in de Nederlanden - waarvoor hij het epische werk van 
Van den Bosch uitgebreid bestudeerde - dan wel niet met zoveel woor
den herhaald, maar toch wel ondersteund is 95 

In 1646 kwam Van den Bosch met zijn eerste epenbundel voor de dag, 
de Essays ofte poetische betrachtingen, bestaande uit een vertaling in 
verzen van Pubhus Papimus Statius' Thebais en uit twee oorspronkelijke 
stukken, de Belgias en de Mauritius Smit wees erop dat deze uitgave 
nog voor de auteur gedrukt was door Jacob Lescaille in Amsterdam, 
terwijl het jaar daarop onder een andere titel - Triodon, of'dryling, van 
heldendichten, waarmee expliciet duidelijk werd gemaakt wat het boek 
te bieden had - een herdruk verscheen met ook het drukkersadres van 
Lescaille in het impressum, doch zonder het "voor d'autheur". Blijkbaar 
had het boek zich in de verkoop zodanig bewezen dat de uitgever er 
brood in zag 96 Van den Bosch zou tot aan zijn dood nog een ongekend 
aantal publicaties op zijn naam brengen, maar op het epische vlak scheen 
zijn talent niet te liggen In 1648 verscheen van hem de Batavias, of 
Batavische Aeneas, een nabootsing van Vergihus waarin de mythische 
Bato de hoofdrol vervult In zijn opdracht aan Jeremías van Vliet, 
commandeur van de Verenigde Oostindische Compagnie, beklaagt de 

93) [J L ] van Dalen,'Bos (Lambcrtus van den)', in NNBW,lV,k 231-232, Smit, 
Kalhope, 445, H Krol, 'Heemstede als uitwijkplaats van Dordts zwart schaap Lam-
bertus van den Bos (Sylvius) (1620 1698)', Nieuwsbrief Oud-Hcemstede (1985) nr 43, 
3-12 

94) De Rynck en Welkenhuysen, De oudheid in het Nederlands, 122 
95) Van Dalen,'Lambertus van den Bos', к 231 en Smit, Aa/hope, 526-528, Van 

der Aa, Biographisch woordenboek, B, 301 geeft een zeer uitgebreide bibliografie 
96) Smit, Kalhope, 236 237, 446, 456, 460 481, De Rynck en Welkenhuysen, De 

oudheid in het Nederlands, 351 
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auteur zich over zijn gebrek aan talent en de ongunstige tijd. Het publiek 
had zijn Triodon onverschillig ontvangen en met de Batavische Aeneas 
wilde hij nog éénmaal zijn kunnen in het heldendicht beproeven, al 
twijfelde hij bij voorbaat aan zijn "kracht, die 'k meend in d'aenvang 
yets te lijden."97 Kalff stemde gretig in met Van den Bosch' geste van 
bescheidenheid: 

"Mijn slappe pen, niet wel geleert op kloecke streecken, 
En die maer al te veel betaemlijckheên ontbreecken."98 

Het meest heeft misschien Van den Bosch nog wel gestoken dat Vondel 
zijn Batavische Aeneas in diens eigen Vergiliusvertaling negeerde. Dit 
zou overigens verklaard kunnen worden uit de omstandigheid dat Van 
den Bosch in zijn Bato-epos de Hollandse graven als dè vaderlandse 
helden voorstelde en Vondel, diametraal tegenovergesteld, juist de bur
gers; misschien ook heeft Vondel zich gekrenkt gevoeld door Van den 
Bosch' aanval op zijn Maria Stuart en - in dezelfde lijn - diens 
misprijzende, met onder meer Jacob Westerbaan gedeelde opinie over 
zijn overgang tot het katholicisme.99 Het enige heldendicht dat Van den 
Bosch daarna nog publiceerde was het al eerder genoemde Britannias, 
een stuk dat, gezien de eerdere ontvangsten, de opdracht aan Carpentier 
en de louter van Dordtenaren afkomstige lofdichten, wel alleen binnen 
de lokale context erkenning zal hebben gevonden.100 

Naast heldendichten schreef Van den Bosch nogal wat aan de politieke 
actualiteit refererende historische toneelstukken waarin hij zijn en ander
mans staatkundige voorkeuren duidelijk naar voren liet komen. In zijn 
Carel de Negende anders Parysche bruyloft uit 1645, dat ook zonder 
drukkersadres verscheen en daarom waarschijnlijk op kosten van de 
auteur uitgegeven werd, verwoordt hij het standpunt van de vredespartij 

97) Smit, Kalliope, 491, verder over dit bock: 236, 447, 489-513. 
98) Kalff, Geschiedenis, IV, 435, ook geciteerd door Krol, 'Van den Bos', 3; vgl. 

Smit, Kalliope, 490. 
99) Smit, Kalliope, 434; Id., 'Het Baeto-epos dat geschreven werd', Verslagen en 

Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Taal- en Letterkunde (1971) 
nr. 1, 11-26, aid. 11-13. H. Duits, "De moordt schuilt onder bruiloftsklccn'. Twee 
spelen over de Parijse bloedbruiloft en de politieke actualiteit in het midden van de 
zeventiende eeuw', Spektator 10 (1980-1981) 323-338 en 11 (1981-1982) 396-410; 
hier aangehaald in: Id., Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de 
relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw (Amster
dam 1990) 51-52; Fr. Kossmann, 'Mr. Iohan Koencrding's letterkundige betrekkingen 
(Vondel, Westerbaen, Brandt, Jan Vos, S. Coster enz.)', Het Boek 12 (1923) 113-125, 
aid. 116, 123-124; Krol, 'Van den Bos', 9, n. 2 aid. 

100) Smit, Kalliope, 445, 448. 516-526. 
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door te wijzen op het gevaar van het machtige en agressieve Frankrijk 101 

Van den Bosch koos in staatkundig opzicht tégen verzet en rebellie en 
vóór het gevestigde gezag, wat hem niet altijd windeieren legde Zo 
bereikte zijn in 1648 verschenen vertaalde geschiedverhaal Napelsche 
beroerte, waarin de leider van een Napohtaanse opstand, Mas Amello, 
als een gevaarlijk oproerkraaier geschilderd werd, binnen minder dan 
tien jaar zijn vijfde druk.102 In 1660 en 1661 ventileerde Sylvius zijn 
sympathiserende opinie over het herstel van de monarchie in Engeland 
met een werk over een historisch thema, zijn laatste heldendicht, de 
Britanmas over Karel II, en met het verzamelen van een bundel Dordtse 
verzen over hetzelfde onderwerp, de Herstelde zeeg-tnomf, waaraan ook 
allebei de Van Hoogstratens meewerkten 103 De bibliografie van Van 
den Bosch is zeer uitgebreid, naast helden- en gelegenheidsgedichten, 
politiek getinte toneelstukken en zuiver historisch werk deed hij een uit 
het Engels vertaald zinnespel verschijnen, de Lingva, ofte strijd tusschen 
de tong, en de vyf zinnen, om de heerschappy, twee op de Batavische 
Arcadia van Johan van Heemskerk gebaseerde herdersspelen, de eerste 
Nederlandse vertaling van Cervantes' Don Quijote de la Mancha - met 
een lofdicht van Samuel van Hoogstraten -, galante romans, vertalingen 
uit het Latijn en enige Shakespeare-bewerkingen Van den Bosch kan 
waarschijnlijk met recht een veelschrijver en niet te vergeten -vertaler 
genoemd worden 104 Het is bijzonder jammer dat over de financieel-
economische aspecten van de relaties tussen Van den Bosch en zijn 
uitgevers nauwelijks iets bekend is, zoals dat overigens in het algemeen 
voor deze persoonlijk-zakelijke betrekkingen in de zeventiende eeuw 

101) Ibtd , 466, Duits, Bartholomeusnacht, 52 66, Worp, Drama en tooneel, I, 300 
102) D J Roorda, Partij en factie De oproeren van ¡672 inde steden van Holland 

en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen 1978) 13, η 3 aid 
Historische Studies uitgegeven vanwege hel Instituut voor Geschiedenis der Rijksuni
versiteit te Utrecht XXXVIII 

103) Supra, noot 56 en 92, bijlage 1, nrs 15 en 17 en bijlage 2, nr 13, Smit, 
/Calliope, 514, Van Dalen, 'Lambcrtus van den Bos', к 231 

104) Vgl o a Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde V (Groningen 
1910) 50. 54, 112-113, 121, 134, bijlage 1, nr 12, G Ρ M Knuvelder, Handboek tot 
de geschiedenis der Nederlandse letterkunde II (6e dr , 's-Hertogenbosch 1977) 540, 
Worp, Drama en tooneel, I, 329 330, 412, II, 11", 129, 151 en π 6 aid , De Rynck en 
Welkenhuysen, De oudheid in het Nederlands, 233, 351 Over Van den Bosch' ver
talingen, zie о a J A van Praag, 'De bronnen van de Dordrechtsche Arcadia (1662) 
en ι Suydt Hollantsche Thessalia (1663) van L van Bos', Neophilologus 15 (1930) 
81-84, Id , 'Nog cens 't Suydt Hollantsche Thessalia van L van Bos', Ibid 17 (1932) 
214 216 en Id , 'Nog een bron van L van Bos' Dordrechtsche Arcadia en Suydt 
Hollantsche Thessalia', Ibid 20 (1935) 271-272 
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geldt, anders zou het vermoeden dat hij werkelijk een broodschrijver was 
zeer goed bewaarheid kunnen worden. Eén aanwijzing is er in ieder geval 
wel: zijn hiervoor genoemde Lingva werd vertaald in opdracht van de 
kunstverzamelaar Marten Kretzer, regent van de Amsterdamse schouw
burg, op wiens schilderijenverzameling Van den Bosch in 1650 een 
lofdicht zou componeren.105 Zeker na 1671 had Van den Bosch een 
dergelijke inkomstenbron ook wel nodig, omdat hij toen van het stads
bestuur zijn ontslag had gekregen als conrector van de Latijnse school. 
In dat jaar was hij gedwongen met vrouw en dochter en enige kisten met 
boeken op een karos te vluchten naar Heemstede. Naar men zegt was dit 
wegens Van den Bosch' grove nalatigheid in zijn plichtsbetrachting en 
met name zijn verregaande dronkenschap. Uit de archivalische bronnen 
kan deze motivering niet meer aangewezen worden, maar wel uit de 
daarna ontstane polemiek tussen Van den Bosch en Joachim Oudaan en 
de daarin door de laatste gebruikte invectieven en beschuldigingen. De 
Rotterdammer zou zich gestoord hebben aan Van den Bosch' filippica's 
tegen Cornells de Witt, die verantwoordelijk was voor Van den Bosch' 
congé, nog na de dood van de burgemeester gepubliceerd in de Reysende 
Mercurius en Fransche Mercunus van de conrector.106 

Bij Van den Bosch' ontslag heeft waarschijnlijk ook meegespeeld de 
al jaren durende ongemakkelijke verhouding tussen de conrector en de 
bestuurderen der school. Het begon er al direct na zijn aanstelling mee 
dat Sylvius marchandeerde over zijn tractement. Men betrapte hem er in 
1656 op onderhandelingen te voeren met stad en predikanten van 

105) E Oey-de Vita, 'De wanen van Caspar Barlaeus ten tonele gevoerd in de 
herfst van 1648?', in. G van Eemeren en F Willaert, red , 't Ondersoeck leert Studies 
over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof dr L Rens 
(Leuven, Amersfoort 1984) 329-339, aid 329 en 337. η 4 aid 

106) К ter Laan, Letterkundig woordenboek ('s-Grwcnhage 1941) 60, Van der Aa, 
Biographisch woordenboek, B, 301; Van Dalen, 'Lambcrtus van den Bos', к 231; 
Smit, Kalliope, 415, [J Oudaan], Aanmerkingen op de beschuldigingen raakende de 
heeren gebroederen De Witten, van Lambert van den Bos in zynen Reysenden Mer
curius de selve heeren te last gelegt (ζ p. 1674) 5, Hendnx en Beyerman, Latijnse 
school, 23, Krol, 'Van den Bos', 3, 6-7, Schotel, ¡Ilustre school, 101 e.v en Van Wel, 
'Gymnasium', 10. vgl Oey-de Vita, 'Wanen van Barlaeus', 334; J. Melles, Joachim 
Oudaan Heraut der verdraagzaamheid (Utrecht 1985) 87-88, L Brummel, 'Rondom 
Joachim Oudaan's 'Haagsche broeder-moord", in. Opstellen door vrienden en colle
ga's aangeboden aan dr F К H Kossmann ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 
verjaardag en van zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam ('s-Graven-
hage 1958) 7-19, Geyl, Oranje en Stuart, 514 (Knuttel, 10606); J E Haijer, 'De moord 
op de gebroeders De Wut', Spiegel Historiad (1967) 417-424, L van Gemert, 'De 
Haagsche broeder-moord. Oranje ontmaskerd', Literatuur 1 (1984) 268-276. 
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Heusden die hem voor een conrectorschap in hun stad hadden gepolst. 

Omdat er "apparente schade" zou ontstaan door een eventueel vertrek 

van Van den Bosch - men waardeerde met name zijn fenomenale talen

kennis - werd hem toegestaan zes Latijnse scholieren tot commensalen 

aan te nemen om zo extra inkomsten te genereren. Tevens mocht hij 

kinderen van het Engelse hof te 's-Gravenhage onderwijzen in het Spaans 

en Italiaans 1 0 7 Toen hij in 1658 opnieuw ging klagen over zijn salaris 

werd hem 150 gulden toegezegd boven op de 550 gulden die hij reeds 

verdiende 1 0 8 In 16bl deed zich opnieuw een geschil voor toen er op 

school tumult tussen de leerlingen van de conrector en die van de rector, 

Cornells Schalckius, ontstond Sylvius had namelijk zijn pupillen ergens 

op een ongenoemde plaats buiten de school een tragedie (Dido naar 

Vergilius' Aeneis) laten opvoeren, hetgeen de jaloezie van Schalckius' 

leerlingen opgewekt en een competentiegeschil tussen meerdere en 

ondergeschikte veroorzaakt had 1 0 9 En ook daarna nog ontstonden er 

nieuwe geschillen, maar helaas blijft het een raadsel wat de "gewichtige 

moverende redenen" waren waarom Sylvius in 1664 verboden werd zijn 

pnvaatlessen op andere tijdstippen dan woensdag- en zaterdagochtend 

aan te bieden H 0 

Van den Bosch was een man die het materiele niet schuwde Als 

publicist bediende hij zich van tal van genres om de kost te kunnen ver

dienen Schama haalt Van den Bosch' verzamelbiografie Doorluchtige 

zeehelden aan als voorbeeld van een boek dat beantwoordde aan de 

behoefte van het publiek aan verhalen over de grote vaderlandse mannen 

van hun tijd Duits, die recentelijk twee van Van den Bosch' toneel

stukken analyseerde voor zijn proefschrift over de relatie tussen politiek 

en toneel in het midden van de zeventiende eeuw, meent dat deze auteur 

een goed gevoel had voor de vraag op de lezersmarkt en als "handige 

journalist" actuele politieke kwesties verwerkte in zijn met vele sensatio

nele elementen doorspekte historische werk i n 

107) GAD, Archief Curatoren van het Gymnasium, inv nr 1, Resolutien van 
scholarchcn en curatoren, 1627-1794, f 82 85 

108) Ibid , f 93, 98 109) Ibid , f 100-101 
110) Ibid , f 109, vgl Krol, 'Van den Bos', 11, Schotel, Illustre school, 112-113 
111) Schama, Embarrassment of riches, 248 en 638, η 46 aid, ook 278, J ten 

Bnnk, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Amsterdam 1897) 495, Η Duits, 
' ' Dat Hollandt hier uit leer aan wien het zy verplicht' Willem van Oranje als toneelheld 
m het tijdperk van de 'ware vnjheid", Voortgang 6 (1985) 249-284 en ld , 'Lamben 
van den Bosch als pleitbezorger van het stadhouderschap', in Van Eemeren en Wil-
laert, 't Ondersoeck leert, 341-352, hier aangehaald naar ld, Bartholomeusnacht, 
121 122, vgl Schotel, Illustre school, 101 Zie Осу-de Vita, 'Wanen van Barlaeus', 

136 IV, 3 



In 1661 droeg Van den Bosch zijn Historie van Kar el II op aan Willem 
van Blijenberg112, het laatste lid van de Dordtse vriendenkring dat ik hier 
wil behandelen. Geboren in 1632 als zoon van de "lywatier" Laurens 
Jansz van Blijenberg maakte hij in de late jaren 1650 fortuin als koopman 
in granen. Via zijn schoonvader Pieter van Wezel kreeg hij in 1657 het 
stedelijk ambt van pondgaarder toebedeeld, waarna Van Blijenberg vanaf 
1666 tot aan zijn dood in 1696, lange tijd in coöperatie met zijn zwager 
en buurman Wouter Blonck, weer het koopmansberoep uitoefende. Dit 
deed hij op profijtelijke wijze, want blijkens het kohier voor de belasting 
op de tweehonderdste penning uit 1689 waren zijn bezittingen toen zo'n 
25.000 gulden waard. Inmiddels was de koopman ook doorgedrongen tot 
het stadsbestuur. Vanaf het Rampjaar bekleedde hij ettelijke posten in 
diverse colleges: Van Blijenberg was onder andere één der Goede Luiden 
van Achten, thesaurier der reparation, thesaurier van het groot comptoir 
van de stad, schepen, voorzitter van de schepenbank, Oudraad en wees
meester.113 

Hoewel Van Blijenberg wel enige verzen nagelaten heeft, zoals die in 
de door Lambert van den Bosch uitgegeven Herstelde zeeg-triomf van 
Karel de Tweede en in het voorwerk van Matthijs Balens Beschryvinge 
van Dordrecht11*, is hij in de geschiedenis meer bekend gebleven als de 
ondermaatse opponent van Baruch de Spinoza. Zijn beeld vertoont daarin 
een parallel met dat van Van den Bosch: zoals de dronken conrector in 
zijn epen vergeleken werd met Vondel en de mindere werd bevonden en 
zijn absorptie van de invloeden van P. C. Hooft door Kalff misprijzend 
werd afgedaan115, zo maakte K. O. Meinsma zich in zijn bekende studie 
vrolijk over de tot mislukken gedoemde pogingen van de in filosofisch 
opzicht niet onverdienstelijke, maar eenvoudigweg te weinig begaafde 
Dordtse granenkoopman om het superieure denken van de Amsterdamse 
wijsgeer met steekhoudende argumenten te ondergraven. Hoewel Van 
Dalen dit beeld van Meinsma (en Johannes van Vloten) wel enigszins 
corrigeerde en zijn voorganger diens vooringenomen sarcasme verweet, 

334-336 voor een kort overzicht van de waardering van Van den Bosch in de literatuur; 
Oey-de Vita zelf kent hem de meeste verdienste toe als vertaler. 

112) Smit, /Calliope, 514; J. L. van Dalen, 'Willem Laurensz. van Blijcnbergh', De 
Tijdspiegel (1908) II, 344-369, aid. 349. 

113) [J. L.] van Dalen, 'Blijenbergh (Willem van)', in: NNBW, II, k. 170-172 en 
Id., 'Van Blijenbergh', 345-348; vgl. Id., Geschiedenis van Dordrecht, 428-429; Van 
der Aa, Biographisch woordenboek, B, 206; Balen, Dordrecht, 71, 1270 en N83r-v. 

114) Van Dalen, 'Blijenbergh (Willem van)', k. 170 en Id., 'Van Blijenbergh', 
349-351; bijlage 1, nrs. 13, 25. 115) Supra, noot 98. 
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moest ook hij tot de conclusie komen dat Van Blijenberg "tegen den 
wijsgeer niet was opgewassen".116 Om een indruk te verschaffen van Van 
Blijenbergs debat met Spinoza volstaat het hier een korte schets te geven, 
zonder al te diep in te gaan op de wijsgerige implicaties. 

Voor zover nu valt na te gaan begon Van Blijenberg zich in het begin 
van de jaren 1660 op wijsgerig terrein te begeven. Op 10 januari 1661 
immers is de brief gedateerd die hij aan Samuel van Hoogstraten schrijft 
en waarin hij zijn opinie omtrent de verhouding tussen geest en lichaam 
op betogende wijze uiteenzet.117 Deze gedachten komen overeen met de 
denkbeelden zoals hij die verwoordt in zijn in 1663 voor het eerst 
verschenen tractaat De kennisse Godts en godts-dienst, beweert tegen 
d'uytvluchten der atheisten.n* In het eerste boek hiervan neemt de auteur 
stelling tegen de atheïsten door te beweren dat het menselijk concept van 
gebrekkigheid en onvolmaaktheid het bestaan van een volmaaktheid tot 
oorzaak moet hebben, welke volmaaktheid dan ook volgens Van Blijen
berg God is. In het tweede boek behandelt hij zijn cartesiaanse, strikte 
onderscheid tussen lichaam en ziel en in het derde en vierde boek 
probeert Van Blijenberg te bewijzen dat de Heilige Schrift zijn oorsprong 
in God vindt.119 

Toen in 1664 Spinoza's Renati des Cartes Principia philosophiae met 
de toegevoegde Cogitata metaphysica verschenen was, moest dit uiter
aard op Van Blijenberg een prikkelende uitwerking hebben. Inderdaad 
nieuwsgierig geworden schreef hij Spinoza op 12 december 1664 een 
brief waarin hij opheldering vroeg omtrent de vraag of Spinoza meende 
dat God ook oorzaak van het kwaad kan zijn. Dit was immers het logisch 
uitvloeisel van Spinoza's de menselijke wil uitsluitende strenge deter
minisme. En het was een propositie die Van Blijenberg, al was hij nog 
zo'n rechtgeaard cartesiaans rationalist, met geen mogelijkheid kon 
aanvaarden, zoals hij ook in zijn brief naar aanleiding van het antwoord 
van Spinoza, in januari 1665, duidelijk stelde.120 In feite liep hierop het 

116) Van Dalen, 'Van Blijcnbergh', 344-345, citaat op 345. 
117) Infra, noot 129. 
118) Helaas is dit werk alleen bekend van de tweede druk uit 1671, hetgeen de 

manier waarop Van Blijenberg zijn eerste contacten met Spinoza verwerkte, vooralsnog 
onachterhaalbaar maakt (L. van Bunge, Johannes Bredenburg (1643-1691) Een Rot
terdamse collegium in de ban van Spinoza (z.p. 1990) 42 en 80, n. 174 aid.; Mcinsma, 
Spinoza, 229 en n. 2 aid.). 119) Van Dalen, 'Van Blijenberg', 351-363. 

120) Willem van Blijenberg aan Baruch de Spinoza, 12 december 1664, gepubli
ceerd in: F. Akkerman, H. G. Hubbeling en A. G. Westerbrink, eds., Spinoza Briefwis
seling, vertaald uit het Latijn en uitgegeven naar de bronnen alsmede van een inleiding 
en van verklarende en tekstkritische aantekeningen voorzien (2e dr.; Amsterdam 1992) 
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verdere debat stuk. Van Bhjenberg weigerde datgene voor waar aan te 
nemen wat zijn verstand hem weliswaar oplegde te erkennen, maar in 
tegenspraak was met de in de Schrift geopenbaarde waarheid; Van 
Bhjenbergs twee bronnen van gezag waren niet gelijkwaardig: 

"het eene is het klaer en distinct begrip van mijn verstant, het ander 
is het geopenbaerde Woort of de wil van God, na het eenen trachte 
ick een beminer vande waerheyt te sijn, maer na beijde tracht ick een 
christelijck philosoph te sijn, en wanneer het na een langh ondersoeck 
mocht gebeuren, dat mijn naturlijcke kennis, of scheen te strijde met 
dit Woort, of niet alte wel daer mede kon over een gebracht werden, 
soo heeft dit Woort soo veel aensien by mijn, dat de begrippen die ick 
mijn inbeel klaer te sijn liever süspecteer, als die te stellen boven en 
tegen die waerheijt die ick mijn in dat boek meen voorgeschreve te 
vinden"i2i 

Spinoza zelf zag snel genoeg in dat een discussie niet vruchtbaar kon 
zijn als zij beiden niet althans dezelfde fundamentele uitgangspunten 
deelden. Hij zag bovendien in dat Van Bhjenberg in intellectueel opzicht 
zijn mindere was en probeerde zich daarom van zijn opponent te ontdoen. 
Van Blijenberg van zijn kant deed nog enkele verwoede epistolaire 
pogingen Spinoza van de onjuistheid van diens uitgangspunten te over
tuigen en bracht zelfs in maart 1665 een bezoek aan Voorburg, maar 
nadat er nog een aantal brieven gewisseld waren, werd de corres
pondentie in juni van dat jaar gestaakt, een halfjaar nadat ze begonnen 
was.122 

Al snel echter had Van Blijenberg een nieuwe bezigheid: de verdedi
ging van de Utrechtse predikant Cornells Gentman tegen de ongenoemde, 
'zich als een doopsgezinde voordoende sociniaanse aanvaller', - de 
gewezen Dordtse oudste en Rotterdamse collegiant Jacob Ostens - , in 
wie Van Blijenberg het gevaar van een ongebreideld rationalisme te lijf 
ging.123 Ook Spinoza's in 1670 verschenen Tractatus theologico-poli-

153-157, zie ook de bnef van Spinoza aan Van Blijenberg van 5 januari 1665 {¡bid, 
158-163), Van Bunge, Bredenburg, 41-42, Van Dalen, 'Van Blijenbergh' 364, Mcins-
ma, Spinoza en zijn kring, 229-231 

121) Van Blijenberg aan Spinoza, 16 januan 1665, gepubliceerd in Spinoza Brief
wisseling, 164-184, aid 164, vgl Meinsma, Spinoza en zijn kring, 231 

122) Van Blijenberg aan Spinoza, 19 februari en 27 maart en Spinoza aan Van 
Blijenberg, 28 januan, 13 maart en 3 juni 1665, gepubliceerd in. Spinoza Brief
wisseling, 185-212 en 216-217 H G Hubbeling, Spinoza (3e dr, Baam 1989) 54. 
Ambo-Wijsgeng 

123) W. van Blyenbergh, Socimaensche ziel onder een mennoniusch kleedt ofte 
antwoorde op de duplijcke van een ongenoemt sociniaen tegens de verdedighde aen-

IV, 3 139 



ticus werd door Van Blijenberg in een aan de regering van Dordrecht 
opgedragen betoog op hetzelfde punt aangevallen. Ook hier was de 
verhouding tussen ratio en Openbaring in het geding. Fel trok hij van 
leer in een betoog dat waar het ook maar de kans kreeg niet naliet 
Spinoza's verderfelijkheid aan de kaak te stellen - de geattaqueerde 
reageerde er niet meer op.124 In 1682 trad Van Blijenberg nog éénmaal 
op, zijn standpunten herhalend, in zijn Wederlegging van de Ethica of 
zedekunst van Benedictas de Spinosa, waarin hij wel wilde aannemen dat 
"in rerum natura nullum datur contingens", maar niet dat "omnia ex 
necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum 
et operandum."125 Uiteindelijk, zo vat Van Bunge de oorzaak van de 
onverenigbaarheid van Van Blijenbergs standpunt met dat van zijn oppo
nent samen, komt heel Van Blijenbergs denken neer op zijn onwrikbare 
overtuiging dat de zwakheid van de menselijke filosofie het altijd moet 
afleggen tegen de theologie omdat "de Godts-geleertheyt die door Godts 
Openbaringe aen ons geschiet, noyt kan feylen."126 Of, zoals Meinsma 
het misprijzend formuleerde: "waar zijn verstand in botsing kwam met 

teykemngen van de E D Cornelius Gentman, predikant tot Utrecht (Utrecht 1666), 
Van Dalen, 'Van Blijenbergh', 365 en Id., 'Blijenbergh (Willem van)', к 171 (Van 
Dalen citeert de titel beide malen verkeerd), Van Bunge, Bredenburg, 40-41; Id., Ά 
tragic idealist: Jacob Ostens (1630-1678)', Studia Spmozana 4 (1988) 263-279, aid. 
270 e.v. en Id.,'De Rotterdamse collegiant Jacob Ostens ( 1630-1678)', De Zeventiende 
Eeuw 6 (1990) nr. 2, 65-81, aid 73 e ν 

124) W van Blyenbergh, De waerheyt van de chnstelijcke godtsdienst en de autho-
riteyt der Η Schriften of een wederlegginge van dat godi-lasterlycke boeck, ge-
noemt Tractatus theologico politicus (Leiden, Daniel van Gaesbeeck, 1674), Meinsma, 
Spinoza en zijn kring, 387-388; Van Dalen, 'Van Blijenbergh', 366; vgl. de aante
keningen in Spinoza Briefwisseling, 460-461; Van Bunge, Bredenburg, 144 e v., vgl. 
171, η. 124 aid: Spinoza's bibliotheek bevatte wel een exemplaar van Van Blijenbergs 
Waerheyt {Catalogus van de bibliotheek der Vereniging het Spinozahuis te Rijnsburg 
(Leiden 1965) nr. 16); is dit verband met Van Blijenberg ook de reden dat Spinoza 
eveneens Van den Bosch' Historie van Karel II (opgedragen aan Van Blijenberg) en 
de Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede (met verzen van Van Blijenberg) in zijn 
bibliotheek had {¡bid , nr lóO)"? 

125) W. van Blyenbergh, Wederlegging van de Ethica of zedekunst van Benedictus 
de Spinosa (Dordrecht, weduwe van Jasper en Dirck Gons, 1682); Van Dalen, 'Van 
Blijenbergh', 366-369; Van Bungc, Bredenburg, 43 en 130, n. 178 aid 

126) Van Blyenbergh, Waerheyt, 405; geciteerd in. Van Bunge, Bredenburg, 150 
W. N A. Klever, 'Spinoza interviewed by Willem van Blijenbergh', Studia Spinozana 
4 (1988) 317-320 suggereert dat Van Blijenberg in zijn Waerheyt, 386 letterlijke 
passages uit zijn gesprek met Spinoza uit maart 1665 weergeeft: vgl hiervoor echter 
E. O. G H[aitsma] M[ulier], bespreking van W. N A Klever, Verba etsententiae Spi-
nozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1685) on Benedictus de Spinoza (Amster-
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de eenmaal aangeleerde Schriftverklaring, daar blies onze Dordtenaar 
gewilliglijk zijn kaarsken uit, lei zijn verstand het zwijgen op."127 Van 
Blijenbergs laatste filosofische activiteiten tenslotte verrichtte hij in een 
correspondentie, begonnen met de Amsterdamse anti-spinozist en in de 
wijsbegeerte liefhebberende koopman Willem Deurhoff, welke later 
werd gepubliceerd. Deze correspondentie werd gevoerd naar aanleiding 
van stellingen in Balthazar Bekkers Betoverde weereld. Om strijd ver
wierpen beide auteurs het denkbeeld van de werking van de ziel op het 
lichaam, of omgekeerd.128 

Overigens probeerde Van Blijenberg ook Samuel van Hoogstraten van 
zijn meningen te overtuigen. In een brief van begin 1661 zet de eerste 
omstandig zijn gedachten uiteen omtrent de strikte scheiding tussen 
lichaam en geest.129 Maar net als Spinoza probeerde ook Samuel de 
discussie met zijn vriend te ontwijken. Niet omdat hij meende dat zijn 
correspondent beneden zijn maat was, maar eerder omdat hij zijn vingers 
niet wilde branden aan deze of een andere gevoelige dogmatische 
materie. Na duidelijk te hebben laten blijken dat hij in het algemeen een 
hekel had aan het drijven van religieuze fanatici, zoals hij die tijdens zijn 
verblijf in Engeland tegenkwam, stelde de schilder dat hij vóór alles toch 
gewoon de veilige middenweg van de publieke kerk wilde blijven 
bewandelen: 

"Ik zuchten in mij zelf ziende hoe wijt de gevoelens vervremden 
wanneer zij den toom des doolgeests vierende eenmaal afwijken van 

dam & Maarssen 1991) Varia Spinozana I, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 558. 

127) Meinsma, Spinoza en zijn kring, 229; vgl. [J. Duijkerius], Vervolg van 't leven 
van Philopater .. (Groningen 1697) 152-153, waar een ongeveer gelijke kritiek geuit 
wordt (zie: Van Bunge, Bredenburg, 150 en 171, n. 121 aid.). 

128) W. van Blijenbergh en W. Deurhoff, Klaare en beknopte verhandeling van de 
natuur en werkinge der menschelijke zielen, engelen en duivelen . (Amsterdam, J. ten 
Hoom, 1692) (Knuttel. 13863); Van Dalen, 'Van Blijenbergh', 369-370; Id., 'Blij
enbergh (Willem van)', k. 171-172; Van Bunge, Bredenburg, 163 en 174, n. 177 aid.; 
А. С. Fix, 'Willem Deurhoff (1650-1717): merchant and philosopher', Geschiedenis 
van de Wijsbegeerte in Nederland Documentatieblad Werkgroep "Sassen" 1 (1990) 
153-168, aid. т.п. 154-156 en 158 e.V.; W. P. С. Knuttel, Balthasar Bekker De bestrij
der van het bijgeloof ('s-Gravenhage 1906; herdr. Groningen en Castricum 1979) 228; 
Thijssen-Schoute, Nederlands cartésianisme, 220-221. 

129) Willem van Blijenberg aan Samuel van Hoogstraten, 10 januari 1661: KB, Hs. 
121 D 8; gepubliceerd in: A. J. Paulus, 'Een brief van Willem van Blijenbergh aan zijn 
neef en vriend Samuel van Hoogstraten', Chronicon Spinozanum 3 (1923) 337-340 en 
in: SvH, 56-58, nr. 65. 
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de openbare en bekende kerke Zij die haar eijgen kenmsse meerder 
zekerheit toeschrijven als het dagelyks beproefde gevoelen zijn bij 
haar zelven ongerust, in haren ijver te benoemen maar in haar opstaan 
strafbaar, daar en is geen zekerder ruste als in den schoot der ware 
kerke te slapen, daarentegen niets ongewisser als een meuwgesmeedt 
gevoelen Derhalven schoon ik nieuwsgiench ben geweest om van iets 
te twistredenen, zoo en acht ik niets als de koord van de kerk, en 
schoon mijn eijgen vernuft mij somtijts iets verzekert, zoo wil ik 
echter noit iets vaststellen als het geen dat ik weet dat men geloven 
moet Oit heb ik getracht voornamelijk met uws gelijk van hooge 
geheimen te twistredeneren, maar hebbe echter zoo grooten schrik van 
door eijgen neuswijsheit den gemenen wegh af te gaan in iets nieuws 
vast te stellen, als ik walging hebbe van hen die door een al te groóte 
vnjheit alles verloochenen na te volgen De groóte en gemeine weegen 
zijn gemeenlijk vol wagenspooren en beslijkt doch echter veijhchst 
Zoo houd ik het gemeene gevoelen, schoon met veel beuselen ver
mengt, zekerst " 

Waarmee Van Blijenberg duidelijk mocht zijn dat wat Samuel betrof het 
debat gesloten was 13° 

Rond en na 1648 hebben Samuel en Frans van Hoogstraten de mensen 
die hier ieder een korte biografie toebedeeld kregen in Dordrecht ont
moet Hun intellectuele activiteiten en sociale achtergronden zijn nogal 
verschillend Van den Bosch was een soort journalist, Van Blijenberg 
een wijsgerig polemist, Carpentier behoorde tot de regenten-klasse, 
terwijl Matthijs Balen moest bedelen om een stadsambt Misschien lijken 
de lotgevallen van Van Nispen en Van Someren nog het meest op elkaar 
omdat ze beiden juridische carrières doorliepen en die carrières allebei 
buiten Dordrecht voortzetten Deze verschillende typen geven een staal
kaart van de overige leden van de Dordtse dichtersgroep Zo was de 
veelzijdige en geleerde Margaretha van Godewijck een dochter van 
Pieter van Godewijck, praeceptor aan de Latijnse school in de tijd dat 

130) Samuel van Hoogstraten aan Willem van Blijenberg, 2 augustus 1662 GBR, 
Hs 14 A 10, gepubliceerd 'Twee brieven', 62 64 en in SvH, 59-60, nr 71 Uit 
Samuels gedicht 'Aen de nieuwe swermgeesten' in bijlage 1, nr 10, E5v lijkt een 
zelfde geest te spreken "Verbhnt gespuis der hellen' 

Zoo opgesmuykt mei schijn van hcmclzucht, 
Ooimoedig, macr in 't harte boos en fel, en 
Van nyt en spijl bevrucht" 
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Van den Bosch er conrector was.131 Cornells van Overstege, aan wie 
Adriaan van Nispen zijn Grieksche Venus opdroeg, bekleedde vele 
ambten bij de overheden die de het Dordtse omringende poldergebieden 
bestuurden, terwijl Cornells van der Staey à Colybrant eveneens lid der 
Dordtse advocatuur was. Van Overstege staat, net als Van Nispen en de 
geciteerde Van Someren, bekend als een dichter die vele minnevers
jes aan allerhande genoemde en ongenoemde jonge Dordtse juffers 
richtte.132 

De achtergronden van Samuel en Frans van Hoogstraten komen 
gedeeltelijk overeen met die van Van Nispen, Van Blijenberg en con
sorten. Zo waren zij net als Balen en Van Nispen doopsgezind en 
bekleedden zij - met name Samuel - lucratieve overheidsambten, al 
behoorden zij nooit - zoals Van Blijenberg en Carpentier - tot degenen 
die jaar in jaar uit altijd wel ergens op het pluche van de stadsregering 
zaten. Een belangrijk verschil doet zich voor in de opleidingsniveaus: de 
universitair geschoolde juristen Van Nispen, Van Someren en Carpentier 
hadden een heel ander soort intellectuele bagage dan de typische auto
didacten Van Blijenberg, Balen, Van den Bosch en Frans en Samuel van 
Hoogstraten. 

In wijder perspectief gezien moet echter niet vergeten worden dat deze 
figuren in sociaal-economisch opzicht allen lid waren van een bepaalde 
groep. Met uitzondering van de merkwaardige Lambert van den Bosch 
(die om zijn positie als conrector óf omdat hij onvermogend was beroep 
kon doen op exemptie?) en de in 's-Gravenhage woonachtige Van Nispen 
komen zij allen voor in de kohieren van de 200e penning uit de tweede 
helft van de eeuw. Van de naar schatting ruim 20.000 inwoners van 
Dordrecht rond 1675 kwamen er slechts ruim 500, dus minder dan drie 
procent, in aanmerking voor deze heffing.133 Wel liepen de bedragen 
waarvoor men aangeslagen werd nogal uiteen: in 1652 beliep het ver
mogen van Roeland de Carpentier 26.000 gulden en dat van Johan van 
Someren 18.000 gulden; in 1672 stond dat van Carpentier voor 30.000 
gulden genoteerd, maar dat van Willem van Blijenberg voor slechts 

131) [P.] Jacobse, 'Godewijk (Margaretha)' en 'Godewijk (Pieter)', in: NNBW, 
VII, к. 476-477 en 477-479; Scheltema, 'Dichtschool', 86-93, 130. 

132) Schotel, 'Van Overstege', 403, 404-405; Id., Illustre school, 226; Van Dalen, 
'Van Overstege', 33, 41-43; Id., 'Colibrant (Comelis à Staeyen à)', in: NNBW, I, k. 
625 en Id., 'Staey Kolybrant (Mr. Comelis van der)', in: Idem, IV, k. 1262-1263. 

133) A. M. van der Woude, 'Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Ne
derlanden 1500-1800', in: NAGN, V, 102-168, aid. 137 en GAD, OASD, inv. nr. 4349, 
kohier van de 200e penning 1672. 
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12.000 gulden, terwijl Matthijs Balen slechts 1.000 gulden bezat.134 De 
leden van de groep waarbinnen Samuel en Frans opereerden, verschilden 
onderling dus nogal, maar vormden wel in sociaal-economisch opzicht 
onderdeel van een redelijk goed te onderscheiden groep. 

Belangrijk voor ons betoog is voorts de verhouding tussen otium en 
negotium die in het leven van deze Dordtenaren bestond. Niet verwon
derlijk is dat zij allen in hun dagelijkse bestaan activiteiten ontplooiden 
die men niet direct in verband zou brengen met de beoefening der 
letteren. De enige uitzondering is misschien Lambert van den Bosch die 
waarschijnlijk in staat was tussen zijn onderwijzende en schrijvende 
activiteiten, met name in zijn drama's en vertalingen, een praktische 
verbinding te maken. Degene wiens produktie qua volume dat van Van 
den Bosch het dichtst benaderde, Willem van Blijenberg, moet in een 
luxueuze positie verkeerd hebben om zoveel tijd, aandacht en energie te 
kunnen besteden aan zijn uit enige duizenden bladzijden druks aan 
oorspronkelijke, filosofische polemiek bestaande oeuvre. Ook bij de Van 
Hoogstratens heeft een vorm van interactie tussen beroepswerkzaamhe
den en letterkundige vnjetijdsbeoefening voortdurend een rol gespeeld. 

In de volgende paragraaf zal nagegaan worden op welke wijze Samuel 
en Frans van Hoogstraten zich in de kring van Dordtse dichters, waaruit 
hier een aantal kopstukken is beschreven, vestigden en er na hun entrée 
verkeerden. 

4. Samuel en Frans van Hoogstraten in de kring 
Op 9 april 1644 promoveerde de Dordtse rentmeesterszoon Bernardus 

Pandelaert in Utrecht tot doctor medicinae. Ter gelegenheid hiervan 
vestigde zijn leermeester in een eerdicht de aandacht op de bijzondere 
omstandigheid dat Pandelaert niet alleen een kundig geneesheer, maar 
daarnaast ook een verdienstelijk dichter was. Dit bracht de schrijver zelfs 
tot een analogie met de fameuze arts en geleerde filoloog Josephus Justus 
Scaliger. Van zijn dichterschap had Pandelaert in 1640 blijk gegeven met 
een bundel Ну mm of lof sangen op de christelycke feestdagen en het jaar 
daarvóór met twee lofdichten op de magistrale triomf die admiraal 

134) GAD, OASD, inv nr 3979, kohier van de 200e penning, 1652, f. 51v en 62r 
(vgl inv nr 3987, f 89v) en inv nr. 4349, f 2r, 62r en 126v (vgl. inv. nr. 4344, kohier 
200e penning, 1667, eerste termijn, f 2r en 48v, inv nr. 4345, idem, tweede termijn, 
f 2ren48v, inv nr 4346, idem, 1668, eerste termijn, f 2r en 47v; inv. nr 4347, idem, 
tweede termijn, f 2r en 47v en inv nr 4348, idem, 1669, f 2r en 47v voor vermel
dingen van Roeland de Carpentier en Willem van Blijenberg, de njksten onder het 
behandelde gezelschap) Vgl Melles, Vondel, 26-34, 48 
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Maarten Harpertsz Tromp tegen de Tweede Spaanse Armada op de rede 
van Duins had behaald. Bescheiden merkte Pandelaert aan het einde van 
één van deze twee gedichten op dat "Is de jonckheyt al te teer, soo 
verdient de wil noch eer."135 

Toen deze jonge medicus en poëet rond 1645 in Dordrecht terugkeerde 
vond hij zichzelf terug in een lokale traditie, gevestigd door de zich toen 
aan het einde van hun carrière en leven bevindende Johan van Bever-
wijck en Cornells van Someren die beiden ook dezelfde vaardigheden in 
één persoon gecombineerd hadden. Mogelijk is via Van Beverwijck -
voor wiens scheurbuik-tractaat Samuel in 1642 etsen had vervaardigd136 

- het contact tot stand gekomen tussen Van Hoogstraten en Pandelaert 
waarvan we de neerslag vinden in het eerste nummer van de bibliografie 
van de jonge artiest. Die eersteling is een publicatie uit 1648 waarin 
Samuel met drie anderen, allen doopsgezind, een Vrevgt-banier uithangt 
over de onverwachte genezing van een vreselijke ziekte die Pandelaert 
had getroffen. Pandelaert behoorde zelf voor zover bekend niet tot de 
doopsgezinden, maar dezen hadden wel reden om met hem te sympathi
seren.137 Zo is een resolutie bekend van de Dordrechtse Oudraad waarin 
de heren noteren Pandelaert een jaarwedde toe te kennen als buiten
gewoon stadsdokter omdat hij "synen goeden ijver ende affectie tot het 
cureren ende visiteren van de arme en onvermogende gemeente getoond 
had sonder belooninge daervoor te genieten."138 Het is bekend dat ook 
doopsgezinden veel aandacht aan armenzorg besteedden: wie zich bij de 
broederschap aansloot kon erop rekenen dat haar leden graag bereid 
waren ook aardse goederen met de nieuwe geloofsgenoot te delen.139 

Maar waarschijnlijk vloeide Samuels betrokkenheid bij de plano ter 
gelegenheid van Pandelaerts genezing voort uit eerdere, al bestaande 
contacten met de Dordtse kring waarvan Pandelaert en Samuel al langer 
deel uitmaakten. Dit zijn contacten die bij gebrek aan documentatie nu 
eenmaal niet meer reconstrueerbaar zijn. Dat die banden op het moment 
van het verschijnen van de Vrevgt-banier al enige tijd bestonden, wordt 
gesuggereerd door het bestaan van de huwelijksdichten die Pandelaert en 

135) Van der Aa, Biographisch woordenboek, P-Q-R, 24; [J. L.] van Dalen, 'Pan
delaert (Dr. Bemardus)', in: NNBW, V, k. 435-436. 

136) Supra, paragraaf 1. 
137) Bijlage 1, nr. 1; SvH, 36, nr. 13. Pandelaert komt althans niet voor in het 

doopsgezinden-memoriaal op zijn sterfjaar 1653 (GAD, DTB 78, f. 211); vgl. Van 
Dalen, 'Dichtschool', 169; Scheltcma, 'Dichtschool', 107 en n. + aid.; Balen, Dor
drecht, 1278. 138) Van Dalen, 'Pandelaert', k. 436. 

139) Zie: Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 349. 
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Samuel bijdroegen aan Cornells van Oversteges echtverbintenis met 
Johanna Cools in maart 1649.140 

Onder Samuels vers staan nog een gedicht van Matthijs Balen, één 
van Tieleman van Bracht en nog één van Jacob Jansz de Mol. Erg veel 
informatie leveren deze verzen niet op, alle beschrijven ze volgens 
eenzelfde trits de aanval van het "grousaam dier", het "bleeke spook" 
van de dood, de strijd van de zieke en tenslotte diens overwinning in het 
triomfantelijk verdrijven van het "draaken-spogh". Geen van de vier 
schrijvers - behalve Matthijs Balen één maal - richt zich rechtstreeks tot 
Pandelaert, allen spreken zij over hem in de derde persoon.141 Literaire 
conventies kunnen zulks geeist hebben, maar het heeft er ook veel van 
weg alsof de afstand tussen ieder van hen kleiner was dan die tussen 
Pandelaert enerzijds en Van Hoogstraten, Balen, Van Bracht of De Mol 
anderzijds. Het feit dat zij allen doopsgezinden waren, wijst daar reeds 
op. Die gedeelde mennonitische gezindheid duidt tevens op een hierbo
ven al gesuggereerd verband tussen Samuels eerste literaire activiteiten 
en de religieuze denominatie waartoe hij toen (nog) behoorde.142 

De doopsgezinde broederschap was in elke stad een vrij kleine en 
relatief besloten gemeenschap. Als we uitgaan van een door Van Deursen 
geschat cijfer van zeven procent doopsgezinden op de bevolking van 
Amsterdam in 1614 en in aanmerking nemen dat hun aandeel in die stad 
relatief groot was, dan kan de door de magistraat slechts met enige 
terughoudendheid getolereerde gemeente in Dordrecht niet uit erg veel 
meer dan duizend mensen (vijf procent) bestaan hebben, van wie er 
ongeveer 250 tot de gedoopte lidmaten behoorden.143 Misschien is dit 
aantal nog wel te hoog geschat, want in een jaar als 1648 werden slechts 
dertien nieuwe lidmaten aangenomen en dan was dit nog een aantal dat 

140) Infra Zie:Schotel,'GeslachtVanHoogstraten',385, VanDalen,'Dichtschool', 
167-168 Jakobus van Hoogstraten schreef "Samuel, de schilderschool ontworstelt, 
zette zig te Dordrecht zijne geboorteplaats ter neder, daer hij door penceel en digtpen 
welhaest den roem van vemuftigcn jongeling onder zijne tijdgenooten verkreeg " (geci
teerd in: SvH, 26, Roscam Abbing, 'Jan van Hoogstraten', 4) Vgl Van der Aa, 
Biographischwoordenboek,V\\\ 2,1151, Veth,'Samuel van Hoogstraten', 132;Brusaii, 
Samuel, 41-48 141) Bijlage 1, nr 1 

142) Supra, paragraaf 1 De initiaal van Samuels vers is gevat in een prent die de 
doop van Jezus Christus door Johannes de Doper voorstelt, met een verwijzing naar 
Mattheus 3: het verband tussen deze bijbelplaats en Samuels vers is mij niet duidelijk 

143) Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 340, Van der Woude, 'Demo
grafische ontwikkeling', 137, Blaupot ten Cale, Holland, Zeeland, I, 209 en Van 
Gelder, Getemperde vrijheid, 93, Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 803-804 

146 IV, 4 



menig jaar niet gehaald werd: in 1641 waren het er slechts vijf, in 1645 
evenveel en in 1651 tien.144 In zo'n kleine en besloten gemeenschap is 
het niet moeilijk geweest voor mensen met literaire belangstelling als 
Balen, De Mol, Van Bracht en ook Samuel en Frans van Hoogstraten om 
met elkaar in contact te komen, eikaars invloed te ondergaan en elkaar 
te betrekken bij ieders plannen en ideeën zoals een gelukwens aan een 
altruïstisch plaatselijk geneesheer. Deze gemeenschapszin wordt nog 
begrijpelijker als we kijken naar de onderlinge relaties tussen dit groepje 
dichters. In 1648 huwde bijvoorbeeld De Mol met Cornelia Balen, een 
nicht van Matthijs Balen en zuster van Samuels latere ega Sara Balen. 
Balen en Van Bracht waren beiden actief in de gemeente: de eerste 
fungeerde in 1649 als aanbrenger van geloofsgenoten die de geboden 
overtreden hadden. Deze vergrijpen - één van de aangeklaagden had 
dienst genomen bij de Westindische Compagnie en in die functie wapens 
gedragen, de ander had gevochten in een kroeg - werden allereerst aan 
Van Bracht gerapporteerd, die op het Pinksterfeest van 1648 met een 
preek over Handelingen 2:1 het ambt van bedienaar des Woords aanvaard 
had. Matthijs Balen was ook nauw bevriend met Van Bracht van wie hij 
na diens dood nog onuitgegeven wijsgerige geschriften bewaarde.145 De 
afstand tussen een (aankomend) lidmaat als Samuel en deze leidende 
figuren kan, gezien het democratische karakter van de mennonitische 
geloofsgemeenschap met zijn principe van het algemeen priesterschap 
van de gelovigen, niet groot zijn geweest.146 

De doopsgezinde kring was in Dordt blijkbaar een belangrijk milieu 
voor het ontstaan van letterkundige initiatieven. Maar anderzijds waren 
dergelijke initiatieven niet tot dit milieu beperkt. Op 7 maart 1649 
immers traden naast de doopsgezinden Matthijs Balen en Samuel van 
Hoogstraten, ook Karel van Nispen, Bernardus Pandelaert en nog een 
ongenoemde als dichters van een huwelijkszang op bij de bruiloft 
van Cornells van Overstege met Johanna Cools. De beide echtelieden 

144) GAD, DTB 78, f. 68, 70-72, 74. 
145) Balen, Dordrecht, 223 en het portret t.o. 222. 
146) GAD, DTB 78, f. 30-31, 35. 106 (ook bij Balen, Dordrecht, 1355); Van 

Deursen, Mensen van klein vermogen, 340; vgl. Blaupot ten Cate, Holland, Zeeland, 
I, 287 en Schotel, Kerkelyk Dordrecht, I, 357-360; 'Bijdrage', 105-107. Over Van 
Bracht: [H. J. Α.] Ruys, 'Bracht (Tieleman Jansz. van)', in: NNBW, IV, k. 278-279. 
Balen schreef ook een lijkdicht op Pandelaerts dood in 1653: Van Dalen, 'Bemardus 
Pandelaert', k. 436 en Id., 'Dichtschool'. 169. Vgl. Visser, De Rijp, 23-35, 52-53. 
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behoorden evenmin tot de doopsgezinden.147 Samuel breidde zijn vriend
schappen aldus uit naar de kring van letterlievende en welgestelde 
regenten. Onder de laatsten was dus de dijkgraaf en heemraad Van 
Overstege (1625-1662) die van vaderszijde verwant was aan de magi
straatsfamilies Van Beveren, Beaumont en De Witt.148 Bij zijn eigen 
huwelijk met Sara Balen van zeven jaar later zou Samuel op zijn beurt 
weer gedichten van Cornells van Overstege terugontvangen, waaronder 
de volgende herinnering aan hun beider jeugdige vriendschap: 

"Wyl gigt en pligt my dwingt, en dringt een digt te digten, 
Door d'oude broederschap van d'ed'le poëzy. 
Wat kan, heer bruidegom, min tot u roem verrigten, 
Als gy in dezen staat wel eer deed' heer aan my? 
Wat roeme ik tot u roem in deze u hoogste staet dan, 
Roeme ik dé deftigheid van weergaloze konst; 
Ik koom' te kort; en noch veel min zing ik dé maat van 
Aan u beweze noit volpreze kaizersgonst;"149 

In 1649 breidde Samuel zijn letterkundige contacten verder uit door zich 
te scharen onder de lofdichters voor Jacob van Oorts historie van het huis 
Stuart: dokter Johan van Someren, een zekere H. Hoet - die verder 
obscuur blijft - , een geheel onbekend blijvende T. H. èn de gebroeders 
Adriaan en Karel van Nispen.150 Helaas weten we van Jacob van Oort 
niet veel meer dan dat hij de Dordtse Latijnse school bezocht, maar 
desondanks trots zich erop beriep onbekend te zijn met de "geleertste 
talen" - iets wat hem bij bijvoorbeeld een Van Someren opvallend zal 
hebben doen afsteken.151 De patriciër, jurist en praeceptor ad interim 
Karel van Nispen was het die op 1 januari 1649 bij Samuels zelfportret 

147) Bijlage 1, nr. 4. Van Dalen, "Van Overstege', 34 en Schotel, 'Van Overstege', 
404; Id., 'Geslacht Van Hoogstraten', 385; Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 135, n. 4 
aid. Een portret van Van Overstege bij Balen, Dordrecht, t.o. 220. 

148) Balen. Dordrecht, 49, 221-222. 937, 941-942, 1299; vgl. Van Dalen, 'Van 
Overstege', 31 e.v. en 36; Schotel, Illustre school, 97, 100-101. 

149) Van Overstege, Poezy (zie bijlage 1, nr. 4), 70, vgl. 135; SvH, 50. 
150) Bijlage 1, nr. 3. De overige lofdichten op *6r-*7v (.SvH, 36, nr. 16). Schotel, 

'Van Nispen', 15 noemt een Van Hoogstraten die een gedicht op de gebroeders Van 
Nispen vervaardigd zou hebben, waarin een regel voorkomt over de "lieftaalighe en 
soetvloeijende stuexkens" van de laatsten: Schotels bron voor dit citaat kon ik niet 
achterhalen. 

151) Bijlage 1, nr. 3, in de opdracht aan burgemeesters, schepenen en raden van 
Zaltbommel (A2r-A5v, aid. A5r in de editie van 1650). Vgl. Schotel, Illustre school, 
97, 100-101. 
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een Latijns lofvers schreef waarin hij Samuel vergeleek met zijn grote 
klassieke voorganger Apelles.152 

Door Samuels kennismaking met de gebroeders Van Nispen werd 
waarschijnlijk ook Frans nauwer bij de kring betrokken. Diens eerste -
althans, voor zover door mij achterhaald kon worden - publicatie is een 
aanspraak tot Adriaan van Nispen in het voorwerk van een titel uit diens 
compendium van minne-dichten, de Grieksche Ismene, uit 1651. Daarin 
noemt Frans zijn leeftijdgenoot Van Nispen een "guide telg van edele 
stam". In het vers doet Frans zich kennen als een jongeling die zijn tot 
stedelijk-bestuurlijke verantwoordelijkheden voorbestemde leeftijdge
noot aanspoort om door diens literaire werk de eer van de vaderstad te 
doen stijgen en Dordt de klassieke voorbeelden te laten evenaren: 

"Dat uw stad door u mag pralen 
By 't vergode Mantua, 
En beneven Sulmo sta: 
Om dat uwen geest vaart spelen, 
Door een minne-lied te quelen. 
Als gy 't oude Grieks banket 
Op den disch in Neerland zet. 
Nu zoo luysteren de Godinnen 
Van de Merwe na het minnen."153 

Uit hetzelfde gedicht blijkt dat Frans en Van Nispen elkaar al enige tijd 
kennen. Hun contact kwam dus ongeveer gelijktijdig met dat tussen 
Samuel en Adriaan van Nispen tot stand. Wel werden Samuels relaties 
eerder in druk kenbaar omdat hij eerder begon met publiceren, hetgeen 
gezien het leeftijdsverschil ook niet zo verwonderlijk is - men bedenke 
dat Frans in 1648 nog maar zestien jaar oud was. Waarschijnlijk is dit 
ook met het contact met Jacob van Oort zo gegaan: in 1649 bezong 
Samuel diens Stuarts ongeluckige heerschappye, in 1652 droeg Frans een 
lofvers bij aan diens Ottomaanse geschiedverhaal, de Grieksen adelaer. 
Maar het contact kan ook heel goed via één van de andere lofdichters op 
dit werk, Johan van Someren, H. Hoet of Adriaan van Nispen, gelopen 
zijn: dezen kenden Samuel immers in ieder geval al sinds het huwelijk 
van Van Oort terwijl Van Someren en Hoet ook tot de lofdichters bij Van 
Nispens Grieksche Venus behoorden154, hetgeen nog eens illustreert hoe 
hecht dit netwerk was. 

152) Supra, hst. III, 2; Schotel, Illustre school, 85. 
153) Bijlage 2, nr. 1; vgl. Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII.2, 1156. 
154) Bijlage 1, nr. 3, bijlage 2, nr. 3 en de vorige noten; Vcth, 'Samuel van 

Hoogstraten', 135, n. 4 aid. 
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De vijf jaar oudere Samuel nam dus het voortouw. Hij was ook de 
eerste van de twee die zelf oorspronkelijk werk publiceerde waaraan 
Dordtse vrienden lofdichten bijdroegen. Hij deed dat in het begin van 
zijn carrière als auteur in zijn in 1650 verschenen roman Schoone 
Roseliin en in zijn met mengelwerk aangevulde Hooglied-berijming 
Goude schalmey van twee jaar later.155 Wel was Frans bij de laatste 
bundel betrokken: omdat Samuel op het moment van verschijnen in het 
buitenland vertoefde, was hij ongetwijfeld degene die de druk bij zijn 
(gewezen) patroon Abraham Andriessz bezorgde. Daarnaast droeg hij er 
twee gedichten van zijn eigen hand aan bij: één aanspraak tot zijn broer 
waarin hij refereert aan diens succes aan het Weense hof en één gedicht 
dat de prélude vormt tot zijn latere vroom-ascetische werk: het 'Kluisken 
of heremitagie'.156 

Samuel mengde zich in deze jaren verreweg het nadrukkelijkst in het 
Dordtse literaire verkeer. In zijn twee genoemde bundels bevinden zich 
lofdichten van een aantal belangrijke figuren uit de kring. Onder de 
dichters in de Schoone Roseliin treft men naast Johan van Someren ook 
voor de eerste maal Roeland de Carpentier aan.157 Samuel begon zich 
blijkbaar steeds beter thuis te voelen bij deze jonge patriciërs-magistraten 
en zette zich dan ook steeds meer af tegen zijn wat enge doopsgezinde 
omgeving. Zoals een andere Dordtenaar, Matthijs van de Merwede, in 
het voorwoord bij zijn bundel met erotische avonturen in dichtvorm 
Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen uit 1651 zich tot de 
libertijnse intelligentsia richtte en het bekrompen burgerdom uit zijn 
lezerskring wegstuurde158, zo schampert Samuel in de opdracht van zijn 
weliswaar veel onschuldiger roman aan zijn verre nicht Anna Elisabeth 
Schas over zekere mensen die "ons" slechts bepaalde boeken te lezen 
willen gunnen. Samuel voert zich rechtvaardigend daartegen aan dat 

155) Bijlage 1, nrs. 5 en 8; SvH, 37, nr. 19 en 44-45, nr. 32; vgl. Kalff, Geschie
denis, V, 55-56; Smilde, Cats, 118. 

156) Bijlage 2, nrs. 2 en 4. In 1653 publiceerde Tieleman van Brachts broer Pie-
ter een gelijksoortig gcdichtcnbundcltje: Gouden orgel geluyt makende van Gods en 
Christi eer-gesangen, geestelick mengelrijm en geboorte liederen: J. L. van Dalen, 
'Bracht (Pieter van)', in: NNBW, IV, k. 277-278, aid. к. 278 en Smilde, Cats, 118. 

157) Carpentier dichtte op het huwelijk van Johan van Someren en Elisabeth Ver-
voorn op 19 mei 1658, met Joh. Spiliardus, Fr. Plante en A. van Somcren M. D. 
(Schotel, 'Vermaarde vrouwen', 158). 

158) M. A. Schcnkeveld-van der Dussen, 'De poetica van een libertijnse zelf-
voyeur'. De Nieuwe Taalgids 82 (1989) 2-15, aid. 11-13; J. L. van Dalen, 'Matthijs 
van de Merwede, heer van Clootwijck', Oud-Holland 18 (1900) 95-111; Kalff, Ge
schiedenis, IV, 489-495. 
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"daar is tot onderhoudt van de mensch velerley spijse, eenige tot 
voetsel, eenige tot lust, en smaak, eenige tot gesontheyt, wie sal dan 
verbieden, dat wy onze droeve geest, tot vermaak en gesontheyt, niet 
in lente-schriften verlustigen, en onse sinnen door beschouwen der 
wondre gevallen verryken?"159 

Samuel voelde zich duidelijk beter thuis bij de klassieke (heidense) cul
tuur waarmee de literaire uitingen van zijn nieuwe vrienden doordrenkt 
waren. Karel van Nispen herinnerde zijn kameraad na het onderschrift 
bij diens zelfportret nog eens aan het antieke voorbeeld - zij het dat 
ditmaal voor Van Nispen het moderne prevaleerde boven het copièren 
van het oude: 

"Batav'sche minnery in suyv're moeder-taal 
Door 't yslyk schateren der bussen en trompetten, 
Tot noch toe ongehoort: hoe-wel dat and're volkken, 
Soo Griek, Romeyn als Frank met oversoet gedicht 
Ons schrijvers tarteden; maar naulijks had de Vrede 
Haar heyl'ge voet gestelt in Hollandts seege zalen; 
Of puyck van poési vertoont ons al 't geheym, 
't Geen eertijts van de min, in oud' en nieuwe schriften 
Is voort-gebracht; Hoogstratens schoone Roselijne 
En wijkt niet voor de Fransch' of Roomsche maagdenrey"160 

Dit is een uitlating die strookt met die van Baltes Boekholt, onder andere 
uitgever van Samuels Haegaenveld-roman, waarin hij Van Hoogstraten 
rekent onder de "Bataviersche geesten" die zeker niet minder dan de 
Franse in de galante roman bedreven zijn.161 

De Goude schalmey uit 1652 wordt bezongen door onder anderen, 
opnieuw, Johan van Someren, door zijn broer Adriaan en door de 
praeceptor van de Latijnse school Pieter van Godewijck. Net als die van 
de anderen staat ook Van Godewijcks bijdrage geheel in het teken van 
de wel zeer positieve berichten over Samuels successen in Wenen. 

159) Bijlage 1, nr. 5, *3v; vgl. Scheltema, 'Dichtschool', 129 en n. * en + aid. Anna 
Elisabeth Schas was een dochter van Johan Schas en Barbara van Hoogstraten welke 
laatste op haar beurt een dochter was van Adnacn van Hoogstraten, een broer van 
Samuels overgrootvader Franchoys (supra, hst. II; Roscam Abbing, Iconografie, 129; 
Id., 'Jan van Hoogstraten', 12 en bijlage 4a). Over Samuel in deze periode: Brusati, 
Samuel, 41-48 en Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 132. 

160) Bijlage 1, nr. 5, *7r. 
161) In het voorwoord van zijn De wonderlijke vryagien en rampzaalige, doch bly-

eyndige trouwgevallen [ ] tusschen Aramhus en Rosemondt, waar Boekholt verder 
nog Johan van Heemskerk, Jan de Brune de Jonge en Lambert van den Bosch noemt: 
Ten Brink, Geschiedenis, 486-487. Bijlage 1, nr. 22. 
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Samuel zal ook ongetwijfeld geen enkele gelegenheid onbenut hebben 
gelaten om die triomfen in zijn brieven breeduit te etaleren. In de hiernaar 
verwijzende verzen in de tijdens zijn afwezigheid bezorgde bundel kan 
Samuel van Hoogstraten herkend worden als lid van een informeel 
'genootschap' waarvan de medeleden met respect opkijken naar de 
jonge, ambitieuze ambachtsman die op een verre reis vorstelijk prestige 
heeft verworven en die er bij terugkomst op mag rekenen dat de 
verdiensten voor zijn vaderstad en -land beloond worden. Van Gode-
wijck schrijft dat 

"Hij bouwt zijn stoel, met lof, 
in 't hoogh-gewulfde hof 
Der Oostenrijckse Hansen" 

en voegt daaraan toe met een verwijzing naar een andere schilder die ook 
de vaardigheid van de pen bezat: 

"T vernuftigh brein, seer scherp, 
Met luyt en gulde-herp 
Van Carel van der Mander; 
Dat is nu weer herschept, 
Het springh, het woelt, en 't rept 
Met vreught, in dien Hollander"162 

Twee personen komen zowel voor in de Schoone Roseliin als in de 
Schalmey, de één is Johan van Someren en de ander iemand die zich in 
de eerste bundel H. D. Koningh en in de tweede H. D. K. noemt. Voor 
de hand ligt dat dit een lid van de nauw aan de Van Hoogstratens 
verwante familie De Coning is geweest. Voor identificatie komen twee 
mensen in aanmerking: neef Hendrik de Coning en zijn zuster Hester de 
Coning, Frans' latere echtgenote.163 Ik waag de veronderstelling dat zij 
het is geweest die tekende voor de verzen in Samuels bundels. Frans 
kende haar immers al als de nog thuis wonende dochter van zijn oudoom 
en voogd David de Coning, terwijl de in 1650 33-jarige Hendrik al een 
zelfstandig bestaan in Rotterdam leidde. Bovendien onderhielden Frans 
en Hester in deze tijd misschien al een affectieve relatie, getuige het 
enige jaren vóór hun huwelijk door Frans van Hoogstraten aan zijn 
aanstaande geschreven verjaardagsdicht.164 

Hoe dit ook zij, familiebanden blijken in ieder geval - maar dat is ook 
niet zo verwonderlijk - erg belangrijk te zijn geweest voor het leggen 

162) Bijlage 1, nr. 8, A5r-v; Brasati, Samuel, 82; Van der Aa, Biographisch woor
denboek. Vili.2, 1153; Vcth, 'Samuel van Hoogstraten', 132 en η. 3 aid. 

163) Bijlage 1, nr 5, *7v en nr. 8, M6r. Vgl. supra, hst. III. noot 109. 
164) Bijlage 2, nr. 9; Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 50. 
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van literaire relaties. Dat geldt ook voor andere leden van de kring 
waarvan de gebroeders Johan en Adriaan van Someren, de gebroeders 
Adriaan en Karel van Nispen en de vader en dochter Pieter en Margaretha 
van Godewijck deel uitmaakten.165 Ook voor aspecten van de literatuur 
met meer zakelijke implicaties, in het bijzonder de relaties tussen 
uitgevers en drukkers enerzijds en de auteurs anderzijds, valt het belang 
van zulke bloedverwantschappen aan te wijzen. Zo werd in 1657 Lambert 
van den Bosch' vertaling van Cervantes' Don Quijote uitgegeven door 
Jacobus Savrij die in 1660 verantwoordelijk was voor de editto princeps 
van Tieleman van Brachts fameuze Martelaarsspiegel. Savrij was sinds 
1644 gehuwd met Katharina van Bijier, een dochter van Maria Balen en 
een nicht van Sara en Matthijs Balen, terwijl Savrij's zuster Martina 
huwde met dezelfde Matthijs Balen.166 In dit geval onderhielden de 
kringleden Balen, Van den Bosch en Van Bracht hun onderlinge relaties 
dus niet alleen via hun publicaties maar ook via de drukker Savrij, met 
wie zij zakelijke dan wel familiale banden hadden. 

Hiermee komt een ander kringlid in beeld: Lambert van den Bosch. 
Het eerste aanwijsbare contact tussen hem en de Van Hoogstratens 
bestaat uit twee lofdichten uit 1657. In dat jaar schreef Samuel boekenlof 
voor Don Quijote èn voor een aan Willem van Beveren opgedragen 
Wegh-wyser door Italien. In dat gedicht grijpt Samuel dankbaar de 
gelegenheid aan om aan zijn eigen reis naar Rome te herinneren. Hij 
duidt eerst kort zijn eigen ervaringen aan om zich vervolgens gelukkig 
te prijzen opnieuw - nu figuurlijk - door dit rijke land te reizen: 

"Zoo vaer ik door al de rijken heen, 
Waarvan de gantsche werelt waeght 
En hoe? Gevoert door Van den Bos"167 

165) Zie: Balen, Dordrecht, 223-224 en 1041; Schotel. 'Margaretha Godewijck', 
48-49; Id., illustre school, 85-89; vgl. Id., 'Vermaarde vrouwen', 153 en Balen, Dor
drecht, 1269 en 1354 voor de verre verwantschap tussen de Van Hoogstratens en Josina 
Terwe (Hoffman, 'Terwen', 281). 

166) Bijlage 1, nr. 12; Balen, Dordrecht, 223, 1352,1356-1357. Zie ook Krol, 'Van 
den Bos', 4; vgl. J. Alleblas, Gedrukt in Dordrecht, vier eeuwen boek en prent (Dor
drecht 1976) 64 en P. Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van 
Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de 
zeventiende eeuw (2 din.; Deventer 1988) II, 157, n. 316 aid. Deventer Studiën VII. 
Matthijs Balen vermaakte in zijn testament van 17 juli 1687 aan Aletta en Maria Savrij 
Jacobsdochter ieder tien gulden: GAD, ONA, inv. nr. 349, sub dato. 

167) Bijlage 1, nr. 11, de opdracht aan Van Beveren op *3r-*5v; SvH, 52, nrs. 
45-46. Zie: G. J. Hoogewerff, 'Nederlandse dichters in Italië in de zeventiende eeuw', 
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 3e reeks, 6 (1950) 
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Het contact met Van den Bosch werd voortgezet in de bundel Herstelde 
zeeg-tnomf van Karel de Tweede uit 1660. Dit boek is naast Balens 
Beschryvinge der stad Dordrecht uit 1677 een culminatiepunt van 
Dordtse dichterlijke activiteit. Heel de geletterde kring verzamelde zich 
voor het project van deze volgens Van Dalen door Van den Bosch ter 
gelegenheid van het bezoek van de Engelse koning aan de stad bijeenge
brachte bundel 168 In politieke eensgezindheid en collectieve veront
waardiging over het voorafgegane leed verzamelde men zich voor een 
triomfantelijke vreugdebetuiging wegens het herstel van het huis Stuart 
op de Engelse troon in de persoon van koning Karel II. In totaal 
verschenen er 26 gedichten van 25 verschillende auteurs van wie er 
slechts vier niet (meer) tot de kring behoorden169, te weten Jacob Cats, 
Joost van den Vondel, de Rotterdamse collegiant Joachim Oudaan en de 
filoloog Nicolaas Heinsius. 

Ook wat deze 'vreemde eenden in de Dordtse bijt' aangaat is het, 
behalve van Vondel, echter toch wel duidelijk wat hun band met de kring 
is. Cats had een deel van zijn verleden in Dordrecht liggen en kende uit 
die tijd bijvoorbeeld nog een contribuant als Cornells Boy of de Van 
Beverens De welgestelde tegelbakker Oudaan moet door Frans van 
Hoogstraten bij het boek betrokken zijn beiden hadden immers enige 
jaren daarvóór vriendschap gesloten, terwijl Nicolaas Heinsius tenslotte 
al uit zijn studententijd Johan van Someren kende en bevriend was met 
echte Dordtenaren als Adnaan van Blyenburg, heer van Naaldwijk en de 
aan de Van Beverens verwante Matthijs van de Merwede, heer van 
Clootwijk met wie hij in 1647 Rome bezocht had 17° 

39-116. aid 106-110, citaat op 108 Frank van Westnenen, Groóte tour, 79 en η 107 
aid , Ten Brink, Geschiedenis, 500 Samuel haalt Van den Bosch aan in bijlage 1, nr 
26 op 189.342 

168) Bijlage 1, nrs 15 en 25, bijlage 2, nrs 13 en 46-47. SvH, 55, nr 59, Van 
Dalen, 'Dichtschool', 169, Id , Geschiedenis van Dordrecht, 851, 1134 en Id., 'Lam-
bertus van den Bos', к 231, Brusati, Samuel, 92 en 129, η 77 aid , Veth, 'Samuel van 
Hoogstraten'. 136, η 1 aid , Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 393-394 en 396-397, 
η 53 aid, Id, Illustre school, 100-101, Van der Aa, Biographisch woordenboek, 
VIII 2, 1154, 1157, Van Dalen, 'Van Blijenbergh', 351, Ten Berge, Cats, 188, 260 
Zie ook Geyl, Oranje en Stuart, 184-203 

169) Roeland de Carpentier droeg twee gedichten bij, waarvan één in een vertaling 
van Adnaan van Nispen Vgl Meertens, Letterkundig leven, 96 en 144, η 175 aid 

170) Van Putte, Dullaert, I, 5 en 46, η 37 e ν aid , Melles, Oudaan, 55-56 en η 19 
en 23 aid (GAR, ONA, inv nr 510, aktenr 63, inv nr 514, aktenr 41 eninv nr 526, 
aktenr 23) Hoogewerff, 'Nederlandse dichters', 79-80, 85-90, Frank van Westnenen, 
Groóte tour, 177-178, η 151 aid , vgl Ten Berge, Cats, 188, 260, Schenkeveld-van 
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Bij de geboren Dordtenaren valt op dat ook een aantal auteurs 
meededen die inmiddels naar elders verhuisd waren zoals Adriaan van 
Nispen, Johan van Someren en Frans van Hoogstraten. De laatste 
illustreerde zijn vers met een bijbels en een orangistisch motief. Geheel 
overeenkomstig zijn Dordtse doopsgezinde milieu waaruit hij voort was 
gekomen en de collegiantse vriendschappen die hij in Rotterdam gesloten 
had, laat Frans in de volgende versregels met name zien hoe hij 
Schriftuurlijke motieven wist te gebruiken: 

"Gelijk een Simei gestuit, 
Die David vloekte en wierp met steenen. 
Zoo tuimelde Absolon weleer 
Uit 's vaders troon van hem bezeten, 
Nalaetende eene onfeilbre leer 
Dat God geen onrecht kan vergeten, 
Een' spiegel, om niet meer den staf 
Een' wettelijken Heer t'ontwringen." 

In een volgende strofe refereerde Frans aan Karel U's bloedverwant, het 
Kind van Staat, Willem III: 

"Terwijl uw jonge neef te Leiden 
Vast yvert naar geleertheids lof 
In Pallas letterrijke weiden 

Men wensche dat hy weelig bloei' 
En met zijn oom in wysheid groei'"171 

Een vervolg op de Herstelde zeeg-triomf wordt gevormd door Lambert 
van den Bosch' Britannias of herstelde majesteyt uit 1661 waaraan zeven 
auteurs uit de Zeeg-triomf lofdichten bijdroegen, vermeerderd met nog 
twee andere Dordtenaren, terwijl het werk werd gedediceerd aan Roeland 
de Carpentier, de enige die aan de Zeeg-triomf twéé verzen had bijge
dragen.172 Enigszins merkwaardig is wel dat in de gedichten nauwelijks 
aan de inhoud van Van den Bosch' heldendicht gerefereerd wordt, maar 
vooral aan zijn dichterschap en aan de bekende gelijkenis met de 
klassieke voorbeelden. Zo is Carpentier van mening dat Van den Bosch 
'op onnavolgbare wijze met Vergilius als model zijn Nederlandse verzen 
had gedicht.' Cornells van Beveren drukt het als volgt uit: 

der Dussen, 'Poetica', 3; Asselbergs, 'Syndicus', 213; Balen, Dordrecht, 961, vgl. 
1114. 171) Bijlage 2, nr. 13; vgl. Van Dalen, 'Van Blijenbergh', 351. 

172) Bijlage 1, nr. 17; SvH, 56, nr. 62; Smit, ¡Callìope, 515-516; vgl. nog Schotel, 
'Margaretha Godewijck', 100, n. 28 aid. en Id., 'Vermaarde vrouwen', 165. 
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"Kom Phoebus wilt de kroon van Maroos heldezanghen 
Om hooft en hayren hanghen 
Van Dordreghts dighter: maekt, maekt soo sijn naem bekent, 
Soo leeft hij, na syn doodt, tot aen des werelts endt" 

Verpakt in een in deze tijd vaak voorkomende gelijkstelling van de 
Nederlandstalige aan de antieke literatuur, vergelijkt Samuel van Hoog
straten tenslotte Van den Bosch opnieuw met illustere voorgangers: 

"Die uit de borst nu rustigh durft trompetten, 
In moeders taal, der helde kloek bestaan; 
En schrijft de deught in zuiver Duitsche blaen 

Zoo braaf als ooit Homeer of Maro zong, 
Zoo rijk en vremt, of Tasso waar verreezen 
In ons gewest. Zoo heerlijk geen verhaal, 
Of 't bralt te meer gespelt in onze taal."173 

In 1661 had Samuel van Hoogstraten reeds negentien van zijn zesentwin
tig geschriften gepubliceerd. Een aantal daarvan is hier reeds ter sprake 
geweest om een beeld te geven van de ontwikkeling van het literaire 
netwerk van de Van Hoogstratens. In Samuels geschriften die nog niet 
aan bod zijn geweest, zijn een aantal aspecten te onderkennen die 
structureel zijn voor het verkeer dat hij zelf en gedeeltelijk ook zijn broer 
Frans met de kringleden heeft onderhouden. Deze aspecten zullen hier 
eerst behandeld worden alvorens ik zal afsluiten met de veel beperktere 
en meer eenzijdige contacten die Frans in zijn periode als boekhandelaar 
te Rotterdam met zijn oude vrienden onderhield. 

Eén zo'n aspect was het politieke engagement van de kringleden. In 
het begin van zijn loopbaan besteedde Samuel veel aandacht aan de 
woelige staatkundige gebeurtenissen in het midden van de eeuw: het 
totstandkomen van de Westfaalse Vrede en de aanvang van wat later het 
Eerste Stadhouderloze Tijdperk zou gaan heten. Nauwelijks terug uit 
Amsterdam wijdde Samuel als 20-jarige jongeling een vreugde-zang van 
vele strofen aan de Vryheit der Vereenighde Nederlanden, waarna hij in 
november 1650, in een tijdsspanne van twee weken, de dood van de jonge 
stadhouder Willem II beweende èn de geboorte van het nieuwe prinsje 

173) Bijlage 1, nr. 17, de gedichten van Carpentier en Van Beveren op respectieve
lijk A5r-v en A7r. Vgl. J. J. V. M. de Vet, Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider 
van de Noordnederlandse Verlichting (Amsterdam & Maarssen 1980) 35 e.v. Studies 
van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westcuropese Landen in de 
Zeventiende Eeuw VI. 
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bejubelde.174 Natuurlijk kunnen ook de gewoonlijke commerciële motie
ven zeer goed de doorslag hebben gegeven bij de beslissing tot het 
uitgeven van zulke plano's die goed beantwoordden aan de volksemoties 
in dramatische tijden als deze175 - maar er zijn ook andere sporen van 
een orangistische neiging bij Samuel. Dat moge althans blijken uit zijn 
lofdicht bij Jacob van Oorts vervolg op diens geschiedenis van het 
Engelse koningshuis uit 1649. Dit vervolg behelst de historie van Karel II 
vanaf 1640 tot 1661.176 Daarnaast staat Samuels jubelzang uit het 
Rampjaar op de benoeming van de inmiddels volwassen geworden 
Willem III tot kapitein-generaal over het Staatse leger.177 Die Oranje
gezindheid was in het Dordtse duidelijk niet zeldzaam: in het voorwerk 
van Lambert van den Bosch' Wilhem of gequetste vryheit bijvoorbeeld 
betuigden de kringleden Cornells van der Staey à Colybrant, Willem van 
Blijenberg en Abraham van Groeningen allen hun hartelijke instemming 
met de uit de titel van dit toneelstuk blijkende opinie van de auteur.178 

Maar al te zwaar moeten we dergelijke literatuur niet nemen als bron 
voor het bepalen van politieke kleur. Zo trad Cornells Boy op in de 
bovengenoemde Herstelde zeeg-tnomf terwijl hij zich zes jaar daar
vóór in 's-Gravenhage als advocaat-fiscaal onsterfelijk impopulair had 

174) Bijlage 1, nrs. 2, 6-7, SvH, 36, nr 14 en 38, nrs. 22-23, Brusati, Samuel, 43 
en 59, n. 77 aid., een ander knnghd, Margaretha van Godewijck, schreef eveneens een 
gedicht 'Sur la naissance du jeune pnnce d'Orange Guillaume III'. Schotel, 'Marga
retha Godewijck', 103, n. 31 aid. (vgl Löffelt, 'Juffer', 101-103) Haar vader Pieter 
maakte een gedicht op de dood van Fredenk Hendrik en ook op de Vrede van Munster 
Schotel, Illustre school, 88 en ld , 'Pieter van Godewijck', in ld , Letter- en oudheid
kundige avondstonden, 121-135, aid 131, zo ook Matthijs van deMerwede. Van Dalen, 
'Van de Merwede', 110 Vgl O Morke, 'De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau 
in de zeventiende eeuw', in· Ρ te Boekhorst, Ρ Burke en W Fnjhoff, red , Cultuur 
en maatschappij in Nederland ¡500-1850 Een histonsch-antropologisch perspectief 
(Meppcl, Amsterdam en Heerlen 1992) 39-78 

175) M A Schenkeveld-van der Dussen,'Poèzie als gebruiksartikel, gelegenheids
gedichten in de zeventiende eeuw', in. M Spies, red , Historische letterkunde Facetten 
van vakbeoefening (Groningen 1984) 75-92, aid 80-81 Spektator Cahiers III, vgl Id., 
Dutch literature, 74; De Vet, 'Maecenaat', 154-155, Geyl, Oranje en Stuart, 88, J H. 
Been, 'De geboorte van een Oranje in de 17e eeuw', in ld , Historische fragmenten 
('s-Gravenhage 1911) 115-123 

176) Bijlage 1, nrs. 3 en 18 Vgl К К de Jong, "Noit heeft de zon gruwelijker 
daat beschouwt' Joan Dullaarts visie op de terechtstelling van Karel Stuart', in H 
Duits, A J Gelderblom en M В Smits-Vcldt, red , Eer is het lof des deuchts Opstel
len over classicisme en renaissance aangeboden aan dr Fokke Veenstra (Amsterdam 
1986) 162-168. 177) Bijlage 1, nr 24, SvH, 71, nr. 96 

178) Duits, Bartholomeusnacht, 121, 124. 
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gemaakt door fors op te treden tegen een kinderbetoging ter gelegenheid 
van de uit Breda teruggekeerde jonge Oranje.179 Een ander geval is 
Roeland de Carpentier die aan de Zeeg-triomf twee gedichten bijdroeg 
en Van den Bosch' Britannias aan zich liet opdragen. Maar in 1648 al 
had Carpentier - onder een schuilnaam - juist een tot dan toe slechts in 
handschrift bewaarde Loevesteinse levensbeschrijving van Johan van 
Oldenbarnevelt bij zijn huisdrukker Johannes Naeranus te Rotterdam 
laten uitgeven.180 Ook Joachim Oudaan droeg aan de Karel II-bundel bij, 
terwijl juist van hem toch een expliciete staatsgezindheid verwacht 
mocht worden.181 

Een volgende constante in Samuels publicaties zijn de epithalamia. 
Dit is het onderdeel van zijn bibliografie waarin het aspect van de sociale 
mobiliteit door letterkundige activiteit het duidelijkst naar voren komt. 
In twee van de drie bruiloftsstukken immers die Samuel deed verschijnen 
is er sprake van aanstaande echtelieden die uit de elite van het hoogste 
bestuurlijke niveau afkomstig waren. Het Bruylofts tafelspel van 1654 
werd vervaardigd ter ere of in opdracht van Matthijs Pompe van Slinge-
land, baljuw van Zuid-Holland, gedeputeerde ter dagvaart, bewindhebber 
der VOC en bekleder van vele andere functies, en Maria Elisabeth Musch 
van Waelsdorp, een kleindochter van raadspensionaris Jacob Cats. Het 
spel verhaalt hoe Mercurius door Astrea wordt afgevaardigd om de 
nieuwe baljuw met zijn ambt te bekleden. Bovendien wordt aangeboden 
Juno, Venus en Minerva te verzoeken "voor hem de bloem der Neder-
landtsche juffren tot een gemalin" uit te kiezen. Na lang beraad wordt 
de knoop doorgehakt en worden Hymeneus en Cupido uitgezonden om 
de trouwlustige op de hoogte te stellen van de keus van de godinnen, 
waarna de baljuw met zijn bruid geluk gewenst wordt door de rei van 
Hollandse maagden.182 

179) Geyl, Oranje en Stuart, 139. 
180) R. de C. P. T., ed., Historie van het leven en sterven van heer Johan van Olden

barnevelt Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt ([Rotter
dam, Johannes Naeranus], 1648), zie: R. Fruin, 'Over de historie van het leven en ster
ven van heer Johan van Oldenbarnevelt, beschreven door een liefhebber der waarheyt', 
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, nieuwe reeks, 9 (1877) 
119-169 en 354-360 en in: Id., Verspreide geschriften met aanteekemngen, toevoegsels 
en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap VII Kritisch studiën over geschied
bronnen I. P. J. Blok, P. L. Muller en S. Muller Fz, eds. ('s-Gravenhage 1903) 470-517. 
aid. 471, 475-477, de opmerkingen over Naeranus op 471, n. aid. en 476, n. 1 aid. 

181) Vgl. bijv. Melles, Oudaan, 71-91 en Roorda, Partij en factie, 162. 
182) Bijlage 1, nr. 9, Alv; SvH, 48, nr 37. Worp, Drama en tooneel, I, 466 

suggereerde plagiaat van dit stuk door Johan van Someren daar die het ongewijzigd 
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Voordat Pompe van Slingeland huwde met Elisabeth Musch, was hij 
reeds getrouwd geweest met Mondina van Beveren.183 Haar broers 
Willem en Cornells van Beveren behoorden evenals haar zwager Govert 
van Slingeland ook tot de Dordtse literatoren-kring en op Cornells' 
huwelijk met Adriana van Wouw maakte Samuel zijn tweede huwelijks-
dicht. Gezien het feit dat Samuel met deze Van Beveren zoals gezegd in 
literariis op voet van gelijkwaardige vrienschap verkeerde, is hier 
waarschijnlijk geen sprake van andere, meer opportunistische motieven 
geweest, iets wat ook zal hebben gegolden voor de andere dichters 
Cornells van Overstege, S. Marchant J. C.tus, een J. W. en iemand die 
schuilging onder de zinspreuk "Inter lachrymas & gaudia admiror".184 

Ook bij het derde bruiloftsdicht is sprake van een reeds bestaande relatie, 
ditmaal in de vorm van een verre verwantschap, waardoor zowel belange
loze als praktische motieven een rol gespeeld kunnen hebben. In 1669 
ging het om een spel waarin Pan, Cupido en Uranus figureren ter 
gelegenheid van het huwelijk van Cornells Hoorens en Hester Terwe, 
een dochter van Sara Balens zuster Margaretha Balen.185 

In zijn huwelijksdichten komt Samuels sociale dadendrang misschien 
niet helemaal naar voren, op zeer expliciete wijze treedt die wèl aan het 
licht in zijn in 1657 aan burgemeester Adriaan van Blyenburg opgedra-

opnam in zijn Uytspanmng der vernuften (379-392) Over MatLhijs Pompe van Slinge
land. Balen, Dordrecht, 9, 54, 71, 80, 114, 405, 415, 670, 878, 899, 900, 902, 905, 
1187 Vgl. verder Brasati, Samuel, 81 en 126, η. 49 aid. Licht verbazend is het contrast 
tussen dit stuk en hel hatelijke gedicht van Samuel op het overlijden van de vader van 
de bruid (bijlage 1, nr 14b; SvH, 54, nr 54; Van Dalen, 'Dordtsche dichtschool', 
176-177); zie: Ten Berge, Cats, 28, 131-132, 153, 170, 205; Gcyl, Oranje en Stuart, 
29, 71, 287; P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk IV (Groningen 1899) 
325 en G Penon, 'Het eerste deel der "Verscheyde Ncderduytsche gedichten'", in: Id., 
Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde I (Groningen 1880) 1-75, 
aid. 64-65 183) Balen, Dordrecht, 1187. 

184) Bijlage 1, nr 13; SvH, 53, nr 51 en 96; Cornells van Beveren trad naast 
Samuel op in de bundels waarnaar in bijlage 1, nrs. 15 en 17 verwezen wordt, aan zijn 
broer Willem droeg Van den Bosch in 1657 zijn Wegh-wyser door Italien (bijlage 1, 
nr. 11, *3r-*5v) op Over Willem van Beveren zie nog. Balen, Dordrecht, 932, 972, 
987. Govert van Slingeland, die onder het pseudoniem Prudenter een drempeldicht 
schreef voor de Goude schalmey (bijlage 1, nr 8; J. F. M Sterck, Oorkonden over 
Vondel en zijn kring Met portretten en facsimile's (Bussum 1918) 233, oppert dat dit 
gedicht van de hand van Vondel zou zijn), was gehuwd met Christina van Beveren: 
Balen, Dordrecht, 356, 663, 676. 883-884, 935, 968, N«4v, Veldhuijzcn, Heeren, 81. 

185) Bijlage 1, nr. 23, SvH, 67, nr. 87. Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 138 en n. 
5 aid ; Brasati, Samuel, 279, Balen, Dordrecht, 1354, Hoffman, 'Terwen', 286. Verder 
over huwelijksdichten: M. A Schenkeveld-van der Dusscn, 'Brailofts- en liefdeslynek 
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gen vertaling van Nicolas Farets L'honnête homme ou l'art de plaire à 
la court uit 1630, Den eerlyken jongeling, of de edele kunst, van zich by 
groóte en kleyne te doen eeren en beminnen. Hoewel Den eerlyken 
jongeling als representant van het savoir-vivre-genre niets uitzonderlijks 
was, mag, gezien in het licht van Samuels ambities, toch bijzondere 
betekenis gehecht worden aan het feit dat de schilder het initiatief nam 
zijn kunsten als vertaler juist op een handboek voor de hoveling als dit 
te beproeven. Deze octavo van nog geen negentig bladzijden zou men 
kunnen zien als de openbaar gemaakte opbrengst van Samuels studie naar 
wegen en manieren om de gunst van de door geboorte boven hem 
gestelde elite te verwerven Hij stelt dat het boek moet dienen als een 
draad van Theseus om zich door het wereld-labynnth te bewegen voor 
hen die hun licht niet onder de korenmaat wensen te stellen Door dit 
boek verschafte Van Hoogstraten zich niet alleen een legitimatie - hij 
wilde voorkomen dat grote talenten onbenut zouden blijven - maar 
ook - door de opdracht aan Van Blyenburg - behalve misschien een 
financiële vergoeding, een nieuw middel om zich bij potentiële begun
stigers bekend te maken Van Blyenburg moet dan ook wel geglimlacht 
hebben bij het lezen van het ironische slot van de opdracht waarin 
Samuel elke gelijkenis tussen hem en de 'eerlyke jongeling' ontkent.186 

Via zijn broer had Samuel nog relaties in Rotterdam, onder anderen met 
Joachim Oudaan, zoals boven al aangestipt werd. De andere Rotterdamse 
relatie, die met Heiman Dullaart, werd, zo meent J. Wille, gekenmerkt 
door een zekere plichtmatigheid, hetgeen zou blijken uit het conventio-

in de 18e eeuw de rol van de literaire conventies', De Nieuwe Taalgids 67 (1974) 449-
461, vgl ld 'Poëzie als gebruiksartikel', 80-84, ld , 'Vondel als gelegenheidsdichter 
en vriend Het brulloftsgedicht voor loan van de Poll en Duifken van Gerwen', in Van 
Eemeren en Willaert, 't Ondersoeck leert, 293-300, aid 299-300 en Spies, 'Betaald 
werk'', 217 e ν 

186) Bijlage 1, nr 10, hier geciteerd naar de herdruk (Amsterdam, Gemt Bos, 
1738), *3r, SvH, 50-51, nr 44, 117, nr 18 en 52 53, nr 48 Vgl Brusati, Samuel, 46 
en 60, η 87 aid en 83-85 en 127, η 56 e ν aid Vgl over door de Dordtse magistraat 
gedane vergoedingen voor aan hen opgedragen boeken G D J Schotel,'Vereenngen 
aan sommige geleerden door de stad Dordrecht', Algemeene en Nieuwe ¡Const- en 
Letterbode (1839) I, 380-381 en (1840) II, 136-137 en 157-158 en ld , Illustre school. 
110, 126, 132-134, De Vet, 'Maccenaat', 156-157 Het onderzoek naar de betekenis 
van opdrachten aan particulieren en overheden verkeert nog in het beginstadium Ρ J 
Verkruijsse, 'Het boekenmecenaat in de zeventiende eeuw', De Zeventiende Eeuw 6 
(1990) nr 1 Cultuur en economie, 137-143 en ld , 'Holland 'gedediceerd' Bockop 
drachten in Holland in de 17c eeuw', Holland Regionaal-historisch Tijdschrift 26 
(1991) nr 4-5 Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw, 225-242 
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nele in Dullaarts lofdichtjes op Samuels boeken. Veel meer waardering 
had de zwaartillende dichter voor het werk van Frans van Hoogstraten, 
wiens zoon David in 1719 Dullaarts gedichten zou bezorgen en wiens 
andere zoon Jan een grote bewondering voor de "Kristen-Orfeus" zou 
koesteren.187 Over en weer zullen de gebroeders vast regelmatig familie
bezoeken hebben afgelegd - Frans moest ook vaak genoeg naar Dordt 
om technische en financiële zaken met de drukkers aldaar te regelen.188 

Maar, zoals Dullaarts houding al min of meer doet vermoeden, er bestond 
toch een zekere, niet alleen geografische, afstand tussen het Dordtse en 
het Rotterdamse. Slechts twee maal heeft Samuel een lofdicht bijgedra
gen aan Frans' werk. De ene keer ter gelegenheid van de verschijning 
van Frans' vertaling van Hieronimus Osorius' biografie van koning 
Emanuel van Portugal, misschien geïnspireerd door de relatie die Samuel 
als opdrachtnemer met nazaten van deze Emanuel onderhield.189 Het 
andere lofdicht schreef Samuel voor de Voorhof der ziele, welke emble
matabundel in 1668, na achttien voorafgegane drukken waarvan de 
meeste vertalingen waren, Frans' eerste - en laatste - majeure eigen en 
oorspronkelijk werk was.190 

Andersom was Frans als lofdichter bij Samuels werk alleen nog 
aanwezig in de Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst. Denke
lijk waren een frivool-arcadische roman met een hybride gebruik van 
heidense mythologie of de gewelddadige en heftig-amoureuze intriges in 
aan het Dordtse verleden ontleende teksten als Dieryk en Dorothé 
of Haegaenveld niet geheel en al conform de principes, smaak of 
voorkeuren van Samuels jongere broer.191 De lofdichters die wèl in 
bijvoorbeeld de Roomsche Paulina optreden, bouwen, negen jaar na dato, 
nog steeds voort op Samuels in Wenen verworven roem die ook in hun 
bijdragen aan de Gou.de schalmey uit 1652 al zo veelvuldig als motief 
naar voren kwam. In verband daarmee lag natuurlijk het contrast of de 
symbiose - al naar gelang de keuze van de lofdichter - tussen schilderen 
en schrijven voor de hand. Joh. van Domburgh zag een vruchtbaar 
samengaan van de twee als de meest waarschijnlijke variant: 

187) Van Putte, Dullaert, 1,42-43 en 65-66, η 26-33 aid , 195-199; Wille, Dullaart, 
75, 80-86, Melles, Oudaan, 59 e ν , vgl 67, Ruys, 'Dullaert', 186-187 Vgl Dullaart, 
Gedichten, 45-51, 83-90, 97-104, D van Hoogstraten, 'Kort berecht wegens het leven 
van Heimen Dullaert', in Idem, *6r-*7r, aid *6v 

188) Zie voorde eerste jaren bijv bijlage 3, nrs 3, 6-7, 9-12, 14, 16 
189) Bijlage 1, nr 19, bijlage 2, nr 16, bijlage 3. nr 5, SvH, 56, nr 64. 
190) Bijlage 1. nr. 21, bijlage 2, nr 25, bijlage 3, nr 19, SvH, 65, nr. 80 
191) Bijlage 1, nrs 16, 20 en 22, vgl Houbraken, Groóte schouburgh, II, 96. 
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"Ghy die met onverzaadb're lust 
Pençeel en pen gaat t'samen paaren, 
't Geen onderling elkand're kust 
Om eedle tweelingen te baren"192 

De Dieryk en Dorothé is wat informatie over Samuels sociale contacten 
betreft een merkwaardig boek. Wanneer het verschijnt, is Samuel bijna 
terug uit Engeland waar het hem ondanks alles redelijk voor de wind was 
gegaan. Blijkbaar had dit jaloezie gewekt onder zijn vakbroeders-schil-
ders en waren dezen nog meer ontstemd geraakt door Samuels schrijverij 
waarmee hij zich op een hoger plan wilde plaatsen dan hem normaal 
gesproken, gezien de status van zijn professie, toekwam. De opdracht 
van het boek begint Samuel namelijk met een verwijzing naar de 
"naeryverige" godin Pictura die hem niet toestaat zijn tijd aan haar zuster 
Poësis te wijden. Hij vervolgt dan met te stellen dat de schrijver toch 
alleen maar poogt zijn geboortestad, "welkers aaloude glory ik onbe-
schreumt trompette", te dienen, waarbij hij zich tevreden stelt met het 
gebruikelijke poëtenloon van 'of versmaad of ongelezen te zijn'. Samuel 
besluit met de mededeling dat hij dit werk onder niemands beschermende 
vleugels wil stellen, want juist de opgedragen werken zijn het meest 
vatbaar voor afgunst. Maar, en hier volgt de ironie en de uitval naar zijn 
beschuldigende vakgenoten: 

"indien ik om de gewoone sleur te volgen gehouden schyne eenich 
patroon te kiezen, wel aan ik ojfere dan deze verzen, dit туп treurspel 
aan de verwoede en felle tanden van de verhongerde nijdt"m 

Men zou bijna vermoeden dat Samuel ook met zijn literaire vrienden 
gebrouilleerd is geraakt, daar de Dieryk en Dorothé op één vers van 
Heiman Dullaart na, geheel verstoken is van lofdichten.194 

Dullaart trad ook op bij Samuels laatste roman, de Haegaenveld; in 
dat lofdicht gaf hij Samuel de plaats die hem volgens de Rotterdammer 
toekwam: 

192) Bijlage 1, nr. 16, A4v-Blr; SvH, 55-56, nr. 60; vgl. Brusati, Samuel, 85 en 
127, n. 58 aid. en 97 en 131, η. 90 aid.; Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII.2, 
1153; Schotel, 'Geslacht van Hoogstraten', 392. 

193) Bijlage 1, nr. 20, 3-4; cursivering van Van Hoogstraten; Schuil, 'Voorberigt', 
4-5, n. 1 aid.; Houbraken, Groóte schouburgh, I, 8. 

194) Bijlage 1, nr. 20, 5; het gedicht ook in Dullaart, Gedichten, 103-104. Verder 
over dit boek: Van Dalen, '"Dieryk en Dorothé'"; Kalff, Geschiedenis, V, 121; Brusati, 
Samuel, 101-102, 116 en 131-132, n. 98 aid. (ook 97-98 en 131, n. 91 aid.); Van Putte, 
Dullaert, I, 200-202; Worp, Drama en tooneel, I, 304. 
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"Meestressen die Parnas bewoont, 
Die by zyn bronkristal, in lommer van laurieren, 
Het rym en rymeloos van uwe bergscholieren 
Met digtkunde overweegt, en naar verdiensten kroont: 
Nu bruine mirt, en purpre rozen 
De min geheiligt uitgekozen, 
En om 't doorlugtig hoofd van haren koorpoëet 
Gevlogten, die haar braaf vermogen, 
In zynen Haagaanveld voor de allerkeurlykste oogen 
Ontknoopt, en in 't geheim van hare oraklen treed."195 

In de andere lofdichten op deze historische roman komen eveneens reeds 
bekende motieven naar voren: de verwerping van de "Fransche minnen 
snaren" waar de uitgever Baltes Boekholt het in zijn voorwoord over 
heeft196, de lofwaardige evenaring van of juist geringschatting voor het 
klassieke voorbeeld die I. van Hogenhouck toepast, meteen ook de 
aloude schilder-schrijver-íopoí gebruikend: 

"Dat Nasoos minnedicht 
En Maroos veldtrompet voor de-
sen meester swigt. 
Want Roomen noch Atheen 
Niet soo vermaecklyx heeft, als 
Haegaenveld alleen: 
Danck geeft hem Haegsche 
ieught 
Die met pinceel en pen de Bata-
viers verheught."197 

In het gedicht van Willem van Blijenberg beluisteren we de resonantie 
van een vriendschap van twee decennia, van geletterden die elkaar al 
sinds hun jeugd kennen, en aan hun gezamenlijke herinnering refereren: 

"Het heught me noch hoe Roselyn, 
Met waes, en bloos, bestont te pronken: 
En starrewit aen onsen Rijn 
Mijn ziel de krimpen en ontfonken: 
Hoe Pantus in syn eerste ieught, 
Most onder 't steecklig Roosje buygen; 
Het heucht me, wat een gloed van vreugt 

195) Bijlage 1, nr. 22, *5r-v; geciteerd in Dullaart, Gedichten, 86; Van Putte, 
Dullaert, I, 178-180; vgl. SvH, 58, nr. 70. 

196) Bijlage 1, nr. 22, *3r.; supra, noot 161. 197) Bijlage 1, nr. 22, *7v. 
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Ick uyt die lesse quam te suygen 
Hier komt nu Panthus voor den dagh, 
Na dat verloop van twintig jaeren 
Hem menichmael verandre zagh 
Oock hier verandert in dees blaren"198 

Het hoogtepunt in het literaire verkeer binnen de jongere generatie van 
de Dordtse dichtersknng is Matthijs Balens Beschryvinge der stad 
Dordrecht Balens stadsbeschrijving is een forse quarto van ruim 1300 
bladzijden waarin stadsrechtelijke charters en oorkonden uit Dordts be
roemde middeleeuwse verleden, lijsten van burgemeesters en schepenen 
en andere bestuurders, een gedetailleerde beschrijving van Dordrechts 
(fysisch-)geografische omgeving, een grote verzameling uitgebreide ge
nealogieën van bekende Dordtse families en nog diverse andere varia die 
betrekking hebben op de Merwe-stad, opgenomen zijn 199 Als stadsbe-
schnjving was het werk natuurlijk een hoogtepunt in de plaatselijke 
boekenproduktie, een moment van lokaal chauvinisme dat zich uitste
kend leende voor lofdichten In het voorwerk zijn dan ook maar liefst 
zeventien dichters aanwezig om in 21 bijdragen hun trots op het boek 
van hun vriend Balen èn op de glorie van hun vaderstad te trompetten. 
Omdat Samuel en Frans van Hoogstraten beiden als geboren Dordtenaren 
dit project met enthousiasme zullen hebben ondersteund en we hen hier 
bovendien temidden van een meerderheid der Dordtse kringleden kunnen 
zien optreden, loont het de moeite wat langer bij deze stadsbeschrijving 
stil te staan. 

Margaretha van Godewijck, 'de Dordtse Anna Mana van Schurman', 
op wier portret in dit boek Samuel een onderschrift vervaardigde en die 
nog tijdens de druk van Balens werk zou komen te overlijden200, leverde 
drie verzen, één in het Latijn, één in het Nederlands en één in het Frans 
in welk laatste gedicht zij door een vergelijking met Rome en Titus 
Livius de gewoonte volgt het bezongene in een klassiek perspectief te 
plaatsen 

198) Ibtd, *6r Verder over dit boek Brasati, Samuel, 104 en 133, η 103 aid , 
Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 138-139 en η 102 aid 

199) Zie ook Busch,'Ten geleide', vgl Schotel,'Pieter van Godewijck', 132 Voor 
een ander exemplaar in dit genre Η van Nierop, 'How to honour one's city Samuel 
Ampzmg's vision of the history of Haarlem', Theoretische Geschiedenis 20 (1993) 
268-282, vgl E О G Haitsma Mulier, 'De eerste Hollandse stadsbeschnjvingen uit 
de zeventiende eeuw', De Zeventiende Eeuw 9 (1993) 97-116 

200) Bijlage 1, nr 25e, Van Dalen, 'Dichtschool', 175, Löffelt, 'Hollandsche juf 
fer', 94 95, vgl Ρ Breman, 'Margarctha's ode aan Dordrecht', Kwartaal & Teken van 
Dordrecht i (\9S2) m 2, 7-14, aid 13. 

164 IV, 4 



"Voici dépeint, avec un plume magnifique, 
Des anciens THURETAINS, les gestes généreux, 
Ducs, comtes, chevaliers, & héros belliqueux, 
Magnanimes guerriers, de nostre Republique. 
L'illustre fondateur, du temple tres antique, 
La court de Blyenbourg, un pharos dans nos jeux; 
Et tant de bastiments, superbes sumtueux. 
Signe tres glorieux, d'un race héroïque. 
Si Rome sejouit quand par un docte main, 
EU' vojoit célébrer, les jour des sa naissance, 
Et esclatter en vers, sa grandeur & puissance. 
Aujourdhuy THURENDRECT, un ires grand escrivain, 
Esleve jusqu'aux ciel, ta splendeur, & ta gloire, 
Dont périra jamais, ô Balen, ta memoire."201 

Bijna alle overige gedichten volgen eenzelfde stramien en spreken over 
de stad wier oudheid en verleden glorie al bijna vergeten zouden zijn, 
ware het niet dat nu dan een naarstig vorsend geleerde was opgestaan om 
de Merwe-nimf in haar luister te herstellen. Zo schrijft Pieter van Bracht, 
de jongere broer van Tieleman, waar hij het heeft over de oude Dordtse 
vermaardheid: 

"Dit alles lag als in een nacht, 
Van door 't gewormt vernielde bladen, 
By na verdonckert, en geacht 
Voor vele maar om na te raden:" 

Maar: 
"Nu heft gy u aanzienlijk hooft, 
Met heerlijk hulssel, na de wolken, 
Dat yder een u prijst, en looft, 
En word naam-ruchtig by de volken: 
Door Balen, die u luyster geeft, 
Waar door zijn naam voor eeuwig leeft."202 

Het is precies deze constructie die Samuel ook toepaste. Behalve een 
uitlegging van de allegorie op de door Romeyn de Hooghe geëtste 
titelprent, zijn er van hem een aantal regels op het thema van de herstelde 
glorie: 

201) Balen, Dordrecht, **lv; Löffelt, 'Hollandsche juffer', 105-106; Houbraken, 
Groóte schouburgh, 1,250; Chong en Wieseman, 'Figuurschilderkunst', 28 en 29, n. 42 
aid.; Schotel, 'Margaretha van Godewijck', 100, n. 28 aid.; vgl. Id., Illustre school, 90. 

202) Balen, Dordrecht, **4v; Van Dalen, 'Bracht (Pieter van)', k. 278. 
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"Oud Dordrecht heeft men eeuwen lang zien blinken 
In voorspoet, door haar voorgerechtigheen: 
Maar door de tijd mocht haar die glans ontzinken, 
Zoo BALEN niet herleyde d'eerste steen." 

en: 
"Is 't deugd voor 't recht van eygen goed te vechten? 
Noch meerder is 't voor 't voor-recht van een vriend: 
Die door zijn pen dan hoedt veel burger-rechten, 
Die heeft te recht een stede-kroon verdient."203 

Op het door De Hooghe naar een schilderij van Samuel geeiste portret 
van Balen tenslotte, waarop de schrijver in zijn studeerkamer te zien is 
met op de achtergrond een gezicht op Dordt, schrijft Van Hoogstraten: 

"Bezie dit beelt, o leezer eer gij leest, 
Dit's hy die Dort herboude en zonder mueren 
Van kalk of steen, zijn vlijt en hooge geest 
Gaf haer een stof die duijzent jaer kan dueren."204 

Joachim Oudaan benutte de gelegenheid om met een prachtige woord
speling nog eens zijn afschuw te uiten over de gruwelijke moord van een 
aantal jaren geleden op de door hem zo vereerde en met de stad nauw 
verbonden Johan en Cornells de Witt: 

"Hoe zoude alhier een pronk-tapijt 
Of schildery, de muur vercieren, 
Met helde stukken, (daar de nijd 
Om swelt, en berst) en zee-laurieren; 
Behaald by 't herelykst' geslacht, 
Dat onlangs scheen zoo hoog te zitten; 
Zoo snooder quast, met overwitten, 
Niet zocht t' ontluysteren deze pracht: 
Waar van men na verloop van jaren, 
't Gedenk als heylig, zal bewaren."205 

Als we tenslotte naar de bijdrage van Frans van Hoogstraten kijken, dan 
zien we dat juist ook die moord het enige is wat de Rotterdammer tot 
expliciete emotie aanzet in zijn verder gezapig kabbelende stuk dat 
opgebouwd is als een rondgang langs de in Balens boek afgebeelde 
prenten. Onder die prenten is er dus ook één die de verminking en 
kannibaalse bejegening van de twee aan hun voeten opgehangen lijken 
door het woedende Haagse gepeupel voorstelt, en Frans schrijft naar 
aanleiding daarvan: 

203) Balen, Dordrecht, *4r en **3r; bijlage 1, nr. 25b. 
204) Bijlage 1, nr. 25c. 205) Balen, Dordrecht, ***lv. 
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"Men ziet den gruwelijken moord 
Der twee gebroedren in Den Haag 
Door 's volks oproerigheid, o plaeg! 
O wreetheit fel en ongehoord"206 

Het waren de bladen met deze passages die door voorzichtige of geraakte 
bezitters later uit exemplaren van Balens werk verwijderd werden.207 

Een jaar na Balens hoofdwerk verscheen het hoogte- en tevens eindpunt 
in Samuels publicitaire carrière, de Inleyding tot de hooge schoole der 
schilderkunst.,208 Net als dat van Balen was ook Samuels magnum opus 
opgedragen aan de Dordtse magistraat en net als in dat boek zijn ook 
hier de lofdichten van een opvallend weinig sprekende inhoud. Na het 
voorgaande hebben deze bijdragen althans weinig nieuws meer te bieden. 
Zoals Samuel het onderwerp van Balen - de historie van Dordt -
gelukkig had geprezen met haar kundige onderzoeker en eerhersteller, 
zo bezag Balen met genoegen hoe de schilderkunst door het boek van 
Samuel van Hoogstraten de plaats kreeg die haar toekwam: 

"De brave schilder-konst, noch noyt пае eysch beschreven, 
Noch, 't nut dat zy behelsde, op 't pronk-toneel gebragt: 
Werd door Hoogstratens pen, van yver aengedreven, 
Ten eeren-throon gevoerd, met luyster, glans, en pracht." 2 0 9 

Ook het antieke perspectief dat Johan van Someren en zijn zoon Cornells 
boden - de laatste vergeleek Samuel met Herodotus omdat beiden hun 
werk in negen boeken opdeelden - herhaalde de al eerder gebruikte 
thema's. Evenmin was Johan van Somerens andere zoon, Jacob, erg 
origineel met zijn verwijzing naar de penning van Ferdinand III . 2 1 0 

Slechts Joachim Oudaan en Frans van Hoogstraten bereiken een wat 
hoger abstractie-, casu quo ideëel niveau. Oudaan, die uit de schatkamer 
van zijn eruditie ook het één en ander aan geschiedwetenschappelijk 
commentaar op de Inleyding zou leveren211, neemt het verhaal van 
Theseus en Ariadne als basis en meent dat de schilderkunst, metaforisch 

206) Ibid., ***2r; bijlage 2, nr. 46. vgl. nr. 47; Van Dalen, 'Dichtschool'. 183-184; 
de prent in de facsimile-editie van 1966 tussen 910 en 911. Zie ook Knuttel, 10203 en 
W. Frijhoff, 'Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningsoffensief', in: G. Rooijak-
kers en Th. van der Zee, red., Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorge
schreven orde en de geleefde praktijk (Nijmegen 1986) 71-98, aid. 86-88. ANNO-Reeks 
I. Sporen. 207) Busch, 'Ten geleide'. 

208) Bijlage 1, nr. 26. 209) Ibid , *4v. 
210) Ibid., *3r-v. 
211) Samuel van Hoogstraten aan Joachim Oudaan, 22 mei 1678: KB, Hs 424 В 

3; gepubliceerd in: SvH, 78-80, nr. 129. 
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voorgesteld als een droom die de samenhang der dingen doet zien, voor 
de werkelijkheid dezelfde functie vervult als de draad voor het labyrint: 

"'T is noodig datme zich van Ariadnes kluwen, 
Dat 's van uw onderwys en weibedreven pen, 
Hoogstraaten, eerst voorzie, en zoo de paden ken; 
Om niet by 't wangeschep te dwerlen en te dwalen; 
Om in die maalstroom niet oneyndelijk te malen:"212 

Frans benutte het thema van de schilderkunst om de lezer aan te zetten 
tot het zingen van de lof van God die de mens 

"schonk zoo rijke gaven, 
Dathy met zijnen geest de haven 
Der konst bezeilde, en wist te treffen 
Al 't zichtbre op doeken vlak en effen."213 

Frans van Hoogstratens contacten met de Dordtse kring werden na zijn 
verhuizing naar Rotterdam allengs minder, zeker is dat hij zich niet meer 
zo intensief in de Dordtse kring bewoog als zijn broer Samuel. Afgezien 
van de geografische afstand, zal ook het geestelijk klimaat waarin Frans 
zich vestigde, hieraan debet zijn geweest. Zoals hieronder nog zal 
worden uiteengezet, onderging Frans in Rotterdam een collegiantse 
invloed waarbij zijn vriend Joachim Oudaan een voorname rol speelde. 
Bovendien voelde hij zich in de loop van de jaren steeds meer aange
trokken tot het ideeëngoed van het katholieke geloof en wel speciaal tot 
dat der strenge richting die onder de noemer van het jansenisme bekend 
staat. Deze op het eerste gezicht wat wonderlijke combinatie werd 
gedragen door een licht 'fundamentalistisch' ascetisme, een extreem 
sobere vroomheid die weinig ruimte meer liet voor de vrolijke, losse ma
nieren, de romanliteratuur en de lichtzinnige onderwerpen waar Samuel 
en zijn companen aan de Merwe zich mee verstrooiden. 

Toch bleef er steeds een band bestaan tussen Frans en zijn Dordtse 
verleden, maar dit beperkte zich vrij strikt tot die onderdelen die in 
overeenstemming of in ieder geval niet in tegenspraak waren met de door 
hem gehuldigde levensovertuiging. 

Met name in het begin van zijn loopbaan gaf Frans enige geschriften 
uit van een eenduidig doopsgezinde signatuur. Zijn allereerste publicatie 
was de voor gebruik in het onderwijs bedoelde Schole der zedelycke 
deught uit 1658 door vermaner en kringlid Tieleman Jansz van Bracht 

212) Bijlage 1, nr. 26, *3v-*4v, aid. *4v. 
213) ibid, **lr-v, bijlage 2, nr. 49, vgl. nr. 50. 
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waarvan zowel Jacob Braat als Frans van Hoogstraten en diens gewezen 
patroon Abraham Andriessz de tweede druk op de pers hadden. In ieder 
geval voor de Braat-editie geldt dat ze "voor den autheur" gedrukt werd. 
Zoals van Van Bracht verwacht mocht worden draagt het werk een 
strijdbare doperse ideologie uit, hetgeen dan ook tot klachten van de 
kerkeraad leidde die er bij curatoren van de Latijnse school op aandrong 
het boekje niet meer te doen gebruiken. Dat dit zoals gewoonlijk weinig 
effect sorteerde, bewijst wel de ongekende populariteit die het werkje 
bleef genieten.214 

Al in 1648 was Samuel samen met Van Bracht opgetreden in het gele
genheidsgedicht voor de genezing van Bernardus Pandelaert en Frans 
bleef deze relatie tot aan Van Brachts dood in 1664 koesteren. In dat jaar 
schreef hij ook een door hemzelf uitgegeven lijkzang, waarin hij van zijn 
treurnis om het verscheiden van de schrijver van de fameuze Martelaars-
spiegel getuigde.215 Ook Frans' tweede uitgave geeft blijk van een nog 
bestaande band met de mennonieten. Het is een hernieuwde uitgave van 
de confessie op basis waarvan de Vlaamse doopsgezinden op 21 april 
1632 'vrede gemaakt' hadden.216 Op soortgelijke wijze was Frans ander
maal bij het wel en wee van de Dordtse dopers betrokken toen hij de 
uitgave verzorgde van een Vredezang opgezongen ten hemel in 1682.217 

Nog een reden waarom Frans ook in letterkundig opzicht het contact 
met Dordt niet verloor waren, voor de hand liggend, zijn daar nog wo
nende familierelaties. Voor twee vrouwelijke leden van de doopsgezinde 
familie Terwe bijvoorbeeld schreef hij een huwelijksdicht: één maal voor 
Maria Terwe bij haar huwelijk met Joan Welsing en één maal voor haar 
naamgenote en nicht toen die met de Rotterdamse weduwnaar Jacobus 
Verbrugge in het huwelijk trad, waarbij Frans ook melding maakte van 
zijn beweegredenen: 

"Ik vlocht de bruid, die my verplichte, 
Dit rijmcieraed uit enkle gunst; 
Z'is minnaeresse van de kunst, 
En mijn gestorven broeders nichte."218 

214) Bijlage 3, nr. 1; GAD, Archief Curatoren Gymnasium, inv. nr. 1, f. 96; vgl. Ba
len, Dordrecht, 223; Schotel, KerkelykDordrecht, 1,359 en Ruys, 'Tieleman van Bracht', 
k. 279. Supra, hst. III, noot 124. 215) Bijlage 2, nr. 21; bijlage 3, nr. 13. 

216) Bijlage 3, nr. 2; 'Bijdrage', 103, 105 en Meihuizen, Abrahams!, 19. 
217) Bijlage 3, nr. 60; vgl. nr. 26; Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 94, 100, 

104 en Blaupot ten Cate, Holland, Zeeland, I, 218, 247. 
218) Bijlage 2, nrs. 55-56 en 61; bijlage 3, nr. 51; vgl. Balen, Dordrecht, 1354; 

Hoffman, 'Terwen', 281, 286 en GAD, DTB 78, f. 121. 
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De meeste gelegenheidsgedichten die Frans van Hoogstraten voor bloed
verwanten schreef waren epithalamia. In 1660 gaf hij bij het huwelijk 
van zijn zuster Cornelia met Arent de Vos blijk van zijn ernstige 
gezindheid die later zou uitgroeien tot de rigide overtuiging dat alles in 
deze wereld slecht is: 

"Nu zing ik van geenen toon 
Ter eere van de kroon 
By onze bruid verkregen; 

Tot lof, gelijk men plag, 
Van eenen bruiloftsdag, 
Die schielijk is verdweenen; 
Ik roer geen kort geluk, 
'T gevolg, een wichtig stuk, 
Dat ruktme verder heenen."219 

Een relatie die niet alleen voortkwam uit het doopsgezinde milieu, maar 
ook uit de familiekring en de groep van lettervrienden is die met Matthijs 
Balen. Hierboven heb ik al Frans' lovende bijdragen aan diens Be-
schryvinge der stad Dordrecht aangehaald, en ook Frans' vriend Oudaan 
werd thuis bezocht door de Dordtse historieschrijver.220 In 1681 schreef 
Frans een gedicht ter gelegenheid van Balens zeventigste verjaardag en 
roemde daarin diens onverdroten ijver in het beschrijven van de geschie
denis van hun beider geboortestad. Het is echter typerend voor de sfeer 
waarin Frans met zijn vrienden omging dat hij dit vers meende te moeten 
afsluiten met een ongetwijfeld niet kwaad bedoeld, maar wel venijnig 
memento mori. Balens ijver is een 

"Trek, die noit den mensch verlaet, 
Voor de ziele op 't scheiden staet, 
En 't bewegen word verloren. 
Zoo u 't rijm dus eens verveelt, 
Of de stad ten dienst te schrijven, 
Balen, denk dan op geen blijven; 
Want uw rol is uitgespeelt."221 

Afgezien van de gedichten op Samuels Inleyding en op het overlijden 
van hem en zijn vrouw Sara Balen, kan nog gewezen worden op de 
publicaties in Frans' bibliografie waaruit contacten blijken met de vrome 
Dordtse dichteres Margaretha Mels. Frans gaf posthuum haar bundel 

219) Bijlage 2, nr. 15, vgl. nr. 14. Zie ook nrs. 88-92 voor waarschijnlijk in 
commerciële opdracht gemaakte bruiloftsdichten. 

220) Balen, Dordrecht, 74, 679. 221) Bijlage 2, nr. 59. 

170 IV, 4 



Aendacht voor Philothea uit en was bij haar dood verantwoordelijk voor 
de uitgave van de lijkdichten waarvan hij er zelf uiteraard ook één voor 
zijn rekening nam.222 

5. Slot 
Inmiddels is meer licht geworpen op de omstandigheden waaronder 

Samuel en Frans van Hoogstraten op het literaire pad terechtkwamen en 
hoe zij zich daarop verder bewogen hebben. In de allereerste plaats is 
hun doopsgezinde signatuur een stimulerende factor geweest. Enerzijds 
in algemene zin omdat deze een zekere geestelijke ontwikkeling met zich 
meebracht en anderzijds omdat Samuels eerste literaire vrienden allen 
ook van doperse afkomst waren en Frans ook later nog, zeker tot in 
de jaren 1660, mennonieten als belangrijke relaties in het Dordtse be
hield.2" 

Maar het is de vraag of Samuel en Frans niet ook zonder die religieuze 
afkomst zouden zijn gaan publiceren. Frans had in professioneel opzicht 
een goede achtergrond omdat hij in de boekhandel was opgevoed; maar 
veel belangrijker nog is natuurlijk de Dordtse dichtschool geweest. 
Ongeacht de discussie of hier nu van een echte 'school' mag worden 
gesproken, staat vast dat er in letterkundig opzicht in Dordt een uitzon
derlijk stimulerend en gunstig klimaat bestond juist in de tijd waarin de 
gebroeders Van Hoogstraten de volwassen leeftijd bereikten. 

Ook de gezins- en familierelaties hebben een grote invloed gehad op 
hun ontwikkeling en carrière. Het gedicht van grootvader Isaac de 
Coning op Samuels zevende naamdag in 1635 getuigt van een zekere, zij 
het hier louter bijbelse eruditie en het vermogen om op creatieve wijze 
die kennis in een gestyleerde vorm te verbeelden en te verwerken tot een 
literaire religieus-opvoedende boodschap. Later heeft Samuel met zijn in 
maatschappelijk opzicht ambitieuze attitude de in een boekenomgeving 
opgegroeide Frans bij zijn contacten met de literaire vrienden betrokken. 

222) Bijlage 3, nr. 61; bijlage 2, nrs. 49-52; vgl. Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 
130, n. 2 aid. en 141, n. 3 aid.; Van Dalen, 'Dichtschool', 184; Van der Aa, Biogra
phisch woordenboek, VIII.2, 1154; Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 395; Id., 
'Vermaarde vrouwen', 161-162; Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 58-59; Hou-
braken. Groóte schouburgh, II, 131-132, 142. J. Kouwes, 'Het geslacht Mels', Gens 
Nostra 13(1958)275-276. 

223) Visser, De Rijp, 79 e.v. wijst op de stimulerende invloed die de (omvangrijke) 
doopsgezinde gemeente op de rederijkersactiviteiten in het Noord-Hollandse De Rijp 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw deed gelden. 
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Een indruk van de geletterde belangstelling in de familie-omgeving 
van de Van Hoogstratens geven overigens ook de gegevens betreffende 
het boekbezit van Hendrik de Vos, hun zwager, en Matthijs Balen, een 
neef van Samuels vrouw Sara. Met name de eerste bezat een vooral zeer 
diverse collectie die, althans volgens de boedelinventaris uit 1707, uit 43 
banden bestond. Hieronder waren edities van antieke auteurs als Vergi-
lius, Plinius en Epictetus, een Koran, medisch werk van onder anderen 
Johan van Beverwijck, Pieter de la Courts Politieke weegschaal en het 
één en ander aan contemporaine wijsgerige strijdliteratuur.224 Geheel 
anders van aard was duidelijk de bibliotheek van Matthijs Balen, volgens 
zijn testament uit 1687 slechts 24 banden groot. Hiervan bestond precies 
één derde-deel uit bijbels in uiteenlopende formaten en uitvoeringen, 
terwijl de rest louter historisch-geografisch werk behelst - stadsbe
schrijvingen (van Haarlem door Samuel Ampzing, van Leiden door Jan 
Orlers), Brandts reformatiegeschiedenis, Guiccardini en dergelijke -
dat ongetwijfeld als werkcollectie bij het schrijven van zijn grote Be-
schryvinge van Dordrecht dienst heeft gedaan.225 

In de Dordtse kring bewogen de gebroeders Van Hoogstraten zich op 
verschillende niveaus en met verschillende soorten mensen. Het maat
schappelijke verschil dat ongetwijfeld bestaan moet hebben tussen Sa
muel en Frans enerzijds en leden van de elite als Van Nispen, Van 
Someren of Carpentier anderzijds lijkt in het voorwerk van de diverse 
boeken niet tot uitdrukking te zijn gebracht. Slechts kan geconstateerd 
worden dat wanneer een publicatie aan iemand opgedragen werd, dit juist 
wèl zo'n lid van de stedelijke elite betrof en niet een Van Hoogstraten, 
Van den Bosch of Balen.226 

De toch soms aanzienlijke verschillen in maatschappelijk niveau en in 
interessen - men zie alleen al de laatste twee genoemde schrijvers -
hebben de contacten niet werkelijk beïnvloed.227 Samuel en Frans waren 
leden van een milieu waarin de literaire uitdrukkingsvorm voorop stond, 
zodat het mogelijk werd de gewone werkelijkheid van bijvoorbeeld 
ideologische verschillen voor de gelegenheid naar de achtergrond te 
schuiven. Als al de indruk werd gewekt dat men inpoliticis orangistische 
sympathieën koesterde en zich unaniem verwant voelde met de Engelse 
Stuarts, blijft het nog de vraag of dit puur staatkundige aspect in de 

224) GAD, ON A, inv. nr. 291, aktenrs. 11 en 14. 
225) Ibid., inv. nr. 349, sub dato 17 juli 1687. 
226) Vgl. De Vet, 'Maecenaat", 154. 
227) Zie ook bijv.: Schenkeveld-van der Dussen, Dutch literature, 20-22. 
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Herstelde zeeg-triomf nu werkelijk zo'n grote rol speelde. Verschillen in 
opvatting werden pas werkelijk expliciet op het moment dat de werkelijk
heid daartoe noopte en de radicaliteit van de ingenomen standpunten tot 
conflicten escaleerde, zoals in de tijd na 1672 toen Van den Bosch en de 
zijdelings bij de Dordtse kring betrokken Oudaan op een geweldige 
manier met elkaar botsten op het stuk van de moord op de De Witten.228 

Tussen Frans en Samuel waren er natuurlijk wel verschillen, maar 
deze bestonden eerder in een gebrek aan gemeenschappelijke eigen
schappen en inzichten dan in conflictpunten. Niet alleen in sociaal-eco
nomisch opzicht, ook op het culturele vlak liepen de wegen uiteen. Ook 
geografisch waren de twee van elkaar gescheiden en in politiek opzicht 
zijn zij niet dezelfde richting toegedaan geweest. Frans en Samuel waren 
om verschillende redenen geïnteresseerd in de letteren. Voor Samuel was 
de literatuur een middel tot cultureel vertier, een medium om voordelige 
relaties aan te knopen en een vorm om zichzelf te profileren. Voor Frans 
werd het boek gaandeweg het instrument waarmee hij zijn religieuze 
emoties kon uiten - het overige reikte toch meestal niet verder dan 
tamelijk plichtmatig gelegenheidswerk. In het volgende en laatste hoofd
stuk zal van ieder van de twee gebroeders Van Hoogstraten de wijze 
besproken worden waarop zij zich van de letteren bedienden. 

228) Vgl. H. H. Rowen, John de Witt, grand pensionary of Holland, 1625-1672 
(Princeton 1978) 510. 
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V SAMUEL ΕΝ FRANS VAN HOOGSTRATEN 

ALS LITERATOREN 

1 Samuel van Hoogstraten en de verhouding tussen schilderen en 

schrijven1 

In een door J L Price met instemming aangehaalde passage zegt de 

cultuurhistoricus Gerard Brom in zijn Schilderkunst en literatuur m de 

16e en 17e eeuw over de verhouding tussen beide kunsten "Schilderen 

was een beroep, maar gedichten schrijven een hobby " 2 Het is bekend 

dat pas in de late zeventiende eeuw het schilderen zich werkelijk van 

ambacht tot 'kunst' ging verheffen Het via het Italiaanse en Franse aca

demisme aan de klassieke cultuur ontleende stelsel van regels, normen 

en waarden deed de waardering voor het realisme van de Hollandse 

meesters uit de eerste helft van de eeuw dalen Daarvoor in de plaats 

kwam een waardering die het pompeuze historiestuk boven het huiselijk 

stilleven plaatste, maar ook dat historiestuk pas als 'kunst' aanvaardde 

als het aan de daarvoor geldende voorschriften voldeed Juist in de 

theorie van de kunst, met name in de tegenstellingen tussen classicisme 

en realisme, deden zich in het schilderen en schrijven corresponderende 

ontwikkelingen voor Toen schilders van makers van decoratieve meu

belstukken tot scheppers van van eruditie getuigende navorsingen-in-

beeldvorm waren geëvolueerd, veranderde ook hun statuur in positieve 
zin in eigen en andermans ogen 3 Deze verandering hangt natuurlijk 
samen met een verandering in de functie van de schilderkunst voor 

1) Het thema van deze paragraaf is door mij eerder aangesneden in Thissen, 'Sa 
muel van Hoogstraten' en in een onder de titel 'De functies van literatuur voor Samuel 
en Frans van Hoogstraten' gehouden voordracht tijdens een "Saturnalia" bijeenkomst 
(van promovendi en promoti van prof dr J A H Bots aan het Pierre Bayle Instituut, 
Katholieke Universiteit Nijmegen) te 's Hertogenbosch op 15 mei 1993 

2) G Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw (Utrecht en Ant
werpen 1957) 176, verder 159 205, 259-268, ook ld , 'Hollandse dichters en schilders 
in de zeventiende eeuw'. Handelingen van het Nederlandsche Philologen Congres 18 
(1939) 11 25, Pnce, Culture and society, 120 en 168, η 1 aid , ook Schenkeveld-van 
der Dussen, Dutch literature, 23 27 en E J Sluijter, De lof der schilderkunst Over 
schilderijen van Gerrit Dou (1613-1675) en een traktaat van Philips Angel uit 1642 
(Hilversum 1993) 25-26, 34 35 Zeven Provinciën Reeks VII 

3) Pnce, Culture and society, 119 e ν , Schenkeveld-van der Dussen, Dutch lite
rature, 115 e ν , De Jongh, 'Ambachtsman en kustenaar', 39 41, H Micdcma, 'Kunst 
schilders, gilde en academie Over het probleem van de emancipatie van de kunstschilders 
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opdrachtgevers, kopers en verzamelaars, een functie die bijvoorbeeld 

moraliserend dan wel louter descriptief-decoratief kon zijn. Voor een 

juiste beoordeling echter van de betekenis die het schilderen als activiteit 

voor Samuel van Hoogstraten had, is het niet noodzakelijk daar verder 

op in te gaan. Bovendien zou het dan, zeker in het geval van de discussie 

over de al dan niet 'emblematische' functie van schilderijen, van verme

telheid getuigen zich als onbevoegde op dit wel zeer heftig omstreden 

terrein te begeven.4 

De genoemde tendens wordt weerspiegeld in Samuel van Hoogstratens 

magnum opus, de Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst uit 

zijn laatste levensjaar 1678. Daar poogt hij aan te tonen dat de kunst in 

Holland sinds de Beeldenstorm niet geheel en al teloor is gegaan -

een veelzeggende contemporaine opvatting over de zeventiende-eeuwse 

schilders - en staaft dat door een reeks namen te noemen van kunste

naars die praktisch allen, met Rembrandt als belangrijkste uitzondering, 

te boek staan als 'hofschilders'; terwijl de namen van de - later veel 

belangrijker gevonden - makers van 'eenvoudig-burgerlijke' landschap

pen, interieurs, portretten en stillevens (Pieter Lastman, Michiel van 

Mierevelt, Pieter de Grebber, Gerard Honthorst, Jan van Ravesteyn, 

Gerrit Dou, Jan Lievens) achterwege blijven.5 Zijn waardering voor de 

Italianen toont de schrijver in een passage die handelt over de invloed 

van het klimaat op in het bijzonder schilders. Volgens hem zijn er drie 

in waarde oplopende soorten van (kunstenaars)zielen te onderscheiden: 

de vegetale, de sensibele en de rationele. Samuel veronderstelde dat de 

Nederlanders door het noordelijk klimaat waarin zij leven over het 

algemeen een vegetale ziel bezitten en dus slechts lage genres als 

stilleven en portret beheersen, terwijl de in warmere streken levende 

Italianen, met hun rationele ziel, in staat zijn het hoogste te vervaardigen: 

het historieschilderij.6 

in de Noordelijke Nederlanden van de 16dc en 17de eeuw', Oud-Holland 101 (1987) 
1-34, Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, o a 115, 178 e ν , 242-243 

4) Voor een overzicht van bedoelde discussie: Sluijter, 'Noordncderlandse schil
derkunst'. 

5) Bijlage 1, nr. 26, 257; vgl. D Carasso, 'De schilderkunst en de natie Be
schouwingen over de beeldvorming ten aanzien van de zeventiende-eeuwse Noord-
nedcrlandse schilderkunst, circa 1675-1875', Theoretische Geschiedenis 11 (1984) 
381-407, aid 384-385 Ook: Thissen, 'Samuel van Hoogstraten', 125, η 30 aid. 

6) Bijlage 1, nr. 26, 85-87, aangehaald in: F Gnjzenhout, 'Schilders, van zulk een 
lome en vochtige gesteldheid. Beeld en zelfbeeld van de Nederlandse schilderkunst in 
de zeventiende eeuw'. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
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Een dergelijke retorisch-theoretische opwaardering echter had het 
schrijven niet nodig. Het beoefenen van literatuur was met recht een 
otium cum dignitate: wie schreef, bewees - of verschafte zich althans het 
imago - genoeg bronnen van levensonderhoud te hebben om tijd voor 
het schrijven over te houden. En werd er al wat winst gemaakt met het 
dichten, dan bleef daar volgens Jeremías de Decker voor de poëet nóg 
niets van over: 

"En vloeit 'er wat gewins uit hunne rymery, 
't Valt hunnen buidel mis, en doet de borze zwellen 
Der loozer druckeren en hunner metgezellen. 
De dichter zaeit en plant, de drucker maeit en pluckt."7 

Samuel beveelt in zijn Inleyding de poëzie juist aan als de ontspanning 
die een schilder moet nemen om zich te verstrooien, hoewel ook in die 
afleiding matigheid betracht dient te worden.8 Anderzijds bestond er de 
renaissancistische connotatie van het schrijverschap. Een literator ging 
immers door voor een geleerde - zeker als hij in het Latijn schreef - , als 
een vorser die met zijn woorden zo waarheidsgetrouw mogelijk de 
werkelijkheid probeerde te verklaren en te beschrijven. Daarnaast had 
het schrijven nog een ethische strekking: de letterkundige fungeerde als 
moreel richtsnoer voor zijn lezerspubliek.9 

Ook deze notie was Samuel niet vreemd. En hij ervoer bijvoorbeeld 
in 1666, twaalf jaar vóór de Inleyding, óók de tegenstelling met het 
concrete schildersbestaan dat zich meer om materiële zaken dan om eer 
en deugd diende te bekommeren. In het voorwoord voor zijn Dieryk en 
Dorothé stelde hij de betekenis van financiële rijkdom die men met 
schilderen kon verwerven lager dan de honorabele vruchten van de 
dichtkunst. Hij voelde zich rijkelijk beloond met de intrinsieke ethische 
waarde van de poëzie die het "gewoonlyk poëtenloon, van of versmaad 
of onnagelezen te zijn" ruimschoots vergoedde; immers, de poëzie moest 
wel 

"of dedeught zelf, of haar zeer gelijk [...] zijn, want schoonze weinigh 
belooningen verschaft, zoo zyn nochtans haar zoete tijdtkortingen 

Nederlanden 107 (1992) 726-744, aid. 739-740. Ook bij Thissen, 'Samuel van Hoog
straten', 126, n. 31 aid.; vgl. Price, Culture and society, 128. 

7) Geciteerd in: Melles, Vondel, 171. 8) Bijlage 1, nr. 26, 212. 
9) Zie bijv. Price, Culture and society, 85 e.V.; vgl. A. G. van Hamel, Zeventiende-

eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland ('s-Gravenhage 1918) 
1-81. Ook: K. Porteman, 'Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover schilder
kunst in de Gouden Eeuw', in: Spies, Historische letterkunde, 93-113, aid. 99, die wijst 
op het bestaan van de poëta vulgaris, de producent van populaire literatuur die juist op 
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den liefhebbers zeer bevallyk, dat zy zich by haar zelven ten vollen 
vernoegt en voldaan gevoelen."10 

Samuel van Hoogstratens naam heeft in de geschiedschrijving een 
specifieke klank gekregen, appellerend namelijk aan een dubbel kunste
naarschap, dat van schrijver èn schilder. Houbraken bericht dat men 
redetwistte over de vraag of zijn leermeester de schilderkunst of de 
dichtkunst beter beheerste.11 Het krachtigst handhaaft zich die reputatie 
wanneer Samuel wordt gememoreerd als de schrijver van een boek over 
de schilderkunst. Schilderen en schrijven zijn twee vaardigheden die in 
deze persoon voortdurend in nauwe onderlinge betrekking stonden. De 
vraag op welke wijze Samuel deze twee activiteiten met elkaar in 
harmonie heeft gebracht is met name interessant omdat ze in zijn geval 
beide zowel behoren tot het 'leven' als tot het 'werk'. Er was bij hem in 
dubbele zin sprake van een wisselwerking tussen acta en scripta. Omdat 
de verhouding tussen 'werk' en 'leven' een hoofdthema van dit onder
zoek is, zal deze dubbele wisselwerking hier geïllustreerd worden. 

In de eerste plaats valt op dat Samuel op intelligente wijze zijn scripta 
gebruikte als medium om zijn produkten-in-verf aan de man te brengen. 
Er is een aantal voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat hij binnen de 
groep van zijn literaire contacten ook een afzetmarkt voor zijn schilde
rijen vond. Zo had Samuel de Hagenaar Jacob van Hogenhouck die in 
1675 door hem geportretteerd zou worden, weten te bewegen tot een 
lofdicht bij zijn Haegaenveld.12 In dezelfde Haegaenveld staat een 
verjaardagsdicht van Samuel aan Cornells Pietersz van den Hoogenboom 
in wiens familie Samuel vrij wat klandizie vond.13 Matthijs Balen was 
één van Samuels belangrijkste literaire vrienden van het eerste uur, maar 
werd ook door hem geportretteerd. Samuel konterfeitte de vaandrig 
Abraham Moyweer van wie hij een Descartes-editie erfde.14 De hoge 

gelijke hoogte stond met de 'realistische' schilder, die niet zelden lid was van een nog 
bestaande rederijkerskamer (Brom, Schilderkunst en literatuur, 161). 

10) Bijlage 1, nr 20, 3-4, SvH, 64, nr 77, vgl Van Dalen, '"Dieryk en Dorothé'", 
225-226 11) Houbraken, Groóte schouburgh, III, 61, 90 

12) Bijlage 1, nr 22, *7v, SvH, 66, nr 84, Vcth, 'Samuel van Hoogstraten', 147, 
supra, hst IV, noot 197. Mogelijk is deze Van Hogenhouck verwant aan Gijsbert van 
Hogenhouck van wie Samuel in 1670 zijn huis aan de Haagse Prinsengracht kocht 
(supra, hst III, noot 186 en SvH, 91-92, nr 20) 

13) Bijlage 1. nr. 22, 342-344, vgl SvH, 63-64, nr 76. 69-70, nr 93, 105, nr 6, 
Sumowski, Paintings, nr 876 en Balen, Dordrecht, 70, 387 

14) Bijlage 1, nrs 1 en 25, GAD, ONA, inv. nr 349, ζ f (testament Matthijs Balen, 
17 juli 1687), ¡bid , inv nr 442, 1676, f 27r-30v, aid f 29v (het laatste ook in GAD, 
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ambtenaar Symon Rottermont kocht schilderijen van Samuel en was via 
zijn vrouw verwant met Samuels literaire compaan Roeland de Car-
pentier Ook droeg de schilder in 1657 zijn vertaling Den eerlyken 
jongeling op aan Adnaan van Blyenburg, als heer van Naaldwijk en 
burgemeester een man van groot aanzien m Dordt die, net als genoem
de Rottermont, ook in de Munt van Holland een vooraanstaande rol 
speelde 15 Deze dedicatie en deze functie kunnen niet los gezien worden 
van het feit dat Samuel in hetzelfde jaar de opdracht kreeg om een groot 
portret van de gezamenlijke muntmeesters - onder wie hij zichzelf ook 
mocht tellen - te schilderen Daar komt nog bij dat Samuel in 1677 het 
onderschrift maakte voor Van Blyenburgs portret in Matthijs Balens 
Dordtse stadsgeschiedenis Een andere grote portretopdracht is die voor 
de Romeinsheren, een groepsportret waarop hij opnieuw zichzelf kon 
afbeelden en dat hij door een gedichtje in Den eerlyken jongeling onder 
de aandacht van zijn lezers bracht16 Met meerdere figuren op dit laatste 
portret onderhield Samuel relaties Pompejus Berk was ook griffier van 
de Munt en onder anderen aan hem droeg Samuel zijn Inleyding op, een 
zekere Bax behoorde ook tot de persoonlijke (letter9)vnenden van de 
schilder, terwijl Roeland de Carpentier enige lofdichtjes op Samuels 
werk schreef 17 

Soms kon Samuel aan één en dezelfde klant zowel een geschreven als 
een geschilderd produkt leveren Zo schreef hij ter gelegenheid van de 
bruiloft van Cornells van Beveren een huwelijksdicht en vervaardigde 
hij tevens - waarschijnlijk in opdracht van deze bezongene - een copie 
van het portret van de stamvader van diens geslacht18 De dochter van 
Cornells van Beveren, Elisabeth, werd door Samuel geportretteerd toen 
zij nog een kind van acht jaren oud was In dit milieu van onderling vaak 
verwante regentencoteneen vond Samuel een belangrijk deel van zijn 
klantenkring Elisabeth van Beverens aangehuwde verwant Cornells 

ORA, inv nr 442, binnenrollen 1676, f 288v), SvH, 76, nr 122 en 92, nr 24, Balen, 
Dordrecht, 911 

15) Supra, hst III. 7 Balen, Dordrecht, m η 901,903,905-906,909,913,981-982, 
Dolk, 'Serment, ΙΓ, 90, 92 Bijlage 1. nr 10 

16) Supra, hst III, 4 en 7, het gedicht achterin bijlage 1, nr 10, bijlage 1, nr 25d, 
vgl GAD, Handschriftenverzameling, inv nr 1914 voor een andere versie van het 
gedicht bij Van Blyenburgs portret (SvH, 77, nr 125) 

17) GAD, ONA, inv nr 713, f 496r-v, ARA, Munt, inv nr 237, f 85r, SvH, 52-53, 
nr 48, Samuel van Hoogstraten aan Willem van Blijenberg, 4 september 1663 GBR, 
Hs 14 A 11 ('Twee brieven', 63 64), bijlage 1, nr 5, *6v en nr 22, *8r 

18) Bijlage 1, nr 13, Van Beveren schreef lofdichten in bijlage 1, nr 15 en nr 17, 
A7r Een gravure naar genoemde copie bij Balen, Dordrecht, 842, SvH, 53, nr 51 
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Pompe van Meerdervoort werd samen met zijn echtgenote Alida van 
Beveren óók door Samuel geportretteerd19, terwijl aan dezelfde Pompe 
van Meerdervoort in diens kwaliteit van burgemeester van Dordrecht in 
1678 de Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst werd opge
dragen. Een ander voornaam persoon die in de aanhef van die opdracht 
genoemd wordt, is, naast opnieuw Adriaan van Blyenburg, Mattheus van 
den Broucke die bij zijn dood door Samuels vriend Matthijs Balen en 
zijn neven David en Jan van Hoogstraten beweend werd en wiens portret 
zelfs twee maal door Samuel vervaardigd werd en met wie hij óók 
Munt-besognes af te handelen had.20 

Het meest spectaculaire voorbeeld in dit opzicht is Samuels dedicatie 
aan de prinsessen Elisabeth Maria en Emilia Louisa van Nassau Portu
gal, telgen uit een verarmde, aan het verdreven Portugese koningshuis 
verwante, tak van de stadhouderlijke familie, die hij plaatste vóór zijn 
in 1669 verschenen pastorale De gestrafte ontschaking of zeeghafte 
herstelling van den jongen Haegaenveld. Maar de schilder stond ook nog 
in een andere relatie tot deze dames van koninklijken bloede. In een brief 
uit 1671 van Juliana Catharina van Nassau Portugal aan haar zuster 
Eleonora Mauritia, tantes van Samuels gedediceerden, wordt namelijk 
het volgende vermeld: 

"Le peintre Hoochstraten qui a peint tous nos portraiets [...] ie vou
drais bien que ieusse aussy ma niece Elisabet de la mesme main [...] 
ie voudrais que vous prendriez resolution avec vostre mari de vous 
peindre en mesme facon car cela seroit plus propre pour orner ma sale 
d'une mesme main."21 

19) SvH, 96 en 169, nr. 70, Sumowski, Paintings, nr. 872. Zie: Beelaerts van 
Blokland, "Van Beveren', 91-92 en 132-133. Zie: Veth, 'Samuel van Hoogstraten', 140 
en voor diens bron: Id., 'Aelbert Cuyp', Oud-Holland 2 (1884) 30-290, aid. 260. η. 69 
aid.; SvH, 96, nr. 42. 

20) Bijlage 1, nr. 26, *2r; de portretten. SvH, 148, nr. 49 en 168, nr. 69; Sumowski, 
Paintings, nrs. 869 en 874 en Brasati, 'Portret van Van den Broucke'; ARA, Munt, inv. 
nr. 237, f. 85v. Vgl Veldhuijzen, Heeren, 23-27. Bouman, Catalogus, nr. 510; GAD, 
bibl nr. 8768, Baien, Dordrecht, т.п. 887-888, 1030-1031. Van den Broucke is ook 
de schrijver van het Braziliaanse reisjournaal waann het verraad van de halfbroer van 
Samuels grootvader. Dirk van Hoogstraten, (supra, hst. II, noot 66) genoemd wordt. 

21) Bijlage 1, nr. 22; de bnef in: Panjs, Institut Néerlandais, Fondation Custodia 
(collection F Lugt), inv. nr. 7532, Juliana Cathanna van Nassau Portugal aan Eleonora 
Mauntia van Nassau Portugal, 21 februari 1671 (SvH, 68-69, nr. 89 en 90, nr. 13). In 
1646 droeg Lambert van den Bosch zíjn Belgias op aan pnns Emanuel II van Portugal 
(Smit, Kalhope, 456). Vgl bijv. H J Allard, 'De Nederlandsche prinsessen van Por
tugal', Studien Godsdienst, Wetenschap, Letteren, nieuwe reeks,36 (1903) 1-54, aid. 
14, 54 en J. L J. van der Kamp, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau (As-
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Uit één en ander blijkt dat Samuel zijn literaire contacten goed kon 
aanwenden als potentiële afzetmarkt voor zijn schilderijen. Het otium 
van zijn in principe belangeloze schrijverij diende zo tevens als instru
ment om zijn negotium te bevorderen. Samuel beval zichzelf door middel 
van zijn boeken blijkbaar aan als (portret)schilder. In dit handige gebruik 
maken van zijn capaciteiten als schilder èn schrijver komt Samuel het 
duidelijkst naar voren als cliënt die zijn patroons (Van Blyenburg, de 
Van Beverens, de Nassau-prinsessen) vererende diensten bewees in ruil 
waarvoor hem door die patroons gunsten werden verleend waarvoor de 
laatsten over de specifieke bronnen en motieven beschikten: bijvoor
beeld geld en positie om portretten te laten schilderen.22 Mogelijk 
beoordeelden Samuels relaties daardoor ook zijn status als dubbelzinnig. 
Voor voorname heren als Cornells van Beveren en Cornells Pompe 
van Meerdervoort - door hun onderlinge gelieerdheid en gezamenlijke 
politieke belangen toch al een oligarchische groep23 - moet het contact 
met de door een eenvoudiger komaf 'gehandicapte' Samuel van Hoog
straten enigszins ambigu zijn geweest, daar hij enerzijds iemand was met 
wie zij in literariis op voet van gelijkwaardigheid konden communiceren, 
maar die anderzijds een ambachtsman-opdrachtnemer was, met een min 
of meer ondergeschikte rol. Samuel heeft dit zelf aangevoeld en getracht 
te compenseren. Hij probeerde namelijk op opvallende wijze zichzelf 
juist in zijn schilderijen weer als literator te profileren. De belangrijkste 
voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van zijn boeken Roomsche 
Paulina, Dieryk en Dorothé en - in manuscript-vorm - Den eerlyken 
jongeling op zijn doeken.24 Een vroeg en nog explicieter voorbeeld van 
een dergelijke intellectuele zelf-representatie wordt gevormd door het in 
een vorige paragraaf aangehaalde zelfportret uit Samuels Rembrandt-tijd. 
Door de manier waarop hij zichzelf daar afbeeldt komt de toeschouwer 
tot de zeker volgens Brusati terechte conclusie dat de schilder zijn eigen 
persoon erg graag zag als een ontwikkeld man. In ieder geval kende hij 
de positieve waarde van de met hem geassocieerde geleerde attributen 

sen 1980). Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsen Genootschap voor 
Geslacht- en Wapenkunde VI. 

22) Vgl. S. Groenveld, "C'estle perequi parle'. Patronage bij Constantijn Huygens 
(1596-1687)', Jaarboek Oranje-Nassau Museum (1988) 52-107, aid. 53-54 e.v. 

23) Fruin, 'Regeeringsoligarchie', 7 e.v. 
24) SvH, 63, nr. 75, 122, nr. 23, 128, nr. 29, 143, nr. 44 en 117, nr. 18; Sumowski, 

Paintings, nrs. 881, 885 en 2306; Brusati, Samuel, 167-173 en 177-178, n. 31-40 aid.; 
С. B[nisati], 'Samuel van Hoogstraten -Trompe-l'oeil stilleven', in: Marijnissen e.a., 
Zichtbaere werelt, 203-205. 
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als boeken, papier, pen en inkt.25 Desalniettemin ging het nog altijd om 
een zelfportret van de schilder Samuel van Hoogstraten, zij het dan ook 
als geletterde. Van Hoogstraten had zich nu eenmaal ook te bekommeren 
om zijn levensonderhoud. Hiermee kom ik op Samuels eigen visie op de 
verhouding tussen schilderen en schrijven. 

In het 'Aen den lezer' van zijn eerste prozawerk geeft hij vooraf te 
kennen dat het schrijven niet zijn eigenlijke vak was en dat hij het daarom 
slechts in zijn vrije tijd kon doen. Liggend op bed, vóór het slapen gaan, 
had de auteur zijn Roselijn moeten scheppen. Hij probeerde zich daarmee 
op voorhand al te vrijwaren voor eventuele kritiek. Immers, Homerus 
had de hele dag de tijd om aan zijn Morgenzangen te schaven, terwijl 
Samuel "den gantschen dagh een ander godinne" moest dienen teneinde 
zich pas in de late avonduren om de nimf Roselijn te kunnen bekom
meren.26 Verderop maakt Samuel duidelijk welke godin hij bedoelt: 
Pictura, een zuster, dus een gelijke, van Poësis. En dat maakt de auteur 
tot een in ieder geval niet volledig onkundige. Hij had dan ook wel 
"veranderingh in de handelingh, maar niet in 't verstant begaan, overwe
gende, besinnende, en beschouwende de affecten en passien der men
schen".27 Samuel stelde hier dus schilderkunst en literatuur metaforisch 
voor als gelijkwaardige kunsten: alleen diende hij de ene overdag en de 
andere, als er tijd overschoot, 's avonds. 

De drempeldichters in zijn werk zijn het niet altijd met elkaar eens 
over deze verhouding. Toen in 1652 Samuels gedichtenbundel Goude 
schalmey verscheen, was hem inmiddels de zeer hoge eer te beurt 
gevallen door de keizer in Wenen ontvangen, geprezen en beloond te 
zijn. Het nieuws hierover was uiteraard ook in Dordrecht bekend gewor
den. Pieter van Godewijck zag in deze gebeurtenis dan ook voldoende 
aanleiding om zijn stadgenoot behalve met Zeuxis ook met Apollo te 
vergelijken.28 Adriaan van Nispen echter sprak op geheel andere wijze 
over de schilder en de dichter: 

"De grootste roem die brave schilders krygen 
Is dat zy 't ziennelyke wel 
Wtdrukken. Grooten Samuel 
Wy zien uw konst-godin vry hooger stijgen, 

25) Supra, hsi. IV, noot 15. 
26) Bijlage 1, nr. 5, *4r; Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 392 en n. 44 aid.; 

deze passage ook bij Houbraken, Groóte schouburgh, II, 123. 
27) Bijlage I, nr. 5, *4v-*5r. Vgl. Thissen, 'Samuel van Hoogstraten', 122. 
28) Bijlage 1, nr. 8, A5; SvH, 44-45, nr. 32; Brusati, Samuel, 82. 
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Als al de glans van goud en zilver-stralen: 
Uw konst tot aan den hemel ligt, 
Uw galm in harten tempels stigt 
Ia s'konings geest komd op uw vaarzen dalen."29 

Het kan natuurlijk zijn dat Van Nispen de verlaging in status van de 
schilderkunst retorisch gebruikte om het contrast met de door de Schal-
mey behaalde verdienste te verscherpen, maar dan heeft hij wel erg 
weinig respect betoond voor de Weense gebeurtenissen. 

Frans van Hoogstraten liet misschien wel blijken zijn broer het best 
te kennen toen hij in een paar regels verwees naar Samuels schilders-
bestaan vóór zijn Weense reis: de letteren kregen pas aandacht "als de 
daghtoorts was gedooft, U gedachten afgeslooft aan het schilderstafe-
reel".30 Een uitlating als deze herinnert sterk aan Jacob Cats' door Philip 
Angel in zijn Lof der schilder-konst uit 1642 aangehaalde verhaal uit de 
Trou-ringh over de dichter en de schilder die samen met een krijgsman, 
een raadsheer, een koopman en een borduurder om de hand van Rhodope 
strijden. Als de dichter, om de aanbedene ertoe te bewegen voor hem te 
kiezen, zich opwerpt als een man van gezag in zaken van hogere orde, 
als wijsgeer en leraar van de moraal, stelt de schilder daar het concrete, 
materiele gewin tegenover dat met zijn professie te verdienen valt: 

"De waerde schilder-konst verdient al grooter loff, 
Want boven haer vermaeck soo komter voordeel off, 
lek winne machtich geit, ick maecke groóte stucken, 
Oock weet ick op de plaet de vorsten uyt te drucken: 
Hier drijf ick handel meed', en vry met groot ghewin, 
En dat's een dienstich werek voor huys en huysghesin"31 

Maar blijkbaar had dit eenvoudige schildersbestaan voor Samuel ook zijn 
aantrekkelijkheden. In de opdracht van zijn bewerking van Nicolas Farets 
L'honnête homme ou l'art de plaire à la court - dat handelt over de wijze 
waarop men aan een vorstenhof zo gunstig mogelijk met zijn talenten 

29) Bijlage 1, nr. 8, A6v. 
30) Ibid , A8r ; bijlage 2, nr. 2; vgl. Thissen, 'Samuel van Hoogstraten', 123. 
31) Geciteerd in· E J. Sluijter, 'Bclenng en verhulling7 Enkele 17de-eeuwse tek

sten over de schilderkunst en de iconologische benadering van Noordnederlandse 
schilderijen uit deze periode'. De Zeventiende Eeuw 4 (1988) nr. 2, 3-28, m.n 5-6 en 
19-21, de toelichtingen in n. 22-27 aid.; een vertaling van dit artikel. Id., 'Didactic and 
disguised meanings? Several seventeenth-century texts on painting and the iconological 
approach to Northern Dutch paintings of this period', in: Freedberg en De Vnes, Art 
in history, 175-208. Ook bij Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, 170; 
Thissen, 'Samuel van Hoogstraten', 124 
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kan woekeren -, spreekt Samuel over zijn professie als een onopvallende, 
maar veilige bezigheid. Veiliger in ieder geval dan het najagen van de 
vorstengunst, iets waaraan de schrijver refereert als ware het een jeugd
zonde: 

"Ik weet wel dat hy [de hoveling] my niet gelijkt, vermits hy vry, en 
ik verbonden, hy zig vertoont, en ik my verschuyl, hy in het hof en 
staat zoekt op te klimmen, ik het zelve om de rust verliet, hy zig met 
alles bemoeyt, en ik met de stille en rustige pinceelen tevreden ben. 
Ik zende hem dan in de werelt, daar ik zelfs niet begeer te zyn; maar 
zodanig gemontert, als ik had behoren te zijn, doen ik dezelve koers 
zeylde."32 

Deze passage, die een in deze tijd populair thema - het wijken van het 
hof - verwoordt, maar opnieuw juist in het licht van Samuels overige 
daden en uitspraken een bijzondere betekenis krijgt, kan ook heel goed 
ironisch bedoeld zijn. In zijn ¡nleyding gedenkt Samuel diverse malen 
zijn succes aan het hof, maar steeds in bedekte termen. Hij vermeerdert 
zijn triomf van eenvoudig ambachtsman die zelfs de keizer bedroog door 
die gebeurtenis niet met bombast uit te dragen, maar door haar bij 
gelegenheid fijntjes aan zijn lezers voor te schotelen.33 

En toch liet Samuel zich de referenties aan de gouden keten van kei
zer Ferdinand III blijkbaar met genoegen welgevallen. In de in 1660 
verschenen roman Roomsche Paulina werd er negen jaar na dato nog 
door drie van de zes lofdichters naar verwezen: een Z. v. G., J. Teerlinck 
en Samuels boezemvriend Willem van Blijenberg, die evenwel weinig 
anders dan een lang versleten gemeenplaats over de antonimie tussen 
schilderen en schrijven wist te verzinnen: 

"Streeld' oyt de duytsche August', de stomme poëzyen, 
Van hem, die d'eed'le kunst, op braver toonen slaat, 
Wy streelen ook met lust dees sprekende schild'ryen"34 

Het lijkt wel alsof zijn vrienden de verhouding tussen Poësis en Pictura 
meer in termen van gelijkwaardigheid zagen dan Samuel zelf. In een brief 

32) Bijlage l,nr. 10, hier geciiecrd naar de herdruk (Amsterdam, Gerrit Bos, 1738), 
*3r; Brusati, Samuel, 44-47. 

33) Vgl. J. Muylle, "Fascinatio'. De betovering van en door het oog. Een 17e-
eeuwse toonkast in Чготре-1-осіГ: verhulde kunsttheorie en humanistisch geïnspi
reerde vorstenspiegel'. De Zeventiende Eeuw 8 (1992) 245-274, aid. 264. 

34) Bijlage 1, nr. 16, A3v, ook aangehaald door Van Dalen, 'Van Blijenbcrgh', 349 
en in SvH, 55-56; de verzen van J. Teerlinck en Z. v. G. op resp. A2v-A3v en Blr. 
Vgl. Porteman, 'Geschreven met de linkerhand?', 97-98. Ook: G. van de Leuw, 'La 
Pauline romaine et le regard chez Corneille: un problème de relations culturelles', Acta 
Comparationis Litterarum Universarum 12 (1985) 265-279. 
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die Samuel aan zijn vriend Van Blijenberg drie jaar na het zojuist 
aangehaalde gedicht schreef vanuit Londen, zegt hij zijn vriend immers 
te benijden om diens comfortabele positie. De gezeten koopman en 
ambtsbekleder kon het zich namelijk permitteren om, weinig gehinderd 
door beslommeringen om het dagelijks bestaan, zich vrijelijk te wijden 
aan de letteren en het intellectuele debat in zijn dagen. Samuel stelde 
daar zijn eigen situatie tegenover van immigrant die hard moest wer
ken voor zijn opdrachten die nu eenmaal de noodzakelijke inkomsten 
fourneerden: 

"gelukkich is hij die in eigen wijër zijn vette ganzen te wet drijft, stil 
op zijn muilties treet, en ouden wijn in eijgen kelder tapt, die in eijgen 
gaarden onkruit wiedt, en op eijgen grondt (hoe klein) jonge boomen 
plant, uit wiens mond dan nieuwe dichten vloeijen en wiens geesten 
swanger zijn van verzen: dat luk heeft Blijenberg die in eygen haart 
vernoegt zit, terwijl ik nogh sukkel en alleen door de hoop van verr 
de ruste te gemoet zie. Mijn geest is dronken van poézij maar inkt en 
pen is voor een tijd verbannen, mocht ik, ik zouw uw Diederik en 
Dorothe ten tonele voeren, of uit een andere werelt wonderen ver
tellen, maar nu, gespitst natuur met verwen te volgen, is mij die vreugt 
verboden, ik zal (:spaart mij Godt) maar gij zult het hooren wanneer 
ik mijn voornemen ten einde breng, is mij dit bij noodlot beschoren 
zoo zal ik na veel sweetens uitvinden wat de verwen en pincelen 
vermogen en paijen mij met hoope van een geruster tijdt"35 

In 1625, in een tijd dat hij aasde op een diplomatieke betrekking, 
publiceerde Constantijn Huygens zijn Otia. In de opdracht aan Daniël 
Heinsius verantwoordde Huygens zich voor het feit dat hij zijn vrije tijd 
gebruikt had voor het schrijven van gedichten. In zijn situatie zou men 
hem immers gemakkelijk kunnen verwijten dat hij ledige uren wel beter 
had kunnen besteden. Illustratief is hier het verschil met Samuel. Huy
gens' ingenieus geconstrueerde verdediging richtte zich impliciet óók tot 
zijn beschermheer in landsdienst, François van Aerssen, terwijl de 
Dordtse schilder in het aangehaalde citaat zich juist tegenover zijn 
gelijkgezinde lettervriend - wiens negotium hem ruimschoots tijd voor 
het dichten liet - juist erover beklaagde dat hij aan het dichten niet 
toekwam.36 

35) GBR. Hs. 14 A 11, 'Twee brieven', 63-64; SvH, 61-63, nr. 74. Vgl. supra, hst. 
Ill, noot 169 en Ibissen, 'Samuel van Hoogstraten', 123-124. In de brief spreekt Samu
el over 'uw' Dieryk en Dorothe, hij bedoelt denkelijk niet dat Van Blijenberg de auteur 
van dit boek (bijlage 1, nr. 20) is; vgl. Van Dalen, '"Dieryk en Dorothe'", 227; Id., 
'Van Blijenbergh', 349; Id., 'Blijenbergh (Willem van)', k. 170; Familieboek, f. 54. 

36) M. A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Otium en Otia', in: A.Th. van Dcursen, 
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Anderzijds kon Samuel de vermelding van zijn veeleisend schilders
ambacht, dus zijn broodwinning, gebruiken als typisch argument van de 
buitenstaander of nieuwkomer die zich op voorhand al tegen venijnige 
kritiek van gevestigde zijde wil beschermen. Maar zijn vrienden deden 
daar, met een enkele uitzondering als Adriaan van Nispen, niet aan mee. 
Zij kenden immers ook het voorbeeld van het kringlid Margaretha van 
Godewijck die het schilderen, naast het schrijven, als een 'kunst' 
beoefende, daarnaast nog zong en musiceerde, en dan ook als een bij
zonder veelzijdig talent gold.37 De Dordtenaren gebruikten ook Samuels 
tweede 'roem' als schrijver om die naast zijn eerste als schilder te leggen. 
Wie al zo'n voortreffelijk schilder was, moest toch wel uitzonderlijk 
getalenteerd zijn om ook nog eens zulk uitstekend letterkundig werk 
aan de wereld te kunnen tonen. In deze geest althans schreef Jacob 
Westerbaan in 1669: 

"Hoogstraten heeft voorheen 
getoont met zyn pinseelen 
Wat dat zyn hand vermocht op 
doecken en paneelen: 
Nu schryft hy boecken en ver
dient door zyn verstand 
Niet minder lof als hy behaelt 
heeft door zyn hand. 
De deugd van geen van tween 
behoef ik hier te pry sen: 
Zy hebben by haer zelfs veel 
kraghtiger bewysen. 
Als ick haer geven kan door 
myn getuygenis: 
Men steeck geen krans uyt 
daer goê wyn te krygen is."38 

E. К Grootes en P. E. L. Vcrkuyl, red., Veelzijdigheid als levensvorm Facetten van 
Constantijn Huygens' leven en werk Een bundel studies ter gelegenheid van zijn 
driehonderdste sterfdag (Deventer 1987) 195-204 Deventer Studien II 

37) Schotel, 'Margaretha Godewijck', 77-78; Chong en Wieseman, 'Figuurschil
derkunst', 28 en 29, n. 42 aid , J L[oughman], 'Cornells Bisschop', in: Manjnissen, 
Zichtbaere werelt, 85 en ld , 'Abraham Susemer: stilleven met schelpen', Ibid, 275-
278. aid 277 

38) Bijlage 1, nr 22, *8v, op *3v-*4v een gedicht met een dergelijke strekking van 
Joh Ramma¿eyn, SvH, 66 
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Ook in de Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst - uiteraard 
het verreweg belangrijkste werk in dit verband - klinken zulke geluiden 
door Joachim Oudaan dichtte onder Samuels zelfportret over "Hoogh-
straeten, die 't penceel verwisselt met de pen", Johan van Someren over 
"De Gneksche her gehecht aen 't oud penceel", terwijl zijn zoons Jacob 
en Cornells respectievelijk Samuel met Apelles èn Orpheus gelijkstelden 
en de eer, "door 't penceel en u gedichten", die de stad Dordrecht Sa
muel verschuldigd was, aanhaalden. Een Β Τ V. tenslotte maakte de 
kunstbeoefening en de literaire expressie daarvan onderling uitwissel
baar- "Ну dicht in schildery, en schildert in zyn dicht."3 9 

Opnieuw blijkt dit niet te stroken met Samuels eigen opvattingen, die 
kennen andere nuances In het voorwoord van de Inleyding beklaagt hij 
de schilderkunst erom dat zij nog steeds als een handwerk wordt gezien, 
men vat haar over het algemeen te licht op. Daardoor komt het ook dat 
vele onbekwamen zich aan de schilderkunst willen gaan wijden zij 
zien er de "zwaengheden" te weinig van in en denken iets als een 
schoenmakersambacht ter hand te hebben genomen Maar het is niet 
zo, vindt de schrijver, dat de vooroordelen over de schilderkunst aan 
buitenstaanders te wijten zijn De meesters zelf zijn daar debet aan Zij 
zijn immers steeds maar m hun atelier bezig met doek, verf en penseel 
om lucratieve opdrachten uit te voeren Het schilderen is zó profijtelijk 
dat men zich geen tijd gunt om de belangen van het vak te behartigen 
door het opnemen van de "armzaelige penne" 40 

Maar was nu dat materiele aspect van het schilderen volgens Samuel 
geheel en al verwerpelijk? Nee, er waren ook voordelen aan verbonden. 
Helemaal achterin het boek raadt Samuel zijn lezers, de schildersjeugd, 
aan het geldelijk profijt dat met de schilderkunst te behalen valt, niet te 

39) Bijlage 1, nr 26, resp to *2v en *3r, *3v, SvH, 77-78. nr 129, vgl Hou-
braken, Groóte schouburgh, I, 71 en η aid Johan van Someren heeft misschien zijn 
bijdrage oorspronkelijk met voor de Inleyding geschreven, daar hij reeds op 22 de
cember 1676 overleden was Van Kuyk, 'Johannes van Someren', к 1344 Het Rijks-
prentenkabinet te Amsterdam bezit een exemplaar van Samuels later vóór de Inleyding 
geplaatste, gegraveerde zelfportret (waar Oudaan op dichtte), met daaronder een hand
geschreven vers van Karel van Nispen 

"'t Oud Dordrecht tan de wijdberocmde Grieken, 
Die van Homecrs geboort gedeung twisten 
Wy om Homeer niet onzen Samuel misten, 
Die 't kloek penseel en pen voert op zijn wieken " 

(Afb 6 in dit boek en Roscam Abbmg, Iconografie, 103 en 44, afb 25 aid ) Over het 
genre van de beeldgedichten zie Porteman, 'Geschreven met de linkerhand7', 103-
108 40) Bijlage 1. nr 26, **2v-**3r 
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versmaden. Aan de economische zelfzucht op zich is ook niets verkeerd: 
het houdt de wereld draaiende. Geld heeft 'de grote steden volkrijk 
gemaakt, de handel vergemakkelijkt': het is kortom datgene wat de mens 
aanzet tot activiteit. Maar geld heeft ook invloed op de deugdbeoefening, 
Samuel sluit zich hier aan bij de stelling dat door het verdienen van geld 
de mens, hier de schilder, zich een inkomen kan verwerven dat hem in 
staat stelt zijn vrije tijd te wijden aan aangename, niet direct nuttige, 
maar wel waardige bezigheden: 

"Zoo en kan ook een schilder het behoorlijk vergenoegen in de konst 
[...] niet volkomen genieten, ten zy hy van het bitter zorgenpak des 
brootkommers ontlaeden zy. Noch de geest en kan met die hooge 
driften, die de kunst eygen zyn, niet voort, zoo lang de huiszorg haer 
in d'engten van nootdruft geboeyt houdt." 

En in deze kwaliteit, die van inkomensverschafster, verschilde (onder 
andere) Pictura van haar "schamele zuster" Poësis.41 

Samuel gaf Pictura na dat zij het noodzakelijk materieel gewin 
opleverde, maar dat gewin kon ook boven de noodzakelijkheid uitstijgen 
en op rijkdom beluste schilders te veel aan zich binden. Samuel verweet 
zijn Muze "den naeryver, die de guide schilderkunst port, om haeren 
oeffenaer geheel alleen te bezitten."42 Hoewel dus de schilderkunst de 
aandacht op het on-edele, aardse vestigde, beschouwde Samuel haar 
impliciet dan wel als een kunst, gelijkwaardig aan de poëzie. 

Aan het eind van de Inleyding weerlegt hij de opvatting van Seneca 
die geen kunsten vrij wilde noemen "als die alleen voor de deugdt zorg 
dragen; want hy heeft alreets te vooren bekent, dat hy geen wetenschap 
eerde, die men voor gelt leeren kon, als alleen voor zoo veel zy den geest 
tot de deugt bereyden, en niet wederhouden." Volgens Samuel is het 
weliswaar niet zo dat de schilderkunst alléén tot de deugd leidt, noch dat 
er geen betere weg bestaat. Maar op zijn minst toch houdt ze niemand 
van de deugd àf; de schilderkunst voert haar beoefenaar 'door de 
voortdurende bespiegeling van Gods werken' zelfs "tot den Schepper 
aller dingen in hoogen aendacht." Van Hoogstraten vergelijkt de schil
derkunst ook met de 'erkende' zeven vrije kunsten en toont aan dat zij 
volstrekt niet onder hoeft te doen voor de grammatica, dialectica, 
rhetorica, arithmetica, geometrie, muziek of astrologie.43 

41) ¡bid., 351. 42) /Ш,**3г. 
43) ¡bid , 346-347. Het laatste bock van de Inleyding is dan ook gewijd aan Urania, 

de "Hemelhefster" in de zin van 'zij die de schilder tot de hemel van op aarde door 
deugd verworven roem voert': С S. Ackley, Printmaking in the age of Rembrandt 
(Boston 1981) 275-276, nr. 192. 
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Niet alleen plaatste Samuel zijn Pictura onder de vrije kunsten, 
doorheen de ¡nleydmg ontwikkelde hij ook voortdurend, impliciet of 
expliciet, analogieën met Poësis: "De pen was al van overlang aen 't 
pinseel vermaegschapt, en als een sprekende schildery; gelijk de schil
derkunst ook als een stomme poezy wort gehouden, gezusteren van 
gelijke vryheit."44 Regelmatig treft men terloopse opmerkingen aan als 
"wat den poeten aengaet, betreft ook de schilders", "het is met onze 
kunstenaers, gelijk met die van de letteren" of 'een schilder te zijn zonder 
talent is net zo "walglijk" als een slecht dichter te zijn', terwijl een aantal 
malen Horatius wordt aangehaald om zijn uitspraken over de dichtkunst 
toe te passen op de schilderkunst.45 In plaats van het "ut pictura poësis" 
- waaraan onder anderen Vondel in zijn 'Aenleidinge ter Nederduitsche 
dichtkunste' (1650) gerefereerd had, dezelfde Vondel die in 1654 zijn 
vertaling van Horatius' Oden aan de leden van het Amsterdamse Sint-
Lucasgilde opdroeg - sprak Samuel hier blijkbaar liever van "ut poësis 
pictura": een al door Karel van Mander geformuleerde theoretische 
onderbouwing van de gedachte dat de schilderkunst een ars hberalis is 
en van de maatschappelijk erkenning ervan, gestalte gegeven in de 
sociale emancipatie van de schilder.46 Juist omdat Poësis en Pictura in 
zusterlijke betrekking tot elkaar stonden, had Samuel de Muzen kunnen 
kiezen als de gebiedsters over en de eigenlijke meesteressen van zijn 
boek, hoewel zij van oudsher voor godinnen van de poëzie gehouden 
waren. 'Een zelfde geest heerst immers over de vrije kunsten, dezelfde 
die de poeten tot dichten opwekt, drijft de schilders tot het verbeelden 
der zichtbare dingen, die door de dichters alleen met woorden worden 
uitgedrukt.'47 

44) Bijlage 1, nr. 26, 2 O a op 93, 193-194, 284-286 en 296 beveelt de schrijver 
zijn lezers aan de beschrijvingen van poeten na te volgen als het erom gaat historische 
of mythologische figuren afte beelden. 45) ¡bid, resp 15, 73, 121, 293, 297. 

46) Porteman, 'Geschreven met de linkerhand?', 98 en Schenke veld, Dutch litera
ture, 120 Voor Vondels 'Aenleidinge' is de editie gebruikt in J van den Vondel, 
Poetologisch proza. L Rens, ed (Zutphen zj ) 70-81, aid 76, 79. Klassiek Letterkun
dig Pantheon CCXXI 

47) Bijlage l,nr 26,5 Vgl De Jongh,'Ambachtsmanen kustenaar', 34,41,45-47 
en Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, 126-127, ook 69, 98, l l ó e n n . 181 
aid , 134 Deze gelijkstelling van schilderen en schrijven was zoals bekend niet umek; 
een voorbeeld, in de opdracht van de uitgever aan de schilder Geraerdt Pietersz van 
Seyl vóór de Verscheyde Nederduytsche gedichten, van Grotius, Hooft, Barlaeus, 
Huygens, Vondel en anderen (Amsterdam, Lodewyck Spillebout, 1651) staat: "De 
poèsy, die sulck een groóte gemeenschap met uw schilderkunst heeft, dat d'eene 
dikwils met woorden schildert, en d'ander met verwen spreekt, geeft my nu gelegent-
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Elders heet het dat schilderijen een "luister" dienen te hebben, een 
betekenis in de zin van een "zeedevormende wijsheit". In zijn stuk moet 
de schilder een verhevenheid van gedachten tonen en niet slechts 
letterlijk onbeduidende voorwerpen afbeelden.48 Ook hierin gelijkt de 
schilder de dichter dat zij beiden moeten proberen de, ook in ethische 
zin, allerschoonste dingen der natuur uit te drukken.49 Bij het zesde boek, 
dat van Terpsichore, dicht Samuel dan ook: 

"Met recht wort dees godin als Jupiter geëert, 
Die schilder en poëet verrijkt met haer sieraedjen. 
Dees meld met kleuren, die met woorden, 't geen hy wil: 
d'Een voert de zwanepen, en d'ander de zwaeneschachten."50 

De vraag rijst tenslotte hoe al deze verschillende uitlatingen tot een sa
menhangend geheel gesmeed kunnen worden. Zoveel is immers namelijk 
wel duidelijk dat de verhouding tussen schilderkunst en literatuur in het 
geval van Samuel van Hoogstraten een erg hybride karakter had, waarbij 
meerdere aspecten een rol speelden. Hetgeen overigens in tegenstelling 
is met het geval van de schilder-dichter Heiman Dullaart, vriend van 
Samuel en óók, zij het later, leerling van Rembrandt. Van Dullaart zijn 
nauwelijks schilderijen bewaard gebleven en hij is dan ook bijna uitslui
tend als dichter nog bekend. Bij hem is, zo meent althans zijn biograaf 
J. Wille, nauwelijks sprake van enige samenhang tussen schilderen en 
schrijven. Voor Dullaart was zijn poëzie 'bijna heilig' als medium voor 
zijn godsdienstig belijden, het schilderen, als "werkelijkheids-kunst", 
stond veel te laag om daarin ook maar de geringste rol te kunnen spelen.51 

Daar Samuel niet alleen beide kunsten beoefende, maar er ook een 
visie op had, is er telkens sprake van twee niveaus: het praktische en het 
ideële. Op praktisch niveau maakte hij door presentatie via het ene 
medium (het boek) reclame voor de produkten van zijn andere stiel, 
terwijl die weg ook in omgekeerde richting gevolgd werd. Op ideëel, of, 

heyt om uw E. gedichten voor schildery en woorden voor verwen aen te bieden", 
geciteerd in: Penon, '"Verscheyde Nederduytsche gedichten'", 6. 

48) Bijlage 1, nr. 26.88. 
49) Ibid., 288. Andere expliciete vergelijkingen tussen schilderen en dichten zijn 

te vinden op o.a. 233, 321, 323. Vgl. verder Swillens, 'Leven en werken', x, xviii; 
Brusati, 'Van Hoogstratens Hooge schoole', 65-67. 

50) Bijlage 1, nr. 26, 214; vgl. Miedema, 'Kunstschilders, gilde en academie', 13, 
22. Verder over Samuels uitlatingen over schilderen en schrijven in de Inleyding: 
Thissen, 'Samuel van Hoogstraten', 125-126. 

51) Wille, Dullaart, 152-160, citaat op 155. Ruys, 'Dullaert', 173 (vgl. 186) be
weert, zonder enige verdere aanwijzing, over DuUaarts beroepskeuze: "Hij volgde zijn 
neiging en werd schilder, omdat deze kunst de dichtkunst het meest nabij kwam." 

190 V, 1 



misschien beter gezegd: retorisch, niveau kon het voorkomen dat Samuel 
zichzelf beklaagde wegens de materiële dwang van het schildervak die 
hem geen tijd voor de letteren overliet, om ergens anders weer de 
schilderkunst te verheffen tot een vrije kunst, als het van praktische 
implicaties losstaande, uitbeeldende equivalent van de 'stomme' poëzie. 

Maar net zo min als deze kunstuitingen los van elkaar gezien kunnen 
worden, kan men het praktische en het ideële niveau waarop Samuel ze 
hanteerde van elkaar onderscheiden. Want door zijn schilderkunst onder 
bescherming van de Muzen te stellen en daarmee zichzelf tot een kunst
beoefenaar - met de attributen en connotatie van een geleerde-dichter -
te bestempelen, maakte Samuel het zich gemakkelijker om omgang te 
vinden met zijn goed opgeleide letterenvrienden van voornamere komaf. 
Zo'η omgang bood dan op praktisch niveau weer een ingang bij poten
tiële schilderijenkopers, een niet te verwaarlozen concurrentievoordeel 
dat de meeste collega-schilders niet met hem deelden. Evengoed echter 
kon hij juist zijn status van handwerksman benadrukken en koketteren 
met zijn dilettantisme in het schrijven om daarmee ten eerste zijn eigen 
literaire verdiensten extra in het licht te stellen en ten tweede zich voor
af te beschermen tegen al te venijnige kritiek in de trant van 'een 
schoenmaker dient zich bij zijn leest te houden'. 

Als we dan terugkeren naar de vraagstelling en proberen vast te stellen 
hoe in Samuel van Hoogstratens schilderend en schrijvend bestaan 
'leven' en 'werk' samenhingen, dan kan het volgende geconcludeerd 
worden. Van Hoogstraten was een ambitieus man die voortdurend pro
beerde zijn sociale status op te vijzelen. Zijn status was oorspronkelijk 
die van een schilder-ambachtsman, een maatschappelijke laag die welis
waar niet van de laagste orde was, maar die dwingend voorschreef het 
vak te beoefenen om het dagelijks brood te verdienen. Zich tegelijkertijd 
aansluitend bij de eigenlijk al bij Karel van Mander merkbare algemene 
beweging onder de Sint-Lucasgilden om zich te verheffen van een 
industrie naar een kunst52, vond hij nog een manier om zijn persoonlijke 
statuur geaccepteerd te krijgen: het publiceren van proza en poëzie. 

Maar gedeeltelijk was en bleef Samuel van Hoogstraten nog een 
overgangsfiguur; gedeeltelijk bestond zijn visie nog uit retoriek of ook 
wel 'wishful thinking'. De concrete realiteit waarmee hij in het dagelijks 
sociaal verkeer te maken had was die van een schilder-ambachtsman die 
zich gesteld zag tegenover een markt van vraag en aanbod, die zijn 

52) Porteman, 'Geschreven met de linkerhand?', 98; Hoogewerff, Sr. Lucasgilden, 
82 e.v.; vgl. echter, Miedema, 'Kunstschilders, gilde en academie', 10. 
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klanten naar de ogen had te kijken, zodat hij zijn produktie aan hun 
smaak - die over zijn inkomsten regeerde - kon aanpassen. Het in de 
Londense brief aan Willem van Blijenberg onder amicale ironie verscho
len beklag over de van poëzie dronken geest die door de geldslavernij 
wordt afgehouden van papier en inkt, heeft wel degelijk een raakvlak 
met de werkelijkheid. Wanneer Samuel de schilderkunst als de godin 
Pictura voorstelt die hij tegelijkertijd verwijt haar beschermelingen te 
veel aan zich te binden door het pecuniaire profijt dat aan haar te ver
dienen valt, tekent dat de dubbelzinnige connotatie van die voorstelling. 
Samuel kende en ervoer in de praktijk nog steeds de praktische bestaans
reden van het schilderen maar probeerde zijn beroepsstatus en zijn 
persoonlijke statuur alvast te vertalen naar een representatie van dat vak 
als een vrije, edele kunst. 

Samuel van Hoogstraten was dan ook waarschijnlijk liever een dich-
ter-uit-luxe dan een gebonden klein-industrieel geweest, maar omdat hij 
althans gedurende het grootste deel van zijn leven niet in staat was het 
bestaan van een van materiële zorgen geheel en al vrij man te leiden, 
probeerde hij er het beste van te maken door, profiterend van het gunstig 
tij, zichzelf als een nieuwe Apelles met de talenten van een Apollo te 
presenteren. 

2. Frans van Hoogstraten als 'katholiek' literator 
In een vorige paragraaf werd de omgang beschreven die Frans van 

Hoogstraten had met zijn Dordtse literaire vrienden.53 Zij vormden echter 
zeker niet de belangrijkste sector in zijn sociaal-culturele verkeer. In 
deze laatste paragraaf wordt het beeld van dat verkeer aangevuld met een 
weergave van Frans' activiteiten als 'katholiek' literator in het Rotter
damse geletterde milieu in de periode tussen het midden van de jaren 
1650 en zijn dood in 1696. 

Frans is in feite maar heel even nauw bij de kern van de Dordtse kring 
betrokken geweest: namelijk in de jaren tussen zijn eerste publicatie in 
1651 en zijn vertrek naar Rotterdam in 1656. Toen hij zich in 1678 voor 
een korte tweede periode opnieuw in de Merwe-stad vestigde, was het 
hoogtepunt-eigenlijk al voorbij en waren de mannen van de eerste 
generatie na Cats - onder wie zijn broer Samuel - al overleden. 

Spoedig na zijn aankomst in Rotterdam zouden in Frans' uitgeverij de 
eerste werken verschijnen, uitgaven waarin hij als vertaler zelf vaak een 
creatieve hand had. Al in zijn Dordtse jongelingsjaren valt op dat bij 

53) Supra, hst. IV, 4. 
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Frans van Hoogstraten het christelijke element veel zwaarder weegt dan 
bij zijn vrienden. Misschien nog niet zo in een deels ook politiek-militair 
geïnspireerd vers als dat op Jacob van Oorts Grieksen adelaar waarin hij 
de zangnimf aanspoort God op te roepen om met de witte kruisbanier de 
"dolle Turksche vuist, van bloed besmoddert en begruist" af te weren.54 

Zeer expliciet echter is het religieuze aspect aanwezig in een wat beken
der gebleven gedicht van Frans met de titel 'Kluisken of heremitagie'.55 

Het werd in 1652 gepubliceerd in Samuels Goude schalmey, de door 
Frans bezorgde bundel met de vele referenties aan Samuels successen in 
Wenen.56 Hoewel het er niet expliciet vermeld staat, ligt het toch alles
zins voor de hand om te veronderstellen dat Frans in dit gedicht doelde 
op de entourage van keizer Ferdinand III waar hij in afkeurende zin sprak 
over het vorstenhof. Deze impliciete verwijzing geeft het in de poëzie 
veel gebruikte motief van het wijken van het hof dan ook een speciale 
betekenis. Frans plaatste het vorstenhof tegenover zijn persoonlijke 
ideaal van de zuivere afzondering: 

" ' t is waar, een wereltsch konings hof 
Is van een kostelijke stof 
Tot aen den hemel opgetogen 
En wonderlijk in yders oogen" 

Maar schijn bedriegt, het vorstenhof maakt niet gelukkig: daarvan getuigt 
het voorbeeld van de keizers die het eenvoudige buitenleven prefereer
den boven hun regerend ambt. De eenzaamheid doet zich van buiten 
onaantrekkelijk voor, maar haar werkelijke waarde schuilt dan ook aan 
de binnenkant: 

"O kluisken, overal bemint 

Uw bouw en buitenste gezicht 
Valt voor onze oogen slecht en licht; 
Maer binnen zijt gy groot van waerde, 
Ja grooter dan een ding op aerde" 

Slechts de in de kluis verblijvende ziel is immers in staat de genade te 
verwerven door zijn gebeden naar boven te zenden waar 

"heilige engelen triomfeeren; 
Die vangen zulk een eedle vlucht, 

54) Bijlage 2, nr. 3. 
55) Ibid., nr. 4; het gedicht werd bijvoorbeeld nog uitgebreid aangehaald door Van 

Hamel, 'François van Hoogstraten', 65-66 en door L. J., 'François van Hoogstraten, 
"De schoole der wereld" enz. Dordrecht, 1682', De Navorscher 2 (1852) 170-171. 

56) Bijlage 1, nr. 8; vgl. bijlage 2, nr. 2. 
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Zulk een aentreckehjk gezucht, 
En offeren 't der lichten bronne, 
d'Onzienelijke Hemelzonne"57 

Maar Frans onderging nog andere invloeden in de vroege jaren 1650. 
In deze tijd namelijk heeft hij de vertaling door Dirk Volkertszoon 
Coornhert van Anicius Manlius Severinus Boethius' De consolatione 
philosophiae diepgaand bestudeerd en hertaald. Coornherts Nederlandse 
versie stamde oorspronkelijk al uit 1557 en was herdrukt in 1585, 1616 
en 1630 voordat, ongeveer tegelijkertijd met een Antwerpse editie van 
de norbertijn Adriaan de Buck, Frans' opnieuw bewerkte en met het ori
gineel vergeleken vertaling in 1654 verscheen.58 Met dit boek kunnen 
we concluderen dat Frans zich ook het klassieke filosofische gedachten-
goed althans gedeeltelijk had eigen gemaakt. In het voorwoord wijst hij 
erop dat vele filosofen in rechtzinnigheid met hoefden onder te doen 
voor menigeen die tot taak heeft de christelijke leer te onderwijzen.39 

Anderzijds sluit de tendens in de dialoog tussen de gevangene en de 
gepersonifieerde Wijsbegeerte uitstekend aan op de christelijk-huma-
nistische gedachte van het 'Kluisken'-gedicht: troost wordt gevonden 
door het besef van de nadelen van de rijkdom, de gevaren van een hoge 
plaats in de maatschappij en het voorbijgaande van al het aardse.60 

Dit is ook de gedachte die spreekt uit de opdracht van de vertaling aan 
juffrouw Anna van Gerwen. Frans schrijft haar daarin dat zij, die er nu 
eenmaal meer genoegen in schept "na zielespijs te jagen" dan zich te 
voegen bij de rei van maagden die de jongelingen in hun strikken willen 
vangen, in het boekje de gaven kan vinden om haar geest te wapenen 
tegen rampspoed en ongevallen.61 

Frans kende deze Anna van Gerwen waarschijnlijk niet van nabij, er 
is althans in de opdracht geen aanwijzing voor te vinden, terwijl hijzelf 
opmerkt dat het "de vriendschap uwer neven" was die hem de moed had 

57) Bijlage 2, nr 4 
58) Ibid., nrs. 6 en 8, vgl bijlage 3,nr 50 Van der Aa, Biographisch woordenboek, 

VIII 2, 1157 en Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 50, 62 De Rynck en Wel-
kenhuysen, De oudheid in het Nederlands, 124, A van de Vyver, 'Les traductions de 
"De consolatione philosophiae" de Boèce en littérature comparée', Humanisme et 
Renaissance б (1939) 247-273, aid 273 en η 2 aid ; Id , 'Over de Nederìandsche 
vertalingen van Boethius' "Vertroosting der wijsbegeerte'", De Vlaamsche Gids (1927) 
216-221, aid 220, J. M van Hoek, De middelnederlandse vertalingen van Boethius' 
De consolatione philosophiae Met een overzicht van de andere Nederlandse en met-
Nederlandse vertalingen (Harderwijk 1943) 44, 50-54. 59) Bijlage 2, nr 6, A3r 

60) E H[endnkx], 'Boethius', in: Theologisch woordenboek (3 bndn, Roermond 
1952-1954) к 612-613 61) Bijlage 2, nr 6, A4r-v 
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gegeven zijn werk aan haar op te dragen. Vermoedelijk was Anna van 
Gerwen verwant aan de Balens62, hetgeen er nogmaals op wijst dat ook 
Frans gedeeltelijk door de invloed van de Dordtse kring gevormd is - zij 
het dat die invloed van een heel ander karakter was dan die welke zich 
bij zijn broer Samuel deed gelden. 

Dit contrast wordt impliciet benadrukt in het epithalamium dat Abra
ham van Groeningen - ook bij gelegenheid van heuglijke gebeurtenissen 
in Samuels leven een nu en dan optredend dichter63 - vervaardigde ter 
gelegenheid van het huwelijk tussen Frans van Hoogstraten en Hester de 
Coning op 23 april 1656. Dit gedicht biedt een verhelderende terugblik 
op de dan afgesloten jeugd van Frans en daarmee ook op zijn eerste 
Dordrechtse periode. Op het moment van de bruiloft was Frans immers 
zojuist verhuisd naar Rotterdam waar hij een boekhandel was begonnen. 
In het gedicht schrijft Van Groeningen over Frans' leergierigheid die 
hem een andere godin dan de "geile Venus" had doen eren, namelijk 
Pallas, aan wie hij zijn jeugdjaren had gewijd. Frans had van haar geleerd 
- zo bewijst zijn vertaalde Boëthius -

"die dappre lessen, 
Om 't forsse Noodlot, hoe 't met rampen woed, 
Te trotzen met een onverwonne moed, 
Gehart om nood en dood zelfs uit te pressen." 

Van Groeningen refereerde vervolgens aan Frans' reis naar Wenen, waar 
hij het verse graf van zijn broer Jan bezocht en Samuel in de weelde van 
het hof zag verkeren, en beschrijft hoe zijn leidsvrouw hem van de 
verachtelijke Habsburgse pracht en praal terugleidde naar Bato's rijk. 
Daar bekroont zij Frans' deugd met een aanstaande bruid, een kuise 
maagd; een moment waarop Van Groeningen nog even een meer frivole 
passage inlast: 

"Ну vlijd zijn kusjes op 'er roozemondt. 
Elks hartje schijnt op 't hoogste te blaeken." 

De rest van het vers echter is alleen gewijd aan het thema van Hesters 
kuisheid: 

"De eedle schaemte en zeedigheid die praelen 
Op 't heerlijkste aen haer zuivre maagdekroon: 
Maer kuisheid, als een hooftdeugt, blinkt ten toon, 
En dooft een' gloed van diamante straelen." 

Het is deze kuisheid die zo uitstekend past bij de deugdzaamheid van 
Hesters aanstaande echtgenoot.64 

62) Balen, Dordrecht, 1351-1352. 63) Supra, hst. IV. 4. 
64) Mengeldichten, 79-84. 
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Na zijn aankomst in Rotterdam in 1656 ontmoette Frans van Hoogstraten 
in de Maasstad een klimaat dat aansloot bij de geesteshouding die hij in 
zijn Dordtse jaren ontwikkeld had. Op religieus-ideologisch gebied was 
op dat moment een aantal personen en bewegingen actief met wie de 
jonge libraire zich moeiteloos verwant kon voelen. Rotterdam kende in 
1656 een vrijzinnig intellectueel milieu waarin de grenzen tussen de ver
schillende gevestigde confessies konden vervagen omdat het individuele 
geweten en intellect - en niet een geïnstitutionaliseerd credo - daar als 
uitgangspunt genomen werden. Dit milieu - dat nauwelijks precies te 
benoemen valt - vond een inspiratiebron in de denkbeelden van het 
vroege remonstrantisme van vlak na de Synode van Dordrecht en, nauw 
daarmee verbonden, in die van de eerste zogeheten Rijnsburgse collegi-
anten uit dejaren 1620. 

Deze bekende en al diverse malen bestudeerde beweging, als ze die 
naam al mag hebben, bestond uit een aantal geledingen die in hun 
geloofsbeleving ieder andere accenten legden. De ene tak benadrukte het 
rationalistische element, de andere het spiritualistische, terwijl een derde 
groep zich toelegde op de ascese.65 In Rotterdam had het collegiantis-
me - zoals het in de historische literatuur meestentijds samenvattend ge
noemd wordt - ten tijde van Frans' komst in de Maasstad steeds meer 
aan invloed gewonnen. Leidende figuren waren hier onder anderen Johan 
Hartigveld, Jan Dionysz Verburg en Adriaan Paets die in 1653 binnen 
hun remonstrantse gemeente een conflict teweeg brachten door de door 
hen georganiseerde vrijdagse colleges naar Rijnsburgs model. Een felle 
pamfletten-oorlog was het gevolg, waarbij met name beschuldigingen 
van socinianisme aan het adres van de vernieuwers niet geschuwd 
werden.66 Onder de Waterlandse doopsgezinden in Rotterdam was een 

65) С W Roldanus, Zeventiende-eeuwsche geestebloei (Amsterdam 1938) 88 e ν 
Patria Vaderlandsche Cultuurgeschiedenis in Monografieën XV; С. В. Hylkema, Re
formateurs Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen 
onzer Gouden Eeuw (2 din.; Haarlem 1900; herdr. Groningen en Amsterdam 1978) I, 
12 e.V.; Meihuizen, Abrahams!, 31-76; J. С van Slee, De Rijnsburger collegianten 
Geschiedkundig onderzoek (Haarlem 1895; herdr Utrecht 1980) 13-56, 98 e.v.. Ver
handelingen rakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst uitgegeven door 
Teyler's Godgeleerd Genootschap, nieuwe reeks, XV. HES Historische Herdrukken 
VI; А. С Fix, Prophecy and reason The Dutch collegiants m the early enlightenment 
(Pnnceton, NJ, 1991 ) 18-20.47-48,252; Van Bunge, Bredenburg, 15-16; H. W. Meihui
zen, 'Collegianten en doopsgezinden', in: S. Groenveld, red., Daar de Orangie-appel 
in de gevel staat In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975 
(Amsterdam 1975) 83-105. Ook. L. Kolakowski, Chrétiens sans église La conscience 
religieuse et le lien confesswnel au XVlIe siècle (Pans 1969). 

66) Van Slee, Collegianten, 95-121 en vooral Van Bunge, Bredenburg, 14-32. 
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soortgelijke college-beweging gaande die geleid werd door Jacob Ostens 
- dezelfde die in 1651 over Samuel van Hoogstratens misdragingen aan 
de Dordtse doopsgezinde dienaren had bericht en die in 1666 een 
pennestrijd zou voeren met Willem van Blijenberg.67 In zijn in 1651 
gepubliceerde Liefde-son, omstralende de hoedanigheyt der tegenwoor
dige genaamde christenheyt propageerde Ostens de ongelimiteerde ver
draagzaamheid en zelfs de "broederlijke liefde" tussen de christelijke 
gezindten. Beide collegiantse initiatieven - die uit de doopsgezinde en 
die uit de remonstrantse kring - zouden in de volgende jaren pogingen 
ondernemen om zich te verenigen, pogingen die echter gepaard gingen 
met diepgaand uitgevochten onenigheden.68 

Binnen deze stroming had ook Joachim Oudaan - één van Frans van 
Hoogstratens belangrijkste vrienden in het Rotterdamse - zijn plaats. 
Deze diaken bij de Waterlandse doopsgezinden had zich na zijn huwelijk 
in 1656 met Ewoutje Stout in Rotterdam gevestigd als tegelbakker en er 
direct daarna relaties aangeknoopt met belangrijke plaatselijke represen
tanten van de collegiantse beweging. Oudaan is bekend gebleven door 
de reputatie die hij zich als veelzijdig geleerde verwierf.69 Volgens zijn 
lijkredenaar Cornells van Hoek hield Oudaan niet van "sot geklap en 
gekkonie, noch van zoodanige geselschappen bij te wonen", maar begaf 
hij zich liever "tot de eensaemheid en de oeffeningen in de goddlijke 
schriftuer."70 Zijn letterarbeid strekte zich over vele gebieden uit: in zijn 

67) Supra, hst. III. 2 en hst. IV, 2. 
68) Van Bunge, Bredenburg, 33-40, citaat op 36; Vos, 'Doopsgezinde gemeente', 

16-28; Van der Zijpp, Doopsgezinden, 103; Blaupot ten Cate, Holland, Zeeland, I, 
263-264; H. Y. Groenewegen, Het remonstrantisme te Rotterdam (Rotterdam 1906) 
86-92. Rotterdam in den Loop der Eeuwen II, 5e stuk; A. Fix, 'Mermonites and 
collcgiants in Holland 1630-1700', Mennonite Quarterly Review 64 (1990) 160-177. 

69) Melles, Oudaan, 28-56, 71-91; Van Bunge, Bredenburg, 46-47; Van Slee. Col-
legianten, 121-124; ook Meinsma, Spinoza, 174-175; Vos, 'Doopsgezinde gemeente', 
47. Vgl. В. van Dam-Heringa, 'Oudaans socinianisme, met name in zijn Aandachtige 
treurigheyd', Nieuwe Taalgids 77 (1984) 484-492; J. Karsemeijer, 'Oudaan's Aan
dachtige treurigheyd', Levende Talen, nr. 130 (1944) 98-110; J. D. P. Warners, 'J. 
Oudaan tegen Vondel', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 40 (1954) 48-58, 
aid. 14 e.v.; Α. van Mourik, 'Nog een gedicht van Oudaan tegen Spinoza', Levende 
Talen, nr. 184 (april 1956) 147-153; J. Meijer, 'Joachim Oudaan contra Spinoza', ¡bid. 
(1957) 591-594; J. L[ussenburg], 'Ds Gregorius Mees (1 jan. 1631 n.s. - 21 sept. 1694) 
(10)', Gereformeerd Kerkhistorisch Tijdschrift 15 (1978-1979) nr. 4,49-57, aid. 49-52; 
С. С. de Bruin, Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd (Groningen, Djakarta 1955) 8, 
14, 17; ook H. J. Allard, 'Een ode van Oudaan en de odedichler zelf'. Volles-almanak 
voor Nederlandsche Katholieken 29 (1880) 61-90, aid. 74. 

70) Geciteerd in: Hylkema, Reformateurs, II, 14. 
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vrije tijd hield Oudaan zich bezig met de dichtkunst, oudheidkunde en 
met zijn bijdragen aan het religieus-kerkelijke debat. Zoals wel vaker 
liepen ook bij Oudaan die activiteiten door elkaar: in zijn dichtwerken 
ontvouwde hij onder andere zijn godsdienstige denkbeelden, waaruit 
steeds een geest van 'tolerantie, staatsgezindheid en erasmianisme', maar 
ook een verwachtingsvol chiliasme sprak.71 In de jaren vóór zijn komst 
naar Rotterdam had Oudaan zijn eerste stukken gepubliceerd waarin hij 
zijn afschuw van godsdienstig fanatisme - zeker in de zin van vervolging 
van andersdenkenden - ten toon spreidde. In een historisch drama over 
de executie van Michel Servet in 1553 hekelde Oudaan de ketterver
volging, terwijl hij in een satirisch vers venijnig de spot dreef met de 
katholieken en protestanten in het Hollandse plaatsje Zijdewind die met 
man en macht in een jaar tijd respectievelijk een kerk hadden ge
bouwd en haar vervolgens weer met evenveel gloeiende ijver hadden 
verwoest.72 

Frans van Hoogstraten heeft als vertaler, uitgever en boekhandelaar met 
een aantal van de leidende figuren uit deze kring in contact gestaan, zij 
het dat alleen uit de aanwijzingen voor dat contact nog niet tot een 
duidelijke geestverwantschap met deze of gene kan worden besloten. 

Het jaar 1664 is in dit opzicht een hoogtepunt geweest. In dat jaar gaf 
Frans onder andere twee tractaten uit van de Amsterdamse collegiant 
Daniël de Breen (1599-1664), waarvan er één verscheen in de vertaling 
van Joachim Oudaan.73 De Breen was bevriend geweest met de jonge, 

71) G Α. van Es, 'Het leven in bovenaardsen glans', in. Geschiedenis van de 
letterkunde der Nederlanden, V, 207-377, aid. 268-317 over Oudaan, т.п. 280. 292-
293, 294; Melles, Oudaan, 173. 

72) С. W. Roldanus, 'De achtergronden van Oudaen's "Servetus"', Tijdschrift voor 
Geschiedenis 67 (1954) 336-343 en J J Poelhekke, '"En, op de nok, het aak"'. Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 10 (1968). Up Ponciaens 
outaer Kerkhistorische opstellen aangeboden aan pater Pontianus Polman ofm naar 
aanleiding van zijn zeventigste verjaardag op 20 augustus 1967 195-207, later gepu
bliceerd in: Id., Geen blijder maer in tachtigh jaer Verspreide opstellen over de 
crisisperiode 1648-1651 (Zutphen 1973) 153-162. Oudaans gedicht 'Op het bouwen 
en breken der paapsche-kerk: tot Zyd-wind in Noord-Holland' werd voor het eerst 
gepubliceerd in de Bloemkrans van verscheiden gedichten [ j (Amsterdam, Louwijs 
Spillebouts, 1659) waann ook twee gedichten van Samuel van Hoogstraten voorkomen 
(bijlage l.nrs. 14a-b) Verder: H J Eymael, 'Huygens versus Oudaen. Een oud proces 
herzien'. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 31 (1912) 104-113; Ten 
Bnnk, Geschiedenis, 459-460; A van Duinkerken, 'Joachim Oudaan in de vasten'. De 
Gemeenschap 6 (1930) 131-138 en 191-198. 

73) Bijlage 3, nrs. 11-12; J. Trapman, 'Erasmus seen by a Dutch collegiant: Daniel 
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toen nog doperse Vondel. Hoewel zelf van remonstrantsen huize, keerde 

hij later de broederschap de rug toe vanwege zijn afwijkende, chilias-

tische, opvattingen. Met zijn ascetische denkbeelden had hij volgens 

J. С van Slee de burgemeester Coenraad van Beuningen beïnvloed. De 
Breen behoorde in zijn jeugd tot de leerlingen van Simon Episcopius 
(1583-1643).74 Episcopius trad als afgevaardigde van de arminiaanse 
partij bij de Dordtse Synode op, zijn denkbeelden bleven gedurende de 
hele zeventiende eeuw een belangrijke bron voor remonstrantse argu
menten en theorieën.75 Van Episcopius gaf Frans, ook weer in 1664, een 
tractaat uit over de vrije wil dat uit het Latijn vertaald was door Jacob 
Johan Batelier (1593-1672). Deze Batelier was op zijn beurt één van de 
gematigde krachten binnen de Amsterdamse remonstrantse broederschap 
- hij uitte althans scherpe kritiek op het door de progressieve vleugel 
opgeëiste recht op het vrij profeteren.76 Een andere vooraanstaande 
persoon in collegiantenkringen was de uitgever (onder andere van het 
werk van De Breen), polemist (onder andere criticus van Tieleman van 
Brachts Martelaarsspiegel) en publicist Frans Kuyper (1629-1691), een 
man die ook in de latere debatten rondom de publicaties van Spinoza 
één van de belangrijkste strijdschriftauteurs zou zijn. Kuyper was een 
oomzegger en erfgenaam van De Breen van wiens hand Frans in 1677 
een Compendium theologiae Erasmicae uitgaf - een geschrift dat ook in 
de bibliotheek van de tot de vooruitstrevende vleugel behorende Galenus 
Abrahamsz de Haan werd aangetroffen. In de Nederlandse vertaling uit 
1679 van dit werk liet Van Hoogstraten Kuyper een voorbericht plaatsen 
waarin de laatste een grove fout in de Latijnse uitgave signaleerde en 
betreurde: men had De Breens commentaar en Erasmus' tekst niet 

de Breen (1594-1664) and his posthumous Compendium theologiae Erasmicae', Ne
derlands Archief voor Kerkgeschiedenis 73 (1993) 156-177, aid. 165, η. 44-45 aid. 

74) Van Slee, Collegianten, 91, 135-138; Memsma. Spinoza, 95-96, 101, 242; 
Hylkema, Reformateurs, I, 12, n. 4 aid , J. С van Slee, De geschiedenis van het 
socinianisme in de Nederlanden (Haarlem 1914) 202-203, 245. Verhandelingen raken
de den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst uitgegeven door Teyler's Godge
leerd Genootschap, nieuwe sene, XVIII, G. Brom, Vondels geloof (Amsterdam, Me-
chelen 1935) 4, 63; Roldanus, Geestesbloei, 92. 

75) Van Bunge, Bredenburg, 17, 20-21, 51, 212, 225; Van Slee, Collegianten, 
112-113, 126, 131; W. J. Kühler, Het socinianisme in Nederland (Leiden 1912; ongew. 
herdr. Leeuwarden 1980) 78-79, 206 

76) Bijlage 3, nr. 10; Van Bunge, Bredenburg, 28, 55, 143-144, 147; Van 
Slee, Collegianten, 48; L. С Heytmg Thzn, 'Genealogische gegevens uit "Geeraardt 
Brandts Poezy", t'Amsterdam, bij Aart Dirksz Oostzaan, boekverkoper op den Dam, 
MDCLXXXVIir, Gens Nostra 13 (1958) 14-16, aid 14, 15. 
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typografisch van elkaar onderscheiden.77 In dit voorbericht refereert 
Kuyper aan een brief die Van Hoogstraten in september 1677 van Dr. 
Reinier Rooleeuw (gestorven 1684) ontvangen had over de kwestie. De 
geleerde collegiantse geneesheer Rooleeuw tenslotte was later bekend als 
de maker van een naar het socinianisme neigende vertaling van het 
Nieuwe Testament.78 

Met de reeds genoemde Oudaan heeft Frans een speciale relatie 
onderhouden. Rondom hen ontstond later een nieuwe, Rotterdamse, 
dichterskring waarbij onder anderen Frans' oudste zoon David van 
Hoogstraten, Frans de Haas, Joan van Broekhuizen en Pieter Rabus 
betrokken waren, een kring die onder andere bijeen werd gehouden door 
een gedeelde bewondering voor het werk van Joost van den Vondel79. 
Een belangrijk persoon was hier Joannes Antonides van der Goes, door 
Vondel als zijn beste leerling genoemd, gewezen lid van Nil Volenti-
bus Arduum, mogelijk bevriend met de mystiek-chiliastisch voelende 
graveur Jan Luyken en dichter van het epos Ì'stroom uit 1671.80 De 
anekdote die David van Hoogstraten over de ontvangst van dit gedicht 
vertelde, is de basis van een verhaal dat in de literatuur voortdurend aan
gehaald wordt om het Rotterdamse milieu rondom Frans van Hoogstraten 
te beschrijven. De poëtisch begaafde David had als dertienjarige in 
Oudaans tegelbakkerij de eerste proeven van de У stroom gezien, was 

77) Bijlage 3,nrs. 42 en 48; Trapman, 'De Breen', 167 e.V.; Mcihuizen, Abrahamsz, 
137 (supra, hst. Ill, noot 150); Van Bunge, Bredenburg, 90-98, de literatuur in 122, n. 
7 aid., 182-184, 193-196, 207-208, 218 e.V.; Hylkema, Reformateurs, I, 57, 85, 135, 
n. 162 aid., II, 81, 135, 145, 162, 245, 257; Van Slee, Collegianten, 126, 191, 239 e.V., 
306, 383, 385; Id., Socinianisme, 245; Kühler, Socinianisme, 243, 246 e.v. 

78) Kühler, Socinianisme, 190-192; Van Slee, Collegianten, 340-341, 367. 
79) Vgl. o.a. Sterck, Oorkonden. 33, 34, 89, 289, 290; WiUe, Dullaart, 197; bijlage 

3, nr. 49 (Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel Amsterdam, 275); Ten Brink, 
Geschiedenis, 438, 479. 

80) Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 550; K. Meeuwesse, Jan Luyken als 
dichter van de Duytse lier (herz, herdr.; Groningen en Amsterdam 1977) 272-303; 
Meinsma, Spinoza, 143-144, η. 3 aid., ook 126, 128, 131, 233. 330-331; G. A. van Es, 
'Dichters van aardse schoonheid en geneugten', in: Geschiedenis van de letterkunde 
der Nederlanden, V, 108-206, aid. 116-118, 183-188; P. Minderaa, 'Antonides' satire 
Marsyas', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 81 (1965) 241-260, aid. 
241-242; Α. J. Kronenberg, Het kunstgenootschap NU Volentibus Arduum (Deventer 
1875) 102-111; I. H. van Eeghen, 'Jan Luyken en zijn bloedverwanten'. Doopsgezinde 
Bijdragen, nieuwe reeks, 16 (1990). Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw, 
65-112, aid. 86-87, 92-94 (bijlage 3, nr. 38), 98-99; vgl. J. D. P. Warners, 'Oudaan's 
gedicht bij Vondels overlijden', De Nieuwe Taalgids 46 (1953) 177-190, aid. 179-180, 
187-188; Melles, Oudaan, 123, 125, η. 15 aid., 135, 179-180. 
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ermee naar zijn vaders boekwinkel gerend waar Frans er ter plekke een 
lofvers op vervaardigde.81 Uit andere bron weten we dat zowel Frans als 
Oudaan en Dullaart goede persoonlijke betrekkingen onderhielden met 
personen als de collegiants gezinde lokale politicus Mr. Adriaan Paets.82 

Dat Frans het ideaal van kerkvrede en -verdraagzaamheid hoog in het 
vaandel had staan en misschien wel zijn overtuiging maar niet zijn per
soonlijke sympathieën voor één partij wenste te reserveren, kortom een 
goed onderscheid wist te maken tussen het individu en zijn of haar me
ning, blijkt uit het feit dat hij in hetzelfde jaar 1664 een lijkdicht schreef 
en uitgaf op de dood van een oude vriend, de conservatieve Dordtse 
doopsgezinde oudste Tieleman van Bracht.83 Hij was degene die in zijn 
levenswerk, de Martelaarsspiegel, juist de nadruk had gelegd op het 
specifiek doopsgezinde en daarin volgens de progressieve volgelingen 
van Galenus zich veel te veel had geconcentreerd op het kerkelijk-onder-
scheidende aspect. Van Bracht was ook de hoofdaanstichter geweest van 
het zogeheten Leids Concept, een vragenlijst die aan de collegiants 
gezinde Galenus en zijn partijgangers in juni 1660 was voorgelegd als 
een norm om er hun rechtzinnigheid in oud-doperse zin aan af te meten.84 

Het verbaast dan ook niet in 1664 nog een drempeldicht van Frans van 
Hoogstraten aan te treffen in de Kruys-poorte, de lijdensbespiegelingen 
van de Rotterdamse oudste Bastiaan van Weenigem die, door een 
pamfletschrijver voor "kardinaal" gescholden, nauw samenwerkte met 

81) J. Antonides van der Goes, Alle de gedichten (3e dr.; Amsterdam, Nicolaes ten 
Hoorn, 1714). D. van Hoogstraten, ed., *52v-*53r. A. van Mourik, 'Het lofdicht van 
Oudaan op Antonides' "Ystroom"', De Nieuwe Taalgids 54 (1961) 17-23, aid. 22-23, 
η. 27 aid. Ook Jan van Hoogstraten bewaarde later dierbare herinneringen aan Dullaart: 
Wille, Dullaart, 197. 

82) Van Putte. Dullaert, I, 23-24, 58-59, n. 126-133 aid., 307-308; bijlage 3, nrs. 
5, 8 en 22; bijlage 3, nr. 19 werd aan de Rotterdamse burgemeester Mr. Johan de Vries 
opgedragen. Vgl. D. J. Roorda, 'Rotterdam in het Rampjaar', Rotterdams Jaarboekje, 
8e reeks, 1 (1973) 290-304 en H. С Η. Moquette, 'Gehate Rotlerdamsche regenten in 
1672', ¡bid., 2e reeks, 7 (1919) 65-77. Verder: Kalff, Geschiedenis, IV, 483; L. J. 
Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en 
zeventiende eeuw (3 din.; Amsterdam 1945-1947) II, 710; H. С Hazewinkel, Geschie
denis van Rotterdam III (Amsterdam 1942) 424; K. H. de Raaf, 'Nieuw religieus en 
letterkundig leven in het Rotterdam van de 17e eeuw'. De Nieuwe Gids 40 (1935) I, 
647-682. Vgl. de rol van Jan Rieuwertsz als dè collegiantse boekdrukker in Amsterdam: 
Meinsma, Spinoza, 105 e.v., 113, 193; 83) Bijlage 2, nr. 21 en bijlage 3, nr. 13. 

84) Meihuizen, Abrahamsz, 24-25, 70-72; Van Slee, Collegianten, 106 e.V., 150, 
152; Id., Socinianisme, 161, 195; Kühler, Socinianisme, 166, 168; Hylkema, Refor
mateurs, I, 135. n. 162 aid., 188. η. 231 aid.. II. 115-116, η. 240 aid.; vgl. Blaupot ten 
Cate, Holland, Zeeland, I, 197 en Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 96 en 97, η. 
98 aid. 
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"paus" Van Bracht om de mennonitische gelederen van moderniserende 
dementen te vrijwaren.85 Aan Frans' weinig fanatieke houding zal 
ongetwijfeld ook het feit hebben meegewerkt dat zijn zwager Matthijs 
van Mullem tot de conservatieve partij onder de Rotterdamse doopsge
zinden behoorde en uit dien hoofde samenwerkte met zijn Dordtse 
collega Van Bracht.86 

Maar niet alleen in zakelijk opzicht kwam Frans van Hoogstraten met 
deze bescheiden, geletterde en vrijzinnige vertegenwoordigers van de 
welgestelde burgerij in aanraking.87 Ook in ideologisch opzicht heeft hij 
hun invloed ondergaan. Zoals gezegd legden de verschillende 'dissen-
terse' bewegingen ieder op een ander aspect van hun christendom de 
nadruk. Frans voelde zich vanaf het begin al direct het meeste thuis bij 
de ascetische richting: bij de min of meer strenge wereldmijders zoals 
Hartigveld er één was. Deze overtuiging was hem, getuige zijn boven 
aangehaalde 'Kluisken' en gezien zijn achtergrond van een traditioneel 
sceptisch tegenover het aardse staand doperdom, uiteraard niet geheel 
vreemd.88 

Frans van Hoogstratens verachting van het materiële werd in zijn 
uitgeversloopbaan voor het eerst zichtbaar in de titel van één van zijn 
eerste boeken: het eerste deel van de compilatie, onder de titel Versma
ding der wereltsche ydelheden, uit de geschriften van de Spaanse 
franciscaan Diego de Estella, in het Latijn Didacus Stella genoemd.89 

"Wat is anders het gene, dat noit genoeg geleert en wort, dan de 
veragtinge van d'ydelheden der werelt? Het af punt, daar al ons heil 
en gelukzaligheidt op draait, en op welke eenige veragtinge den ryken 
Jongeling van onzen Zaligmaaker d'onvergankelyke schat des hemels 
wert toegezeit; de regte haven van ruste" 

vraagt de vertaler zich af in het aan de 'veragters der werelt' gerichte 
voorwoord.90 En geen andere auteur is meer geschikt om deze boodschap 

85) Bijlage 2, nr. 22 en bijlage 3, nr. 14. Meihuizen, Abrahamsz, 70-72, 113, 131, 
153; Van Slee, Collegianten, 106 e.v.; Id., Socinianisme, 161; Kühler, Socinianisme, 
168. 

86) Zie o.a.: GAR, ONA, inv. nr. 945, aktenr. 375, en supra, hst. III, noot 99; Vos, 
'Doopsgezinde gemeente', 18, 20, 42, 46 en Van Slee, Collegianten, 106. 

87) Over het collegianten-'milieu': Hylkema, Reformateurs, I, 18-20, 80-83. 
88) Vgl. echter Blaupot ten Cate, Holland, Zeeland, I, 279-280 en W. H. Kuipers. 

'In de wereld, maar niet van de wereld. De wisselwerking tussen de doopsgezinden en 
de hen omringende wereld', in: Groenveld, Wederdopers, 219-239, aid. 228-230. 

89) Bijlage 3, nrs. 3, 6, 7, 16 en 83. Hier is gebruikt de ongewijzigde derde druk 
in één band (Amsterdam, Jacobus Verhcyden, 1712). 90) Ibid., I, АЗ . 
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over te brengen dan Stella die zijn boeken niet doorspekt met "diep
zinnige raatzelen of redenen, die met haare duisterheit den lezer pynigen 
en tormenten aandoen", maar ze vult met leerzame lessen die als een 
liefelijke stroom gemakkelijk in het hart van de dorstige ziel vloeien.91 

Er zijn vele voorbeelden aan te halen van verzen waarin Frans van 
Hoogstraten telkens opnieuw zijn wereldverzaking te berde brengt en 
zijn lezers waarschuwt voor al het onheil dat het gebrek aan aandacht 
voor het geestelijke kan veroorzaken. In zijn in 1668 verschenen emble
matabundel Voorhof der ziele bleken achterin enige bladzijden over te 
zijn. Om deze niet leeg te hoeven laten, voegde Frans aan het uit prenten 
met onderschriften bestaande hoofdwerk een zevental berijmde medita
ties op het lijden van Jezus Christus èn een 'Kersliedt' toe. In zijn eigen 
Mengeldichten plaatste Frans het vóór het 'Kluisken', hetgeen plausibel 
wordt gemaakt door de overeenkomst in strekking: 

"Gaet gy met vleesch en bloed te raede, 
Gy raekt by God in ongenade, 
Ja word gebannen uit het Rijk 
Der Hemelen vol zalige engelen. 
Wie zich met Gode wil vermengelen, 
Die neem' van vleesch en bloed de wijk."92 

Lofdichter Heiman Dullaart was zelf niet onbekend met specifiek katho
lieke literatuur, maar meer een voorstander van binnenwereldse ascese 
en tegenstander van het 'al te ijdellijk ontvluchten van de ijdelheid'. 
Desondanks sloot hij zich volmondig aan bij gedachten in het Voorhof 
en verwees er de lezer naar als een veilige haven waar de ziel zich kan 
onthouden van het "mensverradende ooft" van de "minnevaarzen", 
waartegen Frans van Hoogstraten in de voorrede al gefulmineerd had, 
van de "geil muzyk" van "Parnassyrenen" en de onkuise minnelieren van 
Ovidius, Horatius of Sappho.93 Heiman Dullaart was steeds een warme 
sympathisant van Frans van Hoogstratens wereldmijding. Zijn gedicht op 

91) Ibid., II, A2r; vgl. N. Wijngaards, Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en 
zijn betekenis (Zwolle 1964) 114-121, т.п. 119. Zwolse Reeks van Taal- en Letter
kundige Studies XIV. 

92) Mengeldichten, 40-41; Van Putte, Dullaert, I, 181. 
93) Bijlage 3, nr. 19; Dullaart, Gedichten, 84-90 en Van Putte, Dullaert, I, 181-186; 

vgl. Wille, Dullaart, 22-38, т.п. 24, 37, 45-55, 76-79 en 149-150 en Ruys, 'Dullaerf, 
183; A. van Duinkerken, 'Bij het derde eeuwfeest van Heiman Dullaart', De Gids 100 
(1936) 247-252, aid. 250; Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 395-396; Van Es, 'Het 
leven in bovenaardsen glans', 228, 321. Vgl. Meinsma, Spinoza, 96-97, 113-122 voor 
een andere lofdichter bij de Voorhof, Jan Zoet. 
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Frans' editie van de Barlaäm en Josaphat-Iegende uit 1672 ontsteeg het 
niveau van een gewoon lofdicht doordat het uitgroeide tot een uitge
breide bespiegeling op het motto van de gewillige geest en het zwakke 
vlees: "Wat hebt gy struikelende gangen! 

Wat blyftge op onze hemelreis 
Aan d'aarde, uw logge moeder, hangen, 
Ligtvaardig lichaam, ydel vleis!"94 

Geheel in overeenstemming met deze strekking was het motto bij Frans' 
Voorhof, uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus op 
Mattheus waarin wordt geponeerd dat het voor de in de wereld levende 
mens net zo moeilijk is zijn onbevlekte rechtvaardigheid tot het einde 
toe te bewaren als voor de langs de weg geplaatste boom om zijn 
vruchten te dragen tot ze rijp zijn.95 

Twee jaar later vertaalde Frans de diverse malen herdrukte Manu-
ductio ad coelum van de kardinaal en abt-generaal der cisterciënser orde 
Joannes Bona. Het boek is een uit 35 hoofdstukken bestaande handlei
ding met praktische aanwijzingen voor hen die de zaligheid willen 
verwerven. Frans voegde aan elk hoofdstuk een persoonlijke overpein
zing toe, een "zielzucht" waarin hij nogmaals over het behandelde 
onderwerp reflecteerde. Bij het twintigste hoofdstuk, dat over het nut van 
de eenzaamheid handelt, dicht hij tot de lezer: 

"Wijkt na de stilte metter woon; 
Daer zal Hij straelen in uw hart. 
De werelt, diep in 't quaed verwart, 
Besmet uw ziele. Zoo 't verstant 
Eens diep in 's werelts ingewand 
Begon te zien, wat zou het niet 
Algruwelen tot Godts verdriet 
Ontdecken! Schuw die booze plaeg."96 

Deze kardinaal Bona is zonder twijfel één van Frans van Hoogstratens 
belangrijkste inspiratiebronnen geweest. De vrome en erudiete eminentie 
probeerde zich te onttrekken aan het aardse slijk dat hem in zijn 
Vaticaanse positie in de vorm van aantrekkelijke prebenden ten deel viel. 
Bona, historisch onderlegd als hij was, wijdde zich liever aan de studie 

94) Mattheus 26:41; Dullaart, Gedichten, 45-50, aid. 50; bijlage 3, nr. 24; Van 
Putte, Dullaert, I, 125-126; Wille, Dullaart, 80-88; J. J. A. Zuidweg. De duizend en 
een nacht der heiligenlegenden. De Legenda aurea van Jacobus de Voragine (Amster
dam 1948) 268-291. 

95) Van Putte, Dullaert, I, 180-181, n. 1 aid.; vgl. Mengeldichten, 70. 
96) Bijlage 3, nr. 21, 162. 
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van de Kerkvaders wier strenge theologie hij als zuivere bron, zonder 
scholastische toevoegsels, als richtsnoer wenste te hanteren.97 In zijn 
opdracht aan een zekere Theophila beval Frans het door hem vertaalde 
en meermalen herdrukte boek van deze auteur, de Beginselen en leer
st ucken van het christelijk leven, aan met de woorden: 

"Al heeft de ziel met vleesch en bloed 
Omhangen, daeglijks veel te mijden, 
En waer te nemen, en te lijden; 
't Is zeeker, dat het helder licht 
Van dit vernuft haer zwak gezicht 
Zal baeten, en de baen ontdecken 
Om naar den hemel op te trecken."98 

En in dit verband moet ook Frans' vertaling van Lipsius' De constantia 
genoemd worden. Dit neo-stoïsche betoog propageert immers het afzien 
van bezittingen als een belangrijk middel met de onontkoombare wisse
lingen van het Lot te kunnen leven.99 

In de wens om terug te keren tot de ascetische essentie van het 
christendom, de praktische navolging van Christus, ontdaan van alle door 
de theologie in de loop van de geschiedenis toegevoegde dogmatische 
spitsvondigheden, lag een tweede element besloten, dat ook gevoed werd 
door de collegiantse gedachte, het element van het ecclesiologisch 
pacifisme, van de vrede tussen de gezindten die benadrukt wat bindt in 
plaats van wat scheidt. 

De vertaler Frans van Hoogstraten had Didacus Stella's Versmading 
der wereltsche ydelheden te waardevol gevonden om het in de taal te 
laten waarin het oorspronkelijk geschreven was, het Latijn. Hij hoopte 
met zijn arbeid zijn tijd beter besteed te hebben dan met de 

"geschillen en twisten, die veelen tot aanstoot en onderlinge verbit-
teringe gedyen, ja de nieuwelingen zomwyle, gelyk op eenen drie
sprong, doen stille staan."100 

97) L. Ceyssens, 'Le cardinal Jean Bona, autour d'une récente étude', Benedictina 
10 (1956) 70-120,267-328 en in: Id., Jansenística minora IV (Malines 1958) fase. 32, 
aid. 32, 36, 45, 65. 

98) Bijlage 3, nr 36, 5, nr. 39, 5, nr. 41, 7, hier geciteerd naar de Mengeldichten, 
45-46, aid 46. 

99) Bijlage 3,nrs 33 en 37; Schenkeveld-van der Dussen, Durc/i/irerafure, 63, 101. 
100) Bijlage 3, nrs.3,6,7,16 en 83 (supra, noot 89), II, A2v. Opvallend is dat Van 

Hoogstraten in deze passage met het gebruik van de term 'stillestaanders' hen die in 
religieuze conflicten (onder doopsgezinden) geen keuze wensten te maken, hun onpar
tijdigheid lijkt te verwijten (vgl. Meihuizen, Abrahams!, 11-12). 
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Stella mocht dan wel een Spanjaard zijn geweest, maar als het "vaderland 
in onzer oudren tyden" diens lessen ter harte had genomen en zich had 
beperkt tot de essentie van kerk en religie, namelijk waarachtige vroom
heid, dan had men tenminste de éénheid in Jezus' kerk behouden en niet 
de door ijdele leiders aangevoerde sekten en scheuringen hoeven dulden.101 

Frans van Hoogstraten drukte en vertaalde weliswaar voor het meren
deel catholica, maar het waren geen controverse-geschriften die onder 
zijn impressum het licht zagen. Niet één van de titels valt zonder meer 
in de categorie van venijnig polemische apologetiek van zoveel ander 
katholiek, en protestants, drukwerk uit deze eeuw. Er zijn in het fonds 
integendeel veel auteurs uit de tijd vóór de reformatie te vinden, zoals 
diverse kerkvaders en Thomas van Kempen die door zowel katholieken 
als protestanten gewaardeerd werden.102 De bewondering die Frans 
koesterde voor zijn stadsgenoot Desiderius Erasmus, is in dit verband 
natuurlijk het meest illustratief. Zijn zoon David was zelfs zó erg door 
die bewondering aangestoken dat hij als kleuter al zijn vader voortdurend 
gebedeld zou hebben om samen het standbeeld van de grote humanist in 
Rotterdam te gaan zien.103 Onder Erasmus' afbeelding dichtte Frans 
verzen over de bestrijding van 'bijgeloof en misverstand' door de grote 
humanist, maar ook roemde hij diens afkeer van kerkscheuring: 

"Erasmus, Hollands helder licht, 
Heeft op zijn' naem geen kerk gesticht."104 

Zijn eigen vertaling en uitgave van Thomas Mores Utopia droeg Frans 
op aan Erasmus in een gedicht waarin hij, bij wijze van uitzondering, 
ook aan zichzelf refereerde. Van Hoogstraten stelde zich voor dat zijn 
grote voorbeeld uit het graf zou herrijzen en diens lang veronachtzaamde 
geboortestad nog eens zou bezoeken om daar Mores Latijnse werk in het 

101) Bijlage 1, nrs 3, 6, 7, 16 en 83 (supra, noot 89), III, A2v. 
102) Bijlage 2, nrs 6 en 8, bijlage 3, nrs. 24, 32, 50, 66, 75, 91; vgl Th Clemens, 

'Een verkennend onderzoek naar de waardering van de Imitano Christi in de Neder
landen tussen 1600 en 1800, in het bijzonder onder katholieken', in Ρ Bange e a , red., 
De doorwerking van de Moderne Devotie Windesheim 1387-1987 (Hilversum 1988) 
217-236, aid. 226-230. Met name onder jansenisten (infra) was dit werkje geliefd: ld , 
'Katholieke vroomheid en het schisma van 1723', Holland Regionaal-historisch Tijd
schrift 25 (1993) nr. 4-5. Geloof in Holland, 197-220, aid 214 (bewerking van: ld, 
'La répercussion de la lutte entre jansénistes et antijansénistes sur la littérature de 
spiritualité depuis 1685 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle', in: E van Eijl, red , L'image 
de С Jansémus jusqu'à ¡afin du XVIlle siècle (Louvain 1987) 203-229 Bibhotheca 
Ephemendum Theologicarum Lovaniensium LXXIX). 

103) Aldus Davids biograaf Jakobus van Hoogstraten (supra, hst. I, noot 11). 
104) Bijlage 2, nr. 99, ook geciteerd in De Navorscher 2 (1852) 171. 
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Nederlands ter perse te zien gaan.105 Uiteraard was Frans in 1677 ook 
betrokken bij het op initiatief van de irenicus bij uitstek Joachim Oudaan 
op te richten nieuwe standbeeld voor Erasmus in diens geboortestad.106 

Pieter Vlaming, die in 1728 de Latijnse gedichten van zijn jeugdvriend, 
Frans' zoon David van Hoogstraten, uitgaf, vermeit in zijn korte, aan de 
uitgave voorafgaande biografie dat Frans met Erasmus de opinie hul
digde dat men de vergissingen in de katholieke kerk voor lief kon nemen 
en de roomse eenheid moest prefereren boven de scheuringen binnen de 
protestantse groeperingen.107 

De al meermalen ter sprake gekomen Joachim Oudaan schreef in 1666 
aan zijn vriend, de remonstrantse predikant Gerard Brandt: 

"Ik voele [...] zodanigen ingedrukten afkeer, en vergruwing, van alles 
wat die Roomsche kerk, als zodanig, eigen is, dat het my niet anders 
als ten hoogste welsmakelijk is, 't geen met reden haare in den gront 
verdorvenheit ten toon stelt, om alle menschen daarvan af te schrik
ken."10« 

Gezien de toon waarop hij hier spreekt en de vriendschap tussen Oudaan 
en Frans van Hoogstraten kennende, zou men moeten besluiten dat de 
laatste wel zeker geen katholiek geweest kan zijn. Toch is inmiddels al 
ter sprake gekomen en duidelijk geworden dat Frans van Hoogstraten al 
vrij snel na het begin van zijn uitgeversloopbaan een sterk ontwikkelde 
sympathie voor het katholieke geloof ging vertonen. Of die sympathie 

105) Mengeldichten, 46-47, aid. 46 en 52-54, aid. 54; bijlage 3, nr. 44. 
106) Bijlage 2, nr. 48; zie: N. van der Blom, 'Latijn in Rotterdam', Rotterdams 

Jaarboekje, 6e reeks, 6 (1958) 179-222, aid. 180-189; Id., 'De verzen op het voetstuk 
van de "cooperen Erasmus": hun ontstaan en hun bronnen'. Ibid., 7e reeks, 3 (1965) 
241-251; Id., Erasmus en Rotterdam (Rotterdam 1969) 59-65. Roterodamum. Een 
reeks boekjes over Rotterdam in heden en verleden. Uitgegeven vanwege het Historisch 
Genootschap Roterodamum XXVI; E. Neurdenburg, 'Het standbeeld van Desiderius 
Erasmus te Rotterdam', Historia Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiede
nis 6 (1940) 92-98, aid. 97; Melles, Oudaan, 116 e.v., 180; vgl. De Bruin, Oudaan, 3-4. 

107) D. van Hoogstraten, Poèmata. Edilio ultima, prioribus longe auctior (Am
sterdam, Gerard Onder de Linden, 1728) P.Vlaming, ed.,*5v. De biograaf schrijft over 
Frans van Hoogstraten: "vir pius, &, quamvis romanis sacris addictus, ejusdem cum 
Erasmo opinionis, de tollendis tantum ex ecclesia erroribus, quos barbaries & male 
sana superstitio invexerat, sed minime cum religionis perturbatione, & haeresi faci-
unda." 

108) Melles, Oudaan, 102 en n. 21 aid. (gepubliceerd in: G. Penon, 'Brieven van 
Martinius, Suzanne van Baerle, Brandt, Oudaen en anderen', in: Id., Bijdragen, II 
(Groningen 1881) 73-166, aid. 110); vgl. J. Karsemeijer, 'Joachim Oudaan als chiliast'. 
De Nieuwe Taalgids 37 (1943) 231-237, aid. 237 en J. F. M. Sterck, Vondelbrieven uit 
de XVlIe eeuw aan en over den dichter (Amsterdam 1933) 135-137. 
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ook formeel bekrachtigd werd, dat wil zeggen of Van Hoogstraten ook 
werkelijk op latere leeftijd katholiek gedoopt is, kan feitelijk niet worden 
vastgesteld. Naar aanleiding van Pieter Vlamings kwalificatie van Frans 
als "Romanis sacris addictus" én natuurlijk op grond van de vele 
catholica impressa in het fonds ging A. G. van Hamel in 1921 uit van 
een dergelijke formele 'bekering'.109 P. C. A. van Putte vocht in een 
stelling bij zijn proefschrift uit 1978 over Heiman Dullaart deze bewering 
- mijns inziens op onvoldoende grond - weer aan.110 

Ook al is er dan nog geen enkel bewijs gevonden dat Frans daadwer
kelijk tot de Moederkerk behoorde, wel is bekend dat zijn zoon Jan van 
Hoogstraten in september 1684 diens pasgeboren tweeling in de statie 
aan de Dortse Voorstraat door een priester liet dopen. Dit intrigeert des 
te meer als we weten dat de ene helft van de tweeling, Franciscus, naar 
zijn opa genoemd werd en de andere helft, de op driejarige leeftijd 
gestorven Bernardina, door Jan in een treurdicht later als "grootvaars 
troost" wordt aangeduid.111 De sterkste indicatie die Frans zelf voor zijn 
'bekering' geeft, komt voor in de opdracht van de in 1667 verschenen 
vertaling van Didacus Stella's Zeer aendachtige overdenckingen van de 
liefde Godts. Daar, terwijl hij zich richt tot de "eerwaerdige godt-
vruchtige vrouwe" Aaltje Otten, beschrijft Frans hoe hij, op zoek naar 
een middel tegen de "zwaermoedige gepeizen" die hem in de een
zaamheid na de dood van zijn vrouw Hester in 1666 overvielen, het werk 

109) Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 59-60. 
110) Van Putte, Dullaert, stelling II. "De door anderen van A. G. van Hamel 

overgenomen bewering dat de doopsgezind opgevoede Frans van Hoogstraten om
streeks 1660 katholiek zou zijn geworden, is onjuist", hetgeen blijkbaar gestaafd wordt 
met ¡bid, 52, n. 43 aid.: "Van Hamel ([...] p. 59-60) beweert, m.i. op grond van 
met-steekhoudende argumenten, dat F van Hoogstraten omstreeks 1660 katholiek zou 
zijn geworden" en met Frans' doop bij de doopsgezinden in 1656 (Ibid en 18) 
Nochtans sluit dit een 'bekering' niet uit, terwijl ook door het ontbreken van een 
positief bewijs genoemde stelling onterecht categorisch is. De argumenten-pro zijn 
onder meer het hiema aan te halen citaat van Frans zelf en zijn betrokkenheid bij de 
Hollandse katholieke kerk die in deze paragraaf uiteengezet wordt. Hylkema, Refor
mateurs, I, 155-157, n. 135 aid noemt een zekere gereformeerde boekhandelaar die tot 
het katholicisme overging. 

111) GAD, DTB 84, f. 27; Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 48-49 en n. 166 
aid. en 52, η 175 aid.; Roscam Abbing, Iconografie, 132. Over katholiek Dordrecht in 
de zeventiende eeuw: Ign. Μ Ρ A Wils, Geschiedenis van roomsch katholiek Dor
drecht tijdens en na de Hervorming (Westmalle 1925) 15-21; verder o.a.: Balen, 
Dordrecht, 1076 en Schotel, Kerkelyk Dordrecht, II, 210 en Van Dalen, Geschiedenis 
van Dordrecht, 821-823. 
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van de minderbroeder ter hand had genomen om het te lezen en te 
vertalen. Terloops vermeldt hij vervolgens: 

"dat my al voor enige jaeren de boecken van dezen schryver bevielen, 
en dat, indien my oit gedreven heeft eenige neiging tot de roomsche 
religie, en tot het heelen der kerckelycke scheure, die onze voor-ou-
deren in de voorgaende eeuwe gemaeckt hebben, ick zulcks naest Godt 
aen deze glinsterende Sterre ten grooten deele te dancken hebbe."112 

De tekst is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Frans kan hier bedoelen dat 
Stella's werk voor hem dè reden bij uitstek is geweest om over te gaan 
tot de roomse kerk; het is ook mogelijk dat hij te kennen geeft nooit tot 
de rooms-katholieke kerk te zijn overgegaan en dat daarvoor, behoudens 
dan dit werk, ook nooit reden was geweest. 

Maar eigenlijk is de kwestie van Frans' doop veel minder relevant dan 
het evidente feit dat hij zich al vanaf de jaren 1660 in zijn persoonlijke 
geloofsbeleving uitstekend thuis voelde bij de katholieke religie.113 Wel 
lijkt het er soms op alsof hij zich tegenover zijn - blijkbaar voor een 
belangrijk deel vaak ook niet-katholiek - lezerspubliek moest ver
ontschuldigen voor zijn sympathieën. Onder een afbeelding van paus 
Adriaan VI bijvoorbeeld voerde hij de Nederlandse prelaat sprekend in 
en liet hij hem zeggen: 

"Mijn vader won de kost met zijner handen werk. 
Noch wierd aen my den staf bevolen van de Kerk, 
Een' vreêbeminner en verfoeier van den twist. 
Zeg, landsluy, was ik dan al meê den Antichrist?"114 

En in de opdracht van Stella's Zeer aendachtige overdenckingen van de 
liefde Godts aan een gezelschap vrome vrouwen, heet het: 

"Indien u 't lezen oit beviel 
Van schrijvers, die 't geloof van Roome 
Vercierden met hun braef vernuft, 
Mijn licht zy u dan wellekome."115 

112) Bijlage 3, nr. 17, *4v; over katholiek Rotterdam in deze tijd o.a.: С W. van 
Voorst van Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en 18e eeuw 
('s-Gravenhage 1955) 83-85,130-137; N. Alting-Mees, 'Uit roomsen-katholieken kring 
in zevemiende-eeuwsch Rotterdam ', Rotterdamsch Jaarboekje, 2e reeks, 4 (1916) 17-24. 

113) In ieder geval is evident dat Frans in 1682 niet diaken bij de doopsgezinde 
gemeente was, zoals J. W. P. van Hoogstraten {Familieboek, f. 58,69) en Haagen Smit, 
'Connectie', k. 109-110 meenden. Er is hier waarschijnlijk sprake van verwarring met 
een gereformeerde diaken, ook geheten Frans van Hoogstraten (Balen, Dordrecht, 914; 
vgl. Dolk, 'Serment, Г, 169-170). 114) Bijlage 2, nr. 97. 

115) Bijlage 3, nr. 17, *5v; ook in Mengeldichten, 59-60, aid. 60; andere voor
beelden in bijlage 3, nrs. 3, 6, 7, 16 en 83 (zie supra, noot 89), I, A4r en II, A2r. 
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Ook Frans' sociale contacten verplaatsten zich deels naar een katholiek 
getint milieu. Zo droeg hij zijn vertaling van bisschop Antoine Godeau's 
Tafereelen van boete op aan Maria Bick, de weduwe van Ysbrand Roos; 
zowel de familie Roos als het met haar verwante geslacht Kievit 
behoorde tot de rijke katholieke Rotterdamse namen.116 

De redenen waarom Frans van Hoogstraten zich zo goed thuisvoelde bij 
de katholieke religie, kunnen aangewezen worden. Het lijkt op voorhand 
in ieder geval al wel duidelijk dat bij Frans van Hoogstratens 'bekering' 
zijn overtuiging de doorslag gaf, in tegenstelling met zijn broer die zich 
meer om opportunistische redenen tot de publieke kerk bekende.117 In de 
eerste plaats leefde bij Frans de wens naar een confessionele eenheid, 
naar een 'pax ecclesiarum'. Zoals gezegd, bestond daarvoor een vrucht
bare voedingsbodem in het Rotterdamse collegiantenmilieu waar Frans 
vertoefde. Zijn erasmiaans-irenische overtuiging en zijn mystiek-asce
tische geestesgesteldheid deden zijn religieuze opvattingen uitstijgen 
boven het gekrakeel over dogmatische spitsvondigheden binnen en 
tussen de bestaande kerkinstituties. De katholieke kerk met haar univer
saliteitsbeginsel beantwoordde aan Frans' afkeer van religieus geruzie. 
Een andere, waarschijnlijk belangrijkere reden waarom het oude geloof 
zo'n aantrekkingskracht uitoefende op Frans heeft te maken met zijn 
sympathieën voor een sober, ascetisch leven als de enige wijze om de 
zaligheid te verwerven. In de katholieke kerk was juist in deze tijd een 
beweging aan de gang, het jansenisme, waarvan de standpunten uitste
kend aansloten bij Frans' geneigdheid tot een streng wereldmijdend 
leven. 

In deze tijd was het jansenisme de dogmatische fase van het conflict 
al goeddeels voorbij en bewoog dit amalgaam van strijdpunten zich 
vooral op het gebied van de moraal en kwamen behalve theologische ook 
interne kerkpolitieke factoren steeds meer op de voorgrond.118 In de 
Noordelijke Nederlanden was het de seculiere clerus, met name in de top 

116) Brief van mw drs M Monteiro aan de auteur, 16 juni 1993, Rogier, Geschie
denis, o.a I, 499 en II, 731, Van Voorst van Beest, Katholieke armenzorg, bijlage III. 

117) Vgl. H. F Wijnman, '"Cherchez la femme" bij Vondel's overgang tot het 
katholicisme', in Id., Rembrandt en Vondel, 94-109, aid 107 

118) De literatuur over het jansenisme is overvloedig, verhelderend blijft de voor 
een breed publiek bedoelde, histonsch-feitelijke inleiding van L Ceyssens, 'Het theo
logisch denken en het jansenisme 1640-1730', in: NAGN, VIII, 418-438, aid 418-422; 
ook M G Spiertz, 'Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640-1690', Trajecta 1 
(1992) 144-167 Niet minder bruikbaar als 'sfeerschets' is het hoofdstuk 'Der Jansems-
mus und der Antijansenismus zwischen Rhein und Schelde um 1700', in. J M. Gijsen, 
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van de Missio Hollandica, die vaak door de vanuit Rome bestuurde 
orde-geestelijken krachtige tegenwerking, kritiek en beschuldigingen 
van het door de laatsten zo verfoeide jansenisme ondervond. De apos
tolische vicaris Johannes van Neercassel (1663-1686) moet als leidende 
figuur onder de rigoristen gezien worden. Behalve bestuurder van wat in 
Romeinse ogen een missiegebied heette, was hij van origine een oratori-
aan en geleerde. In zijn handelingen en geschriften - onder andere over 
de biechtpraktijk en de Maria-verering - toonde deze "saint manqué" 
zich een warm sympathisant van de jansenisten.119 

Frans van Hoogstraten is bij heel deze ontwikkeling, meer zijdelings 
als uitgever-vertaler èn als geïnteresseerd sympathisant dan als actieve 
partijganger, betrokken geweest. Twee in het debat belangrijke tractaten 
van Johannes van Neercassel, één over het Schriftlezen in de volkstaal 
en één over de heiligen- en de Mariaverering, zagen bij zijn uitgeverij 
voor het eerst in een Nederlandse vertaling het licht.120 Hier heeft Van 
Hoogstraten het meest intensief in contact gestaan met leidende personen 
uit de Missie. Het is dan ook de moeite waard wat langer stil te staan bij 
de bronnen die ons inlichten over het verloop van de gebeurtenissen. In 
de zomer van 1675 was Frans begonnen met de vertaling van Van 
Neercassels werk over de heiligen- en Mariacultus. Dit werkje was een 
uitgave van preken die de apostolisch vicaris het jaar daarvóór in 
Antwerpen had gehouden en waarin hij inging tegen de al te uiterlijke 
en materiële Onze Lieve Vrouwecultus die onder sommige devotie
oefenaren in zwang was. Van Neercassel werd eind 1674 gedwongen 
weer uit de Spaanse Nederlanden te vertrekken omdat hij in de preken 
had nagelaten een in die jaren zeer geruchtmakend jansenistisch boek 
over dezelfde kwestie aan te vallen; aldus konden zijn tegenstanders, niet 
ten onrechte, hem ervan beschuldigen het verdedigd te hebben.121 De 

Nikolaus Heyendal 1658-1735, Abt von Rolduc und seine Stellung zum Jansenismus (2 
din.; z.p. 1964) I, 121-144. Maaslandse Monografieën III. 

119) Ceyssens, 'Jansenisme', 437; de kwalificatie is van Rogier, Geschiedenis, II, 
195, verder aid. 195-268. Een hoofdwerk is verder: M. G. Spiertz, L'église catholique 
des Provinces Unies et le Saint-Siège pendant la deuxième moitié du XVlIe siècle 
(Louvain 1975). Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique LXII. 

120) Bijlage 3, nrs. 92 en 94. Supra, hst. Ill, paragraaf 6. 
121) Het ging om: A Widenfeldt, Mónita salutarla В V Marlae ad cultores suos 

indiscretos (Gent 1673); zie: P. Hoffer, La dévotion à Marie au déclin du XVlIe siècle 
Autour du jansénisme et des "Avis salutaires de ¡a В V Marie à ses dévots indiscrets" 
(Paris 1939) en voor de gebeurtenissen met betrekking tot Van Neercassels boek: L. 
Ceyssens, 'Johannes van Neercassel en de Manadevotie', Archief voor de Geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht 64 (1940) 1-42, aid. 15 e.v. 
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geplaagde zielzorger was aanvankelijk niet onverdeeld positief over het 
initiatief van Van Hoogstraten. Want in Brussel had de plebaan Joannes 
de Roncourt hetzelfde karwei al voor de helft geklaard, hij spoedde zich 
om het te doen drukken. Zo kon voor overbodige concurrentie gevreesd 
worden.122 Doch twee weken later meende de auteur dat er "te Haarlem 
en elders" wel vraag naar zou zijn, ter verzekering beloofde hij op 
voorhand zelf 50 exemplaren te zullen afnemen.123 In verdere brieven 
deelde Van Neercassel nog instructies voor de vertaling en de druk mee 
aan Joannes Roos, de Rotterdamse bekeerling, oratoriaan en aartspriester 
van Delfland die klaarblijkelijk assisteerde bij de vertaling en als 
contactpersoon optrad. Na het gereedkomen van de druk moest de 
apostolisch vicaris uitdrukkelijk verzoeken de titelbladen met het hem 
als bisschop in partibus infidehum niet toekomende epitheton 'door
luchtige en hoogwaardige heer' te vervangen door titelbladen met het 
eenvoudiger 'Joannes, bisschop van Castone'.124 

Net als in het geval van het collegiantisme was Frans dus ook bij 
de jansenistische beweging zowel als uitgever als als gelovig mens 
betrokken. Het laatste is alleen al evident uit de titels in zijn fonds. 
Met de vertaling van drie brieven van Augustinus en Blaise Pascals 
apologetiek raakte Frans aan het hart van het oude geschil over de 
genadeleer.125 De verhandeling van de Franse bisschop Antoine Godeau 

122) Johannes van Neercassel aan Adnaan van Outheusden, 4 juni 1675. RAU, 
OBC, ïnv nr 603, f 725-726, afschrift (gepubliceerd in. L. Ceyssens, La seconde 
période du jansénisme I Les débuts Sources des années 1673-1676 (Bruxelles, Rome 
1968) 395-396, doc nr. 409. Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome 
XVIII). Zie Id.,'NeercasselendeManadevotie',28-29, η 2a ld ;J A F Kronenburg, 
Maria's heerlijkheid in Nederland Geschiedkundige schets van de vereering der H 
Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op heden VIII (Amsterdam 1914) 
76-92, m η 90-91 en E M. R Schulte van Kessel, 'Hugo van Heussen, product en 
slachtoffer van polarisatie', in Id , Geest en vlees m godsdienst en wetenschap Vijf 
opstellen over gezagsconflicten m de 17de eeuw ('s-Gravenhage 1980) 21-50, aid. 40, 
42, 62. Studien van het Nederlands Instituut te Rome VII, eerder gepubliceerd als: ld , 
'De jeugdjaren van Hugo van Heussen, gemankeerd opvolger van Neercassel', Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 8 (1966) 62-97 

123) Supra, hst III, noot 147. 
124) Van Neercassel aan Roos, 9 december 1675. RAU, OBC, inv nr 604, brie

venboek, 1675-1677, z.p , afschrift. Verder, idem, 13 juli, 28 juli, 14 augustus, 14 
september en 2 december 1675: ¡bid, resp inv nr. 603, f 780-781, f 800-801, f 833, 
inv. nr 604, ζ ρ , afschriften. Vgl M G. Spiertz, 'Johannes van Neercassel, pasteur et 
polémiste', in Van Bavel en Schrama, Jansémus et le jansénisme, 54-65, aid 58 en 
H. J Allard, 'De gebroeders Mr Jacobus en Johannes Roos en sommige hunner ver
wanten', Studien Godsdienst, Wetenschap, Letteren 34 (1890) 1-58, aid m.n 6 e.v 
en 13 e ν 125) Bijlage 3, nrs 66 en 70 
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over de boetedoening, één van de kernpunten uit de jansenistische strijd 
tegen het laxisme, het probabilisme en hun varianten, werd door hem 
vertaald en meerdere malen, soms onder een gefingeerd adres, uitgege
ven.126 Zeker controversieel, al zal het misschien slechts door de goede 
verstaander als zodanig zijn opgevat, was Frans' vertaling en uitgave van 
Johannes Chrysostomus' verhandeling over het bisschops- en priester
ambt, juist in de tijd dat de Missio Hollandica geteisterd werd door een 
hoog oplopend conflict over de opvolging van Van Neercassel en de 
juridische status van zijn positie als apostolisch vicaris, als bisschop 
zonder eigen rechten, maar slechts met een potestas delegata.111 Frans' 
partijkeuze wordt helemaal expliciet bij het lezen van de opdracht die hij 
aan dit boekje vooraf deed gaan. Die dedicatie was namelijk gericht aan 
Andreas van der Schuur, de Rotterdamse kapelaan, literator, volgeling 
en lijkdichter van de in 1686 overleden Van Neercassel. Frans roemde 
de man om zijn uit Augustinus geputte onderwijs en drukte de wens uit 
dat Van der Schuur Van Neercassel nog eens in het bisschopsambt zou 
volgen.128 

Bij een eerste bestudering van Frans' fondslijst met betrekking tot zijn 
stellingname in het conflict tussen jansenisten en anti-jansenisten, zou 
men licht in verwarring kunnen raken door de diverse zelfs door de 
Heilige Stoel verboden pamfletten die hij uitgaf van de hand van de 
immer querulerende aartsantijansenist Adriaan van Wijck.129 Deze cate
gorie moet echter op dezelfde wijze worden beoordeeld als de enkele 
veilingcatalogi en medische tractaten van Paulus Barbette die Frans 
drukte: het gaat daar om de op de fondslijst zeldzame boeken waar geen 
enkele intellectuele affiniteit van de uitgever mee blijkt: hij bracht dit 
werk slechts om den brode uit.130 

126) Ibid., nrs. 52, 89 en 90. 127) Ibid., nr. 75. 
128) Ibid , A2r. Zie voor Van der Schuur o a.. H J W Verhey, Soli Deo Gloria 

Geschiedenis van de oud-katholieke parochie van de heilige Laurentius en Maria 
Magdalena te Rotterdam sedert de Hervorming tot 14 mei 1940 (De Bilt 1950) 33-35. 

129) Bijlage 3. nrs. 74, 78, 80, 81 en 87; Rogier, Geschiedenis. II, 295-299, vgl. 
P. Polman, ed., Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder 
de apostolische vicarissen 1592-1727 II 1686-1705 ('s-Gravenhage 1952) 135, n. 4 
aid., 255, η. 1 aid. en 346, π 1 aid. en doc. nrs. 17, 37, 247. RGP, grote sene, XCIV 
en Fr. H. Reusch, Der Index der verbotenen Bucher Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Literaturgeschichte (2 din ; Bonn 1883-1885) II. 1. 708-709. A. van der Tang, 'Adri-
anus van Wijck (1641-1719). De jansemsten-jager van Kelhel', Scyedam 5 (1979) nr. 
2, 9-14 en H. С. Hazewinkel, 'Een episode uil het roomsche kerkelijk leven te Rotter
dam in 1691*, Rotterdamsch Jaarboekje, 3e reeks, 9 (1931) 93-107, aid. 96-97, η. 2 
aid. 130) Bijlage 3, nrs 29 en 45 en nrs. 15, 20, 27 en 28. 
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Ook de omstandigheid dat Frans binnen zijn fonds plaats inruimde 
voor de jezuïet Jeremías Drexel, die fulmineerde tegen lieden die uit 
valse schroom zich van het sacrament van de communie onthielden of 
het althans zo lang mogelijk probeerden uit te stellen, is enigszins 
verwarrend en mag niet tot verkeerde conclusies leiden over zijn opvat
tingen over het jansenisme. Er zijn voldoende aanwijzingen dat hij 'kleur 
bekende' als aanhanger van de janseniserende richting in de Hollandse 
katholieke kerk.131 De termen 'jansenist' en 'antijansenist' zijn diffuus, 
dat wil zeggen: de bepalende kenmerken zijn niet precies te omschrijven. 
Andersom is het beter mogelijk om bepaalde gedachten, ideeën, opinies, 
onder één van beide categorieën te plaatsen. Wie op één of meer 
elementen uit het complex van twistpunten een meer sombere visie 
hanteerde, werd door tijdgenoten vaak beschouwd als jansenist. Vaak 
was deze kwalificatie onterecht ongenuanceerd: historici plegen eerder 
te spreken van bijvoorbeeld "donateurs" van het jansenisme. En men 
moet zich er voortdurend rekenschap van geven dat het woord "janse
nisme" veel meer naar een bepaalde mentaliteit dan naar een duidelijke 
leerstellige opvatting verwijst.132 

Een korte, en misschien gewaagde, vergelijking van enige hoofdthe
ma's uit de gedachtenwereld van iemand als Pasquier Quesnel met 
poëziefragmenten van Frans van Hoogstraten, zou tot slot nog onder
steuning kunnen leveren voor de suggestie van Frans' "donateurschap" 
van het jansenisme. De Franse oratoriaan verkondigde een scherp con
trast tussen de wereld en het rijk Gods. De aandacht van de christen dient 
voortdurend gericht te zijn op het steeds en overal ingrijpende goddelijk 
handelen. Voor die aandacht is een volkomen zelfonthechting noodzake
lijk, welke echter verstoord kan worden door afleiding door het wereldse. 
Dat profane ziet Quesnel met Johannes als 'het begeren van het vlees, 
het begeren der ogen, en de hovaardij des levens'. Alle doen en laten dat 
niet op God is gericht, raakt bezoedeld door het aardse en houdt de mens 
daarom af van de rechte weg.133 Het zijn deze noties die resoneren in 
regels als: 

131) Bijlage 3, nr. 72; zie: J. Nouwcns, De veelvuldige H. Communie in de geeste
lijke literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw tot de eerste helft 
van de 18e eeuw (Bilthoven, Antwerpen 1952) 315-316. 

132) P. Polman, Godsdienst in de Gouden Eeuw (Utrecht, Brussel 1947) 61. Ba
tavia Sacra; H. Bremond, L'abbé tempête: Armand de Raneé, réformateur de la Trappe 
(Paris 1929) 122, geciteerd in: É. Jacques, Les années d'exil d'Antoine Arnauld (1679-
1694) (Louvain 1976) ix. Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique LXIII. 

133) 1 Johannes 2, 16. Zie: J. A. G. Tans, 'L'influence durable de Port-Royal sur 
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"'t Is Godt, die op zich zei ven rust. 
By niemant heil zoekt: schept gy lust 
Hem na te volgen als een zoon, 
Wijkt na de stilte metter woon 
Daar zal hij straelen in uw hart."134 

en: 
"zoo men Godt 
Genieten wil, en met de zaligen een lot 
Deelachtigh worden, is het noodigh, zijn gedachten 
Naer Godt te wenden, en de winst der werelt achten 
Voor louter schade."135 

Natuurlijk is een dergelijk 'mépris du monde' in deze tijd niet uniek en 
zeker niet speciaal katholiek, maar tegen de achtergrond van Frans' zo 
onomwonden naar voren gebrachte sympathieën voor het rooms-katho-
licisme, is er genoeg grond om de hypothese te ondersteunen dat Frans 
van Hoogstraten zich verwant voelde met de jansenistische stroming. 

Als libraire lijkt Frans van Hoogstraten meer dan een zakenman te zijn 
geweest. Zijn eigen handelswaar stond hem ook ten dienste om, als 
vertaler en dichter, zijn geletterd en religieus gedachtengoed aan zijn 
klanten en lezers mede te delen. Als katholiserend man golden zijn 
sympathieën de rigoristische richting. Als mercator sapiens verenigde 
hij otium en negotium, zocht hij zijn eigen specifieke, wat smalle weg 
en was het door hem gelezen, vertaalde, uitgegeven en door eigen poëzie 
verrijkte boek zijn instrument. 

la spiritualité de l'église d'Utrecht', Chroniques de Port-Royal 35 (1986) 135-170, aid 
162-163, Id , 'Quesnel', in. Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique XII.2 
(Pans 1986) к 2732-2746, aid m η к 2741-2742 en Id , 'L'influence des jansénistes 
français en Hollande', Revue des Sciences Religieuses 39 (1965) 268-284, aid т.п. 
271-274 en 277-278 

134) Bijlage 3, nr 21, 162 135) Bijlage 3, nr 19, 89. 
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VI. EPILOOG 

Aan het slot van deze studie dient de balans te worden opgemaakt opdat 
aldus de belangrijkste lijnen ervan en daarmee de belangrijkste bijdragen 
aan het onderzoek in de verschillende in de inleiding genoemde gebieden 
helder naar voren komen. 

In deze studie, die een biografisch karakter heeft, gaat het om een zeer 
beperkt aantal afzonderlijke personen uit de zeventiende-eeuwse familie 
Van Hoogstraten. Als men deze Van Hoogstratens in een sociaal-econo
mische en een sociaal-culturele context plaatst, blijken zij binnen de 
groepen waarvan zij deel uitmaakten goede representanten te zijn. De 
Van Hoogstratens en hun verwanten, zakelijke relaties en lettervrienden 
waren niet puissant rijk, maar wel vermogend; ze waren poëten zonder 
te behoren tot de literaire rang van bijvoorbeeld Cats, Vondel of 
Huygens. 

1. Welstand en milieu van de familie van Hoogstraten tot 
ongeveer 1640 

Samuels en Frans' overgrootvader Franchoys van Hoogstraten was 
van zeer gegoede afkomst. Franchoys' broer Adriaen werd gerekend 
onder de "vermoghenste ende gequalif iceers te" ingezetenen van Antwer
pen. Twee andere broers, Hans en Willem, waren lid van de selecte groep 
burgers die in staat was aan het bestuur van de Scheldestad geld te lenen 
voor haar oorlogskosten. Franchoys zelf nam al relatief vroeg, in 1572 
- hij was toen 31 jaar oud - , het initiatief om naar het Noorden te 
vertrekken. Uit de ruim voorhanden schriftelijke bronnen over zijn 
handel en wandel in Dordrecht kan afgeleid worden dat Franchoys erin 
slaagde het aangegane avontuur, zeker in materieel opzicht, te doen 
slagen. Hij leende geld aan buurtgenoten, bezat her en der in de stad en 
daarbuiten onroerend goed en behoorde tot diegenen die de meeste 
belasting betaalden. Uit de omstandigheid dat Franchoys uit hoofde van 
zijn publieke ambt van wisselaar aan de in Dordrecht gevestigde Hol
landse Munt geacht werd zich bezig te houden met de convertering van 
de vele voorkomende muntsoorten, blijkt bovendien dat hij in financiële 
zaken uitermate goed onderlegd was. 

Het leven van Franchoys' zoon Hans en kleinzoon Dirk is beduidend 
minder goed gedocumenteerd. Afgezien van hun veel kortere leven, zou 
men uit dit gebrek aan gegevens alleen al kunnen concluderen dat zij 
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beiden minder - in voor hen gunstige of ongunstige zin - aan de weg 
hebben getimmerd en bij belangrijke financiële transacties betrokken 
waren. Het feit echter dat Hans' weduwe Janneken Wale op haar huis in 
's-Gravenhage een hypotheek kon afsluiten waarvan zij de rente voor de 
armen in de stad bestemde, wijst op een meer dan gemiddelde welstand. 
Ook Dirk van Hoogstraten behoorde tot de rijkere burgerij: de cijfers 
over zijn huizenbezit, zijn woonomgeving en de bij zijn naam genoteerde 
posten in de belastingkohieren tonen dat overtuigend aan. 

Tot nu toe is in de literatuur de laat-zestiende-eeuwse immigratie vooral 
op macroniveau aan bod gekomen. De aandacht is gericht geweest op op 
basis van herkomst of beroep geselecteerde immigrantengroepen. In de 
lotgevallen van de eerste drie generaties Van Hoogstraten wordt op 
micro-niveau geïllustreerd hoe de nieuw aangekomenen zich ontwikkel
den. Het is duidelijker geworden welke sociaal-economische achtergrond 
deze inwijkelingen precies bezaten vóór hun eerste periode na aankomst. 
Voorts is in de persoon van Franchoys van Hoogstraten aan de orde 
gekomen welke bijdrage de nieuwelingen leverden aan de economie van 
de samenleving die hen ontving. Het type investeringen als van Van 
Hoogstraten heeft de economische voorspoed in de Republiek in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw bevorderd. 

Wat opvalt aan de eerste Van Hoogstratens is het gesuggereerde 
verband tussen economische activiteit - anders dan in hun eigenlijke 
beroep - en de mate waarin ze zich buiten hun oorspronkelijke sociale 
milieu bewogen. Zowel Hans als Dirk van Hoogstraten zochten een 
huwelijkspartner in de vertrouwde omgeving: Janneken Wale en Mayke 
de Coning waren allebei dochters uit doopsgezinde, uit Antwerpen 
afkomstige migranten-families. Daar komt bij dat Dirk zich ook nog eens 
beperkte tot zijn eigen beroepsgroep: Mayke de Coning stamde immers 
uit een familie van edelsmeden. Noch Hans noch Dirk heeft zich bewezen 
als financier of investeerder; dit in tegenstelling tot de entrepreneur 
Franchoys van Hoogstraten die met een Noordnederlandse en niet-
Dordtse vrouw hertrouwde. 

Dit wil overigens niet zeggen dat het huwen binnen het eigen milieu 
niet voordelig kon zijn. Integendeel, de verbintenis met de van oorsprong 
ook Antwerpse familie De Coning heeft de Van Hoogstratens geholpen 
in hun maatschappelijke mobiliteit. Maykes vader Isaac de Coning had 
al in 1604 het ambt van meester aan de Munt van Holland verworven dat 
later op zijn schoonfamilie zou overgaan. Een deel van de positieve 
invloed die juist de migranten op de Noordnederlandse maatschappij 
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hadden, zou met andere woorden te danken kunnen zijn aan het feit dat 
velen van hen in de eerste decennia nog niet werkelijk assimileerden en 
daarmee het 'kapitaal' binnen de eigen groep hielden. 

2. Welstand en milieu van Samuel en Frans van Hoogstraten 
Dirk van Hoogstratens oudste zoon Samuel en de in leeftijd daarop 

volgende Jan werden aanvankelijk in het atelier van hun vader in de 
schilderkunst opgeleid. Zij konden zich ondertussen in materieel opzicht 
verzekerd weten van de opbrengsten uit hun overgrootvaders erfenis in 
de vorm van onder meer een huis aan de Dordtse Nieubrug. Toen hun 
ouders overleden waren, werd de drie zoons een voogd toegewezen, hun 
oudoom David de Coning, die een gezien man was in Rotterdam en die 
zijn eigen kinderen later elk 1600 gulden kon nalaten. De broers mochten 
zich gelukkig prijzen met hun opvoeder. Toen Samuel eenmaal kenbaar 
had gemaakt schilder te willen worden, pakte zijn voogd dat meteen 
voortvarend aan door zijn pupil als leerjongen te sturen naar de ver-
maardste meester in de Republiek van dat moment: Rembrandt. Ook 
Frans werd, als we zijn kleinzoon mogen geloven, volkomen vrij gelaten 
bij zijn beroepskeuze. 

Na het vakonderwijs verliet Samuel zijn vertrouwde sociale omgeving. 
Rond 1650 begon hij pogingen in het werk te stellen een goede maat
schappelijke positie te verwerven, waarbij het afscheid van de doopsge
zinde gemeente - mede afgedwongen door zijn eigen misdragingen -
hem zeker behulpzaam zal zijn geweest. Vooreerst ondernam Samuel een 
reis naar het belangrijkste kunstminnende vorstenhof van zijn tijd, dat 
van keizer Ferdinand III in Wenen. Na dit uitermate succesvolle bezoek 
wenste Samuel nog steeds zijn sociale positie te verbeteren: hij trouwde 
met een niet-doperse vrouw, slaagde erin het ambt van muntmeester -
oorspronkelijk in handen van zijn moeders familie - te verwerven en 
opende een atelier in Dordrecht waar hij diverse leerjongens tot schilder 
opleidde. In Dordrecht bleef Samuel echter niet voor lang; in 1662 
beproefde hij opnieuw zijn geluk in de buurt van een buitenlands hof: 
ditmaal dat van de Stuarts in Engeland. Weliswaar is het hem niet gelukt 
een opdracht van de koning of van iemand uit diens naaste omgeving te 
verkrijgen, maar wel wist hij het zover te brengen dat hij enkele, 
ongetwijfeld goed betaalde, portretten van vooraanstaande leden van de 
Engelse élite kon schilderen. 

Voor de laatste maal in Dordrecht teruggekeerd kon Samuel met recht, 
zoals Houbraken schrijft, 'met zijn lot tevreden zijn'. Gemeten aan de 
cijfers die over zijn inkomsten uit de laatste tien jaar van zijn leven 
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bekend zijn, behoorde Samuel van Hoogstraten tot de rijkste burgers van 
de stad. Beroepsmatig was hij inmiddels minder actief geworden. In 
plaats van achter doek en ezel te zitten, wenste de schilder meer tijd te 
besteden aan de omgang met chique heren als Willem van Blijenberg of 
Cornells Pompe van Meerdervoort of aan zijn verplichtingen als provoost 
van de Munt. Samuel is van de twee broers degene geweest die het 
erfdeel van zijn voorouders het vruchtbaarst heeft gebruikt. Bij zijn dood 
had hij veel maatschappelijk aanzien verworven en was hij een zeer 
vermogend man. Zo wordt duidelijk dat, als het gaat om de sociale 
mobiliteit en assimilatie of de welstand van de familie Van Hoogstraten, 
deze behalve aan Franchoys vooral aan diens oudste achterkleinzoon, 
Samuel van Hoogstraten, te danken is geweest. 

Deze studie heeft aangetoond dat de rollen van Samuel en Frans erg 
weinig gelijkenis vertoonden. Weliswaar is Frans van Hoogstraten even
min als behoeftig man gestorven - hij behoorde tot de toplaag van de 
vijf procent Rotterdammers met de hoogste inkomens in 1674 - maar er 
zijn verschillende tekenen die wijzen op financiële tegenslagen. Frans 
deed ook veel minder moeite een betere materiële positie te verwerven. 
Het fonds van zijn uitgeverij bestaat bijvoorbeeld voor verreweg het 
grootste deel uit titels die zijn eigen persoonlijke voorkeuren weerspie
gelen. Het één hoeft natuurlijk het ander niet uit te sluiten, maar er zijn 
effectievere strategieën denkbaar om een uitgeverij zoveel mogelijk 
inkomsten te doen genereren. 

In tegenstelling tot Samuel, die zich ook buiten zijn eigenlijke beroep 
maatschappelijk steeds zo actief en open mogelijk opstelde, bleef Frans 
in het begin van zijn loopbaan in het milieu van zijn vader verkeren, 
terwijl hij later soelaas zocht bij overtuigd wereldmijdende personen en 
zich vooral wijdde aan individuele ascetische bespiegelingen. Frans gaf 
al door zijn huwelijk met Hester de Coning, een nicht van zijn moeder 
en dochter van zijn voogd en oudoom, weinig blijk van een grote mobi
liteit. Het meest tekenend is echter wel het feit dat hij de mogelijkheden 
die hij kreeg om een openbaar ambt te vervullen en een toekomstige 
inkomstenbron voor zijn zoons te consolideren, het muntmeesterschap 
dat hij van Samuel geërfd had, nauwelijks heeft weten uit te buiten en 
er pas na vier pogingen in slaagde nog enigszins ongeschonden van deze 
post af te komen die zo hoog oplopende familieruzies veroorzaakte. 

De Van Hoogstratens behoorden niet tot de echte elite. Men zou hen 
kunnen zien als de ware representanten van het zeventiende-eeuwse 
burgerdom, als mensen die in economisch opzicht een gezonde basis 

220 VI, 2 



bezaten om op terug te vallen en sociaal gezien het vanuit hun familie
achtergrond meegekregen maatschappelijk respect en krediet op zijn 
minst wisten te behouden en vaak te vergroten. 

Opvallend is hoe weinig beperkingen de Van Hoogstratens door hun 
maatschappelijke omgeving, bewust of onbewust, opgelegd kregen. Inte
gendeel: de samenleving bood hun meer dan voldoende kansen om hun 
ambities waar te maken. Zo heeft hun overgang van de doopsgezinde 
gemeente respectievelijk om praktische redenen naar de dominante 
Nederduits gereformeerde kerk en om ideële redenen naar het rooms-
katholicisme voor zover bekend in hun omgeving zelfs niet de geringste 
repercussies gehad. Frans en Samuel leefden in een 'open' samenleving 
die tal van mogelijkheden bood om gestelde doelen te realiseren. De 
diversiteit van de personen met wie de gebroeders in aanraking kwamen 
- priesters, notabelen, binnen- en buitenlandse patriciërs, onderwij
zers, geleerde autodidacten uit de middengroep - toont het gemak aan 
waarmee men horizontaal en verticaal allerlei maatschappelijke - vaak 
persoonlijke - relaties kon aanknopen. 

Wie het schildervak koos en dat goed verstond, zoals Samuel, kon 
zichzelf in sociaal opzicht duidelijk omhoog werken. Niet alleen door 
het verdiende geld maar ook door de contacten die dat beroep nu eenmaal 
met zich meebracht - bijvoorbeeld met opdrachtgevers van portretten -
was het mogelijk een hoger maatschappelijk segment te bereiken dan dat 
waarin men geboren was. Maar - en dat illustreert de vrijheid die men 
bezat - wie er daarentegen voor koos in de luwte te leven en zich te 
richten op meer ideële en minder praktische doelen, zoals Frans, hoefde 
van die keus evenmin ernstige materiële consequenties te ondervinden. 

Als we de familie Van Hoogstraten nog eens over een langere periode 
beschouwen en Samuel vergelijken met zijn overgrootvader Franchoys, 
dan valt het op dat de latere vertegenwoordigers van deze familie stof 
bieden voor de kritiek van de traditionele geschiedwetenschap op de laat 
zeventiende-eeuwse maatschappij, in vergelijking met die uit de begin
tijd van de Republiek. De 'pionier' Franchoys van Hoogstraten valt te 
beschouwen als representant van de ijverige, hardwerkende, economisch 
vruchtbare bevolking van de jonge Republiek, terwijl Samuel al bijna 
een voorloper van de pruikentijd lijkt te zijn. De laatste was een 
vermogend man die zijn rijkdom weliswaar ook voor een belangrijk deel 
aan zijn eigen inspanningen te danken had, maar bepaald niet de indruk 
van een vlijtig en zuinig levend ambachtsman maakt. Samuel kon 
het zich permitteren onkwantificeerbare, luxueuze, meer ego-centrische 
waarden als eer en roem, aanzien en respect na te streven en liet er zich 
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dan ook het allerliefst op voorstaan dat hij op voet van gelijkheid met 
regenten omging. 

3. Omgeving en schrijverschap 
De eerste twee hoofdstukken plaatsen de familie Van Hoogstraten in 

hun sociaal-economische context, maar ze geven daarnaast een beeld van 
een, naar men mag aannemen, niet onrepresentatieve migrantenfamilie 
en de ontwikkeling van haar situatie in de Noordnederlandse samen
leving. Met de generatie van Samuel en Frans van Hoogstraten werd een 
nieuw element toegevoegd aan de activiteiten waarmee men zich tot dan 
toe in de familie had beziggehouden. In 1648 respectievelijk 1651 
publiceerden Samuel en Frans namelijk ieder hun eerste, eigen, oorspron
kelijke literaire werk. Een belangrijke vraag is die naar de oorzaken van 
deze verandering: hoe kwamen twee jonge mannen uit een ambachtelijk 
milieu ertoe verzen te gaan schrijven? 

Er zijn diverse aanwijzingen die dit kunnen verklaren. In de eerste 
plaats de religie van de families Van Hoogstraten en De Coning. Het is 
bekend dat doopsgezinden in het algemeen een meer dan gemiddelde 
intellectuele ontwikkeling bezaten, niet slechts omdat zij zoals meer 
overtuigde christenen een grondige Bijbelkennis van essentieel belang 
achtten, maar ook omdat de volwassenendoop meer dan bij andere 
denominaties een helder en doordacht bewustzijn van de geloofsinhoud 
impliceerde en omdat de mennonieten weinig hiërarchische structuur 
kenden: een standpuntbepaling in religiosis werd zoveel mogelijk aan 
het individuele geweten overgelaten. Dát ook in de directe doopsgezinde 
familie-omgeving van Samuel en Frans van Hoogstraten een behoorlijke 
algemene ontwikkeling en zelfs een literaire belangstelling aanwezig 
waren, blijkt uit het gedicht dat grootvader Isaac de Coning ter gelegen
heid van Samuels zevende naamdag componeerde. 

Voorts is de opvoeding van met name Frans buiten zijn directe 
familieomgeving van belang geweest. Als leerjongen bij de Dordtse 
drukker Abraham Andriessz heeft hij vele boeken van lokale literatoren 
over de pers zien gaan en deze mensen ongetwijfeld regelmatig ontmoet 
in het bedrijf van zijn patroon. Samuel kwam al in 1642 met een Dordtse 
geleerde notabele, Johan van Beverwijck, in aanraking, toen hij voor 
diens scheurbuik-tractaat een aantal etsen vervaardigde. En ook in 
Amsterdam, bij Rembrandt, heeft Samuel met belangstelling kennis 
genomen van het literaire leven aldaar, getuige de expliciete verwijzing 
naar Joost van den Vondel en Jan Vos in zijn eerste publicatie. 
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De allerbelangrijkste factor in dezen is echter wel het bestaan van de 
Dordtse dichtschool geweest. Het welig bloeiende poëtendom in de 
Merwe-stad beleefde juist in de jeugdjaren van de gebroeders Van 
Hoogstraten een hoogtepunt. Het grote aantal dichters en hun bundels 
heeft, zo melden tijdgenoten, een sfeer gekweekt waardoor bij menige 
jongeman die daarvoor gevoelig was de animo tot het dichten werd 
geprikkeld. Op het moment dat de gebroeders Van Hoogstraten hun 
eerste publicatie het licht deden zien, gebeurde dat dan ook in de context 
van de Dordtse dichtersschool. Frans' debuut was een gedicht in een 
bundel van de plaatselijke coryfee Adriaan van Nispen en dat van Samuel 
een vers op een plano met drie andere leden van de kring, ter gelegenheid 
van de wonderbaarlijke genezing van een vierde lid, Dr. Bernardus 
Pandelaert. 

Naast deze gunstige factoren was er ook nog een alleszins redelijke 
materiële achtergrond waardoor Samuel en Frans het zich konden permit
teren schrijvers te worden. Goed beschouwd was zo'n materiële positie 
ook nodig om auteur te kunnen zijn. Samuel en Frans van Hoogstraten 
hebben in hun leven vrij veel gepubliceerd, al is Frans' produktie dank 
zij de vele vertalingen heel wat omvangrijker - maar de laatste moest 
gedeeltelijk ook leven van het vertalen en uitgeven van boeken. Het kan 
niet anders of deze publicatielijsten hebben de broers veel tijd gekost, 
tijd die vooral Samuel niet aan zijn eigenlijke werk kon besteden. Dit 
betekent dat de gebroeders op zijn minst voldoende kapitaalkrachtig 
geweest zijn om tijd te kunnen nemen waarin ze zich konden afzonderen 
om te lezen, te studeren en te schrijven. Voor het lezen en studeren 
hadden de Van Hoogstratens bovendien uiteraard boeken nodig. De 
bronnen die zij gebruikten - denk aan de verwijzingen naar talloze 
auteurs in Samuels ¡nleyding tot de hooge schoole der schilderkunst -
stelden met andere woorden nog extra eisen aan hun financiële positie. 

Er is nog een andere manier waarop hun financiën hen in staat stelden 
zich te meten met de andere leden van de Dordtse dichtersschool. 
Nagenoeg alle andere leden van de kring - Lambert van den Bosch en 
Matthijs Balen daargelaten - bekleedden vooraanstaande posities in het 
gewestelijk of stadsbestuur en genoten de daaraan verbonden inkomsten. 
In een aristocratiserende cultuur waar een groot respect gold voor de 
maatschappelijke elite in materieel opzicht en de daarmee verbonden 
concepten van "eer" en "deftigheid", zou het voor Samuel en Frans van 
Hoogstraten veel moeilijker zijn geweest om zich een entrée in het 
Dordtse dichtersmilieu te verschaffen indien zij beduidend minder kapi
taalkrachtig waren geweest. 
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Aldus wordt in deze studie ook aandacht geschonken aan een in het ver
leden nogal eens veronachtzaamd domein in vele schrijversbiografieën, 
namelijk aan wat niet tot het literair-inhoudelijke behoort. Tegenwoordig 
legt men op het laatste wat meer de nadruk. Publicaties als die van 
de gebroeders Van Hoogstraten stonden nooit los van het praktische 
bestaan. Als de genoemde gunstige voorwaarden in hun omgeving niet 
voorhanden geweest zouden zijn, waren hun letterkundige talenten 
waarschijnlijk nooit tot bloei gekomen. Daarnaast bleek zeker in het 
geval van Samuel de sociale context van groot belang voor zijn bepaling 
van vorm, toon, onderwerp en adressering van de verzen. 

Het meest sprekend komt dit naar voren in de beschrijving van de 
Dordtse kring. Daarmee is meer inzicht ontstaan in het verschijnsel van 
de stedelijke dichtersscholen, zoals die ook in Amsterdam, Haarlem en 
elders bestonden. In dit onderzoek kwam naar voren hoe sterk de leden 
van de Dordtse variant op elkaar georiënteerd waren - sommigen danken 
het feit dat zij ooit als dichter zijn geboekstaafd enkel en alleen aan de 
gelegenheidsverzen die zij voor hun stad- en kringgenoten schreven. De 
geletterde gemeente in een stad als Dordrecht was sterk naar binnen 
gericht, maar ook geconcentreerd in een paar specifieke bevolkingsgroe
pen. Dit betekende dat wie tot één van die bevolkingsgroepen behoorde 
- zoals het lokale hogere ambtelijke apparaat of de doopsgezinde 
gemeente - en de benodigde intelligentie en creativiteit bezat, ten eerste 
de toetreding tot de lokale geletterde kring nauwelijks kon ontlopen en 
ten tweede met die toetreding ook meteen elk afzonderlijk lid van de 
kring tot zijn kennissen kon rekenen. 

Het zijn dergelijke achtergronden van de geletterde produktie die in 
de literatuurgeschiedschrijving ook de aandacht verdienen. Uiteraard kan 
het sociaal-cultureel historisch onderzoek ook zijn voordeel doen met de 
poëzie uit deze periode, met name met de gelegenheidsgedichten. Deze 
soms door tijdgenoten verafschuwde en door literatuurhistorici te zeer 
veronachtzaamde verzen blijken een rijke bron voor de studie van het 
sociale leven onder de hoogste burgerij te zijn. 

Men kan zich in dit verband dan ook afvragen of de talloze lof- en 
drempeldichten - zoals die bijvoorbeeld in de Dordtse bundels uit de 
zeventiende eeuw abundant aanwezig zijn - niet veel meer een sociaal-
communicatieve dan een artistiek-literaire functie hadden. Een drempel
dicht was immers niet alléén maar een belangeloze vriendendienst, 
bewezen tussen Parnasbewoners onderling. Door te voldoen aan het 
verzoek van een vriend om een vers voor diens boek, liet iemand als 
Samuel van Hoogstraten zien dat hij ook nog andere dan literaire 

224 VI, 3 



belangen wenste te dienen. Het verdient kortom aanbeveling om bij de 
studie van boekenlof en andere gelegenheidsgedichten ook die relaties 
mee te laten wegen die adressant en geadresseerde in het normale, 
maatschappelijke leven met elkaar onderhielden. 

4. Netwerken 
Het bestaan van de Dordtse literaire school, casu quo de omstandig

heid dat de gebroeders Van Hoogstraten daaraan konden deelnemen, is 
voor hun 'weg tot de letteren' van eminent belang geweest. Nadat zij 
eenmaal hun eerste schreden op het publicatiepad hadden gezet, is de rol 
van de Dordtse vrienden in Frans' activiteiten duidelijk afgenomen, 
terwijl Samuel tot aan zijn dood omgang bleef houden met mensen uit 
die kring. Bijna alle publicaties van Samuel bevatten ófwel een lofdicht 
van een andere Dordtenaar óf bestaan zelf uit versregels in het boek van 
één van de lokale lettervrienden. Frans daarentegen stond na zijn vertrek 
naar Rotterdam nog slechts incidenteel iets af voor het werk van zijn 
jeugdvrienden; in plaats daarvan hadden zijn proza en poëzie steeds meer 
betrekking op het collegiantisme en de gebeurtenissen in de Noordneder-
landse katholieke kerk, een wereld die bepaald vèr afstond van mensen 
als Lambert van den Bosch, Jacob van Oort of de Van Beverens. 

Nadat Samuel en Frans van Hoogstraten eenmaal hun debuut in de 
literaire wereld hadden gemaakt, ging er bijna als vanzelf een heel 
netwerk aan relaties voor hen open. Niet alleen de directe omgang met 
vrienden, zoals die blijkt uit de lofdichten, is hier belangrijk, maar ook 
de verbindingen die er bestonden tussen die vrienden en weer andere 
schrijvers. Via deze directe en indirecte betrekkingen waren de gebroe
ders Van Hoogstraten in staat op de hoogte te blijven van de relevante 
ontwikkelingen, stromingen, debatten en thema's binnen de geletterde 
gemeenschap van de Republiek. 

Samuel kende bijvoorbeeld de anti-spinozist Willem van Blijenberg. 
Via Tieleman van Bracht bleven Samuel en Frans op de hoogte van de 
discussie tussen conservatieve doopsgezinden en remonstranten ener
zijds en collegianten anderzijds; daarbij kwamen kwesties aan de orde 
die zich gemakkelijk vermengden met de thematiek waar Van Blijenberg 
zich mee bezighield. Samuel stond tevens op goede voet met Lambert 
van den Bosch die met zijn belezenheid en talenkennis zijn vriend een 
brede blik kon bieden op de Spaanse, Franse, Engelse en Italiaanse 
literatuur die hij in zijn vele boeken bewerkte en compileerde. Hij kende 
de vertaalde liefdesgeschiedenissen die Adriaan van Nispen publiceerde, 
diens reisverhalen en de erudiete historische en juridische vertogen van 
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Roeland de Carpentier. Door zijn deelname aan de Dordtse bundel ter 
ere van de restauratie van Karel II raakte Samuel geïnvolveerd in de be
langrijkste politiek-staatkundige ontwikkelingen en via Joachim Oudaan 
- en natuurlijk zijn broer Frans - kon hij kennis maken met de geschriften 
van Desiderius Erasmus. 

Zoals opgemerkt beperkte Frans' actieradius zich in latere jaren sterk 
tot rooms-katholieke kringen. Maar in Rotterdam heeft tij op zijn minst 
één belangrijke relatie opgedaan die dank zij zijn brede eruditie de rol 
van 'wegwijzer' moet hebben vervuld. De al genoemde Joachim Oudaan 
heeft de gebroeders Van Hoogstraten op de hoogte kunnen houden van 
tal van uiteenlopende interessegebieden in de 'wereld der letteren'. Niet 
alleen was hij als collegiant nauw betrokken bij de discussies rondom 
socinianisme en spinozisme, een derde manier waarop Samuel en Frans 
zicht hadden op dit debat, maar daarnaast was hij ook een eminent kenner 
van de Romeinse oudheid: zijn Roomsche mogentheid van 1664 is een 
contemporain standaardwerk. De brief die Samuel in 1678 van Oudaan 
ontving is in dit verband illustratief: Oudaan onderwees hem daarin over 
feiten die Samuel in zijn Inleyding had aangehaald. De Rotterdammer 
kon zijn Dordtse vriend zo laten delen in zijn kennis over de joodse 
geschiedenis, de Latijnse dichter Lucilius en de ouderdom van de 
prentdrukkunst. Ook was Oudaan een munt- en penningkundige èn in 
politiek opzicht bekend als fanatiek staatsgezinde. In deze hoedanigheid 
had hij in 1672 een forse aanvaring met een andere vriend van de Van 
Hoogstratens, Lambert van den Bosch, naar aanleiding van het lynchen 
van de De Witten door het uitzinnige Haagse volk. 

Hiervoor is gezegd dat de Dordtse dichterskring een kleine, besloten 
gemeenschap vormde. Toch bestonden er via de kringleden die zich in 
hun sociaal-literaire verkeer niet beperkten tot de lokale vrienden - zoals 
Willem van Blijenberg - of die het contact in stand hielden maar elders 
nieuwe relaties opdeden - zoals Frans van Hoogstraten - wel degelijk 
goede mogelijkheden om zicht te houden op de culturele wereld buiten 
het Dordtse milieu. De Dordtse kring is zo gezien in feite niet meer dan 
een subcultuur in het geletterde 'netwerk' van de zeventiende-eeuwse 
Republiek geweest. Uit het feit dat vanuit vele plaatsen in dat grotere 
netwerk wel op de één of andere wijze een lijn te trekken valt naar een 
lid of een vriend van een lid van de Dordtse kring, blijkt hoe klein ook 
die 'grote' geletterde gemeenschap eigenlijk was. 

Natuurlijk was in het Dordtse netwerk lang niet iedereen even actief. 
Velen beperkten zich tot het letterlijk bij gelegenheid verstrekken van 
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een lofdicht aan een medelid. Een volgende groep, waartoe ook Samuel 
en Frans behoorden, nam de moeite zelf meer volumineuze en substan
tiële bijdragen in de vorm van romans, dichtbundels of vertalingen van 
bestaand prozawerk te schrijven. De derde groep bestond uit de 'poort
wachters' in het netwerk: dat waren degenen die betrokken waren bij, 
relaties hadden met of rechtstreeks informatie verkregen uit weer andere 
netwerken. Zoals de Dordtse kring ontstaan was uit een gezamenlijke 
geografische, religieuze of professionele herkomst van de leden en 
misschien als gevolg van de gedeelde Catsiaanse erfenis, zo bestonden 
ook andere netwerken rondom gemeenschappelijke interessen als het 
collegiantisme of de geestelijke nalatenschap van Vondel. In de omge
ving van Samuel en Frans van Hoogstraten is het bij uitstek Joachim 
Oudaan geweest die de rol van 'poortwachter' heeft vervuld. Zijn rol in 
het geletterde leven in de Republiek doet vragen om een nieuwe biografie 
waarin speciaal aan die functie aandacht wordt geschonken. 

5. Otium en negotium 
Een behoorlijke materiële achtergrond en maatschappelijke positie 

waren voor Samuel en Frans van Hoogstraten van groot belang om zich 
aan de letteren te kunnen wijden en hun netwerken op te bouwen en in 
stand te houden. Maar dit is niet het enige verband tussen otium en 
negotium in hun leven. Hun welvaartspositie in het algemeen was een 
natuurlijke voorwaarde om aan het culturele leven te kunnen deelnemen, 
maar daarnaast wisten zij hun concrete, dagelijkse activiteiten van schil
der en boekdrukker in een vruchtbare symbiose met het schrijverschap 
te brengen, ook al lieten ze herhaaldelijk weten eigenlijk het liefste aan 
het gewone, dagelijkse bestaan te willen ontvluchten. 

Zo onderhield Samuel relaties met personen die hem als opdrachtgever 
en als lettervriend tegemoettraden. Adriaan van Blyenburg werd door 
Samuel geportretteerd - een afnemer-leverancier-relatie -, kreeg van 
dezelfde een boek opgedragen - een auteur-beschermheer-relatie - en 
was daarnaast nog zijn ambtelijke collega aan de Munt. Op de door hem 
vernuftig geschilderde zogeheten trompe-l'oeil-brievenborden heeft Sa
muel een aantal gebruiksvoorwerpen geschilderd, maar ook zijn eigen 
boeken, zoals Roomsche Paulina en Dieryk en Dorothé. Hier gebruikte 
hij dus zijn ambachtelijke produktie om reclame te maken voor zijn 
literaire voortbrengselen. Andersom nam hij in 1657 in zijn vertaling van 
Farets L'honnête homme een lofdicht op zijn eigen groepsportret van de 
Romeinsheren op. 
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Ook Frans wendde zijn handel aan om zijn eigen literaire doelen te 
dienen; wel moeten die doelen minder in een pragmatisch dan in een 
ideëel licht gezien worden. Voor Frans van Hoogstraten vormen zijn 
publicaties voor het grootste deel een persoonlijke uitdrukkingsvorm van 
zijn heftig beleefde religieuze overtuiging. Maar de uitvloeisels hiervan 
- de vele vertalingen - waren tegelijkertijd wel zijn broodwinning. Er 
bestaat reden om te twijfelen aan de lucrativiteit van Frans' uitgaven, 
maar wát hij uitgaf - heel vaak eigen werk - verscheen in ieder geval 
onder zijn persoonlijke financiële verantwoordelijkheid en is daarmee 
een voorbeeld van de samenhang tussen 'leven' en 'werk' van de 
gebroeders Van Hoogstraten. 

Hoewel zij bij hun 'belangeloos' schrijven nuttig gebruik konden 
maken van hun dagelijkse beroepsuitoefening, wilden Samuel en Frans 
die dagelijkse beroepsuitoefening toch het liefst ontvluchten. Samuel van 
Hoogstraten heeft zijn leven lang blijk gegeven van een drang tot 
opwaartse sociale mobiliteit. Daar hoorde voor hem bij dat hij boven de 
status van ambachtsman-schilder moest uitstijgen om zichzelf de eer en 
het aanzien van een poëet-geleerde te kunnen aanmeten. Er zijn echter 
ongetwijfeld ook aanwijzingen te vinden dat hij zich juist helemaal niet 
'schaamde' voor de schilderkunst; hiervan legt zijn grote theoretische 
verhandeling getuigenis af. Maar gezien in het licht van de andere bron
nen ging het er Samuel bij het schrijven van dit boekwerk waarschijnlijk 
veel meer om een respectabel-erudiet tractaat over een in principe wille
keurig 'waardig' onderwerp te schrijven dan om zijn oorspronkelijke 
ambacht tot een academische kunst te verheffen. De Dordtse burgerzoon 
zocht naar een hogere maatschappelijke status dan die waarmee hij 
geboren was: het schrijverschap was daarvoor een belangrijk attribuut. 

Ook Frans wilde de alledaagse beslommeringen achter zich laten in 
ruil voor de literatuur. Maar bij hem stond dat streven in een andere 
dimensie. Hier moet 'het dagelijks bestaan' in de zin van 'de wereld' op
gevat worden en 'de literatuur' als een weliswaar zwakke uitdrukkings-
of afspiegelingsvorm van 'het hiernamaals'. Door de emblematische 
poëzie in zijn eigen Voorhof der ziele, door het intensief bestuderen en 
vertalen van het werk van schrijvers als Diego de Estella, Joannes Bona, 
Joannes Chrysostomus en anderen werd Frans voortdurend in de gelegen
heid gesteld zijn verlangen naar 'het Kluisken' uit te spreken. In het 
jansenisme vond hij een met de bronnen van de jonge Kerk onderbouwde 
beschouwing over geest en vlees die aansloot bij zijn eigen bijzonder 
pessimistische visie op de capaciteit van de mens tot het goede. Kortom, 
waar Samuel van Hoogstraten naar het schrijverschap streefde om juist 
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in de materiële wereld vooruitgang te boeken, zocht Frans van Hoogstra
ten zijn heil in de letteren om die wereld te ontvluchten. 

Groot was het belang van de sociale omgeving van literatoren als Samuel 
en Frans van Hoogstraten. Maar ook de individuele perceptie van het 
eigen schrijverschap heeft de scripta van deze auteurs beïnvloed. Voor 
beiden was dat schrijverschap stevig geworteld in de praktijk van het 
dagelijks bestaan; beiden wilden het reguliere dagelijks bestaan ont
vluchten en verruilen voor een ander, meer bij hun persoonlijke wensen 
aansluitend leven - al werd dat andere leven door de één als een aardse 
realiteit en door de ander uiteindelijk als een metafysisch ideaal gezien. 

Wat is nu, alles bij elkaar genomen, het belang geweest van de dage
lijkse broodwinning van mensen als Samuel en Frans van Hoogstraten 
voor hun letterkundige activiteiten? Ook door deze auteurs van de tweede 
signatuur werd de literatuur - net als door Huygens of Vondel - in de 
eerste plaats tijdens het otium beoefend. Men verkeerde in de gelukkige 
omstandigheid dat men welvarend genoeg was om tijd, geld en energie 
voor deze aangename neven-activiteit over te houden. Maar van de 
letteren kon men niet leven en om te kunnen blijven voorzien in het 
levensonderhoud diende een 'echt' beroep of maatschappelijke functie 
te worden uitgeoefend. 

In dit opzicht zijn Samuel en Frans waarschijnlijk niet representatief 
voor hun soortgenoten. In tegenstelling tot vele anderen wisten de 
gebroeders ieder juist een praktische symbiose aan te brengen tussen 
'leven' en 'letteren'. Samuel kon het maatschappelijk en commercieel 
effect van zijn gedichten en schilderijen onderling versterkend laten 
werken, Frans kon zich uitleven door zijn eigen literaire produktie in de 
eigen uitgeverij aan de man te brengen. In die literaire produktie subli
meerde Frans zijn persoonlijk verlangen naar de verhoopte genadestaat 
in het hiernamaals. Dat de letteren daarmee voor de laatste slechts een 
uitdrukkingsvorm bleven van zijn ontevredenheid met het aardse, terwijl 
de beoefening van de literatuur voor Samuel al de vervulling van zijn 
belangrijkste levenswensen betekende, is het enigszins dramatische ver
schil tussen de gebroeders Van Hoogstraten. 
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BIJLAGEN 

VERANTWOORDING BIJ BIJLAGE 1-3 

In de navolgende bijlage 1 tot en met 3 worden achtereenvolgens de auteurs
bibliografieën van Samuel en Frans van Hoogstraten en de fondslijst van de 
uitgevenj van laatstgenoemde weergegeven Deze lijsten bevatten alle in de 
loop van het onderzoek, hetzij via bibliotheekcatalogi, hetzij via het biblio
grafisch apparaat, gevonden titels Uiteraard is niet uitgesloten dat deze lijsten 
in de toekomst nog lacunes zullen blijken te vertonen 

De volgende technische opmerkingen mogen bij het gebruik van de bijlagen 
ter instructie dienen Bijlage 1, de bibliografie van Samuel van Hoogstraten, 
is elders in iets andere vorm gepubliceerd1, bijlage 3, Frans van Hoogstratens 
fondslijst, zal binnen afzienbare tijd nogmaals verschijnen 2 Bij de vermelding 
van bibliotheeksignaturen hebben die van de Koninklijke Bibliotheek en de 
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam de voorkeur 
gehad Voor zover van toepassing wordt tenminste één van beide signaturen 
vermeld Is een titel in geen van beide bibliotheken aanwezig, dan wordt zo 
mogelijk de signatuur van een andere grote openbare collectie vermeld, bij 
voorkeur van een universiteitsbibliotheek of de Gemeentebibliotheek Rotter
dam 

Alle titelbeschrijvingen zijn op dezelfde wijze opgebouwd, te weten auteurs
naam (eventueel hoofdwoord), transcriptie van de titelpagina (met modem 
gebruik van kapitaal en onderkast en summiere aanpassingen in de interpunctie), 
Impressum (plaats en jaar van uitgave en uitgeversnaam), collatie (formaat en 
paginering), eventuele signatu(u)r(en) en opmerkingen Waar het gaat om 
bijdragen in de vorm van een drempel- of gelegenheidsgedicht in het werk van 
een andere auteur of van meerdere auteurs, is de collatie weglaten In het laatste 
geval wordt de titel van het betreffende gedicht niet letterlijk geciteerd als die 
bestaat uit een terugverwijzing als 'Een ander', 'Op het zelve' en dergelijke 
In bijlage 3 zijn, uit de aard der zaak, de impressa volledig uitgeschreven en 
zijn ook eventuele colofons vermeld Bibliografieën en secundaire literatuur 
worden, onder de opmerkingen, slechts aangehaald in die gevallen waarin 
daaruit het bestaan van titels blijkt waarvan geen exemplaar bekend is 

De fondslijst heeft een tweede corpus waarin de titels staan die weliswaar 
niet Frans van Hoogstratens impressum vermelden, maar naar alle waarschijn-

1) SvH, 83-87, de nummers 14 en 25 uit deze versie zijn in bijlage 1 apart genum
merd (respectievelijk 14a en 14b en 25a tot en met 25e) 

2) Bij een artikel van mijn hand over Frans van Hoogstraten als libraire in een 
bundel over Rotterdamse drukkers en uitgevers in de zeventiende en achttiende eeuw, 
te publiceren door het Pierre Bayle Instituut in samenwerking met het Gemeentearchief 
Rotterdam (supra, hst I, noot 28) 
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hjkheid wèl door hem gedrukt zijn Bijlage 2, de bibliografie van Frans van 
Hoogstraten, kent een tweede deel van ongedateerde verzen die slechts bekend 
zijn dankzij het feit dat ze opgenomen zijn in Van Hoogstratens Mengel
dichten 3 Afzonderlijk verschenen publicaties zijn hier als één geheel geteld, 
waardoor eventuele eigen begeleidende gedichten in zo'n hoofdwerk niet in de 
bibliografie zijn opgenomen 4 In laatstgenoemde bijlage is een aantal malen 
een '(7) ' gezet achter vertaalde titels in gevallen waann het niet zeker, maar 
gezien de context zeer wel mogelijk is dat Frans van Hoogstraten de vertaler 
was Tenslotte dient vermeld te worden dat beschrijvingen van titels die meer 
dan één maal in bijlage 1, 2 of 3 voorkomen, slechts éen maal volledig 
weergegeven zijn Komt zo'n titel in bijlage 3 èn 1 of 2 voor, dan is de 
volledige beschrijving te vinden in bijlage 3, komt hij voor in bijlage 1 en 2, 
dan staat de volledige beschrijving in bijlage 1 

3) Zie bijlage 2, nrs 63-64, 76-77 en bijlage 3, nrs 56 en 73 
4) Vgl bijv Frans' 'Kershedt' (Mengeldichten, 40-41) dat als bladvulling achterde 

Voorhof der ziele (bijlage 2, nr 19) gevoegd werd Dit gedicht is dus niet apart opgeno
men in bijlage 2 
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BIJLAGE 1 

BIBLIOGRAFIE VAN SAMUEL VAN HOOGSTRATEN 

1648 
1 [Gelegenheidsgedicht], in: 
Vrevght-banier te pronk gesteken, over d. doctor Bamhart Pandelaarts byna 
onverhoopte gesontheit den 19en van louwmaant, 1648. 
Dordrecht, Jacob Braat, 1648 
Plano Bibliotheek GAD, nr. 9002 

2 Vryheit 
Vryheit der Vereenighde Nederlanden, berijmt door S. v. Hoogstraten. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1648. 
4to. 20 p. KB Pfl. 5794; UBA Pfl. E q 10d 

1649 
3 [Drempeldicht], in: Oort, Jacob van 
Stuarts ongeluckige heerschappye, ofte kort verhael van alle d'ongelucken en 
rampsaligheden het doorluchtigh huys van Smart over-komen, sints Robbert, 
d'eerste uyt desen huyse, koningh van Schotlandt, de Schotse heerschappye is 
op-gedragen, tot de doot van Karel, d'eerste koningh van Engelandt, Schot-
landt en Yerlandt, &c. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1649. KB 3105 G 15 
- Op p. *5r-v. 
- Een tweede druk verscheen bij Abraham Andriessz te Dordrecht in 1650 
(UBA 313 H 16). 

4 'Geluk-wensching, aan de getroude', in: Overstege, Cornells van 
Poèzy, wereldlyke en geestelyke. 
Dordrecht, Gillis Neering, 1661. KB 843 С 17 
- Op p. 82. 

1650 
5 Roseliin 
S. van Hoogstratens schoone Roseliin of, de getrouwe liefde van Panthus. 
Dordrecht, Iasper Gorissz, 1650. 
8vo. 172 p. UBA OK 73-638 

6 Lyk-clok 
Lyk-clok over de doot van zijn hoogheyt Willem Frederyck prince van 
Orangien grave van Nassauw, etc. Gouverneur Generael der Vereenichde 
Nederlanden. Overleden den 6. november 1650. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1650. 
Plano British Library Ρ 1711 (16) 
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7 Fénix 
Op de nieuw-geboren Fénix van Oraengie, in stede des overleden vorsts, den 
prince Wilhelmvs verresen den 14. november, 1650. 
Plano KB Pfl 6884 

1652 
8 Schalmey 
S. van Hoogstratens goude schalmey, klinkkende van heilige gezangen. Op de 
toonen Salomons, en stemmen der heiligen. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1652. 
24mo. 170 p. KB 174 J 9 
- Zie bijlage 2, nrs. 2 en 4. 

1654 
9 Tafel-spel 
Bruylofts tafel-spel of Panassus eer-gaef. Aan de edele heere Matthys Pompe, 
heere van Slingelandt &c. bailliu van Zuydt-Holland &c ende d'edele jonck-
vrouwe Maria Elisabeth Musch van Waelsdorp, in huwelyck vereenight den 
22. november 1654. In 's Graven-hage. 
's-Gravenhage, Anthoni Tongerloo, 1654. 
8vo. 16 p. UBA Port.ton. 56-33 
- Opgenomen met kleine veranderingen in de spelling in: J. van Someren, 
Uytspanningh der vernuften (Nijmegen 1660) 379-392, als het eigen werk van 
Van Someren (Schotel, 'Geslacht Van Hoogstraten', 143-144). 

1657 
10 Den eerlyken jongeling, of de edele kunst, van zich by groóte en kleyne 
te doen eeren en beminnen. In Hollants, deur S. van Hoogstraten. 
Dordrecht, Abraham Andriesz, 1657. 
8vo. 89 p. British Library 8406aa8 
- In 1738 en 1756 verschenen herdrukken: Den eerlyken jongeling. Of de 
edele konst van zig by groóte en kleine te doen eeren, geagt en bemint te maken. 
In Neêrduytsch door S. van Hoogstraaten (Amsterdam, Gerrit Bos, 1738 en 
Amsterdam, Eleke van Belkom, 1756). Afgezien van de titelpagina betreffen 
het identieke fingerprints. (Beide in UBA, respectievelijke signaturen: OK 
73-580 en 692 К 5). 

11 'Op den wegh-wyzer van D. L. v. Bos', in: Bosch, L. van den 
Wegh-wyser door Italien, of beschrijvinge der landen en steden van Italien. 
Hun beginselen, opkomst, voortganck, bestieringe, en seltsaemheden mitsga
ders de bequaemste wegen, om van de eene plaets op de ander, en alsoo door 
geheel Italien te reysen. Uyt de beste schryvers en ondervindingen by een 
gebraght. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1657. KB 2105 A 262 
- Op p. *llr-*12v. 
- Een latere druk verscheen in 1665 te Amsterdam. 
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12 " t Geslachte van Don Quichot, in 't gebergt van Serre Morena, in de rots 
van hem selfs gegraveert, namaels in 't Arabis, maer nu in Duytsch overgeset', 
in: L. V. В., 
Den verstandigen vroomen ridder, Don Quichot de la Mancha. Geschreven 
door Miguel de Cervantes Saavedra. En nu uyt de Spaensche in onse Neder-
landtsche tale overgeset, door L. V. B. 
Dordrecht, Iacobus Savry, 1657. KB 32 E 21 
- In het voorwerk. 
- L. V. B. is Lambert van den Bosch. 
- Een tweede druk verscheen in 1669 bij Baltes Boekholt te Amsterdam. 

1658 
13 'Aen den bruydegom', in: 
Bruylofts-fakkel aangesteken ter eeren vanden WelEd. ionker Jr. Cornells de 
Bevere, bailliu en opper dijk-graaf van de landen van Stryen &c. bruydegom, 
ende me iuffrouw juffr. Adriana van Wouw bruydt den v. van sprokkelmaand 
1658. Binnen Dordrecht. 
's-Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1658. KB 853 С 135. 

1659 
14a "Onbescheid, over de belegering van Amsterdam", in: 
14b "Graf-teiken, over de dood van Kornelius Musch, griffier van hare Hoog. 
Mog.", in: 
Bloemkrans van verscheiden gedichten, door eenige liefhebbers der poëzij bij 
een verzamelt. 
Amsterdam, Louwijs Spillebouts, 1659 

KB 30 L 3, 841 E 31 en 5 В 8; UBA 196 F 6 
- Op p. 345-347 en 369-371 
- Geen van beide gedichten is ondertekend, de bladwijzer geeft evenwel aan 
dat de gedichten door S. van Hoogstraten geschreven zijn. 

1660 
15 'De Merwe-nimfes zeege-zang', in: 
Herstelde zeeg-triomf van Karel de Tweede, koning van Groot Brittanjen, 
Vranckrijck en Ierlandt, beschermer des geloofs. Door verscheyde voor-
naemste poëten van Hollandt. 
Dordrecht, Abraham Andriesz, 1660. UBA 453 G 25 
- Op p. 41-44. 
- Zie bijlage 2, nr. 13 

16 Paulina 
De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit. Treur-spel. Door S. v. H. 
Schoonhoven, Leenden van Hek, 1660. 
4to. 64 p. KB 448 J 197; UBA Port.ton. 59-28 
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1661 
17 [Drempeldicht], in: Bosch, L. van den 
Britannias of herstelde majesteyt, helden-dicht. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1661. UBA OK 77-77 
- Op p. AlOr. 
- Het exemplaar in de UBA is convoluut met nr. 18. 

18 'Vliegende gedachten', in: Oort, J. van 
Ontlokene roose, bloeyende distel-bloem, en hersnaerde harp: door den alder-
doorlugh-tighsten vorst en prins, Karel Stuart den II. koningk van Groot 
Britanje, Vrankrijk, en Ierlandt, &c. beschermer des geloofs. Ofte kort verhael, 
van alle de gedenkwaerdighste beroerten, in de koninkrijken van Engelandt, 
Schotlandt, en Ierlandt, voor gevallen sints het jaer 1640. Tot desen dagh. 
Dordrecht, Abraham Andriesz, 1661. UBA OK 77-77 
- Op p. *Gr-v. 
- Het exemplaar in de UBA is convoluut met nr. 17. 

19 'Op den vertaalden Osorius, &c ' , in: 
Zie bijlage 3, nr. 5. 
- Hetzelfde gedicht is opgenomen in een latere druk van 1663 (bijlage 3, nrs. 
8-9). 
- Zie ook bijlage 2, nr. 16. 

1666 
20 Dieryk 
Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht, treurspel: berijmt door 
Samuel van Hoogstraten 
's-Gravenhage, Henricus Hondius, 1666. 
4to. 56 p. KB 504 В 254; UBA Port.ton. 59-26 

1668 
21 [Drempeldicht], in: 
Zie bijlage 3, nr. 19. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 25. 

1669 
22 Ontschaking 
De gestrafte ontschaking of zeeghafte herstelling van den iongen Haegaenveld. 
Versiert met wonderlyke bejegeningen der Hollandsche Nimfen. Toegeeygent 
aen de hooggebore prinsessen Elisabet Maria, en Emilia Louisa. 
Amsterdam, Baltus Boekholt, 1669. 
8vo. 344 p. KB 471 К 16; UBA 2774 H4 

23 Hof-krakkeel 
Hof-krakkeel, tusschen Pan, Kupido en Uranius: wegens de heerschappy over 
de eerlijke ionkheit. Tot bruiloftsvermaek opgeoffert aenden eerwaerd: bruide-
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gom Sr. Kornelis Hoorens, en de eerbare bruit juffr. Hester Terwe. In den 
echten staet vereenigt tot Dordrecht den eersten september 1669. 
's-Gravenhage, Joh. Rammazeyn, 1669. 
8vo. 12 p. UBA Port.ton. 56-32 

1672 
24 Batavier 
Den Batavier, op het aenvaerden van het kapiteinschap generael der Ver-
eenighde Nederlanden: by zyn hoogheyt Willem Hendrick, prince van Oranjen, 
&C, verkooren den 24. februarij 1672. 
Plano KB Pfl. 9664 

1677 
25a 'Inhoud van de tytelprint', in: 
25b [Drempeldichten], in: 
25c [Onderschrift bij portret van Matthijs Balen], in: 
25d [Onderschrift bij portret van Adriaan van Blyenburg], in: 
25e [Onderschrift bij portret van Margaretha van Godewijck], in: 
Balen, Matthijs 
Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, 
en verdere stant: opgezocht, in 't licht gebracht, en vertoond, met vele 
voorname voor-rechten, hand-vesten, keuren, en oude her-komen [...]. 
Dordrecht, Symon Onder de Linde, 1677. 

KB M III с 1,2; UBA Hs XXV С 23 
- Op p. *4r, **3r, t.o. ***2v, t.o. 124, t.o. 202. 
- Zie ook bijlage 2, nrs. 46-47. 

1678 
26 Zie bijlage 3, nr. 46 
- Zie ook bijlage 2, nrs. 49-50. 
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BIJLAGE 2 

BIBLIOGRAFIE VAN FRANS VAN HOOGSTRATEN 

1651 
1 'Aan Adriaan van Nispen', in: Nispen, Adriaan van 
De Grieksche Ismene van Eustathius en rampzalige Leander, van Musaeus, 
vertaald door Adr. van Nispen. 
Dordregt, Abraham Andriessz, 1651. Bibliotheek GAD, nr. 2957 
- Op p. A5r-v. 
- Zie ook nr. 5. 

2 'Aen mijn broeder, S. van Hooghstraten; in 't hof van zijn keizerlijke 
majesteit', in: 
Zie bijlage 1, nr. 8. 
- Op p. A8r-v. 

1652 
3 [Drempeldicht], in: Oort, Jacob van 
Grieksen adelaer, gefnuykt onder 't gewelt der bloedtdorstige Othomannen. 
Het tweede deel. Zijnde een kort verhael aller gedenkwaerdigste geschiede
nissen der Turkse kaizars, sints d'inneminge der stadt Constinopolen, onder 't 
beleyt van Mahomet den Tweede, tot de gruwelijke verworginge van den 
jongen kaizar Osman, voor-gevallen in 't jaer 1622. 
Dordrecht, Abraham Andriessz, 1652. UBA 2394 С 5 
- Op p. *llv. 
- Ook in Mengeldichten, 48-49. 
- Ook in 1652 was het eerste deel verschenen (UBA 2394 С 4); een tweede 
druk van beide delen gezamenlijk verscheen te Dordrecht in 1655 (UBA 559 
G 14). 

4 'Kluisken of heremitagie', in: 
Zie bijlage 1, nr. 8. 
- Op p. 40-44. 
- Ook in Mengeldichten, 42-43. 

5 [Drempeldicht], in: Nispen, Adriaan van 
De Grieksche Venus, vertoonende de beroemde vryagiën van Klitophon en 
Leucippe, Ismenias en Ismene, Leander en Hero vyt 't Grieks vertaald en by 
een gevoegt. 
Dordregt, Abraham Andriessz, 1652. Bibliotheek GAD, nr. 2957 
- Op p. A5r. 
- Ook in Mengeldichten, 47-48. 
- Zie ook nr. 1. 
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1654 
6 Vertaling. 
Boëthius 
Van de vertroostingh der philosophie. Eerst vertaelt deur D. V. Coomhert. Nu 
op nieuws oversten en in sijn gedichten verandert. 
Dordrecht, Nicolaes Geerlingh, 1654. UBA OK 71-40 

7 '[Grafschrift] van mijnen broeder Jan van Hoogstraeten, schilder, in de 
galery der Kruiskerke te Weenen', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 79. 

1655 
8 Vertaling. 
- Zie nr. 6. 
- Van der Aa, Biographisch woordenboek, VIII.2, 1157 en Van Hamel, 
'François van Hoogstraten', 62; De Rynck en Van Welkenhuysen, De oudheid 
in het Nederlands, 124. 

Vóór 1656 
9 'Op de verjaering van Hester de Koning eer zy met my gehuwt was', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 28. 

1657 
10 [Drempeldicht], in: Marmet, E. 
Vier predikatiën, vertaald door Heiman Dullaart. 
- Van Putte, Dullaert, I, 38. 
- Ook in Mengeldichten, 49. 

1659 
11 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 3. 

1660 
12 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 4. 

13 'Op de herstellinge van Karel den II. koning van Groot Britanje, na zijne 
langdurige ballingschap', in: 
Zie bijlage 1, nr. 15. 
- Op p. 60-63. 
- Ook in Mengeldichten, 2-5 en in Nederduitse en Latynse keurdigten, 334-
337. 

14 'Op het huwelijk van Arent de Vos en Kornelia van Hoogstraten', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 18. 
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15 'Echtzang' [op het huwelijk van Arent de Vos en Kornelia van Hoog
straten]', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 19-20. 

1661 
16 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 5. 
- Zie ook bijlage 1, nr. 19. 

1662 
17 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 6. 

1663 
18 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 7. 

19 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 8. 

20 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 9. 

1664 
21 'Op het overlijden van [...] Tieleman van Bracht'. 
- Zie bijlage 3, nr. 13. 

22 'Kruiszegen, op B. v. Weenigems, Kruispoorte of lijdensschoole', in: 
Zie bijlage 3, nr. 14. 
- Op p. *51v-*52r. 
- Ook in Mengeldichten, 51. 

1665 
23 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 16. 

1667 
24 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 17. 

1668 
25 Het voorhof der ziele [...]. 
- Zie bijlage 3, nr. 19. 
- Zie ook bijlage 1, nr. 21. 
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1669 
26 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 89. 

1670 
27 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 21. 

28 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 22. 

29 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 23. 

30 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 90. 

1671 
31 'Op het leezen eeniger bladen in Antonides Ystroom, my, toen hy gedrukt 
wierd, ter hand gestelt door Joachim Oudaen. Aen den zelven', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 50. 
- Ook in: Van der Goes, Gedichten, 852v-*5 3r. 

1672 
32 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 24. 

33 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 25. 

34 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 91. 

1674 
35 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 33. 

ca. 1675 
36 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 34. 

37 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 35. 

1675 
38 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 36. 
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39 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 37. 

40 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 92. 

1676 
41 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 39. 

42 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 40. 

1677 
43 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 41. 

44 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 43. 

45 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 44. 

46 'Op Matthijs Balens Beschryvinge van Dordrecht, versiert met veeler-
hande prenten', in: 
Zie bijlage 1, nr. 25. 
- Op p. ***2r. 
- Ook in Mengeldichten, 30-31. 

47 'In historiae Dordracenae mantissam, Matthia Balen auctore', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 31-32. 

48 'Voor Comelis Brouwer, aen Joachim Oudaan vereerende het konter-
feitsel van Erasmus, tot erkentenisse van zijn lofdicht op de herstellinge van 
des zelven metaelen beeld', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 71-72. 

1678 
49 'Tetrastichon ad fratrem', in: 
Zie bijlage 3, nr. 46. 
- Op p. **r. 
- Ook in Mengeldichten, 63. 

50 'Op S. v. Hoogstraetens Zichtbaere wereld, of Inleiding tot de hooge 
schoole der schilderkonst', in: 
Zie bijlage 3, nr. 46. 
- Op p. **r-v. 
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- Ook in Mengeldichten, 61-62. 
- Zie ook bijlage 1, nr. 26. 

51 'Ter gedachtenisse van mijnen broeder Samuel van Hoogstraeten, over
leden den 19 van wijnmaend, des jaers 1678', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 72-73. 

52 'Op de dood van Sara Balen, wijlen huisvrouwe van Samuel van Hoog
straeten, voorgevallen den 21 van slachtmaend, 1678', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 73. 

1679 
53 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 47. 

1680 

54 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 50. 

1681 
55 'Ter bruilofte van Jacobus Verbrugge, en Maria Terwe', in: 
Zie bijlage 3, nr. 51. 
- Op p. 6-7. 
- Ook in Mengeldichten, 10-12. 
- Zie GAD, DTB 78, f. 121. 

56 'De bruid te bedde', in: 
Zie bijlage 3, nr. 51. 
- Op p. 12. 
- Ook in Mengeldichten, 12-13. 

57 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 52. 

58 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 54. 

59 'Ter verjaeringe van Mathijs Balen, history schrijver van Dordrecht', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 29-30. 
- Voor de datering: Frans spreekt van "'t zeven kruistal", terwijl Balen 
geboren werd in 1611. 

60 'Op het overlijden van den heere burgemeester Kornelis de Vries', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 76. 
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1682 
61 'Huwelijksfackel voor Joan Welsing en Maria Terwe', in 
Mengeldichten 
- Op ρ 23-25 
- Voor de datering zie GAD, DTB 78, f 121 
- Zie Gelegenheidsgedichten Zeeuwse Bibliotheek, nr 108 

62 [Gelegenheidsgedicht], in 
- Zie bijlage 3, nr 55 

63 Mengeldichten 
- Zie bijlage 3, nrs 56 en 73 
- Zie ook nr 76 

64 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nrs 56 en 73 
- Zie ook nr "1 

65 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 57 

66 [Gelegenheidsgedicht], in 
- Zie bijlage 3, nr 58 

67 'Op het schielijk overlijden van Margante Mels', in 
- Zie bijlage 3, nr 59 
- Ook in Mengeldichten, 75-76 

1683 
68 [Gelegenheidsgedicht], in 
- Zie bijlage 3, nr 62 

69 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 65 

70 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 93 

71 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 66 

72 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 67 

73 Vertaling 
- Zie bijlage 3, nr 94 

1684 

1685 
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1686 
74 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 70. 

1687 
75 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 72. 

76 Mengeldichten. 
- Zie bijlage 3, nrs. 56 en 73. 
- Zie ook nr. 63. 

77 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nrs. 56 en 73. 
- Zie ook nr. 64. 

1688 
78 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 75. 

79 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 76. 

80 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 77. 

1688-1690 
81 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 79 

1691 
82 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 82. 

1692 
83 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 83. 

84 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 84. 

1693 
85 Vertaling. 
- Zie bijlage 3, nr. 86. 

1695 
86 Vertaling (?) 
- Zie bijlage 3, nr. 88. 
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Ongedateerd 
87 'Voor het aengaen van 't zeegevecht tusschen de vlooten der Hollanders 
en Engelschen onder Olivier Kromwel', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 1-2. 
- Ook in Nederduitse en Latynse keurdigten, 333-334. 

88 'Op het huwelijk van Frederik Forster en Katarina van Weenigem', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 6-7. 

89 'Bruiloftslied aen de gehuwden' [Frederik Forster en Katarina van 
Weenigem], in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 7-8. 

90 'Ter bruilofte van Jan de Vroome en Sara Keunings', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 15-16. 

91 'Liefdezang' [op het huwelijk van Jan de Vroome en Sara Keunings], in 
Mengeldichten. 
- Op p. 16-17. 

92 'Ter bruilofte van Sasbout Souburg en Antonina Moll', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 21-22. 

93 'Op den titel van het boeksken, waer in de nootwendigheid des huwelijks 
beweert word', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 25-27. 

94 'Aen Joachim Targier, voor het vereeren van zijn geboortedicht', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 32-33. 

95 'Aen Targlemirasma, over het verlies van haer speelnoot', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 34-36. 

96 'Onder Vondels afbeeldinge', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 44. 

97 'Onder d'afbeeldinge van paus Adriaen den VI. van Utrecht', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 44. 
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98 'Onder mijn overgrootvaders konterfeitsel', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 45. 

99 'Onder Erasmus afbeeldinge', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 45. 

100 'Ommegang met groóte beeren te schuwen, uit Ovidius', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 68. 

101 'Troost in ongeval, uit Homerus', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 68-69. 

102 'Uit den zelven' [Homerus], in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 69. 

103 'Regel van leven, uit Comenius', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 69. 

104 'Onder Gode te buigen, uit Euripides', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 69. 

105 'Aendachtige eenzaemheid', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 70. 

106 'Veilige eenzaamheid uit S. Joh. Chrysostomus', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 70. 

107 'Volherdig te zijn', in: 
Mengeldichten. 
- Opp. 71. 

108 'Op d'armoede in groóte verstanden', in: 
Mengeldichten. 
- Opp. 71. 

109 'Op Cecilia, geschildert door Rafel Urbijn', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 71. 
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110 'Op de dood van Susanna van Gerwen', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 74. 

111 'Grafschrift van S. Boethius', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 78. 

112 '[Grafschrift] van den Franschen amirael Phil. Strossi', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 78. 

113 '[Grafschrift] van Diogenes', in: 
Mengeldichten. 
- Op p. 79. 
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BIJLAGE 3 

FONDSLIJST VAN FRANS VAN HOOGSTRATEN 

EERSTE CORPUS 

1 Bracht, Tieleman Jansz van 
De schole der zedelycke deught, geopent voor de kinderen der christenen. 
Psalm 34 vs. 12. Komt herwaerts kinderen, hoort na my, ick wil u de vreese 
des Heeren leenen. Prediker 12 vs 3. Gedenckt aen uwen Schepper in der 
jeught. Den tweeden druck, van nieuws oversien en vermeerdert (om.). 
Rotterdam, Fransois van Hoogstraten, 1658. 
8vo. 126 p. 
- De beschrijving is gebaseerd op het exemplaar UBA OK 65-599 dat in het 
impressum vermeldt: "Tot Dordrecht, gedruckt by Jacob Braat, voor den 
autheur, 1658". 
- Het auteurschap blijkt uit de ondertekening van het voorwoord. 
- Opname in deze fondslijst is gebaseerd op een vroeg achttiende-eeuwse 
handschriftelijke aantekening van een anonymus op het schutblad: 

"Deze zelfde tweede druk is ook voor: 
1. Abraham Andriessz in Dordrecht 
en 2. Fransois van Hoogstraten te Rotterdam 
gedrukt: gelijk ik, behalven deze, die 2 andere bezitte" 

- Van de eerste druk is geen exemplaar bekend, uit het voorwoord blijkt echter 
dat die in 1657 gepubliceerd moet zijn. 

2 Confessie 
Confessie des christelicken geloofs, getrocken uyt de vrede-handelinge geschiet 
tot Dordrecht in den jare 1632 op den 21 april tusschen de doops-gesinden die 
men de Vlamingen noemt. 1. Petr. 3. vers. 15. Zijt altijdt bereyt tot verantwoor-
dinge aen een yegelick, die u reeckenschap af-eyscht van de hope, die in u is, 
met sachtmoedigheyt en vreese. 
Tot Rotterdam, voor Françoys van Hooghstraten, by de Marckt, 1658. 
8vo. [4] + 42 p. UBA OK 65-739 

1659 
3 Estella, Diego de 
De versmading der wereltsche ydelheden. Uyt de wercken van de geleerde en 
spreuck-rijcke D. Stella. In Nederduyts vertaelt, door F. ν. H. 
Tot Rotterdam, by François van Hooghstraten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weese-straet, 1659. 
[colofon:] Gedruckt tot Dordrecht by Jacob Braet, anno 1659. 
8vo. [14] + 321 + [3] p. UBL 1031 f 24(1) 
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- Zie ook nrs. 6 en 7; dit werk werd in 1665 herdrukt en samengebonden met 
deel 2 en 3 (nr. 16). 
- Zie ook nr. 83. 
- Zie bijlage 2, nr. 11. 

1660 
4 Komensky, Jan Amos 
Den verrezen hondschen Diogenes, eerstmael, tot opscherping der aenkomende 
leerlingen, in 't Latijn gesteh deur J. A. Komenius; en nu, ten dienst der 
leesgierigen, nieuwelijks in Nederduits vertaelt, deur F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, boekverkooper op den hoek van 
de Weezestraet, 1660 (orn.). 
[colofon:] Ter druckerije van Henricus Goddaeus, boeckdrucker bij de Roô-
brugge, anno 1660. 
12mo. 144 p. GBR Br. 1374 E 27 
- Zie ook nr. 25. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 12. 

1661 
5 Osório, Jerónimo 
Leven en deurluchtig bedrijf van Emanuel den I. koning van Portugael. 
Behelzende d'ontdecking van Oostindien, en derwaerts de eerste tochten der 
Portugeezen hunne vreemde ontmoetingen en oorloogen den aerdt en gestelte-
nisse der oosterlanden de zeden der inwoonderen en met een de merckwaer-
digste geschiedenissen van Barbarye, onder des gemelden konings regeeringe 
voorgevallen. Uit het Latijn van den hooghgeleerden Hieronimus Osorius, 
bisschop van Silvas, vertaelt deur F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraeten, boeckverkooper op den hoek 
van de Weezestraet, 1661. 
8vo. [16] + 720 p. UBA 360 H 5 
- Zie bijlage 1, nr. 19 en bijlage 2, nr. 16. 
- Zie ook nrs. 8, 9 en 22. 

1662 
6 Estella, Diego de 
Tweede deel van de versmading der wereltsche ydelheden. Uit de werken van 
den zeer geleerden en zoetvloeienden D. Stella. In Nederduits vertaelt deur 
F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boeckverkooper op den hoek 
van de Weezestraet, anno 1662. 
[colofon:] Te Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de Vries, anno 1662. 
8vo. [10] + 342 + [10] p. UBL 1031 F 24(2) 
- Zie ook nrs. 3 en 7; dit werk werd in 1665 samengebonden met deel 3 en 
de herdruk van deel 1 (nr. 16). 
- Zie ook nr. 83 en bijlage 2, nr. 17. 
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1663 
7 Estella, Diego de 
Derde deel van de versmading der wereltsche ydelheden. Uit de wercken van 
D. Stella. In Nederduits vertaald door F. ν. H. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, 1663. 
[colofon:] Gedrukt te Dordrecht, by Nicolaes de Vries, anno 1663. 
12mo. [8] + 334 + [18] p. UBU AB Tho-Wrt 59-301(3) 
- Zie ook nrs. 3 en 6; dit werk werd in 1665 samengebonden met deel 2 en 
de herdruk van deel 1 (nr. 16). 
- Zie ook nr. 83 en bijlage 2, nr. 18. 

8 Osório, Jerónimo 
Leven en deurluchtigh bedrijf van Don Emanuel, koning van Portugael. Het 
eerste deel, behelsende d'ontdecking van Oost-Indien, en derwaerts de eerste 
tochten der Portugeesen, hunne vreemde ontmoetingen en oorlogen, den aert 
en gesteltenisse der Oosterlanden, de zeden der inwoonderen, en met een de 
merckwaerdighste geschiedenissen van Barbaryen, onder des gemelden konings 
regeeringe voorgevallen. Uyt het Latijn van Hieronymus Osorius, bisschop van 
Sylvas, in Nederduyts vertaelt deur F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Françoys van Hooghstraten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weesestraet, 1663. 
12mo. [16]+ 701 + [3] p. GBR 21 G 2 
- Zie ook nrs. 5, 9 en 22 en bijlage 2, nr. 19. 

9 Osório, Jerónimo 
Leven en deurluchtigh bedrijf van Don Emanuel, koning van Portugael. Het 
tweede deel, zijnde een volkomen vervolgh der Portugeesche geschiedenissen, 
en hunne merckwaerdige bejegeningen, onder Alfonsus Albukerck, en andere 
oversten, soo in Oost-Indien, als Barbaryen, en elders, tot op de doot des 
gemelden konings voorgevallen. Uyt het Latijn van Hieronymus Osorius, 
bisschop van Sylvas, in Nederduyts vertaelt deur F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Françoys van Hooghstraten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weesestraet, 1663. 
[colofon:] Tot Dordrecht, gedruckt by Jacob Braet, in de Werckende Hoop, 
1663. 
12mo. [10] +706 + [2] p. GBR 21 G 3 
- Zie ook nrs. 5, 8 en 22 en bijlage 2, nr. 20. 

1664 
10 Bisschop, Simon 
Extract uyt het tractaet, 't welck mr. Symon Episcopius, handelende van de 
vrye wil, tegen Joannes Camero geschreven heeft, waerin hy handelt aengaende 
de natuur van de gehoorsaemheydt Jesu Christi. Nu onlancks uyt het Latyn 
vertaelt door J. J. B. 
Tot Rotterdam, voor Fransois van Hooghstraten, boeck-verkooper, wonende 
op de Hooghstraet, 1664 (orn.). 
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[colofon:] Tot Dordrecht, gedruckt by Symon onder de Linde, boeck-drucker, 
tegen over de Lomberde-brugh, in 't jaer 1664. 
4to. [28] p. UBA 417 F 38 en 2340 H 15 

11 Breen, Daniel de 
T'samenspraecke aengaende de waerheyt der christelijcke religie; getrocken 
uyt het Latijnsche werck van Daniel de Breen. Nevens een beknopte betooning 
over deselve materie deur eenen onbekenden autheur den joden en atheïsten 
tot nadencken nieuwelicks in Nederduytsch overgeset. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hooghstraten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weesestraet, 1664. 
[colofon:] Tot Dordrecht, gedruckt by Simon onder de Linde, boeck-drucker, 
wonende by de Vischmarkt, 1664. 
4to. 40 p. KB Pfl 8985; UBA 2343 С 23 

12 Breen, Daniel de 
Daniel de Breens vriendelicke disputatie tegen de joden, inhoudende een 
ondersoeck van seker joodsch schrift uyt het Portugees in 't Latijn gebracht; 
en antwoort op eenige vragen in het selve den christenen voorgestelt. Nu uyt 
het Latijn vertaelt deur J. F. O. 
Tot Rotterdam, by Françoys van Hooghstraten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weesestraet, anno 1664 (orn.). 
[colofon:] Gedruckt by Jacob Braat. 
4to. [4] + 105 + [9] p. UBA 1870 e 4 

13 [Hoogstraten, Frans van] 
Op het overlijden van den deugtsamen en godtvruchtigen Tieleman van Bracht, 
leeraer der Vlaemsche doopsgezinden tot Dordrecht. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hooghstraeten, boeckverkooper op den hoeck 
van de Weezestraet, 1664. 
Plano UBA DB II 1020 A 
- Zie bijlage 2, nr. 21. 

14 Weenigem, Bastiaan van 
Kruys-poorte of lydens-schoole: waer in aangewesen werdt de noodtsakelick-
heyt ende nuttigheyt des lijdens, om der gerechtigheyts wille: midtsgaders 
onderwijsingen, waerschouwingen, bestraffingen, vermaningen, middelen, 
proeven, vertroostingen, om hem christelijck daer in te houden, ende de 
tegenspoeden, die om Christi wille yemandt overkomen lijtsamelijck te verdra
gen: als oock, dat de Heere den rechtveerdigen eyndelyck sal redden uyt al 
hare tegenspoeden, ende overbrengen in een eeuwige ruste. T'samen-gestelt 
door Bastiaen van Weenigem. By forme van predicane; over de woorden 
Davids, psalm 34.20. Veele zijn de tegenspoeden des rechtveerdigen: maer uyt 
alle die reddet hem de Heere (orn.) 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boeck-verkooper, op den hoeck 
van de Weese-straet, 1664. 
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[colofon:] Tot Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de Vries, woonende in de 
Nieuw-straet by 't Latijnsche school, 1664. 
4to. [32] + 364 + [18] p. UBA O 65-1304 
- Zie bijlage 2, nr. 22. 

1665 
15 Barbette, Paul 
Praxis Barbettiana, ofte genees-oeffeningh. Uyt het Latyn in het Nederduytsch 
vertaalt door Z. V. G. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, boeckverkooper tegen over de 
Vlasmarkt, 1665. 
8vo. [8] + 96 p. UBA 642 F 9 
- Zie ook nrs. 20, 27 en 28. 

16 Estella, Diego de 
De versmaeding der wereltsche ydelheden, begrepen in drie deelen. Uit de 
wercken van den uitmuntenden godtgeleerde Didakus Stella. In Nederduits 
vertaelt deur F. ν. H. De tweede druck. Van nieus overzien en met het Spaens 
exemplaer vergeleecken. 
Rotterdam, 1665. 
[colofon deel 1:] Gedruckt by Nicolaes de Vries, woonende in de Nieustraet 
by 't Latynsche school, tot Dordrecht, anno 1665. GBR 21 G 20 
- Zie ook nrs. 3, 6, 7 en 83; in dit werk werd deel 1 (herdruk van de versie 
van 1659) met de ongewijzigde exemplaren van deel 2 (1662) en deel 3 (1663) 
samengebonden. 
- Zie bijlage 2, nr. 23. 

1667 
17 Estella, Diego de 
Zeer aendachtige overdenckingen van de liefde Godts, door den eerwaerdigen 
P. F. Didacus Stella, van d'ordre der minderbroederen. In Nederduits vertaelt 
door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boeckverkooper tegen over de 
Vlasmart, 1667 (orn.). 
12mo. [20] + 762 + [30] p. KB 2113 E 22 
- Zie bijlage 2, nr. 24. 

18 Oudaan, Joachim 
Dordrechts wellekomst aan haaren borgemeester, den heldhaftigen, hoogacht-
baren heere, mr Kornelis de Wit, ruwaard, balliu, en opperdijkgraaf, van den 
Lande van Putten &c. Quis te, magne Cato, taciturn, aut te Casse, relinquat? 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boeckverkooper tegen over de 
Vlasmarct, 1667. 
Piano ΚΒΡΠ9511 
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1668 
19 Hoogstraten, Frans van 
Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden, door 
F. v. H. Fortior est qui se quam qui fortissima vincit moenia. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1668 (orn.). 
[colofon:] Tot Rotterdam, gedruckt by Hendrick van Puer, boeckdrucker op de 
Keysers-gracht, achter Visschers-dijck, 1668. 
4to. [16] + 199 + [9] p. KB 543 К 26; UBA О 73-75, О 73-76 en 252 e 35 
- Zie bijlage 1, nr. 21 en bijlage 2, nr. 25. 

1669 
20 Barbette, Paul 
Praxis Barbettiana, of genees-oeffening van P. Barbette. Met aantekeningen en 
aenmerkingen verrijkt door F. Deckers. Hier nevens gaet een bladwijzer der 
hooft-stucken, en van alle zaken en woorden. Uit het Latijn in Nederduits 
vertaelt. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper tegenover de 
Vlasmarkt, 1669. 
8vo. 232 p. UBA 1390 D 16 
- Zie ook nrs. 15, 27 en 28. 

1670 
21 Bona, Giovanni 
De leidsman ten hemel, verzien met het merg der heilige vaderen, en oude 
Philosophen, gemaekt door den eerwaerdigen heere Joannes Bona, abt generael 
van d'ordre der cisterciensen van S. Bernard in Romen. Nieuwelijks vertaelt, 
en met verzen op yder hooftstuk vermeerdert door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1670. 
12mo. [14] + 269 + [7] p. UBA 703 E 19 
- Zie ook nrs. 39 en 82 en bijlage 2, nr. 27. 

22 Castanheda, Fernâo Lopez de 
D'Indiaensche historie der Portugeezen, onder de regeeringe van vijf Portu-
geesche koningen; of anders, het vervolg der historie van Don Emanuel, koning 
van Portugal, sedert het jaer 1521 tot op het jaar 1610. Beschreven door 
Kastagnede en andere history schrijvers. Nu nieuwelijks uit het Francois 
vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1670 (om.). 
12mo. [10]+760p. KB 121 N 8; UBA 360 H 6 
- Zie ook nrs. 5, 8 en 9 en bijlage 2, nr. 28. 

23 Vives, Juan Luis 
Inleiding tot de waere wysheid, in het Latijn beschreven door Joannes Ludo-
vicus Vives; en nu in Nederduits vertaelt. Een boexken, dat alle zedeschriften 
der heidensche wijzen te boven gaet. 
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Rotterdam, F. van Hoogstraeten, boekverkoper, 1670 (orn.)· 
12mo. [12] + 235 + [3] p. KB 805 G 18 
- Zie ook bijlage 2, nr. 29. 

1672 
24 Damascenus, Joannes 
Het leven en bedryf van Barlaäm den heremijt, en Josaphat koning van Indien, 
beschreven door den h. oudvader Ioannes Damascenus. En nu in Nederduits 
vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1672 (orn.). 
8vo. [16] + 431 + [1] p. UBA OK 80-484 en 265 G 8 
- Zie ook nr. 91: de fingerprint is identiek; zie ook bijlage 2, nr. 32. 

25 Komensky, Jan Amos 
Ι. Α. Comenius verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van 
wijsheid. Uyt het Latijn vertaelt door F. v. H. Ridentem dicere verum. Quid 
vetat? 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper tegenover de 
Vlasmarkt, 1672. 
8vo. [10] + 86 p. KB 228 N 40; UBA 493 G 35 
- Zie nr. 4; dit werk werd in 1676 samengebonden met nr. 40; zie ook bijlage 
2, nr. 33. 

1673 
26 [anoniem] 
Authentyke copie hoe d'E. E. achtbare beeren ende regeerders der stad Aerden-
burg haer hebben gedragen ontrent de doopsgezinden der zelver stede: en hoe 
de doopsgezinden haer hebben onthouden van al 't gene door de wapenen tot 
offensie of defensie in den furieuzen aenval der Fransen op den 26. en 27. juny 
1672, zoude mogen gedaen zijn; gelijck bij dit volgende request, en de daer 
op gevolgde apostille blijkt. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper op de Vlasmart, 
1673. 
4to. [4] p. KB Pfl 10666 

1674 
27 Barbette, Paul 
Praxis Barbettiana verrijkt met de aenteekeningen en aenmerkingen van F. 
Deckers, M. D. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1674. 
8vo. 216 + [8] p. UBA 639 G 15 
- Zie ook nrs. 15, 20 en 28. 
- De titelpagina ontbreekt, de titelbeschrijving is gebaseerd op de gegraveerde 
titelpagina. 
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28 Barbette, Paul 
Praxis Barbettiana, of genees-oeffening van P. Barbette. Met aantekeningen 
door F. Deckers. Vertaald uit het Latijn. Tweede herziene druk. 
Rotterdam, F. van Hoogstraten, boekverkoper, 1674. 
8vo. 216 + [8] p. UBA Hs II D 75 
- Zie ook nrs. 15, 20 en 27. 

29 Catalogus 
Catalogus variorum & insignium in quavis facúltate & lingua librorum, 
praecipue vere medicorum, & theologicorum, doctissimi D. Cornelij Boon, 
dum viveret medicinae doctoris; nee non Johannis Corvers, P. M. quorum 
auctio habebitur in aedibus Francisci ab Hoogstraeten, ad diem 2 july 1674 
hora octava matutina, & secunda pomeridiana praecisè. 
Roterodami, ex officina Francisci ab Hoogstraeten. 
4to. [24] p. HABW BC Kapsel 10 (9) 

30 [Comalada, Miguel] 
Desiderius Peregrinus sive thesaurus animae christianae, in quo suavissime 
eruditur homo, qua ratione, suorum peccatorum, malorumque affectuum morti-
ficatione, perfectum Dei ac proximi amorem, tandemque veram beatitudinam, 
acquirere possit. Multos ante annos a syncero quodam Dei amatore hispanice 
conscriptus, nunc autem in religiosorum gratiam Latinitate donatus. 
Roterodami, impensis Fr. ab Hoogstraeten, 1674 (orn.). 
18mo. 206 + [10] p. UBA 1498 e 2 
- Zie ook nrs. 42 en 47. 

31 Gagliardi, Achille 
Lichte practyke voor alle christene zielen om te geraken tot de opperste 
volmaektheid en haer eenig einde. In 't Italiaens gemaekt door den eerw. P. 
Achilles Gagliardi van de Sociëteit Jesu, en verduitst door een priester van 
dezelve sociëteit. De tweede druk. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraeten, 1674 (orn.) 
18mo. [8] + 136 p. GBR 8 H 28(2) 

32 Kempen, Thomas van 
De navolginge Christi van Thomas a Kempis, regulier, mitsgaders zyn leven 
door Heribertus Rosweydus, priester der Sociëteit Jesu. In dezen lesten druk 
van nieus naer het Latijn overzien en verbetert. 
Tot Rotterdam, by François van Hoogstraeten, boekverkooper, 1674. 
- Geen exemplaar bekend. 
- De Backer, Essai bibliographique, nr. 2405; BCNI, nr. 13276. 

33 Lips, Joost 
Van de stantvastigheid. 
Rotterdam, F. van Hoogstraten, 1674. 
- Zie ook nr. 37 en bijlage 2, nr. 35. 
- Geen exemplaar bekend. 
- Zuidema, 'Hoogstraten (Frans van)', k. 883. 
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ca. 1675 
34 Komensky, Jan Amos 
Werkmeester der fortuine, of konst van zichzelven te redden. 
- Geen exemplaar bekend. 
- Genoemd in fondslijst in nrs. 36, 37, 41 en 44; Van Hamel, 'François van 
Hoogstraten', 62. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 36. 

35 Vives, Juan Luis 
Gebedeboek of opweckingen der ziele tot God. 
- Geen exemplaar bekend. 
- Genoemd in fondslijst in nrs. 36, 37, 41 en 44. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 37. 

1675 
36 Bona, Giovanni 
Beginselen en leerstucken van het christelijk leven, in 't Latijn beschreven door 
Joannes Bona S. R. E. card. En nu vertaelt door F. v. H. Zoo yemand achter 
my wil komen, die verlaecke hem zelven, en neeme zijn kruis en volge my na, 
Matth. 16. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1675. 
18mo. [12] + 332 + [16] p. UB Amsterdam 2394 с 2 
- Zie ook nrs. 39 en 41 en bijlage 2, nr. 38. 

37 Lips, Joost 
Justus Lipsius van de stantvastigheid, by t'samenspraeke verdeelt in twee 
boeken, waer in byzonderlijk over d'algemeene tijdelijke zwarigheden gehan
delt word. Nieuwelijks uit het Latijn vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1675 (om.). 
18mo. [24] + 270+ [6] p. KB 928 G 20 
- Zie ook nr. 33 en bijlage 2, nr. 39. 

1676 
38 Abbes, Rincke 
Copye des briefs van het mirakel, geschied tot Amsterdam. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1676. 
Plano UBL Pft. 1676: S III 113a(3) 

39 Bona, Giovanni 
Beginselen en leerstucken van het christelijk leven, nevens den leidsman ten 
hemel, beide in 't Latijn beschreven door Joannes Bona S. R. E. card, en nu 
vertaelt door F. ν. H. 
Rotterdam, F. van Hoogstraten, 1676. 
12mo. [12] + 236 + [8] p.; [8] + 188 + [4] p. GBR 24 F 20 
- Zie ook nrs. 21, 36, 41 en 82 en bijlage 2, nr. 41. 

40 Erasmus, Desiderius 

Moriae encomium of de lof der zotheid, speelensgewijs beschreven door 
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Erasmus van Rotterdam. Nu nieulijks uit het Latijn vertaelt, en vermeerdert 
met het spel van den verrezen Diogenes. Horatius. Misce stultitiam consiliis 
brevem. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1676. 
8vo. [16] + 152 + [10] + 86 p. KB 138 M 20; UBA 1087 H 31 en 493 G 35 
- Zie ook nrs. 4 en 25 en bijlage 2, nr. 42. 

1677 
41 Bona, Giovanni 
Beginselen en leerstucken van het christelijk leven, in 't Latijn beschreven door 
Joannes Bona S. R. E. card. En nu vertaelt door F. ν. H. De derde druk. Zoo 
yemand achter my wil komen, die verlaecke hem zelven, en neeme zijn kruis 
en volge my na, Matth. 16. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1677. 
18mo. [12] + 332 + [16] p. UBN 707 d 10 
- Zie ook nrs. 36 en 39 en bijlage 2, nr. 43. 

42 Erasmus, Desiderius 
Compendium theologiae Erasmicae, pridem ex D. Erasmi Roterodami scriptis 
concinnatum per Dan. Brenium nunc primum in lucem editum. 
Roterodami, typis Francisci van Hoogstraeten, 1677 (orn.). 
18mo. [12] +239 + [ l]p. GBR 8 J 5 
- Zie ook nr. 48. 
- Op *6 volgt dezelfde titelpagina, maar met de toevoeging: "Huic adjunctus 
est Desiderius Peregrinus sive thesaurus animae christianae" (zie nrs. 30 en 
47). 

43 Erasmus, Desiderius 
Handboexken van den christelijken ridder, vol heilzaeme en nutte leeringen. 
In 't Latijn beschreven door Desiderius Erasmus van Rotterdam. Nu nieulijks 
in Nederduits vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1677 (orn.). 
18mo. [12] +418 + [2] p. UBA 427 G 50 
- Zie bijlage 2, nr. 44. 

44 More, Thomas 
Het onbekent en wonderlijk eyland Utopia, ontdekt door Rafael Hythlodeus, 
en by t'samenspraeke beschreven door den geleerden Tomas Morus, kancelier 
van Engeland, ten tijde van koning Hendrik den Achtsten. In Nederduits 
vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1677 (orn.). 
18mo. [26] +263 + [1] p. KB 532 К 11 
- Zie ook bijlage 2, nr. 45. 

1678 
45 Catalogus 
Catalogus variorum & insignium in quavis facúltate & lingua librorum praeci-
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puè theologicorum, è bibliotheca amplissimi viri Ysbrandi Kievit, J. V. D. 
Quorum auctio habebitur in aedibus Isaaci Costens, vendumeester, habitantis 
by de Goutse Wagestraet 1678 14 die martiy & seqq. hora octava matutina & 
secunda pomeridiana praecise. 
Roterodami, excudebat Franciscus van Hoogstraeten. 
4to. [16] p. HABW ВС Kapsel 5 (9) 

46 Hoogstraten, Samuel van 
Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt. 
Verdeelt in negen leerwinkels, yder bestiert door eene der zanggodinnen. Ten 
hoogsten noodzakelijk, tot onderwijs, voor alle die deeze edele, vrye, en hooge 
konst oeffenen, of met yver zoeken te leeren, of anders eenigszins beminnen. 
Beschreven door Samuel van Hoogstraeten. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1678. 
4to. [20] + 361 + [9] p. KB 1305 E 24; UBA 530 E 26 en 1998 F 22 
- Zie ook bijlage 1, nr. 26 en bijlage 2, nrs. 49-50. 

1679 
47 Comalada, Miguel 
Desiderius Peregrinus of begeerders pelgrimaedje naar 't huis der liefde. Te 
voren in 't Spaans en Latijn beschreven; nu nieuwelijks in rijm vertaelt, en met 
kopere plaeten verzien. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1679. 
12mo. [6] + 273 + [3] p. KB 767 К 26; UBA 557 F 35 
- Zie ook nrs. 30 en 42 en bijlage 2, nr. 53. 

48 Erasmus, Desiderius 
Theologia Erasmica, dat is: beschrijving van de christelijke religie, eertijds uyt 
al de wercken van Desiderius Erasmus, voor verre het grootste gedeelte, 
t'samengestelt door D. van Breen; en volgens des selfs eygen gevoelen vervult, 
in het Nederduyts vertaelt door Daniel van Breen. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1679. 
12mo. [4] + [163] + [1] p. GBR Er. 8 J 8 
- Zie ook nr. 42. 

49 Hoogstraten, David van en Rabus, Pieter 
P. Rabus en D. van Hoogstraten op de dood van den heere Joost van Vondel. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1679 (orn.). 
4to. [8]p. KB 853 E 228 en 133 G 14/11 

1680 
50 Boethius, Anicius 
De consolatione philosophiae: of het gulden boexken van de vertroostende 
wysheid enz. Vertaelt door F. v. H. 
- Geen exemplaar bekend. 
- Van Doorninck, Anonymen, 188; Zuidema, 'Hoogstraten (Frans van)', k. 
883. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 54. 
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1681 
51 Bniilofte 
Ter bruilofte van Jacobus Verbrugge en juffr. Maria Terwe. Gepaert den 23. 
van slachtmaend, 1681. Tot Dordrecht. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper by 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1681. 
4to. [12] p. KB Gel. ged. 513 
- Zie ook bijlage 2, nrs. 55-56. 

52 Godeau, Antoine 
De tafereelen of voorbeelden van boete, in 't François beschreven door den 
welsprekenden heere Antony Godeau, bisschop van Grasse, en Vence; en 
vertaelt door F. v. H. De tweede druk, verzien met kopere plaeten. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1681 (om.). 
12mo. [14]+ 540p. UBA 1093 E 32 
- Zie ook nrs. 89 en 90 en bijlage 2, nr. 57. 

53 Ketelaer, Vincent 
Geneeskonstig verhael van de sprouw onzer landgenoten, beschreven door 
Vincent Ketelaer, geneesoeffenaer en rektor te Zierikzee, nu vertaelt door 
David van Hoogstraten, med. doet. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, by 't Groot Hooft 
in Erasmus, 1681. 
[colofon:] Te Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de Vries, woonende in de 
Nieuwstraet, anno 1681. 
8vo. [6] + 40 + [2] p. UBA 661 H 17 

54 [Sacy, Isaac le Maistre de] 
De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelyke toepassingen, 
getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staeten van 
menschen te regelen. In 't Frans beschreven door den heere De Royaumond, 
overste van Sombreval. Vertaelt en met vaerzen op yder hooftstuk versien door 
F. v. H. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1681. 
[colofon:] Tot Dordrecht, gedrukt by Nicolaes de Vries. 
8vo. [16] + 580 + [4] p. UBA 1694 J 24 
- Zie ook nr. 93 en bijlage 2, nr. 58. 

1682 
55 Bruilofte 
Ter bruilofte van monsr. Adriaen van Oudenaerden, en juffr. Kornelia vander 
Linden. In het huwelijk bevestigt den 20. van herfstmaend, 1682. Tot Zirikzee. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boeckverkooper aen 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1682. 
4to. 12 p. UBAPflKf21 
- Zie ook bijlage 2, nr. 62. 
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56 Hall, Joseph 
De schoole der wereld, geopent in CXL vliegende bedenkingen op veelerhande 
voorvallende gezichten en zaeken; toege-eigent aen den overleden heere Jacob 
Cats door F. ν. Η. Met kopere plaeten verzien. Perdiscat homo magnum Dei 
volumen (mundum intelligo) utiliter perlegere. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, aan 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1682 (om.). 
8vo. [10] + 304 + [4] + 84 p. UBA Vondel 1 G 90 
- De laatste 84 paginas bevatten Frans van Hoogstratens Mengeldichten. 
- Zie ook nr. 73 en bijlage 2, nrs. 63-64. 

57 Justinus, Marcus Iunianus 
De historien van Justinus uit Trogus Pompejus; begin neemende met d'Assy-
rische of eerste monarchie, en streckende tot de heerschappye van den keizer 
Augustus; vol van aenmerkelijke voorbeelden, en begrepen in XLIV boeken. 
Uit het Latijn vertaelt door F. v. H. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper by 't Groot Hooft 
in Erasmus. 
[colofon:] Te Dordrecht, gedrukt by Nicolaes de Vries, woonende in de 
Nieuwstraet, 1682. 
12mo. [12] + 472 + [4] p. KB M 108 С 52; UBA 313 H 19 
- Zie ook nr. 84 en bijlage 2, nr. 65. 

58 Letterbanket 
Letterbanket op de bruiloftsfeest van monsr. Jakob Noë, en juffr. Elizabeth 
Verbrugge, in den echten staet bevestigt den xxvi. van oegstmaend, des jaers 
1682. Tot Rotterdam. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen 't Groot 
Hooft, in Erasmus, 1682 (om.). 
12mo. [2] + 6 p. GAR II С 526 
- Zie ook bijlage 2, nr. 66. 

59 Uytvaard 
Uytvaard van het lijk der welbegaefde en konstrijke iuffer, me-juffer Margarita 
Mels. Gehouden te Dordrecht den achtsten van hoymaend, 1682. Wat is de 
mens en zijn gestel? Een opgezwolle waterbel. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, 1682 (orn.). 
4to. [8] p. KB 765 F 59 
- Zie ook bijlage 2, nr. 67. 

60 Vredezang 
Vredezang opgezongen ten troost der gemeente. Op den 7 junij, 1682. 
Tot Dordrecht, by Fransois van Hoogstraeten, 1682 (orn.). 
4to. [8] p. Bibliotheek GAD, nr. 5390 

na 1682 
61 Mels, Margarita 
Aendacht van Philothea of de Godminnende ziele. 
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- Geen exemplaar bekend. 
- Van Hamel, 'François van Hoogstraten', 59. 

1683 
62 Bruilofte 
Ter bruilofte van Bartholomeus van Gent, en Sara Targier, getrout te Dordregt, 
den eenentwintigsten van sprokkelmaand, 1683. 
Te Dordregt, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1683 (orn.). 
4to. [20] p. Bibliotheek GAD, nr. 11511 
- Zie ook bijlage 2, nr. 68. 

63 Gehema, Jan Abraham van 
Brief van Jan Abr. van Gehema, der medicinen doktor van zijne majesteit van 
Polen, van de ziekte gemeenlijk genoemt de Poolsche vlecht aen den voortref-
felijken man den heere Kornelis Bontekoe, hersteller van de oude en nieuwe 
filozofie, eertijds in Holland, nu te Hamburg voornaem geneesoeffenaer. 
Vertaelt door D. van Hoogstraten, M. D. 
Te Dordregt, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1683 (orn.). 
8vo. [6] + 18 p. UBA 663 F 1* en M G a b 26 

64 Munniks, Johan 
Verhandelinge der wateren, en hoe men dezelve bezien moet, beschreven door 
den geleerden heere Johan Munniks, toen geneesoeffenaer, nu professor in de 
Hooge Schole van Utregt, vertaelt door David van Hoogstraeten, m. doet. 
Te Dordregt, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1683 (orn.). 
[colofon:] Te Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de Vries, woonende in de 
Nieuwstraet, anno 1683. 
8vo. [18]+76p. UBA 661 H 17 

65 Sallustius Crispus, Gaius 
C. Sallustius Crispus Roomsche historie van de t'zamenzweeringe van Cati-
lina, en den oorlog met Jugurtha; vertaelt door F. v. H. Hic erit, ut perhibent 
doctorum corda virorum, Crispus Romana primus in historia. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen de Kaes-
markt, 1683 (orn.). 
12mo. [16] + 196 p. KB 909 G 1; UBA 1173 H 3 
- Zie ook bijlage 2, nr. 69. 

1684 
66 Augustinus, Aurelius 
Drie brieven van den h. oudvader Augustinus, noopende het stuk van Gods 
eeuwige verkiezinge en genade. Vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1684. 
8vo. [4} + 108 p. KB 3111 F 24 2 
- Zie ook bijlage 2, nr. 71. 
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67 Fléchier, Esprit 
Historie van Theodosius den Grooten, voor mynen heere den dauphyn, door 
den heere Fléchier, abd van S. Severijn, uit de Fransche Akademie. Vertaelt 
door F. v. H. 
Te Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen de Kaes-
markt, 1684. 
8vo. [8] + 624 p. UBA OK 67-1 
- Zie ook bijlage 2, nr. 72. 

68 Muis, Johan 
Redelyke heelkonstoeffening, of heelkonstige aenmerkingen na de vaste gron
den der waerachtige filozofïe opgelost. Door den geleerden heere Joan Muis, 
geneesoeffenaer te Aemhem. En vertaelt door David van Hoogstraten. Het 
eerste (-tweede) tiental. 
Te Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, aen de Niewe 
Kaesmarkt, 1684. 
8vo. [20] + 62 + [4] + 33 + [1] p. UBA 655 G 15 
- Zie ook nr. 69. 

1685 
69 Muis, Johan 
Redelyke heelkonstoeffening, of heelkonstige aenmerkingen na de vaste gron
den der waerachtige filozofie opgelost. Door Joan Muis. Vertaald door D. van 
Hoogstraten. Het derde tiental. 
Rotterdam, F. van Hoogstraten, boekverkoper, 
[colofon:] Dordregt, gedrukt door N. de Vries. 
8vo. [16] + 32 + [6] + 26 + [10] + 72 + [2] + 20 p. UBA 655 G 15 
- Zie ook nr. 68. 

1686 
70 [Pascal, Blaise] 
Bescherminge van de Roomsche kerck, tegen de beschuldiging der protes
tanten: voorstellende de leere van den apostel Paulus, ende den h. Augustinus, 
op het stuk der verkiezinge en genade Gods: en met eenen aenwijzende dat de 
zelve kerk deze leeringen nog heden goedkeurt en volgt. Door B. P. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1686 (orn.). 
8vo. [2] + 365 + [1] p. KB 3111 F 24 1; UBA 711 E 26 
- Zie ook bijlage 2, nr. 74. 

71 Wijck, Adriaan van 
Den oprechten catholijk, thoonende dat Godt aen alle menschen, niemant 
uytgenomen, een genoeghsame genade geeft, om te kunnen saligh werden; 
handelende oock in 't bysonder over de ongeloovige heydenen, ende de 
ongedoopte kinderen. Door Adr. van Wijck, pr. Eenen ygelijcken van ons is 
gratie gegeven naer de mate van de gifte Christi - Eph. 4.7. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boeckverkooper, 1686. 
8vo. [8] + 152 p. UBA 1731 H 32 
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1687 
72 Drechsel, Georg 
Zodiacus christianus christen gordel of XII kenteekenen van Gods eeuwige 
verkiezinge in even zoo veele zinnebeelden ontvouwen door p. Hieremias 
Drexelius SJ. Vertaelt door F. v. H. 
- Geen exemplaar bekend. 
- BCNI, nr. 14683. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 75. 

73 Hall, Joseph 
Schoole der wereld geopent in 140 vliegende bedenkingen op veelerhande 
voorvallende gezichten en zaeken, uit het Latijnsche proze van Joseph Hall, 
bisschop van Exeter en Norwich, in rijm vertaelt. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper aen de Kaes-
marct, 1687. 
8vo. [18] + 304 + [4] + 84 + [8] p. GBR 1353 E 40:1 
- Hierachter zijn gedrukt Frans van Hoogstratens Mengeldichten. 
- Zie ook nr. 56 en bijlage 2, nrs. 76-77. 

74 Wijck, Adriaan van 
Seer korte antwoorden op de seer korte aenmerkingen over eenige stellingen, 
getrocken uyt het boekje genaemt den oprechten catholijk, &c. door Adr. van 
Wijck, pr. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoostraeten, boekverkooper, 1687 (orn.). 
8vo. [4]+ [...] p. UBN494d4nr. 1 
- Dit exemplaar zeer incompleet. 

1688 
75 Chrysostomus, Joannes 
Libellus verè aureus de sacerdotio of gulden boeksken van de waerdigheid der 
bisschoppelijke en priesterlijke bedieninge, by t'zamenspraeke beschreven 
door Joannes Chrysostomus aertsbisschop van Constantinopelen. Vertaelt door 
F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1688. 
8vo. [12]+212p. UBA 2580 F 32 
- Zie ook bijlage 2, nr. 78. 

76 Malaval, François 
Ligte praktyk om de ziele op te heffen tot de beschouwinge. 
Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, 1688. 
8vo. 
- Geen exemplaar bekend. 
- В [ramen], Mystiken, 32. 
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77 Nepos, Cornelius 
De levens der uitnemende krijgsoversten, zoo Grieken, als andere. In 't Latijn 
beschreven door Cornelius Nepos. Verciert met der zelver beeltenissen, en 
vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper, 1688 (orn.). 
12mo. 260 + [4] p. UBA 695 G 17 
- Zie ook nr. 86 en bijlage 2, nr. 80. 

78 Wijck, Adriaan van 
Den staed der gelukzaligen: ofte, een afbeeldingh van het eewig leven, 
getrocken soo uyt den H. Schriftuire als uyt de h.h. vaderen, door Adr. van 
Wijck, pr. Saligh sijn se, Heere, die daer woonen in Uw huys, van eeuw tot 
eeuw sullen sij U loven. Ps. 83:5. 
Te Rotterdam, by Fransois van Hoogstraeten, 1688. 
8vo. [4] + 57 + [3] p. KB 1137 F 55 

1688-1690 
79 Nicole, Pierre 
Evangelische schoole, of vervolg van de proeven der zedekunst. Vert, door 
F. v. H. 
Rotterdam, F. van Hoogstraten, 1688-1690. 
- Geen exemplaar bekend. 
- De Kempenaer, Vermomde schrijvers, 166. 
- Zie bijlage 2, nr. 81. 

1689 
80 Wijck, Adriaan van 
Den catholyken theologand, ofte een theologische verhandeling aengaende de 
goddelijke gratie, volgens de wijs, op welcke van die stoffe al-om gehandelt 
wert in de gemeine hooge schooien. Met een aenhangsel aengaende den 
persoon van wijlen den H. W. H. Cornelius Janssenius: ende sijnen boek 
genaemt Augustinus. Door den E. W. H. Adr. van Wijck pr. enz. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, boekverkooper, 1689. 
8vo. [14] + 438 + [2] + 80 p. GBR 22 H 8(2) 

1690 
81 Wijck, Adriaan van 
Den toet-steen van het boekjen, genaemt: rechtmaetigh onderscheyd, enz. 
anders genoemt het boekjen met de drie colommen. Ofte korte bemerckingen 
over de daer in bevatte leerstukken, aengaende de erfzonde, de praedestinazy, 
de dood van Christus, ende sijne gratie. Werdende daer by aengewesen een 
rechtmaetige overeenkoming tusschen de leere der gereformeerden, en de leer 
der soo-genoemde jansenisten, rakende die selve stoffen. Door Adr. van Wyck, 
pr. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1690. 
8vo. 143 + [1] p. GBR 22 H 11 
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1691 
82 Bona, Giovanni 
Leidsman of handleiding ten hemel, behelzende het merg der heilige vaderen 
en oude wijzen. Door den uitmuntenden kardinael Joannes Bona, generad van 
de cistercische ordre, enz. Vertaelt door F. v. H. De iv. druk. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1691 (om.). 
12mo. 209 + [7] p. UBA 1204 H 32 
- Zie ook nrs. 21, 39 en bijlage 2, nr. 82. 

1692 
83 Estella, Diego de 
'T gulden boek van Didacus Stellaes versmading der wereldtsche ijdelheden. 
In Nederduits vertaelt door F. v. H. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1692. 
[colofon:] Te Dordrecht, gedruckt by Nicolaes de Vries, 1663. 
12mo. [8] + 334 + [18] p. GBR 21 G 15 
- Zie ook nr. 16 en bijlage 2, nr. 83. 

84 Justinus, Marcus Iunianus 
Historien van Justinus uit Trogus Pompejus, begrepen in XLIV boeken; begin 
neemende met d'Assyrische monarchie, en streckende tot de heerschappye van 
keizer Augustus toe. Uit het Latijn vertaelt door F. v. H. De tweede druk. Van 
nieus overzien, en met een bladwijzer verrijkt. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1692 (orn.). 
12mo. [12] + 542 + [32] p. KB 32 D 20 
- Zie ook nr. 57 en bijlage 2, nr. 84. 

1693 
85 Huwelyk 
Huwelyk van monsieur Wilhelm van Schaak, en juffer Johanna Holaert, 
voltrokken op den 13 van herfstmaand. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1693 (orn.). 
4to. [2] + 6 p. GAR V E 255 

86 Nepos, Cornelius 
Levens der uitnemende krijgsoversten, zoo Grieken, als andere; in 't Latijn 
beschreven door Cornelius Nepos, in 't gemeen den naem dragende van 
Emilius Probus. Verciert met der zelver beeltenissen, en vertaelt door F. v. H. 
De tweede druk, met des auteurs leven verrijkt. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, boekverkooper, 1693. 
12mo. [22] + 247 + [5] p. UBA 339 J 30 
- Zie ook nr. 77 en bijlage 2, nr. 85. 
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1694 
87 Wijck, Adriaan van 
Eenvoudigh verhael, van 't gene voorgevallen is, wegens seker geschrift, voor 
ruym twee jaren, door my in 't licht gegeven, onder dees titel, vrindelyken 
zentbrief, aen aen [sic] alle de soo genoemde iansenisten. 
Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, 1694. 
4to. [12] p. RAU, OBC, inv. nr. 691-2 

1695 
88 Sparta, Hieronymus van 
Christelijke ridder, in Latijnsche vaerzen afgemaelt door Hieronymus van 
Sparte, en nu in Nederduitsche rijm vertaelt. Het jaergetal, waer in dit werk op 
Latijnsche treurmaet gedieht is, vind men in dit volgende vaersje. EXtema 
VeLVtl neC VI neqV robore pVgno: SIC qVoqVe non soLIto CarMIne BeLLa 
gero. Zoo zing ik meê van krijg, ontbloot van heldenmaet. 
Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, 1695 (orn.). 
4to. 138 + [12] p. KB 767 С 37; UBA О 77-227 
- Zie ook bijlage 2, nr. 86. 

TWEEDE CORPUS 

1669 
89 Godeau, Antoine 
Tafereelen van boete, in 't François beschreven door den hoogwaerden heere 
Antony Godeau, bisschop van Vence, en nu in Nederduits vertaelt door F. v. H. 
Tot Loven, na de kopye, gedrukt tot Parijs, 1669. 
[colofon:] Men vindse te koop by Fransois van Hoogstraeten, boekverkooper 
tot Rotterdam (orn.). 
12mo. [28] + 539 + [11] p. KB 2117 F 31 
- Zie ook nrs. 52 en 90; n.b.: nr. 52 (1681) wordt 2e druk genoemd, de Ie 
druk zou dan nr. 90 (1670) zijn. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 26. 

1670 
90 Godeau, Antoine 
Tafereelen van boete, in 't Francois beschreven door den hoogwaerden heere 
Antony Godeau, bisschop van Vence; en nu in Nederduits vertaelt door F. v. H. 
Tot Loven, na de copye gedrukt tot Parijs, 1670. 
[colofon:] Men vindse te koop by Johannes van Eede, boekdrucker tot Utrecht. 
12mo. [30] + 448 p. GBR 1367 F 42 
- Zie ook nrs. 52 en 89 en bijlage 2, nr. 30. 
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1672 
91 Damascenus, Joannes 
Het leven en bedryf van Barlaäm den heremijt, en Josaphat koning van Indien, 
beschreven door den h. oudvader Ioannes Damascenus. En nu in Nederduits 
vertaelt door F. v. H. 
Tot Antwerpen, voor Cornells Woons, boekverkooper, aen de Melkmarkt, in 
de Sterne, 1672 (orn.)· 
8vo. [16] +431 + [1] p. KB 228 N35 
- Zie ook nr. 24: de fingerprint is identiek. 
- Zie ook bijlage 2, nr. 34. 

1675 
92 Neercassel, Joannes Baptist van 
Verhandeling van de eere en dienst der heiligen, en aldermeest van de 
Alderheiligste Maget Maria, beschreven in 't Latijn door Joannes, bisschop 
van Castorien, &c. En vertaelt in 't Nederduyts tot onderwijzing der catolijken 
en oncatolijken, door F. v. H. 
Tot Antwerpen, voor Jacobus Woons, 1676. 
12mo. [42] + 529 + [29] p. Bibliotheek Albertinum Nijmegen 128 E 13 
- Zie ook bijlage 2, nr. 40. 

1683 
93 [Sacy, Isaac le Maistre de] 
De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stigtelijke toepassingen, 
getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staten van 
menschen te reguleren. In 't Frans beschreeven door den heere De Royaumond. 
Vertaelt, en met vaerzen op yder hooftstuk verzien door F. v. H. 
Tot Antwerpen, voor Frederick van Metelen, 1683. 
8vo. [16] + 677 + [3] p. UBM SB 64 G 16 
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1685 
94 Neercassel, Joannes Baptist van 
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protestanten in de zelve te lezen wederleid, en de vastigheid van 't lezen der 
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vertaelt door F. v. H. 
T'Antwerpen, voor Fransois van Hoogstraeten, 1685 (orn.). 
8vo. [8] + 418 + [4] + 178 + [24] p. KB 3096 D 14; UBA 1056 E 38 
- Zie ook bijlage 2, nr. 73. 

268 B3 



BIJLAGE 4 

STAMBOOM VAN DE FAMILIE VAN HOOGSTRATEN 

a. Voorouders en broers en zusters van Franchois van Hoogstraten 

Willem Romboutsz van den Velde (t vóór 1534) 
χ Agatha Jansdochter der Kinderen 

Johanna van den Velde (t vóór 1534) 
χ Adriaen van Hoogstraten (t vóór 1534) 

Dierick van Hoogstraten (t tussen 1564 en 1583) 
χ 1537 Barbara de Quinchy (t tussen 1564 en 1583) 

Hans of Jan van Hoogstraten (t na 1599) 
χ Neelken Cornelisdochter Panoulie 

Arnoldus (1563-?) 

Johannes (1566-?) 
χ 1598 Lucretia van Schelle 

Elisabeth van Hoogstraten (t na 1599) 
χ Roelant Coret (t vóór 1584) 

Franchoys van Hoogstraten (1541-1632) (zie 4c) 

Willem van Hoogstraten (1542 of 1543-?) 
χ 1589 Elizabeth Sneuwaters 

Johanna van Hoogstraten (1555-na 1599) 

Adriaen van Hoogstraten (1558-tussen 1630 en 1635) 
χ 1600 Weyntgen Bencken (1579-tussen 1638 en 1642) 

Barbara van Hoogstraten (1601-1656) 
χ 1626 Johan Schas (1584-1649) 

Anna Elisabeth Schas (circa 1633-1652) 

Daniël van Hoogstraten (t na 1653) 

Margaretha van Hoogstraten (1611 of 1612-tussen 
1642 en 1669) 

Adriaan van Hoogstraten (t circa 1650) 
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b. De familie De Coning 

Hendrick de Coning (circa 1545-1617) 

Hans dc Coning 

Rombout de Coning (t vóór 1604) 

Adam de Coning 

Hendrik de Coning (t vóór 1604) 

David de Coning (1584-1652) 
χ 1612 Anna Grave 

Hendrik de Coning (1617-?) 

Abraham de Coning 
χ ? 

Hester de Coning (1628-1666) 
χ 1656 Frans van Hoogstraten (1632-1696) (zie 4c) 

Maria de Coning 
χ Matthijs van Mullem 

Isaac de Coning (t 1640) 
χ Lijntgen Simonsdochter (t na 1641) 

Comelis de Coning (t 1639) 
χ Elizabeth Bure 

Mayke de Coning (1598-1645) 
χ 1626 Dirk van Hoogstraten (1596-1640) {zie 4c) 

Susanna de Coning 
χ Jan Winckelmans 
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с. Voorouders en broers en zusters van Samuel en Frans van Hoogstraten 

Franchoys van Hoogstraten (1541-1632) 
χ le Anneken Moelens (t vóór 1607) 

Hans of Jan van Hoogstraten (1568-1605) 
χ Janneken Wale (t 1622) 

Dirk van Hoogstraten (1596-1640) 
χ 1626 Mayke de Coning (1598-1645) 

Samuel van Hoogstraten (1627-1678) 
χ 1656 Sara Balen (t 1678) 

Dina van Hoogstraten (1628-1704) 
χ 1655 Hendrik de Vos (t 1707) 

Anthony de Vos (t 1729) 

Jan van Hoogstraten (1629 of 1630-1654) 

Frans van Hoogstraten (1632-1696) 
χ 1656 Hester de Coning (1628-1666) 

David van Hoogstraten (1658-1724) 
χ 1685 Maria van Nispen (1663-1708) 

Jakobus van Hoogstraten (1700-1756) 

Jan van Hoogstraten (1662-1736) 

χ 1683 Geertruy van der Haegen (1658-1719) 

François van Hoogstraten (1689-1760) 

Susanna van Hoogstraten (t 1723) 
χ Ie 1658 Gillis Jacobsz Neering (t 1667) 
χ 2e 1669 Jan Wijnantsz (circa 1640-vóór 1688) 
χ 3e 1688 Boudewijn Tayaard (t na 1723) 
Cornelia van Hoogstraten (t 1669) 
χ 1660 Arent de Vos (t vóór 1678) 

Adriaen de Vos 

Wilhelmina van Hoogstraten (t na 1678) 

χ 2e 1608 Neeltgen van Eycke 

Dirk van Hoogstraten (1608-na 1646) 
χ 1627 Susanna van Nieuwenhoven 

Barbara van Hoogstraten (circa 1628-vóór 1695) 
χ Hendrik Hondius (circa 1615-1676 of 1677) 
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SUMMARY 

'LIFE AND WORK' OF THE VAN HOOGSTRATEN FAMILY 

IN THE SEVENTEENTH CENTURY 

SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL BACKGROUNDS 

OF LITERATI IN THE DUTCH REPUBLIC 

This study is the result of an investigation into the "life" and "work" of 
several generations of a seventeenth-century, higher middle class Dutch 
family: the Van Hoogstraten family. The Van Hoogstratens were an ex
ceptional case in this respect, that the two brothers Samuel (1627-1678) 
and Frans (1632-1696) van Hoogstraten, who are given the most extens
ive treatment here, were to apply themselves to literature. In addition, 
they were not only particularly active in the literary, but also in the social, 
religious and economic field, which makes this study connect with a 
relatively large number of divergent historical disciplines. Among others, 
this includes the investigation into the material aspects of painting and 
into the influence of Southern Dutch immigrants in the North. 

Of the individuals who play a part in this book, it is Rembrandt's pupil 
Samuel van Hoogstraten to whom historiography has paid by far the most 
attention. An important source of information for his life, the biograph
ical notes written by his former pupil Arnold Houbraken in the early 
eighteenth century, provides the main starting-point for the Van Hoog
straten study. Samuel is also the subject of the most recent study of the 
family. This is a Ph. D. thesis by Celeste A. Brusati of 1984 on Samuel 
van Hoogstraten's views on the theory of art, as he expressed them in 
his magnum opus, the Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst 
(Introduction to the Academy of Painting, 1678), and in his paintings. 
The factual material used in Brusati's book was partly corrected and 
substantially expanded in the apparatus criticus relating to Samuel's life 
and work which was compiled by Michiel Roscam Abbing in cooperation 
with the present author. The value of intervening publications lies mainly 
in the amount of factual material that was collected, while the only study 
of a more interpretative nature, an article by A. G. van Hamel on Frans 
van Hoogstraten of 1921, is now clearly quite dated. 
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The Van Hoogstraten family was originally from Antwerp. It was there 
that the patriarch of the family, Franchoys van Hoogstraten (1542-1632), 
manufacturer of hosiery, was born. From the available information about 
his brothers and sisters, it appears that the family clearly belonged to the 
more prosperous layers of the Antwerp population. Nevertheless, in the 
autumn of 1571, Franchoys was one of the first to emigrate to the 
Northern Netherlands. The reasons for his emigration are not entirely 
certain, but will probably partly have to do with the fact that, like others, 
he experienced the economic situation in Antwerp as so unfavourable 
that he was willing to try his luck in the North, where at that time the 
climate seemed much more promising. 

Once settled in Dordrecht, Van Hoogstraten first of all continued his 
activities in the textile trade. From an economic point of view, his 
business was thriving, as is apparent from the Dordrecht tax records of 
the late sixteenth century, in which the collectors of taxes count Fran
choys among the wealthiest inhabitants of the town. Apart from the 
practice of his trade, Franchoys must have raised substantial earnings 
from his real estate possessions spread all over town, as well as from the 
loans he offered to others from his own capital. 

The lives of Franchoys's son Hans (1568-1605) and grandson Dirk 
(1596-1640) have been considerably less well-documented. Born in Ant
werp in 1568, Hans van Hoogstraten probably went to Dordrecht as a 
small child with his father, but before 1592 he returned to his native 
town, where his son Dirk was born in 1596. Then Hans left for the North 
again, this time to The Hague, where he died in 1605 and where his son 
Dirk appears in the sources for the first time in 1624. 

Dirk van Hoogstraten was probably raised by his grandfather Fran
choys, who found him a position as an apprentice with a gold- and 
silversmith. After his apprenticeship Dirk left to the German countries 
where, according to Houbraken, he was persuaded by Dutch painters to 
apply himself to the art of painting instead of to the goldsmith's trade. 
When he had returned to the Dutch Republic in 1624, Dirk paid his 
entrance fee as a master painter to the Saint Lucasguild of Dordrecht, 
and it was in that same town that he married Mayke de Coning. This 
marriage was celebrated before the Mennonite community in Dordrecht, 
which makes Dirk the first member of his family of whom it is certain 
that he belonged to the Mennonites. Although he was not nearly as active 
in the world of finance as his grand-father, Dirk may still be ranked 
among the more affluent members of the middle classes of his day. His 
wife's family had an undeniably favourable influence on that position. 
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At his death in August 1640, Dirk's father-in-law Isaac de Coning, for 
instance, left his daughter and son-in-law 1600 guilders. However, this 
amount would mainly benefit the seven children Dirk left his wife at his 
death in December 1640. 

Of these children it is the sons Samuel and Frans that we are mainly 
concerned with here. At the death of their father in 1640 it had been 
stipulated that, among others, their great-uncle David de Coning would 
act as the children's guardian. This De Coning ensured that Samuel van 
Hoogstraten, who had indicated that he wanted to become a painter, was 
apprenticed to Rembrandt van Rijn in Amsterdam. Equally at his own 
request, Frans went to learn the printer's profession with the Dordrecht 
publisher Abraham Andriesz. 

After his period with Rembrandt, about which we know very little, 
Samuel van Hoogstraten showed a strong urge to escape from his tradi
tional middle-class, Mennonite parental environment. He made his first 
contacts with literary circles in Dordrecht, met people like the inter
national adventurer Johan Mulhauser, and antagonized the Mennonite 
elders with his worldly conduct. 

The clearest evidence of his social ambitions is the journey to Vienna 
Samuel van Hoogstraten made in 1651, with the probably premeditated 
goal to achieve honour, fame, and riches at the court of the greatest 
patron of his age, emperor Ferdinand III. He did in fact achieve this goal 
and the emperor bestowed on him a gold medal as a reward for his 
masterly painting. After a visit to Rome and after having worked for a 
number of employers in Vienna and Regensburg, Samuel probably re
turned to Dordrecht in 1655. 

In that same year Samuel married Sara Balen, who had left the Men-
nonites and had become a member of the Reformed Church, for which 
reason Samuel too had to leave the Mennonite community. He further
more succeeded in procuring the hereditary office of mintmaster to the 
Dutch Mint, and his journey to Rome had given him the right to become 
a member of the prestigious society of the "Sint-Pietersheren". This 
enabled him to come into closer contact with potential customers and 
literary friends in the Dordrecht circuit of dignitaries. Frans van Hoog
straten also got married in 1656; his wife was the Mennonite Hester de 
Coning, a niece of his mother's and daughter of his guardian and great-
uncle David de Coning. 

After his marriage Frans left with his wife to Rotterdam, where the 
couple had seven children. Of these seven only two reached the adult 
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age: David (1658-1724) and Jan (1662-1 lib) van Hoogstraten, Dom ot 
whom later became famous as men of letters. With the book trade Frans 
started in Rotterdam he managed to earn a more than reasonable income: 
in spite of a number of indications of incidental financial setbacks, he 
belonged to the wealthiest five per cent of the Rotterdam population in 
1674. 

Little can be said with certainty about the precise financial ins and 
outs of Frans's publishing business. It is certain, however, that, apart 
from publishing nearly a hundred books on his own list, he earned his 
money by organizing book auctions, producing occasional printed matter 
(mourning cards and the like), and selling writing material. A striking 
aspect of Frans's list of published books is the considerable contribution 
he made to it himself: many of the items were foreign works he had 
translated, and the contents of those publications neatly reflect Frans's 
own religious preferences. This clearly seems to indicate that in the 
choice of his own translations and publications Frans was more led by 
his personal taste than by the demands of the readers' market, notwith
standing the fact that a number of sources clearly provide positive 
indications of the business value of his books. 

Samuel van Hoogstraten remained active in developing his profes
sional ambitions. In 1662, for instance, he once more went abroad to 
promote his painting. Although he did not match his success in Vienna, 
he did manage in London to acquire a number of undoubtedly well-paid 
commissions for paintings for, among others, members of the Royal 
Society. In 1667 he returned from England and took up residence in The 
Hague, after which he settled permanently in Dordrecht in 1673. 

The prices Samuel received for his paintings indicate that he was one 
of the best painters of his day. These earnings, combined with a 
well-thought-out personal financial administration, ensured that he could 
not only afford to buy quite expensive houses in The Hague and 
Dordrecht, but also to give his activities as a painter a lower profile. Until 
his death in 1678, Samuel occupied himself with various tasks which 
were the result of his position of provost at the Mint, with training a 
select group of student painters, and with writing his life's work, the 
Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst. He was enabled to 
enjoy this otium cum dignitate by the estate of over 25,000 guilders 
which he and his wife Sara left to their relatives in their will of 1678. 

As mentioned earlier, a striking characteristic of the Van Hoogstraten* 
is the fact that, in addition to their ordinary, every-day activities, the> 
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applied themselves, from the generation of Samuel and Frans onwards, 
to the practice of literature. The question that has to be answered is: what 
motivated this change? In the first place, the importance of the fact 
that the two brothers belonged to the Mennonite community should be 
pointed out. As a rule, the Mennonites enjoyed a more than average 
intellectual development. This was not only the case because they were 
convinced of the essential importance of a thorough knowledge of the 
Bible, but also because the baptism of adults implied a clear and well-
considered consciousness of religious teaching, and because the Mennon
ites knew little in the way of structural hierarchy: determining one's 
position in religiosis was left as much as possible to the individual 
conscience. From a poem by Samuel's grandfather Isaac de Coning on 
his seventh name-day in 1635, it appears that the brothers' interest in lit
erature was in fact probably partly stimulated by the Mennonite relatives 
of their mother. Thirdly, we should take into account the professional 
training the boys received. From 1640, Frans learned the publisher's 
trade with Abraham Andriessz, which gave him the opportunity to come 
into contact with many authors whose works Andriessz published. Samu
el too partly used his apprenticeship in Amsterdam to become acquainted 
with the rich local literary culture there. 

The last and by far the most important factor lies in the existence of 
the so-called Dordrecht school of poetry. This was a movement among 
the Dordrecht elite from the middle of the seventeenth century, with 
which the writing of poems became so highly fashionable, that, relatively 
speaking, an exceptionally large part of the well-educated youngsters 
was provided with a strong incentive to test their rhyming skills. The 
movement received a strong impetus, and according to some achieved 
its hey-day, during Jacob Cats's residence in the town (1623-1636). 

The most important characteristics of the Dordrecht school of poetry 
are its strongly local character, its concentration in several professions 
(especially administrators, lawyers and medical practitioners), the many 
family connections, and the intense contact between the members, which 
mainly found its expression in the many panegyrics and occasional 
poems. Another group which harboured a strong concentration of mem
bers of the school were the Dordrecht Mennonites. The origin of 
Samuel's first publication in 1648 was demonstrably related to the 
contacts he had as a result of his original church background. His brother 
Frans probably used these contacts as well, in which he was also helped 
by the relations Samuel already had. 
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After 1656, however, the connection between Frans van Hoogstraten 
and the Dordrecht school gradually loosened, since the publisher had by 
then moved to Rotterdam. Samuel did remain active in the Dordrecht 
environment. The themes he touches upon in his work are certainly not 
rare in the Dutch literature of this age: the value of Dutch in relation to 
Latin as a language for poetry - combined with the treatment of Dutch 
(here: Dordrecht) poets as equal to the great classical examples - the 
advantages and disadvantages of a republican over against an Orangist 
political order, and the ancient glory of the home town, in this case 
Dordrecht. More important, however, is the social function of this work, 
by means of which Samuel maintained relations with the members of the 
school. For him, literature was a means to cultural entertainment, a way 
to establish favourable relations and to make himself known to more 
people. 

Insofar as Frans still maintained literary contacts with his old friends 
from Dordrecht, the relations concerned were with members of the 
Mennonite community such as the inspired elder Tieleman van Bracht 
or the town historian Matthijs Balen, and the relatives who were still 
living in this town on the Merwe. In Rotterdam, Frans made himself 
known more and more as a firmly religious ascetic who used all his 
poems to express his aversion from the worldly and material. This 
brought him into contact with kindred spirits such as the devout Joachim 
Oudaan and Heiman Dullaart. The latter two also established relations 
with various inhabitants of Dordrecht, among whom was Samuel van 
Hoogstraten. This indicates Frans van Hoogstraten's role as an inter
mediary between Dordrecht and Rotterdam men of letters. 

The final chapter of this study deals with the relationship between "life" 
(for Samuel this meant the painter's profession, for Frans this was the 
earthly, the worldly, in a spiritual sense) and "works" of the Van Hoog
straten brothers. This involves a discussion of the meaning literature had 
for Samuel and Frans. For Samuel van Hoogstraten, the relationship 
between painting and writing existed on two levels: the practical and the 
ideal. On both levels he attempted, depending on the circumstances, to 
use the one activity in order to promote the other in his own interest. 
It was, for instance, especially in his Inleyding tot de hooge schoole 
der schilderkunst that Samuel sought the protection of the Muses for his 
daily livelihood, thereby making himself a practitioner of art - with the 
same attributes and connotation as that of a scholar-poet. In this way, 
Samuel made it easier for himself to establish contacts with his well-
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educated literary friends of more distinguished birth. On a practical level, 
those contacts provided him with access to potential buyers of paintings, 
a hardly negligible competitive advantage that most of his fellow-
painters did not share with him. On the other hand, he might also choose 
to emphasize his status as an artisan and to flaunt his amateurism in 
writing. This allowed him first of all to promote his own literary merits 
all the more and secondly to protect himself in advance against all too 
venomous criticism of the "let the cobbler stick to his last" variety. 
However, it appears from various statements that for Samuel, painting 
and writing were not completely equal: he would probably have pre
ferred, from the point of view of his social ambitions, to be an affluent 
dilettante poet rather than a minor industrialist, bound by the restrictions 
of his trade. 

For Frans van Hoogstraten, the relationship between life and literature 
was of a far more fundamental nature. As soon as the early 1650s he had 
shown signs of a spiritual disposition which was not uncommon in his 
lifetime: that of rigid asceticism. After he had left to Rotterdam, Frans 
fell in with a group of kindred spirits, among which there were his closest 
friends Oudaan and Dullaart. But it was not only with them, but also with 
various other leading figures from the collegiant movement that Frans 
maintained relations, which is apparent from even a short external 
analysis of some of his publications. Later, Frans's conviction was to 
lead to a strongly developed sympathy for Roman Catholicism. At that 
time, there was within the Church of Rome a very active movement, 
called Jansenism, which, in its gloomy sense of sin, its pessimism with 
regard to the human capacity for good, and its tendency towards 
spiritualization, fitted in very well with Frans's ideas. Nearly all his 
poems and a major part of his translations propounded an extremely rigid 
"mépris du monde". 

The epilogue deals with the contribution of the above to the different 
historical disciplines it relates to. Firstly, an illustration en détail is 
provided of the development of immigrants within Northern Dutch soci
ety, especially of their entrepreneurship and the influence of family 
relations with other immigrants. Secondly, a description is given of the 
material position taken in by citizens of Samuel and Frans van Hoog-
straten's social class and of the margins that position offered them to 
arrange their lives according to their own preferences. Furthermore, 
attention is given to material and social factors in seventeenth-century 
Dutch literature, aspects which, until recently, have been neglected in 
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studies in this field. It was found, for instance, which implications a 
certain economic or church background could have for someone wanting 
to join the ranks of the poets, and it has become clear how men of letters 
were able through their verse and prose to weave webs of personal 
relations, which might not only serve their high literary ideals, but also 
goals of a purely pragmatic nature. Finally, it has been shown in the 
specific cases of Samuel and Frans van Hoogstraten how these two so 
completely different personalities were able, each in his own individual 
way, to establish a practical symbiosis between "life" and "literature". 
Samuel saw to it that the social and commercial effects of his poems as 
well as of his paintings were mutually interactive, while Frans found an 
opportunity in literature to sublimate his dissatisfaction with all earthly 
things. 
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With the Nouvelles de la République des Lettres, Pierre Bayle created a journalistic 
style marked by moderation and freedom. The stakes are important, at a time when 
French Protestantism is in us death throes. 

HUBERT BOST 

UN «INTELLECTUEL» AVANT LA LETTRE: 

LE JOURNALISTE PIERRE BAYLE 

(1647-1706) 
L'ACTUALITÉ RELIGIEUSE DANS LES NOUVELLES DE LA 

RÉPUBLIQUE DES LETTRES (1684-1687) 

AVEC INDEX COMPLET DES AUTEURS ET DES TITRES DANS LES NRL. 

UNE BIBLIOGRAPHIE ET UN INDEX DES NOMS 

De 1684 à 1687, Pierre Bayle (1647-1706) a rédigé un journal mensuel constitué, pour 
l'essentiel, de recensions de livres. Ces Nouvelles de la République des Lettres (NRL) 
représentent un précieux témoignage pour la connaissance historique sur le livre cl la 
lecture, le journalisme et la diffusion des idées. 

L'auteur analyse la nature des livres que Bayle a présentés à son public. Il montre 
combien, tant en raison des événements extérieurs - les prodromes et les conséquen
ces de la Révocation de l'Édit de Nantes - que de ses intérêts personnels, le journaliste 
y a particulièrement favorisé la diffusion des questions religieuses 

Avec une rare intuition de la variété des sujets et des styles susceptibles de plaire, 
Bayle entreprend Vinstruction du public qu'il veut conquérir, mais aussi ^formation 
critique L'étude du journalisme naissant et de la formation de Bayle permet de 
comprendre comment la rencontre entre ce philosophe et son lectorat a pu réussir par 
le truchement du mensuel. 

L'expérience de Nouvelles a permis à Bayle déjouer sur ses compétences, son renom 
et la naissance de l'opinion publique. C'est en se réfèrent à l'idéal de la «République 
des Lettres» que Bayle a habité, bien avant que cette fonction soit reconnue et nommée 
dans la culture européenne, le rôle de l'intellectuel. 

En outre, la pratique des comptes rendus de lecture effectués durant la période de 
rédaction de Nouvelles a eu une incidence considérable sur le style et le contenu des 
œuvres ultérieures. 

La fonction de journaliste remplie par Bayle est déterminante pour la maturation de 
sa pensée et de son expression, mais aussi pour l'évolution du protestantisme et pour 
l'histoire des idées à l'époque de la «crise de la conscience européenne». 

L'auteur joint un outil bibliographique important: la «Bibliothèque des NRL», 
c'est-à-dire l'inventaire des auteurs et des ouvrages recensés ou cités par Bayle. Cet 
inventaire sera d'une très grande utilité aux chercheurs. 

* * * 

Amsterdam & Maarssen 1994. XI, 584 pages, frontispice / frontispiece, 2 tableaux / 
tables. Relié toile / Clothbound, 23x16 (ISBN 90 302 1033 8) (SIB 23} 
=Études de l'Institut Pierre Bayle, Nimêgue (SIB), 23 
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DE ZEVENTIENDE EEUW BOEKWEZEN, KUNST, POLITIEK, WETENSCHAP 

FRANKEN, D L'œuvre grave des Van de Passe (16e-17e siècle) Catalogue raisonné 
des estampes de Chnspijn senior et junior, Simon, Willem, Magdalena et Chnspijn III 
Avec additions par S LASCHITZER Amsterdam 1881 Reprint 1975 359 pp 
Softbound, 23x15 (ISBN 90 6025 119 9) (SAM 19) 

HOFTIJZER, Ρ G Engelse boekverkopers bij de beurs, 1637-1724 De geschiedenis 
van de amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart With English summary With 
annotated publishing lists, correspondence, bibliography, index 
1987 420 pp, 18 ills, pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1016 8) (SIB 16) 

HYMANS, H (ed/tr) Le Livre des Peintres de CAREL VAN MANDER (1548-1606) 
Les vies des peintres flamands, hollandais et allemands, traduites sur l'édition originale 
de 1604, avec notes, commentaires, introduction biographique 
Pans 1884 85 Reprint 1979 2 in 1 vol 921 pp, 77 reps 
Clothbound, 23x16 (ISBN 90 6025 034 6) 

LA COURT Bibliotheca Historica-Politica Three volumes on 17th century Dutch politi
cal thought and cultural history with emphasis on the brothers Pieter & Johan de La 
Court 
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1 KLASHORST, G О van de, e a Bibliography of Dutch ¡7 ih century political thought An 
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2 WILDENBERG, I W Johan & Pieter de La Court (1622-1660 & 1618-1685) Bibliografie 

en receptiegeschiedenis Gids tot de studie van een œuvre With summary in English 
3 PieterdeLaCourt(1618-l685)inzijntijd Aspecten van een veelzijdig publicist Symposium, 

Rotterdam 1985 Tien voordrachten, uitgegeven door H W BLOM & I W WILDENBERG 
With summary in English 

LANKHORST, О S Reinier Leers (1654-1714), uitgever en boekverkoper te Rotter
dam Een europees 'libraire' en zijn fonds Avec résumé en français Met fondslijst van 
uitgaven, briefwisseling 
1983 313 pp, 7 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1010 9) (SIB 10} 
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area, 1500-1800 With textbook analyses, detailed bibliographies and index 
1991 387 pp, pi, map, 30 figs, 12 tables 
Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1032 X) (SIB 22) 

NELLEN, H J M Ismael Boulliau (1605-1694), astronome, epistolier, nouvelliste et 
intermediaire scientifique. Ses rapports avec les milieux du 'libertinage érudit' 
Avec une bibliographie et un index des noms 
1994 620 pp, frontispiece 
Clothbound, 23x16 (ISBN 90 302 1034 6) (SIB 24) 

POELHEKKE, J J Met pen, tongriem en rapier Figuren uit een ver en nabij verleden 
Een keuze uit zijn verspreide bijdragen, opstellen en voordrachten, met een voorwoord 
en bibiografie Selected essays with a preface in English 
1976 255 pp, pi Softbound, 24x16 (ISBN 90 302 1109 1) 

VET, J J V M DE PieterRabus(1660-1702) Een wegbereider van de noordnederlandse 
Verlichting With summary in English 
1980 470 pp, 7 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1006 0) (SIB 6) 
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Annotateci text edition, with introduction in English and Italian, of a most 
interesting collection of letters concercing publishing and book trade 

ALFONSO MIRTO & HENK Тн VAN VEEN [EDITORS1 

P I E T E R B L A E U ( 1 6 3 7 - 1 7 0 6 ) : L E T T E R E 

AI FIORENTINI 

ANTONIO MAGLIABECHI, LEOPOLDO 

E COSIMO DE MEDICI E ALTRI, 

1660-1705 

The international fame of the Dutch Golden Age rests not for a small part on 
the achievements of the Blaeu publishing house, and these have received much 
acclaim Remarkably however, in discussing the Blaeu firm scholars again and 
again have based themselves on the same, rather limited, source material, it yet 
being known that still other, valuable documents had been preserved 

The material referred to are the 162 letters written by Pieter Blaeu to the 
Medici's and their entourage in Florence These letters, published here for Ihe 
first time, give an extra and unexpected dimension to the picture that historians 
have drawn of this famous family firm during its flourishing period and the 
latter years 

The historical continuity between growth and decline becomes evident only 
when due attention is given to Pieter's role in the firm as testified to in his 
letters These letters also show that Italy played a considerable role in the 
Blaeu's international booktrade Unlike tradition would have it, not only prayer 
books were marketed, but all of Blaeu's publications, among which many books 
with a libertine slant, were in demand 

This edition of letters will assist in dispelling the dogged notion that Italy 
during the seventeenth century had become an intellectually backward country 
and had in fact placed itself outside the 'Respublica luterana' 

Pieter Blaeu's letters are published with notes and are preceded by two 
extensive introductory essays in both Italian and English 

* * * 

Amsterdam & Maarssen 1992 (ΑΡΑ-Holland University Press) 
XIV, 322 pages, 7 ills , plates 
Softbound, 23 χ 15 (ISBN 90 302 1298 5) 
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LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES / LE DIX SEPTIEME SIECLE 

BONGAERTS, Τ С G The correspondence of Thomas Blount (1618-1679), a recusant 
antiquary His letters to Anthony Wood and other Restoration antiquaries, edited and 
annotated With an account of his life and writings 
1978 374 pp, 7 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1214 4) 

An important contribution to the knowledge of the movements and interests of an influential group 
of 17th century British antiquaries and containing much information that is not to be found in existing 
books and articles on individual members of this group With two appendixes, bibliography, index 

DOE, J A bibliography, 1545-1940, of the works of Ambroise Paré (1510-1590), 
premier chirurgien et conseiller du roi Chicago 1937 Reprint 1976, with additions and 
corrections by the author 295 pp, 30 pis Softbound, 23x15 
(ISBN 90 6024 066 9) (The History of Medicine Series 4) 

DOES,M VANDER AntoinetteBourignon(1616-1680) Lavieetl'ceuvred'unemystique 
chrétienne, précédée d'une bibliographie analytique de ses éditions 
1974 223 pp, 2 pis Softbound, 24x16 (ISBN 90 302 1105 9) 

GROTIUS The world of Hugo Grotius (1583-1645) Proceedings of the international 
colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal Netherlands Academy of 
Sciences, Rotterdam 1983 
1984 221 pp Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1284 5) 

HEESAKKERS, С L Praecidanea Dousana Materials for a biography of Janus Dousa 
pater (1545-1604) his youth 
1976 213 pp, 6 pis Softbound, 24x16 (ISBN 90 302 1208 X) 
Partly revised reprint from Lias 2 (1975) 

JANSSENS-KNORSCH, U E M Matthieu Maty (1718-1776) and the «Journal 
Britannique», 1750-1755 A French view of English literature in the middle of the 18th 
century 1975 226 pp, 4 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1103 2) 

Relates the story of a French periodical exclusively concerned with English literature, and of its 
editor, a French Huguenot living in London With an analytical index of articles and book reviews 
in the Journal, bibliography and index 

KEYNES, G [L J John Ray (1627-1705), a bibliography, 1660-1970 Reprint edition 
with addition of supplementary entries, corrections and illustrations by the author 
1974 200 pp, 23 reps, 4 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 6024 067 7) 

A descriptive bibliography of the English naturalist, philologist and theologian, with introductions, 
annotations and various indexes 

KORSTEN, F J M Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist A study of his 
life and ideas and an annotated, selected edition of his unpublished essays 
1981 364 pp, 8 pis Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1234 9) 

Biography of an English nonjuror, lawyer and historian, with chapters on his ideas on science, culture 
and society, largely based on unpublished sources and presenting much new information 

The second part deals with the hitherto completely neglected aspect of North as an essayist With 
a bibliography, an investigation of his vocabulary, a list of his correspondence, and an index 

LAEVEN, [A ] H The "Acta Eruditorum" under the editorship of Otto Mencke 
(1644-1707) History of an international learned journal between 1682 and 1707 
Translated from the Dutch Mir einer deutschen Zusammenfassung With a list of 
contributors, inventory of correspondence , index 
1990 448 pp, 15 ills Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1296 9) 

NANTES La révocation de l'Edit de Nantes et les Provinces Unies / The revocation 
of the Edict of Nantes and the Dutch Republic International congress Leyden 1985 
1986 228 pp Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1294 2) 

Fifteen lectures in English or French, edited by J A H Bots & G H M Posthumus Meyjes 



STUDIES INSTITUUT PIERRE BAYLE / STUDIES PIERRE BAYLE INSTITUTE 
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S T E L L I N G E N 

I 
De achter de schuilletters ' F ν H ' schuilgaande vertaler van Joannes van 
Neercassels Tractatus de sanctorum ac praecipue Beatae Mariae Virginis cultu 

is met Hugo Franciscus van Heussen maar Frans van Hoogstraten 
(bijlage 3, nr 92, *4r. vgl E M R Schulte van Kessel, Geest en vlees 

in godsdienst en wetenschap ('s Gravenhage 1980) 40) 

II 
Het consequente gebruik door Frans van Hoogstraten van de schuilletters 
' F v. H ' op de titelbladen van zijn vertalingen is louter ingegeven door een 
principieel en religieus geïnspireerd bescheidenheidsethos en niet door de 
noodzaak zijn rol te verdoezelen 

III 
De stelling van Ρ С A van Putte dat Frans van Hoogstraten niet katholiek 
zou zijn geworden, is onterecht categorisch 

(P С A van Putte, Heijmen Dullaert (Groningen 1978) stelling II) 

IV 
Gezien de verschillen, respectievelijk overeenkomsten in hun persoonlijkheden, 
zou niet Frans van Hoogstraten maar juist zijn broer Samuel naar hun beider 
overgrootvader Franchoys van Hoogstraten genoemd moeten zijn geweest 

V 
De literator en geleerde Joachim Oudaan verdient een nieuwe biografie waarin 
met name aandacht wordt geschonken aan zijn rol als 'mediator' in de 
geletterde netwerken van zijn tijd 

VI 
De zogeheten Dordtse dichtschool kan dienen als een specimen van een op 
zichzelf staande stedelijke literaire cultuur uit de zeventiende eeuw 

VII 
Drempeldichten in zeventiende-eeuwse prozawerken en poëziebundels vormen 
een waardevolle bron voor de studie van het sociaal-literaire leven in de 
Republiek 



Vili 
Zolang het daarvoor in aanmerking komende deel van de werknemers in de 
Nederlandse bibliotheek- en informatiesector niet ten volle wordt blootgesteld 
aan de werking van het marktmechanisme, zal de door haarzelf zo beklaagde 
achterstandspositie van deze sector niet verbeteren 

IX 
De esthetische perceptie van de gebouwde woon- en werkomgeving is afhanke
lijk van de leeftijd ervan 

X 
De noodzakelijke selectie uit nieuw verschenen boeken die door redacties van 
recenserende media wordt gepleegd, levert een voor de lezer en boekenkoper 
onterechte en nadelige vertekening van het totale aanbod op 

XI 
Congressen waarvan de uitgesproken lezingen ook in druk verschijnen, bieden, 
ondanks de daar geboden gelegenheid tot mondelinge discussie, te weinig 
aanleiding om te veronderstellen dat zij niet veel meer een sociale dan een 
inhoudelijke functie hebben 

Stellingen behorende bij Peter G В Thissen, Werk, netwerk en letterwerk van 
de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw Proefschrift, Nijmegen 
1994 





WERK, NETWERK EN LETTERWERK VAN DE FAMILIE VAN HOOGSTRATEN 

IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

In dit boek wordt de cultuur van de Gouden Eeuw vanuit een nieuwe optiek benaderd. 
Werden de schilderkunst en de letterkunde van dit tijdperk tot nu toe overheersend 
vanuit een romantisch of idealistisch standpunt bestudeerd, in deze studie laat de histo
ricus Peter Thissen zien hoe schilders en dichters in de zeventiende eeuw vooral 
beïnvloed werden door alledaagse afwegingen over hun inkomen, de vrije tijd die men 
overhield, een pragmatische benadering van vraag en aanbod van hun produkt op de 
markt en het moeten onderhouden van persoonlijke netwerken. 

Het boeiende relaas van vier generaties van de Dordrechtse familie Van Hoogstraten 
dient als illustratie. De ondernemende immigrant uit Antwerpen Franchoys van Hoog
straten (1542-1632) legde de basis voor de sociale klim van zijn nazaten. Zijn ' 
achterkleinzoon Samuel van Hoogstraten (1627-1678), leerling van Rembrandt en 
beroemd om zijn theoretische verhandeling over de schilderkunst, wist op zeer 
intelligente wijze zijn penseel èn zijn pen te gebruiken om zijn positie in de maat
schappij te verbeteren. Sterk is het contrast met Samuels broer Frans (1632-1696) die 
als uiterst vroom en katholiek uitgever in zijn zelf vertaalde boeken een blik bood in 
zijn ziel die al het wereldse juist hartgrondig verwierp. 

Door de diversiteit aan activiteiten van de familieleden behandelt deze studie evenzo 
verschillende sectoren van de Hollandse samenleving in de zeventiende eeuw: van het 
leven van ambachtslieden in een Hollandse stad via het uitgeverswezen en vroege 
bestrijders van Spinoza tot aan het jansenisten-milieu in de katholieke kerk. I 

* 

A CULTURAL HISTORY OF A SEVENTEENTH-CENTURY DUTCH PATRICIAN 

FAMILY 

A study of socio-economic and socio-cultural backgrounds of literati in the Dutch 
Republic dealing with the everyday life of seventeenth-century artisans and poets. The 
account of four generations of the Van Hoogstraten family describes how the brothers 
Samuel (1627-1678) and Frans (1632-1696) van Hoogstraten in Dordrecht, descend
ants from Antwerp immigrants, came to publish poetry and (translated) prose, and how 
later they were to pragmatically combine their daily livelihoods with literature. 

Samuel, a pupil of Rembrandt and famous for his theoretical treatise on the art of , 
painting, found a highly intelligent way of using his brush as well as his pen to improve 
his position in society. In this, he contrasts sharply with his brother Frans, a devout 
Catholic publisher, whose translations by his own hand offered insight into his soul 
which whole-heartedly rejected everything worldly. 

Because the Van Hoogstratens unfolded their professional and literary talents in so 
many different fields, this book offers insight into equally diverse historical subjects: 
from the life of artisans in a Dutch town through arcadian novels and the income of 
painters to the publishing history of Jansenist treatises. With authors' bibliographies, 
an annotated publisher's bibliography, and other appendices and a summary in 
English. 
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