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‘Kloeck verstant, een pronck der Wereldt’

Cornelius Drebbel Alcmariensis, geboren in Alkmaar in oktober 1572, in Wynmaandt: in de welke zich een
nieuwe star wat beneeden het teeken van Cassiopea vertoonde1 op 7 november 16332 overleden in Londen.
Zoon van Jacob Janszoon Dremmel, poorter van Alkmaar en
Hillegont Jansdochter Boerman.
Op deze afbeelding, een glimlachende Cornelius, ongebruikelijk
voor portretten uit die tijd.

Houtsnede
met
houtblok 3 met
portret van Drebbel uit 1604 door
Christoffel van Sichem de Oude
(1546 -1624)4

Cornelis Jacobszoon Drebbel. Kunstenaar én wetenschapper, geboren aan het Droncken-oert in de
binnenstad van Alckmaer 5. Vriend van Drebbel, autodidact, theologant, jurist Gerrit Pieterszn Schaghen
(1573-1642), ziet het fenomeen van de nieuwe ster in het W-vormige sterrenstelsel Cassiopeia 6 als
aankondiging van de geboorte van een bijzonder persoon.
Geboortehuis van Cornelus Drebbel, Verdronkenoord 141
foto 2010, Francis Franck

Kadaster kavels Verdonkenoord en Huigbouwerstraat,
rood: nr. 721 familie Dremmel/Drebbel.

Rond 1562 wonen Cornelis’ vader, Jacob Janszoon Dremmel en zijn eega Hillegont Jansdochter Boerman
in het huis van zijn ouders, Langestraat, nu nr. 60, noordzijde7.
De familienaam Dremmel wordt ‘Drebbel’ - verandert men van godsdienst -?
Jacob Janszoon, in tweede echt getrouwd met Hillegont Boerman, neemt in 1565/66 de brouwerij op het
Droncken-oert over van zijn voor de Inquisitie naar Emden gevluchte schoonvader Jan Jacopszoon
Boerman. Na het jaar 1565 wonen Jacob en Hillegont met hun kinderen op het Droncken-oert ‘over de
Vismarckt’, in het tweede pand vanaf de hoek van de Huych-de-brouwer-steech, die rond 1486 als verbinding
tussen de Mient en de Leet (Laat) ontstaat. Het pand op het Droncken-oert is via een achterplaats verbonden
met het pand in de Huych-de-brouwer-steech, waar -waarschijnlijk- hun brouwerij is gevestigd. Hun buren in
het hoekhuis, de Alkmaarse Kenau, Trijn Rembrandtsdochter (1557-1638) en haar man Cornelis Reijers,
lakenhandelaar; verder diverse ambachtslieden, koperslagers, nog meer lakenhandelaren, tapperij herbergh
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St. Jacob, een korfmaeker in het huis de Kaerskorf, een knopenmaker uit Hasselt, een rijke koekenbakker,
een broodbakker en een stoeldraaier in het huis de Vergulde Leerstoel.
Gegoede middenstand, de familie Dremmel; zij bezitten land en huizen. Jan Pieterszoon, Drebbel’s
grootvader is eigenaar van twee stukken land. Cornelis vader, Jacob Janszoon laat in zijn testament8 van 13
oktober 1589 dit land na aan zijn kinderen en vrouw:
erst zyne siele uuyt zyn lichaem scheydende bevelende godt den heere almachtich,
heeft voortst hy testateur geinstrueert en instrueert by desen Pieter Jacobsz, Cornelis
Jacobsz en Jan Jacobsz zyne drie kinderen te saemen in drievierdelten van een stucke
lants leggende in de Bergermeer in Cuijlkebreeck genaempt dremelslant groot int
geheel omtrent twaelff hondert roeden bergermaet.
In die tijd is Fl. 300 per jaar (c. € 5000,- in 2018) een redelijk inkomen voor een gezin. Het poorterschap kost
in de periode 1594 – 1643 drie Carolusguldens (c.€ 60,-), de helft van de opbrengst is voor de Groote Kerk.

Detail Kaart van Alkmaar, gegraveerd
door Cornelis Drebbel; 1597
Rood; aan het Verdronkenoord, het
geboortehuis van Cornelis Drebbel.
Blauw, het huis in de Hofstraat.

Kinderen uit Jacob’s tweede echt met Hillegont: Cornelis Jacobsz, Jan Jacobsz en Pieter Jacobszn. En er is
ook nog halfzuster, Anna; geboren in 1561, uit eerste echt van Jacob.
Cornelis’ vader Jacob Janszoon Dremmel, wordt op 31 maart 1591 in de Grote Kerk begraven 9; kosten 4
gulden. Pieter overlijdt in januari 1611; is bijgezet in de Groote Kerk, kosten 4 gulden.
In 1581 is het calvinisme staatsgodsdienst en zijn ‘paapse bijeenkomsten en stoutigheden’ verboden, maar
tegen gepaste betaling gedoogd.
Het gezin Dremmel woont - na 1582 - in de Hoffstraet10, een nieuwbouwhuis op een erf van ongeveer 190
m2, grenzend aan de Vijverweide - Viverweijdt -, het gedempte Vijvertje. Dat wordt gevoed door een riviertje,
dat vanaf de Achtermeer of Boekelermeer de oude vestingsingel Oudegracht doorsteekt en via de
Ridderstraat naar de Ritsevoort stroomde. De Oudegracht wordt in 1536 gegraven, door de Bagijnenweiden,
langs de Laat. In 1570 wordt het water de Stadsingel. Vanaf 1610 is het water van het Vijvertje een natuurlijke
waterloop van de Oude Gracht tot de Ridderstraat, stukje bij beetje gedempt -Viverweijdt- en tot ‘straet
gemaekt’. De loop van dit riviertje is nog te volgen in het huidige stratenpatroon. De Hofstraat is in 1582
ontstaan, doordat een huis op de Laat tegenover de Huigbrouwerstraat is afgebroken. Zo werd een doorgang
naar de stadsvesten bij de Oudegracht gemaakt. De straat is vernoemd naar de boomgaarden, de hofstedes,
die daar waren. In 1600 wordt door aankoop en afbraak van een huis de doorgang van het Vijvertje naar de
Ridderstraat gemaakt De Ridderstraat werd vernoemd naar een uithangbord ‘huys daer die Christelycke
Ridder wthanght’, vermoedelijk het herenhuis op de westhoek Laat / Ridderstraat11. In de Ridderstraat staat
de Mennonistenschuyr; het poortje is heden ten dage nog - net - te zien
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De Synagoge in de Hofstraat staat nu op de plek waar de familie Drebbel vanaf ca. 1582 woonde.
Vanaf 1597 hangt aan hun huis in de Hofstraat een uithangbord met een mosterdpot. Voor zover is na te
gaan wordt er geen mosterd gemaakt, maar het huis heet dan de Gulden Mostertpot. In 1612 wordt dit huis
verkocht voor Fl. 1300.-, in 1615 voor Fl. 1500.-.

De voormalige Synagoge in de Hofstraat, waar
Cornelis Drebbel van ca. 1582 tot ca. 1595 woonde.
In rood, de kavel met aangrenzend de sloot; het
Vijvertje.

Detail Kaart van Alkmaar, gegraveerd door Cornelis Drebbel; 1597

Na de lagere school bezoekt Cornelis Drebbel, waarschijnlijk maar een paar jaar, de Latijnse school onder
leiding van rector Potter, die de jonge Drebbel en zijn medeleerlingen op velerlei terrein gestimuleerd zal
hebben. De Latijnse school stond achter het stadhuis aan de Breestraat (Kaksloot) en verhuist in 1595 naar
de Doelenstraat waar in een deel van het gesloopte Minderbroeders klooster ook het wapenmagazijn van
de schutters in het Bushuis (Boshuis), artelarihuys, het Artilleriehuis is gevestigd.

‘t' Latijnse School en Weeshuys te Alkmaar’: poortje
naar de Latijnse school en Aalmoezenierhuis /
Burgerweeshuis aan de Westzijde Doelenstraat. Ca.
1785. Canon van Nederland.
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Drebbel’s leraar, Ludolph (Ludolf) Potter (Potterus) in Groningen geboren, in mei 1611 in Alkmaar overleden,
studeert in Heidelberg, promoveert in de rechten, wordt conrector van de Latijnse school in Alkmaar, volgt in
1578 rector Pomponius Ellema op. Jaarsalaris Fl. 300,-. Potter over Drebbel, ‘over wie hij voorspelde, dat
deze een geleerd man zou worden, maar zijn onderwijs heeft Drebbel niet sterk in het latijn gemaakt’, schrijft
de Alkmaarse archivaris Bruinvis. In dezelfde periode als Drebbel, leerlingen van de Latijnse school, Dirk,
Anthonie, Adriaen jr. (Metius) (wordt professor aan de universiteit van Franeker) en Jacob, zonen van de
gekozen burgemeester van Alkmaar, vestingbouwer in dienst van de Staten, Adriaen Anthonisz (Thonis);
Gerrit Pieterszoon Schaghen (1573-1616), die zegt nooit een schoolopleiding te hebben gehad, maar wel
10 talen beheerst. Zijn neef was Pieter Janszoon Schaghen (1578-1636), orthodox calvinist, lid van de
vroedschap, lid van de Staten-Generaal, bewindvoerder van de WIC, de West Indische Compagnie. Met
Ysbrand van Rietwijck zal Drebbel vanuit Londen corresponderen. Nog meer medeleerlingen, Potter’s zonen
Jacob, Paulus en Ludolf, en Jacob Gerritszn Co(o)ren die het in 1620 schopt tot lid van de Hoge Raad van
Holland, Zeeland en West-Friesland en telgen van de families Van Foreest en Van Teylingen bezoeken de
Latijnse school.
Met zijn leerlingen zal Potter zeker de boeken in de Librije hebben geraadpleegd.
Volgens de Kronycke van Alckmaer telde de Librije in 1591 nog 360 boeken ‘aan kettingen bevestigd,
waaronder veel uitmuntende werken. Doch nadien heeft men er weinig aandacht aan besteed, zodat er
veel verdwenen is en het merendeel geschonden en door ongedierte afgeknaagd is’.
Voor de Librije in Alkmaars’ Groote St. Laurenskerk koopt de stad in 1586 en 1601 voor een fors bedrag een
aantal boeken in Leiden; theologische werken en boeken van onder meer de Alexandrijn Claudius
Ptolemaeus. De in het Diets vertaalde boeken van magicus, polymath, Uomo universale, de Napolitaan
Giambattista della Porta12 (1535 -1615) zijn, voor zover bekend, niet in Alkmaar aanwezig, maar er is wellicht
een vertaling van het boek Magie van de Natuur of Van de Wonderen van de Natuurlijke Dingen, geschreven
door Della Porta.
Is Drebbel bekend met dit geschrift, is het voor hem een bron van inspiratie?

Ook in Napels, apotheker Ferrante Imperato
(c.1525-c.1615) begint in Palazzo Gravina zijn
Museo, een soort Kunst- & Wunderkammer, een
collectie van schelpen, vogels, vissen en andere
zeedieren, allerlei soorten erts, speciale stenen
en marmer en fossielen. In 1599 publiceert
hij

zijn

catalogus

‘Dell’Historia

Naturale Naples’. Achtentwintig delen; op het

voorblad zijn motto ‘ín dies auctior’- ik verbeter
van dag tot dag’. Negen delen gaan over
alchemie, de andere boeken over mijnbouw,
dieren en planten.

Rector Potter geeft in 1605 het boek ‘Etymologicum Teutonicae Linguae’, van Corneel Kiel uit, dat gedrukt
wordt door de uit Brugge afkomstige, in Alkmaar gevestigde drukker Jacob de Meester (155?-1612), ‘als
mede eene beschrijving der dieren, vogelen en visschen’.
In 1610 treedt Potter wegens ouderdom af als rector. Kiel (Killiaen-Kilian) is tot zijn overlijden in 1607 in
dienst bij drukkerij Plantijn in Antwerpen, die het eerste Nederduits-Frans-Latijnse woordenboek uitgeeft,
‘Thesaurus Theutonicae linguae, Schat der Nederduytscher Spraken. ‘Nederduits’; de taal van de Republiek.
Kilian’s boek is een van de eerste woordenboeken, waarin de ‘eigen’ taal van de nieuwe Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden wordt vastgelegd.
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De eerste Nederlandse spraakkunst wordt in 1584 door Hendrik Laurenszoon Spieg(h)el, (1549-1612) onder
de titel ‘Twe-spraack van de Neder-Duitsche Letterkunst’ uitgegeven. Spieghel, zoon van een rijke
zeepzieder en handelaar uit Nieuwe Niedorp, taalwetenschapper, woont in huis de Dolfijn aan de Singel in
Amsterdam13, is bevriend met prentmaker, schrijver, denker, humanist Dirck Volkertszoon Coornhert.
Spieghel verhuist in 1602 naar Haarlem, hertrouwt met de Alkmaarse Dieuwertje Jansdr van Marcken (15731647), overlijdt in 1612 in Alkmaar in het huis van zijn zwager Pieter Adriaenszn Pauw. Postuum komt in
1614 zijn werk Herts-Spiegel uit, waarin de strijd van het individu tegen de rest van de wereld benadrukt
wordt en wat het ‘belangrijkste ideaal’ is waarnaar de mens kan streven: lichaam en geest in harmonie. Zijn
inspiratie, de oude Grieken, de stoa14, de filosofische stroming die rond 300 vChr. in Athene ontstaat, waarin
het ethische uitgangspunt is ‘standvastig te leven in harmonie met de natuur.’

•

Dirick Volkersz. Coornhert (1522-1590)

Zijn motto was ‘Weet of rust’. Geboren in een welgestelde katholieke familie in de Warmoesstraat in
Amsterdam, reist in 1538 door Frankrijk, Spanje en Portugal, trouwt in 1539 met 12 jaar oudere Cornelia Neeltje- Symons, wordt daarom door zijn moeder onterfd, vestigt zich in de bedrijvige en welvarende stad
Haarlem, leert latijn. Na een korte periode van dienst aan het hof van Reinoud van Brederode in Vianen,
waar de zus van Neeltje bijzit is van Reinoud. Rond 1546 weer terug in Haarlem,
houdt hij zich als etser en waarschijnlijk ook als 'bedenker' van voorstellingen,
vooral bezig met de tekeningen van Maerten van Heemskerck. In 1560 krijgt
deze veelzijdige ‘geestdrijver’ het recht een drukkerij te beginnen samen met
onder meer Jan van Zuren, met een 'starterssubsidie' van de gemeente. De
eerste vruchten van de drukkerij zijn een uitgave van Coornherts vertaling van
Cicero's 'De officiis' en een vertaling van de Odyssee.
Coornhert is waarschijnlijk sterk beinvloed door de ideeën van de van oorsprong
Franse humanist, Sebastiaan Castillio (1515-1563). Hij vertaalt een aantal
werken van hem in het Nederlands. Castilio, de gelatiniseerde versie van zijn
Franse naam Chatillon, wordt gereformeerd, volgt in 1541 Calvijn naar Geneva,
komt na een paar jaar in conflict met de intolerante en heerszuchtige Calvijn, vertrekt uit Geneva en neemt
een professoraat aan in Basel.
In zijn geschriften stelt hij zich teweer tegen de intolerantie en bloeddorst van de rooms-katholieken en
protestanten. Zijn boek ‘De Haereticis, an sint persequendi’ draagt hij op aan de protestante Engelse koning
Edward IV. Dat geschrift wordt als het eerste manifest beschouwd, waarin voor pacifisme en tolerantie op
het gebied van religie wordt gepleit. Een tegengeluid tegen de moordlust van de katholieken, Luther’s
voornemen om met de katholieken en vooral de joden af te rekenen en Calvijn’s onverzoenbare houding
tegen niet-gereformeerden. De ongelovige, de ‘heiden, wordt ook door Castillio niet ontzien, mag vervolgd
worden. Wel pleit hij al voor scheiding van Kerk en Staat. Coornhert neemt vele van deze gedachten over;
hij schrijft onder meer
‘die ware leeraren en ghe-bruycken dan teghen soodanighe onsichtbare vyanden soo
kindisch gheen sichtbare wapenen, maar andere daar toe bequaam ende hen van den
veltoverste Christo self daar toe ghegheven zijnde: dat zijn gheen menschen, maar
Godes wapenen. ‘T gheen vleeschelijck, maar een gheestelijck swaart..
Coornhert, die alleen in het ‘Dietsch’, het Nederlands schrijft om zo ook het gewone volk te kunnen
bereiken, gaat verder dan Castillio. Ook atheïsten krijgen bij hem vrijheid van meningsuiting.
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In de ‘Acten vanden Vredehandel gheschiet te Colen, inde teghenwoordicheyt vande Commissarisen der
Keyserlijcker Maiesteyt. Tusschen d'Ambassadeurs ende ghesanten des doorluchtichsten Conincs van
Spaignen, ende Matthias Aertshertoge van Oostenrijck, Gouverneur etc. ende den staten van Nederlant.
Verciert met ... annotatien ende verclaringhen ... Ghetrouwelyck beschreven wt den Protocol der ghesanten
vande Staten, ende overgeset inde nederduytsche sprake, die in 1580 door de Staten-Generaal worden
uitgegeven, wordt op Castillio’s en Coornhert’s denkbeelden teruggegrepen.

Coornhert door Goltzius met het gedichtje

‘Qui Veri studio, qui Libertatis amore/
Pontifices nequijt ferre, Lemane, tuos;/
Vivida sic Batavus Coornhertius ora ferebat:/
Ora sed in scriptis vividiora sonant.
o
‘De Hollander Coornhert,
die uit zucht naar waarheid, en liefde voor de vrijheid,
Uw predikanten niet kon verdragen,
o Lemanus [Calvijn], zag er tijdens zijn leven zó uit,
maar in zijn geschriften klink zijn stem met leven15’.
Hendrick Goltz neemt de ideeën van Coornhert over, gebruikt die als thema in zijn gravures. In 1568 vlucht
Dirck voor de Inquisitie naar Xanten, Hendrick Goltz (Goltzius, 1558-1617), wordt daar een van zijn
leerlingen, leert etsen en graveren. Na de Pacificatie van Gent in 1576, keert Coornhert terug naar Haarlem,
wordt stadssecretaris en notaris, woont in de Jansstraat, werkt kort voor Wilhelm von Nassau-Orange, die
zijn brieven ondertekent met Guillelmus de Nassau. De stad Haarlem had als compensatie van het Spaanse
beleg en bezetting alle katholieke eigendommen in beslag genomen. De bevolking verdrievoudigt door de
toestroom van Vlamingen na de val van Antwerpen in 1585 en de komst van vluchtelingen uit andere
gebieden.
Coornhert schrijft diverse boeken, over het humaner straffen van criminelen, en gedichten en blijspelen 16. In
Deventer klagen de calvinisten dat, zelfs op de zondagen, op hun beroemde Latijnse school dansles wordt
gegeven en komedies ingestudeerd, 'tot spott unser Religion' en 'met grooten aenstoot van de borgeren'.
Hun kritiek richt zich vooral op de uitvoering van een komedie van Coornhert, waarin hun leer 'gelastert,
geschendet und bespottet' wordt. Rector Arnoldus Kistenius (†1594), in 1585 benoemd, wordt dringend
verzocht de school weer op het rechte pad te brengen. Hij verwijst naar de in 1580 opgestelde statuten,
waarin met de calvinisten is afgesproken, dat het beleid van de school ‘lectio libera’ zal zijn.
Hendrick Goltz, briljante leerling van Coornhert, vertrekt uit Xanten, volgt zijn leermeester, arriveert in 1577
in Haarlem, trouwt in 1579 de welgestelde weduwe Matham, bouwt een lucratieve handel in prenten op.
Coornhert, anti-monarchie, anti-Luther en Calvijn, voorstander van godsdienstvrijheid en de scheiding van
kerk en staat, schrijft
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‘om tot dit Rijcke Gods te comen en behoeft men niet verde te reysen, want het is in ons
in d’inwendigheyt onser Zielen’.
Wegens zijn tolerante visie op godsdienst moet de ‘radicaal’ in 1584 weer vluchten, hij vertrekt naar Emden,
belandt via Leiden en Delft, waar hem geen asiel wordt verleend, in het tolerante Gouda, waar hij zijn laatste
boek ‘Predestinatie,Verkiezinge en verwerpinghe Godes ontwarringe’, tegen predestinatieleer van de
orthodoxe calvinisten schrijft.
Oktober 1590 overlijdt Coornhert. Op zijn grafsteen in de St. Janskerk in Gouda staat dit gedicht van zijn
vriend Hendrick Spieghel:
Nu rust
Diens lust
En vreught
Was dueght
En 't waar
Hoe swaar
't Ook viel.
Noch sticht
Zijn dichtgeschryf:
Maar 't lyf
Hier bleef 't;
God heeft
De ziel.
Drebbel heeft Coornhert nog ontmoet in Haarlem als hij daar als leerling van Goltzius begint. Hij zal zeker
op de hoogte zijn van Coornhert’s visie op de maatschappij, religie en samenleving.
Cornelis kent in Alkmaar Hendrick Goltzius’ vader, zijn latere schoonvader, Johann Goltz (c. 1534-1591),
glazenier, die met zijn eerste vrouw in 1577 van Xanten naar Haarlem verhuist, waar zijn zoon uit zijn eerste
huwelijk, 'plaetsnyder' woont. Johann Goltz hertrouwt en vestigt zich in 1591 in Alkmaar.
‘Johan Goltius van Kayzersweerdt wonen t'Amsterdam ende Magdaleentje van
Varrizeel, weduwe uit Vlaanderen’.
Zij wonen, met enige van zijn kinderen, waaronder Jacob, Catharina en de knappe, lieftallige Feijtgen
(Sophia) om de hoek bij de familie Drebbel, eerst aan de Laat, later aan het Groot Nieuwland, vlak bij de
Hofstraat. In 1599 wordt Johann’s zoon, Jacob Jansz., plaetsnyder, poorter van Alkmaar.

Feijtgen (Sophia) Goltz, door Hendrick Goltzius. Museum Boijmans
Eigenaar Valerius Röver (1686-1739) uit Delft, schrijft over deze
tekening: ‘een zeer schoon meysjes tronie, van vlees bloud na ’t
leven, extra konstig met root en zwart krijt’.

In Alkmaar zijn na oktober 1573 door de protestanten de kerken en kloosters en hun bezittingen overgenomen van de roomsen; het kerkzilver is te gelde gemaakt.
Na een kort beleg van de stad Alkmaar vertrekken de Spaanse troepen eind september/begin oktober 1573.
De katholieken zijn verslagen; in Alkmaar is de macht door een kleine groep protestanten overgenomen.
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Van de ca. 6000 inwoners van Alkmaar zijn er in januari 1576 slechts ca. 150-250 niet katholiek. In 1587 is
dat aantal opgelopen tot ca 440-500 inwoners, waaronder velen uit de betere kringen.
• ca. 1585; Cornelis Drebbel naar Haarlem;
leerling aan de Academie, om nae t leven te studeeren
Na de Latijnse school voortijdig te hebben verlaten, volgt Cornelis de opleiding tot graveur, een eerzaam
beroep met goede toekomstmogelijkheden. De markt groeit doordat particulieren met toenemende
koopkracht schilderijen en etsen kopen. Vanaf 1585 tot c. 1590 is Cornelis in de leer aan de Academie in
Haarlem, een initiatief van zijn toekomstige zwager, graveur, prentmaker en actief alchemist Hendrick
Goltzius (1558-1617), de tien jaar oudere schilder Karel van Mander (1548-1606), schrijver van het Schildersboeck, en de talentvolle schilder Cornelis Corneliszn van Haerlem (1562-1638).

Hendrick Goltzius’ motto ‘Eer boven Golt’. Een pot met geld, een
zeezicht op de achtergrond. De staf (caduceus) met twee slangen,
symboliek voor man/vrouw en zwavel/kwik en alchemistisch symbool voor
eenheid. De staf wordt bekroond met het hoofd van de (Griekse) god
Hermes (Romeinse) god Mercurius, patroon van de schilders.

Hendrick woont tot 1582 in een huis met erf in de Batte Jorisstraet, naast goudtsmith Pieter Frans, daarna
in de Gasthuisstraat en na 1604 tot zijn overlijden in de (St.) Jansstraat in Haarlem.
In de 1585/95er jaren graveert Drebbel diverse fraaie prenten, naar ontwerpen van zijn leraren Van Mander
en Goltzius. Onderwerpen: de wijsheid van koning Salomon, koning Ahasverus en zijn bruid, een prentenserie met als onderwerp de ‘de Zeven Vrije Kunsten’, die een diepgaande invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het denken in de vijftiende en zestiende eeuw. Oorspronkelijk bekend onder hun Latijnse naam
septem artes liberales; de zeven vakken die deel uitmaken van het studieprogramma van antieke en
middeleeuwse Europese scholen; het curriculum van middeleeuwse universiteiten. ‘Vrij’ - liber - omdat de
opleiding van de vrije mens wordt beoogd, in tegenstelling tot leerprogramma’s met economische
doeleinden. Het doel is niet om de student voor te bereiden op het verkrijgen van inkomen en een vaste
betrekking als predikant, hoveling of jurist, maar op uitoefening van de wetenschap in strikte zin van het
woord.
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Bovenin: twee zwanen, de vleugels gespreid en een kroon om
de hals.
Tekst in de cartouche, Van Mander’s motto: ‘Mensch soeckt
veel, doch een is noodich’.
Onderaan: Caerle ver mander van Molebeke in Vlaender,
Schilder AETAT. 56.
Ao 1604

HG pinxit, J. Saenredam fecit.
Het portret is in 1604 door Jan Saenredam
gegraveerd naar een schilderij van Goltzius (HG).
De gekroonde zwanen: symbool voor waardigheid,
wijsheid, poëzie. Van Mander is op het portret 56
jaar; het schilderij van Goltzius is verloren
gegaan.

Portret van Van Mander.

Drebbel’s interesse en werkterrein. De Natuurfilosofie: bestudeert de stoffelijke wereld, hoe je denkt over
alles, de wereld, om je heen17. Net zoals de ‘Seven Consten’ verwijzen de ‘Vijf Zintuigen” naar het belang
van het waarnemen, de directe ervaring van de natuur. In de etsen van Drebbel over dit onderwerp worden
de zintuigen voorgesteld als een elegante vaak enigszins ontblote dame, met diverse toepasselijke
attributen. Van Mander introduceert in Haarlem de manïeristische kunststijl, die hij tijdens zijn driejarig
verblijf in Rome en van Bartholomeus Spranger heeft geleerd. Samen hebben zij, met Van Manders’ vriend,
de architect, beeldhouwer Hans de Monte, in 1576 een triomfboog voor keizer Rudolfs’ inhuldiging en
‘blijde incomste’ in Wenen gemaakt. Goltzius neemt die stijl over tot zijn reis door Italië in 1590. Na
terugkomst in Haarlem werkt hij in de stijl van de Italiaanse humanisten, die hij daar heeft ontmoet, de
renaissancestijl.

Goltzius krijt 1594 Pariculiere collectie

Jupiter en Antiope, 1612

•
Enige mede-leerlingen van Drebbel, ‘discipulen’ aan de Academie:
Jacob Adriaenszn Matha(e)m (1571-1631), stiefzoon van Goltzius, die in 1579 is getrouwd met zijn moeder,
de welgestelde Griete Jan Baertszndochter, weduwe van Adriaen Garbrantszn Matham. Jacob zal in
Hendrick’s voetsporen treden. Medeleerling, graveur, Jacob van Gheyn II (Jacques de Gheyn II), geboren in
Antwerpen in 1565, woont na zijn Haarlemse tijd in Leiden en Den Haag, is daar buurman van de familie
Huygens, werkt voor het stadhouderlijk hof van graaf Moritz aldaar, ontwerpt tuinen. Bartholomeus Willemszn
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Dolendo (c.1570-1626) goudsmid, kundig etser van prenten en kaarten, werkte samen met Hans Vredeman
de Vries, leermeester van Gerard Dou. Claus Janszn Braau (Braae, Brauw) uit Haarlem, Jan Harmenszn
Mȕller (1571-1628), werkt enige tijd voor zijn vader, drukker, kunsthandelaar en uitgever ‘in de Vergulde
Passer’ in de Warmoesstraat in Amsterdam, vertrekt naar Praag, wordt in 1592 keizerlijk prentmaker. Is
bevriend met Spranger en beeldhouwer Adriaen de Vries. Mȕller vertrekt na 1602 naar Rome en keert later
terug naar Amsterdam. Gillis van Breen (geb.c. 1560), kunstdrucker en graveur. Goltzius werkt lange tijd
samen met Jan Saenredam (1565-1607) die fraaie etsen over de onderwerpen in de Metamorfosen van
Ovidius maakt. Ook studeren Nicolaes Janszn Clock en Nicolaes Braeu op de Academie, waarmee Drebbel
samenwerkt.

Portret van Gillis van Breen werkend aan een gravure, door Hendrick
Goltzius, c.1600, Rijksmuseum

De gravures en etsen uit de werkplaats van Goltzius, worden vaak van Latijnse onderschriften voorzien door
Cornelis Schoon - Schonaeus - (1540-1611), zoon van een metselaar uit Gouda, schrijver van blijspelen en
serieuze toneelstukken, vanaf 1569 leraar, van 1575 tot 1610 rector van de Latijnse school in het voormalige
klooster van de Cellebroeders in de Jacobijnestraat in Haarlem. Enige van zijn Bijbeldrama’s zijn in vele talen
vertaald.
Dirk Schrevel - Theodorus Schrevelius (1572-1649) -, getrouwd met de Alkmaarse Maria van Teylingen,
vanaf 1597 Schonaeus’ assistent op de Latijnse school, volgt hem in 1609 op als rector. Vanwege zijn
remonstrantse geloof, aanhanger van Armenius, vlucht hij met een aantal medestanders in 1620 naar
Leiden, is daar tot 1645 rector van de Latijnse school, keert terug naar Haarlem, schrijft de Geschiedenis
van Haarlem, wordt in 1649 in de St Bavo in de kapel van het Brouwersgilde begraven.
Schrevelius neemt in zijn boek ‘Beschrijving van den Stad Haarlem’ het volgende grafschrift voor Schonaeus
op:
‘Hier legg’ in nu in ’t Graf, betemmer van de Jeugd
Schonaeus eer genaamt, die t Spel weleer met vreugd
Begon, maar nu volbragt; dit ’s ‘t laatste levensend;
‘k Ga uit het Spel, adieu! Nu kommer en elend.

Cornelis Schoon - Schonaeus –
ets van Harmen Janszn Mȕller (1539-1617) c. 1596
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Hendrick Goltzius verkoopt zijn prenten via de in Haarlem geboren tekenaar, graveur en uitgever van prenten
Philip Galle (1537-1612), leerling van Coornhert, die sinds 1570 in Antwerpen woont en werkt. Vanaf 1582
neemt Goltzius de verkoop in eigen beheer, via kunsthandelaren door heel Europa en de Franckfoortsche
Marct. Zijn broer, Conrad Goltz, (c. 1560-1617), die na 1600 in Keulen woont, graveert zelf en is actief als
prentmaker en uitgever, verkoopt prenten met Duitse teksten voor de Duitse markt. Conrad geeft rond 1590
een serie prenten uit met de vier evangelisten, van Karel van Mander en Nicolaas Clock, Gillis van Breen. In
1600 volgt een prent van Jacob de Gheyn II met gedicht van Hugo de Groot, en prenten naar tekeningen
van Bartholomeus Spranger.
Op 12 april 1595 krijgt Goltzius van de in Praag residerende keizer Rudolf II ‘het keizerlijk privilege’, het
copyright op zijn werk; zijn prenten zijn nu beschermd tegen imitatie en wilddrukken.
‘Kaiser Rudolf II verbietet auf Bitten des Heinrich Goltzius, der Ihm vorgetragen habe,
dass er a primis temporibus aetatis magna’, etc.
Goltzius ontvangt een Urkundeix, waarin staat dat alle vervalsers gestraft zullen worden:
‘allen Malern, Bildhauern, Stechern, Buchhänderlern und den anderen Unthertanen
des Reiches und des Erblande durch sechs Jahre den Nachdruck seiner Stiche bei
Strafe des Confiscation der Nachdrucke und Busse von 10 Mark Goldes’,
Pragae 12. Aprilis anno domini 1595’.

Voorwaarde is dat er geen schandalige, de Heilige Roomse kerk of de keizer kwetsende voorstellingen
worden afgebeeld. Als tegenprestatie of proeve van kunnen stuurt Goltzius een ronde zilveren plaat aan
Rudolf met een gravure van Bacchus, Ceres en Venus met de tekst
‘sine Cerere et Baccho friget Venus - zonder Ceres en Bacchus bevriest Venus’,
die een ereplaats in Rudolfs’ Kunstkammer krijgt.
Goltzius tekent zijn werk nu ook met de tekst ‘Cum privil. Sa. Cae.M.’. Het copyright gaat in 1601 over op
zijn stiefzoon Jacob Matham.
Leerlingen van de Haerlemse Academie, na 1600, Jan van Berg, in 1578 geboren in Alkmaar, hij wordt
rentmeester van Peter Paul Rubens. In hetzelfde jaar wordt Wollewijn Huygensz. als leerling aangenomen.
Ook Frans Hals, in 1582 geboren in Antwerpen, woont van 1586 tot zijn overlijden in 1666 in Haarlem, is een
leerling evenals Zacharias Dolendo, broer van Bartholomeus, die, volgens Van Mander
‘heel jong al is gestorven, aangezien hij door het springen bij het dansen of door onmatig
drinken zichzelf een inwendige wonde aan de longen bezorgd heeft, zodat hij uit den
mond veel bloed verloor en tenslotte niet meer geholpen kon worden’.
In huis bij Goltzius woont Frederick de Vries, zoon van schilder Dierick de Vries, die in Venetië woont en
werkt, waar Hendrick hem tijdens zijn reis door Italië bezoekt. Zij allen leren tekenen, etsen en schilderen in
maniëristische en renaissancestijl.
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Prentmakers De Gheijn en Goltzius schilderen vanaf 1600 ook, meestal grote afbeeldingen van mythische
voorstellingen met veel bloot, vol symboliek, bijvoorbeeld het verhaal van Vertumnus en Pomona18.

Vertumnus en Pomona, in 1613 door Hendrick Goltzius geschilderd. Rijksmuseum

Vertumnus, bij de Romeinen, de god van de herfst, hier in de gedaante van een oude vrouw, spreekt zijn
geliefde, Pomona, toe. Pomona, de Romeinse god van de tuinen en boomvruchten. Vertumnus grijpt met
haar rechterhand een wijnrank. Tussen haar benen ligt haar wandelstok. Pomona ligt onder een appelboom en houdt in haar rechterhand een soort snijmesje waarmee zij fruit oogstte. In zijn lange gedicht, de
Metamorfosen van Ovidius spelen zij een belangrijke rol.
De jonge Drebbel woont waarschijnlijk in bij de familie Goltzius in de Gasthuisstraet in Haarlem, waar hij zijn
opleiding tot graveur, etser krijgt. Drebbel zal zeker aan de alchemistische experimenten van Goltzius, die
bij zo’n experiment het licht in een oog verliest, hebben meegedaan. Hendrick Goltz is ziekelijk, hoopt ‘voor
zijnen sterfdagh de fraeyicheyt oft schoonheyt der Consten van Italien’ te zien, reist in 1590 incognito via
München, Venetië, Bologna en Florence naar Rome, waar ‘zijn Printen te coop hingen’. Hij wordt herkend
aan zijn verminkte rechterhand. In Rome maakt hij een aantal fraaie schetsen en tekeningen van antieke
beelden uit de Romeinse tijd. Na Goltz’ terugkeer in 1591 maakt Drebbel een serie etsen ‘naar’ zijn
leermeesters Hendrick Goltzius en Karel van Mander.
In Gent geboren Lieven de Key (c. 1560-1627) die vanaf 1584 in Londen woonde, vestigt zich in 1591 met
vrouw en drie kinderen in Haarlem. In juli 1593 wordt hij benoemd tot Stadsbouwmeester, bouwt in Hollandse
renaissancestijl, in 1597 de voorgevel van het stadhuis, de Waag in 1598, in 1602/4 de Vleeshal in Haarlem.
Met Drebbel zal De Key de situatie in Engeland hebben besproken.
Bartholomeus Spranger, inspirator, vriend van Van Mander, vanaf 1581 hofschilder van keizer Rudolf II in
Praag, bezoekt in 1602 zijn geboortestad Antwerpen, reist naar Amsterdam en Haarlem, waar hij Goltzius
en Van Mander bezoekt.
Heeft Drebbel toen met hem kennis gemaakt?
Najaar 1610 zullen zij elkaar weer ontmoeten aan het hof van keizer Rudolf II in Praag.
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De tuin der liefde, Karel
van Mander,1602, Hermitage,
St. Petersburg

Van Mander schrijft over Sprangers’ reis
t'Amsterdam hebben de Heeren hem vereert met des Stadts kannen Wijns. Te Haerlem
hebben die van de Const hem, en hy weder hun, eerlijck en jonstich vergast. Die
van Trouw moet blijcken, d'oude Camer van Rethorica, vereerden hem over Tafel met
een Tafel-spel oft Comedie, ten love van de Schilder-const, en hebben hem soo welcom
gheheeten. Sijn geselschap was ons soet, en zijn afscheyt smertich. Hy is in zijn Vaderstadt Antwerpen oock met grooter blijschap over al ontfanghen gheworden, en is van
daer nae Colen, en voorts wederom te Praghen t'huys ghecomen: alwaer hy hem noch
daeghlijcx met lust vlijtich in de Const is oeffenende. ,
In 1602 stuurt keizer
Rudolf vanuit Praag twee
afgezanten, ‘keizerlijk’
prentmaker en etser Jan
Harmenszn Mȕller,
voormalig leerling van
Goltzius en graaf Simon
IV zur Lippe (1554-1613),
‘kreitsoverste’ in
Nederrijn-Westfalen,
gerespecteerd door
keizer Rudolf, naar
Goltzius om het drieluik
‘het Laatste Oordeel’ van
Lucas van Leyden (14941533), geschilderd in
1526/7 van hem te
kopen.
het Laatste Oordeel, Museum de Lakenhal, Leiden

Rudolf biedt een enorm bedrag, net zoveel goudstukken als op het schilderij van c.15 m2 passen. Hofschilder
bij Zur Lippe, Johann Tilmans/Tilemann (1563-1617) poogt te bemiddelen en correspondeert in juni 1603
met Zur Lippe over de, naar zijn mening veel te hoge prijs, ’tausend Keisers Guldten’, die Goltzius voor het
werk vraagt.
Goltzius verkoopt niet, ondanks dat graaf Moritz en de Staten-Generaal wel willen verkopen.
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•

1595- 1603 Conincxwech, het Huis, daer Hoorn uithangt
Cornelis trouwt in 1595 de knappe Feijtgen (Sophia) Goltz, zus van Drebbel’s leermeester in Haarlem.
Het jonge echtpaar Drebbel betrekt een huurhuis met werkplaats op de hoek Doelenstraat Koningsweg.
1574, november 20. Burgemeesters van Alcmaer verklaren ontvangen te hebben van Mr.
Pieter (Lambertsz. van Meerhout), rectoor der stad, de afkoopsom van een pacht van 5
Carolusgulden, verschijnende op St. Jacob, gaande uit zijn huis en boomgaard op de
Conincxwech op de hoek van de Papenstraet, welke pacht het Papegilt eertijds bezeten
heeft en door Zijne Vorstelijke Genade aan de stad is geschonken.
‘Het Huis, daer Hoorn uithangt’, schrijft Van der Woude in 1645 in zijn Kronycke van Alckmaar.
Een groot erf met tuin en boomgaard, een overdekte, aangebouwde hal, te gebruiken als werkplaats. Het
pand, voorheen eigendom van het roomse Papengilde, wordt door Drebbel gehuurd, waarschijnlijk vanwege
hun emigratieplannen. Huisbaas is de uit Leiden afkomstige goudsmid (H)Obbe Floriszn, die het huis in 1597
kocht voor Fl. 2097. Floriszn, lid van de vroedschap van Leiden is in 1588 gevlucht uit die stad na een
mislukte coup van Robert Dudley, graaf van Leicester, gouverneur generaal van de Provinciȅn, om Leiden
en Amsterdam te bezetten. Drebbel’s dochters Anna en Catharina worden hier geboren, twee zonen, Jan en
Jacob volgen in Engeland.
Later wordt het hoekhuis een provenhuis, het Hof van Bijleveld, met in de voorkamer een prachtige
plafondschildering met de hoorn19 des overvloeds. Nu Koningsweg 83 / 85.

Hoekhuis Koningsweg-Doelenstraat20.
Situatie in 1597, uitsnede uit de kaart
van Alkmaar van Drebbel
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•

Maart 1603 – zomer 1604, Jansstraat Haarlem

Sint Jansstraat 61-63, naast de
Bagijnensteeg, rechts (foto Bert Jaspers)

In het jaar 1603 woont de familie Drebbel enige tijd in Haarlem. Cornelis en zijn zwager Hendrick Goltzius
kopen op 31 maart ‘eene huijsinge metten erve in de St. Janstraet’. Het ‘heerlijck’ huis kost 9600
Carolusgulden (c. €90.000,- in 2020); dit bedrag zal in 8 betalingen afgelost worden. Op de koopakte staat
op 8 maart 1604 in de kantlijn geschreven: Drebbel verklaart dat hij nooit en nimmer zal hoeven te betalen
aan dit huis en dat Goltzius ‘alleen coper ende eygenaer gebleven es, enig eigenaar is.
In verband met de geplande emigratie naar Engeland kan Drebbel alleen schuldenvrij de Republiek verlaten.
In 1611 koopt Goltzius het aanpalend buurhuis, grenzend aan de Begijnhof, met een uitgang aan de
Bagynesteege, nu nr 61-63. Schilder Hendrick de Vroom (1562-1563), specialist in schepen en zee, is zijn
buurman. In diezelfde Jansstraat woont ook doctor Augustijn Jacobszn van Teylingen, (Alkmaar 1549 –
Haarlem 1625), zoon van Jacob van Teylingen (1516-1593), thesaurier, weesmeester en burgemeester in
Alkmaar. Zijn moeder, Maria Jansdr van Assendelft. Augustijn, voor apotheker opgeleid, actief als medisch
doctor, geneesheer en brouwer. Hij bezit een woonhuis en een bierbrouwerij, ‘het Bourgondische Cruys’ en
‘het Seehardt’ aan het Spaarne. De Alkmaarse Hillegondt Bartholomeusdr. van Teylingen (1551-1608) is in
Haarlem getrouwd met Dirck Jan de Witte, moutmaker en bierbrouwer in ‘de Witte Leeuw’.
Ondertussen in Engeland: In de nacht van 26 maart 1603 meldt vooraanstaand hoveling en diplomaat Robert
Carey (1560-1639), zich bij Holyrood Palace in Edingburgh in Schotland. Twee dagen eerder, direct na het
overlijden van koningin Elizabeth, om drie uur ‘s morgens, is hij te paard uit Londen vertrokken. Als eerste
brengt hij koning James VI van Schotland het bericht, dat hij tot koning James I van Engeland is uitgeroepen
en biedt hem zijn diensten aan. James benoemt hem onmiddellijk tot ‘Gentleman of the Bedchamber’. In
Londen wordt Roberts’ gedrag als onfatsoenlijk en respectloos beoordeeld en na aankomst van James in
Londen wordt Carey’s benoeming ongedaan gemaakt
26 mei 1603 wordt Drebbel ‘woonende allhyer binnen Haerlem’ genoemd in een contract tussen Jacob Goltz
(1574-1631), brouwer in Alkmaar - zijn schoonbroer - en Willem Claeszoon Brammer en Jan Janszn,
brouwers ‘in den Eenhoorn aan de Baekenessergraft’ in Haarlem. Drebbel staat borg voor Fl. 350,-. Jacob
Goltz importeert waarschijnlijk Haarlems bier in Alkmaar.
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In Alkmaar schrijven Ysbrandt van Rietwijck en Cornelis Drebbel in 1604 in het Album Albicorum van arts /
alchemist Daniël van Vlierden (1572-?). Over Van Vlierden is weinig bekend. Afkomstig uit de Meijerij van ’s
Hertogenbosch, studeerde hij waarschijnlijk in Leiden. Er zijn ook opdrachten uit Haarlem en Dordrecht in
zijn album opgenomen. Zijn vriendenkring is geletterd; inscripties in het Latijn zijn legio en worden
afgewisseld met tekstjes in het Grieks, Hebreeuws, Frans, Italiaans en Arabisch.
Drebbel schrijft in het Dietsch, de volkstaal en taal van de Republiek.

•

Drebbel; zijn Octrooien
Cornelis Drebbel schrijft geen ambitie te hebben om ‘groote Boecken te schrijven’. Hij houdt zich liever bezig
met pragmatische, praktische, nuttige zaken. Drebbel’s octrooien en inventies zijn vooral geïnspireerd door
en gerelateerd aan zijn in zijn traktaten beschreven natuurfilosofie; de ontsluiering, het begrijpen en
toepassen van de krachten van de natuur.
Drebbel, natuurfilosoof, bedenker en bouwer van wat hij noemt: ‘levende instrumenten’. Zijn constructies,
inventies en innovaties omvatten toepassingen op het gebied van meet-en-regel techniek, pneumatica,
optica, chemie, scheikunde, hydraulica, fysica, pyrotechniek; slimme combinaties van deze disciplines.
Veel van Drebbel’s innovaties zijn ‘ooit‘ al eens uitgevonden, maar vergeten.
Bij de Staten-Generaal, die na 1588 functioneert als Regering van de Verenigde Nederlanden, registreert
Drebbel drie octrooien. De onderwerpen zijn een indicatie van de activiteiten die hem in het vervolg van zijn
werkzame leven zullen bezighouden: onderzoek naar en toepassing van de fundamentele wetmatigheden
der natuur en de vertaling daarvan in bruikbare, nuttige zaken.
Vooral de praktische toepassing van het effect van drukverschillen van warme en koude lucht en de optiek,
hebben Drebbel's belangstelling. Zijn kennis van deze materie vormt de basis voor veel van zijn innovatieve
constructies en vindingen. Drebbel registreert in 1598, hij is dan 26 jaar, bij de Staten-Generaal de volgende
octrooien:
‘een middel ofte instrument omme 't versch water in grooter quantiteyt, by maniere van
fonteyne uuyt het laech in der hoochte van XXX, Xl, L oft meer voeten deur looden
pypen te leyden ende opwaert te brengen’
en
‘een horelogie oft uuyrwyser twelcken den tijt van vijftich, LX, jae hondert oft meer jaeren
achter den anderen sal mogen gebruycken, sonder opwinden oft yet anders daertoe te
doen, soo lange de raden oft 't ander gaende werck niet versleten en zijn’.
In 1602 volgt een derde octrooi
‘omme alle roockende ende uuytslaende schoorsteenen bequaemelijck te doen
trecken’.
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De volledige teksten van deze octrooien zijn op www.drebbel.net in te zien.
In het Register of the Privy Council of Scotland21, wordt in 1611 een patent geregistreerd voor de winning
van zilver met kwikzilver, water en zand, dat wellicht ook aan Drebbel kan worden toegeschreven. In zijn
brief uit 1613 aan koning James biedt Drebbel aan om afgedankte zilvererts van de gesloten zilvermijnen in
Schotland te bewerken voor de winning van zilver en de opbrengst 50/50 te verdelen.
Drebbel; ‘de Edison in zijn tijd’.

bron: Genius; Great Inventors and Their Creations, free downloadable book via YouTube. www.goodreads.com door
Jack Challoner, Uitgever Carlton books, 2010.

•

Drebbel een soort Edison?
Passender is het om Drebbel te vergelijken met Nicolas Tesla (1856-1943), natuurkundige en uitvinder,
voorvechter van de toepassing van wisselstroom. Tesla verhuist in 1884 van Croatië naar de USA, werkt
daar samen met Edison, staat bekend als ‘de gekke geleerde’. Tesla patenteert zeer veel nuttige zaken, een
draadloos communicatiesysteem – wifi - in 1893 een aardbeving-machine, die de trillingen van de aarde
opvangt en omzet in elektriciteit en een energiesysteem, dat de energie uit het heelal betrekt.
Niet ‘zomaar’ naamgever van het personen-automerk Tesla en vrachtwagenmerk Nikola.
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•

Drebbel, prentmaker; etsen waar hij aan heeft gewerkt:

Het Salomon’s oordeel
Koning Salomon zit op zijn troon met zijn scepter in zijn hand. Voor hem staan twee vrouwen, die allebei een
zoon hebben gebaard. Een van die zonen is overleden. Op de grond het overleden kind. De soldaat met
zwaard, heeft de levende baby op zijn arm, waarop beide vrouwen aanspraak maken.
Salomon stelt voor de levende zuigeling doormidden te klieven, voor allebei een halve baby.
De ene vrouw knielt voor Salomon, zegt handenwringend dan liever het kind aan de andere vrouw over te
dragen. Salomon wijst hààr de baby toe; een Salomons’ oordeel. Tekst onderaan:
Quanta olim fuerit Solymi sapientia regis ostendit pervae vobis pictura tabellae
Hoe groot ooit de wijsheid is geweest van koning Salomon toont u de tekening op dit kleine blad.
K. Manderen Invent. C. Drebbel Sculp Latijnse tekst C. Schonaeus, Dresden Kupferstichkabinett A 38773.
Esther voor koning Ahasverus
Koning Ahasverus verstoot zijn eerste vrouw en kiest uit een groep aantrekkelijke dames, een nieuwe vrouw.
De ‘gelukkige’ wordt het Joodse weesje Hadassah. Esther wordt haar Perzische naam. Op de prent knielt
Esther voor koning Ahasveros; een oudere vrouw ondersteunt haar. De koning laat zijn scepter op haar
hoofd zakken als teken van genegenheid. Pendant van de prent met het Oordeel van Salomon.
Concidit impieta, tumidaeque superbia mentis,
Innocuis veniam pia dum regina precatur.
‘Ineen stort de goddeloosheid en de
hooghartigheid van een gezwollen geest,
terwijl de vrome godin om genade smeekt
voor de onschuldigen. R. de baudous excudit
K. Manderen Invent. Cornelius Drebbel Sculp.
Tekst C. Schonaeus; Dresden Kupferstichkabinett A 38774.
Ontwerper van de prenten: Karel van Mander,
etser/prentmaker: Drebbel, Cornelis Jacobsz.,
Tekstschrijver: Cornelius Schonaeus, uitgever
Robert Baudous, ca. 1575 - ca. 1659, geboren
in Brussel, woonde in Amsterdam ‘op ’t Nient’,
was ook ‘plaetsnyder’.
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De ‘Seven Consten22’
De Zeven Vrije Kunsten – ‘Septem Artes Liberales’ -. ‘Vrij’ -liber-; de vrije mens, die zich zal richten op
uitoefening van de wetenschap in strikte zin van het woord.

De zeven vrije kunsten vormen een
begrip dat al bij de klassieke filosofen
voorkomt. In tegenstelling tot de
dienstbare kunsten, de ambachten, die
door slaven werden uitgevoerd, worden
de vrije kunsten bestudeerd en
uitgeoefend
door
geleerden.
Astronomie, grammatica, retorica,
dialectiek, wiskunde, geometrie en
muziek: de vrije kunsten. Het afbeelden
van de vrije kunsten als allegorische
vrouwenfiguren is vooral in de 16de
eeuw populair.
De etsen van Drebbel met dit
onderwerp zijn in het Rijksmuseum, de
beeldcollectie van Alkmaars Regionaal
Archief
en
veel
musea
en
prentenkabinetten over de hele wereld
te vinden. De ets ‘Logica’ is in bezit van
het Los Angeles County Museum of Art
(LACMA). Harvard Art Museum bezit
Drebbel-etsen met het onderwerp
astronomie en geometrie en Esther
voor Ahasverus.

Alle zeven etsen in detail, met op enkele prenten, rechtsonder, het monogram van Drebbel
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Grammatica

Onderschrift:
‘A me principia, et magnarum exordia rerum
sumuntur, doctas hinc fit progressus ad artes’.
‘Door mij worden de beginselen, en de aanhef tot
grootse dingen bijeengebracht; en vandaar uit
moge men vorderingen maken naar de geleerde
kunsten toe’.
Op de achterwand in de tekening de tekst:
Cornelis Drebbel fecit et ecud. De onderwijzeres
wijst een leerling de letters van het alfabet op
een leesplankje aan. Een oudere jongen kijkt
over haar schouder mee. Op de plaat zijn later
de namen C. Schonaeus – van het Latijns
onderschrift - en A. Blooteling (1640-1690),
tekenaar, etser en graveur uit Amsterdam
toegevoegd. Bron: Rijksmuseum en Museum
Boijmans, Rotterdam

Rekenkunde - Arithmetica

Onderschrift:
‘Praecipuas partes tribuit primasque mathesis,
jure mihi, muneros certa ratione docenti’
‘De wiskunde deelt op in uitgelezen en eerste
onderdelen, terwijl zij mij in rechte de zekere
oorsprong van de cijfers onderwijst’.
Arithmetica, hier verbeeldt als een aantrekkelijk
blonde godin, onderricht haar jonge leerling. Met,
om onduidelijke redenen, half ontbloot lichaam
en borst.
Opmerking: De Amerikaans/Britse schrijfster
Grace Dane Mazur merkt op dat het cijfer negen
ontbreekt23!
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Logica

Onderschrift:
‘Discerno a falso couto discrimine verunt, res dubiae
per me docta ratione probantur”.
“Ik maak onderscheid tussen de valse maatstaf en de
ervan afwijkende waarheid, twijfelachtige zaken
worden door mijn onderlegde rede getoetst.
Logica zit op een stoel en disputeert met een
oudere man met baard. Ze telt haar argumenten
aan haar vingers af. Op haar schoot ligt een
opengeslagen boek. Onderschrift in het Latijn door
C. Schonaeus. Rijksmuseum.

Retorica

Onderschrift:
‘Per me formatur facundae gratia linguae, etherei
qua dii, regesque ducesque moventur’.
‘Door mij wordt een taal gevormd welsprekend door
haar gratie, waardoor de goden in de hemel
evenzeer als koningen en hertogen worden
ontroerd’.
Retorica, met lauwerkrans en een caduceus (staf
van een heraut, boodschapper), in gesprek met
een oudere man. De man schrijft iets in een boek.
Latijns onderschrift door C. Schonaeus.
Rijksmuseum.
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Musica

Onderschrift:
‘Jucundo tristes oblecto carmine mentes,
depelloque graves curas, relevoque labores
‘Ik beur de treurende geesten op door mijn
oordeelkundige zang, de zware zorgen verdrijf ik en
ik verlicht het zwoegen’.
Musica speelt op een virginaal en zingt erbij. Een
man, kind en een vrouw zingen bij kaarslicht uit
een muziekboek. Aan de muur hangen
muziekinstrumenten. Met een onderschrift in het
Latijn door C. Schonaeus. Rijksmuseum.

Geometria – Meetkunde

Onderschrift:
‘Terrarum tractus, et latas emtior oras, ingenio
gaudens subtili, et acumine mentis’.
De omtrek van de continenten en de uitgestrektheid
van de kusten meet ik, mij vermeiend in een subtiele
kunde en in een spitse geest.
Meetkunde zit aan tafel en meet de afstand tussen
twee plaatsen op een globe. Een geleerde leest haar
iets voor uit een boek. In de kamer liggen boeken en
linialen verstrooid. Met een onderschrift in het Latijn
door C. Schonaeus. Rijksmuseum.
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Astronomia
Onderschrift:
‘Ardua stelliferi perlustro sydera coeli, Et ruteli
(recte: rotuli?) scrutor sublimes etheris orbes’.
De sterren hoog in de sterrendragende hemel
observeer ik en ook de verheven cirkel-banen in
de hemel worden door mij nauwgezet onderzocht
Schaarsgeklede dame met armillarium – astrolabium - symbool van geleerdheid.
Het instrument wordt gebruikt bij landmeten en
navigatie op zee, en bij sterrenkunde om de hoek
te meten van de horizon tot het te meten
hemellichaam. Op deze gravure wordt de
astronomie gesymboliseerd door een vrouw, die
naar de sterren kijkt. Om haar nek een ketting met
de zon en de maan, in haar hand het armillarium.
Tussen haar knieën, een grote hemelglobe met
tekens uit de dierenriem. Door het venster zie je
een toren en een aantal sterren aan het firmament.
Achter haar zit een man naar de sterren te kijken.
De twee zitten in een kamer met diverse boeken.
Gaat het om een geleerde, een sterrenkundige?
Onderschrift in het Latijn door C. Schonaeus. Rijksmuseum.
Serie de Vijf Zintuigen24

De ‘Vijf Zintuigen” naar het belang van het waarnemen, de directe
ervaring van de natuur. De eerste vier prenten uit deze serie zijn in 1596
gegraveerd door Nicolaes Janszn Clock (1575-1622?), die gelijk met
Drebbel aan de Academie in Haarlem studeert.
Gravure nummer 5, de Tastzin, het Gevoel, is getekend door Cornelis
Drebbel (fecit), naar ontwerp van Henr(ick). Gol(tzius). (Inven(tit),
gegraveerd en gedrukt door Petrus Oue(rraat) (excud(it). Overraat gaf
regelmatig prenten van Atelier Goltzius uit. Is deze serie ook uitgegeven
door Hendricks’ broer, Coenraed (Conrad) Goltzius (overl. c. 1617), die
in Keulen woont?
Tastzin: Personificatie van het Gevoel. De voorstelling: ‘de vrouw wordt
in haar voet gebeten door een slang, een schildpad kruipt over de grond,
een spin weeft haar web in een boom. Op de achtergrond de zee waar
enige schepen in striemende regen met heftige storm worstelen. De
schildpad staat voor de liefde, de trouwe echtgenoot, die altijd thuis is,
Onderschrift: ‘Illicito Cypriae sensu moueâre caueto; Sic tamen haud fines Tactus transcendet honesti,
Serpentis morsu nam magis ille nocet. Si modus in reliquis sensibus aptus erit’.
‘Zorg dat je niet uit je evenwicht raakt door de ongeoorloofde zinlijkheid van de Cyprische (Venus), want die
richt meer schade aan dan een slangenbeet. Op die manier zal de tastzin de grenzen van de eerbaarheid
beslist niet overschrijden wanneer bij de overige zintuigen de juiste maat wordt gehouden’.
De slang verwijst naar Adam en Eva die verleid worden door de slang om een hapje van het verboden fruit
te nemen. De schildpad is mogelijk het symbool van de liefde; een trouwe echtgenote die altijd thuis zit.
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Drebbel tekent, eigenhandig, déze prent, de Tastzin, in de serie de Vijf Zintuigen. Het Rijksmuseum, de
Biblioteca Nacional de España en de Engelse Royal Collection Trust25 hebben deze prent in de collectie.
De prenten ‘Tastzin’ en ‘het Gezicht’ waarschuwen voor en verwijzen naar amoureuze verwikkelingen, ‘de
begeerte des vlezes….’
Uit een serie de Vijf Zintuigen, de prent ‘het Zicht’, in 1596 gegraveerd door Jan Saenredam, naar ontwerp
en tekening van Hendrick Goltzius. Afgebeeld de ietwat wellustig en ondeugend kijkende Cornelis, die de
fraaie borst van zijn verloofde, Feijtgen (Sophia) Goltz beroert.

Linksonder, de kop van een lynx, bekend om zijn goede ‘zicht’. Onderschrift door Cornelis Schonaeus:
Dum male lascivi nimium cohibentur ocelli. In vitium preceps stulta inventa ruit.
Zolang de wellustige ogen niet zorgvuldig in toom worden gehouden,
ruïneert de dwaze jeugd zichzelf.
Bron: Rijksmuseum en Museum Boijmans, Rotterdam.
Deze prent stond op 18 juli 2015 op de voorpagina van de Bijlage Persoonlijk van het Financieele Dagblad,
zonder vermelding van de naam van de afgebeelden.
De ‘stralende zon en adelaar’, die Goltzius op zijn vroegere prenten met onderwerp ‘het Gezicht’ afbeeldde,
ontbreken.
Clock graveert in 1597 de serie ‘de Elementen’, waarbij de Aarde wordt afgebeeld als een boer met
landbouwwerktuigen en een kruik water, de Lucht als een jager met jachtvalk, Vuur is een smid en Water
een visser. De andere vier prenten in deze serie tonen nog schaarser geklede dames, die niet op Sophia
lijken, met geïnteresseerde heren.
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Serie de Antieke Goden
Claus Braau is in dezelfde tijd als Cornelis Drebbel, leerling en werknemer in Haarlem op het atelier van
Hendrick Goltzius, waar ook Hendrick’s broer, Conrad Goltz actief is.
Gezocht wordt nog naar bewijs dat Braau en Drebbel in 1598 meegewerkt hebben aan de gehele serie van
20 prenten naar ontwerp van Karel van Mander, een mixture van Griekse en Romeinse goden.
‘Saturnus, de Romeinse godin van de vruchtbaarheid en gade van Saturnus, de godin van de vruchtbaarheid
Opis, Jupiter, Juno, Neptunus, de moeder van Hercules, de nereïde Thetis, Pluto, de godin van het dodenrijk
en de landbouw Proserpina, Mars, Venus, Hercules, dochter van Zeus en Hera en godin van de jeugd Hebe,
Mercurius, Ceres, Apollo, Daphne, Bacchus, Ariadne, Vulcanus, Pallas’.

Godin Juno, heerseres van de hemelen.

Onderschrift:
‘Sum soror, et coniunx Jovis, et regina Deorum, Diuitysque
potens. fac nostrum numen adores’.
‘Ik ben de zuster en echtgenote van Jupiter en de koningin der
goden; Met goddelijk macht. Zorg dat jij onze macht aanbidt’.
Bron: Rijksmuseum
Godin Juno, op haar rug gezien, staande in een nis. Op de grond staat naast haar een pauw, symbool voor
schoonheid, waakzaamheid en vernieuwing. In haar hand een granaatappel, symbool van vruchtbaarheid,
want vol zaad en een scepter met erop een koekoek, symbool voor de bedrogen echtgenote. Als vrouw van
oppergod Jupiter draagt zij een kroon. Rechtsboven een kistje met geld. Onder aan de prent een Latijns vers.
Dit is de vierde prent uit een genummerde, twintig delige prentenserie met goden uit de klassieke oudheid.
De gravure is gemaakt door Cornelis Drebbel - CD Schulp. - naar ontwerptekening van Karel van Mander KM. fuuent - met Latijns onderschrift van Cornelius Schonaeus; gemonogrammeerd; rechtsonder
genummerd '4'. Juno werd ook verbeeld als een van de vier elementen; de Lucht.

Maakt Drebbel deze ets om in 1597 zijn huwelijk met Feijtgen Goltzius te gedenken?
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De Romeinse godin Juno26 komt voort uit de Griekse godin Hera, is getrouwd met haar broer, de Griekse
oppergod Zeus. Bij de Romeinen is Juno getrouwd met haar tweelingbroer Jupiter, koning van de goden en
heerser in het universum. Juno is een dochter van Saturnus. De drie belangrijkste Romeinse goden: Jupiter,
Juno en Minerva, godin van de wijsheid, handel, kunst en poȅzie, door Ovidius getypeerd als ‘de godin van
duizend dingen’, vaak afgebeeld met een uil. Juno, koningin van de hemelen en aarde, een voorbeeld voor
en beschermende godin van de Romeinse vrouw, de matrone, godin van de vruchtbaarheid, die bij
bevallingen wordt aangeroepen. Juno Nupta, getrouwe eega van oppergod Jupiter; Juno Augusta, bechermvrouwe van de keizerin. Diverse bijvoegsels wijzen op haar rol bij een huwelijk: Juno Lucina, godin van het
maanlicht, Juno Curitis, al in ere bij de Sabijnen, een volk dat voor de stichting van Rome al in die regio
woont. De Sabini vereren Juno als godin van het huwelijk.
Dan zijn er Juno Domiduca, zij begeleidt de bruiloftstoet van het huis van de bruid naar de bruidegom, Juno
Pronuba, draagt de bruid over aan haar toekomstige echtgenoot,
Juno Unxia brengt geluk en voorspoed in het huis van het bruidspaar, Juno Iuga, met haar zegen zal het
nieuwe echtpaar als twee ossen onder hetzelfde juk zijn.
Juno, koningin van de goden met een aan haar gewijde tempel, door ganzen bewaakt, op het Capitool. Ook
aan Juno gewijde tempels op het Marsveld - Campus Martius - naast de tempel gewijd aan Jupiter en in
Circus Maximus, het grote stadion in Rome.
Juno Regina, de godin die licht en leven brengt, haar hulp wordt ingeroepen voor en bij de geboorte van
kinderen. Op de eerste dag van de maand maart, begin van de wassende maan, in de Romeinse tijd
Nieuwjaarsdag, werd tijdens een groot feest aan Juno geofferd. Eerbare vrouwen kregen cadeau’s van hun
echtgenoot; er werd gebeden voor huwelijksgeluk.
De maand Juni is naar haar vernoemd en een groot feest vindt plaats in naam van Juno Moneta. Haar tempel
stond op de plek waar het geld werd gemunt, munt, money, afgeleid van moneta. Na de verovering van
Carthago wordt de eredienst voor de godin Juno Caelistis vandaar overgebracht naar Rome.
De bescherm-godin van de stad Carthago, de maagd Juno Caelistis heeft daar de regie over de hemel, de
sterren, bliksem en regen. Juno draagt een gouden kroon en gouden scepter. Soms wordt Juno afgebeeld
met een geitenvel, een schild, speer en strijdwagen en een aantal slangen aan haar voeten en een schatkist
met muntgeld.
De godin, zeenimf Thetis, tegenhanger van de god Neptunus, recht- en
links-boven, een drietand en schelp. In haar hand houdt ze een roeispaan.
Aan haar voeten een gevleugelde, nogal kwaad-kijkende vis. Onder de
afbeelding een Latijns onderschrift toegeschreven aan Cornelius
Schonaeus. Prent nr. 6 van de genummerde, twintig delige prentenserie
met goden uit de mythologie, de klassieke oudheid, uit 1598. Gravure door
Nicolaes Braeu naar ontwerptekening van Karel van Mander.
De beschrijving van deze prent in de Europeana collections 27 noemt de
assistentie van Cornelis Drebbel,
Het Noord-hollands Archief bezit de kopergravures uit de serie
‘Moraliserende genretaferelen door C. Braeu, gemaakt rond 1600.
Prent nr. 1, vier dorpsbewoners met een spiegel en een bril, links- en
rechtsonder gesigneerd door Carl van Manderen inventor; Claus Braaw
sculpsit - [Keulen]: Conradt Goltz excudit.
Prent nr. 2 en 3, Carl van Manderm inventor, Claus Brauw sculptor, Conrad Goltz impressor.
Prent nr. 4, Dronkaard in een sloot’, uit de serie vermeldt Carolus Manderinus inventor (Van Mander, Nicolaus
Brauius fecit, Conradus Goltzius excudit.) De prenten zijn bedoeld voor de Europese markt, met de spreuken
in het Frans, Duits en Nederlands28.
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Nog een uitgave van Conrad Goltz uit Keulen, waar hij prenten met Duitse teksten voor de Duitse markt
verkoopt

Voorstelling: een weduwe vraagt aan haar nieuwe man, die een
korf vlecht, geld voor haar zoon.
Onderschrift:
‘Die Witwe ich getraut hab recht Bei der ich jetzt , Korblein flecht.
Dem buben alzeit vil gebricht , Durch Sie mich oft viel geld
aufgespricht (?)’.
Corn elis Drebbel inu. -Inventor-; Claus Braaw sculpsit; Conradus
Goltzius excud.
Bezit van het Herzog Anton Ulrich Museum29, Braunschweig.
Gravure in koper, gedateerd 1588-1622.
Vreemd is dat Drebbel met zijn volledige naam op de prent staat en niet met zijn monogram CD als op alle
andere prenten van zijn hand. Deze prent is opgenomen in een druksel van Haarlemmer Claes Andrieszn
Braau 30 (1636-1707, Braaw, Braauw) katholiek, drukker, boekverkoper en uitgever, van 1674 tot 1705
gevestigd in de Korte Begijnestraat met het uithangbord 'In 't Schrijffboeck' in Haarlem. Hij is in 1667
ingeschreven als lid van het in 1616 opgerichte Boekdrukkers en Boekverkopers gilde, waarvan hij een
aantal jaren deken is. Braae hergebruikt houtblokken van Christoffel van Sichem II en ornamenten van Van
Wesbusch en etsen van zijn naamgenoot, Claes Braae en kan zo zijn boeken op een goedkope manier van
illustraties voorzien31.
Braau geeft als plaats van herkomst van zijn uitgaves Amsterdam - índe Calverstraat - Antwerpen, Leuven,
Leiden aan, terwijl hij in Haarlem drukt. Was dat om censuur vanwege zijn katholicisme te omzeilen?
Opdracht van de Burgemeesteren achtervolgende die Resolutie der Vroedtschappen deser Stede
hebben willen doen snijden een Plate van deser Stede aen Cornelis Iacobsz[oon] Drebbel.
In het jaar 1597 krijgt Cornelis Drebbel opdracht van de ‘heeren Burgemessteren deser Stede van Alckmaer’
de gedetailleerde plattegrond van Alkmaar te maken. Daarvoor heeft hij ‘een Pourtracte en platte forme van
dese stede’ nodig. Adriaen Thönissen, "Stercktebouwmeester der Vereenighde Nederlanden en zijn zoon
Dirk Adriaenszn die de achernaam Schelven neemt, worden door de ‘Heeren Burgemeesteren’ verzocht
‘om den voorn[oemden] Cornelis Iacobs hier toe te helpen en[de] te assisteren, dat
welck ick, schrijft Adriaen’, ter cause van dien niet en hebbe connen weijgeren, maer
in alles mijn uuterste vlijt en[de] devoir gedaen, en[de] met gheen cleijne moeijten daer
inne gebesoingieert en[de] gevackeert, sulx dat die Plate deur ’t selve behulp ten vollen
effecte gebracht is’.
In februari 1599 door tresorier Dr. Adam van Foreest, tresorier der Stede Alckmaer, wordt uibetaald aan
Adriaen - besoingie in stuck van mijne ampte vant landtmeterschap bij den Hove van Hollandt geadmitteert
- en zoon. De opdracht is ondertekend door de vroedschapsleden Jan Corneliszn Comans en Doede Janszn
Medemblick.
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Linksboven: het Wapen van Alkmaar, gekroond met lauwerkrans en de afbeeldingen van een karnton en
een aantal kazen. Twee gevleugelde leeuwinnen met op hun kop op wat tarwehalmen, flankeren het Wapen.
Uit hun borsten spuit melk.

ALCMAER vermaert, leyt wel bewaert
rondt om met Meeren seer pleysant:
oock met schone weyden, zaedland vӑ beyden
En veel treffelycke dorpen wel bemant
Van elcker cant, comt lyftocht in ouer vloet:
De Soutnering die Stadt oock florerӗ doet.
Linksonder: in de klederdracht van de stad Alkmaar (?), twee inwoners. De man biedt de dame een roosje
aan; op de achtergrond wat scheepjes.
Rechtsonder: een cartouche met een gedicht in het latijn, ondertekend met ‘I.T.’ wat staat voor Johannes
Ant(h)onides, (Jan Theunisz (Alkmaar 1569-1640 Amsterdam), motto ‘Jaecht nae t' best’ bijnaam
Alckmarianus.
Haec illa Alcmaria est lacubus praelustris amoenis,
Quam Virtus celebrem facit orbi
Structuris ornata, situ iucunda salubri,
Phoebo sacra. Sacraeque Dianae
Pascua quam cingunt, grato et pomaria fructu,
Atque aptanda trionibus arva.
Invictis Invicta viris; hic agmina quondam
Bellaces posuere Batavi
Hic Frisiae fulsere acies, pulsaeque phalanges,
Indorum Domitoris et Aphrûm.

30

Op deze kaart ziet U Alkmaar, beroemd wegens lieflijke meren,
om zijn moed in de wereld geprezen.
Fraai met gebouwen gesierd, geliefd om zijn heilzame ligging,
aan Apollo gewijd. En Diana
heeft het met weiden omringd en met boomgaarden vol zoete vruchten,
en met akkers door ossen te ploegen.
Onverslaanbaar door onverslaanbare kracht hier formeerden
eens Bataven hun strijdbare legers.
Hier ook flitste het Friese zwaard dat de legers verjoeg van
hem die Indi’’ en Afrika temde.

Betalingsordonnantie32 en kwitantie voor werkzaamheden verricht door de landmeters Adriaan Anthonisz.
en Dirck Aeriansz [Schelven], met bijgevoegde declaratie van Adriaan Anthonisz voor het vervaardigen van
een plattegrond van Alkmaar ten behoeve van de vervaardiging van een gravure van de stad door Cornelis
Jacobsz Drebbel, 1599.
Wij ordonneren doctor Adam van Foreest tresorier der stede Alcmaer te betalen in handen
van m[eeste]r Adriaen Anthonisz[oon’] en[de] Dirck Aeriansz[oon] Lantmeters, die som[m]e
van drie hondert ses en[de] vijftich guld[en] ter cause dat zij niet alleene alle des stadt
Landen gemeten en[de[ daer van een caertbouck gemaict hebben, maer oick
v[er]scheyden Lijnbanen en[de] andere p[ar]tijen gemeten en[de] den stadt ten dienste
gestaen hebben, mitsgaders een pourtraicte en[de] platte foerme van dese stadt daer nae
die plaet gesneden en[de] gemaict en[de] den plaetsnijder in veel saken behulpelick es
geweest, nae breder Inhouden van de specifficatie hier aengehecht. Ende mits desen
overleveren[de], men salt u doen passeren in Rekenin(ge?) actum den XIen february Anno
XVc negen en[de] tnegentich. (A.C.?) Coomans en Doede Medenblick sst [subsripsit]
Welcke som[m]e van IIIc LVI guld[en] ter cause v[oor]s[eit] wij m[eeste]r Adriaen
Anthonisz[oon] en[de] Dirck Asrianss[oon] v[oor]s[eit] bekennen mits desen ontfangen te
hebben uuyt handen van[den] v[oors]s[eiden] d[octor] Adam van Foreest tresorier ter (?)
hantscriften hier onder gestelt ten daege en[de] Jaere v[oor]s[eit].
AdriaenAnthoniszoo[n] Dirck Aerianssoon Schelven
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Andere declaratie van mijne gedaen besoingie ter instantie en begheerte van mijn heeren
Burgemeesteren deser Stede van Alckmaer
Also mijn Heeren die Burgemeesteren achtervolgende die resolutie der Vroedtschappen
deser Stede hebben willen doen snijden een Plate van deser Stede aen Cornelis Iacobsz
Drebbel dat welck voor hem niet en was practicabel sonder te hebben een Pourtraite en
platte forme van dese stede, so ist dat ick bij die Heeren Burgemeestere ben verzocht om
den voorn Cornelis Iacobs hier toe te helpen en te assisteren dat welck ick ter cause van
dien niet en heb connen weijgeren maar in alles mijn uuterste vlijt en devoir gedaen en met
gheen cleijne moeijten daer inne gebesoingieert en gevacheert sulx dat die Plate deur t’
selve behulp ten vollen effecte gebracht is. Ende also wel reden is dat mijn oock werdt
behoorlicke contentement gedaen van dese mijne gedaen besoingie in stuck van mijne
ampte vant landtmeterschap bij den Hove van Hollandt geadmitteert, so heb ick wel willen
dese Declaratie aen mijn Heeren Burgemeesteren overleggen versouckende hier van
Ordinantie welx begrotinge ick stelle ter discretie van mijn Heere
Voor dese toegevoegt … Adriaen Anthoniszoon
(in ander handschrift hieronder:) voor dese moeyten es hem toegevoecht XXX g[ul]d[en]

In het midden van de kaart, op de gewelfde Stenenbrug aan het einde
van de Langestraat, bij de Mient staan twee mannen op de
kompasroos.
Zijn dat Cornelis Drebbel en Adriaen Anthoniszn (1541-1620 Alkmaar),
landmeter en vesting-bouwer; Stercktebouwmeester der Vereenighde
Nederlanden?33

Bij de ster, het tweede huis vanaf de Huigbrouwer-straat, het
geboortehuis van Cornelis Drebbel, Verdronkenoord (nu nr. 141).

Drebbel verdiende waarschijnlijk goed geld met zijn kaart van Alckmaer, die door hem zelf of door ‘afsetters’
natuurgetrouw, huisje voor huisje, werd ingekleurd.
Godsdiensttwisten in Alkmaar
Na 1600 ontbrandt in Alkmaar de felle strijd tussen de Remonstranten, de rekkelijken (Arminianen,
bijgenaamd Bavianen) en Contraremonstranten, de preciezen (Gomaristen, bijgenaamd Slijkgeuzen).
Onderwerp van hun ruzie: de predestinatie, de voorbestemming die volgens de ‘preciezen’ al vastligt bij je
geboorte. Je gaat naar de hemel of naar de hel. De rekkelijken zijn aanhangers van de leer van Jacob
Hermanszn - Jacobus Arminius, in 1603 benoemd tot hoogleraar in Leiden, die de predestinatie - de
goddelijke uitverkorenheid - verwerpen. Volgens de remonstranten kan je wel degelijk je lot veranderen
door vroom en ingetogen te leven.
De preciezen, orthodoxe gelovigen - de contraremonstranten, aanhangers van François Gomaer /
Franciscus Gomarus (1559- 1609) - van 1594 tot 1611 hoogleraar theologie in Leiden, zien de predestinatie
als een onveranderbaar door god besloten gegeven.
Remonstrants dominee Adolphus Venator (De Jager, c. 1565-1619), in 1597 in Alkmaar benoemd, krijgt al
in 1603 problemen met de ‘regtzinnige geestelijken’ als hij in 1603 met zijn studenten bij hem thuis het
toneelstuk Andria opvoert, geschreven door de vrijgemaakte slaaf, in Rome populaire blijspeldichter Publius
Terentius Afer (c. 190-159 vChr.) Afer verwijst naar zijn afkomst uit de provincie Afrika.
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in 1608 verhardt het conflict met zijn Alkmaarse collega Cornelius Hillenius (Cornelis van Hille, 1568-1632),
contraremonstrant. Zij bestoken elkaar vanaf de kansel en met pamfletten. Venator schrijft in 1610 het
Nootwendigh historisch verhael tegen Hillenius die op dit Lasterboeck antwoordt met zijn boek over de
Provisionele ontdeckinghe en miisslaghen van Venator.
De rekkelijken denken daar anders over. Zij winnen van de preciezen, maar dat is tijdelijk. De precieze,
onverdraagzame en intolerante, in 1596 in Alkmaar benoemde predikant Cornelius Hillenius (Cornelis van
Hille, 1568-1632) verliest het in eerste instantie van de humanistische, in 1597 in Alkmaar benoemde
predikant Adolphus Venator (Adolf de Jager, 1565-1619). Van Hille verhuist, na zijn ontslag in Alkmaar
naar Koedijk waar iedere zondag een groot aantal volgelingen uit Alkmaar zijn diensten bijwonen.
‘Slijkgeuzen’ worden ze genoemd, vanwege het modderige pad dat van Alkmaar naar Koedijk leidt.
De Republiek onderhoudt goede betrekkingen met koning James VI van Schotland. De Staten zenden enige
afgevaardigden om de doop van James’ zoon, kroonprins Henry bij te wonen.
‘Missive van Adriaan Damman, Agent van de Republiek in Schotland, Aan Johan van
Oldenbarnevelt van 29 Juli 1594, betreffende de Ontvangst van Buitenlandse Gezanten
Voor de Doopplechtigheid van Henry Frederick, Prins van Schotland, Het Verzoek Aan de
Republiek Om Grotere Cadeaus’.
Vlaming Adriaan Damman, een ‘ghetrauwe patriot’, voorheen rector van de Latijnse school in Gent, is als
leraar Latijn in Schotland beland met de geheime opdracht om James Stuart te verleiden meer troepen naar
de Lage Landen te sturen.
Drebbel in Middelburg
Een aanzienlijke stadsuitbreiding met
nieuwe poorten en muren wordt rond 1600
in Middelburg afgerond. Cornelis Drebbel
krijgt de opdracht om bij de Noorderpoort
een fontein te bouwen, die waarschijnlijk
ook als verswater-voorziening zal dienen.
De 'Stadts extraordinaire rekeninghe van
de Imposten' van Middelburg over de
periode 26 april 1600 tot 25 april 1601
meldt: ‘Betaalt Cornelis Drebbel over de
reste ende volle betalinghe van alle tghene
hij aen de stadt voor date van desen heeft
gewrocht ofte verdient, soo int maken van
de fonteyne buyten de Noordpoorte als
anders, blijckende bij quitancie, de somme
van XXXIII L VI sch.VIII gr.
Middelburg had veel bedrijvigheid aan de steden Veere en Vlissingen verloren, die al in 1572 de kant van de
opstand kozen. Na het beleg van april 1572 tot februari 1574 komt de uitgehongerde stad in handen van de
rebellen, de geuzen. Onder gezag van de nieuwe vroedschap neemt de bedrijvigheid weer toe. Vele ZuidNederlanders vestigen zich in de stad; bij de stadspoort worden gevluchte Brabanders ontvangen met gratis
bier en brood34. Na de inname van Antwerpen in 1585 door de Spaanse troepen, verhuizen nog eens een
groot aantal inwoners uit die stad naar Middelburg; zij worden per schip opgehaald uit Antwerpen. Ruim 60%
van de ongeveer 30.000 inwoners van Middelburg komt dan van elders. De nieuwe inwoners bouwen aan
een nieuwe toekomst en zorgen voor toename van de welvaart.
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De uit Antwerpen gevluchte Balthasar de Moucheron (1552-c.1630) begint handel te drijven met het
Moscovische rijk en sticht de stad Archangel aan de Witte Zee. De import van en handel in wijnen in de
Republiek blijft tot ca. 1650 een monopolie van Middelburg.
Aan het einde van de 16de, begin van de 17de eeuw is Middelburg, na Amsterdam, de belangrijkste
handelsstad van de Noordelijke Nederlanden.
De eerste glasfabriek - de fournaysse de christal- in de Noordelijke Provincies wordt in 1581 opgericht in
Middelburg, op de ‘Cousteensche dyk’ door glasblazer Govert van der Haghen uit Antwerpen. Govert krijgt
een subsidie van 100 gulden, vrijstelling van wachtlopen, vrijheid van belastingen en het privilege om
glaswerk volgens de Antwerpse methode te produceren. Om nieuwe werkgelegenheid te stimuleren worden
– op aantrekkelijke voorwaarden - Italiaanse glasblazers uit Antwerpen overgehaald om naar de stad
Middelburg te emigreren. Zij komen oorspronkelijk van het eiland Murano bij Venetië, waar vanaf de twaalfde
eeuw het glasbewerkingsambacht ver is ontwikkeld; rond 1550 is daar het kristalglas uitgevonden, geschikt
voor het maken van spiegels. In 1586 wordt Govert poorter van Middelburg, in 1597, als hij de fabriek gaat
vergroten, krijgt hij een premie van 250 gulden en geeft de stad de garantie dat zijn medewerkers niet mogen
vertrekken. In 1607 wordt in Middelburg nog een fabriek voor spiegels opgericht, onder leiding van Jan
Wambassaert en François Maclau, die voor de oude Seispoort een ‘overdecte bane om spiegele te wercken’
beginnen.
Als Drebbel in 1600/01 in Middelburg verblijft, werkt hij wellicht ook aan de ovens van de glasfabriek en
ontmoet vast de kundige glasblazers, leert van hen ‘hoe’ reflecterende spiegels te maken, maakt kennis met
de Middelburgse brillenmaker, die genoemd wordt als 'uitvinder' van het ‘verre gesight’, de telescoop;
Johann, Hans Lipperhey (c. 1570-1619), oorspronkelijk afkomstig uit Wesel.
Zacharius Jansen (1585-1632) wiens ouders vanuit Antwerpen naar Den Haag, waar hij wordt geboren, naar
Middelburg verhuizen, claimt ook de uitvinder van het verre gesight te zijn, maar dat is niet mogelijk. Pas
rond 1616 als Zacharias 31 jaar wordt, vestigt hij zich als lenzen- en brillenproducent in Middelburg. Zijn
zoon Johannes komt, 19 jaar oud, in de zaak. Johannes Zachariassen (1611-1656) getuigt dat Cornelis
Drebbel in Middelburg regelmatig zijn vader bezocht …

IJsvermaak op de stadsvest nabij
de Noordpoort te Middelburg

met op de achtergrond de SintPieterskerk en de Abdijtoren. c. 1600,
Frans Hogenberg naar een schilderij
van Adriaen Pietersz van de Venne
(1589-1662). Ca. 1620 (Middelburg,
Rijksarchief Zeeland).

Tijdens zijn verblijf maakt Drebbel ongetwijfeld kennis met Abraham Beeckman, kaarsenproducent en
constructeur van waterleidingen voor bierbrouwerijen. Beeckman, gevlucht uit Turnhout, komt via Londen
in Middelburg terecht. Zijn in 1588 in Middelburg geboren zoon Isaac Beeckman van Middelborch35 (15881637); motto: ‘van wonder tot gheen wonder’, brengt het van kaarsenmaker tot wis- en natuurkundige. Hij
is leerling van Simon Stevin, werkt als astronoom, meteoroloog, is de laatste periode van zijn leven rector
van de Latijnse school in Dordrecht. Isaac, zeer geïnteresseerd in het doen en laten van Drebbel, is de
inspirator van de jonge René Descartes. Hij bericht in zijn dagboek, Journael36, regelmatig over de inventies
van Drebbel en probeert de constructie en werking te reconstrueren.
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Misschien is Drebbel’s interesse in alchemie ook aangewakkerd door het In 1600 in Middelburg het uit het
Nederduits in het Latijn vertaalde boek van de mysterieuze wetenschapper Isaac Hollandus ‘Opera
Mineralis’. Citaat uit het leerzame hoofdstuk 10:

‘Maer om dat ick compassie met u hebbe soo sal ick u gaen leeren dye drye principale
particulaere Arcanen: te weten dat eerste door den Arsenicum, dat tweede door den
Vitriolum ende dat derde door den Anthimonium, uyt dye welcke drye ick u sal leeren
maecken de projectie op den mercurium ende op alle andere onperfecte metalen,.. en…
hyer niet van noode meer te verhalen daer af of te leeren, want ic heb se u hier vooren
leeren maecken… . ‘
Het eerste aan Hollandus toegeschreven werk verschijnt rond 1560. Rond 1600 zijn Hollandus’ werken, zoals
‘Alkimiae Principem sapientissimum Isaacum Hollandum’ wordt door wetenschappers in heel Europa
bestudeerd. Zijn boeken gaan over de diverse alchemistische experimenten, over destilleren en purificeren,
over de ‘Quinta Essentia’, de quintessense van mineralen, van wijn, bloed, urine, geeft recepten voor het
preparen van elixers uit aquafort, hoe edelstenen te maken uit glas, de preparatie van de steen der wijzen
en duiveluitdrijving. De lezer wordt aangemoedigd god te loven en goed te zijn voor de armen.
Of Hollandus echt heeft geleefd en wanneer is onbekend en als naar Hollandus wordt verwezen kan ook een
zoon, Johannes Isaaczn, of broer van Isaac worden bedoeld. Of hij Paracelsus inspireerde, die volgens
sommigen al zijn kennis van Hollandus had, kan niet worden aangetoond. Ook wordt beweerd dat Hollandus
na Paracelsus (†1541) leefde en niet in de 14e eeuw. Waarschijnlijk zijn zowel Hollandus, als Hermes
Trismegistus, schrijver van het ‘Corpus hermeticum37’, een verzameling Griekse traktaten uit de 2de-3de
eeuw na Chr., en de benedictijner monnik Basilius Valentinus, die werk van Drebbel in zijn eigen geschriften
opneemt, fictieve auteurs, schuilnamen.

In Middelburg zal Drebbel ook Jacob en Jan Boreel hebben ontmoet, die vanuit Vlaanderen naar Norwich
verhuizen en zich daarna in Middelburg vestigen. Jacob wordt burgemeester van Middelburg, is medeoprichter
van de VOC en heeft twee zonen, Pieter en Willem (1591-1668). Willem Boreel heeft belangstelling voor
natuurkunde, reist in het Midden-Oosten, gaat regelmatig, soms samen met Constantijn Huygens op zakenreis
naar Engeland waar hij in 1619 in Londen Drebbel opnieuw ontmoet.
❖
In vele steden van de nieuwe Republiek bruist het van innovaties. In Alkmaar worden slimme molens gebouwd. Lieven Janszn bouwt in 1582 de eerste oliewindmolen, die per schip uit zijn geboorteland Vlaanderen wordt geȉmporteerd38. Er volgen snel meer oliewindmolens op de bolwerken van de stad. Jan Jacobszn du
Bois bouwt in 1586 aan het Zeglis de eerste windpapiermolen ter wereld. In 1591 volgt de eerste hennepwindmolen waarmee hennep als grondstof voor zeilen en touw wordt geproduceerd. Gerrit Claeszn Schuijt vraagt
en krijgt een patent op een ‘volmolen’, waarmee wollen stoffen kunnen worden bewerkt. Ten noorden van het
Zeglis bouwt Cornelis Corneliszn van Uitgeest in 1595 de ’saechmolen t Juffertje, met alsulcke vrijheyt ende
gerechticheyt van winde39'. De ontwikkeling van het fluitschip in Hoorn in 1597 geeft de Hollandse scheepvaart
een geweldig concurrentievoordeel. Met één derde van de bemanning van een traditioneel schip wordt 3 x het
laadvermogen van een traditioneel schip vervoerd. De regering van de Republiek-in-wording stimuleert vooral
de handel en de verovering van gebieden in Azië, waar specerijen gedijen.
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Simon Stevin, Christoffel van Sichem, Adriaan van Roomen, Rudolf en Willibrord Snel
In het voorwoord van zijn boek De thiende -gepubliceerd in 1585- specificeert Simon Stevin (1548-1620) de
lezers, die hij in gedachten heeft: ‘Sterrekyckers, Landtmeters, Tapijtmeters, Wijnmeters, Lichaem-meters
int ghemeene, Muntmeesters, ende alle Cooplieden’. Stevin, in Brugge geboren, komt in 1581 vanuit
Antwerpen naar Leiden, wordt in 1590 adviseur van graaf Moritz von Nassau, die zich pas na het overlijden
van zijn oudere halfbroer prins Filips Wilhelm in februari 1618 ‘prince d’Orange’ mag noemen.
Stevin ontwerpt vestingwerken en legerkampen op wiskundige grondslag, stelt rond 1600 een
onderwijsprogramma op voor de ‘Duytsche Mathematique’, een ingenieursschool, gelieerd aan de
Universiteit Leiden. En, zegt Stevin: wetenschap moet onderwezen worden in de ‘ghemeentens
aengheboren tael’, de taal waarin Drebbel zijn traktaten schrijft. Stevin is goed bekend met Christoffel van
Sichem, in 1546 geboren, in Amsterdam, die in 1604 de houtsnede met het portret van Drebbel maakt. Van
Sichem, actief als graveur, boekdrukker en uitgever, trouwt in 1570 met Catalijne, dochter van Peter
Serwouters, ‘winckelier in alderhande sijdelakens’ te Antwerpen, die in 1568 van ‘om der Calvinisenise religie
dewelcke hij toegedaen was’ gevlucht is naar Bazel, waar Van Sichem een aantal jaren woont. Na een aantal
jaren in Leiden, waar hij voor vier jaar octrooi krijgt op afbeeldingen van de Zeilwagen van Simon Stevin,
woont Christoffel - figuersnijder - in Amsterdam ‘op den ‘Monckelbaensburghwal’ (Kalkmarkt) ‘in de Seylende
Windt-waghen’ (Wolvenstraat), ‘daer Sichem uithangt’ waar hij in 1624 overlijdt. Met die ‘zeilende ijsschuit,
een aerdich werck, genaemt den Wind Wagen / Daer ghy met langhs strant, in een uyr seven mijl vaert’
wordt tot Petten gezeild. Graaf Moritz en Hugo de Groot maken een tripje mee, maar schrijft Hugo, ‘de de
schrandersten van alle volkeren’ de Chinezen hadden al zo’n zeilwagen in gebruik. Fransman,
wetenschapper. astronoom en verzamelaar Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), de eerste biograaf
van Drebbel, was in 1606 zeer onder de indruk van zijn tochtje met per zeilwagen van Den Haag naar
Scheveningen.

J. de Gheyn, 1603

China 1593 (Princ. Works, V)

Zandvoorder speelwagen

Wiskundige, astronoom en filosoof Adriaan van Roomen (Adrianus Romanus, 1561-1615), geboren in
Leuven, professor aldaar en in Wȕrzburg en zijn leerling, astronoom en wiskundige Willebrord Snell van
Royen -Snellius- (c. 1580-1626) uit Leiden, bezoeken in het jaar 1600 de astronomen Tycho Brahe en
Johann Kepler, die werken aan het hof van keizer Rudolf II in Praag. Snell wordt door Tycho tot diens plotse
overlijden in oktober 1601, door hem onderwezen, leert het gebruik van de triangulatie - meten met behulp
van driehoeken - de driehoeksmeting, een methode, die al bij de Grieken bekend is.
Zijn vader Rudolph (1546-1613), professor wiskunde in Leiden, is overtuigd aanhanger van de denkbeelden
van de tijdens de Bartholomeus-nacht, in augustus 1572 vermoorde filosoof, onderwijshervormer, hugenoot
en humanist Petrus Ramus (geb. 1515). Hij had bij hem in Marburg gestudeerd en is net als Ramus en
Willebrord tegen de wijsbegeerte van Aristoteles, die in de scholastiek toonaangevend is. Naast wiskunde
behandelt Snell de optica en geeft hij in 1609 les over de verrekijker. Onder zijn leerlingen, Hugo de Groot,
Jacob Arminius (Jacob Hermanszn, 1560-1609) en zijn zoon. Arminius sr wordt predikant aan de Oude Kerk
in Amsterdam en in 1603 hoogleraar theologie in Leiden, waar het conflict over de ‘predestinatie’ met
hoogleraar Franciscus Gomarus ( François Gomaer; Brugge 1563 –1641) losbarst, dat bijna tot een
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burgeroorlog in de Republiek leidt. Arminianen -remonstrant en tolerant - tegen de Gomaristen, -contraremonstrant, intolerant-.
Drebbel; zijn Natuurfilosofische traktaten 40
Drebbel schrijft drie traktaten, die grote invloed hebben in zijn tijd, in vele talen worden vertaald en ruim
twee honderd jaar lang herdrukt, gelezen en geplagieerd worden. In 1604 komt uit:
‘Een cort Tractaet van de Natuere der Elementen ende hoe sy veroorsaecken den
Wint, Reghen, Blix-em, Donder, ende waeromme dienstich syn. Ghedaen door
Cornelis Drebbel ‘Alcmariensis’ (met portrait de l'auteur). T'Haerlem, Ghedruckt by
Gillis Rooman, op de Marckt, in de Vergulde Parsse. Anno Domini 1604’.
Onderzoeker Drebbel experimenteert in zijn huis aan de Conincxweg, in de aangebouwde loods die nog
steeds bestaat. Zijn bevindingen legt hij deels vast in zijn Cort Tractaet, zijn filosofie over de werking van de
natuur, beginnend bij het ontstaan van de wereld, de permanente beweging van de elementen door warmte,
koude, wind en storm en hoe de mens de natuur ten nutte kan maken. Citaat uit Drebbel’s traktaat ‘Van de
Natuere der Elementen’:
‘Ick ondersocht die Elementen, die my leerden de natuyre der Aerden, haren
Cristalijnen gheest, sach ick als een nevel, haer ghevervyede ziele ghelijck Bloedt,
haer standtvastich Lichaem, als een Cristael’.
In zijn traktaat van de Natuere der Elementen schrijft Drebbel over de ‘fierie spirit’, die hij tijdens zijn
onderzoeken en experimenten heeft ontdekt:
‘soo het lichaem des Salpeters gebroken ende ontbonden wordt /
door die kracht des vuers /
ende alsoo veranderdt in de natuyre des luchts’.
Hij toont het bestaan aan van ‘fierie spirit’ - zuurstof - en weet die ‘natuere des lucht’ kennelijk ook op te
slaan. In 1620 wordt de ‘spirit’ ingezet bij de tocht met Drebbel’s onderzeeboot.
Om zijn, op experimenten gebaseerde, benadering van de natuur duidelijk te maken, beschrijft Drebbel
in het vierde hoofdstuk het resultaat van zijn experiment met een vaatje, gevuld met water, dat tot
kookpunt verwarmd wordt, waarna de stoom in een glazen retort, kolf, wordt opgevangen. Een empirisch
experiment; de meest simpele pragmatisch demonstratie hoe de natuur onderzocht en gebruikt kan
worden. De retort moet van glas zijn, zo kan je zien wat er gebeurt. Het experiment vindt plaats onder
een boom, in de vrije natuur; een laboratorium of alchemistische werkplaats is echt niet nodig voor
dergelijke experimenten.

Illustratie uit de uitgave van een kort Tractaet van
de Natvere der Elementen
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Citaat uit Drebbel’s traktaat:
‘Soo sult ghy sien / soo haest als die lucht in‟t glas sal beghinnen warm te worden / winden
komen al borrelende uyt den mondt des Retorts / met bellekens door ‟t water / ende dit sal
gheduyren so langhe als de lucht warmer ende warmer wordt Maer wanneer dat van ‟t
vuer sult nemen / eñ die lucht begint kout te worden / so sal die lucht van binnen wederom
in een gaen / ende worden grof ende dicht / alsoo dat het Glas achtereenvolghende een
groot deel vervullen sal / met water / nae dat die lucht van te vooren heet gheworden /
ontsloten ofte ghedunt was / door de warmte des vuers’.
Nog een citaat:
‘En voorts achtervolgende wat die coude is / wat die oorsaeck van ’t Primum mobile, wat
die oorsaeck van de Son / hoe die beweeght / dê Hemel / alle Sterren / die Maen / de Zee
/ den Aertbodem / wat die oorsaeck van Eb / van Vloet / van Donder / van Blixem / van
Regen / van Wint / en hoe alle dinghen wassen en vermeerderen / verhopende hier door
anderen den wegh te wijsen / soo ick nae veel dolingh gevonden / op dat sy door cleynê
arbeydt / wonderlijcker dingen souden in ’t licht brengen.
Drebbel’s experiment is anti-Aristoteles, die heel anders denkt over de oorzaak van wind41. Er is een duidelijk
verband tussen Drebbel’s zoektocht naar de oorzaak van de beweging in de natuur en zijn poging om een
eeuwigdurende beweging te construeren, die op de eigenschappen van de natuur en elementen berust.
Het werk van Giambattista della Porta, die ook met hete lucht experimenteert,
kan tot Drebbel’s experiment hebben geleid. Della Porta is op zijn beurt
geïnspireerd door de Grieken, die ook met stoom en verwarmde lucht in de
weer waren. Zoals Archimedes van Syracuse (287-212 vChr.), die een
geweer dat met stoomkracht schiet ontwerpt, dat door Leonardo da Vinci
wordt nagebouwd. Of Heron van Alexandrië (c. 20-70 vChr.), die in 50 vChr.
de Aeolopile bouwt, een stoomturbine, die een rotatie van een as mogelijk
maakt. Aeolopile, vernoemd naar de Griekse god van de lucht en wind. Della
Porta’s in 1560 opgerichte Accademia Secretorum Naturae - Academie van
de Geheimenissen der Natuur- wordt op bevel van de jezuïeten en de
Inquisitie in 1578 gesloten.

Nog een citaat uit zijn traktaat ‘Van de Natuere’, waaruit blijkt dat Cornelis Drebbel een tolerant, wijs en vrede
-lievend mens is:
‘Wat sullen wy doen in danckbaerheydt, sullen wy Myrrhe of Wieroock offeren, of sullen
wy ons laten Besnyden, of den baerdt ende kruyn scheeren? sullen wy onsen stoel
verhooghen, ende in witte oft swarte kleederen prediken? Of sullen wy die sonder Godt
onwetende zijn, de onwetende met den Swaerde uytroeyen? of sullen wy Godts lof
uytroepen? of groote Boecken schrijven, ende hem een groote naem maeken?
Och Broeder, ist niet ydelheydt’?
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‘Onsen stoel verhooghen? Groote Boecken schrijven?’
De wereld wordt ook in de tijd van Drebbel overspoeld met boeken, vaak hele dikke ingewikkelde boeken,
meestal in het latijn, waarin in detail religieuze, magische en occulte zaken worden beschreven en
stellingen worden geponeerd. Over theologische onderwerpen, natuurfilosofie, het Hermetisme,
alchemie; de fabricage van het levenselixer en de steen der wijzen, hoe maak je goud, astronomische
voorspellingen, boeken met teksten, waardoor godsdiensttwisten, oorlogen ontstaan en worden
uitgevochten. Met teksten waardoor ‘andersdenkenden’ worden veroordeeld en geexecuteerd, ook in
Alkmaar, en de oorzaak voor gruwelijke moordpartijen op de bevolking op het platteland, van hele dorpen
en steden.
Het Cort Tractaet, uit 1604 is bewust in het ‘Niederlandisch’ en niet in het Latijn geschreven, zodat het werkje
ook de gewone man kan bereiken. Het Diets, het ‘Niederlandisch’, de éigen’ taal van de nieuwe Republiek.
Drebbel sluit in de inleiding van zijn ‘Cort Tractaet van de Natuere der Elementen’ aan bij de gedachten en
ideȅen van de humanist Dirck Coornhert. Drukker van Drebbel’s traktaat is Gillis Rooman 42 (Aegidius
Romannus), die met zijn ouders, vanuit Gent naar Engeland vlucht, tot 1610 actief is in Haarlem.
Aangekomen in Haarlem, in 1583, wordt Rooman leerling drukker bij de weduwe van stadsdrukker Anthonis
Ketel; trouwt in 1594 de weduwe, wordt officieel stadsdrukker van Haarlem, krijgt ‘de huijsinge naest de voirs.
Cellebroeders Convent, aen de Westsyde, zonder huyre te betaelen’. Als hij in 1604 voor Drebbel drukt zit
zijn bedrijf op de Marckt, in de Vergulde Parsse, waar ook papier, almanakken, schoolboeken voor de
Latijnse school en kaarten worden verkocht. De Alkmaarse stadsdrukker Jacob de Meester leert bij hem het
vak. Rooman geeft ook de boeken uit van Balthasar Schonaeus en Karel van Mander, zoals
‘De Harpe/ oft Des herten Snaren-spel.
Inhoudende veel stichtlijcke Liedekens:
Nu andermael door K. van der Mander ouersien/ verbetert/ ende vermeerdert’.

Gezicht op Haarlem vanuit het noorden, de Noordelijke Stadswal met de Grote of St.Bavokerk en de Janspoort. 1596 – 1596 Beeldcollectie gemeente Haarlem

Het ‘Cort Tractaet’ is Drebbel’s belangrijkste, meest uitgegeven en invloedrijkste werk. Van de eerste druk
uit 1604 circuleert waarschijnlijk een klein aantal exemplaren in beperkte kring. Om inbeslagname en
vervolging te voorkomen? Van de eerste uitgave uit 1604 zijn (nog) geen exemplaren teruggevonden43.
In 1608 verzorgt wetenschapper Johann Ernst Burggrav (c. 1580-1629) de Duitse vertaling van Drebbel’s
traktaat, dat door Hendrick van Haestens in Leiden wordt gedrukt. Van Haestens, Van Sichem en Burggrav
werken samen aan die vertaling en uitgave. Burggrav, die zich een vriend van Drebbel noemt, de hij in 1608
in Engeland bezoekt, verwijst daarbij naar zijn in bezit zijnde eerste druk uit 1604, ‘ghedruckt t'Haerlem, By
Gillis Rooman, in de Iacobijnestrate, in de vergulde Parsse in Haarlem.

39

De vertaling van de Niederlandische tekst uit 1608 heeft hij in het Hochteutsch getreulich vbergesetzt:
‘Ein kurzer Tractat von der Natur und wie sie den Windt, Regen, Blitz und Donner
vervrsachen / durch Cornelium Drebbel in Niederlandisch geschrieben; unnd allen der
Naturliebhaberen zu Nutz ins Hochteutsch getreulich vbergesetzt - Gedruckt in Leyden
in Hollandt – Henrichen von Haestens’. Im jahr Christ. 1608
Ook verwerkt Burrggrav Drebbel’s cosmoscoop in zijn proefschrift op de universiteit van Marburg.
In 1608 is op de Frankfurter Messe de Duitse vertaling te koop van ‘Ein
kurzer Tractat von der Natur und wie sie den Windt, Regen, Blitz und
Donner. Tijdens de Michaelis Messe in september in Leipzig wordt
Drebbel’s traktaat aangeboden door Cornelius Nicolai - Cornelis Claesz uit Amsterdam, op 't Water, in 't Schryfboeck by de oude Brugge, eene
firma, die, vooral ten aanzien van Werken, de Zeevaartkunde betreffende,
zich uitstekende verdienste heeft verworven.
In zijn traktaten neemt Drebbel afscheid van de middeleeuwse filosofie, de
combinatie van christelijk geloof, wat Griekse en Romeinse filosofie, waarin
vooral het geloof dominant is. Vooral de bijbel en ook de leer van de filosofen
Socrates (c. 470-399 vChr.) zijn leerling Plato (c. 427-347 vChr,) en Plato’s
leerling, lid van Plato’s Akademeia de wetenschapper en filosoof Aristoteles
(c. 384-322 vChr.) zijn de leidraad; in mindere mate de rede.
Drebbel’s teksten kunnen gezien worden als een voorbode van de rationalistische, moderne filosofie: geloof
en rede; kerk en staat worden gescheiden.
Wetenschapper Isaac Beeckman schrijft in 1619, Drebbel’s traktaat uit 1604 te hebben gelezen.
Drebbel’s werk trekt de aandacht van vele tijdgenoten zoals staatsman, onderwijsvernieuwer en filosoof
Francis Bacon (1561–1626), voorstander en practisant van empirisch onderzoek. Bacon pleit ervoor dat
filosofen ook het werk van geschoolde ambachtslieden serieus nemen. Niet alleen omdat hij gelooft dat
alleen empirisch bewijs waarheidsgetrouw is, maar vooral omdat het samengaan van praktijk en realiteit zal
leiden tot een nieuwe, meer effectieve filosofie. Van groot belang is voor Bacon dat de praktijk-gerelateerde
kennis van de ambachtsman gecombineerd wordt met de filosofische visie, voor dat er sprake kan zijn van
een ‘nieuwe methode44’. Het werk van natuurfilosoof en artisan Drebbel sluit precies aan bij deze eisen.
In zijn in 1627 postuum verschenen boek Nova Atlantis, de beschrijving van een strak georganiseerde,
vreedzame wereld waar groot belang aan innovatie en empirisch onderzoek wordt gehecht, heeft Bacon een
aantal van Drebbel’s inventies opgenomen.
Ook wiskundige en metafysicus René Descartes is op de hoogte van de aanpak van Bacon en Drebbel’s
natuurfilosofie. In de periode dat Descartes in 1629 in Franeker studeert is ongetwijfeld met Drebbel’s leeftijden schoolgenoot Adriaen Metius (1571-1635) uit Alkmaar, in 1600 benoemd tot hoogleraar aan de universiteit
van Franeker, over Bacon’s ideeȅn en Drebbel’s activiteiten gesproken.
Drebbel’s stad- en leeftijdgenoot en vriend Gerrit Pieterszn Schagen, c. 3 weken na zijn geboorte in Schagen
naar Alkmaar verhuisd, is autodidact; men zegt dat hij een groot aantal Oosterse en Europese talen beheerst.
Gerrit, dichter, boekbinder, uitgever, theologant, jurist, ingenieur en astronoom, is
‘iemand, die ‘d'heemlen teld, het aardryck overmeet’ en ‘leerd bereyden den
onghevonden steen, des wercks stoffen scheyden’.
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‘Wonder-vondt van de eeuwighe bewegingh’
Gerrit geeft in 1607 via drukker Jacob de Meester, die bij hem om de hoek van de Houttil in de Langestraat
in Alkmaar is gevestigd, Drebbels’ tweede traktaat uit: ‘Wonder-vondt van de eeuwighe bewegingh’.
Als introductie van het traktaat schrijft Gerrit Schaghen een brief aan Adriaen Thonis, lid van de Alkmaarse
vroedschap en 'Ingenieur der Generaliteyt’, waarin hij Drebbel's vondsten ophemelt:
‘Gerrit Pietersz. Schagen / wenscht den eerweerdigen/ welgheleerden / Stercktenboumeester van de vereenighde Nederlanden: En eertijdts van Willem Prins van
Orangen / hooghloflijcker gedachtenisse : Ooc Wis konstenaer/ ende in de Meet-konst
uytmuntent Meester : Oock oudt-Burghemeester tot Alckmaer / M. Aeriaen Thonisz.,
veel ghelucx’.
WONDER-VONDT
van de eeuwighe bewegingh/die den
Alckmaersche Philosooph Cornelis Drebbel / door een
eeuwigh bewegende gheest / in een Cloot besloten / te weghe ghebrocht heeft / welckers toeeygeningh (in ’t vereeren des
selvigen aen den grootmachtigen Coningh Jacob van groot Brittangen) alhier naecktelijck vertoont wordt
Hier is oock noch de getuyghnis / die Cicero /
Claudianus / en Lactantius / gheven van de eeuwige bewegingh / die
Archimedes gevonden soude hebben. Oock uyt Bartas van
Ferdinand / die oock mede een eeuwighe bewegingh
aen den Turckschen Keyser / tot Bysants ghesonden heeft.
Ooc mede by gevoeght een Boeck Pymander / beschreven van Mercurius driemael de grootste / die oock een Philosooph en Priester / en Coningh soude in Egypten
gheweest hebben / in de tijdt van Mos
Mattheus 10.
Daer en is niet verborghen / dat niet gheopenbaert en sal worden /
noch niet soo heymelijck dat niet gheweten sal worden.
Ghedruckt tot Alckmaer, by Iacob de Meester, Voor Gerrit Pietersz. Boeckvercooper /
woonende op den hoeck van de Meent / bij de Waegh / tot Ackmaer / Anno 1607.
Gerrit heeft Drebbel’s traktaat met groot genoegen en instemming gelezen en schrijft:
‘Het ondersoecken in't licht der Natueren seer vermakelijck, vol diepe ende nutte
eygenschappen is/ betuyghen niet alleen verscheyden geleerden:
Maer 't is deur d' ervaringh in allen / aen elcken bekent
Ingebonden in Drebbel’s traktaat heeft Schaghen meegesmokkeld;
‘oock mede bijgevoeght een boeck Pymander
beschreven van Mercurius driemaal de grootste’.
Het boeck Pymander (Poimandres) is onderdeel van het Corpus Hermeticum45.
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Over ‘de Wonder-vondt’ zegt Schaghen: Drebbel toont met zijn instrument op simpele wijze aan
waarvoor Copernicus dikke boeken nodig heeft, dat het
Aerdtrijck alle 24 uren ront om gaet:
Ja, zegt Schaghen
‘desen Alckmaersche Philosooph can ‘t selfde niet alleen met reden / maer oock met
levende lnstrumenten bewijsen.
Is Drebbel een van de eersten in de Lage Landen die het heliocentrische model, met de zon als middelpunt
van het heelal, van Copernicus erkent?
Schaghen wijst op het belang van ervaring en zegt de ‘Nederlandtsche Konst-beminders’
te willen verwittigen want de soeticheyt van desen was my soo smaeckelijck/ dattet
my jammert / dat niet de gantsche Weerelt daer van soude smaeck-monden.
Gerrit Schaghen dankt Jesus Christus dat deze vondst - die alle natuerlijcke wonderen overtreft, in onsen
tijdt aen den dagh comt – en nog wel in Alkmaar. En, schrijft Schaghen
‘Godt gheve dat oock alle Schutters gereetschap en oorlogh-tuych / niet alleen in
Nederlandt/ maer ooc over de gantsche Weerelt/ (gelijck nu alree in Engelandt en
Vranckrijck begonnen is) mach verdwijnen / op dat Syon mach bloeyen / en alle
Coninghen en Machtigen haer mogen vermaken in de soeticheyt van de Konsten.
Schaghen schrijft onderzoek te hebben gedaan naar vroegere meldingen van een planetarium, hemelbol of
perpetuum mobile, in brons of van glas, gemaakt door Archimedes. Volgens Pappus van Alexandrië (c. 400
v Chr.) de enige nuttige zaak die Archimedes ooit heeft ontwikkeld. Er zijn getuigenissen over deze ‘sphere
- glazen ring -’ van Cicero, Claudianus en van Drebbel’s tijdgenoot, de door koning James van Schotland
bewonderde Franse dichter Guillaume de Salluste Seigneur du Bartas (1544–1590).
In de opdracht van de Wonder-vondt en zijn brief aan koning James zegt Drebbel het Primo mobile met
‘levende instrumenten te kunnen bewijzen als met natuerlijcke reden
dat het Aerdtrijck alle 24 uren ront om gaet.
en
‘soo hangh alsoo / in een besloten glas/ de Aerde in’t midden van’t Water / en het Water
in’t midden van de Lucht / ende de Lucht in’t midden van’t Vier / den een den anderen
omvangende/ en haer selven soo ront makende/ als eenigh dingh op die Werelt / sser
wonderlijck en ghenuechlijck om sien. Oft ter contrarie / hangh die lucht in’t midden van’t
Water/ so ront als een cloot/ en het Water in’t midden van de Aerde / den een den anderen
omvangende ghelijck wy sien doen de Lucht den Aerdtbodem’.
Dat ‘levende instrument’ wordt door Drebbel-kenner Keller ‘cosmoscoop’ genoemd, een instrument waarmee
de beweging, de positie en relatie van de zon, aarde en maan kan worden getoond; een planetarium.
Drebbel’s traktaat eindigt met de getuigenis dat God de natuur geschapen heeft en dat het onderzoek van
de Elementen ons dichter bij Hem zal brengen.
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Kloeck verstant, een pronck der Wereldt; Waerd, met eeuwigh lof beperelt 46
Drebbel: ‘de Edison in zijn tijd’. Briljant empirisch onderzoeker en innovator. Drebbels constructies en
innovaties hebben vooral betrekking op meet-en-regeltechniek, pneumatica, optica, chemie, hydraulica en
pyrotechniek. Drebbel registreert op jonge leeftijd bij de Staten-Generaal enkele octrooien, schrijft een paar
interessante, door heel Europa gelezen traktaten met zijn visie als ‘natuurfilosoof’’, experimenteert met
luchtdruk, maakt fraaie etsen, onder meer met het onderwerp de Zeven Vrije Kunsten en de gedetailleerde
kaart van Alkmaar in 1597.
Aan de Universität van Marburg in Hessen wordt, geïnspireerd op het werk van Drebbel, in 1609 de eerste
farmacologisch-medicinaal georiënteerde opleiding in chemie ter wereld gesticht; de leerstoel Chymiatrie.
Drebbel is in 1609/10 een van de leraren van kroonprins Henry in Londen, werkt met keizer Rudolf II in zijn
laboratorium in Praag. De Engelse staatsman en onderwijsvernieuwer Francis Bacon noemt in zijn werk
Nova Atlantis uit 1627, diverse inventies van Drebbel. De leden van de in 1660 in Londen opgerichte ‘Royal
Society of London for Improving Natural Knowledge’ trachten Drebbel’s experimenten te reconstrueren.
Zijn activiteiten kunnen als volgt worden onderverdeeld
Meet- en regeltechniek/pneumatica: beroemd om zijn Primo of Perpetuum Mobile, bouwt en vaart met een
onderzeeboot, construeert een broedmachine voor eieren en allerlei andere toepassingen, een athanor of
wel kachel/draagbaar oventje met optimaal verbrandingsrendement, dat op constante temperatuur brandt,
door een door hem bedachte regulateur cq. thermostaat. Ontwerpt een zonne-energiestelsel-blokverwarming voor Londen (perpetual fire), geeft demonstratie van temperatuur beïnvloeding (air conditioning) laat het bliksemen en regenen ‘op commando’ -, ontwerpt tuinen en fonteinen voor de Engelse adel,
schoonwater voorziening in Middelburg. Betrokken bij de drooglegging van de moerassen rond Cambridge
(de Fens). Ontwikkelt voorlopers van de barometer, een thermometer met maatverdeling, het
"Drebbeliaensch instrument", clavecimbels die op zonnewarmte spelen.
Ars Volandi: de laatste uitvinding waar Drebbel mee bezig was, tot kort voor zijn overlijden. Een vlieger, die
ook kon vliegen als er geen wind was en een methode om hem zachtjes te laten landen waar hij dat wilde,
op zee of land; een drone.
Optica: Ontwikkelt een automatische ‘precisie’ lenzen-slijpmachine, bouwt verbeterde verrekijkers, de
nachtkijker, construeert de eerste samengestelde microscoop ('lunette de Dreubells'), bouwt en verkoopt
Camera obscurae, laterna magica, geeft ‘virtual reality’ voorstellingen met zijn optische constructies,
fabriceert knapglaasjes (Bataafse tranen), voorloper van veiligheidsglas.
Chemie: Bedenkt een betere manier om de kleurstof scharlakenrood te produceren, vestigt in Stratford-atBow-on-Lea een ververij voor lakenstoffen. Bedenkt methode om zilvererts te winnen. Maakt zuurstof voor
zijn onderzeeboot. Kan zout water omzetten in zoet, drinkbaar water.
Hydraulica: Bouwt toneelrequisieten, bewegende beelden, is betrokken bij het ontwerp van een geavanceerd
theater in Londen. Bouwt een hijs-installatie waarmee schepen van de zeebodem kunnen worden getild om
de lading te bergen.
Pyrotechniek: produceert torpedo’s en zeemijnen en het slaghoedje: met behulp van een knapglaasje,
gebruikt knalkwik of knalgoud -aurum fulminans- als explosief.
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Drebbel: wonderwerker !
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