
e yerBpreiiling cler verken van Trurs Ilels over cle oude en nieuwe werelil is

een Eeheel analero alau van vele overige grootm€esters onzer oude schilderschool.

Zijne populariteit ig eeret van vrij ionge tlagteekening. Golijh Dr' Bnruus nog oula[gs in

,,Der Sammler" oangetoonil hceft, weril reeds in de zeventiende eeu\! aan rverkeu van

RuuBumr aloor Lunstkenners en kunsthandeloors een waartle toegekend, meestal hooger

clan aan werken van anclere kustenaars. Nog geen honclerd joar na ziin ilooil verscheen al

een afzonilerlijke studie over zijn etsen. Aon tal van rverken' clie niet begrepeu rvorden, gaf

de volksmonil uit eigen inzicht namen, als het Jooilsche bruidje, Aernout en Adolf van

Geliler, enz. Niets van ilat al met zijn evenknie, die ilrie uur gaana voD hem verwrjde!'l

$oonde, Naarschijnlijk zonder hem ooit persoonlijk gekend te hebben'

Den eeuv geleden bevond zich nog het oYergroot deel van de werkeu van FRÀNS EÁLS

in ons land. Zooals aliijd zlin de particuliere verz&melàars vóórgegaan in ale xaàrdeering

r,on zijn talenï, en jaar in jaar uii rverilen zijne rverken over cle grenzen gevoeril, terwijl de

musea in het buitenland nog vrij slecht voorzien wareu. llaar Dog be$aarden eenige hofjes

te llaa,rlem meesterstuklÍeD van ziju hand' oD de regenten iler hofjes vaD Heythulsen en vau

Beresieln bezweken voor de met goud gerrrlcle beurzen der regeeringen en der Roruscrr,ls'

Telt men de schutter- en regenienstukken te llaarlem, en wat Yerder nog in onze

lruse& te Àmsterilam, 's Gravenhage en Rotterdam aanvezig is, uieí meile, ilan kunnen nog

slechts zeer weiuig particulieren ten otrzent er zich op beroemen, niet voor den geldduivel

'bezrveken te z!ju. Behalve één stuk in het hofie van Mevr. vls Allonr te Leerilam on

een tweetol in de verzameliug Slx te Amsierilam, woren cle portretten van Lucas ou Cr,nncq

en diens vrouw FEyNTJE vÀN SrxxNKrsrE ile eenige clie voorzoover nrij bekencl is' zich nog

in hanilen va,n particulisren bevonilen. De velhuizing van do laatste trvee naat het buiten-

land, is tlank zij de miltle gift der fomilie ve'lr Ercmw en DE Cl,ERcQ oumogelijk gernaakt,

ilaar zii ileze hoogst belangrijke podretteD aeD hei rijk hebbe,n afgestaan ter plaatsing in

het Riiksmuseum te Àmsterdom.

FEYNTJE VAN STEENKISTtr,

FRANS HALS, roon E. W. MOES.
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Àls modoportretschilder ran ziin iiid ïas tr'ne.lrs Elr,s uog maar slecht in ons Rijks-

museum vettegenwooriligd' Die leemte is nu $lonsrijli oangevulil' IIet mansporíret draagt

geen jaartal, het vrourreportret is gedateerd 1636, ziin glansperioile'

Gaarne had ik een uitvoerig relaas gegeren ovet ilie beitle personen, ilie zich op cloze

rrijze ile onsterfel{jkheiil hebben reten te Íerscha,feD, maor ilit mochi mii niet gelukkon' In

d.e verschillende genealogiën, die zich nog bii de familie Dx CrER'cQ bevindel, tordt Luc;s

eteeds voor de gtamvader Yan het geslacht aangezien, maar w&&r hii vandaon kwam' rÍ&i hii

uitvoerile, daoromtrent bestonilen nel gissingeu, maor meer niei' Denige gegeYens door den

Gentschen archivaris, den heer vrcroR YÀN ppn llenesll[ rerzameld, stelden mii in 8taa,t,

ten minsto over d.e afkornst van ilien stamvailer zekerheid te verLdigen, eu uit verschillende

registers, berustende in het archief te Gelt' aaugevuld cloor een maluscnpt-geDeologie vaD

IIEIZEET,E in tlo Koninldiike Bibliotheeli te Blussel, kon ili de rolgende stamlijst opmaker:

PI'Í'D DÈ oÍ,xEcq

Mariire Taetê.

Jlco3ss D! Cnrrca

lÍrgalelsaê Wille@tu ile Ctercq

YrcroB Dx CÍ,EÈcq, JorNNls D! CatBce, JorNNÁ Dt clrRce, GÍ,r,rs DÉ CLlBcq

Bàrbaa de Knibbere.

l,rxvrN D! Or,rÈca

t Yóó! 1563

Lierile Íàn SoDcke

t 160d.

Jr]{ DE OnrBcq

t I J'! 1613

JohN& írE WeYD€eEcL

JoÊÀNN'KEN DE CnEEcq'

Piele! vaE ÉdtheB. 
.

JÀcauls D! Cr,Enca

t Yóó! 1614

Paschy[e GryBPaett.

Er,rsÀBxaE Dx Cr,lrBca 0Í,ÀRÀ D! Cr,EBca

geb. ca. 1554 ï róót 1619.

EerclleB Yu Eebbt6e.

JÀrÍ DÍ C., EnrsÀBrrE Dx C., Í,IÍYNE Dr C-, SÀRÀ DE C, J^quEs Dr O, PrxrrE D! C, LscÀE DE C'

.xxx

B,lltralf Àbrthsa Abrahan.

v. d. Volct Ábpe Couck''
-  : :1/ ' '  I '

a. . -1,  
:  r , - r l , ' i i : :  - , -  :

Ye Shelistê.



Op het register ,,Staetea vau goerle, Àn. 1619-20" staa,t bij JoEÀrrNEKEN, toen nog

minderjarig, aangeteekencl; ,,De moghen van de vatlerlyke zycle wooueu in ile vereenighde

provinciên". Dit waren Jacquls, Prnrnn en Luc,ts" alie in 1614 ols minderjarigen onder

voogdij stonden van Joos CRor[Imt NoK en CoS,NEt Is YÁN ToNGERr,oo ,,ult crachte ven

plocurg,tie iu clatum 5 February 1614 ghepaseeert voor ale Wet Yan llaerlem". Beido voogden

waren Ylamingen van geboorio en behoorden 1e Eaarlem tot de Doopsgozinale gemeente.

Huune moeiler PasoEYNE GRYSPÀ-ÉRT teekende ilezelfile acie, betrefenile een deeling van

goeiloren van hun grootvatler LTETTNUs ,,Yoor cle'Wet van Amstertlam, iletr 11er July 1614".

Om wol voor reilen deze tak der in Gent hoog aangezieue familie naar de noorde\ike'

ui.j gervorrleu provinciën yluchtte, kau ik niet met zekerheid aoDgeven ln 1534 verden

reeils L,rrvru en Jer pr CÍ,EncO ,,ghebenneu viiftich jaer uit Vlaeuderen, omme datr zy Dret

eenen valschen briefre heelilen uten Clooster van Àssenede, ile huisvrouw van Jacos B-ÀuwlNs".

en in 1567 werd M.u.ntnv or Cr,rncr als ,,Kerkbreker" gehangen.

Daar de dochters van J-e.ogurs DÉ CrEBce alle uog Vlaamsche huweliiken deden, is het

rvoarschijnlijk dot hii eerst op govorderclen leelïijil rvegens tle geloofsvervolgingen van Geut

naar llaallem uitge\yeken is, Eij behoorde er tot ile Doopsgezinclen, en ontving 17 Juli 1606

een quitantio voor het in 1601 gekochte huis ,,De Olieblok" op het Klein Heiligla,nil, bet

Yermaanhuis der Vereenigde Ylaamsche, Triesche en Eoogiluitscbe Doopsgezinde Gemeen-

ten 1), on 26 Juli 1609 werd hij te Ea.arlem begraven.

Omstreeks 1630 huwde zijn zoou LucÁs met FEYNTJE vÀN Stnnlwrsrl. Helaos wos

cle juiste datum van ilit huwolijk niet in Eaarlensche trroulboeken te vindeu. Wel voncl cle

heer C. J. Goxrpr, wion ik verschillenile gegevens verschuldigd ben, op 26 Juni 1626 het

l[uïelijk ran LuYcÀs YAN Balcr j. m. r'an Emrnerili uret CERIsrn{À YÁN SrnxNKISrx i. d.

ran flaarlem, tr'ÉYNTJEs zuster.

Te samen legdeu de z\ya,gers een buitenplaots bij Bloemencloal aan, die uaar hurne

beicle familienarnen ,,Crsncr-en-Brncr", en later bij afkorting ,,tle Beeck" genaamd weril 3)'

fD l??4 \ïerd op ditr huis, toen iD het bezit van TsoMÀs vtIl Blrcr, nog een glas ge-

vonclen met de namen yan LuoÁs ol Clancq en zijn vrouw en het jaartal 1638, benerens

een voorstelling van de vier ÏIeemskindereu, gerchilderd op eeD roDal s. Dit zeer goed

geschilderde roudas berust thans in het Neclerlandsch Mussum te Amsterclom, en de uitleg-

ging er ran heeft at.heel rvat hoofilbrel<ens gekosi. De faurilie zelf hiold het vroeger vool

haar geslachtswapen, notuur$k geheel ter onrechte' Toch verdieni het opmerking clai in

1) S. Br,Àípor qÍ C.rt!, Geschiedeiis der Doopsgezilder h Eorhnd, ZeelaÈ4 Utrccài ên GelilerlaDal, I P. 390.

9) Dat de gr!!Nersr!'! yar Ylaab8che4 oore!rcls zïn, hooft ueE leerlB áÀD ilen na.E.

s) Dagelijke sreergtellilseD. kw'be! ber roor. It wïs Breht6 op Schr!êDburcà (SchtêP-BurcL) en YÈlcteÈheyriíg

r Val.keEier-ve EeFinseE).
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het huis aan het spaarne bil de Melkbrug te Haarlem, bewooud door rrucÁs' oudsten zoo'
Prnuta or Cr,rnce, dezelfile voorstelling als geyelsteen was aangebracht.

Deze PTETTR was blijkens zijn troul\ Ercte iu 1681 te llaarlem geboren. Toen hij in 16b2
te Amsterdam huwde, .woonde zlin vader ,,op de Bra.werskay,,. Alle kinileren \ïerden met
ile ouclers nog eens op een tloek afgebeeld, nu nog in het bezit van den heer p. nr Cr,rncq
te Amsterd&m. Een vliÍtal jongens en me isjes, ougeveer tusschen de vier en tien jaar. oucl,
vormen rnet de ouilers een jègerstafreel; op clen achtergtond verhefen zich de Bloemen_
daalscbe iluinen.

Toen Srspsj.Nus oa Cr,lncq in 1??4 een inventaris vau de stuliken opuraakte, die bii
ziiu broeiler Prrrrn op de buitenplaats V.edelust in het Geyn hingen, beschreef hij dit
stuk uitvoedg, en vermeklt verder'og ,,2 hooge schiltleryen r or,r van 1 verbeelil Lucas DE
Clrncq en het ander zyn 1'roun", eD eldels zegt hij ,,myn vocler p. nl CLrRce heeÍï ooli
op de Rug varr dezo hooge Schildery ilo en stellen de Naam van tr lrlte vrN Srnr:Nrtsrp,,.
Gel'liliig, aDde's zouden \ye .u misscrrien niet eens ureer veten, *.ie de persoo' is, in 1686
tloor tr'n,lts llals releeurvigcl. en nu cloor den heer Teunlr, in kopel gesn<clen.


