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Geen de minste plaats onder  
de geleerde mannen binnen  
Alkmaar gebooren komt met  
recht toe den weergaaloosen  
Wijsgeer Cornelis Jacobszoon  
Drebbel, man van sonderlinge  
begaaftheden, die hem ook een  
onsterffelijken naam onder de  
geletterden van sijn tijd, inson- 
derheid de Wijsgeeren, ver- 
schaft hebben; hoewel sijn naam 



 

soo groot niet bevonden werd  
onder de letterhelden door sijn  
taalkunde als onder de Wijsgeh- 
ren door sijne verwonderenswaar- 
dige uitvindingen, die wonder 
lijkste, waar van ooit menschen  
hoorden. Hij heeft eerst het son- 
nelicht aanschouwd binnen 
Alkmaar de hooftstad van  
Noord Holland in den jare  
1572. Van sijn ouders en geslacht  
is ons niet anders gebleeken, als  
dat sijn broeder in de Staten Ge- 
neraal en Raad van Staten in  
’s Gravenhage  heeft geseten, wel 
ke waardigheid niet als Raads- 
persoonen of Vroedschappen van 

de 18 stemmende steden van 
Holland, en mannen van ken- 
nisse en achtbaarheid opgedragen 
werd, om het aansien van de stad 
waaruit hij afgesonden werd, te 
bewaaren, soo dat hij sonder twijf- 
fel Raad der Stad Alkmaar  
sal geweest sijn. De sterrekun- 
digen van dien tijd hebben waar-
genomen, en getuigen eenpariglijk 
datter omtrent den tijd sijner ge-
boorte een nieuwe heldere ster- 
re in ’t opperste van ’t firmament  
in het teeken van Cassiopeja is 
verscheenen; waar uit sommige 
naukeurige oordeelden dat er  
ten dien tijde een mensch geboo 
ren was, die de wereld door sijne 



 

geleertheid en begaaftheden  
soude verlichten. ’t Welk of het 
geheel valsch geweest is, sal uit  
het vervolg blijkken: want soo  
haast als het kind van sijne ouders 
aan ’t onderwijs der leermeesters 
toevertrouwt was, en in de open-
bare stadsschoole sich tot het 
leeren van de Latijnsche en 
Grieksche taale begeeven had,  
heeft het wonderlijke blijken van 
sijn vernuft en schranderheid, 
vermengt met groote sedigheid  
en neerstigheid, gegeven, soo  
dat het sijne meesters tot ver- 
maak en eere en sijne medeleerlin-
gen tot een loffelijk voorbeeld 
verstrekte; in soo verre dat 

den eerw Ludolph Potter,  
ten dien tijde vermaard school-
bestuurder der Latijnsche schoo- 
len meer als eenmaal voorseid 
heeft, dat hij tot dat toppunt  
van volmaaktheid soude ge- 
raaken, tot het welke hij namaals 
soo volmaakt geraakt is. Hij  
was van sijne ouders tot de oef-
fening der Rechtsgeleerdheid 
geschikt, sonder twijffel om na  
’t voltrekken sijner studien  
in de bedieninge van borgerlij- 
ke eerampten gebruikt te  
worden, en had na ’t verlaten  
van de Alkmaarsche schoole 
gedurende sijn verblijf op de 
Leidsche Hoogeschoole nu al 



 

reeds een goede voortgang in  
de selve gedaan; doch door  
het overlijden van sijn vader sijn 
eigen man geworden sijnde,  
heeft hij de Rechtsgeleerdheid  
laten vaaren, en sich geheel  
tot de oeffening der Wijsbegeer- 
te begeeven. Waar in hij soo  
groote en wonderlijke voort- 
gangen gedaan heeft, en tot  
soo grooten volmaaktheid ge- 
komen is, dat hij, van de Leid- 
sche Hoogeschoole wedergeko- 
men sijnde, een ider tot verwon-
dering strekte, en , hebbende sich 
in sijn vaderlijke stad ter neder-
gesteld, ten welken einde hij 

tot sijne woonplaats verkooren  
heeft het eerste huis op de Konings-
weg aan de rechterhand, waar  
in voormaals de schoolbestuer- 
ders der Latijnsche schoolen  
plachten te woonen, veele  
menschen na Alkmaar ge- 
trokken heeft door sijne nie- 
uwe en nooit gehoorde Wijsgee- 
rige uitvindingen. Uitvin- 
dingen, waar door een ider,  
en dat niet sonder reden, ver- 
baast stond, en van verwon- 
dering opgetoogen wierd: want  
wie heeft ooit gehoord , dat  
donder en blixem, waar voor  
de wreedste beulen en dwin- 
gelanden gesidderd, ja sich 



 

in diepe kelders onder de aar- 
de verborgen hebben, door  
eens menschen vernuf soo  
natuurlijk en volmaaktelijk  
konde nagebootst worden,  
dat de toesienders niet an- 
ders konden oordeelen, als  
dat sulks van den hemel  
kwam? Wie heeft ooit de eeu- 
wige beweginge, op wiens 
uitvindinge, indien imand die  
selve door een uurwerk, dat  
nooit behoeft opgewonden te 
worden, kan te weeg brengen,  
de Staaten van den lande een 
belooninge van soo vele dui- 
senden gesteld hebben, in soo 

grooten volmaaktheid aanschoud,  
als ten dien tijde seer vele onser 
burgers, en alle, die maar de  
minste kennisse aan dien man 
hadden? Dit aller verwondering 
waardig wonderwerk heeft 
doenmaals Caesar  van Everdin- 
gen mijn naaste buurman, die  
’t groot Orgel in de groote  
kerk alhier beschilderd heeft,  
sijnde een kind van 10 à 12 jaa 
ren in ’t geselschap van sijn  
vader een voornaam pleitbe- 
sorger seer dikwils gesien,  
’t welk hij mij in sijn hoogen 
ouderdom meer als eenmaal  
heeft bevestigt en selfs nog on- 

  



 

langs voor sijn overlijden, voor-
gevallen den 10 van Wijnmaand  
des jaars 1678. O gelukkige oo- 
gen, die dit hebben mogen be-
schouwen! Hebbende dan aldus  
hier verscheide jaaren doorgebracht 
sijnde bemind en geeert van een 
ider, heeft hij omtrent den jare  
1608 sich genootsaakt bevonden sijn 
geluk elders te soeken. Hierom  
begaf hij sich eerst eens na En- 
geland, en versocht sijn boesem-
vriend Cornelis Pietersz Scha- 
gen tot reisgenoot; doch vermits  
den selven niet reislustig was,  
moest hij de reise alleen aan-  

neemen; doch vindende de achting 
voor sijn konst soo groot niet, als  
hij wel verwacht had in Enge- 
land keerde weder, en begaf  
sich vervolgens na Duitsland,  
alwaar dese uitvindingen niet  
alleen hoog geacht, maar ook  
treffelijk beloond wierden.   
Hier steeg sijn geluk tot die  
hoogte, dat keiser Ferdinand  
de tweede hem, woonende  
op die tijd binnen Prage in  
Bohemen de opvoeding en on-
derwijsing van sijn soon, na 
maals keiser … , en vader van den te-
genwoordig regeerenden Leo- 
poldus Ignatius waardig ge- 

  



 

acht heeft,  veele geleerde en  
edele mannen, waar van sijne  
rijken doenmaals seer wel voor- 
sien waaren, voorbijgaande. De- 
sen staat heeft hij met grootste 
waardigheid en aansienlijkheid 
bekleed, waar door ’t gebeurd  
is, dat den keiser hem niet al- 
leen treffelijk beschonken, maar  
ook selfs onder ’t getal van  
sijne Raadsheeren, tot welke  
niet als mannen van de uit-
muntendste hoedanigheden ge- 
socht werden, verkooren heeft.  
Na ’t hoffelijk volbrengen van de 
onderwijsinge van den jon- 
gen Princen, heeft hij oorlof  
van den keiser versocht en 
verkregen, mits behoudende  

sijne waardigheid van Raads- 
heer en inkomsten. Maar  
hoe is er niets in de wereld  
bestendig en allesins geluk- 
kig! Desen grooten man,  
hebbende soo grooten ere,  
en soo groote weldaden van  
den keiser, en de meeste Vor- 
sten des rijks genooten, en  
een ongelooflijke schat van  
allerhande seldsaaamheden  
bij een vergadert,  vervald  
plotseling niet alleen in de  
uitterste armoede, maar ook 
daarenboven in den staat  
van alle oogenblikken de  
doot van menschen handen  
te moeten verwachten. 



 

Want nu bereikende den ou- 
derdom van 48 jaren, en leven- 
de gerustelijk te Prage in  
Bohemen was hij mededeel- 
achtig aan ’t ongeluk, dat die  
stad overkwam, doen Palts- 
grave Frederik koning van  
Bohemen, sijnde van den Prin- 
sen uit sijne landen verdre- 
ven, in den jaren 1620 de  
selve gewapender hand  
wederhaalde, en beneffens  
andere steden van ’t voor- 
gemelde koninkrijk Pra- 
ge innam, in welk ongeval  
hij niet van alle sijne goe- 
deren wierd ontbloot, maar  
selfs ook beneffens andere 

Raadsheeren des Keisers in  
de gevankenisse geworpen,  
en sag veele der selven voor  
sijne oogen onthoofden. Welk 
deerlijk levenseinde hij son- 
der de genadige bestieringe  
des Almogenden hij niet ont- 
gaan soude hebben: want 
bewoonende op dien tijd bin- 
nen Prage een heerlijk huis,  
’t welk hem, behalve de roe- 
rende goederen, en een schat  
van seldsaamheden, op meer  
als twintig duisend guldens  
kwam te staan, en waar- 
voor hem tien duisend gul- 
dens in gereeden gelde werd 
gebooden, twee dagen te 



 

vooren eerdat gemelde stad  
wierd overvallen, en waar 
in hij een onwaardeerlijke schade, 
als ook in sijne seer wel  
voorsiene boeksaal heeft  
geleden, waar van namaals  
seer weinig weder te recht  
kwam. Doch als de wa- 
teren der benaudheid nà  
op de lippen, en alsoo op ’t  
hoogste waren gekomen,  
heeft ’s mans vermaardheid  
en die roem, welke na sijn  
vertrek uit sijn vaderland  
aldaar noch was overge- 
bleeven, onse hooge en wet- 

tige Overigheid, de  
Mog. Heeren Staten van  
Holland en WestVriesland  
bewoogen om door tussenspraak  
van den Koning van Groot  
Britannien Jakob den ses- 
den, en schoonvader van den  
geseiden koning van Bohe- 
men sijn vrijheid en verlos- 
singe te versoeken, ’t welk  
ook soo verre gelukt is, dat  
hij den Koning van Enge- 
land is toegesonden. Om  
welken sijnen verlosser te  
bedanken heeft hij sich over  
Holland na Engeland be- 
geven, en binnen Londen 

 



 

ter neder gesteld, en den voorsz  
koning tot een teeken van dank-
baarheid vereert.  Door eerst  
een glaase kloot, staande op 
een voetstuk, en sijnde door een  
nooit gehoorde konst toegericht,  
dat door de kracht der vier 
 elementen in de selve ver- 
toond wierd een eeuwige be- 
weeging: want al wat in  
een jaar op der aarde pas- 
seerde, sag men in desen kloot  
in de tijd van vierentwin- 
tig uren, en daar onder alle  
maanden, weeken, dagen,  
uren, als ook de loop der  
sonne, maan, vaste en dwaal- 
sterren. Waar uit voor een  
ider licht te bevatten stond 

wat  de warmte en koude was,  
hoe son, maan en sterren be- 
woogen wierden, welke de oor- 
zaak was van ebbe en vloet,  
alsook van donder, blixem,  
hagel, sneeuw, regen en wind,  
als ook hoe alle dingen was- 
schen en vermeerderen. Dit  
konststuk is lang onder de  
uitgelesene rariteiten van  
sijn Majesteit van Engeland  
bewaard, doch eenige jaaren  
na ’t overlijden van dien groo- 
ten konstenaar heeft de doch- 
ter van de reeds gemelde  
koning van Bohemen ’t sel- 
ve in stukken laten vallen.  
Ten tweede maakte en ver- 
eerde hij den voorsz koning 



 

Jacob een schip, dat onder  
water konde geroeid worden,  
en dat soo verre als men be- 
geerde; waar in sijnde men  
gemakkelijk konde sien in een  
boek te lesen, of iets anders  
verrichten, waar toe het ge- 
sicht vereischt werd, en dat  
soodanig of men op het land  
was. Welk schip, veele jaren  
op de rivier van Londen ge- 
legen hebbende, eindelijk door 
ouderdom vergaan is. Ten der- 
den bracht hij te weeg door  
behulp van eenige werktui- 
gen, dat het buitens tijds ha- 
gelde, regende, donderde en  
blixemde, gelijk als of sulks  
natuurlijk van den hemel  
kwam, soo dat de toesienders 

niet anders konden oordelen.  
Ten vierden konde hij in de  
grootste somerhitte de gestreng- 
ste koude verwekken, die in  
’t midden des winters gevoeld  
werd. Welk ongelooflijk won- 
derwerk hij op een tijd op ’t be- 
geeren van de reeds gemelde  
koning Jakob in ’t werk stel- 
de in de grootste sale van West- 
munster, en dwong den selven  
met alle sijne grooten door  
koude de voorsz sale te rui- 
men. Ten vijfden maakte hij  
seekere werktuigen, door wel- 
ks uitwerkselen vertoond wier- 
den seer konstige schilderijen, 
als vertooningen van vreemde  
landschappen en onbekende  
persoonen, als koningen, Prin- 



 

cen en groote Heeren, als ook  
naare bosschen, hooge bergen en 
plaisante valleijen, tot verbaast- 
heid der toesienders. En is dese  
saak daarom des te grooter 
verwondering waardig, omdat  
er niet alleen geen schilderij  
bij der hand was, maar hij de  
selve daarenboven veranderde  
soo dikwils het hem beliefde.  
Doch tot klaarder verstand van  
’t geseide sullen wij hier bijvoe- 
gen een deel van een brief, van  
den voorsz konstenaar aan de  
heer Ysbrand van Rijswijk  
Alkmaarder over dese saak  
geschreven, waar uit de won-
derlijkheid des selves soo veel  
te meer sal blijken. Hij schrijft  
dan over ’t selve voorwerp  

aldus: ik  sit alleen in een ka- 
mer, sonder dat imand bij mij  
staat, en voor eerst verander  
ik mijn kleed in tegenwoordig- 
heid en ’t gesicht van allen, die  
in de kamer sijn. Nu trek ik  
een swart fluwelen kleed aan,  
en in een oogenblik tijds, ja soo  
haast iemand sulks kan naden- 
ken, heb ik een groen en rood  
fluwelen kleed aan, en ver- 
ander ’t selve in alle kouleu- 
ren des werelds. En niet alleen  
dat, maar ik verander mijn  
kleed in alle soorten van stof- 
fen, die ik selve wil: nu in een  
sijden kleed van allerhande  
couleuren, nu in een lakens  
kleed van allerhande couleu- 
ren: nu heb ik een met goud  
en silver doorwrocht kleed aan:  
nu blink ik in een koninklijk 



 

gewaad vercierd met diamanten  
in allerhande soorten van edele  
gesteenten; maar een oogenblik  
daarna neem ik de gedaante  
van een bedelaar aan, sijnde  
met lappen behangen: daar ik  
in desen handel maar een ee- 
nig kleed aan heb, ’t welk ik  
niet aflegge. Daarenboven ver- 
ander ik mij in een natuurlijke  
boom, sonder dat iemand iets an- 
ders kan bespeuren, sijne blade- 
ren aan alle kanten bewegen- 
de, als of hij van de wind ge- 
schud wierd. En dat niet alleen  
in de gedaante van een boom,  
maar ook in alle soorten van  
boomen, na mijn welgevallen. 
 Daarna neem ik aan de gedaan- 

te van alle geschapene din- 
gen, den welken ik begeer,  
soo dat ik mij nu verander in een 

leeuw, dan in een beer, paard,  
koe, schaap, kalv, verken, en soo  
voort, En behalve dit vertoon  
ik als of de aarde geopend werd,  
en geesten uit de selve te voor- 
schijn komen: eerst in de gedaan- 
te van een wolk, en daar na  
sich veranderende in een an- 
dere gedaante die ik haar be- 
last, en na mij goed dunkt, als  
in de persoon van Alexander  
de Groot, of eenig ander afge- 
storven vorst of koning na mijn  
welgevallen. Ja dat meer is,  
ik doe reusen van twintig of  
dertig voeten uit de aarde te  
voorschijn komen, die hare lee- 
den soo wonderlijk en volkoment- 
lijk beweegem, als of se leefden.  
En dit alles verricht ik door  
een nieuwe uitvinding, den  
welken ik door behulp der 



 

Gesichtskunst, door welkers  
kracht de wonderlijkste en  
treffelijkste dingen verricht  
konnen werden, welke hier  
te lang soude vallen te ver- 
halen, en waar van hier na  
breeder. Dus verre des mans  
brief over dese saak. Ook  
maakte hij een glase bol, staan- 
de op een voetstuk, waar van  
hij sich bediende in sijne boek-
oeffeningen en andere besig- 
heden, die het licht van een  
kaars, staande aan het einde  
van een lange sale of kamer,  
soo seer na sich trok, als of  
er verscheide kaarssen ont- 
stooken waren, soo dat het  
niet alleen een seer bekwaam  
licht verschafte om bij nacht  
te lesen en te schrijven: maar 

was selvs de flikkering, die  
de brandende kaarssen eigen  
is, niet onderworpen. Insge-lij 
ks had hij de konst om ten al- 
len tijden des jaars, sonder  
behulp van een hen, eijeren uit 
te broeden, en dat soo seeker,  
dat op den gesetten dag de  
jonge kiekens te voorschijn  
kwamen, even als of in ’t broe- 
den de hulp van een hen ge- 
bruikt was geweest. Hij  
had ook een werktuig uitge- 
vonden, door welkers behulp  
hij ongelooflijk veel waters  
uit de zee of een rivier  
konde ophalen. Eindelijk  
maakte hij een plat glas, son- 
der eenige kanten geslepen,  
op de manier van een spie- 
gel, waar in men siende sijn 



 

aangesicht sevenmaal sach.  
Geduurende sijn verblijf tot  
Alkmaar heeft hij sijne mede- 
borgers oneindige preuven  
van sijne ongemeende uitvin- 
dingen gegeven, van welke  
de reeds genoemde Caesar van 
Everdingen mij het volgende  
staaltje verhaalt heeft: hij  
kwam op een voormiddag  
door de Langestraat gaan  
voorbij de deur van een hem  
welbekend borger, en sach  
aldaar eenige werklieden  
besich met een sark mid- 
den door te sagen. Welken  
arbeid en slechten voortgang  
een wijl tijds beschouwd heb- 
bende, seide hij: mannen, gij  
lieden sult daar te vele dagen  
over arbeiden, ik sal u 

daar spoediger af helpen.  
’t Welk geseid hebbende, gaat  
na huis, en haald een klein  
potje met eenig mengsel van  
een geele kouleur, ’t welk  
aan een stuk bindgaaren ge- 
smeerd, en ’t selve rondom  
de sark gebonden hebbende, stak  
hij ’t selve met een swavel- 
stok aan, waar op de sark aan- 
stonds van een geborsten is,  
en was de breuk soo glad, als  
ofse geslepen was, tot verwon- 
dering der aanschouwers. Seer  
veele had die selve sijn vader en oude 
borgers deser stad in sijn jeugt  
hooren verhalen, die hem, als  
sijn nu een hoogbejaard man,  
uit de geheugenis gegaan  
waren. Door het vereeren van eeni- 
ge der voor verhaalde konst- 



 

stukken van den geseiden ko- 
ning Jakob, en daar na van  
des selvs ongelukkigen soon  
en navolger Karel de eer- 
ste soo seer verkregen heeft  
dat de eerstgenoemde hem,  
behalven veele andere schen- 
kagien , begunstigt heeft met  
een jaarlijkse inkomst van  
tweeduisend guldens. 

 


