Stratford.
leggende ontrent 3 mylen van Londen, waer men vint den overal de werelt beroemde Cornelis Drebber -- een hollander – – ende by den tegenwoordigen Coninck
om sijn wonderl(ijcke) ende bynaest ongelooffel(ijcke) inventies gegageert;

Cornelis Drebbel, een boerenzoon, geb. te Alkmaar, tijdens het beleg in 1572, gehuwd met Sophie Goltzius, zuster van den schilder en graveur Hendrik, overl. te
Stratford Bow in 1633. Hij beoefende bij zijn zwager de graveerkunst en de alchimie en vertrok in 1604 naar Londen, waar hij bij zijn wetenschappelijken arbeid,
hoofdzakelijk op chemisch gebied, grooten steun van Jacobus I ondervond. Zijn groote geheim was de ontdekking, dat salpeter met bruinsteen vermengd, bij
matige verhitting, levenslucht, d.w.z. zuurstof, gaf.
Een triomph behaalde hij met de uitvinding van een duikboot voor twaalf man, waarmede hij in den zomer van 1620 onder water de tocht van Westminster naar
Greenwich, drie uur varens, ten aanschouwe van koning, hof en duizenden Londenaars, ondernam.
Eveneens stond hij in hoogen gunst bij Keizer Rudolf II te Praag, aan Wien hij adviezen gaf. Er wordt beweerd, dat Jacobus ten zijnen gunste optrad, toen hij in
Oostenrijk was gevangen genomen en gevaar liep tot de doodstraf te worden veroordeeld.
Volgens Calendar of State Papers 1661/2, fol. 327, boden zijn zoon Jacob en zijn schoonzoon Dr. Siberius Kuffler den 14den Maart 1661/2 aan Karel II aan om „een
proef te nemen met hun vaders geheim om schepen in een oogwenk te doen zinken of te vernietigen; en wanneer het zou slagen, dan daarvoor een belooning van
£ 10.000 te krijgen. Het geheim was hun bij testament nagelaten en wel onder conditie, dat het in de eerste plaats aan de Kroon van Engeland en slechts daarna
aan andere staten mocht worden aangeboden." Op dit aanbod werd evenwel niet ingegaan.
Op Goltzius' schilderij, bekend onder den naam van „de Allegorie der IJdelheid" staat volgens den Drebbel-kenner, Dr. H. A. Naber, Secr. van het „Drebbel
Genootschap", Drebbel ten voeten uit „en face", welke opvatting door Dr. A. Bredius, wordt gedeeld. (zie hieronder)
Booth vergist zich, waar hij schrijft, de „tegenwoordige" koning, want het is niet bekend, dat Karel I Drebbel steunde en de vorst, die het wel deed, Jacobus I, was
reeds in 1625 overleden.
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Hendrick Goltzius
Allegorie, 1611
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Wat dit schilderij precies voorstelt, is nog niet opgehelderd. Waarschijnlijk gaat het hier om een allegorische voorstelling die bedoeld is om een bepaald begrip uit te
drukken. Maar eveneens is verband gelegd met Goltzius’ belangstelling voor de alchemie, vooral gezien het voorwerp dat de naakte vrouw in haar hand houdt.
Voortgaand op zijn zelfportretten stelt de man met baard links op dit schilderij naar de mening van Hubert van Onna en mezelf, Hendrick Goltzius zelf voor. In de
Renaissance werd vaker een zelfportret aan een schilderij toegevoegd. “it is not until the Early Renaissance in the mid 15th century that artists can be frequently
identified depicting themselves as either the main subject, or as important characters in their work.” (Wikipedia / metmuseum.org)

