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In het laatste vierendeel ‘s jaars van 1850 kwamen eenige mannen , letterkundigen en oudheidkenners van naam, op uitnoorliging
van den bekenden boekhandelaar- antiquaar, FREDERIK M ULLER, te
Amsterdam bijeen om de oprichting te beramen van een tijclschrift,
dat, onder den titel van ,,De Navorschsr”, e e n midflel ZOII zijn
,,tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen. die
iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen”. Zooals
het in het zeer eigenaardig gestelde prospectus vóor de uitgave
luidde, was er ,,onler al de tij:lschriften, die dagelijks, wekelijks
,,of maandelijks van de pers komen, geen, dat zich bepaaldelijk
,,ten doel stelt, om den weetgierigen Navorscher in zijne werkzaam,,heden bij te staan. . . . . Onder zoovelen is er geen, waarin de
,,onderzoeker , voor zijn eigen nut zoowel als voor clat zijner mede,,werkers op clen uitgebreislen akker van al, wat kennis heeten mag,
,,aanteekening kan houden van de kleine bijzonderheden, welke hij
,,gaandeweg otbtmoet,
en die hij thans uit gebrek aan geschikte
,,hewaarplaats op zijde schuift en weldra vergeet; ontler zoovele
,,tijdschriften i s e r g e e n , waarin hij, door inzending van bij hem
,,opgekomene vragen de hulp kan inroepen van makkers, juist in
,,deze misschien heter ingelicht.. . . . . De Navorscher komt overal;
,,geen ding ontschiet zijn opmerkzaam oog, en geen ding zijn’
,, ooren.
Een verouderd woord, een geheimzinnige spreuk brengt
,,hem tot onderzoek; en hij vindt geene rust, aleer hij de verklaring
,,erlangd heeft.. . . . . Onze ,,Navorscher” aal d u s e e n b e w a a r d e r
,,mogen zijn der bouwstoffen, door den eenen gevonden, en ook
,,niet minder eene toevlugt voor den anderen, die ze nog zoekt;
,,en, zoo het Beutuur door veelzijdige bijdragen zijner letterkundige
1901.
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,, Vrienden in staat gesteld wordt, zijne wenschen te verwezenlijken,
,,zal dit Maandschrift kunnen beschouwd worden als een zeer nuttig
,,aanhangsel voor reeds bestaande werken; eene schatkamer tot
,,verrijking van toekomstige uitgaven; in het kort, als een hulp,,middel tot volmaking van iedere wetenschap.
,,onze keurspreuk :

Wij eindigen met

,,Geen veelweet schroome, ons veel tot leering bij te dragen,
,,Maar wete,“‘als
hijlze ontbeert, ook zelf er om te vragen,”

Tot dusver het prospectus, welks steller zich niet noemt, maar
dat door woordenkeus en stijl doet denken aan een vrucht van
den uitgever.
Het tijdschrift voorzag bij zijne oprichting in Januari 1851,
zooals het volgens de conventioneele fraze heet, ,,in eene lang gevoelde behoefte.” Het kwam uit in een tijd van warme belangstelling;, in vroegere zellen en gewoonten, van ijverig en algemeen
onderzoek op historisch gebied, dat des te bezwaarlijker viel, omdat
de archieven destijds minrler toegankelijk en veel minder goed geïnventariseerd waren dan nu, terwijl de openbare bibliotheken aan
hetzelfde euvel te lijden hadden. Zoo komt het dat men in de
eerste jaargangen aantreft vragen, die men thans niet meer zou
behoeven te stellen en antwoorden oan medewerkers-bibliofielen , of
boekverzamelaars, gelijk BODEL NIJENHUIS, RAMMELMAN
ELSEVIER,
v. HARDERWIJK, KRAMM, de VAN LENNEPS, NIEUWENHUIJZEN, de
NIJHOFBS, P. SCHELTEMA, SCHINKEL, en vele anderen, wier genus
in onze dagen welhaast schijnt uitgestorven.
Zonder eenige rangschikking werden alle vragen en antwoorden
achter elkaar geplaatst; eerst later, bij het optreden van P. LEENDERTZ WZN. en MEIJBOOM als redacteuren, bij de uitgaaf van den
zestienden jaargang, is de stof in eenige hoofdafdeelingen ondergebracht. De spreuk van Virgilius : Viresque acquirit eundo of: AZgaande wint hij krachten was tegelijkertijd overboord geworpen.
De Xavorscher had toen een krachtigen gang en uitgebreiden leeskring gevonden. Men weet, zegt MARTINDS NIJHOFF
in zijne levensschets -van FREDERIK MULLER, hoe de eerste jaargangen nog
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steeds gezocht zijn om den veelzijdigen inhoud en de talrijke belangrijke artikelen over letterkundige geschiedenis en bibliographie,
waaronder velen van MULLER zelven.~
Reeds stipte ik hierboven een paar oorzaken aan, die er toe
leidden om aan het tijdschrift een sympathieke ontvangst te verzekeren. Maar er zijn nog andere op te noemen. De tijd, waarin
het ontstond, was een tijd bij uitnemendheid van groote onder-

’

nemingen op boekhandelaarsgebied. Om maar enkele te noemen:
juist begon JACOB VAN LENNEP zijne groote uitgaaf van Vondels

.

Werken bij BINGER,
terwijl VAN DEB AA met VAN HARDERWIJK en
SCHOTEL bijna gelijktijdig zijne reuzenwerken : het Biographisch
Woordenboek bij BREDERODE en het Aardrijkskundig woordenboek
van Nederland bij XOORDUIJN
op ‘t touw zette, en AREND met VAN
REES, BRILL en VAN VLOTEN zijne op een groote schaal aangelegde
Geschiedenis des Vaderlands begon uit te geven. KRAMM eindelijk

’I

was ijverig bezig den legger zijner schildersbiografiën voor te berei-

den en saam te stellen. Vele der in deze werken voorkomende
artikelen zijn geboren of aangevuld en tot rijpheid gekomen in De
Navorscher. Ook de encyclopedieën of, gelijk het toen heette : de
Woordenboeken van kunsten en wetenschappen, die omstreeks denzelfden tijd bij FUERI (later bij A. W. SIJTHOFE ) en Gebr. DIEDERICHS verschenen, waren niet zonder invloed op de in De Navorscher
aangeboden vragen en antwoorden. Want alle dergelijke compilatiën
vereischten een zorgvuldige voorbereiding en een zeer uitgebreid
historisch onderzoek l), terwijl geen ander tijdschrift zoo bij uitstek
geschikt was om netelige kwesties, duistere punten van taal- of
oudheidkundigen aard te brengen onder de aandacht van een groot
publiek van lezers en medewerkers als juist De Navorscher. En
zoo werd deze het orgaan van alle vragers en zoekers.
Wie de eigenlijke leiding had van het tijdschrift vóor 1856, was
tot heden niet tnet volkomen zekerheid bekend. Sommige zegslieden
noemden J. H. VAN LENNEP, anderen : Ds. J. W. VAN VLOTEN. Maar
1) HABRPBONÉE’S
Spreekwoordenboek en VAN LENNEPS
Zeemenswoordenboek
tot dezelfde categorie behoorende , verschenen weinig tijds later.
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in een prospectus van 1 Januari 1856, in ‘t bezit van schrijver dezes,
verklaren de Bestuurders van De Navorscher, J. G. DE H O O P
en P. L EENDERTZ Wsz., dat zij ,,na het diep betreurde
overlijden van D R. J. P. A REND de hoofdleifling van dit tijdschrift
hebben op zich genomen. Zoo is (lit raadsel voldoende opgelost.
Dit tweede prospectus (het eerste was van October 1830) mehlt
S CHEFFER

enkele wijzigingen in den vorm van het tijllschrift. Het Bijblad,
van 18*33 t tt 1855 verschenen, was overbodig geworden. De inhoud werd nog niet in wetenschappelijke, maar in door den vorm
der mededeelingen aangegeven rubrieken gesplitst; te weten : Aanteekeningen en grootere vragen, toelichtingen en terechtwijzingen op
vroegere antwoorden. Daarbij waarschuwt de redactie dat zij een
meerdere gestrengheid zal betrachten in het opnemen van vragen
en antwoorden, waarvan niet weinige voor de lezers van generlei
waarde zouden zijn.
Een derde prospectus, dd. 1 December 1860, is gesteld en onlerteekend door P. L EENDERTZ Wsz. en L. S. P. M EIJBOOM als retlacteuren en deelt mede dat de inhoud zal geschikt worden in aanteekeningen over geschiedenis, oudheid-, munt- en penningkunde,
geschiedenìs d e r letterkunde, kunstgeschiedenis en ttialkunde. ,,Geslacht- en Wapenkunde”, zegt de reclactie, ,,sluiten wij niet uit,
,,doch zullen wij met de me,lede:lingen daaromtrent zeer spaarzaam
,,zijn e n alleen opnemen wat van algemeen belang te achten is.
,,Al wat niet tot de bovengenoemde vakken behoort, zullen wij
,,in eene afdeeling Mengelingen bijeenvoegen.” Tevens wordt de
uitgaaf van het eerste tienjari,u algemeen register in uitzicht gesteld.
Slechts twee jaren later ging De Navorscher in andere uitgevers- en redactiehanden over. De uitgever C. M. VAN G OGH
kocht het tijdschrift aan, terwijl de hr. L EENDEBTZ als bestuurder
op den titel uitsluitend vermeld werd. Overigens bleef de inhoud
bij de vroegere rubrieken.
In 1869 werd een andere uitgever: J. C. LOMAN JR. eigenaar,
terwijl de hr. L EENDERTZ zijne taak als redacteur voortzette tot
het jaar 1881, waarin hij door Ds. J ACOBUS A NSPACH, mijn voorganger, vervangeu werd. hatstgen4Jer.de bestuurde het tijdschrift
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tot 1891, toen de tegenwoortlige redacteur op verzoek dps uitgevers,
H. C. A. THIEME, de taak van hem overnam.
Intusschen stelden de veranderde tijdgeest, de hoogere en meer
algemeene ontwikkeling van het lezend publiek, eveneens andere
eischen aan den inhoud. Velen der oudste medewerkers waren
achtereenvolgens door den dood ontvallen. Van dezen zijn, n. f.
de H.H. Prof. P. BOSSCHI,
C. W. BSSUINVIS
, J. PH. VAN DER
KEILEN, G. L. KEPPER, F. NAGTGLAS, G. P. Roos, Mr. D. J.
VEEGENS en Prof. P. J. VETH nog slechts in leven, van wie alleen
de hr. Roos af en toe zijne bijdragen nog aan mij toezendt. Zelfs
van degenen, die den ondergeteekende bij zijn optreden als redac
teur in 1891 met geregeld toegezonden bijdragen verplichtten, zijn
het meerendeel heengegaan. Ik gedenk hier met weemoed o. a de
namen mijner trouwe medewerkers : Mr. A. J. ANDHEAE te Kollum;
Th. J. 1. ARNOLD te Gent: J. VAN DER BAAN te Wolfaartsdijk;
Mr. W. BEZEMER te Rotterlam; A. J. M. BI~OIJ&R
ANCHER te
Amstertlam ; Mr. J. DIRKS te Leeuwarden ; Prof. Dr. 1. J. DOEDES
te Utrecht ; Mr. J. 1. VAN DOORNINCK te Zwolle; J. G. FREDERIKS
te Amsterdam ; A. C. J. VAN DER KEMP te Arnhem; Mr. W. P.
SAUTIJN
KLUIT te Amsterdam; L. U. RENQERS VAN NAERSSEN te
‘s-Gravenhage ; M. R OEST Mz. t e Amstenlam ; Jhr. R. C. S IX t e
‘s-Gritveland; Jhr. M. P. SMISSAERT
te ‘s-Graveubage; J. A. ALBERDINGK
THIJM
te Amsterdam en Mr. ALEXANDER VER HUELL te
Arnhem.
De zoo gedunde rijen van belangstellende medewerkers, oude
vrienden van De Navorscher mag’ik ze wel noemen, zijn niet door
jongeren in gelijke verhouding aangevull. Hun gemis deed zich in
de laatste jaren des te sterker gevoelen, dewijl later opgerichte
tij\ischriften , die ook hun vragenbus beschikbaar stelden, de aandacht van lezers en medewerkers van De Navorscher voor een deel
tot zich namen. Maar de concurrentie van andere periodieken,
die op het gebied der geschied- en oudheidkunde zijn verrezen,
b. v. het: Tijdschrift voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, dat
vroeger te Amersfoort, thans te Amsterdam het licht ziet en het
Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, orgaan der Vereeniging
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naam, of die zich af en toe met historische bijdragen afgeven, gelijk Eigen Haard, Nederland, De Tijdspiegel
e. m. a. is niet de eenige reden, waarom de kring der lezers en der
van

denzelfden

medewerkers zich allengs vernauwd heeft. In een tijdschrift met
een lang verleden spiegelt zich gewoonlijk de tijdgeest af in zijn
opvolgende richtingen of uitingen. En het schijnt wel alsof de oudste
medewerkers van De Navorscher meer te vragen hadden, meer opteekenden ook dan het thans levende geslacht, dat wordt opgevoed
volgens den regel: non multwn sed multa, en dat tengevolge van
het veeleischende, drukke leven buiten ‘s huis, maar weinig tijd aan
een rustig onderzoek in de studeerkamer kan wijden.
Toch blijft er ook in onzen tijd op historisch gebied veel te vragen
en te verklaren over. Wie de vorige jaargangen van De Navorscher
napluist, vindt in bijna ieder deel tal van vragen, aan welke oplossing de medewerkers zich niet gewaagd hebben, of die onvolledig
zijn beantwoord. Hoe meer het veld van iedere wetenschap zich uitbreidt, - en dat geschiedt ook thans bijna zonder ophouden, - des
te meer doemen nieuwe vragen en geschilpunten voor den onderzoekenden geest op, die aanleiding geven tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer. Hoe meer men weet, hoe meer men beseft, dat
men weinig of niets weet. En het ligt nu eenmaal in de menschelijke natuur om te trachten naar het onbekende, het ondoorvorschte,
ja, het ondoorgrondelijke. Het mag derhalve geen twijfel lijden of
de waarlijk weetgierige mensch zal wel nooit ,,vragensmoede” worden.
Juist daarin is de verdienste van ,,De Navorscher” gelegen, dat
hij aanteekening houdt van allerlei kleine gegevens, die vroeg of
laat den taalvorscher , den letterkundige of den geschiedschrijver
zullen te stade komen. Als middelaar tusschen hen, die weten en
anderen, die verlangend zijn te weten, draagt hij elders veronachtzaamde bouwstoffen aan ten dienste van ieder, die zich met de
studie van eenig vak van kunst of wetenschap bezighoudt.
Men klaagt over het tal van stukken in De Navorscher met
enkele letters of met pseudoniemen onderteekend, en sommigen,
die als medewerkers door de Redactie ten zeerste zouden worden
gewaardeerd, houden daarom hunne bijdragen achterwege. De klacht
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is helaas niet ongegrond en werd sinds jaren gehoord. Maar onder
de medewerkers zijn er, die goede redenen hebben om hun’lnaam’niet
te openbaren. Er zijn er, die gaarne hem, die iets weten wil, hulp
bieden en dat door inzending toonen, maar die, niet zonder reden,
vreezen door bekendmaking van hun naam te zullen lastig worden
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gevallen met brieven en tot eene verdrietende en tíjdroovende
respondentie genoodzaakt. Er zijn er, die, het vooroordeel
nende, ook in ons land gekoesterd, dat alleen aan geleerden
te schrijven, vreezen uitgelachen te zullen worden, of erger,

corkenpast
als

huane medewerking aan De Navorscher publiek werd. Nog andere
redenen zijn er, die eerbied afdwingen. Maar niettemin verzoek ik
allen inzenders dringend, in h& belang van den inhoud, die er
slechts bij winnen kan, om zoo min mogelijk hun naam te verzwijgen. Meent men aan dit verzoek niet te kunnen of te mogen
voldoen, zoo zal in de weigering worden berust; maar éen stellige
voorwaarde blijve aan de plaatsing der bijdragen verbonden, deze:
dat de naam des schrijvers aan de Redactie bekend zij.
Wat de Redactie verder beoogt en hoopt? - Zij hoopt dat de
bestaande kring van lezers en medewerkers zich steeds moge uitbreiden - e e n e h o o f d v o o r w a a r d e v o o r h e t voortbestaan van dit tijdschrift. Zij beoogt den inhoud zoo aangenaam
en leerrijk, zoo onderhoudend en veelzijdig mogelijk te maken, door
tal van mannen, wier naam bij het nederlandsche volk een goeden
klank heeft, tot medewerking uit te noodigen. Wordt aan die oproeping voldaan, dan bestaat er uitzicht dat deze vijftigjarige zal
kunnen standhouden, niet zonder eere, onder de zoo talrijke wetenschappelijke en populaire tijdschriften in Xederland, en dat hij kan
voortarbeiden aan zijne taak, kan blijven voldoen aan zijne bestemming: te zijn een middel tot verspreiding van nuttige kennis, een
prikkel tot wetenschappelijk onderzoek, een bij uitstek geliefkoosd
voertuig van letterkundig verkeer.
Dat dit vertrouwen niet beschaamd worde ! Daartoe mogen alle
lezers, alle medewerkers, zoo oude als nieuwe, hunne krachten
inspannen
1
.
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29 Mey- Junzj viel niets bijzonders voor.
6 Junzj kwam er een expresse uit Parijs in ‘s Hage aan met
wee brieven, de eene aan het Uitvoerend Bewind en de andere
aan den Generaal Joubert geadresseert. De inhoud van die brieven
wierd niet bekend, maar, wij konden dezelve, althans voor het
grootste gedeelte, wel opmaken uit Iretgeen vervolgens gebeurde.
Reeds ‘s anderen daags
‘7 Jun$i wierd de ordonantie van 17 Mey, waarbij de Generaal
Daendels als deserteur moest aangemerkt worden door het Uitvoerend Bewind weer ingetrokken. Twee dagen daarna
,9 Junij kwam een andere Minister voor de Fransche Republiek,
de Heer Champigny Aubin, in ‘s Hage aan, om den Heer La Croix
in die post te vervangen, welke
10 Junij ‘s-Hage verliet en na Parijs vertrok. Men begon al te
bernerken, dat er weer wat stond te gebeuren. Ja, inderdaad.
De volgende dag
11 Jun$i kwam de Generaal Daendels, als zegenpralende, ‘s Hage
inrijden, zittende in een open wagen met vier paarden bespannen.
Hij kreeg terstond twee Fransche Grenadiers tot schildwachten op
last van den Generaal Jouhert. Hij was bekleed met een oppermacht; want hij bracht weer een omkeering te weeg in het Wet-

1) Vervolg van Nav. XLIX, blz. 335.
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gevend Ligchaam, hetwelk zig zo onwettig op de kussens had neer-

gezet Hij vond dadelijk aanhangers, want hij wierd
12 Junij op een maaltijd onthaalt in den Doelen, die door een
aantal aanzienlijke burgers van ‘s Hage ter eere van hem en zijne
terugkomst was aangelegd, en waarop de Generaal Jouhert benevens
verscheicle
Frnnsche en Hollan lsche Hooftl- en subalterne officieren
genodigt en tegenwoordig waren. Dit was zo een scherp steekende
doorn in het oog van het Uitvoerend Bewind, dat ‘s nachts daaraanvolgende de twee burgers, die als Commissarissen op de maaltijd gefungeerd hadden, van hun bed opgeligt en in arrest genomen
Wierden. Dan dit arrest was van korte duur; want ‘s anderen daags
13 Junij de Generaal Daendels hiervan verwittigt zijnde, gebeurde het volgende. Het Uitvoerend Bewind verga ler<le ‘s voormiddags ten 10 uuren.
In deeze vergadering lagen de Heeren Fokker en Wilclrik hunne
posten neder, die altijd tegen dat onwettige en ook tegen de behandeling aangaande den Generaal Daendels gestemt h a d d e n .
‘s Namidd:igs ten 2 uuren vergaderde het Uitvoerend Bewind, d. i.
zonder de genoemde Heeren, weder, en ook de Constituerende Vergadering, die zig zo netjes tot Wetgevend Ligchaam geformeert had.
Ten 4 uuren kwam op order van den Generaal Daendels het gansche
garnisoen in de wapenen. Het Uitvoerend Bewinll hiervan kennis
gekregen hebbende, kozen de H.H. Vreede en Fijnje het hazepad :
zij verlieten de vergaderkamer, hunne haardsteden, ‘s Hage, ja,
zij maakten zig ten eenemalen onzigtbaar. De Heer Van Lange
bleef dus alleen als Lid van het Uitvoerend Bewind overig, Het
Wetgevend Ligchaam die militaire bewegingen vernomen hebbende,
liet haare militaire lijfwacht ook in de wapenen komen. Ten half
5 trok de Generaal Daendels aan het hoofd van 5 Compagnieën
Infantery en een Compagnie Cavallery , alle Hollanders, na de
verga lerzaal van het Uitvoerend Bewind. Hij liet den Heer Van
Lange gevangen nemen en terstond met een escorte Hollandsche
Cavallery na Woerden vervoeren. Om nu de post van het Bewind
te vervangen, ontbood hij de vijf agenten, nl. van marine, oorlog,
finantie , justitie en inwendige politie, zijnde de H.H. Spoors,
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Pijman, Gogel, Tadema en La Pierre, die als een Intermediair
Bestuur de werkzaamheden van het Uitvoerend Bewind zouden
waarnemen. Deeze H.H. vergaderden terstond in de gewone -vergaderzaal van het Uitvoerend Bewind onder de bovengenoemde naam
van Intermediair Bestuur der Bataafsche Republiek. ‘s Avonds
omtrent half 7 wierd door den Generaal Daendels het Wetgevend
Ligchaam uiteengejaagt. Op zijn bevel trok een sterk detachement
Hollandsche Infanterij met een Capitein aan het hoofd na de Eerste
en Tweede Kamer. Hij maakte in beyde vergaderingen zijn order
bekend van hen datlelijk uiteen te doen gaan. In de Eerste Kamer
liep het bedaard af; dog in de Tweede moesten de militairen
eenigzints geweld gebruiken. Van de Eerste Kamer Wierden de
H.H. Vonk, Raat, Van Roseveld Cateau, Van der Hoeve, Ockerse,
De Bere en de Lamon en van de Tweede de H.H. Visser Cz.,
Ploos v Amstel, Van Leeuwen en Bosch in arrest genomen en
na de Cancelarij van den Hove van Holland overgevoert. Onmiddellijk daarna Wierden de H.H. Irhoven van Dam en Taute gearresteert en op de Gevangenpoort gezet. Eindelijk Wierden de
Generaal Meijern en de Luitenant-Colonels Greeve en Strick van
Linschoten in de Militaire Provoost gebracht: die alle zig tegen de
behandeling van Daendels hadden uitgelaten, of zbne orders niet
hadden opgevolgt. Het was ‘s avonds omtrent half 10, toen dit
alles was afgelopen, als wanneer de militairen ook uiteengingen.
Het overige van den avond als ook de nacht waren buiten verwachting zeer stil, Om nu alle regeringloosheid te vermijcien, wierd
14 Jun@ met goedkeuring van den Generaal Daendels door het
Intermediair Bestuur der Bat. Bepubliek een Intermediair Wetgevend Ligch tam verkozen. Daartoe Wierden benoemt de H.H. Van
Leeuwen Canter Visser, Meijer Cz., Brands en Proot , alle leden
van de ontbonden Eerste Kamer; de H.H. Rabinel , Guiljé , Bruins,
Costerus en Van Hugenpoth tot Aerth, gewezen Leden van de
Tweede Kamer, de H.H. Fokker en Wildrik, die hunne posten
van het vorig Bewind hadden nedergelegt, de H.H. Blondel, Pompe
van Meerdervoort, de la Court , G. cl. Visser, Van Foreest, Van
Royen en Huber, alle Leden van de gewezen Constituerende Ver-
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gadering, die bij het gebeurde van 23 Januarij vrijwillig afstand
van hunne posten hadden gedaan, en voor het overige de navolgende H.H., die allen in ‘s Landsbestuur meer sessie gehad hadden.
Te weten de H.H. Verbeek, Scheffer , Van Marls, Harteveld, Auffmorth , Siccama, Lewe, Rambonet , Warner , Van Doorn, Remmers,
de Monchy , Cramer , Druivesteijn, Ribbius , Crans, Van Haeften,
De Leeuw, Kamp, Eysinga, Van Dijk, Van de Kasteele, Steenwinkel, Versteege en Vitringa. Die van deeze Heeren in ‘s Hage
tegenwoordig waren, vergaderden nog diezelve dag. ‘8 Anderendaags
15 Junij wierd het Provintiaal Bestuur van Holland door het
Intermediair Bestuur der Bat. Republiek afgezet. Eenige leden van
hetzelve wierden opnieuw aangestelt en eenige andere Heeren daarbij
gevoegt. Van dit alles was dagelijks per expresse aan alle de gewestelijke Bestuuren kennis gegeeven. In navolging van de vergadering in het gewestelijk Bestuur van Holland had dit ook plaats
in sommige andere gewestelijke en stedelijke Bestuuren. In ons
Utrecht bleven zij beijde aan. Hoewel toen de gansche Republiek
weer van nieuwe Bestuuren voorzien was, waren zij nochtans alle
maar intermediair en provisioneel, en niet volgens de nieuwe Constitutie aangestelt. De eerste werkzaamheden van de Wetgevende
Vergadering in ‘s Hage waren dus, het vaderland zijne nieuwe
constitutioneele vergadering te verscha,ffen: derhalve wierd
21 Juni3 gedècreteert, dat het gansche Bataafsche volk in grondvergaderingen zou bijeenkomen op den 10 Julij aanstaande om
kiezers te benoemen, dat den 130 cl. a. v. die kiezers zouden vergaderen, om de leden van het Wetgevend Ligchaam te verkiezen,
en dat dan dat nieuw verkozen W. Ligchaam den 31* derzelfde
maand zou georganizeerd worden en zijn eerste zitting gehouden.
De eerste werkzaamheden van het Intermediair Uitvoerend Bewind
waren over alle de Heeren, die in ‘s Hage op verschillende wijsen
en bij verschillende gelegenheden gearresteert waren. Het was op
aandrang van den nieuwen Franschen Mini&,&, den Heer Roberjot, die
22 Junij in ‘s Hage was aangekomen, en het Uitvoerend Bewind
daartoe had aangezet. De Heer Champigny Aubin was maar in
alle spoed ad interim na ‘s Hage gezonden om de post van Minister
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van den Heer La Croix over te neemen, vermits deze zig in het
geval van Generaal Daendels niet behoorliJk gedragen had. Uit de
deliberatieën van het Uitvoeren1 Bewind over de gearresteerde
Heeren kwam het volgende voort.
23 JunQ’ wierd besloten, dat de Heeren Van der Jagt en Nolet
niet (loor de daartoe aangestelde bijzon(lere rechtbank zoule terecht
gestelt worden, welke alreets van wijc en zijd in onze stad Utrecht
bijeen gekomen was, maar voor den Hove van Holland en Zeeland.
Alle de Heeren, die tot die rechtbank benoemt werden konden dus
na hunne haardsteden terug keeren. Vervolgens wierd
25 Junij geresolveert, alle de Heeren, gewezene leden van de
vorige Nationale Conventie, die den 62 Januarij gearresteert waren,
zelfs de Heeren van de Commissie tot de Buitenlantlsche Zaaken
uit hun arrest te ontslaan. Drie dagen daarna
28 Junij Wierden zij alle in vrijheid gestelt, behalven de Heeren
Van Beyma, H a h n , Bicker en Van Marle, welke stadsarrest wierd
aangezegt. ‘s Anderendaags
29 Junij wierd de Heer Nolet uit zijn arrest ontslagen. Daarentegen wierd
31 Junij de Heer Wilbols, gewezen lid van het vorig Wetgevend
Ligchaam , in arrest genomen. Hij bevon 1 zig toen ten huize van
den Heer Pastoor Reaal te Weesp, en wierd vandaar na ‘s Hage
overgevoerd. Zijn delict bestond nochtans niet in staatzaken, maar
alleen in nalatigheid van niet aan de laatste Hollandsche geldheffing voldaan te hebben. Hij wist zig vervolgens zover te zui
veren, dat hij
3 JuZij weer wierd ontslagen. Voorts bekwamen hunne vrijheid op
4 tot 9 Julij de Heer Van der Jacht, de Generaal Meijern en
de Luit. Colonel Strick van Linschoten, tle H.H. Ploos van Amstel,
C. Visscher, Ockerse e n Roseveld Cateau, als ook Vonk, de Bere
en Bosch, zodat de H.H. Van Lange en T. van Leeuwen toen de
eeuige waren, die nog in verzekering gehouden Wierden. De Heer
Van Lange was eenige dagen te voren naar ‘s Hage overgevoert.
Daags d. a. v.
10 JuZi$ was de dag, bepaald om een aanvang te maaken met
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het in werking brengen van de nieuwe Constitutie, d. i. om de
kiezers te benoemen tot de aanstelling van de Repraesentanten
voor het Wetgevend Ligchaam. Alhier te Utrecht ‘s avonds ten
half 5 begon de groote klok, Salvator, te luijen tot oproeping van
de stemgerechtigde burgers. Deeze, na gewoonte, in grotnlvergaderingen bijeengekomen zijnle, benoemden de kiezers.
13 JuZg volgens decreet der Wetgevendti
Vergadering in ‘s Hage
bepaalt zijnde tot het aanstellen van ‘s Lands Repraesentanten ,
kwamen alle kiezers door het gansche land in districtsvergaderingen bijeen, alhier te Utrecht, evenals bij vorige gelegenheden
had plaats ge’.ad , op het Raadhuis en het Landschapshuis. In
het eerste District wierde de Keer D. C. de Leeuw en in het tweede
de Heer J. van Haeften verkozen.
Zodra alle aanstellingen in de Wetgevemle Vergallering in ‘s Hage
waren aangegeven, vertrok de Generaal Joubert, op
18 Julij na Parijs, om het Fransch Gouvernement daarvan kenn i s t e geeven.
Verders hebben wij niets te melden van hetgeen
tot den dag der installatie van het Wetgevend Ligchaam is voorgevallen, zijnde
31 Julij. De Intermediaire Wetgevende Vergaflering wierd ontMen en het Wetgevend Ligchaam geinstalleert. Na de installatie
wiertl de eerste zitting gehouden, en in dezelve Wierden volgens de
wet de 30 leden der Tweede Kamer verkoren.
Alle H H. begaven zich vervolgens na hunne vergaderzaal en
formeerden hunne vergadering. In de der<le zitting pan h e t W e t gevend Ligchaam verscheen de Gcneriral Hatzy , die in plaats van
den Generaal Joubert tot Commandant en chef over de Fransche
troepen in de Bat. Republiek was aangestelt. Hij kwam dan in
die zitting, die
4 Aug. gehouden wierd om de Vergadering uit naam van het
Fransch Goevernement te complimenteren, en als Repraesentanten
van het Bat. volk volgens eene nieuwe door hetzelve volk aangenome Constitutie geluk te wenschen. Wat verder tusschen hem en
de Vergadering wierd afgehandelt, bleef verborgen, maar, zo niet
op zijn bevel, dan ten minste op zijn verzoek Wierden

.
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6 en 7 Aug. de overgebleven arrestanten in vrijheid gestelt,. De
H e e r Fijnje, die laatst uit het Uitvoerend Bewind de vlucht had
genomen, ook op zo een behandeling vertrouwende, kwam na
‘s Hage terug, maar hij wierd gevat en in arrest genomen. In de
zesde zitting van het Wetgevend Ligchaam, die van
10 Aug. wierd het Constitutioneel Uitvoerend Bewind verkoren.
Tot leden, van hetzelve wierden aangestelt de H.H. J. W. van
Hasselt te Amsterdam, A. W. Hoedt te Groningen, M. Hettema te
Leeuwarden, F. R. E. van Haersolte te Arnhem en F. Ermerins
te Tholen. Deze hielden
17 Aug. hunne eerste vergadering, uitgezondert de Heer Hettema van wien voldoende bewijzen waren iogebracht, dat hij volgens
de wet niet als lid van het Uitvoeren1 Bewind konde toegelaten
worden. In zijne plaats wierd
.
19 Aug. door het Wetgevend Ligchaam de Heer J. P. F. van
Hoof verkoren
22 Aug. wierden de suppoosten van het Uitvoerig Bewind benoemt. Daarna wierd van tijd tot tijd het nodige bertiamt en de
nodige decreten genomen aangaande de verdere artikelen van het
plan van constitutie. Zoo wierd
27 Aug. b e s l o t e n , dat er weer een algemeene volkstelling zou
plaats hebben door het gansche land en dat daarbij het getitl der
leden van alle kerkgenootschappen, ieder afzonderlijk zoude worden
aangeteekent, om na hetzelve ‘s lands kerkgebouwen onler de ver. schillende -kerkgenootschappen te verdeelen. In onze stad Utrecht
geschiedde die telling
30 Aug. Alle wijkmeestere 1 gingen respectivelijk d o o r h u n n e
wijken, ieder vergezeld van een lid uit elk kerkgenoodschap. Deeze
omschrijving deed blijken dat onze stad bestond uit 32969 zielen,
d. i. 20747 Gereformeerden, 989 1 Roomsgezinden, 961 Oudroomschen, 102 1 Lutherschen, 144 Mennonisten, 38 Remonstranten en
Zodat alle kerkgebouwen van onze stad, ten minste
1 9 7 Jooden.
voor het grootste gedeelte) in het bezit der Gereformeerden moesten
blijven. Er deed aig ook geen Roomsch priester of pastor op die
zodanig een kerkgebouw begeerde. Het ronde getal der zielen

.
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van de gansche Republiek beliep 1882272. Na deeze zielentelling
wierd
8 Sept. de verdeeling van de Departementen en Ringen gedecreteert. Elk Departement zou bestaau uit 7 Ringen. Elke Ring zou
bevatten, zoveel mogelijk het zevende gedeelte van de grondvergaderingen van het Departement. Het eerste Departement zal zijn
van den Eems; het tweede van den Ouden IJssel, het 3e van den
Rhijn, het 40 van den Amstel, het 5e van Texel, het 6e van de
Delf, het 7e van de Dommel en het Se van de Schelde en Maas.
De Departementale Hoofdsteden zullen zijn le Leeuwarden, 2e
Zwolle, 3e Arnhem, 4e Amsterdam, 5e Alkmaar, 6e Delft, 70
Bosch, 80 Middelburg. Maar de Departementale Gerechtshoven
zullen vergaderen van het eerste te Groningen, van het 28 te CamPen 9 v a n h e t 3e te Utrecht, van het 4e te Amsterdam, van het
5e te Haarlem, van het 6e t e ‘s Hage, van h e t 7e in ‘s B o s c h e n
van het 8e te Dordrecht.
12 sept. wierd volgens de nieuwe Constitutie de afschaffing der
gilden en gildewetten gedecreteert, en de nodige bepalingen in
derzelver plaats in het decreet daarbij gevoegt.
Zei sept. wierden de Commissiën tot het vervaardigen van het
Civiel en Crimineel Wetboek verkozen. Tot het eerste, d. i. het
Civiele de Heeren Bont, Walraven en Fargeon van Amsterdam,
Kreet van ‘s Hage, Reytz van ‘VIitldelhurg , Craeijvanger van Utrecht
en Gockinga van Groningen. En tot het Crimineele: de Heeren
R e u v e n s v a n ‘s-Hage, Cras v a n Amstertlam, in de Betouw van
Nijmegen, De Beveren van Middelburg en Donker Curtius van
‘s-Hertogenbosch. Utrecht wierd verkozen tot het vergaderen van
beyde die Commissiën.
Wat de gewapende Burgermacht betrof: deeze was ook volgens
de nieuwe Constitutie eenigziats bediscutieert ; maar de besluiten
daarover kwamen genoegzaam alle neer op de toenmalige inrichting
van dezelve. De gewapende Burgerwacht was over het gansche
land verdeelt in halve Brigades van drie bataillons in navolging
van de Bataafsche staande armee. Onze U trechtsche gewapende
Burgerwacht bevatte een halve Brigade en een Compagnie Con-
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stapels, die ‘s wekelijks in het Sterrebosch hunne exercitieë n, verrichtten. Bij deeze exercitie& waren altijd, ten minsten bij gunstig
weder, zeer veele menschen en ook veele tafels en kruiwagens met
genever
en andere sterke dranken tegenwoordig. Van deeze sterke
dranken bedienden de schutters zig zodanig, dat veele van hen
buiten staiit geraakten hunne exercitieën te verrichten, en dan
hunne officieren met allerhande brutaliteiten bejegenden. De brootlbakker de Bruin was degeene, die zig hierin het verste had te
buiten gegaan. Hij wierd daarover
28 LI%@. voor het front van zijn blitaillon o p d e Neude in de
wapenen gekomen zijnde, als schutter infaam gecasseert. De toevloed van aanschouweren was zo groot, dat eenige Fransche jagers
te paard moesten geroepen worden om het volk af te weeren.
Intusschen
hadden de Heeren Officieren buiten weten van de schutters zig vervoegt bij de Raad van Rechtspleging met verzoek om
daarin te voorzien ; zodat
20 Sept. bij het manoeuvreren van het eerste bataillon cie schoutsdeurwaarder en eenige Gerechtsdienaars in het Starrebosch verschef en met last van gemeltle Raad om alle de geneverkraamen
vandaar te verdrijven. Dit werkje ging met zoveel onstuimigheid
gepaart, dat zelfs de schoutdeurwaarder en ook zommige Gerechtsdienaars door de schutters met eenige sabelslagen begroet werden.
Dan dit had tengevolge, dat
21 Sept. de schutters Van Heerden uit de Ballemakerstraat,
Linschoten uit de Doukere Gaard en nog een derde uit hunne
huisen gehaalt en op het Stadhuis in verzekering gebracht Wierden.
De Raad van Rechtspleging nochtans begrijpende met hen de
zachtste weg te moeten inslaan, wierden zij na drie dagen te water
en brood gezeten te hebben
25 Sept. weder in vrijheid gestelt ; maar de geneverkraamen verboden bij alle excercitieën. Een tweede geval volgde hierop met
de burgerconstapels. Gedurende de gansche zomer hadden deeze
gewijgert tot het verrichten van hunne exercitieën het canon te
trekken, telkens voorgeevende , dat, daar zij in alles met de militairen gelijk stonden, zij begeerden evenals de Franschen van de
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De voornaamste van
nodige paarden daartoe voorzien te wor&n.
deeze onwilligen waren de burgers de Leeuw (corporaal), Snellenberg, Luca, Koopman, Bieshaar, Batist, Rhijnbout , R. en T.
Hornbert , de Haart, Jansen, Bouwman, van Kesteren, Verbon,
de Ruiter, Kettenis, van Kuyck, Bruininck, Korreljé, Monné,
Mulhof, van Grimmelinkhuiseu , Bennier e n de Bruin, welke alle
29 Sept. ontwapent wierfen.
‘s Namiddags ten 5 uuren vergaderden op de Neude in de wapenen de geheele Compagnie Constapels, het 3e battaillon schutters en een corps Fransche jagers
te paard om het volk af te keeren. De schutters een kring geformeert hebbende rondom de Constapels, Wierden de 24 boven
aangehaalde onwilligen voor het front van de Compagnie geplaatst,
hunne wapenen Wierden hen afgenomen, en zlj daarenboven op een
jaarlijksche driedubbele contributie gestelt. Hoewel hunne medemakkers wel eenigzinf s hun ongenoegen lieten blijken over die behandeling, liep het echter bedaard af. Maar
4 Oct. de Constapels gecommandeert zijnde om te manoeuvreren,
verschenen er 20, die het Canon trokken van het Stadhuis naar
het Vreburg, onder allerhande verwijtingen en bespottingen, zo van
particuliere
burgers, als van eenige van hunne ontwapende me.
demakkers.
5 Oct. verschenen er maar 9, die het Canon wijgerden te trekken.
6 Oct. verschenen er maar 4 ; zodat dc exercitiën niet doorgingen.
De officieren, al verdere onheilen tegemoet ziende, vervoegden zig bij de Raad der Gemeente, waarop volgde dat de
Constapels
10 Oct. weer manoeuvreerden, en de Canounen door paarden
getrokken Wierden. Daarop deed de Raact een schriftelijk voorstel
aan den Commandant van de Gewapende Burgermacht van de
exercitieën op te schorten; vermits het grootste gedeelte van het
garnisoen stond uit te marcheren, en de schutterij alsdan dagelijks
veele manschappen op de wacht zouden moeten leeveren; zodat
14 Oct. het 2e, 15 Oct. het le en 16 Oct. het 3e bataillon haare
exercitieën eindigden met vuuren zo uit het klijn geweer als uit het
canon. Op de aanschrijving die de Commandant van de Raad der
1901.
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Gemeente bekomen ha 1, geschiedde de najaarswapenschouw tegelijk
met deeze afvuuring. Het was licht te beseffen dat die uitmarsch
van ons garnisoen met andere marschen van troepes gepaard zouden
gaan, die dan ook van
18 Oct. tot 7 Nou. niet uitbleven.
8 Nov. ontstonden er hevige geschillen in Brahand op vtrscheyde
plaatsen tusschen de burgers en de Franschen. Zij Wierden dus
overladen van militairen, tlie van wijl{ en zijd kwamen toeschieten
om dezelve te dempen, wat
16 Nou. voor het grootste gedeelte gelukt was. Die Brabandsche
onlusten waren voortgesproten uit onderlinge correspondentie om
een contrarevolutie uit te lokken, en niettegenstaande de onlusten
gestilt waren, had de correspondentie in ‘t geheim haare voortgang,
en sloeg zelfs over tot Holland, en wel voorn. in ‘s Hage, Rotterdam en Schiedam. Aldaar wierden ongeoorloofde vergafleringen
gehouden, waarin geheime conspiratieën gedaan Wierden met die
Brabandsche zoveel geruchts gemaakt hebbende opstandelingen.
22 Nov. Wierden die vergaderingen door het Uitvoerend Bewind
ontdekt, zodat
23 Nov. de H.H. Groeneveld, Voogd, Ruysch en Visser in ‘s Hage en
24 Nou. de H.H. Ruichhaver, Davis en Zonspoll van Rotterdam
en de H.H. Meijer, Pomprijza, Gaillard en Gallas van Schiedam,
als voorname voorstanders en bewerkers van die Citbalen na ‘s Hage
vervoert en aldaar gearresteert wierJen. De Heer Ruichhaver
nochtans, zig spoedig hebbende weeten te zuiveren, wierd
28 Nov. weer uit z;jn arrest ontslagen. De H.H. Fijnje e n v .
Langen, alsook de H H. Bentink en v. d. Spiegel, die‘ te WoerJen
op het kasteel gevangen zaten, bekwamen ook hunne vrijheid ; de

twee eersten op
29 Nou. en de twee laatsten op 30 NOK maar alle de overige
gearresteerden mochten gedurende dit lopende jaar dat geluk niet
genieten.
Behalven de onderhandelingen over die conspiratieën en de daarop
gevolgde arresten was er in de laatste dagen wì@ig of niets uit het
Uitvoerend Bewind te voorschijn gekomen; maar
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2 Dec. Wierden de Agenten van het Bewind aangestelt , chic, alle
dezelfde waren behalven de Heer Van der Goes tot de Binnenlandsche betrekkingen ; en -toen Wierden de werkzaamheden weer
doorgezet. Al op
4 Dec. wierd bij het Bewind besloten de stemgerechtigde burgers
van het gansche land op te roepen, om den 18 deezer maand in
Grondvergaderingen bijeen te komen tot het verkiesen van de Leden
der Departementale Bestuuren. Een tweede besluit wierd gepubliceert
6 Dec. Hetzelve drong door tot in het diepst der beursen.
Want
het bevatte een algemeene geldheffing door het gansche land van
*/Zo penning of 5 van het hondert van alle jaarlijksche inkomsten,
te voldoen voor of op den laatsten Januari van 1799. Eveneeus,
zoals meer andere publicatie% door vermeerderingen en verbeteringen Wierden opgevolgt, decreteerde het Wetgeevend Lighaam, in
aanmerking genomen de slechte staat van ‘s Lands finantieën, en
dat de opbrengst der 2Oe penning van de inkomsten op verre na
niet toereikend zou zijn om daarin te voorzien, op
10 Dec. drie bijzondere algemeene geldheffingen te gelijk ; de
eerste van 4 elo van de bezittingen, te fourneren in de maanden
Februari, April, Augustus en November, de tweede van 10 O/e van
de inkomsten, te fourneren in de maand Juni, alle van het volgende jaar 1799, en de tierde was een 25-jarige geldheffing ‘s jaarlijks van 3 cl0 van de inkomsten der laatst afgeloopen jaar,, te
beginnen met 1800 en te eindigen met 1824. Dit decreet sloeg
als een donderslag over de gansche Republiek. Een ieder beklaagde
zig deerelgk over die zuure vruchton, welke die duurgekochte vrijheid ons verschafte. En nocht:rns
scheen ons stedelijk Bestuur in
die zuure vrijheidsvruchten smaak te vinde11 : want
13 Dec. wierd op de doortinedene
colom op de Neude een extra
groot schoon vrijheilsbeeld gezet, het zevenh JOfclig monster vertrappende. De fraaije colonade wierd
14 Dec. weggenomen en 16 Dec. een hek rondom in derzelver
plaats rondom dit vrijheidsbeeld opgetimmert.
16 Dec. de bepaalde dag zijnde tot het verkiezen van de Departementale Bestuuren, kwamen de stemgerechtigden volgens de wet
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der nieuwe Constitutie in Grondvergaderingen bijeen, om kiezers te
benoemen. Deeze vergaderden
20 Dec. in districtsvergaderingen. In het district alhier te Utrecht
wierd aangestelt de Heer J. van Manen. De verdere aangestelde
Heeren tot het Bestuur van het Departement van den Rhijn, waaronder onze stad Utrecht behoorde, waren de volgende. In de
districtsvergadering van Gorinchem was verkoren de Hr. Goetzé,
van Thiel de Hr. van Leeuwen, van Amersfoort de Kr. Camp, van
4-

Arnhem, de Hr. Bronkhorst, van Doesburg, de Hr. Ballot en van
Zutphen de Hr. Lulofs.
Wij eindigden dit j;tar met een zeer strenge koude, waarvan de
oudste lieden verklaarden nooit een voorbeeld beleeft, te hebben i
en in die strenge koude, namelijk
25 Dec. staande de thermometer vau Fahrenheit op 4 graden
onder nul, vertrok een half bataillon der 72e halve brigade na
Nijmegen, in welks plaats uit Gorinchem een half bataillon der
49 halve brigade binnentrok.
Eer wij van dit jaar afrtappen, vinden wij ons nog verplicht te
melden, met welke naam ons Vrijheidsbeeld door eenige spotters
vereert wierd. Haar buijk, die van een zwangere vrouw evenaarende, kreeg zij de naam v a n D I K K E MI E ,
haar dood heeft behouden. Want, ofschoon
opdat de Neude eeuwig met haar ais Vrijheid
hebben veranderingen van tijden haar weer
gelijk wij bij het. dagverhaal ter plaatse zullen

welke zij tot aan
zij was opgericht,
zoude pronken, zo
doen omverwerpen,
aantonen.
(Wordt vervolgd.)

OUDHEIDKUNDE.

Chemises de nuit (L, 451). - Van dat zonder hemd of geheel
ongekleed slapen, heeft ook ‘t midden-ne[lerlau(lsch gedicht Reynaert
de Vos een voorbeeld. Er wordt o. a. daarin gehandeld van Tihert den Kater die door een looze streek van Reynaert in den strik
loopt, welken ,,die pape” (de pastoor) in zijn schuur gespannen
had. Op het gerucht dat de vermeende dief gevangen was, liepen
allen die in huis waren toe en, gaat de dichter voort :
,, Selve die pape ne wilde niet sparen,
Quam uten bedde moeder naeckt.”
Sparen heeft hier de beteekenis van dralen, wachten.
A . AARSEN.

Ein Geschenk Wallenstein’s an Piccolomini. - Im Privatbesitze, in Schottland, befindet sich ein ungefähr zwei Fuss hoher,
in Plattnerei gearbeiteter silberner Pocal von bedeutendem -historischen und künstlerischen Werthe. Derselbe scheint in späteren
Zeiten, nicht zu dessen Vortheil, vergoldet worden zu sein. Er
führt rings urn den Rand des Pocalfusses die folgende in römischen
Lettern verfasste Inschrift:
WALLENSTEIN - DUX DE - FRIDLAND - HOC - POCULUM PRIMIA - VIRTUTIS- IN - PROELIO - LUCENSI - EXHIBITE - PICCOLOMINI - LEGATO - FORTISSIMO AM CO - GRATO - ANIMO DEDICAVIT ANNO - MDCXXXII.
Die Inschrift bekundet, dass Wallenstein den Pocal dem Piccolomini nach der Schlacht von Lützen gewidmet hat. Es ist nicht
anzunehmen, dass dieser Pocal auf Geheiss Wallenstein’s angefertigt
worden ist. Er dürfte vielmehr als Kriegsbcute oder als Geschenk
einer zeitgenössischen hohen Persönlichkeit in dessen
langt sein.
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Das ungewöbnliche Interesse, welches dieses werthvolle Prunkstück erweckt, lässt es für die Geschichtsforschung wünschenswerth
erscheinen, dessen genau An Ursprung zu eruiren.
Das auf dem Pocale repräsentirte Wappen scheint mit Sicherheit clessen
theilweisen Ursprung anzudeuten. Dasselbe erscheint
inmitten der auf dem Pocale prachtig entworfenen, in Plattnerei
ausgeführten kriegerischen untl sonstigen Gruppen und repräsentirt
das volle königliche Wappen von England. Demselben gegenüber,
auf der anderen Seite des Pocales, erblickt man eine Krone, ähnlich der österreichischen Kaiserkrone, aber ohne das auf einem
Reichsapfel stehende Kreuz, und über derselben einen wachsenden
einköpfigen Adler mit ausgebreiteten Flügeln.
D a s W a p p e n d e s e n g l i s c h e n K ö n i g s h a u s e s a u f d e m Wallenstein’schen Pocale, eine anscheinend merkwürdige heraldisch-historische Combination, l ä s s t sich aus zweierlei Arten erklären:
Entweder gründet e s sich auf eine Heirat, oder auf eine wichtige
politische Constellation.
Wallenstein war nun in keiner Weise mit dem englischen Königshause in irgend eine Verwandschaft getreten, aber Friedrich V.,
Churfürst von der Pfalz (geboren 1596, succedirte 1610) , der das
Haupt der protestantischen Uuion war, und im Jahre 1619 zum
König von Böhmen (der sogenannte ,,Winterkönig”) gewählt wurde ,
heiratete im Jahre 1613 Elisabeth, Tochter James 1. von England,
und auf diese Prinzessin könnte sich wohl das eaglische Wappen
auf dem Pocal beziehen.
Das Heer (die böhmischen Rebellen) des erwählten Königs von
Böhmen wurde, wie bekannt, in der Schlacht am Weissen Berge
bei Prag (1620) nach nur kurzem Widerstande von den kaiserlichen
Truppen geschlagen und König Friedrich wurde, während er auf
dem Hradschin den Tafelfreuden huldigte, von der Nachricht über
den Verlust der Schlacht völlig überrascht und muszte infolgedessen
in überstürzter Eile aus Prag flüchten und sein ganzes Hab’ und
Gut, worunter sich auch der vollstäntlige Schatz an Silbergeräthen
befand, den Siegern als Beute zurücklassen.
ES kaun daher mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen
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werden, dass der diesem Artikel zur Folie dienende Prunkpocal zu
diesem Silberzeug gehört habe , und dass er später, als Wallenstein
den Oberbefehl über die kaiserliche Armee erhielt, in dessen
Besitz kam.
Die andere Alternative, dass das englische königliche Wappen
auf dem Wallenstein’schen Pocal auf eine politische Combinatioa
hindeute, darf jedoch nicht auszeracht gelassen werden, denn nicht
nur die französische Könige, sondern auch diejenigen von Engeland
arheiteten an der Zertrümmerung des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation, und es ist eine geschichtlich verbürgte Thatsache,
dass Heinrich VIH. von Engeland nach der Kaiserkrone strebte
u n d sich zu diesem Zwecke mit den Churfürsten in Verkehr gesetzt hatte.
Es stellt sich daher die Frage: Wurde die Anfertigung des Pocales von König Friederich , als er noch Churfürst von der Pfalz
und Haupt der Protestantischen Union war, angeordnet , urn dem
Feldherrn des böhmischen Heeres ein Zeichen des Anerkennung zu
gebon,
im Falie derselbe siegreich ware? Oder hat die englische
Königsdochter den Pocal mit in die Ehe gebracht? Oder h a t
Wallenstein denselben direct vom König von Eugland erhalten?
Angesichts der auf dem Pocal dargestellten kriegerischen und
höfischen Gruppen , und der vollen Figur des Kriegsgottes Mars,
welche den Pocalrleckel als Knauf dient, muss man der Annahme
Raum geben, dass Churfürst Friedrich V. von der Pfalz die Anfertigung des Pocales angeordnet habe als Geschenk für seinen zukünftigen böhmischen Generalissimo.
Andererseits muss die oben beschriebene Krone, welche auf dem
Pocal repräsentirt ist, und welche den Schlüssel zur Eruirung des
Ursprunges des Pocales zu bieten scheint , in Betracht gezogen
werden. Es liegt auf der Hand, dass es die Krone des Churfürsten
Friederich V. von der Pfalz sein könnte, das heisst, dass sie entweder den Churfürstenhut oder die bayerische Herzogskrone vorstelle, aber wenn man bedenkt, dass man urn jene Zeit nicht genau
und conventionell in der Darstellung der Kronen war, so könnte
man in ihr auch eine fehlerhafte Darstellung der kaiserlichen Krone
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erblicken, wozu namentlich der tiber derselben befin:lliche einköpA d l e r g e n ü g e n d A n l a s s geben würde, und in
fke 7 wachsende
diesem Falle ist man zur Annahme geneigt, d a s s d e r P o c a l v o n
Heinrich VIII. von England oder einem seiner Nachfolger statime ,
die, in der Voraussetzung der Erlangung der Kaiserkrone, den
Pocal anfertigen liessen.
Dann wäre Grund anzunehmen, dass der
Pocal zum Inventar der Heiratsgabe der englischen Königstochter
gehört oder
dass Wallenstein denselben direct vom englischen
Könige erhalten habe.
Es ist überigens die Möglichkeit geboten, die Entscheidung
zwischen den genannten Theorien in beinahe positiver Weise zu
treffen durch die Identificirung der auf dem Pocale befindlichen
Dieselben sind auf dem Rande des PocalSilberschmiedzeichen.
deckels wie auf demjenigen des Pocalfusses, in correspondirenden
Dimensionen, zu sehen. Es sind je drei in einer Reihe tief eingestempelte Zeichen , von denen das erste einen Löwen vorstellt,
während das zweite einem Sterne ähnliche Figur zegt, und das
dritte d e n B n c h s t a b e n J oder P führt. Sim1 es die Stempel eines
deutschen Silberschmiedmeisters aus damaliger Zeit , so dürfte die
erste Theorie zur Anwendung kommen, und sind es diejenigen
eines englischen Meisters , so wäre die zweite Theorie die richtige.
In den Archiven wäre es nicht unschwer, aus den dort deponirten Büchern der ehemaligen Silberschmiedgilden die Stempel der
hervorragenden Silberschmietlmeister der damaligen Zeit , unter
welchen sich o h n e Zweifel der Anfertiger des Pocales befinden
dürfte, zu eruiren und , bei glücklichem Resultate der diesbezüglichen
Forschungen , den Ursprung des Pocales endgiltig zu entscheiden.
Noch ist zu bemerken, dass aussen am Boden des Pocales, nur
bei Umkehrung desselben erfichtlich, die Initialen E. A. v. H. zu
erblicken sind. Dieselben find in primitiver Art in lateinischen
Lettern eingravirt , und dürften den Namen eines früheren Besitzers
des Pocales andeuten. Der Styl der Lettern scheint dem achtzehnten Jahrhundert anzugehören.
Boscombe Towers, Boscombe.
Baron
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VERORDENINGEN,

1. Tegen het dansen.
Den 2den Julíj 1583 werd door de Regeering van Brielle het
volgende gepubliceerd :
Alzoe men mitter daet bevyndt, dat binnen deser stede groote
lichtvaerdicheyt , zoe int houden van bruyloften, snde in danschoolen
mit speelen ende d a n s e n , daegelicx gepleecht werden 1) nyet alleen
tot groote schandaele van soeveele goede luyden, die van den
viandt bedorven ende affgebrandt zijn, waerdoer den thoorn Goods
over dese landen ende steden int generael ende pcrticulier grootelicx verweckt wert ende daeghelicx by experiëntie werdt gesyen
ende bevonden dat Godt almachtich deur de voerseyde ende
andere menichfuldige sonden de lande es plaegende: omme twelck
te remediëren, is gheordonneert by den bailliu, burgemeesters ende
gerechte deser stede, dat van nu voortsaen nyemande, wye hy zy,
hem en vervordere eenighe danspeelen, tzy in bruyloften ofte
andere huysen , o p t e r e c h t e n ende t h o e t e laeten, verbiedende
ende interdicerende oock wel1 expresselicken mitz desen, dat geene
speelluyden , binnen ofte buyten deser stede hem ‘onthoudende ende
wonende, nyet en zullen moeghen speelen in eenigher manieren,
tzy in bruyloften, danspelen, tavernen ofte andere huysen, int
hemelicke ofte openbaer, alles opte verbeurte vaudt instrument
ende voor de eerste reyse up een boete van twee ponden grooten
Vlaems, zoewel te verbeuren by den speelman als die hem daerthoe versocht
ofte gehuyert heeft; ende voor de tweede reyse up
gehjcke boete ende arbitrale correctie ; tappliceren de voorseyde
[boete] een derdepaert voor den aenbrenger, een derdepaert den
officier ende

een derdepaert voor den armen.
2. Betreffende het lezen van koren enz.

Den 2Wen Julij 1599 deed de Brielsche Regeering eene Publi1) Te lezen wed.
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catie ,,beroerende tlesen vant cooren, garste etc. in den ougst” l),
welke aldus luidde:
Alsoo men dagelijcxs meer ende meer bevindt de groote ongeregeltheden ende onbehoorlijcke manyeren , die gebruyct werden
int lesen ende raepen vant cooren opten velde, doordien men bevindt dat vele, onder tpretecxt van dien hem verloopende ende
ter quader trouweu hancielende met onbehoorlijcke middelen ende
quaede practijcken , veel coorens van de schoven snyden, stelen
ende wechdragen , causerende alle tzelve gebreck v a n volck omme
den ougst te vorderen, oock groote verduyeringe vant arbeytsloon ,
doordien veele persoonen, soo mans als vrouwen, jonck ende oudt,
heur leden machtich zijnde ende clouck om een goet dachgelt te
verdienen, hem opt lesen ende rapen vant cooren (door de quaede
practijcken, die by hem onder Cìecxel van dien werden gebruyct)
alleenlijcken begeven ende daerop verleuyen: oock mede dat men
bevindt de groote ongeregeltheyt , die geljruyct wert int p!ocken
ende haelen van knollen, coolen, peen, juyn, boonen ende erweten 2),
naerdien veele hem vervorderen te comen plocken met sacken ,
corven
ende andere gereetschap in der goede luyden knollen,
erweten ende boonen 3) (zonder daertoe c o n s e n t t e h e b b e n ) , zoo
s t o u d t ende vrymoedelijcken alsoft hemluyden eygen goet waere,
zulcxs dat geschapen soude sijn, dat ten lesten nyet ontsien soude
werden te comen in der goeder luyder coorne ende andere vruchten
te velde: ende alsoo alle tselve saecken zijn van zeer scbaedelíjcke
consequentie, tenderende tot groot naedeel van de goede ingesetenen .
van den plattenlande ende andere, hem met de lantbouwinge generende, behalven dat tzelve mede es tot naedeel ende in prejuditie van veele oude ende impotente persoonen, oock jonge kinderen, haer leden nyet machtich entle nyet souffisant zijnde een
dachgelt te verdienen, als nyet anders wetende te doen off ter
Soo es by den stedehouder van den bailliu
h a n d t t e trecken:

1) In 1634, 1636 en 1655 werd deze Publicatie ,,gerenoveert”.
2) Later is hier bijgevoegd: ,,ende braem”.
aldaer aernoten te graven ende
3) Later is hier bijgevoegd: ,,alsmede

te delven”.
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en3e leenmannen van de lande van Voorne, midtsgaders burghemeesteren ende regierders der stede van den Briele, gekeurt, geordonneert ende gestatueert, keuren, ordonneren ende statueren
*
midts desen, dat nyemandt, wie hy zy, ingeseten ofte vreempdelyngh, jongh ofte’ oudt , vermogen zal coorne, van wat soorte
tzelve zy, te lesen ofte van den velde te vergaderen, ofte tot dien
eynde in een stuck lsnts te comen, voor ende aleer alle tcoorne,
soowel by den thiendenaer als den eygenaer van dien, van tzelve
stuck landts gevoert ende gement zal zijn, op peyne dat dengene<+
die bevonden sal 1) werden contrarie te doen ofte gedaen te hebben,
verbeuren sullen al heurluyder gelesen coorne, twelck zy by hen
sullen hebben, nyetjegenstaende tzelve off een deel van dien by
henluyden oprechtelijcken’ ende volgende dese ordonnantie andersints gelesen ofte vergadert machte zijn, ende bovendien haer
opperste cleet, te appliceren deselve peynen ende verbeurten tot
behouff van sheeren dienaeren , welverstaende dat by preventie ’
de affneminge van coorne zal mogen werden gedaen by ende van
wegen den eygenaer, die bevinden zal contrarie desen in zijn lant
ofte bruyckweringe gelesen ofte gedaen te werden. Verbiedende
ende intérdicerende van gelijcken eenen yder, wie het zy, ingesetenen ofte vreempdelyngh, jonck ende oudt , van nu voortsaen te
plocken ofte haelen van den velde, tzy int heymelìjck ofte openbaer ,
eenige knollen, boonen ofte erweten 2), op peyne als vooren, ende
daerenboven arbitralijcken als diefte gestraft te werden. Ende sal
by preventie als boven de affneminge van knollen, boonen ende
erweten s), die contrarie desen gepluct sullen werden, by den eygenaer derselver affgenomen ende behouden mogen werden. Lastende ende bevelende eenen ygelijcken hem daernaer te reguleren 4).
1) Te lezen : ,,sullen.>’
2) Later is hier bijgevoegd: ,,ende byaem.”
3) Later is hier bijgevoegd: ,,ende braem.”
4) Deze zinsnede is later doorgeschrapt en vervangen door: ,,Ordonerende
mede
dat niemant, wie het sy, poorter, lentman ofte vreemde, hem voortaen vervordere
eenige aernoten te delven ofte in yemants lant om andere vruchten te comen buyten
wille, weten ofte consent van den bruycker.

Ende

indien sijt by wille, weten ende
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3. Op het geven van bijnamen.
Den 2lste* Maart 1594 werd door de Brielsche Regeering het
volgende gepubliceerd :
Alsoe eenige lichtvaerdige persoonen hen onlancxs geleden verVordert hebben veel burgers- entje soldaetsvrouwen, mitzgaders
haere dochters ende jonckwijffs , die vrouwen ende dochters met
eeren geëstimeert ende altijt gereputeert zijn geweest, thoenaemsn
ende 1ichtvaerJige bynaemen te geven tot groote desestime ende
schandale v a n deselve burgersvrouwen, twelck in gheen gereformeerde stat van justitie en behoort getollereert ofte geleden te
werden : omme waerinne te remediëren ende voorsien, soe wert
eenen yder verboden eude geïnterdiceert, soewel burgers als haere
k i n d e r e n , jonck ende out, sulcke ende diergelijcke namen nyet te
vermaenen ofte nne te seggen,
upte verbeurte, van de eerste reyse,
v o o r d e o u d e luyden, die sulcxs doen, van vyer ponden Hollants
ende correctie ; ende de kinderen, beneden haer jaeren zijnde, up
twee ponden Hollants voor de eerste reyse; ende voor de tweede
reyse dubbelde boeten ende correctie voor de oude enile kinderen
b o v e n haer jaeren ; ende voor de derde reyse gelijcke dubbelde
boeten entle correctie als vooren ; welcke boeten men sal verhaelen
aen de ouders van de kinderen. Tappliceren de voorseyl-le boeten
den officier een derdepaert, den aenbrenger een derdepaert ende
een derdepaert tweeshuys deser

stede.

4, Tegen het planten van ,,meìjen”.
’

Den laatsten April 1644 werd te Brielle het volgende gepubliceerd:
Alsoo men bevint, dat gemeenlijck in den saeysoene deses tijts

consent van den bruycker doen, sullen de delver3 gehouden wesen de putten weder
te slechten, te effenen, te vollen ende de grippe te reynigen in sulcken schijnne dat
de bruycker van den lende geen reden heeft hem des te beclaegen, op peine van ses
CarAsgulden.

Lastende

ende

bevelende eenqen

pgelijcken

mede wel scherpelijcken

van nu voortaen in yemandts landen eenighen braem te plucken, tensy eerst ende
alvooren het cooren van den velde is gevoert, ten waere hp daertoe van den btuycker
van den landen ofte den eyghenaer van tcooren expres consent hadde, op peyne van
te verbeuren het opperste cleet, gelijck boven is geseyt. Waernaer hem een yder van
nu voortaen strictel$cken sal hebben te reguleren.
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met het planten van de meijboomen de goede luyden in haere
tuynen ende boomgaerilen aen derselver plantagie ende aertgewassen
werden berooft ende beschadicht, doordien eonnide
persoonen haer
vervorderen by nachte enle ontyde daeromme te comen in de
voorseyde tuynen entle boomgaerden, om de voornoemde beroovinge
te doen: omme waerinne t e v o o r s i e n , s o o i s t d a t b y desen eenen
igelijcken wert geïnterdiceert ende verboden voortaen geene meijen
meer te planten ofte oock e e n i g e k r a n s e n n o c h r o s e n h o e d e n t e
hangen ofte doen hangen, veelmin de luyden te beroven van haere
gewassen ende plantagie , op peyne wie bevonden sal werden sulcx
gedaen te hebben, verbeuren sal een boete van vijffentwintich
Carolusguldens , tappliceren deene helft tot behouff van den heere
offycier
ende de ander helft tot behouf van den armen. Ende die
de voorseyde boete niet sal hebben te betalen, sal daerover den
tijt van X1111 dagen te water ende te broode werden gestelt. Gelijck mede by desen wert cent gedaen, dat soo wye eenige soodanige
persoonen sal weten aen te brengen, datte selve daerover sal werden vereert met een premie van thien Carolusguldens.
5. De viering van den Nieuwjaarsdag en den Hemelvaartsdag.
Den 29ste* Dec. 1620 werd te Brielle de hieronderstaande Publicatie gedaan :
Alsoo in meest alle de naegebuyeren steden totnochtoe gebruyckelick es geweest; dat men hout, vyert ende Godt de Heere almachtich heyliget de Nyeuwejaersdach ende o n s Heeren ende
Salichmaeckers Hemelvaertsdach , omme denselven met prediken
ende Godt de Heere te dienen ende loven toe te brengen, soo wert
eenen ider van de ingesetenen deser stede by den heere bailliu,
burgemeesteren ende regierders der vooreeyde stede geadverteert,
dat men naer voorgaende communicatie met de dienaeren des
goddelijcken woorts goet heeft gevonden t’ voorseyde exempel van
de naegebuyeren steden te volgen ende den voorseyden Nieuwejaersende Hemelvaertsdach met Godt de Heere te dienen, bidden, loven
ende dancken thoe te brengen, waervan t’ le sal geschyeden
op
Vrydach den eersten Januarij eerstcomende: waeromme eenen ider
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wert belast ende

bevolen Godt de Heere den voornoemden dach te

vieren ende te heyligen ende hem van alle hantwerck, drincken,
bal slaen, cloot s c h i e t e n , caetsen ende andere lichtveerdicheyt te
onthouden, op peyne dat dengenen, die bevonden sal werden contrarie gedaen te hebben, verbeuren sitl een boete van drye ponden,
te XL grooten t’ pondt , t’ appliceren d’een helft tot behouff van
den officyer
ende d’ander helft tot behouff van den armen.
In 1623 kon de Stedelijke Regeering verklaren, dat cie viering
van den Nieuwjaarsdag te Brielle ,,in opservantie gebracht” was.
Datzelfde schijnt nog niet het geval geweest te zijn met de viering
van den Hemelvaarts lag.
Den 22sten Mei 1623 toch gelastte de
Regeeriag dat men den Hemelvaartsdag ,,voortaen mede vyeren
ende houden” zou.
6. Betreffende een dronkaard.
D e n 22sten Mei 1617 publiceerde de Brielsche Regeering het
volgende :
Alsoe Cornelis

Bouwensze,

poortier,

nyetjegenstaende

hy

int

weeshuys deser stede es opgevoet ende verscheyden andere weldaden daernaer van de sta& heeft genoten, op d’ welcke hy eerlicken met vrou ende kinderen soude h e b b e n tonnen leven ende
d o o r d e werelt gerr-iecken,
hem zeer schanlelicken heeft verloopen
in droncken drincken ende andere insolentiën , waervan hy geen
affstant heeft willen doen, nyetjegenstaende verscheyden getrouwe
vermaningen, zoe door perticuliere als de magistraet selffs aen hem
gedaen , ende de straffen van apprehentie ende andere middelen,
tot zijnne bes.en aengewent: so hebben mijnne heereo den officier,
burgemeesteren ende regierders voornoemt, als amptshalven verbonden zijnde sorge voor haere burgerie te dragen, ende specialick
voor degene, die tot laste van de godtshuysen werden opgevoet,
voor naerder remedie geordonneert ende ordonneren midts desen,
dat geene tappers binnen deser stede ofte dengenen, die de herCornelis Bouwensze sullen
bergen frequenteren, den yoorseyden
mogen tappen ofte schencken, om nyet ofte om geit, wijn, byer,
gebrandewijn,

toback ofte anderen starcken dranck,

opte

verbeurte
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van de boete van drye Carolusguldens, zowel voor degene, die hem
sullen schencken a l s t a p p e n , ende daerenboven de tappers opte
verbeurte van hare neringe. Ende d’wyle den voorseyden Cornelis
Bouwensze , om middel tot drincken te vinden, zijnne meubilegoederen verset ende in de herbergen verdrinct, so wert mede
geordonneert, dat nyemant alsulcke goederen zal aennemen ende
ont fangen , op peyne dat tselve henluyden zal werden affgehaelt
sonder eenige vergoedinge. Ende es den voorseyden Cornelis Bouwensze tgunt voorseyt es aengeseyt ende geltst hem tlaernaer te
reguleren, ende zo hy hem t’ eenige tyden in droncken drincken
ofte zijn goet tz versetten ontginge, dat hy anders exemplaerlicken
aen den lyve zal werden gestraft, tot discretie van mynen heeren
van de magistraet.
7. Tegen ,,vilipendentie van de justitie.”
Den loden April 1598 werd te Brielle de volgende Publicatie
gedaan :
Alsoe t o t n o c h t o e g r o o t e desortlre e s b e v o n d e n b y veele moetwi.llighe ende dertele p e r s o o n e n , hem vervorderende int exerceren
entle voltrecken van de justitie, zonderlinge als men de lichaemen
van eenighe misdadigen ende geëxecuteerde persoonen ter plaetse
van de justitie wil1 vervoeren, omme d’zelve aldaer ten exemple
van andere sen tgerechte te hangen ofte aen staken te stellen,
zeer leelijcken te roupen, den scherprechter ende andere assistenten
van de justitie met steeneu enJe andere vuylicheyt te werpen,
alles in versmaetheyt ende vilipendentie van de justitie, streckende
mede tot cleynachtinge van de aucthoriteyt van den officier ende
magistraten deser stede : omme waerinne te voorzyen, 600 wert van
wegen den stedehouder van den bailliu ende magistraet deser stede
eenen yegelijcken verbooden ende geïnterdiceert van nu voortzaen
gedeurende dexersitie van de justitie, oock mede als de doode
lichaemen van eenighe misdadige ende geëxecuteerde persoonen
buyten ter plaetse van de justitie zullen werden vervoert eenich
q u a e t gherucht v a n r o u p e n ende cryten te maecken, ofte hem te
vervoorderen met steenen, vuylicheyt ofte y& a n d e r s naer d e n

.
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scherprechter ende andere assistenten van de justitie te worpen ofte
dezelve in eeniger manieren directelijcken te verhinderen ofte beletten, op peyne dat degc ene, die bevonden zal 1) werden contrarie
t e d o e n o f t e g e d a e n t e h e b b e n , arbitralijcken aen den lyve als
moetwillige ende versmaederen van de justitie gestraft zullen
worden, andere ten exemple, zulcx als men naer gelegentheyt des
midtsdaets bevinden zal1 te behooren.
8. Tegen het koekhakken.
Eene Ordonnantie, gepubliceerd 13 Junij 1609 en 27 Mei 1617,
luidt aldus :
Alsoe men bevint, dat groote disordre geschiet int hacken van
de koucke, nyet alleen vermengt met groote peryckelen voor de
jonckheyt, daervan men (le beginselen heeft gesien ende vernomen,
maer oock met disordre ende groote apparentie, dat de jonckheyt,
daerop versoetende, by onbehoorlicke middelen het gelt van hare
o u d e r s ende andere sien t e betomen ende tselve daermedle onnuttelicken dispenderen ende do jrbrengen : omme waerinne te voorsien
entle te remediëren, es’ gekeurt ende geordonneert, sulcx gekeurt
ende geordonneert wert mitz desen, dat van nu voortaen nyemant,
tzy out ofte jonck, op de kermissen, weeckmarcten in de weeck
olte tot geenen tyden kouck sullen mogen hacken 2), op peyne dat
dengenen, die -contrarie desen couck gehact sullen hebben, sullen
verbeuren dertich stuvers ; die d’ selve laeten hacken gelijcke
dertich stuvers, ende daerenboven haer blocken ende bylen; voor
de tweede reyse elcx drie guldens, ende voor de derde reyse elcx
zes guldens, rechttevoort aff te panden, d’ een helft ten behouve
van sheeren dienaers ende d’ander helft ten behouve van de
armen 3).

1) Te lezen: zullen.
2) Later is hier biljgevoegd:

H. DE JAGER.

,,ofte suyden, t’ sy voor de cramen ofte in ofte buyten

eenige burgers hupen,”
3) In 1617 werden de woorden: ,,d’ een helft - armen”, veranderd in: ,,ten behouve van sheeren diebaers, die de bekeuriughe sullen doen.
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Nwnt (XLIII, 197). - Aldaar is door mij de vraag gestel 1 vanwaar eene Geldersche munt van Reinoull 1 (?) tot opschrift kan
hebben MONETA-GANDENSIS = munt van Gent.
De Redactie teekende hierbij aan: Munt van de heerlijkheid
Gent, Betuwe 3
Zoover den steller van bovenstaande vraag bekend is, kwam geen
nader antwoord in, en misschien kan hij thans zelf die vraag oplossen en de oplossing aan ‘t oordeel der navorschers onderwerpen.
Het muntje als van koper aangeduid en thans in mijn bezit,
schijnt verzilverd te zijn geweest, is gelijk aan n” 3, plaat 11, in v. d.
Chijs, Graven en Hert. van Gelderland, met dit verschil dat inplaats
van 2 Rs en den arend en den leeuw in de hoeken van het kruis,
2 arentlen en 2 leeuwen voorkomen, overigens geheel gelijk. De
keerzijde is eveneens geheel aan genoemde afbeelding gelijk, uitgezonderd de muntplaats.
Naar aanleiding van de vraag der Redactie, merk ik op dat,
bij bevestiging harer vragende veronderstelling, deze kwestie in
eens zou zijn opgelost. Maar nergens heb ik gevonden dat in Gent
in Overbetuwe ooit eene munt was gevestigd.
Het is uit v. d. Chijs, munten der Heeren en Steden van Overijsel, genoeg bekend dat de Heeren van Kuinre om hunne munten,
die meest van zeer laag gehalte waren, in de naburige landen omloop te doen krijgen, de munten dier nabuurlanden nabootsten.
Ofschoon ik niets zie op bedoeld muntje, dat het als van Kuinre
doet kennen, gis ik toch dat het varid;tar
zal afkomstig zijn, èn om
zijn slecht gehalte, èn om den verzonnen naam der stede Gent in
Overbetuwe, hoewel daar geen munt was.
Een

inziens, Geldersche munt, of als zootlanig
nagemaakt, ook voor eenen Reinald, volge hier. Zij is bijna geheel gelijk aan n” 2, pl. XXVIII (in den tekst n” 1). Het omschrift der voorzijde zooverre ‘t nog over is, is : (HEN)RICVSREI ;
er staat zeker geen REX.
De keerzijde heeft: WIL-LEM. - de e en m aan elkander ONE - de o en n aan elkander - AII. Op de punten is ‘t om1901.

tweede,

mijns

3
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schrift door de kruisarmen gescheiden, zoodat het geheel zou
kunnen worden uitgelegd als: Wil-letione arn (3) d. i. Willem Monetarius (in) Arnhem.
Daar echter mijne munt niet bijzonder fraai is, en scheef onder
den stempel heeft gelegen, heb ik mogelijk op sommige purrten
niet goed gelezen. Wie der Heeren navorschers wett dit te verklaren? De munt is van goed gehalte, en heeft al het aanzien
eener Engelsche Penny van Hendrik 111 REX, f- 1271.
IJ.

B.

Musico (L, 471, 572). - Reeds in de Mémoires de Madame
__

de Zoutelande, te ‘s Gravenhage verschenen in 1710, wordt de
term gebezigd bij de beschrijving der aldus aangeduide inrichtingen
te Amsterdam. Aangezien de schrijfster da:tr ter stede vertoefde
ter tijde van het bekende ,,biddersoproer” in 1696, moet de naam
ree& in gebruik zijn geweest op het einde der 17e eeuw. Dat
overigens mevrouw van Zoutelande die inrichtingen niet alleen van
hooren zeggen kende, mag opgemaakt worden uit hare woorden:
,,Tous les Etrangers vont voir ces maisons-là; les Dames y vont
comme l e s autres, parce qu’il ne s’y commet point de mal.”
Misschien verdient opmerking dat zij schrijft ,, musicots”, maar het
J. H . HORA S I C C A M A .
werkje wemelt vdn spel- en drukfouten.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

HET WAPEN VAN ‘T GESLACHT MUSCH.

In mijn ,,Elisabeth Musch, geschiedkundige aanteekeningen
[Amersfoort, firma A. H. van Cleef 18961, gaf ik o. a. de volgende
twee afbeeldingen van wapens, gevoerd door den beruchten griffier
Cornelis Musch; het eerste, zooals het voorkomt in Rotterdamsche
Historiebladen, art. Familie Matelieff, en zooals het ook in Rietstaps Armorial Général is aangeduid, -

het tweede volgens het oorspronkelijk adelsdiploma, door Lodewijk
XIII te Montpellier in Sept. 1632 geteekend, waarbij aan Cornelis
met al zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen
de titel van ,,escuyer” wordt toegekend.
Heeft volgens Rietstap de griffier in 1622 gezegeld met het
eerste, dan zou men mogen aannemen, dat hij na 1632 het geheele
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nieuwe wapen, ontleend aan de familie uan der Rroecke dit Musc-h,
zal gevoerd hebben, doch in 1649 komt hij weer met een ander
wapen voor.

In de Resolutien van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delflnda
vinden we ‘t volgende:
,,D’ WelEdele Heeren Hooge Heemraden van Delfflant tot teycken
,,van goede enicheyt onder den anderen, tot continuatie van dien
,,en(de) eeu qige memorie voor de successeuren proprys sumptibus
,,hebben(de gedaen maecken e e n zilvere vergulde coppe met de
,,wapenen van heeren Diderich van Sch Igen vryheer van Goudriaen,
,,&ct. Nicolaes van (der) Duyn heere van Ryswijck &ct., Alhrecht
,,van Wassenaer heere van Alckemade &ct.; Jacob van (der) Graeff,
,,heere van Hoogeveen &ct., ende Corn. Musch heere van Waelsdorp
,,&ct., als doen hooge heemraden omringt , is deselve Coppe op
,,huyden den xvij en Septemb(er) xvj negen ende veertich in den
,,Gemeenelantshuyse tot Delff gebracht en(de) gelaten met ordon,,nantie van ten euwigen Memorie als vooren te blyven.”
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Ik vond nader eene teekening van dezen beker met schetsen van
de wapens. Dat van Mus& vertoont & goud een rood gekroonde,
rood geklauwde zwarte adelaar.
Zoo komt het wapen ook voor op de Wapenkaart der ,,HoogBailliuwen Opper-Dijkgraven , Hoogheemraden, Secretarissen en
Penningmeesters van Delfland, door Mr. J. Reeland vervaardigd en
in 1756 te Amsterdam bij Is. Tirion uitgegeven.
Ziedaar dus drie wapens, door één persoon gevoerd in een tijdvak van 20 jaar.
Reeland, die nauwkeurig werkte, zal zeker een officieel docu”
ment hebben gevolgd, terwijl Musch zijn wapen voor den beker
persoonlijk zal hebben opgegeven, daar deze een jaar v6ór zijn
dood in het College werd gebracht.
Den Haag.

M.

G. WILDEMAN.

Nederlanders te Wezel. - Het is bekend dat vele Nederlanders, Wallonen en Franschen, wegens hun geloof vervolgd, naar
Wezel gevlucht zijn en daar korter of langer $1 hebben gewoond.
Voor vele Nederlandsche geslachten zijn de Kerkboeken van Wezel
dus van groot belang.
.
Onlangs te Wezel vertoevende, heb ik daarom onderzocht welke

I

Kerkregisters daar aanwezig z$n en hoe deze geraadpleegd kunnen
worden.
Er bestaan de volgende Kerkregisters:
Wallonische Gemeinde van 1694 tot 1755
1708
1756.
Französische
en”in
Na 1756 werden beide gemeenten ve;enigd
1806 opgeheven.
Beide Kerkregisters zijn uitmuntend geschreven en zeer uitvoerig;
meestal wordt vermeld uit welke streek de vluchtelingen herkomstig
waren ; de titulatuur is. zeer nauwgezet, adelijke geslachten zijn
daardoor direct te herkennen, bij de doopen worden ook de peters
en meters genoemd, meestal ook de betrekking van den vader.
Van 1694 tot 1708 doorbladerende vond ik onder anderen de
de volgende mij bekende namen, die, zoo ver ik weet, ook in Nederland gevonden worden.
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Le Jeune, Saltet, Dupuy, Royer , Souchon, op den Horst (Hoptenhorst) de Beaufort , Chevallier , de Baudan , Le Fevre , Roux,
Bossu, Petit, Thevenau , Nierstrass , Lijssen, Pelzer , Fontanes,
Schluiter, van Hamstede, Le Roy , de Raders , Mollières en anderen.
Volgens de herkomst schijnen alle leden der gemeente Walen of
Franschen geweest te zijn, Nederlanders behoorden er niet, toe.
Men zal de Nederlanders dus moeten zoeken in de Kerkregisters
der Duitsche gemeenten. Er waren te Wezel twee Duitsche gemeenten : 1. Mathenakirche ; 2. Wilibrodkirche. De Kerkregisters
der eerste beginnen met 1564, der tweede met 1594. Deze Kerkregisters zijn dikwijls zeer onleesbaar geschreven, en door onvolledige opgaven hier en daar geheel waardeloos. Verder is er nog
een register der Luthersche gemeente van 1667, daarin zullen wel
geen Nederlandsche namen gevonden worden.
Toestemming om de Kerkregisters te raadplegen wordt gaarne
verleend en verder belast de Koster Hintze te Wezel, Markt 144,
zich gaarne met het verstrekken van inlichtingen of uittreksels.
Wellicht kunnen deze inlichtingen bij nasporingen van dienst zijn.
De Kerkregisters zullen spoedig naar de Willebrords-Kerk worden
overgebracht,.
J. H. F. K.

GENEALOGISCHE
AANGAANDE

EN

HERALDISCHE AANTEEKENINGEN

HOLLANDSCHE
DOOR

FAMILIEN

M R. F. H.

DE

TE

CEYLON

Vos. 1).

TOUSSAINT.

Mattheus Toussaint, van Doornik (België) Korporaal O.-I. C,, tr.
(1) Angels Rodriguez. Bij wie:
1. Louis (volgt).
11. Gare1 (volgt).
111. Laurens, ged. te Colombo 21 Maart 1697.
Mattheus tr. (2) 6 Apr. 1698 Margarita Lodewijks van Negombo.
1) Vervolg van Nav. L, bl. 544.

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

39

Louis, ged. te Colombo Juni 1688, tr. (1) te Colombo 13 Oct
1709 Anthonia Cornea van Colombo.
Louis, tr. (2) te Colombo 19 Apr. 1711 Maria Cornelisz van Colombo. Bij wie:
1. Sara, ged. te Colombo 22 Jan. 17 13, tr. te Colombo Lucas
Arentsz Schokman,
11. Johanna, ged. te Colombo 3 Febr. 1715 tr. (1) Pieter Prik,
Boekhouder O.-I. C. en (2) te Colombo 29 Juni 1760 Lourens Perera van Colombo, Boekhouder O.-I. C., weduwenaar
van Angels Maria Lunel.
111. Maria, ged. te Colombo 29 Maart 1716, tr. te Colombo 20
Juli 1738 François Butger van ‘s Gravenhage, Assistent O.-I. C.
IV. Francina, ged. te Colombo 12 Sept. 1717, tr. (1) te Colombo 23 Dec. 1742 Johannes van Geyzel van Colombo,
Boekhouder en (2) Gerrit Jansz.
V. Johannes (volgt).
VI. Catherine, ged. te Colombo 4 Oct. 1722.
VU. Angela ged. te Colombo 20 Febr. 1724.
Carel, Assistent O.-I. C., ged. te Colombo 15 Maart 1693, tr. (1)
Elizabeth van Oyen. Bij wie:
1. Carel , Chirurg+ O.-I. C., ged. te Colombo 16 Dec. 1725,
tr. aldaar 28 Dec. 1749 Anna Lenneps van Cochin.
11. Elizabeth, ged. te Colombo 2 Maart 1727.
Carel, tr. (2) te Colombo 7 Dec. 1727 Petronella Luyck. sij wie :
111. Matthijs, ged. +te Colombo 8 Mei 1729.
IV. Gabriel, assistent 0 -1. C. ged. te Colombo 5 Aug. 1731,
tr. aldaar 4 Maart 1753 Cornelia Francina Ditker van
Colombo. Bij wie:
(1) Caroline Johanna, ged. te Colombo 23 Mei 1765.
(2) Justinus Adrianus , ged. te Colombo 18 Maart 1756.
V. Louisa Victoria, ged. te Colombo 31 Oct. 1734.
VI. Robertus Theodorus, ged. te Colombo 7 Sept. 1739.
Johannes, Onderkoopman en 1 ste beëedigd Klerk ter Secretarie
van Politie te Colombo, gel. aldaar 19 Maart 17 19, tr. (1)
aldaar 2 Dec. 1742 Johanna Maria Perera. Bij wie:
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1. Maria Francina, ged. te Colombo 19 Juli 1744, tr. Johannes van Geyzel.
11. Johanna, ged. te Galle 3 Apr. 1746.
111. Helena Catherina, geil. te Galle 27 Sept. 1750.
IV. Louis, ged. 16 Apr. 1752.
Johannes, ‘tr. (2) te Colombo 1753, Adriana de Bree van Trincomalie. Bij wie:
V. Cornelia, ged. 9 Febr. 1755.
Johannes, tr. (3) te Colombo 4 Jan. 1756 Anna Elizabeth Kriekenbeek. B i j w i e :
VI. Agnita Cornelia, ged. te Galle 17 Sept. 1758, tr. Garrard
Joan Fybrandsz.
VII. Barent Justinus (volgt).
VIII. Catherina Maria, ged. 9 Maart 1760.
Barent Justinus, ged. 19 Mei 1759, tr. (1) Jacomina Gerardina
Giffening. B i j w i e :
1. J o h a n n e s Frederick, Procureur, ged. 7 Oct. 1781, tr. Janette Johnson. Bij wie:
(1) Jacomina Bernardina, tr. Cyrus Godfried Koch.
(2) Gerrit, tr. (1) Elizabeth Anderson. Bij wie :
(a) James, tr. Angelx Koch.
(b) Gerrit tr. (2). . . . . Conradi.
(3) John Waterloo, tr. . . . . . Conradi. Bij wie:
(a) Marianne, tr. Richard Anderson.
(b) Catherine, tr. . . . . . Nolan.
(c) Margaret.
(4) Charles tr. . . . . . de Vos. Bij wie:
(a) Susan, tr. George Francis de Vos. ,
(b) Anna Dorothea, tr. Charles Paul Gerrard de Vos.
(c) Jane.
(d) Charles.
(e) Gerrit.
( f ) Barent.
(5) Henry, tr. Harriet Anderson.
(6) Eliza , tr. James A. Gibson.
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11. Hendrik Bernard (volgt).
111. Gertruida Adriana, ged. 24 Sept. 1786, tr. James Thomas
Anderson.
Barent Justinus , tr. (2) Rebecca Nagel, geb. 1766, j- te Jaffna
21 Maart 1842. Bij wie :
IV. Pieter Frederick (volgt).
V . Francis.
Hendrik Bernard, Doet. Med., ged. 12 Oct. 1783, tr. Anna Maria
Dulcina Williams. Bij wie:
1. Frederick, + 11 Ang. 1864, tr. Wilhelmina Frederica Kriekenbeek. Bij wie:
(1) Arnold Henry, geb. 15 Oct. 1835, tr. Elizabeth
Koch. Bij wie:
(a) Frederick.
(b) Elizabeth.
(c) John Godfrey.
(d) Clarence.
(e) Louise.
(f) Ina.
(g) Netta.
(2) Henrietha Matilda, geb. 21 Apr. 1837, tr. John
Frederick Giffening.
(3) Maria Evelyn , geb. 23 Juli 1840, tr. 8 Apr. 1861
Edwin Ludovici.
11. Gerrit Louis, tr. Susanna Cornelia Wambeek. Bij wie :
(1) Marie, tr. James van Langenberg.
(2) Catherine, geb. 1 Nov. 1850, tr. James Henry Barber.
(3) Richard.
(4) Joseph.
(5) Anna, tr. James Henry Barber.
(6) Caroline, tr. Cecil Ferdinands.
111. James Theodorus, tr. (1) Johanna Emelia Anderson. Bij wie:
(1) Thomas Anderson, geb. 20 Oct. 1848.
James Theodorus, tr. (2) Harriet Francis van der Straeten.
Bij wie:
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(2) een zoon,
(3) Julian, tr. Marianne Alice Toussaint.
(4) Sophia.
(5) eene dochter.
(6) eene dochter.
IV. Willem Abraham.
Pieter Frederick, Politie Magistraat te Point Pedro, geb. 29 Oct.
1792, t te Jaffna 1792, tr. Anna Elizabeth Gratiaen, t te
Baticalo 30 Aug. 1861. Bij wie :
1. Pieter Frederick, geb. 27 Maart 18 16, tr. Susan Koch.
Bij wie:
(1) Elizabeth Anne, geb. 12 Dec. 1839, tr. James Alexander Gibson.
(2) Harriet Elizabeth, geb. 18 Apr. 1841 , tr. James
Robert Ludekens.
(3) Selina, tr. Edwin de Jong.
(4) Paulina, tr. Gilbert Felsinger.
(5) Rosa , tr. (1) George Koch en (2) Mare Nell.
(6) Susan.
(7) Peter Frederick, tr. Catherina de Niesse. Bij wie :
(a) Maurice, tr. . . , . Anderson.
(b) Arthur.
(c) . . . .
(d) . . . .
(8) Colin tr. . . . Weinman.
(9) James, tr. Lilian Koch.
11. Bernard Adriaan, geb. 10 Apr. 1818, tr. (1) Johanna
Sophia de Vos. Bij wie:
(1) Georgiana tr. . . . . Hewitt , Kapitein van ‘t schip ,,General Outram.”
(2) Bernard Adriaan, j- 1493, tr. Alice Jonklaas. Bij wie:
(a) Alfred.
(b) Sophia.
(c) Frederick Bernard.
(d) Allan.
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(e) Eva.
(f) Daisy.
Bernard Adriaan, tr. (2) . . . . . . Brechman. Bij wie:
(3) William Brechman, geb. 4 Febr. 1857, tr. 30 Juli
1881 Minnie Elizabeth de Hoedt. Bij wie:
(a) William Royston Brechman, geb. 14 Febr. 1883.
(b) Maria Henrietta Brechman, geb. 21 Apr. 1884.
(c) Estelle Constante Brechman, geb. 21 Dec. 1885.
(d) Jean Marjorie Brechman, geb. 19 Mei 1887.
(4) Thomas Rose, geb. 20 Apr. 1860, tr. Anne Walker.
Bij wie:
(a) Harold.
(b) Hugh.
(5) Marianne Elizabeth , geb. 21 Febr. 1852, tr. 1874
Thomas Fowkes.
111. Robert James, geb. 26 Oct. 1820, t 1 Juli 1823.
IV. Anna Johanna.
V. Johan Hendrik, geb. l.5 Apr. 1824, p 7 Sept. 1891, tr.
Mary Gratiaen. Bij wie:
(1) Pieter John Gratiaen, tr. Agnes Grenier.
(2) Samuel Frederik tr. (1) Ada Koch (2) Lilian Meyer.
(3) Nancy Jane, geb. 4 Juni 1852, tr. William Henry
Alfred Koch.
(4) Wallace, tr. Agnes Maartensz.
(5) Georgiana, tr. Percy Henry Ebell.
(6) Anne Elizabeth, tr. Wilson Koch.
(7) Ellen, tr. Gerrard Leembruggen.
(8) Bridget, tr. William Edward Grenier.
(9) Marianne Alice, tr. Julian Toussaint.
( 10) Alexander, tr. Caroline Rudolph.
VL Elizabeth Adriana, geb. 31 Aug. 1826, tr. 13 Febr. 1848
Frederick Justinus Kriekenbeek.
VII. Francis Michael, geb. 14 Maart 1828, tr. Elizabeth Gratiaen. Bij wie:
(1) Laura,
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(2) Jane.
(3) eene dochter.
(4) Pieter.
(5) James.
( 6 ) Colin.
VIII. John Gerrit, geb. 12 Dec. 1830, tr. te Kandy 8 Juni 1854
Georgiana Smith.
1X. Eliza Merciana, ged. 21 Apr. 1833, tr. George Frederick
Arndt.
X. Edward Bernard, geb. 19 Nov. 1838, tr. te Bengal 15 Juni
1854 Anna Hendores.
(Wordt vervolgd.)

Barbier (L, 509). - Japues Quartier , predikant te Vendôme,
daarna te Blois, en eindelijk in 1686 ,,pasteur de l’église française” te Groningen, aldaar 13 Jan. 1700 gestorven, had tot
vrouw Louise Barbier.
Reg. fransche kerk Groningen: 13 Août 1694 mourut , 57 ans
environ Charlote Barbier, fille de Mr Abel Barbier, vivant ministre
du S. E. et pasteur à Pringé, pays du Maine et de LMarie le Roy.
Enterré le 16 par Jaques Quartier , pasteur le beau-frère, etc.
Reg. fransche k. Groningen. Bij een doop van 16 Maart 1693
compareert als meter Marie Collet, d i e i n d e stadsschuldprotocollen van 17 11 bij een leeningscontract voorkomt als ,,Marie Barbier, v e u v e d e Collet”, Schuldprot. van G. 1705. Leeningsconcompareert ,,la marquise Ingrand of Ingraud”,
tract , waarbij
weduwe van François Barbier.
Reg. van besch. van Burg. etc. op verzoekschriften.
In Febr. 1727 is te G. overleden la marquise Ingraud of Ingrand,
weduwe Barbier, wonende te Groningen sedert meer dan dertig
jaren, bloedverwant van Henriette Bertrand, weduwe van den hoogleeraar Jaques Gousset, vroeger predikant te Poitiers. De overledene heeft getesteerd ten voordeele van haren zoon, die te Poitiers
woont.
Bij Staten Res. van 27 Mei 17 19 werd bij hernieuwing aan een
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aantal réfugiés, waaronder de weduwe Barbier, vrijdom van k;rpittile impositie verleend.
Louise en Charlote Barbier waren (lus zusters. Of Maria Barbier
dezer zuster was, is mij niet bekend, evenmin of ze allen van dezelfde familie waren als de weduwe Barbier. Mogelijk wel; de
qualificatie ,,marquise” werd nog al kwistig aangenomen in G.
Dat de weduwe ten uoordeele van haren zoon te Poitiers testeerde,
duidt m. i. aan, dat zij destijtls geen kincleren meer te Groningen
iu leven had. Deze zoon heette, volgens (le vraag François; men
vindt onller d e ,,forçats” bij Bordier T. VI. p. 220 wel een Jean
maar geen F&yois Barbier. In Groningen is de naam Barbier
uiet meer bekend. Dààr is in 1831 ook geene dame Barbier gestorven.
Wel von 1 ik: geb. 23 Mei 1840 Petrus Joannes Barbiers,
maar dit is kennelijk eene andere familie.
In de vraag komt ook de naam Dumas voor. Deze familie week
ook naar Groningen uit. Den 19 Mei 1726 huwde te Groningen
Benjamin du Houx, sieur de Cramant , d’Aty en Champagne, met
Susanne Charlotte Du Mas, de Champagne-Mouton
en Poitou ,
dochter van den kapitein Pierre Du Mas, geb. 1670, t te Gr.
1735, en Anne Du Mas, geb. 1669, f te Gr. 1742, kleindochter
van Jacques Du Mas en Madelaine Subat en van Jean Du Mas en
Marie l’ervang h (?).
H. D. G.

Barbier (L , 509). - Tot de ,,ministres réfugiés”, die te Brielle
een toevluchtsoord vonden, behoorde: Jean Barbier. Hij was aldaar
als predikant werkzaam van 1656-1706. Den 4den April 1706
werd hij te Brielle begraven. Vóór zijn komst aldaar was hij
,,pasteur a Pont-1’Evesque
en Normandie.” Den 9aen Aug. 1693
trouwde hij met de weduwe van Simon Feiles, in leven ook ,,ministre réfugié” te Brielle. Die weduwe heette Cathérine Vauquelin.
Het een en ander werd door mij medegedeeld in dit Maandschrift, jaarg. XXVIII, 498, en in het 3de hoofdstuk van mijne
geschiedenis der ,,Eglise Wallonne de la Brille”, voorkomende in
het Bulletin de la Commission pour l’histoire des Eglises Wallonnes,
vol. 1.
11. D E J A G E R .
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Wapen Coymans. - In Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanz. Ned. geslachten, is als wapen van deze uit Vlaan.
deren in Nederland gekomen familie afgebeeld : Gevierendeeld 1 en
4. Golvend gedwarsbalkt van blauw en zilver en een rood schildhoofd beladen met 3 gouden penningen; 2 en 3 in goud 3 ossekoppen en -halzen van zwart.
Rietstap in zijn Armorial général, 2e uitgaaf, beschrijft het wapen
evenzoo, behalve dat hij in 1 en 4 spreekt van zilver en blauw.
Hij noemt dit kwartier Astry? en 2 en 3 Coymans.
Dit is echter niet juist. In de kerk SS. Giovanni en Paolo te
Venetië vindt men op het einde van het linkerschip kort vóór het,
zijschip in den wand een steen met Latijnsch opschrift, van 23
April 1645, ter herinnering van Ludovicus Comanus patritius Antverp. Hierbij is als zijn wapen afgebeeld: Golvend gedwarsbalkt
en een schildhoofd beladen met 3 penningen. Dit is dus het oorspronkelijke wapen Cog mans.
P . V A N MliXJRS
aeslacht Hoff (L, 545). - ,,De familie Hoff bedoeld op p. 547
als mede- ,,eigenares

van vast goed te Lutkewierum, waren :
Albert Hendrik Hof
Hendrik Jan Hof en
Johanna Helena Hof,
,,‘t Goed behoorde in 1698 aan den Raetsheer Sterringa en aan
S. H.
,,de Juffr. Anna van Sterringa te Campen.”
B.

Geslacht Eoff (L, 545). - Jan Hoff wortlt Kapt. (niet Ritmeester) in ‘t Regt. Rechteren, Commissie Raad van State 29
July 1705.
Johan Hoff op acte van de Staten van Overijssel van 20 Nov.
1722 benoemd tot St. Major in het Regt. v. d. Brigadier Reint van
Rechteren, Commissie R. v. St. 1 Maart 1723. Deze is mogelijk
de bedoelde Hans Hoff.
‘s-Gravenhage.

A. C. SNOUCKAERT V. S.

Lunsingh (L, 450). - Elisabeth Lunsingh, geboren te Zwolle

.
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11 Februari 1682, was de dochtef van Warmolt , gedeputeerde van
het Landschap Drenthe, en van Henric van Hoysum.
Zij huwde 17 Maart 1709 rnr Joan Tonckens en overleed te
Westervelde 12 Maart 1755.
Haar broeder Fokko Lunsingh huwde 26 December 1708 Engelina Elisabeth fsichterman , uit welk huwelijk geboren werd den
4den Juni 17 10 Warmolt Lunsingh , die evenals zijn vader en grootvafler Gedeputeerde van het Landschap was en 14 Januari 1789
ongehuwd overleed op Dickeringe bij de Wijk als de laatste van
zijn geslacht.
In het werk van T. A. Romein: ,,de Hervormde predikanten van
Drenthe sedert de Hervorming in 1861” vindt men bijzonderheden
omtrent de aanspraken der familie Lunsingh op het collatierecht
te Norg in de 16e en 17e eeuw.
Q. N.

Thomas- Hendrik ZMeynhardt , geb. te. . . .20 Dec. 1720, ontvanger van ‘t land van Maas en Waal, overl. te Nijmegen 23 April
1774, huwt te Hees bij Nijmegen 27 Sept. 1744 Maria Agnes
Streek, geb. te Wezel 14 Dec. 1721, overl, te Nijmegen 14 Apr. 1806.
Wie waren de ouders van Th. H. Meynhardt, waar en wanneer
zijn ze geboren, gehuwd en overleden. Zijn er nog leden van het
geslacht Meyrrhardt aanwezig ? Mogelijk te Wamel en omstreken.
Helmond.

AUU. SASSEN.

Poppenhauser (L! 506). - Aan een geslachtboek van de familie
Oosterdijk en aanverwante, opgemaakt door dr Nicolaas Georgius
in 1810, en aangevuld door Johannes Hermannus (-#- op Gelder’s
.
Spijker 16 Jan. 1861) ontleen ik het volgende:
Omilius Frederich Poppenhauser had bij Anna Maria Graswinckel,
(begr. in de Westerkerk te Leeuwarden 2 Juni 1808, Ned. Leeuw,
11, 56):
1. Jacoba van Poppenhuysen.
2. Jan de Kempenaer v. P., geb. 11 Juni 1758.
3. Anna Maria v. P.
4. Dochter, kort na de geboorte $.
P. V A N MEUBS.
5. Christina van P., jong t.
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Van der Tocht (XLIV, 387, XLV, 20, 143). - De genealogie
Wittert in het fonds Goethals te Bruwel geeft het volgende aangaande de afstamming tier bedoelde Susanna van der Tocht.
Adriaan van der Broucke Pietersx. tr. 1616 Maria Wattert, st.
5 Jan. 1640. Uit dit huwelijk o. a.:
Cornelia van den Broucke, tr. Abraham van der Tocht Frederiksx.
Zij waren de ouders van:
1. Maria van der Tocht, gehuwd in Oost-Indië.
2 . Susanna v a n d e r T o c h t , t r . 2 7 Oct,. 1 6 7 5 i n B e n g a l e n
Pieter .Mesdagh.
0. L. c.
l

Vragen. - Wie waren de ouders en grootouders, met geboorteen sterfjaar van:
1.

Lieve van L)on , 1619-1692 (tr. 1643 of 45 Catharina
Geelvinck 1626- 1655).
2. Maria Coymans, geb? gest? (tr 2 Joan Huydecoper 16001661).
3. Aflriana Jonckheyn 1615-1658 (tr. 1632 Reinier Pauw van
Nieuwerkerk 16 l2- 1652).

A. V. L.

Benealogiën gevraagd. - Bestaan er genealogiën van de geslachten : v. Oost, van Zuydwijk , Oem of Ooms (waaruit Adriaan
zie hieronder), Backus , Viugerhoedt en Heyligenhoofd? Het volgende ontbreekt in eene kwartierstaat:
1. De ouders en grootouders van Elisabeth van Oost, welke
tr. 4 Febr. 1646 te Dorclrecht Pieter Kloens.
2. De ouders en grootouders van Alida van Zuydw6jk, welke tr.
Jacob van Belle.
3. De ouders en grootouders van Elisabeth Oem of Ooms, Adriaansdochter, welke tr. 8 Febr. 1652 te Dordrecht Rochus Rees.
4. De ouders en grootouders van Jan Backus en van zijne echtgenoote Jenneke Corstiaans van Oost.
5. De ouders en grootouders van Herman Vingerhoedt en van
zijne echtgenoote
Elisabeth. Heyligenhoofd.
R.

- -

R.
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1799.
Het begin van dit jaar stelde zig in, alsof alles in volkomen
ruste geraa.kt was ; maar het einde leverde de grootste gebeurtenissen op. Het scheen alsof de staatszaken beslist waren, alsof
de oorlog aan zijn einde was. En zo brachten wij de maanden
van Januarij en Februarij door. Geen besluiten van ‘s Lands of
Stads Bestuuren deden zig voor, geen tijdingen van de legers uit
Duitschland , geen militaire marschen , geen garnisoensveranderingen
en derhalve ook geen inkwartieringen. Dit alles verzachtte nog
eenigzints de groote armoede en het gebrek, dat uit de strenge
koude ontstond. De geldheffingen, die aanstaande waren, hadden
reets het werk voor den geringen ambachtsman veel vermindert;
en het besloten water voltooyde die vermindering van werk ten
eenemalen. Om nu nog eenigzints de behoeftigsten in die dringende nood te ondersteunen, zo wierd
2 Jan. eene collecte gedaan door de gansche stad om onder de
meest benodigden van alle de verschillende Kerkgenoodschappen te
worden verdeelt. De ingezamelde penningen waren 2070 gulden
en eenige stuivers. De maand van Januarij ten einde zijnde, begon
de vorst te verminderen. Wij zagen dus met groote vrees het losbreken van de rivieren tegemoet, welke met zo een zwaar ijs over1) Vervolg van Nav. LI, blz. 20.
1901.

4
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dekt waren. Inderdaad wierd onze vrees niet ongegrond bevonden;
want door het kruijen van het ijs bezweken de dijken; en de daarop
volgende overstromingen verwekten deerniswaardige verwoestingen,
voornamelijk in het Land tusschen Maas en Waal. De ellendige
toestand, waarin veele van die landbewoonders aldaar gedompelt
waren, door het verlies van hunne goederen en middelen van bestaan, deed het Vertegenwoordigend Lighaam
2 Mrt. besluiten tot een algemeene collecte door het gansche
land, om aan alle die noodlijdende na evenredigheid van hun verlies te worden uitgereikt. Die collecte werd gedaan
1G Mrt. alhier te Utrecht door de Wijkmeesteren; en ofschoon
in de maand van Januarij
en daarenboven die groote
staande waren, zo wierd
gulden, 19 stuivers en 2
gansche land was nabij de

reets eene collecte had plaats gehad,
opofferingen voor de geldheffingen aannog gecollecteert de somma van 3480
penningen. De algemeene gift van het
200000 gulden.

Het medelijden met die ongelukkigen had daartoe aanleiding gegeeven ; want anderzints waren de penningen toen ter tijd zo schaars,
dat niettegenstaande de sterkste dreygementen van geldboete of
andere straffen,, veele onzer landgenoten of geheel of gedeeltelijk
waren achtergebleven in het voldoen aan de laatste geldheffing van
8 O/o. Het montant der opgebrachte penningen was in evenredigheid
van vorige heffingen zo gering bevonden, dat het Uitvoerend Bewind
26 Mrt. op voorstel van het Vertegenwoordigend Lighaam besloot,
in alle Ringen van alle Departementen Commissieën van 6 Heeren
te benoemen, om bij ieder burger van hunne Ring afzonderlijk te
onderzoeken de reedenen van nalatigheid in gemelde opbrengst, en
dan vervolgens de onwilligen daartoe te noodzaken.
30 Mrt. wierd de aanstelling der leden van die Commissieën door
het Uitvoerend bewind volbracht: voor de Ring van onze stad Utrecht,
zijnde de derde van het Departement van den Rhijn Wierden verkozen de H.H. Marchand, Blekman, Robol, Bettink, Van Weede
en Zwartendijk. Een ieder was gehouden de staat van al zijne
bezittingen en inkomsten voor die Commissie open te leggen, wanneer dezelve zulks vorderde.
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Eindelijk de maand April ingetreden zijnde, moesten wij ons
weer eenige inkwartiering getroosten. Het Fransch Directoir executief te Parijs had besloten, dat 10000 man Fransche troepes uit
de Bataafsche Republiek zouden marscheren na het leger aan den
Rhijn. Deeze vermindering deed het Vertegenwoordigend Lighaam
op voorstel van het Uitvoerend Bewind
13 Apr. besluiten tot eene vermeerdering van 9545 man Bataafsche troepes, en wel, door de Compagnieën van al de infanterij, jagers en artillery met een evenredig getal manschappen te
versterken. Meer andere resolutieën en decreeten van het Vertegenw.
Lighaam en van het Uitvoerend Bewind volgden toen van tijd tot
tijd, van welke de eerste
21 Apr. wierd afgepubliceert en behelsde, dat alle nieuw aangestelde Constitutionale Departementale Bestuuren, de laatste dezer
maand zouden geinstalleert worden; en twee dagen daarna
23 Apr. vierden wij al de eerste verjaardag van het aanneemen
van de nieuwe Constitutie door het gansche volk, Dit feest wierd
geviert door het gansche land; in onze stad Utrecht op de volgende
wijse. De Domstoren, het Landschapshuis en het Raadhuis pronkten
met wapperende vlaggen. Ten 8, 12 en 4 uuren wierd het Canon
op de wallen gelost; en terzelver tijd hoorcde men het carriljon van
de Domstoren speelen.
Ten 11 uuren vergaderde de gewapende
Burgermacht op de Neude in de wapenen. Ten 12 uuren begaven
zig de Regeringscollegieën mede van de Neude, wordende begeleid
door twee Compagnieën Grenadiers. De Praesident van het Gemeente Bestuur, de Hr. Verkerk, deed een toepasselijke aanspraak,
welke door het speelen der musicanten wierd voorafgegaan en gevolgt. Ten 1 uur was de plechtigheid geëindigt. Voor het overige
viel er niets meer voor, ‘s avonds ook geen vreugdebedrijven of
vermakelijkheden. In de herbergen was een wijnig meer beweging
als na gewoonte. Op deeze constitutioneele verjaardag volgde
30 Apr. de installatieën van de constitutioneele Departementale
Bestuuren, welke volgens resolutie van het Uitvoerend Bewind
‘s voormiddags ten 10 uuren moesten plaats hebben; nadat even te
voren de Administratieve Bestuuren zig zouden ontbonden hebben.
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Derhalven, hetgeen onze stad betrof, was alleen de ontbinding van
het Bestuur. Alle leden na gewoonte in de vergaderzaal bijeengekomen zijnde, maakten zij schielijk een einde aan hunne werkzaamheden, met uitzondering van al hetgeen tot het finsntieele behoorde,
hetwelk wierd overgegeeven aan de H.H. ‘t Hoen, Valkenburg, Van
Bosveld en Van Hengst, die daartoe door het Uitvoerend Bewind
benoemd waren, totdat het algemeen finantieel stelsel zal zijn gedecreteert. Ten half elf ging de vergadering uiteen; zodat alle
Repraesentauten met alle hunne suppoosten en bediendens, als
secretarissen, klerken, conchierge, kamerbewaarder, bodens enz.
als ambteloose burgers tot hunne huisen terugkeerden. Daarop
wierden
8 Mey door het Vertegenwoordigend Lighaam de leden van de
Departementale Gerechtshoven verkoren. Tot het Gerechtshof van
het Departement van den Rhijn wierden aangestelt de H.H. Van
Alderwereld, Brueijs, Stoffenberg, Driessen , Noord beek, Scheltinga,
Tenoever, Costerus, Van Ossenberg en Weertz. Alle nieuwverkoren leden moesten zig respectivelijk bevinden ter plaatse, tot,
hunne vergadering bestemt, voor de maand September, om alsdan
te kunnen geïnstalleert worden.
Al verder kwamen de decreeten, rakende de nieuwe Constitutie
te voorschijn.
15 Mey wierd de nieuwe verdeelin,u van de Republiek in Districten
en Grondvergaderingen gedecreteert.
26 Mey wierd de organisatie van de gewapende Burgermacht
gedecreteert.
bestaan uit 8
die plaatsen,
cavallerij ; en
armee. Even

De geheele Nationale gewapende Burgermacht zoude
halve brigades infantery , jagers en artillerij , en in
waar de omstandigheden het toelieten, ook eenige
dat wel in alles op gelijke voet als de Bataafsche
sterk bemant, zullende montering verkrijgen, loon

trekken, en, wanneer het Vaderland in nood mocht geraken, zelfs
buitenlands moeten dienen. De Colonels van de acht halve brigades wierden
8 Junij door het Uitvoerend Bewind aangestelt. Tot Colonel
van de halve brigade van het Departement van den Rhijn wierd

GESCHIEDENIS.

53

benoemt de Heer Schoenman. Het eerste battaillon dier halve
brigade wierd
17 Jung alhier te Utrecht georganiseert. Tot Luitenant Colonel
van hetzelve was verkoren de Heer H. Oostrom en tot Major de
Heer N. van Blankendaal Schut..
Dit decreet van de gewapende burgermacht baarde eene verschrikkelijke sensatie door het gansche land, vooral onder de
vrienden en bloedverwanten van die burgers, welke, genoegzaam
als militairen, zig reets daaraan hadden moeten verbinden. Die
sensatie vermeerderde nog dagelijks door de verbasende donkere
wolken, die zig over het Vaderland begonnen uit te breiden. In
onze stad Utrecht mishaagde dit decreet aan het algemeen, aan
Patriot, aan Prinsgezinden, eenige driftige landverdedigers uitgezondert. Veele valsche geruchten deeden zig hooren, die meestendeels door Prinsgezinden, welke na omkeering verlangden, wierden
uitgestrooit. Maar hetgeen wel degelijk in waarheid bevonden wierd,
was vooreerst, dat Rusland zig meede in den oorlog gemengt had,
en reets gezamentlijk met de Oostenrijkers verscheide aanmerkelijke
overwinningen in Italiën op de Franschen behaalt had. Ten tweede,
dat een Corps van 40000 Russen opmarscheerden en al sterk
avanceerden na den Rhijn, om aldaar tegen de Franschen te ageren.
Dit was de reden van de marsch van 10000 Franschen uit ons
land. En ten derde, dat Engeland bezig was om troepes in te
schepen, en dat daarenboven verscheyde Engelsche schepen waren
afgevaren om Russische troepes in te neemen, welke, gezamentlijk
een leger van 50000 man uitmakende, een geheime expeditie op
het vaste land zouden ondernemen. Wij bevonden ons dan niet
zonder reden in de grootste angstvalligheid en bekommernis, aan
de eene kant wel begrijpende, dat die expeditie op de Bataafsche
Republiek gemunt was, en aan de andere kant niet wetende, wat
de wisselvaligheid des oorlogs ons van de Rhijnkant zou opleveren.
Inmiddels kwam de Generaal Brune uit Parijs om de wijnige overgeblevene Fransche troepes te commanderen.
24 Junij in ‘s Hage gekomen zijnde, beraadslaagde hij met het
Vertegenwoordigend Lighaam overal hetgeen moest worden in het
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werk gesteld om de vijand zoveel mogelijk van het Vaderland af te
weeren.
Er wierd o. a. hoogst noodzakelijk gevonden, den Gener.
Brune het oppercommando over de Bat. armee op te dragen. Hij kwam
29 ha@ alhier te Utrecht aan, en zette de volgende dag
30 JunCj zijne reis voort na Nijmegen, ‘s Hertogenbosch, Breda
en verdere frontieren. Middelerwijl groeide het getal der Engelsche
schepen, die zig in het gezicht van alle onze zeehavens vertoonden,
al meer en meer aan; en de Russen avanceerden dagelijks met
geforceerde marschen na den Rhijn, zodat het zeer duister was
waar het gevaar het eerste, het meeste en het nodigste tegenstand
zou vereischen. Daarop veroverden de Engelschen vier Hollandsche
schepen aan het eiland Ameland nabij Vriesland op
6 Jzdij. Toen ontstond er een algemeene vrees en verwachting
dat de Engelschen haare landing op Vriesland of Groningen zouden
ondernemen. De Generaal Brune liet dan eenige troepes na die
provintieen marscheeren , om aldaar een campement te formeeren.
Twee compagnieën Hollandsche rijdende artilleristen uit ‘s Hage
passeerden
14 Jtil@ door onze stad met twee hauwitzers, vier canonnen en
evenzoveel caissons en verdere bagagie, om zig mede na het gemelde campement te begeeven. De overige Hall. troepes Wierden
verdeelt om alle zeekusten te gaan bezetten ; en de Franschen
trokken voor het grootste gedeelte na de grensen van de Republiek, om aldaar de vijand, zo die van de kant van den Rhijn
mogt doordringen, nog zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Twee
compagnieën van het 16e regiment Fransche jagers te paard trokken
25 Julij na ‘s Hage, want eenige Fransche troepes gingen op
marsch om de Holl. bezittingen aan de zeekusten te versterken.
Verders wierd al hetgeen noodzakelijk bevonden wierd, zo ras
mogelijk in het werk gestelt. De Holl. artillerij trein wierd met
alle spoed weer herstelt. Een aanbesteding van 2000 paarden
voor de trein wierd
2 Aug. door het Uitvoerend Bewind gedaan, te leveren binnen
de tijd van 5 weeken.
Elk Departement moest binnen dezelve tijd
100 bekwame artillerijknechten aanwerven. De plaats waar de
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geheele artiIIery trein wierd opgericht, was Amersfoort, In onze
’
stad wierd dagelgks de trom geroert om canonrijders te werven.
Het werfhuis was de herberg de Zwaan aan de Waardpoort. De
geheele leverantie van de paarden was asingenomen door de H.H.
Vos en Van Rossum, beyde alhier wonachtig op het Vreeburg,
hetwelk dagelijks veel beweging van paarden, karren, wagens en
ook van aangenomene kanonrijders in onze stad verwekte, die zig
dan vervolgens na Amersfoort begaven, De werving voor de augrnentatie van de Landmacht wierd ook met alle kracht doorgezet,
Op verscheide plaatsen, als te Doesburg, Amersfoort, aan de
Grebbe enz. Wierden batterijen opgeworpen ; en de linien aan de
grensen Wierden in staat van defensie gebracht. De burgers, die
tot de Gewapende macht behoorden, oefenden zig dagelijks in de
wapenhandel. Eene aanschrijving van het Uitvoerend Bewind van
4 Aug. aan de Departementale Bestuuren had daartoe aanleiding
gegeven. Bij die aanschrijving wierd nadrukkelijk bevolen de Gewapende burgermacht binnen 8 dagen te organiseren en met alle
spoed te doen exerceren, vermits het vaderland waarschijnelgk
haare dienst zou nodig hebben.
Alhier te Utrecht was men met de burgerwapening niet zover
gevordert als op andere plaatsen. De inschrijving van de burgers,
die daartoe verbonden waren, was pas afgeloopen. Alle ongetrouwden van 18 tot 35 jaaren, en de getrouwden van 18 tot 28
jaren moesten de wapenen dragen, behalven de gewone uitzouderingen van de predicanten, gebrekkigen, huisbedienden enz., maar
het uitkopen was ganschelijk afgeschaft. Toen nu dit bevel van
het Uitvoerend Bewind was afgelesen, toen wierd de organisatie
met alle spoed doorgezet. De ingeschrevene burgers kwamen
î’ Aug. bijeen om hunne officieren te verkiesen, en twee dagen
daarna
9 Ay. maakten zij al een begin met hunne exercitiën. Onder
dezelve bevonden zig nu voor het eerst de burgers van de voorsteden, en ook verscheide, die tevoren uitkopers geweest waren.
Veele die volstrekt afkerig waren van wapenen te dragen en hun
bestaan ergens anders wisten te vinden, verlieten hunne stad, ja
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zelfs hun vaderland. Ten minste ons Utrecht was alreets van
eenige van die afkerigen verlaten. Voor die gedwongen burgerwapening heerschte onder onze stadgenoten eene groote ontevredenbeid, die met angst en benauwdheid gepaart ging over hetgeen de
burgers zou te beurt vallen, en ook over hetgeen het Vaderland
en met hetzelve onze stad zou overkomen. Die benauwdheid wierd
aangezet, zo er maar iets voorviel. Op last van het Gemeentebestuur Wierden
10 Aug. alle stadspoorten bezet met twee burgers om op te
schrijven de namen der vreemdelingen, die zig de stad in begaven.
Aanstonds kwam er ontsteltenis, vooral bij de zwaarrnoedigen , uithoofde dat de reden verborgen wierd gehouden. De poortiers en
de wijkbodens Wierden tot die opschrijving verkoren. De volgende dag
11 Aug. ‘s namiddags ten 3 uuren Wierden uit order van den
Franschen Commandant alle Hall. verlofgangers gelast, nog deeze
dag de stad te ontruimen. Toen vermeerderde de vrees en benauwdheid bij het uur. Er kwam eenigzints beweging in de stad,
zo door het aftrekken van de verlofgangers, als door de menigvuldige uitstrooisels, die daaruit voortkwamen. De Prinsgezinden,
die na eene omkeering verlangden, en dezelve ook verwachtten,
hadden wel het meeste deel daaraan. Onder deeze waren ook de
H.H. Van der Pant en Straatman, die zig zover hadden uitgelaten,
dat zij
13 Aug. voor de Raad van Rechtspleging Wierden geroepen ;
doch zij Wierden met een ernstige vermaning van zig rustig te
gedragen in die hachelijke tijdsomstandigheden weer vrijgelaten. De
reden waarom den verlofgangers de stad was ontzegt, was niet
anders, dan dat veele van hen hun werk maakten van de Fransche
recruuten te ronselen. Er waren zedert een maand van tijd tot
tijd veele Fransche recruuten aangekomen, zeer wel gelijkende na
vagebonden, die alhier gewapend, gekleed en geëxerceert Wierden,
en dan bekwaam zijnde, bij transporten aftrokken tot completering
van de bataillons, die in het leger waren. Dit verschafte de alhier
zijnde Franschen, veel werk, daar zij zo gering in getal waren;
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want onze geheele bezetting bestond maar uit twee Compagnieën.
Fransche grenadiers, Cavallerij hadden wij volstrekt niet. Verscheiden van die grenadiers en ook van de recruuten kosen dage.
lìjks het hasepad en maakten zig onzichtbaar: ja zelfs de zieken
uit het hospitaal, het Jobsgasthuis, gingen dezelve weg op, onder
voorwendsel van zig met een wandeling te gaan verkwikken, Om
nu die aanhoudende desertie nog zoveel mogelijk te keer te gaan,
Wierden verscheiden maatregelen genomen. De wachten aan de
poorten Wierden verdubbelt ; schildwachten boven op de wallen
gezet; schippers en voerlieden verboden Franschen in te neemen
dan die van behoorlijke passen voorzien waren; alle vaartuigen,
die in de stadscingels lagen, moesten vast gesloten worden, enz.
Dit verwekte alweer eenige ongerustheid, dog niet zoveel, als wel
de Conferentie, die
16 Atig. in ‘s Hage gehouden wierd tusschen het Uitvoerend
Bewind, den Agent van Oorlog, den Agent van Marine, den
Franschen Generaal Brune en den Holl. Generaal Daendels, om de
nodige middelen te beramen ter defensie van het zo aan alle
kanten bedreigde vaderland. Toen de tijding daarvan alhier bekend
’ wierd, ontstond er groote vrees en bekommernis over hetgeen
dienaangaande onze stad te beurt zou vallen. Op die Conferentie,
waarin besloten was, dat de Bat, armee voor den len Sept. in
staat van oorlog zou gebracht worden, en ook op de tijding, dat
de Engelschen
17 Aug. een aanval op Schermonikoog , een eiland nabij Vriesland, hadden gedaan, geraakte veele troepjes, zo Bataafsche als
Fransche in beweging. De Engelschen hadden aldaar de bezetting,
uit eenige wijnige Hollandsche infanterij bestaande, verdreven en
waren vervolgens, na 9 tjalkschepen, waarvan het volk de vlugt
had genomen, verovert te hebben, weder de zee ingegaan. Drie
battaillons trokken daarop na Vriesland tot versterking van de
troepes aldaar; en
20 Aug. begaf zig de Generaal Van Boekop met zijn hoofdkwartier vau hier om dezelve te gaan commanderen, Van de marscherende troepes kwam I
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21 Aug. een gedeelte van de Hollandsche artillerijtrein alhier
binnen uit Amersfoort en
22 Aug. nog een dergelijke trein van canonnen enz. Nadat de
Engelsche schepen in menigte verzamelt waren, die dagelijks voor
de kusten van de provintie Holland heen en weer kruisten, begaf
zig eindelijk op deeze zelve dag een vloot, onder commando van
den Admiraal Duncan , na de Rheede van Texel, alwaar de Holl.
vloot ten anker lag, welke door den Admiraal Story gecommandeert wierd. Duncan eischte de Holl. vloot op; maar Story wees
hem af, verklarende hem volgens zijn eed en plicht te zullen afwachten. De officier, die de summatie overbracht, overhandigde
in het geheim een luitenant aan boord van het admiraalschip een
papier, zijnde een manifest van Z. D. H. de Prins van Oranje,
waarin Z. H. te kennen gaf binnen korten tijd bezit te zullen komen
neemen van alle zijne goederen en waardigheden. Terzelver tijd
wierd De Helder opgeëischt door den Generaal Abercrombie, commandant van de Engelsche landingstroepes, die zig op een andere
vloot bevonden. De Helder was bezet door een half battaillon
Hollanders, die door den Colonel Gilquin gecommandeert Wierden ;
welke, even als Story, den Engelschen officier met een wijgerend
antwoord terugzond, waarna de Engelsche vlooten weer een wijnig
terug weeken.
Het was omtrent middernacht, toen de expresse met die ontzettende, doch lang verwachte tijding in ‘s Hage arriveerde, waarop
eenige opschuddingen ontstonden, die grotelijks Wierden aangezet
door diegeenen , welke door het verlies van het Stadhouderlijk Hof
tot verval geraakt waren. Het ging al zover, dat men Oranje boven
begon te schreeuwen, Oranjeleusen te draagen, elkander opendlijk
gelukwenschte met de aanstaande omwenteling enz. Zodat
23 Aug. al vroeg in de morgen het Vertegenwoordigend Lighaam
vergadert was, en genoegzaam de gansche dag vergadert bleef.
Verscheijde resolutieën van belang wierden genomen, waarvan twee
terstond Wierden afgepubliceert. De eerste was tegen de oproerige bewegingen : alle, die zig daar aan schuldig maakten, zouden
zonder eenig onderscheid of zonder eenige verschoning tot de
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doodstraf veroordeelt worden, als oproermakers, plunderaars,
oranje-schreeuwers,
die revolutionaire tekenen droegen, die de
wapenen tegen de toenmalige Constitutie opvatteden, enz. De
tweede behelsde, dat alle, die om reedenen, die toenmalige Constitutie betreffende, het Vaderland verlaten hadden, en ook die
zonder van behoorlijke passen voorzien te zijn, zig buiten ‘s Lands
zouden begeven, bij hunne terugkomst dadelijk in arrest zouden
genomen worden. Bij de derde wierd het Uitvoerend Bewind eene
onbepaalde volmacht toegekent, om ten dienste van het Vaderland
over de geheele Nationale gewapende burgermacht te kunnen disponeren. En de vierde bevatte een oproeping van burgers, die
niet tot de gewone burgermacht behoorden, om meede tot behoud
van het lieve Vaderland de wapenen op te vatten. ‘s Avonds omtrent 6 uuren kwam die verontrustende tijding van de door Engeland gedaane sommatieën alhier te Utrecht aan. De expresse, die
dezelve had aangebracht, had patent bij zig voor één van de
Grenadier-compagnieën , om onverwijld na ‘s Hage te marscheeren.
Weldra verspreidde dit gerucht zich door de gansche stad, hetwelk
niet wijnig door allerhande valsche vertellingen en uitstrooisels
doormengt wierd. Nu was ‘s morgens vroeg al reeta afgemarscheert
het battaillon Pranschen, hetwelk daags te voren was binnen gekomen. Dit was erg stil afgelopen; maar bij het vertrekken van
de grenadiers, die om de aankomst te bespoedigen, ten half 8
uuren in 3 Leydsche schuiten afvoeren, was veel volk tegenwoordig.
Even tevoren waren 2 Compagnieën van het 2e Regiment Holl.
Cavallerij uit Bommel binnengekomen, hetwelk vooraf al eenige
menschen op de been had gebracht; en onder het afvaren van de
grenadiers kwamen 6 Compagnieën Holl. Dragonders binnen uit
Campen en Deventer. Door dit een en ander zag men klijne attroeperingeq in de stad ; zodat de Raad van Rechtspleging een
wakend oog begon te houden; vermits men de Prinsgezinden zig
ook al eenigzints had horen uiten. ‘s Anderen daags
24 Aug. marscheerden
de Cavallery en de Dragonders weer
na Haarlem. Het scheen alsof het meeste gevaar in de kwartieren van N.-Holland te wachten was, want de Engelschen
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vertoonden zig aldaar hoe langer hoe nader aan de wallen. De
volgende dag
25 Aug. kwam er weer een Compagnie binnen van hetzelve Regiment Cavallerij uit ‘s Hertogenbosch, Daags daarna begonnen
26 Aug. de burgers der 2e o p r o e p i n g h u n n e exercitieën in het
Starrebosch. Vervolgens vertrok de Compagnie Cavallerij na haar
Regiment te Haarlem. Dan wierd aan alle huurkoetsiers, stalmeesters en voerlieden aangezegt dadelijk een man met 2 paarden
na Gorinchem af te zenlen, om canon en verdere ammunitie na
den Helder te vervoeren, Het gevaar wierd aldaar zeer groot;
want ‘s avonds ten 7 uuren wierpen de Engelschen eenige houwitzers op Huisduinen, waardoor verscheide Holl. Jagers gekwetst
Wierden. En daarop volgde
27 Aug. de dag, op welke het gordijn van het treurtoneel wierd
opgetrokken. ‘s Morgens omtrent 4 uuren ondernamen de Engelschen eene landing op Callansoog, eenige mijlen van Den Helder
gelegen, welke hen ten eenenmalen gelukte. Zij vuurden zeer hevig
op de bezettin g aldaar, zijnde het le battaillon Holl. Jagers; zodat
deeze, na zeer veel manschappen verloren te hebben, genoodzaakt
waren terug te wijken, en de Engelschen daardoor gelegenheid
kregen veel volk aan land te zetten. De 3 bataillons van de 5de
halve brigade, het naaste bij Callensoog gecantoneert zijnde,
marscheerden dadelijk op. Zij geraakten met de Engelschen in
gevecht, hetwelk meer dan 2 uuren duurden en Wierden, na verscheyde
dooden en gekwetsten bekomen te hebben ook tot retireren
Gilquin aan Den Helder hiervan bericht
genoodzaakt. De colonel
gekregen hebbende, besloot Den Helder te verlaten, om niet door
de Engelschen afgesneden te worden. De vloot retireerde tot achter
De Vlieter. Verscheyde andere actieën vielen er nog voor tusschen
Callentsoog en Den Helder met de troepes, die telkens tot hulp
kwamen toeschieten tot ‘s avonds 6 uuren toe, welke alle ten nadeele van de Hollanders afliepen, zodat de Engelschen toen al doorgedrongen waren tot Overschager en Schagerbrug. De Generaal
Daendels, die over de troepes in N.-Holland het commando voerde,
bracht die tijding zelf na ‘s Hage over, om met het Vertegenwoor-
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digend Lighaam te conferen , wat middelen moesten beraamd worden,
waarop door het Uitvoerend Bewind couriers en expresses Wierden
afgevaardigt na de Departementale Bestuuren, na de Fransche en
Hollandsche
hoofdkwartieren, zo binnen- en buitenslands en na
het Directoir exécutief te Parijs, om kennis te geven van de nood,
waarin het Vaderland zig bevond. Het verlies aan dooden
en gewon-ten was zeer groot. Van het 3de bataillon van de le halve
brigade waren gesneuvelt de Capityn Hellewich en gekwetst de
Capityns Kuhlewyn, Nagler en Meijer , en de Luitenants Klein ,
Schell, Kesser , Van Koenen en Stevens; van het le bataillon van
het 3e halve brigade gekwetst de Major Wolff en de Luitenants
Hania, Van Liebergen en Honneux; van het le bataillon va’n d e
halve brigade gekwetst de Major Pijman, van het le bataillon van
de 5e halve brigade gesneuvelt de Luitenant Alings en gekwetst de
Luitenant-Colonel Lyclama à Nyeholt, de Major Quay, de Capitijns
De Wilde en Lilly en de Luitenants Kempe en Matile ; van ‘het Ze
battaillon gesneuvelt de Luitenant-Colonel Herbich , en de Luitenants
Gevelaar en Schrumpf, en gekwetst de Capityn Woldering en de
Luitenants Van der Veer, Van den Heuvel en Chaussé; van het
3e battaillon gesneuvelt de Luitenant Mahieux en gekwetst de Luitenant-Colonel Van Sandick, de Capitijns Laningen’ en Van der
Poel, en de Luitenants ‘t Hoofd, Roos en de Roy ; van het 8e
battaillon van de 6e halve brigade gekwetst de Luitenant Goetsee;
van het le battaillon van de 7e halve brigade gekwetst de Luitenant
Gilquin ; van het 28 battaillon gekwetst de Luitenants Tholen en
Van Essen ; .van h e t le battaillon van de Jagers gesneuvelt de
Luitenant-Colonel Luck, en gekwetst de Major Roussel, de Adjudant Meng, de Capitiju Kettwich, en de Luitenants Ca,ron en Van
den Berg; en van het 2e battaillon gesneuvelt de Luitenant Weppelman, en gekwetst de Capitijns Concourt, Boelart en Van Kinsby,
en de Luitenants Proosting , Koning, Heshuisen , Kerkhof en Kerben.
Van de gemeenen gezamentlijk van alle de corpsen waren gesneuvelt 137 man en gekwetst 921 man, meestendeels van de Jagers
e n v a n d e 5de halve brigade. Daarentegen waren van de Engelschen 3 officieren, waaronder een Adjudant van Abercrombie, en
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35 gemeenen gesneuvelt, 12 officieren en 359 gemeenen gekwetst,
26 man vermist en 20 man verdronken. Het was een akelig
schouwspel te Alkmaar het inbrengen van alle die gekwetsten.
Het was niet mogelijk hen alle aldaar de nodige hulp te verschafffen ; derhalven Wierden de licht gekwetsten na Haarlem in de St.
Janskerk, ja zelfs na Amsterdam in het Gasthuis overgevoert.
Niettegenstaande wij alhier te Utrecht dien dag van al dat voorgevallene noch onbewust bleven, en ook nog geen marschen van
troepes op de aangebrachte tijdingen van de expresses konde plaats
hebben, zagen wij nochtans veele militairen in beweging. 0. a,
kwam een bataillon Fransche infanterij uit Nijmegen tegen den
avond hier binnen. Daarop kwam
28 Azcg. ‘s morgens ten 10 uuren de tijding van de landing tot
onze stad over. Men bespeurde dadelijk, dat er wat gaande was.
Groote vrees en bekommernis kreeg bij een ieder de overhand, voor
aleer men nog wist, wat er in waarheid gebeurt was. In een
oogenblik was de Raad der Gemeente vergadert. Er kwamen attroeperingen. Men hoorde allerhande vertelsels, die niet wijnig
door de Prinsgezinden Wierden aangedikt, en met valsche, ongegronde en aan hen behagende uitstrooijsels opgepronkt. Om kort
te gaan: de Rttad der Gemeente ontving omtrent half 12 de echte
tijding van het Departementaal Bestuur, doch maar alleen, dat de
Engelschen bij Callensoog geland waren; en daarop gebeurde het
volgende.
‘ s Middags t e n 1 uur wierd er afgepubliceert, dat al
degenen, die nog eenig geweer of andere wapenen, welke niet tot
de gewone burgerwapening behoorden, onder hen berustende
hadden, dezelve voor het aanbreken van den nacht ter stads Secretary moesten overleveren.
(Wordt

vervolgd.)
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11.
Als weitere Bestätigung des aus dem ersten Theile dieser Arbeit hervorgehenden Resultates über den Ursprung der Catherina
van der Marck alias le Pollain, und über denjenigen von deren
Gemahl in zweiter Ehe, Dierick van Linden, 2) diene das Urtheil
gegen den Letzteren in den von ihm gegen die Grafen van der
Marck & van Arenberg geführten Prozesse, 3) von welchem wir
hier eine Analyse folgen lassen.
Das in diesem Processe gefällte Urtheil bekräftigt vollauf die
Schlussfolgerung zu der wir über den Ursprung der Catherina van
der Marck alias le Pollain auf Grund unserer diesbeziiglichen
Erörterungen und Argumente gelangt sind, und es zeigt uns
Dierick van Linden in seinem wahren Lichte.
1) Butkens, Annales de le maison de Lynden, p. 239.
2) De Navorscher, 1900 , pp. 317-405.
3) Iltaatsarchiv Brüssell, Grosser Rnth von Mecheln,
117, Aktenstücke 1-46.
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Die GesChichte des Schlosses von La Rochette wurde geschrieben
von Mr. de Harenne. Dieser Autor beleuchtet den langen Conflict
welcher hierüber zwischen der Familie Van der Marck und d e n
Familien Van Withem und Van Gulpen b e s t a n d e n h a t . Dieser
Conflict endigte mit den Urtheilen der Lehnkammer von Brabant
vom 24 Oktober 1534 1) und vom 29 Januar 1535.2)
Das Urtheil macht uns mit den Schwierigkeiten bekannt, welche
in Folge dieser beiden Urtheile zwischen den Van der Marck und
Dierick van Linden ausgebrochen sind. Es zeigt uns diesen Dierick
in einem schlechten Lichte, fähig zu Allem, und als einen Gelderpresser schlimmster Gattung.
Als die Familie Van Gulpen wieder in den Besitz von La Rochette eingesetzt wurde, gab Dierick van Linden vor dem Grossen
Rath von Mecheln folgende Erklärung ab:
1) Dass der verstorbene Everard, Graf van der Marck & v a n
Arenberg, und Dame Margaretha van Hoorn, Seine Gemahlin, ihm
mittelst Act vom 27 Januar 1520, die Herrlichkeit von La Rochette
g e g e b e n u n d übertragen haben, dies, angesichts und als Gabe zu
seiner Heirath mit Catherine van Aremberghe, natìirbìcher Tochter
des genannten Grafen Everard; dass, wenn die Nachfolger und Erben
des Everard die Absicht hätten von La Rochette Besitz zu nehmen,
sie dies thun könnten auf Grund Zahlung einer Summe von 1500
Gulden an Dierick, oder an Seine Erben, oder mittelst Zusicherung
einer gut hypothekisirten Rente von hundert Gulden.
2) Dass er zu Lebzeiten seiner verstorbenen Gattin u n d nach
ihrem Tode im Besitz von La Rochette war, und sich desselben
während eicer Periode von sechzehn Jahren erfreute.
3) Dass er jctzt, durch das Urtheil der Lehnkammer von Brabant
von demselben depossedirt Gurde, und dass Werner van Gulpen
dessen Besitz angetreten habe.

1) Staatssrchiv Brüssell , Lehnkammer von Brabant, no 690, 4 8 liasse, nes 5 2 6 530, und Reg. no 133, fol. 195; Inventar, Bd. 1, p. 210, Bd. 11, p. 319.
2) Ibidem, Lehnkammer von Brabant, no 691, 49 liasse, nes 531-540; Inventar,
Bd. TI p. 319.
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In Folge dieser Vorgänge liess Dierick den Robert van der Marck,
Bruder und Erbe des Everard van der Marck, vor Gericht belangen,
behufs Zurückgabe der Herrlichkeit von La Rochette, oder Auszahlung einer Summe von 1500 Gulden, oder Zusicherung einer Rente
von 100 Gulden. Dies geschah in 1540, die Vorladung war auf
den 14 Mai anberaumt.
Der Prozess schleppte sich in die Lange, und Robert van der
Marck starb während dieser Begebenheiten. Er wurde nach dessen
Tode fortgesetzt gegen
Jean de Ligne, Gemahl der Margaretha ,
Gräfin van Arenbergh , und gegen Marie und Mechtilde van der
Marck, Schwestern der genannten Margaretha, welche durch ihren
Vormund oder Curator,’ Henrik van Montfort, repräsentirt waren.
Die Antworten dieser Persönlichkeiten an Dierick van Linden
erfolgten in kategorischer Weise :
1’. Dierick behaupte dass La Rochette ihm gegeben worden sei
als Geschenk zu seiner Heirath mit Catherina van Aremberghe,
natürlicher Tochter d e s Grafen Everard. Nun sage aber der vorgebliche Act vom 27 Januar 1520 absolut nichts von einer Heirathsgabe, und zudem habe der Graf Everard in keinem was
immer welchnm Dokumente behauptet, dass diese Catherina Seine
Tochter wäre ; das Geschenk von La Rochette miisse einfach als
ein Zeichen von Theilnahme und Freundschaft angesehen werden.
2’. Die Zuweisung einer Rente von 100 Gulden oder die Zahlung
eines Kapittls von 1500 Gulden wurde in keiner Weise vorgesehen
in dem Acte vom 27 Januar 1520, wie Dierick zu v e r s t e h e n gegeben habe.
3’. Die Erwerbung von La Rochette wurde von Dierick erschlichen d. h. sie geschah in ungesetzlicher Weise, mittelst verkehrter
und treuloser Mittel.
4’. Dem Ansinnen
des Dierick solle kein Gehör geschenkt werden,
da er vorgibt als Vormund der Kinler aus seiner Ehe mit Catherina van Aremberghe zu handeln , un? diese Kinder, welche schon
langst verheirathet seien , nicht mehr unter seiner väterlichen Gewalt stünden.
5’. Rqbcrt van der Marck, Grossvater der obgenannten Marga1901.
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retha , IMarie und Mechtilde van der Marck, war nicht Erbe des
mobilen Vermögens des Grafen Everard van der Marck, daher
waren es auch die Vertheidiger nicht; daher sind sie auch nicht
verpflichtet die Schulden des Grafen Everard zu zahlen. Dierick
hatte sich folglich an die Wittwe des Letzteren halten sollen.
6’. En Ilich, hatten Everard van der Marck und Seine Gemahlin
dem Dierick van Linden nur die Rechte abgetreten, welche sie auf
La Rochette hatten. Wenn daher die Lehnkammer von Brabant
entschieden hat, dass Everard keine Rechte auf dasselbe habe, so
könne auch Dierick solche nicht beanspruchen.
Der Grosse Rath von Mecheln weist Dierick van Linden ab mit
seinen Ansprüchen mittelst Urtheils vom 17 Februar 1553. 1)
Soweit die Analyse des Urtheils gegen Dierick van Linden.
Dasselbe ist in der That hart und streng, beschamend für einen
Abkömmling der historisch berühmten Van Lynden von Geldern,
jedoch ganz entsprechend den Verhältnissen die die Existenz Diericks umschatteten, und die wegzudemonstriren die Aufgabe und
A b s i c h t d e s Autors der Annales de la maison de Lynden war.
D a s s dieses Ziel nicht erreicht, und das Buch endlich entlarvt
worden ist , beweist Theil 1 dieser Arbeit. 2) Die Vertheidiger in
diesem Prozess d. ’ h. die Grafen van der Marck & van Arenberg
behaupteten kurz und bündig, dass Dierick ein treuloser Mann
sei der sich La Rochette von ihnen erschlichen habe.
Dierick erklärt vor dem Grossen Rath von Mecheln, dass Seine
Gemahlin aus erster Ehe, Catherine van Arenberg, eine natür2iche
Tochter d e s Grafen Everard van der Marck & v a n Arenberg sei.
Er ist bescheidener als Butkens, welcher behauptet, dass sie die
tegitimisirte Tochter d e s Grafen Everard van der Marck & v a n
Arenberg sei.
Der Schenkungsact vom 27 Januar 1520 in den Annales 3) kann
1) Staatsarchiv Briissell, Grosser Rath von Mecheln, Processe
117, Akt 4.
2) De Navorscher, 1900, pp. 3 1 7 - 4 0 5 .
3) Butkens, Annales de la maison de Lynden, Preuves,
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nun in authentischer Weise auf Seine Echtheit gepriift werden
denn die Richter des Grossen Raths von Mecheln haben in dem
gefallten Urtheil den genauen Inhalt desselben definirt, und , bei
Vergleichung desselben mit dieser Definition stehen wir, wie aus
unseren zahlreichen kritischen Arbeiten über die Annales de la
maison de Lynden ersichtlich, vor der nicht mehr ungewöhnlichen
Erscheinung , dass derselbe gefalscht ist. Da dieser gefalschte Akt
bereits zur Zeitperiode des obigen Prozesses (1540) existirt hat ,
muss man mit Sicherheit annehmen, dass die Fälschung von Dier- ’
ick selbst bewerkstelligt worden sei, und nicht von dem Autor der
Annales.
Dierick van Linden, der Einnehmer des Everard van der Marck,
Fürstbischoffs von Lüttich, kam in Folge dieser Begebenheiten in
den Ruf eines Fälschers und Gelderpressers, und dies muss wohl
der Grund gewesen sein, warum er Lüttich verlassen, und sich in
Lö wen niedergelassen hat.
Ob Dierick Schloss und Herrlichkeit Dormael auf dieselbe Weise
erworben hat wie La Rochette, werden weitere Nachforschungen
zeigen. Alle Anzeichen sprechen dafür , dass er sie durch ähnliche
Ranke vom Marquis van Berghe erhalten habe, dessen Sohn,
damals Fürstbischofl von Lüttich, mit Dierick und dem jungen
Robert van der Marck auf der Universität Löwen studirt hat, wie
eingangs des ersten Theiles dieser Arbeit erwähnt wurde; Zudem
waren die Van Berghes nahe verwandt mit den Van der Marck.
Daselbst haben wir auch in authentischer Weise gezeigt, dass
Dierick überhaupt nicht die Mittel besass urn einen derartigen
Besitz käuflich erwerben zu können.
Wenn schon das obige Urtheil Wichtigkeit erlangt .durch die
authentische Enthüllung respective Bestätigung unserer Behauptung
über den Ursprung der Catherina van der Marck alias le Pollain
alias van Arenberg, so wird diese Wichtigkeit urn Vieles erhöht
durch die weitere Thatsache, dass es, wenn auch in indirecter
Weise, nicht minder definitive Aufschlüsse gibt über das Verhältniss
des Dierick van Linden zu Robert van der Marck & van Arenberg.
Diesbezüglich liegt der wichtige psychologische Moment in der
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erstaiiulichen Thatsachc, (:ass Dieriek gegen Robert van der Marck,
dem er, wie aus dem ersten Theil dieser Arbeit ersichtlich , seit
seiner frühesten Jugencl alles was er an Stellung und materiel!en
Gütern beaass, zu verlttnken hatte, in gerichtlicher Weise vorgeht.
Einem Prozesse muss wohl ein Motiv zu Grunde liegen, zumal in
diesem Fall. Welches war nun dits treibentle Motiv welches Dierick
bewegen konnte seinen grossmüthigeu Wohlthäter in so brutaler
Weise zu belästigen ?
Urn diese Frage zu beantworten, muss die finanzielle Lage des
Dierick zur Zeit als der Prozess seinen Anfang nahm, also in
1540, in Betracht gezogen werden.
Dierick wurde am 29 Januar 1533, laut Urtheil der Lehnkammer von Brabant, des Besitzes von La Rochette verlustig
erklärt.
Hierdurch verlor er die Hauptquelle seiner Einnahmea.
Er hatte zahlreiche Kinder, und befand sich daher in äusserst
precären finanziellen Verhältnissen. Was war natürlicher , als dass er
versuchte dieselben zu verbessern, indem er sich nn seinen bisherigen
väterlichen Wohlthäter, Robert van der Marck, in seiner bedrängten
Lage wendet. Man kann wohl annehmen, das8 dieser Nothschrei
Diericks, stürmischer Natur gewesen sein muss, dennoch scheint
Dierick keinen Erfolg gehabt zu haben, bis zu der Zeitperiode als
er den I’rozess gegen Rol’ert van der Marck angestrengt hat d. h.
bis zurn Jahre 1540. In diesem Jahre, am 23 September, wird
Dierick mit Othée belehot. Am 14 Mai 1540 erfolgt jedoch die
Vorlatlung des Robert van der Marck dur& Dierick vor Gericht.
Die Herrlichkeit Othée mit welcher Dierick, auf die Bitten seiner
Lehndherren d. h. der Grafen van der Marck, vom Erzbischoff von
Cöln belehnt
den Verlust
verhindern ,
scheint aber

wurde, diente zweifellos als Compeusationsobjekt für
von La Rochette, und sollte wahrscheinlich Dierick
weitere Treulosigkeiten zu b e g e h e n . Dieser Zweck
nicht erreicht worden zu sein, denn Dierick stellt,

trotz seiner durch den Besitz von Othée varbesserten Lage, gegen
Robert van der Marck eine gerichtliche Forderung von 1500 fl.
oder Zusicherung einer Rente von 100 fl., dies auf Grund der von
ihm gefälschten Schenkungsurkunde vom 2’7 Januar 1520!
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Dierick scheint somit nichts wcniger als befriedigt g e w e s e n zu
sein, sonllern setzte den ihm in Folge seiner Geburtsmakel zu
Gebote stehenden mächti;en Hebel in der rücksichtslosesten W e i s e
an, sei es wei1 er befürchtete dass sich in Folge (les vorgerückten
Alters des Robert van der Marck keine Gelegenheit mehr hiezu
bieten würde, sei es dass er tler Ueberzeugung war Alles gegen
d e n s e l b e n riskiyen zu können uml - zu mussen. S e i d e m w i e
ihm wolle, Dierick spielte in cliose:II Prozesse offenhar Seine letsten
Trümpfe aus. Und, urn Robert van der Marck zu bewrisen, dass
es ihm bitterer Ernst sei, verrieth er gleich zu Anfang des Prozesses
dessen verstorbenen Bruder, Everard van der Marck, tlurch die
vor Gericht ahgegebene Erklärung
dass Seine (Diericks) Gemahlin
aus erster Ehe, Catherine van Arenberg, eine natiirliche Tochter
desselben gewesen sei.
Im Verlaufe dieser Begebenheiten erholte aber Robert van der
Marck der To 1, und hie lurch fanden tlie weiteren Gelfierpressungsgelüste des Dierick gegen denselben ein Ende.
Der Prozess wurde jecloch gepen die Erben des Robert van der
Marck fortgesetzt , und diese bestritten Dierick kurz untl büntlig
jedwedes Recht.
Sie erklärteo, dass clie Erwerbung von La Rochette durch Dierick
erschlichen d. h. auf ungesetzliche Weise, mittelst treuloser Mittel
erworben worden sei uod dass er nicht als Vormund der Kinder
BUS seiner Ehe mit Catherina van Arenberg auftreten könne,
da diese schon langst verheirathst seien, und daher nicht mehr unter
seiner vätet lichen Gewalt stünden. 1). Sie sagten ferner, dass der

1) Die Vertheidiger sprechen von mehreren längst vecheiratheten IGndern
des
Dierick aus seiner Ehe mit Catherina van der Marck slias le Pollain alias van Arenberg, und sie mussten mit
Zei tgenossen dieser Kinder
den Annales.
Dort (p 249)
erwahnt, wahrend von den

dieser Th8tsache genau bekannt gewesen sein, de sie ja
waren. Dies ist jedoch nicht in Uebereinstimmung mit
wird nur sôn Kind, die Tochter Catherina
als rerbeirathet
zwei Söhnen, Johlznn und Robert , in lakonischer Weise

gesagt wird, dass sie in den Kriegen in Italien gefallen seien, und ein dritter Sohn,
Everard, den wir sus einem Akt des Schöffenhofs von Boverie kennen, ganz verpchwiegen wird (Staatsarchiv Lüttich, Schöffenhof von Boverie, Bd. 89 p. 79).
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Graf Everard in keinem was immer welchem Dokumente hehauptet
habe dass die genannte Catherina Seine Tochter sei. 1) Schliesslich,
sagen sie , dass die Zuweisung einer Rente von 100 Gulden oder
die Zahlung eines Kapitals von 1500 fl. in keiner Weise in dem
Acte vom 27 Januar 1520 stipulirt worden sei, wie Dierick zu
verstehen gegeben habe.

Gtewiss, die Behauptung dass Johann und Robert in der Kaiserlichen Armee in
Italien dienten und dort gefallen seien, schliesst nicht aus, dass sie verheirathet
gewesen sein konnten , aber die Annales erwahnen nichts hieron, was befremdend ist,
zumal sie über die beiden Ehen der genannten Tochter Catherina auf das Glenaueste
unterrichtet sind und bemerken, dass sie auf den Rath des %verard und Robert van
der Marck von ihrem Vater enterbt worden eei, was in Uebereinatimmung mit dem
Testament des Dierick ist.
Das urkundliche Material

ist

diesbezüglich

auch

klar:

kein

Act,

keine

Urkunde

und kein Manuscript berichten etwas über etwaige Heirathen der obgenannten Johann
und Robert. Wir kennen deren Existena nur sus den Annales, und aus den Akten
des Schöffenhofa von Boverie.
In seinem Testamente hinterhisst

Dierick diesen beideu Söhnen,

Johann

und Robert,

die Summe von je hundert Gulden, was nicht auf eine grosse Zuneigung fiir dieselben
schliessen lasst!
Es ware hier in Erinnerung zu bringen, dass Everard van der Marck & van Arenalias van der Marck alias le
berg, ausser der genannten Catherina van Arenberg
Pollain, noch drei natürliche Kinder hatte: Magdulena, Joham und Robert (Chestret
de Hanefl’e, Histoire de la maison de la Marck , p. 264 & Polge), und die obigen
Processakte enthiillen uns die Existenz eines weiteren natürlichen Sohnes desselben,
mit Namen Cor,?,
der in die Catherine van der Marck alias le Pollain alias van
Arenberg verliebt gewesen sei unct sie zu heirathen wünschtel (Anhang, B).
Johann
und Robert, die beiden obgenannten natürlichen Söhne des Everard van
der Marck & van Arenberg
waren verheirathet, und standen ungefähr im nemlichen

Alter wie die gleichnamigen Sohne des Dierick van Linden.
1) Die Vertheidiger läugnen nicht die Vaterschaft des Qrafen Everard für die
Catherine, sie sagen nur, dass Graf Everard diesselbe nicht dokumentarisch bestU&
habe, aber die Aussagen der vielen Zeugen vor Gericht (Anhang, A und B), nicht
miuder wie diejenigen des Dierick selbst, ferner, unsere im ersten Theile, 2ter Abschnitt , dieser
Arbeit gegebenen erschöpfenden diesbezüglichen Erörterungen und
Argumente, beweisen hinlänglich,
dass Catherina van Arenberg alias van der Marck
alias le Pollain eine nat,ürliche Tochter des Everard, Brafen van der Marck & van
Arenberg war.
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Der Grosse Rath von Mecheln wies Dierick van Linden ab mit
seiner Klage mittelst Urtheils vom 17 Februar 1553. 1)
Der erwähnte und von Butkens reproducirte Act vom 27 Januar
1520 ist unstreitig derjenige welchen Dierick van Linden dem Gerichte vorlegte vor dem Grossen Rath von Mecheln. 2)
Der Text clieses Actes ist nicht gleichlautend mit demjenigen des
Schöffenhofs von Fléron, 3) dies ist aber kaum von Belang. Die
Schöffen der Schöffenhöfe hatten sich nicht zu beschäftigen mit
den Bewegungsgründen welche einen Besitzer veranlassten sich
eines Eigenthums zu entäussern , noch mit den besonderen Klauseln
der Verträge die zwischen den Parteien abgemacht wurden; deren
Amt bestand lediglich in der Registrirung der Uebertragung des
Eigenthums einea Besitzers in die Hände eines Anderen.
Die Bedinguugen wurden zwischen den Parteien vereinbart, die
Realisirung des Uebertrags geschah vor dem Lehnhof von welchem
das Eigenthum belehnt wurde.
Die dem Urtheil des Grossen Raths von Mecheln unterliegenden
Prozessakte sind sonrit eine Bestätigung der im ersten Theile ,
Abschnitt 11, dieser Arbeit enthaltenen Beweise über den Ursprung
der Gemahlin des Dierick aus erster Ehe. Das Urtheil wurde
thatsächlich gef&llt zu einer Zeit wo es sehr leicht war den wirklichen Ursprung dieser Dame zu erforschen, und die Gegenpartei
im Prozess behauptet kurzweg, dass sie nicht die Tochter des
Everard , Graf van der Marck war, und dass man kein Dokument
vorzeigen könnte welches das Gegentheil beweisen könnte !
Wir sagten weiter oben, dass der von Butkens vorgelegte Akt,
unstreitig derjenige sei , dessen Dierick van Linden sich vor dem
Gerichtshof bedient hat. Eine fliichtige Prüfung beweist dies.
Die Gegenpartei antwortet Dierick, dass Seine Briefe nichts davon

1) Staatsarchiv Brussel,

Qrosser Rath von Mecheln , Processe der Adeligen, n*

117, Akt 4.
2) Ibidem, Grosser Rath von Mecheln, Processe der Adeligen, no 117, Akt 7.
3) Staatsarohiv Lüttich , Aktenstücke von FI&on , Oeuvres, ah, fünfte Seite,

.
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erwähnen ,

dnss La Rochette ihm als Heirathsbeigabe gegeben
worden sei , sonilern d a s s s i e e i n f a c h s a g e n , dass die Schenkung
nicht durch eine vorgebliche Liebe und besondere Freundschaft
hegründet werden könne.
Sie sagt fernes dass ,,la demoisselle Catharine n’estoit par les
dites lettres ny autrement par les dits Comte nommee ne cognue
par un instrument, sa fille.”
Sie antwortet endlich, dass sich der Graf van der Marck in den
genannten Briefen in keiner Weise verpflichtet habe, dem Dierick
einen was immer welchen Schadenersatz zu zahlen, in dem Falie
wenn derselhe von La Rochette depossedirt werden sollte.
Alles dies ist in formaler Weise gnnz wahr, und nach Prüfung
des Dokumentes mit welchem Dierick Seine Klage begründete,
* fragt man sich > wie und warum er sich entschliessen konnte den
Robert van der Marck & v a n Arenberg dem er doch Alles an
socialer Stellung und materiellen Gütern welche er besass, ja
Seine Existenz verdankte, durch gerichtliches Einschreiten zu Zahlungen zu zwingen auf Grund eines gefalschten Dokumentes, und
wie es kam,
des Grossen
daran dachte
Gewiss, er

d a s s e r sich mit dem harten und strengen Urtheil
Raths von Mecheln begnügte, und in keiner Weise
die Nichtigkeitsbeschwerde gegen dasselbe einzureichen.
konnte nichts Besseres thun. Aber wie erklärt man

sich diese den Dierick van Linden und den Robert van der Marc.k
& van Arenberg so sehr compromitirende Lage?
Die Antwort ist einfach. Dierick war nicht mehr in der Lage
zu weiteren Gelderpressungen zu schreiten, wegen des im Verlaufe
des Prozesses, und höchst wahrscheinlich in Folge der Aufregungen
desselben erfolgten Todes des Robert van der Marck, dessen natürlicher Sohn e r war. Dierick verrieth gleich zu Anfang des Prozesses (1540) das Familiengeheimniss des Everard van der Marck,
Bruder des Robert, urn Letzteren in einer keinen Zweifel Ubrig
lassenden Weise zu überzeugen , dass er zu Allem fahig sei, und ,
wenn er seinen Gelderpressungen nicht willfahrig sich zeige, auch
ihn (Robert) rerrathen werlle. Der inzwischen eingetretene Tod
des Robert van der Marck machte dem Allern ein jähes Ende.
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Dies waren die Triehfedern welche zu diesem Prozesse führten,
und das Ableben des Robert van der Marck der Gruud warum
Dierick sich mit dem genannten Urtheile hegnü;en musste. Denn
die Gegenpartei d. h. die Erben des RIjbert van der M trek hätten,
gerade so wie sie die Vaterschaft des Grafen Everard ftir Catherina
wegläugneten , auch die Vaterschaft des Grafen Robert für Dierick
weggeläugnet.
Wäre Graf Robert am Leben geblieben, so hätte Dierick sein
Ziel erreichen mussen, denu wie wir oben gesehen, hntten die
Brüder Everard und Robert van der Marck schon vor Anfang des
Promesses
dem Drängen des Dierick nachgegeben, indem sie ihm
zu dem Besitz von Othée verholfen haben.
Dierick begnügte sich

.

aher offenhar nicht damit, da seine Geld uittel ganz zur Neige
gegangen
zu s e i n scheinen, und er in Folge dessen nicht mehr in
der Lage war Seine zahlreiche Familie zu erhalten.
ThatsEichlich, wie aus den Prozessakten hervorgeht, endeten zwei
der Söhne des Dierick aus seiner ersten Ehe mit Catherina van
der Marck alias le Pollain alias van Arenberg ihr Leben in unheilvoller Weise (der eine stirbt ausgepfändet und der andere zahlungsunfabig)
l). Es sind dies die zwei Sohne, Johann und Robert, von
denen Butkens behauptet , sie seien in den Kriegen in Italien
umgekommen.
Eine gewiss in jeder Beziehung merkwürlige

Erscheinung ist hier

zu constatiren : der natürliche Sohn eines Bruders heirathet die
natürlicbe Tochter des anderen Brurlers (Dierick und Catherina) ,
und der natürliche Sohn des Everard van der Marck, Carl, verliebt zich in Seine eigene natürliche Schwester, Catherina van der
Marck alias le Pollain alias Van Arenberg, und wunscbt sic zu
heirat hen.
A.

Je Lambert Cleynwaerts presbyter demeurant a Burchloon conte de
Lotz ayant este serviteur de feu messire Evrardt Conte darenberghe
jusqbes a son trespas (certifie a tous ceulx qui ces presentes lettres,

no

1) Staatsnrchiv Brüssell,
117, Aktenstücke 1- 16,

Groaser

Rath vou Mecheln, Processe

d

e

r

Adeligen,
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verront) comme jay par pluisieurs fois ouy dire que la presente femme
de thiry de Linden la este reputee pour fille dung nomme Poullin chevalier) laquelle femme a este marie pour la premiere fois a ung nomme
Adrien de Boverie pour fille du dict Poullin (le dict Poullin jusques
a son estat de mariaige la entretenue pour telle et a adherite ses biens
saus aucune contrediction (sa dicte femme en son liet mortel a declaire
comme on dict que elle estoit fille de feu messire Evrardt) CO que jay
bien voulu certifier sur mon honneur et serment que jay a Dieu e t a
clerger Tesmoing ceste figure de ma main ce iije Jour de Juillet 1553. 1)
Jta est

LAMBERTUS

CLEYNWAERTS.

preshyter.

B.
Informacion prinse sus la qualite de la
premiere femme de thiry de Linden ce iiije
Jour de Juillet 1553.
Madalene doch(t van wylen graef Everardt van der Marck (out
ontrent lx Jaer seeght ende tuycht dat sy wel gekent heeft wylen de
eerste huysvrouwe van Dieryck van Linden geheetens) Catelyne Poullains
getraut hebbende Adriaen van den Boverie van den welcken sy gehadt
heeft vyf kinderen (eenen gheeheeten Adriaen de welcke es gericht geweest tot thienen) eenen soene monnick tot sinte Hubrecht (ende eenen
Willem die gestorven es in Vranckryck) ende syne goede syn geconfisqueert
geweest by den Keyser, ende noch twee dochters de eene heeft getraut
de Bonwe de granere woenende buyten Luyck (ende dander dochter heeft
getraut de meyer van Don woenende by Heerf Int lant van Dalem.
Item noch seeght ende tuycht de voernoemde Madaleene (dat heur
broeder Carrel van den selve Catelyne amoreus geweest es) ende sause
gheerne te huwelyckc ghehadt hebben (als dochter van Poullain).
Item de selve Catelyne heeft dicwils gescreeft Jeghens Madeleene
(U broeder C arrel es hier voerts van my wel amoreux geweest’.
Item de selve Catelyne es van heure geboerte, gehouden geweest ten
’ toste ende laste van Poullain (ende tot ter tyt toe dat heur moeder
gestorven es geweest).
Item seeght noch de selve Madeleene naer dat de vader van Catelyne
gestorven es geweest (heeft Madeleene geheeten zuster ende noit eer)..
l>
117,

Staatsarchiv
Akt 12.

Brüseell,

Qrosser

Rath

von

Mecheln , Proceese der Adeligen ,
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Item Catelyne heeft proces gehadt Jeghens
beuren broeder om de
goeden achtergelaeten by her Poulain voer de scepenen van Herstal (P)
de broeder wande segghen dat sy niet en behoirde te succederen in de
goeden van her Poulain gemerckt dat men segde dat de graef van
Arenberghe huer vader was sy susteneerde de contrarie ende en hilt
nyemant voer hueren vader dan her Poullain soe dat sy tproces want
(midts declarerende dat Poullain huer vader was dwelc sy Catelyne
dicwils geseecht heeft tot Madeleene) waer op huer Nadeleene
vraechde
hebdy dan twee vaders met meer dier gelyck worden (welck goed oft
erve Dieryck van Linden vercocht heeft staende syn tweede huwelyck)
ende woend. In dat selve goet eenen geheeten
Fallois
Item seeght noch meer dat heur dunckt dat den brief de Dierick
heeft van den Rochette dat die gemaicht es geweest naer thauwelyc drie
weken oft een maent ende oock seeght dat men beuren vader voer
brochte dat soude hy geteekent
hebben.
Johan de Juncxtis bailly de messeigneures de St Lambert eaige de
. . . . . . . dit et depose comme la premiere femme de Thiry de Linden a
este repute et tenu pour fille de messire Poullin et la pour telle marie
a ung Adrien del boverie duquel elle a eu pluiseurs enfans lesquels
sont encoires repute pour les enfans de feu Adrien de Boverie et de
Catelyne de Poullain
Le dict Juncxsis dict et depose comme feu monseigneur le Cardinal
a faict faire le service de feu Damoiseau Everardt et payer tous et
quel concques despences tant a lenterrement que autrement sans que
messire Robbert sen est jamais mesle ny volu mesler Cola Pays demeurant a Liege eaige de lxiiij ans dict et depose comme 11 a pluiseurs
fois ouy dire que la premiere femme de Thiry de Linden estoit la fille
de messire le Poullain et la le dict Poullain marie a Adrien del Boverie et a aussy apres ouy dire que cestoit la fìlle de messire Everardt Jan Lerneulx eaige de x1x ans dict et depose quil a bien cogneu
la femme de Adrien del Boverie que Thiry de Linden a eu espouse
disoit on quelle avoit deux peres messire Poullin et messire Evardt
(sic) et a Jouy des biens de messire Poulin)
Gerardt Cosson eaige de lxx ans ou inviron dict et depose par son
serment comme 11 a cogneu la premiers femme de Thiry de Linden
nomme Catelyne , et la veu demourer avecques messire le Poullin et
la marie pour sa fille a Adrien del Boverie et ont eu pluiseurs enfans
t a n t hommes q u c femmes? dout il a eu ung nomme Adrien qui fut
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trence le teste a Tillemont des autres 11 ne scait leur nom et apres
le trespas de messire le Poullain on dikt que cestoit la fille de feu
messire Everardt combien touteffois quelle a party des biens du dict
Poulin et son frere et elle ont eu de proces ensamble pour les biens
de Poullin et la gaingue comme on dict.
Le dict Gerardt dict et depose comme 11 scait bien que feu le Cardinal a faict faire le service de feu messire Everardt du moins ung
chascun le disoit et que messire Robbert ne se vouloit de riens mesler
Graef Everardt heeft getocht eenen huys geleghen tot Celle (?) gehieten Cleyn pallais
binnen den tyde dat hy gehaut was met de dochter van hoerne ende
dat selve hnys hebben die van hoerne wederomme genomen ende vertocht naer de afflivicheyt van her Everardt
Jan Grinnet (F) eaige de 1 ans ou environ dict et depose comme 11
a bien cogneu la premiere femme de Thiry de Linden fille de feu
messire le Poullin lequelle avoit espouse pour son premier mary ung
nomme Adrien del Boverie, Philippe Courte Joye voue de grace eaige
de xlix ans dict et deppose comme 11 a espouse damoiselle Jehenne
fille de feu Adrien del Boverie fille de damoiselle Katelyne de Poullin
dict davantaige comme a raison de sa femme il a eu grant proces contre
Thiry de Linden son beau pere a raisons des biens delaisse par feu le
Poulin par devant les eschevins de Liege par devaut la Justice del
Boverie et par devant hauste et comme quil navoit le puissante
de
proceder
contre le dict Thiry et aussi des menasses pluiseurs 11 a este
contrainct dappointer contre le dict de Linden a raison des biens delaisse
par feu le Poullin dict davantaige que sa femme avoit pour frere ung
Adrien justitie a Tillemont ung Guillaume en France ces biens sont
este confisque de par le prince dam Everardt moyne a Saint Hubert
et une fille nomme marie mariee au mayeur don
Davanture (3) deposera aussy quant 11 en sera requis.
Messire Mathys Stap eaige de lxxij ans chaplain de Saint Martin dict
comme 11 a este present ou on a faict linventoire des biens meubles estans
a la maison a Liege de par commissaires deputes par l’officiael de Liege
au proffit des crediteurs ou de ceIluy qui pretendoit action
Item le dict Mathys a bien ouy dire que la femme de Thiry de
, Linden a eu deux proces lung le conte d’bremberghe et lautre messire
Poullin et aussi comme elle a jouy des biens dudict Poullin
Item Renard Raddon eaige de lvj ans dict comme 11 a bien cogneu
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1 a premiere femme de Thiry de Linden nomme Catelynelaquelle par
avant avoit espouse ung Adrien del Boverie et estoit fille dung nomme
messire Pollin et apres on disoit que cestoit la fille de feu messire
Everardt Le dict Raddou a bien souvenance que messire Robert ne sa
volu mesler des meubles de feu Everardt .son frere a cause de ses
grandes debtes dict aussi que les dicts meubles sont este inventorises
et prises au proffit de ceulx qui vouldroient pretendre action le cardinal a faict faire le service et paye de feu Everardt. ‘1
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ANDREE.
Frederik Andree van Zelle, tr. (t) te Colombo 21 Jau. 1759
Auna Maria Douwe v. Colombo. Bij wie:
1. Willem Hendrik (volgt).
11. Anna Bregita.
111. Jacob, tr. 5 Febr. 1786 Margarita Stuurman v. Colombo.
Frederik Audree, tr. (2) 30 Juni 1765 Catherina Moormnn v.
Cattura. Bij wie:
IV. Jacob Frederik, ged. 3 Aug. 17’75.
V. SusannA Eredina, ged. 1’7 Jan. 1784.
Frederik Andree, tr. (3) Anna Catherina Gasman. Bij wie:
VI. Godfiied Frederik, ged. 21 Nov. 1784.
Willem Hendrik, Veudumeester te Galle, geil. 16 Juni 17G4, tr.
(1) Isabella Hasyelaer. Bij wie:
1. Johannes Everhardus, ged. 20 Sept. 1789, tr. 2 Oct. 1808
A n n a Elizabeth Blok. Bij wie:
(1) Clara Ernestina, tr. Nicolaas Edward Rose.
1) Stsatsarchiv Brüssell , Grosser Rath von Mecheln,
117, Akt 14.
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(2) Maria, tr. Johan Willem Spaar.
(3) Willem, tr. (1). . . . . . Spaar en (2). . . . . . Ebert.
(4) Annette.
Willem Hendrik, tr. (2) Clara Elizabeth van Hoven. Bij wie:
II. Anna Cornelia, ‘ged. 28 Apr. 1793, -l- 8 Jan. 1855, tr. 3 1
Aug. 1820 George Bogaars.
111. Wilhelmus Franciscus Edwardus, ged. 8 Febr. 1795, tr.
1816 Johanna Charlotta Bogaars, ged. 27 Aug. 1797.
Bij wie:
(1) eene dochter, tr. J. B. Daniel.
(2) Angenita Wilhelmina, geb. 24 Jan. 1823, tr. Eugene
Loret.
(3) Dionysius James
(4) Jonathan Ezekiel,
de Zilwa en (2)
(5) George Michael.
IV, Adolphus Wilhelmus,

Alexander, geb. 2 Oct. 1825.
geb. 5 Febr. 1829, tr. (1). . . . .
20 Febr. 1860 Charlotte Keijt.
tr. (1) Thomasia Dorothea Poulier.

Bij wie:
(1) Willem Henry, geb. 13 Mei 1829.
(2) Richard Ezekiel, tr. . . . . . . Ephraims.
(3) eene dochter tr. Henry Frederick Jansz.
(4) Henry Daniel, tr. . . . . . Morris,
(5) Harriet, tr. Angelo Frederick Ephraims.
Adolphus Wilhelmus, tr. (2) Lucilla Charlotta Henrietta Lorenz.
Bij wie:
(6) Adolphus, Willem, tr. Nancy Koch.
(7) Emma, tr. James Edward Vollenhoven.
(8) eene dochter, tr. George William Austin.
(9) Anna, tr. Regiaald Ephraims.
(10) Ambrose Lorenz, tr. (1) Frances Pietersz en (2)
. . . . . . Mulder.
(11) Julian.
(12) Eva.
V. Wilhelmina Johanna Gertruida, ged. te Galle 28 Febr.
1800.
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Angenita Abigail, ged. te Galle 7 Apr. 1801, rr. (1) 1821
Joseph Gauder , z. v. John Adam Gauder v. Wittenberg
en (2) Cornelis Arnoldus Blok.
VIL E l i z a H e n r i c a , ged. te Galle 30 Juni 1802, tr. 1824
Petrus Arnoldus Bastiaansz.
VIII. A n d r e a s E v e r h a r d u s , tr. Frederica Wilhelmina Lorenz.
VL

Bij wie:
(1) Lucilla, tr. Louis Nel], Crown Counsel.
(2) Nancy, tr. Joseph Newman.
(3) Charles Ambrose.
(4 j Pieter.
(5) Margaret, tr. Willem Andree.
E RNST .

George Nicolaas Ernst van Naijstad aan de Eijs 1) tr. te Galle 31
Mei 177 7 Gertruida Podree. Bij wie :
1. Nicolaas Christiaan, ged. te Matara 12 Juli 1772, tr. (1)
1795 Helena Charlotte Grosman. Bij wie:
(1) Nicolaas Philippus, ged. 29 Apr. 1798, t s.p.
(2) George Edward (volgt).
Nicolaas Christiaan , tr. (2) . . . van Dort. Bij wie:
(3) Johanna, tr. Benjamin Carel Daniel Vollenhoven.
11. Helena Catherina, ged. te Matara 29 Maart 1775, tr. 29
Mei 1791 Johan Gabriel Smith.
111. Johan Michael, ged. te Matara 25 Febr. 1781, tr. (1)
. . , . . . . Bij wie:
(1) George, tr. Anna Altendorff.
Johan Michael, tr. (2) Elizabeth Ludovici. Bij wie:
(2) Henrietta, tr. 7 Nov. 1859 Leopold Ludovici.
( 3 ) Francis.
IV. Petrus Willem, ged. te Matara 15 Juli 1783.
V. _ George Johan, ged. te Matara 17 Juli 1785.
George Edward , geb. 19 Sept. 1800, f 1884, tr. Petronella
Vollenhoven. Bij wie :

1) Lees: Neustadt a. d. Aisoh in Beieren.
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1. J o h a n H e n r y , tr. Emelia Sophia Jansz, d. v. Frederick
Ermstus Jansz en Cornelia Engeltina van Zitter. Bij wie :
(1) John Henry, geb. 1 5 Juli 1852, t 1900, tr. Rose
Emily Vollenhoven.
(2) Emily Harriet , tr. Wilfred Charles van der Wall.
(3) William Henry.
(4) Alice Harriet, tr. Gerald Edward Keuneman.
(5) Charles Henry, geb. 1 Febr. 1857, tr. 28 Jan. 1885
Gella Victoria Altendorff.
(6) Margaret Harriet , tr. Caspar Thomas Leembruggen.
11. Emelia Felicia, tr. John Buultjens.
111. Charles Edward, tr. Catherina Sela. Bij wie:
( 1) Edward William.
(2) Hugh.
(3) eene dochter.
(4) Clare.
( 5 ) May.
(6) Carel.
L UDEKENS .

Balthazar Jan Ludekens, tr. Maria Coerse. Bij wie:
1. Balthazar Joachim, ged. te Colombo 13 Sept. 1739.
11. Jeronymus Balthazar, tr. Anna Isabella Loth. Bij wie :
(1) Maria Isabella , geb. 25 Oct. 1772, tr. (1) J o h a n
Godlof Reuker en (2) 5 Nov. 1809 Jacob Burnaud
v. Moudon in Zwitzerland wedr v. Sophia Dorothea
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Schokman.
Jan Balthazar (volgt).
Christiaan Constantine, geb. 27 Oct. 1776.
Jacobus Philip, geb. 25 Juli 1779.
Carolus Ferdinandus (volgt).
Johan Christoffel, geb. 7 Nov. 1’784, tr. Dorothea
Catharina Martijn. Bij wie:
(a) Maria Susanna Jacoba, geb. 28 Dec. 1811, tr.
Charles Keith.
(b) Jeronymus Balthazar , geb. 8 Juni 18 13.
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(c) Maria Antonetta, geh. 4 Jan. 1815, tr, Johan
Severimus Konstz.
(d) Francina Louisa , geb. 6 Mei 18 16.
(e) Anetta, tr. (1) Willem Jacob Felsinger en (2)
Charles Keith.
(f) Euphemia, tr. John Neil Keith.
(7) Abraham Leonard, geb. 19 Aug. 1789.
Jan Balthazar, geb. 15 Sept. 1774, tr. 4 Febr. 1798 Margarita
Florentina Leidner. Bij wie:
1. Clara Anetta, geb. 18 Nov. 1798, tr. Gerard Johan Ide.
11. Johannes Arnoldus, ged. 19 Apr. 1801.
111. Jacobus Marinus, geb. 24 Sept. 1803, tr. Hermina de Boer.
Bij wie:
(1) Egbert Hubert , geb. 4 Apr. 1828, tr. 5 Mei 1856
Charlotte Gratiaen. Bij wie:
(a) Abigail.
(b) Nilicent Agnes, tr. Thomas Forest Focnander.
(2) Eliza Gerrardina, geb. 25 Mei 1832, tr. 27 Febr.
1851 Francis James Templer Focnander.
(3) Harriet Leonora, geb. 23 Dec. 1834, tr. 25 Mei
John Armour Focnander.
(4) Rebecca Jemima, geb. 2 Apr. 1844, tr. 24 Dec .
1869 Henry Adolphus Collette.
(5) Samuel Ebenezer , geb. 7 Mei 1847, tr. 14 Sept. 1870
Jane Frederica Leembruggen. Bij wie:
(a) Florence Rosamond.
(b) Jane Lilian.
(c) Samuel Ernest, tr. Irene Koch.
(d) Caroline Beatrice.
(e) Victor Ebenezer.
(f) Ethel Mildred.
(g) Hilda Eleanor.
(h) Claude Osborne,
(i) Eric Clifford.
(1) Charlotte Maud,
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(k) Heury Alexander Leembruggen.
Carolus Ferdinandus , geb. 8 Juli i 78 1, tr. Carolina Wilhilmina
Heupner. Bij wie:
1. Johan Philip Jacob, geb. 4 Nov. 1813, tr. Henrica Wilhelmina Pendigras. Bij wie:
(1) Maria Elizabeth, geb. 28 Jan. 1835, tr. 20 Sept. 1854
Jurgen David Bartholomeus Keuneman.
(2) William Lewis Wallet, geb. 11 Maart 1837, tr. Dec.
1863 Lucilla Mottau. Bij wie :
(a) Walter John Wallet, geb. 18 Sept. 1864, tr.
20 Dec. 1894 Ella Maud Claessen.
(b) Willem Cyril Wallet, geb. 26 Apr. 1866, tr.
21 Apr. 1894 Mary Scharenguivel.
(c) Ethel Eleanor.
(d) Magdalena Blanche, tr. Martin Focnander.
(e) Lydia.
(f) Alton Wallet.
(3) Henrietta Charlotta Victoria, geb. 14 Juni 1834,
tr. 28 Jan. 186 1 Charles Henry Bartholomew
Altendorff.
(4) Letitia Matilda, geb. 17 Dec. 1841, tr. John Constz.
(5) Lucretia, tr. Charles Pereira.
(6) Robert Reginald, geb. 6 Febr. 1844, tr. (1) Mary
Alexander en (2) Mary Altendorff. Bij wie (2de huwelijk) :
(a) Reginald Livet.
(b) Reginald Howe.
(c) John Patrick.
(d) Ridley Reginald.
(7) Edward Martin, geb. 25 Sept. 1849.
(8) Stella Eremia, geb. Oct. 1853.
(9) Ruben Robert, geb. 26 Aug. 1855 tr.. . . Bij wie:
(a) Rudolph Oliver.
(b) Adeline Grace.
11. Diederich Marinus Wilhelmus, geb. 10 Maart 1815.

GESIIACHT-

EN WAPENKUNDE.

83

111. Charles Louis, geb. 2 Dec. 1816.
IV. Johanna Henriette, geb. 26 Jan. 18 t8.
V. John Robert, geb. 1820, tr. (1 ) Harriet Reckerman. (2)
Harriet Toussaint.
VL Eliza, tr. . . . Batta, Kapitein (ter zee).
VII. Marinus.
P RINS.

Cornelis Arnoldus Prins, Secretaris v. Politie en Justitie te Trincomalie (wellicht z. Y. Frans Prins, Schipper en Aletta Schlosser van Amsterdam tr. . . . . . Bij wie :
Francois Albertus, Majoor O.-I. C. geb. te Trincomalie, -f- 1774,
-f (1) te Colombo 13 Febr. 1742 Johanna Cornelia Luyk, ged.
aldaar Febr. 1711, d. v. Jan Cornelis Luyk en Rebecca Riddersberg.
Francois Albertus , tr. (2) te Colombo 8 Oct. 1769 Johanna
Lydia Sijdewitz v. Trincomalie, d. v. Michael Sijdewitz v. NauBij wie:
wenberg en Gertruida Windouw.
1. Wilhelmina Gertruida, geb. 31 Mei 1772, tr. 2 Aug. 1789
Abraham Cornelis Frobus, ged. te Galle 4 Sept. 1’768, z. v.
Frederik Christiaan Frobus, ged. te Galle 5 Apr. 1742 en
Johanna Maria van Coeverden.
11. Cornelis Arnoldus Jacobus, Boekhouder O.-I. C. daarna
Advokaat-Fiskaal (onder de Britsche regeering), ged. te Col.
15 Dec. 1770, tr. (1) Maria Cornelia Walles. Bij wie :
1. Aletta Johanna Magdalena, geb. te Galle 7 Apr. 1796,
ged. aldaar 17 Apr. 1796.
Cornelis Arnoldus Jacobus, = tr. (2) Gerrardina Maria GoldeStein. Bij wie:
2. Cornelis Arnoldus, geb. 30 Sept. 1779, -F 8 Maart 1801
3. Frangois Albertus Willem, geb. te Galle 5 Febr. 1802,
ged. aldaar 26 Mei 1805, -F 26 Maart 1868, tr.
24 Oct. 1830 Petronella Theodora van der Straeten,
geb. 15 Jan. 1800, f te Matile 31 Dec. 1888, d. v.
Pieter Engelbregt van der Straeten en Maria Elizabeth

.
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Kriekenbeek, en wed. v. Johannes Marinus Sissouw. Btj wie:
(9 F rancis.
(b) Charlotte Frances, t r . Wilfred M . Con~lerlag.
(c) Francis Alhert, tr. Alleline Muller.
(d) Eugene Gotlwin.
(e) Agnes Catherine, tr. 1 Mei 1871 Arthur van Cuylenburg, Schoolopziener.
(f) Georgiana Maria, tr. J. Kriekenbeek.
4.

Johannes Daniel Theobald
1804, ged. aldaar 26 Mei
Ferdinandsz , f 28 Aug.
Bij wie:
(a) John Frederick ,
(b)
(c)
(d)
(e)

, Med.. Dr., geb. te Galle 25 Febr.
1805, j- 27 Oct. 1868, tr. H.. . .
1846, d. v. Salomon Ferdinan Isz.
Proctor,

tr. Elizabeth Hortensia

Dornhorst.
(zoon) F.. . . . . W.. . . . .
Charlotte Anne, j- 25 Maart 1833.
(dochter) C., . . . . M.. . . . .
(zoon) H.. . . . . H.. . . . .

(f) (zoon) R.. . . . . T.. . . . . tr. S. E. Newman.
(g) (dochter) E. . . . . .
(h) Clara Henrietta, tr. 23 Aug. 1861 David Ernest d e
Saram, Ceylon Civil Service, z. v. Johannes Henricus
de Saram (Christoffelszoon), Predikant, -i- 24 Oct. 1858
en Francis Treherne , j- 7 Mei 1844.
(i) (zoon) E. , . . . . EI. . . . . tr. Louisa Marianne Dornhorst.
5. Arnoldus Hermanus Ernst, geb. te Galle 6 Apr. 1806.
6.

Charlotta Wilhelmina Aletta, geb. 15 Mei 1809, tr. Cecil
Arnold Morgan.
7.
Henry Carmichael , geb. 16 Sept. 1811, t 20 Mei 1869,
tr. Ulrica Wilhelmina Reckerman, d. v. Jan Hendrik Reckerman. B i j w i e :
1Maria Elizabeth, j- 4 Jan. 1888, tr. William Wright Beling.
8.
George Richard, geb. 9 Sept. 1813, t 19 Sept. 1866.
9. Plantina Ot.illia, geb. 1 Aug. 1820, tr. William Rudd.
(Wordt vewo i!gd).
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Invloed van stad en land op de instandhouding der geslachten. - Over dit belangrijke onderwerp heeft Dr. J. H. F.
Koslbrugge te Utrecht een zeer lezenswaardig betoog geschreven in
het Centralblatt für Anthropologie , Ethnologie uni1 Urgeschichte ,
1901, Heft 1. Hij bestrijdt daarin de bewering van 0. Ammon (lat
de voorname geslachten, die van ouder tot ouder in eene stad gewoond hebben, spoe lig uitsterven en zellen langer zich zouden
voortplanten dan tot de tweede of derde geiieratie. Hij wijst
daarbij op vele voorbeelden, aan Nederl. toestanden ontleend. Onder
verwijzing naar zijn artikel, dat wij aan belangstellen len ter overweging aanbevelen, sluiten wij deze aanteekening met de opmerking
des schrijvers te beamen, dat genealogie voor de beoefenaars der
anthropologie een niet te verachten wetenscha,p is, zooals Lorenz
ook heeft aangetoond, al geldt zij llij velen nochtans niet meer
dan een spelletje.
RE P .

@eslacht Dormieux (XLVIII, 509

V. V.)

- Blijkens aanteekeningen in de Bibl. Walonne te Leiden was Abraham Dormieux, onderkoopman, de stamvader der Ceylonsche familie, geb.
te Amsterdam, waar hij 23 Maart 1657 in de Nieuwe Zijdskapel
werd gedoopt. Zijne ouders waren Jacobus Dormieux en Annetje
Hendricks van Grolshagen.
Leiden.
Mededeeling van . . . . HOEK.

Van Druten. - Men vraagt of er tusschen de in navolgende
tabel genoemde v. Druten’s eenige familiebetrekking bestaat, en zoo
ja, welke?
Jaartal.

ca. 1150. Gerhardus Briewe van Druten. (W. A. van Spaen,
Inleid. t. d. Historie van Gelderland, 4e dl blz. 80-82.)

?

Willem uan Druten, Heer van Leeuwen, Ridder, Stichter van het huis te Leeuwen, met de twee voorborchten.

. ...*

Heimerich (Emmerik) van Druten (Emerick van Druyten), EIeer van Leeuwen. Gestorven 1335 (1354).

.....

WiZZem

van Druten, broeder van laatstgenoemden Hei-

merich, gestorven na 1355 (1354).
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(W. A. van Spaen, Inleid. t. d. Historie van Gelderland, 4e dl., bldz. 92/93 ; J. P. Arend, AZgem. Geschied. d. VaderZ. 2e dl., 20 st., blz. 266.)
1339.

Willem van Drueten Arnts sone. (Nijhoff, Gedenkw.
uit de Gesch. v. Gelderland. Dl. 11, Oork. 89, blz. 110.)

1365.

De erfgen*amen

van Claes v. Drueten. (Ibidem. Dl. 11,

Oork. 143, blz. 203.)
1368.

.

Willem van Drueten heer Nìclaes soen. (Ibidem, Dl-

11, Oork. 158, bldz. 221.)
Wilhelm van Drueten Arntssoen, knaap. (Ibidem, Dl.
11, Oork. 161, bldz. 234 en Oork. 162, bldz. 237.)
1372.
WiUem van Droeten. (Ibidem, Dl, 111, Oork. 5, bladz. 7.)
Willem van Drueten. (Ibidem, Dl. 111, Oork. 53, bldz.
1379.
71 en Oork. 55, bldz. 73.
Heimerich van Druten (Vader van Willem van Druten,
welke ‘Willem in 1412 trouwt). (W. A. van Spaen,
Inleid. t. d. Historie v. Gelderland, 40 dl., bldz. 93.)
1390. Eymeric van Drueten heren Willems soen. (Nijhoff,
Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderland, Dl. DI, Oork.
157 , bldz. 169.)
1392. Jonfrouw Ategt van Druten, Gemalin van Elijas van
Beijnhem te Arnhem?
(De Navorscher 1893, bldz. 644 en 679 ; 1896,
bldz. 359.)
1410. Heymerìco de Droeten Senescallus Julìacensìs. (Nijhoff,
Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderland, Dl. 111, Oork.
313, bldz. 310 en Oork. 317, bldz. 313.)
Willem van Druten, huwt met Gudula van Brakel.
1412.
(‘t huis Echteld.) (W. A. van Spaen, Inleid. t. d. Hìstorìe van Gelderland, 48 dl., bldz. 93.)
( N I J H O F E , Gedenkw.
1418. Claes vaz2 Drueten.
wit de Gesch. u. GelAernt van Drueten die jonge.
7’
derland, Dl. 111, 374,

1368.

l

1436.

Aernt van Drueten Hermans soen. 1 blds. 338.)
Wìllem van Drueten. (Ibidem, Dl. IV, Oork, 158,
bldz. 131.)
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Jaartal.

1444. Henrick van Drueten Arntsx., Gerichtsman in het Gericht van Leeuwen. (De Navorscher lS8$ bldz. 126.)
1496. Dirck van Drueten, Scepen van Negen. (De Navorscher 1890, bldz. 621.)
149.. Johan van Drueten, Hertog Karel’s Koiclrenschryver.
(De Navorscher 1889, bldz. 2.)
1. Jan van Druten leeft in
1612 ; (Bldz.
127.)

Gerrit van
Dmten (leeft omstr. 1545); gehuwd
met . . . ‘ . . . . . . . .
. . . . Mulert.
(Bldz. 19.)

Johan van
Druten (leeft in
1555) ; gehuwd
met . . . . . . . . . . .
van Lymbeeck
(Bldz. 19.)

Klaas vm Drw
ten (is dood ir
1612), gehuwd
met Cornelia va
Riemsdijck.
(Bldz. 19.)
Jonkheer Nico
laas (Claes) va9
Drueten (Klaas
van Druitera),
Burgemeester vax
Tiel, 1576,1579
Scepen van Tiel
1607. (De Navorscher 1885,
bldc. 185; Heral
disde Bibliotheek
1879, bldz. 298
1880, bldz. 319 j
Mr. E. D. Rink,
Besoh+$jving
der
stad Tiel, 1836 I
bldz. 3 12.)

2. Adriaan van
Drzctee Klaasz.,
te Ravenswaay,
+ 26 September 1652, begraven te Ntjmegen; gehuwd
op 13 October
1613 met
Mechtild van
R o o r d a , F 12
Februari 1662
begraven te
Nijmegen.
(Bldz. 9 en
124.)
3. Annavart Dmten; gehuwd
in 1608 met
Johan van
Meeckeren.
Bldz. 19.)

1. Johan van
Druten. t 2 4
Mei 1660 , begraven te Ni&
megen.
(Bldz. 252.)
2 . Camelia Me&
tild v a n Dmten ; gehuwd

in 1638 met
Diederik van
W elderen, heer
v a n Leeuwenberg, + 24 December 1678.
(Bldz. 124 en
c
218).
Zij hadden 8
kinderen.

i. Hadewich van
Druten ; gehuwd in 1620
met Willem
van Asperen
van Vuren.
(Bldz. 19.)

(Mr. P. A. N. S. van Meurs , De Ridderschap van het Kwartier
‘s-Gravenhage W, P. van Stockum en Zoon, 1900.)

pan Ngmegen.
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1571.

Otto van Drueten, (Clericus Trajectensis), 19 Mei 157 1

ingeleid, kerk van Ravenswaaij. (De Navorscher 188 1,
bldz. 468 ; Heraldische Bibliotheek lS30, bldz. 328,9.)
1613. Kinderen van Joncker Claes van Drueten , bezitters
eener hofstede in de Maatschap van Ravenswaag.
(Heraldische Bibliotheek 1879, bldz, 298.)
16.. . Helena van Druten, (Genoemd als eigenares te Ravenswaaij in een verkoopacte d.d. 23 Januari 1650.)
16.. . Hendrick van Druethe , heeft tot zoon :
16...
Willem Hendrickx.
van Druethe; gehuwd met Neeltje
Jans Prester (3). 31 Januari 1694 werd hun hierna
vermelden zoon Johannes te Tiel (geboren) gedoopt.
(Heeft hij te Tiel of ook nog elders gewoond ?)
1694. Johannes van Druethe: (geboren) gedoopt te Tiel 31
Januari 1694. (Doopboek der Hervormde Gemeente
te Tiel)

16.. . Jan van Druten: geboren te Tiel . . . . . . . ; gehuwd te
Rotterdam 16 April 1720 met Geertruid Oudshoorn,
weduwe van Jan de Jong. (L4rchief der Gemeente Rotterdam).

.

(Is deze Jan van Druten dezelfde persoon als laatstgenoemde Johannes van Druethe? Wanneer is hij uit
Tiel vertrokken? Deed hij het in gezelschap van zijn
ouders 3 Ging hij direct van Tiel naar RotterdamP)
Utr.

VAN DE.

Bedacht Krfekebeek (Nav. L , 434 V. V., 444 v, 553). De heer van Walsem, Secretaris van Wijk bij Duurstede, deelt mij
welwillend het volgende mede :
Apr. 1604. Gehuwd te Wijk bij Duurstede Aert Gerritz. van
Krieckenbeeck met Dirckgen Jongd. van Wijck.
Febr. 1611. Gehuwd te Wijk bij Duurstede Aert Gerritsz. van
Krieckenbeeck met Maria Wouters (?).
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16 Aug. 1640. Gedoopt te Wijk bij Duurste3e Hendrina, dochter
van Jan van Criekenbeek en van N. N.
1662. Gehuwd te Cothen (i) Gertruda van Ktiekenbeek, wed.
van Jacob Vernoy , met Hendrick Nottdemas [Nolthenius] (1).
Ten onrechte meende ik (Nav. L, 444), dat het huwelijk van
Kriekenbeek met Thomas van Rhee te Wijk bij Duurstede had
plaats gehad. Zij was met haar vader Rutgerus naar Ceylon gegaan en trouwde volgens den heer De Vos te Galle.
Tegelijk neem ik de gelegenheid waar om twee drukfouten te
verbeteren: Nav. L, 438, reg. 5 v. o. staat Leevers , lees: Leever;
ibid. 441, reg. 11 v. 0. staat Riez, lees Riem.
Leiden.

C .

CL UHLENBECK.

Genealogische 8prokkels 1). - de Givry-van Thilt.
Maria van Thilt, wed. zalgr de Heer Jean de Givry , wonende in
de St Jansstraat te Haarlem testeert 1727 voor den Notaris Aalst
de Bruyn.
de Gavere.

Begraven te Haarlem 31 Oct. 1678, de vrouw van Jan van Gavere, Heer van Kerkwijk.
de Gaver.

Getrouwd te Zandvoort 28 Oct. 1665, Dominicus Janss. de
Gaver, wedr van Haarlem en Susanna van Heulen, van Leiden,
weduwe van Hendrik van Suerendonck, wonende te Amsterdam.
Gargan.

Begraven te Haarlem 18 Mei 1696, de huisvrouw van Pieter
Gargan.
Frescarode.

Begraven te Haarlem 12 Sept 1770, Jan Etienne Frescarode.
Paschier d e &ine.

Begraven te Haarlem 13 Febr. 1644 de huisvr. van Paschier
de Fijne.
Faget.

Begraven te Haarlem 12 Sept. 1718, mr Francois Fagel.
1) Vervolg vw

Nav. L,

434.
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Getrouwd te Haarlem 5 Nov. 1737 Francois Benjamin Fagel,
j. m. van Haarlem met Susanne Baart, j. d. van Haarlem.
Hasewindius.

Getr. te Haarlem in de Herv. Kerk.
25 Sept. 1668 Cornelis Lakeman, j. m. van Haarlem en Anna
Hazewindius, j. d. van id.
3 Nov. 1676 Mathijs Hasewindius, wede van Haarlem en Maria
Seeman, wed. van Jacob van Grieken.
Hecby.
Robbert Hecby ,,expert musicyn”, geb. te Amsterdam, sterft te
Haarlem 6 Nov. 1691.
Hij huwde: 1’ Maria Lans (dr van Symon Cornelis en Trijntje
Gijsberts), + in Juli 1673 te Haarlem en ald. begraven 20 Juli 1673. Bij mutueel testament i. d. 4
Juli 1673 vermaakt zij o. a. aan haar man het land
genaamd ,,de Meerweide” onder Velsen.
2” te Haarlem 23 Juli 1695 Odilia van Hemert j. d.
van Haarlem. Zij hertrouwt vóór 6 Juli 1703 met
Frederik Heggerman, med. doctor te Haarlem.
Hochepied.

Getrouwd te Haarlem 15 Nov.

>9

9)

9)

1735 Mr Elbert de Hochepied
j. 1713. van Smyrna, met
Anna Margaretha Boelema
j. d. van Haarlem.
24 Febr. 1739 Mr Jan Theodorus Hoek,
j. m. van Batavia met Alida
Clara de Hochepied, j. d.
van ‘s Gravenhage.

La keman.

Begraven te Haarlem: 12 Dec. 1670 Jacobus Laeckeman.
8 Mei 167 1 de vrouw van Ariaen Si?l
l>
l>
monts Lakeman.
20
Nov.
1702
de
vrouw van Jacob L.
13
>
19 Febr. 1707 de vrouw van burgem. Wil17
71
lem Laekeman.
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Begraven te Haurl.: 15 Oct. 1723 Nicolaes Laekeman.
13 Nov. 1721 Presideerend burgem. Mr
79
91
7
Willem Laekeman.
23 Dec. 1734 Jacobus Laekeman.
Gediopt te” HaaZlem 8 Dec. 1645 Willem. Vader: Jacob Willemss
Lakeman van Haarlem. Moeder: Maria Martens van Haestert.
le Leu de Wilhelm.

1728 kind van Mr Gonst. le Leu
de Wilhem.
15 Mei 1.728 een kind van denzelfde.
16 Jan. 1732 Mr Gonst. le Leu de Wilhehn.
26 Febr. 1751 Diderik le Leu de Wilhem,
heer van Drongelen.
2
Mei
1754
Maurits Willem le Leu de
>
Wilhem, heer van Drongelen,
overleden in den Haag.
Overleden te ‘s Gravenhage 4 Mei 1826 Jonkvrouwe Elisabeth
Louise Maurice Charlotte le Leu de Wilhem,
Begraven te Haarl.: 13 Apr.

d e W$kerslooth.

Mr Henricus Jacobus baron de Wijkersloot van Weerdesteijn
huwde voor Schepenen van Haarlem 19 April 1785 met Anna
Catharina Maria Ram van Schalkwijck, ged. in de R. K. statie den
Hoek 13 Februari 1760, j- te Haarlem den 19 October 1828.
Zij wonnen :
Doopdatum :
25 Mei 1786

2 Juli 1787

Getuigert :

Cornelis Ludovicus
(de latere Bisschop van
Curium i. p, i,)

Maria Charlotte
Wilhelmina.

Cornelis Gerardus de
Wijkersloot van Grevenmachern. Agata Oem,
Douairière Ram van
Schalkwijck.
Wilhelmus Josephus
van Brienen. Vrouwe
Maria Joanne Charlotta
van Kuykhoven
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Doopdatum :
27 Juni 1789

21 J u l i 1 7 9 2

Jacobus Theodorus
Henricus.

Franciscus

Joannes.

Getuipn :
Theodorus Joannes baron de Roest van Alkemade, Heer van Werkendam en de Werken.
M a r i a Joanna Charlotta van Kuykhoven
Franciscus Joannes
de Wijkersloot. Margarethn Timothea van
Brienen geb. Ram van
Schalkwijck.

f te Haarlem 34 Juli 18 16 Angélique Louise de Wijkerslooth
de Grevenmachern geb. te Amsterlam den . . . , . . huisvr. van Arnold
Willem van Brieneu.
M . G. WlLDEMAN.

Familieportretten. - Mevr. de Wede. E. van Beaumont, geb.
J. H. van den Velden, later gehuwd met. . . . van Garderen, wonende in 1816 te ‘s Gravenhage, had toen onder zich berustende
de volGende 1) familie portretten; te weten van :
1’ C. J. van Beaumont, bewindhebber v. d. O.-I. Compie ; 2’
,
zijne echtgenoote Esther van Bijnkershoek ;
deze met de
3’, 4’ J. E. Van Beaumont gouverneur van
familiewapens
Den Brie1 en zijne echtgenoote; Oo, 6” de heer
hoven de
J. van Beaumont, Secretaris van den Hove van
I
lijsten.
Holland en zijne echtgenoote ;
7”, 8’ Twee officiers in harnas ; 9’ Een klein portretje voorstellende Esther van Bijnkershoek (of hare dochter); 10” Een geteekend portret van den president C. van Bijnkershoek; 11” Sara
Cornelia van Beaumont.
Kan iemand ook opgeven of deze portretten nog bestaan, en zoo
VERBRUGGE.
ja, bij wien zij bewaard worden.
i) Cbechilderde?

RED .
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La of De la Fargue (XLIX, 477). - Een juffrouw van dezen
naam stierf eenige jaren geleden te Apeldoorn en vermaakte alles
aan het Prot. diaconessenhuis aldaar (als ik wèl heb). Men vond
onder hare nalatenschap eenige familiepapieren, die voor belanghebbenden bewaard worden. Aldus vertelde mij indertijd wijlen de
heer J. Boddens, president dezer inrichting. Een nader adres voor
berichten over deze familie heb ik opgegeven a,an den Red. van
dit tijdschrift. De inzender kan hem dat adres per briefkaart
(antw. bet.) vragen, want de persoon in kwestie wil zijn naam niet
gedrukt zien.
0.
H. J. S.

Van Oudt (Oudt). - Zou een der lezers mij niet kunnen inlichten omtrent de namen der oulers van Maria Ziewerts van Out.
Zij huwde 8 November 1672 te Amsterdam met Jan van Romont,
muntmeester te Utrecht? ’
Hoe was het familiewapen der familie van Out?
V. R .
M.

L(ucas) d’Heere. - Indien ieman 1 iets bekend is aangaande
L. d’Heere en mij dit wilde meedeelen, zou ik mij zeer verplicht
achten.
Betloelde persoon is de auteur van het vierde de,1 van:
,,Het wonderlíjcke Schadt-boeck
der Historien , begrijpende vele
seldsame . . . . geschiedenissen . . . . vergadert door P. Bosteau. Dit
werk is in het jatir 1592 verschenen bij J. Troyen te Dordrecht.
De 2de uitgave zag ‘t licht bij Houthaeck te Amsterdam.
‘s Gravenhage.

a

J . H . SCHl&TEMA.

Hij werd geb. 1534, T 1584. Bie over hem: Ph. Blommaert, Levensschets. Gent
1833, 80. - Biographie nation.

de Balgique. Torn V. Brux. 1876, p. 152 8s.

RED.

Thomas Henrich Meynhart (LI, 47). - Volgens een geslachtlijst Streek werd hij geb. te Nijmegen 21 Dec. 1721 en trouwde
met 1Maria Agnis Streek, geb. te Wezel 14 Dec. 1720. Daar het
volgende kind van haar ouders 8 Aug. 1722 geb. werd, zal 14
Dec. 1721, zooals t. a. p. staat, wel foutief zijn.
P. v. M.
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Utrecht. Overluidingen. Vervolg van Nav. L, blz. 533.
1651.

Jan. % kint 7 Jo’ Cornelis Derost.
Jan. Gisberta van Driell, huyevr. 7 Gerard van Leeuwen,
wijncooper.
XI Jan. Frans Lodewijck
v Lieseman, zoontie 7 den weled. Jo*
Casper Lieseman.
XIII Jan. Sr Abraham Blommert,
XIV Jan. Juffr. Elisabeth v Merenborch,
bejaerde geestelijcke dr.
xx Jan. Joffr. Aleydis q Meerenborch, we van wijl. den Hz Willem
V Pijlsweert.
XXIII Jan. Rudolph v de Vecht, in sijn leven schout tot Bunschoten, Duyst, de Haer en Sevenhuysen.
XXVIII Jan. Burrichje Bogaerts, lest we v za. Gabriël Comans, in
sijn leven oudt geëedt muntgesell.
v Febr. den weled. geb Jo* Hans Arnout v Bodeck, erfgeseten i
Berchaupten etc., zn v wij. den weled. geb Hr Jor Johan v Bodeek, h* 7 Groot- en Cleyn-Marwits
en Hirtsfelt, erfgeseten tot
Niersteyn; gestorven in Pruyssen.
VII Febr. Gelerander l) v Coesfelt, zn i den Hr advt Coesfelt.
XI Febr. Gerard 7 Leeuwen, wijncoper.
XII
Febr. Maria CharZotta
Godin, dochtertie i den weled. Jo’
Jacob Godin; ‘s heeren half gelt.
xv Febr. Emerentia Bogaerts, lest we i Joost v der NUpoort.
Eod. d. ‘t kint 7 Sr Bruyn Jacobsz. de Bruyn.
XXII Febr. Hendrina
Arnouts (sic) v S* Quirynes v Cuylenborch.
XXVIII Febr. Joffr. Catharina Boreel, huysvr. i Miz Johan y der
Nijpoort, se% der stadt UtF; gestorven te Middelborch in Zelant.
Eod. d. Nicolaes v Blanckendael , bejaerde jongman.
v Mart. ‘t kint v de Hr Henrick v de Poort, Dor.
xv Mart. ‘t soontie i den weled. H* Peter v Hattingh, ra&& en
commissfl 7 Sijn Cheurvorstelijke Doorluchtigheyt 7 Brandenborch.
Eod. d. Gijsbert v Glabeeck, schilder.
xx Mart. Henrick Both, wijncoper.
XXXI Mart. Aletta 7 der Dussen,
jongedP.
VI Apr. d’ Hr Jacob de Wijs, raedt ords ‘s hoofs 7 UtT.
11

VIII

z

.-

1) Lees wsarsch+dijk

:

Alexander.
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1651. xv Apr. Juffr. Stephania Derout , we v wij. Jor Philips 7 Oproode;
gestorven op Haer Ed. huysinge Uxontfima in Vrieslant.
Eod. d. Joes van Velpen, zn 7 Mr Huybert 7 Velpen.
XVIII Apr. den ed. Nicolaes Ruysch, subst! procurr-gnrl
‘s hoofs
v m.
XXIII Apr. Regina v Daell.
xx~v Apr. Cornelis Vermeer.
XXVI Apr. . den weled. ge-6 Hr Hr Joost, vrfjhr Ü Amstel, hri
Loendersloot, Aucoop en Ter Aa.
XXVIII Apr. Engeltie v Velthuysen, dochtertie 7 den ontfr Frederick
\
i Velthuysen.
III Mey Didrick v Brakel, zn vaÏi hooch eñ edel ge% Hr Hr Johan
Brake1 tot Kermesteyn, capn 7 een compe voetknechten, en gouverneur van het fort Nassauw, gelegen op de Voorn.
v Mey Joffr. Chrisfina Pramisca Ü der Borch v Velthuysen, dochtertie 7 den weled. hr van Velthuysen, Bijlevelt, Rosweyde.
VI Mey de Hr Johan v der Nijpoort, oudt burgerG der stadt UtF.
IX Mey ‘t kint 7 Clemens 7 Daell, advt ‘s hoofs v UtY.
XII Mey de weled. geb Elisabeth v Rijsenborch, dp i den weled.
geb. Gerardt ? Rijsenborch, oudt maerschalck 7 ‘t Nederquartier
‘s lants 7 UtZ
XIII Mey ‘t soontie 7 Mr Cornelis de Beer, sects’v den gerechte
der stndt Ut?.
XVI Mey Joffr. Christina v Loon, we v wij. den Hr Godefroy Booth.
XVII Mey Joffr. Antonia Wttewael, huysvr. van den Hr Johan Borre,
raedt in de vroetschap en schepen der stadt UtF.
XXIX Mey de weled. Joffr. Petronella Foock, we 7 wij. den weled.
Jor < der Hell. _
XXXI Mey Hercules Pollits.
XIII Jun. ‘t kint v den weled. Jor Daaid Godin, drossart FSt-Martensdijck, Scherpenisse etc.
- XIV Jun. Mr Gerard Snoeck, sub& sects v den gerechte der stadt UtF.
XVI Jun. d’ HT en MF Willem Schade, in sun leven raedt in de
vroetschap der stadt UtF en commis 5 de generaliteyts-rekenkamer; is de vader van den domhr Schade.
XXII Jun. d7 Hr Gerbrandus de Jongh, student.
XXIV Jun. Juffr. Anna Proeys, cloosterjuffr. te Mariëndael.
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165 1. xxx Jan. den weled. geb Hr Wernardt c Lenmp, hr Ü Bouil:o% ,

domheer t’ UtF; gestorven op den hayse v Bouillon.
,
Eod. d. % kint van den canoñ JG de Milanen.
L
VIII Jal. de ed. Jaffr. Cornelia 7 Malapart, haysvr.; de Hr Andries
Mamachet 7 Houdringen.
XI Jal. Henrick v Vianen v Jaersvelt.
XXIV Jul. Elisabeth 7 Oort, huysvr. 7 Johan Lieftingh, substt schout
der stadt Utrecht.
- VIII Aug. Wesselus Schaep, zn v den Hr Johan Schaep , borgerr%
der stadt Doesborch.
Eod. d. Wijntie Both, jongedr.
IX Aag. den booch ed. gex Hr Asekines (sic) Holck, erben toe
Tbiesholm , Aarob, Knobisholm etc.
Eod. d. den honcb geb Hr Hr Breda Arnfell, erben toe Worgard,
Dywad, Roywert etc.
XII Aug. Joffr. Catbarina 7 der Meer, dr v den ed. Hr Johan 7
der Meer.
XIII Aug. Catbarina Ras, huysvr. 7 Peter Verhagen.
XVI Aag. ‘t soontie 7 Aert de Reuver, ren6 3 ‘t convent ? St
Servaes.
XXI Aug. Aert v Wijckerslooth.
XXII Aag. ‘t kint v den Hr Dirck de Goyer, canoñ v St Marie.
xxv Aug. Joffr. Maria Qaaetgebuur, huysvr ?- de Hr Egidias Manard , domhr.
Eod. d. ‘t soontie v den Hr Vincent Stalpart 7 der Wielen.
XXVI Aug. de weled. geb Vr. Adriana Botter q Snellenberch,
haysvr. van den weled. geb Hr Steven Ü Zuylen Ù NGevelt , hrv
Snaepbarch 1).
XXVII Aag. Cornelis v Rijn, zn v Johan 7 Run, brouwer; gestorven t’ Amsterdam.
XXIX Aag. ‘t soontie 7 den advt EwUck.
I Sept. Aletta -\r Bdlaert, we v den Hr Damiaen 7 Cauwenhoven,
in si,@ leven raedt in de vroetschap der stadt UtF.
Eod. d. Isabella Gerobalus, dochtertie 7 den Hr Johannes Gerobulus, munter van de Ed. Mo. HH. staten ‘s lants v Utr.
v Sept. Adriana Adriaensz, we 7 Godert 7 Nevelsteyn.
i) Lees : Snaefburch.
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1651. vz Sept. ‘t soontie v Johan v Mansvelt.
Sept. de Hr Johan v Westrenen.
xv Sept. de Hr Joost de Yoocht 9 R@eueZt, domhr St Jans t’ UtF
XVII Sept. Abraham Sesarius.
XVIII Sept. ‘t zoontie v mr Seger Wttenbogaert, ontfr< den 30 en
40 penñ.
xxv Sept. % zoontie 7 de Hr Gerard 7 Bloclant.
XXIX Sept. den hooched. geb Hr Willem de Wael Û Vronesteyn,
der ridderlijcke Duytschen ordens commandeur tot Schoten.
Eod. d. ‘t zoontie van den raetshr Booth.
xxx Sept. Christina 7 Nellesteyn, we 7 za, Marcelis v Noort; is
de moey v’ den domheer Nellesteyn. 1
Eod. d. de Heer Simon 7 Veen, advt
(Slot oozgt).
XII

Van de Velde (L, 549). - ,,Elders” is zeker in mijne genealogie-CheraEZier in het Bulletin der W. Kerken IV 3 Zoo ja, dan
zij den heer N. gemeld, dat mijne opgave berust op eene mededeeling uit het gemeente-archief te Amsterdam. Deze mededeeling
is gedeponeerd bij de familiepapieren, thans eigendom van den
postdirecteur, Ch. te Amsterdam, die zeker wel nader wil inlichten.
Weet de heer N. hoe de parentage Chevallier-Nolthenz’us
zit?
Prof. Ch. had, blijkens een brief, aan N. in Oost-Indië.
0.
H. J. 8.

Ujnden (XLVIIT, 446). - Johan van Buren tr. Anna van Wylich.

I
Wolter v. B. tr. Carola van Brempt.
Elberich v. 13. tr. Wolter van Brienen.
Charlotte van Brienen tr. Frans van Lijnden.

1901.

1

FELIS CATUS EN MUS RATUS.
W

AAR

BIJN

ZE

VANDAAN

GEKOMEN?

Onder de zelden ter sprake gebrachte, en wellicht nog minder
besprokene weldaden, waarvoor wij onzen voorouders grooten dank
zijn verschuldigd, behoort zeer zeker het eindelooze geduld, gepaard
met bewonderenswaardige handigheid, waarmede zij de dieren, die
wij nu al zoovele eeuwen lang als ,,huisdieren” animaux domestiques
aanduiden, hebben getemd en als het ware ,,vermenschelijkt,“. Het
is ontegenzeggelijk waar, d a t er gedurende tal van generatiën
een stalen volharding noodig is geweest, om zulke schuwe en wantrouwende dieren als b. v. katten dermate op te voeden, dat zij
hunne schuchterheid, en hun achterdocht lieten varen, om trouwe
menschenvrienden te worden.
Doch onze voorouders, die voor hunne nakomelingschap deze
bezwaarlijke taak ten einde brachten, waren in betere conditie
dan wij, hunne rusteloos zwoegende en overwerkte afstammelingen ?
doordat zij beschikten over aanmerkelijk meer vrijen tijd; bovendien
waren zij over ‘t algemeen burgers van staten, waar een toestand
van slavernij heerschte, en waar nimmer vrees behoefde te bestaan voor hongersnood. ‘t Levensonderhoud was gemakkelijk te
verkrijgen; en slaaf zoowel als meester hadden weinig dringende,
veel tijd eischende besognes. In enkele gevallen, was het in ‘t oogloopend n u t , dat er van ‘t een of andere dier kon worden getrokken,
de oorzaak, dat men probeerde het te temmen en aan eene menschelijke omgeving te gewennen; ja in meer dan één geval kwamen
enkele, juist doordien men ze als nuttig beschouwde, zelfs in een
reuk van heiligheid te staan, zooals de kat in Aegypte en de koe
in Indië. Natuurlijk was zooiets tevens een waarborg voor het
behoud van hunne soort.
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Het schijnt, dat de Ouden bijna alle dieren, die het temmen
waard schenen of waren, aan hunnen wil hebben onderworpen
door dressuur.
Indien z;j den Amerikaanschen bison gekend hadden, dan zoude
zU dien koIos ongetwijfeld gevoegd .hebben bij de trekdieren, die wij
nu bezitten ; ook is ‘t gansch niet onwaarschijnlijk, dat de wezel,
de marter, de bunsing, als nuttige vijanden van velerlei scha,lelijk
ongedierte, door hen tot een stadium van geheele of gedeeltelijke
onderwerping zijn gebracht. Het is trouwens een feit, dat enkelo
dieren, die weer tot een toestand van wildheid zijn vervallen, eens
tam zijn geweest. Dit is onder meer het geval met de haviken, apen
en krokodillen in Aegypte, met de wezels in Griekenland en Rome.
Gedurende de lange eeuwen, die voorbijgingen tusschen den dageraad der beschaving en het Christendom, waren de Grieken en
Romeinen - incredibile auditu - beide oqbekend met een der
meest gewone onzer huisdieren: de kat. Hoe ongeloofelijk dit
ook schijne, toch is het een in alle opzichten duidelijk bewezen
daadzaak.
In zijne ,,Wandering of plants and animals” heeft Hahn er reeds
met nadruk op gewezen, en sedert zijn er zoowel door zoölogen als
door geschiedvorschers tal van bewijzen tot staving ontdekt en geciteerd. Wij weten nu met zekerheid, dat de kat bij de voornaamste
natiën der oudheid, zelfs nog na de invoering van het Christendom,
onbekend was. De begaafde en geduldige natie, die het Nijldal bewoonde, de zuilentempel van Karnak bouwde, de pyramiden optrok,
den Sphinx beeldhouwde, het reuzenstandbeeld voor Rhameses 11
oprichtte te Memphis, en zoovele andere groote dingen deed, heeft
ook het eerst de kat getemd en gewend. Doch eene erfelijke antipathie, zooals die, welke er bestaat tusschen de species ,,homo” en alles,
wat behoort tot het genus ,,feZis” sterft niet uit met ééne generatie.
Tallooze jaren en vele dynastiëen waren dan ook heengegaan over
het land van Aegypte, alvorens het wildste dierengeslacht er was
herschapen in trouwe dienaren van den mensch. In Aegypte werden
de katten met eerbied behandeld en na hunnen dood gebalsemd en
begraven : ,De gestorven katten werden naar heilige vertrekken
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,,gebracht,
waar zij gebalsemd en begraven werden in Bubastis”.
(Herodotus, Musae. Lib. 11. Euterpe, 67.) ,,Bij een brand nu geschie,,den wonderbaarlijke dingen met de katten. De Aegypten,rars staan
,,op eenigen afstand van elkamler en letten op de katten en laten
,,na den bram1 te blusschen ; doch de katten, door de menschen heen,,sluipend of over hen heen springend, werpen zich zóó in het vuur.
,,Als dat gebeurt bevangt groote rouw de Aegyptenaars. En in
,,de huizen, waarin een kat van zelf sterft, scheren zich alle be,,woners alleen de wenkbrauwen.” (Ibid. 66 slot). Er zijn echter te
Thebe ook kattenmummiën gevonden, en eveneens in andere steden.
Claudius Aelianus van Praeneste maakt melding van de kat als
merkwaardig wegens haar tammen aard. (De natura animalium
IV 5 4 4 ) ; en eenige bladzijden verder (ibidem V 9 7), beschrijft
hij de wijze, waarop de katten, naar ‘t zeggen van Aristoteles’
vriend Eudemus , op de jacht als meute worden gebruikt. Deze
jacht namelijk was gemunt op apen, welke dieren aan hun hachelijk
noodlot trachtten te ontsnappen, door naar het uiteinde van een
hoogen boomtak te klimmen en daaraan te gaan hangen. Ook
beschrijft Aelianus de katten als zeer afkeerig van alle onaangename of walgelijke geuren.
Het schijnt, dat de katten in grooten getale aan zekere bepaalde tempels gehecht waren, en dan ook woonden binnen de
muren dier tempels. Ook wil het ons niet onnatuurlijk voorkomen,
dat men de bijzondere liefde, welke katten koesteren voor localiteiten en niet voor personen, in verband brengt met hunne jarenlange gevangenschap binnen die heilige gebouwen. Evenmin is het
vreemd, dat de Aegyptenaren een dier, welks temmen hun zoo
eindeloos veel bezwaren had opgeleverd, en dat, nadat ‘t getemd
was, zoo nuttig bleek te zijn, onder de dii minores hebben doen
opnemen. De geheimzinnige manieren der kat betooverden als het
ware de Aegyptenaren , terwijl de Grieken van Alexandrië er mee
spotten en ze als dwaasheid beschouwden. Zoozeer zelfs, dat bij
hen als beeld voor twee uitersten gold, de vergelijking tusschen de
Kat en Pallas Athene. Uit Alexandrië is ook het verhaaltje afkomstig van de kat, die zich in eene jonge dame veranderde en de
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l i e f d e w o n v a n eenen schoonen
prins. Ondanks haar keurigen .
opschik kon de dame zich echter niet ontdoen van bare kattenatuur. Zij keek alle muizen na, en sprong eindelijk zelfs eens op
eene muis los. Plutarchus vertelt, dat toen hij eens in Aegypte
was, een aldaar zeer gewoon spreekwoorJ hem trof: ,,Eene te opgesmukte vrouw is gelijk een kat in ‘t geel gekleed.” De Aegyptenaren plachten, hoezeer zij door de Romeinen ook als aartslafaards
in den krijg werden beschouwd, fel te strijden voor hun godsdionst.
Diodòrus Siculus verhaalt in zijne @r@r&xy ia~oprx4, dat in den
tijd toen de Romeinen over Aegypte heerschappij voerden - en
veel eerbied voor personen of eigendom hadden de Romeinen niet een Romeinsch soldaat bij toeval eene kat doodde. De in felle
woede ontstoken volksmenigte ging den soldaat te lijf; en in
weerwil van de persoonlijke tusschenkomst van koning Ptolemaeus
werd de boosdoener voor de oogen van den historicus ter dood
gebracht.
Men is reeds lang de meening toegedaan geweest, (lat de Aegyptische kat de Fel& maniculata was; en deze veronderstelling is nu
bewaarheid door onderzoekingen op mummiën van katten, die een
aantal jaren geleden werden opgedolven in de Fayûm en overgebracht
naar Liverpool, om dienst te doen als kunstmest. Professor Herdman
onderzocht de beenderen en constateerde toen, dat zij tot de bovengenoemde species behoorden. Hun kop is smaller en ronder dan
die van onze huiskat. Prof. Mahaffy heeft dezelfde species nog
in ‘t wild gevonden in de achterbuurten van Caïro. Vermelcling
verdient het nog, dat de muil der mummiekat grooter is dan die
der onze, en ook dat de kaken grooter en steviger zijn.
Qet onderscheid tusschen onze kat en de Aegyptische zal echter
wel niet grooter zijn, dan wij mogen verwachten van 2000 jaren
van evolutie. Herdman is echter van gevoelen, dat invloeden van
buiten, de Indische chaus, den tegenwoordigen typus, hebben doen
worden, wat hij nu is. De wilde kat, die van tijd tot tijd nog in
Schotland wordt aangetroffen, verschilt zeer veel van de Aegyptische.
Het is echter bekend en duidelijk aangetoond, dat de tot een toestand van wildheid terugkeerende kat, b. v. die uit Australië,

,
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welke naar Engeland werd overgebracht, sterke neigingen vertoont
o m t e r u g t e keeren t o t den Aegyptischen
typus, d e B’eZis ma&culata. 1)
Wij mogen ons in zekeren zin gelukkig prijzen, dat de Romeinen
nogal tolerant waren ten opzichte van de godsdienstige eigenaardigheden der door hen overwonnen volkeren. Indien eens ascet,ische
Christenen of fanatieke Muzelmannen met deze heidensche kattentemmers te doen gehad hadden, dan hadden wij ten huidigen dage
misschien met wezels en fretten onzen strijd moeten voeren tegen
de ratten en muizen.
Het schijnt vrijwel zeker te zijn, dat de kat bij de Romeinen,
zoowel als bij de Grieken .onbekend was, en dat zij pas eenige
eeuwen na de invoering van het Christendom in Europa inheemsch
is geworden.
De muizen of ,,stelers” zooals etymologisch de betcekenis is van
hun na;Lm , zijn in Europa inheemsch; en in de klassieken vinclen
wij tal van toespelingen op deze diersoort.
De natuurlijke vijand der muizen schijnt d5,ár altijd een soort
wezel te zijn, een dier, dat even geschikt is om getemd te worden
als het fret. Fretten, die de speelnooten zijn geweest van kinderen, zooals dikwijls voorkomt in de huisgezinnen van jachtopzieners , houtvesters of stroopers, zijn op de jacht, dit weten alle
jagers, het handelbaarst. De Indische mungoose is weliswaar
even tam als de kat, maar veel humeuriger.
De wezel, die muizenvanger der ouden, is ook het middelpunt
geworden van zeer aardige mythen en legenden. ‘t Is daarmee
ongeveer als met de folklore, de volkskunde, die betrekking heeft
op onze poes. Onder andere : Alkmene had bij de geboorte, van
Hercules (de vrucht van drie nuits d’amow met Zeus, die bij haar
was gekomen onder de gedaante van haar man Amphitruo) eene
bij uitstek zware verlossing te verduren ; maar hare vriendin Galinthias wist de Moerae en Hithyiae, door Hera afgezonden, om
de geboorte van het kind te bemoeilijken, te misleiden door met
1) Naar pereoonli.jke waarneming van H. A. Strong.
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uitgelaten vreugde te gaan vertellen dat Alkmene een zoon had ter
wereld gebracht. %oo kwam onze heros ongedeerd ter wereld. Tot
straf voor dit bedrog werd Galinthias herschapen in een wezel
(w4), e n Hecate, die medelijden met haar had ,’ nam haar in
dienst. De krachtige Hercules groeide voorspoedig op en vergkt
nooit het diertje, waaraan hij zooveel had te danken. Hij vereerde
het later met een tempel en offerde er aan, eene gewoonte, die
onder de Thebanen lang in stand is gebleven. Onder de Ouden
was dit fabeltja zeer bekend en het is opmerkelijk, dat in verschillande landen de naam van de wezel op deze geschiedenis terugwijst.
In Duitschland b. v. heet dit diertje Jungferchen ; in Italië don~U~@TLX; in ‘t Spaansch comádreja; in
‘t Friesch harmke (een meisjesnaam ) 1) en in Engelan faiy
‘t zelfde als fee.
De natuurlijke vijand der muizen was dus in de klassieken
altijd een soort van wezel. De muis, in het begin van Aristophanes
,,Kikvorschen en Muizen” zegt, dat zij groote vrees heeft voor twee
nola; i n ‘t Nieuw Grieks&

vijanden : den havik en de wezel. In de ,,Wespen” begint cie geschiedenis van een kind met ,deze woortlen : ,,Er waren eens een
wezel en’ eene muis”. Bij Plautus voorspelt een der personae
zichzelf geluk, omdat hij vlak voor zijn voeten een wezel eene muis
heeft zien vangen. In Horatius’ ,,Stadsmuis en Veldmuis” wordt
de veldmuis hang gemaakt en verjaagd niet door katten, maar
door groote honden. In een ander gedicht laat Hora,tius een vos
een korenkist binnenkruipen, waar hij zich flink tegoed doet, waarschijnlijk aan muizen. Hij is ten slotte te dik, om er uit te komen
en wordt uitgelachen door de wezel. Plinius kende twee soorten
van twezeis, waarvan hij de eene de wilde wezel noemt; de andere
schijnt dus huisdier, of tenminste tam geweest te zijn. Hij teekent
er over aan, dat het dier slangen aanvalt, met kraaien vecht, en
zelden een weg dwars oversteekt. Hahn merkt op, dat er op de
Romeinsche muurschilderingen nergens katten voorkomen, met uit-

1) ‘t zelfde als hermelyn.
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zondering van het mozaïekwerk, dat nu bewaard wordt in het
,,Museo Nazionale” te Napels, en waarop een kat staat afgebeeld,
die een kwartel verslindt. Het is echter waarschijnlijker, dat dit
de afbeelding is eener wilde kat dan die van een huiskat, te oordeelen naar de gestreepte huid en den vorm van kop. Noch te
Herculaneum, noch te Pompeji zijn overblijfselen van katten gevonden, terwijl er tal van paarden, honden, geiten en andere dieren
uit de aschlaag aan het licht zijn gebracht.
De oorsprong van het woord ,,kat” is onbekend. Een blik in
een der groote lexica b. v. Murray’s welbekende ,,Dictionary” bewijst
ons, dat bijna alle Europeesche natiën voor dit dier den een of
anderen naam hebben, die op !, kat” gelijkt. Professor Flinders Petrie,
de welbekende papyrusontdekker van Aegypte, zegt, dat bij de OudAegyptenaren de kat altijd ,,maû” genoemfl wordt, ‘t geen hunne
voorstelling is van ons ,,miaauw” en dat dit ook zoo is in ‘t Koptisch.
Hij voegt aan deze interessante mededeeling toe, dat men
pas van katten hoort in opschriften der XVIIIe dynastie. Het hedendaagsche Arabisch gebruikt een woord, dat gelijkt op ons kat,
en ‘t Sanskrt woord is mdrdjara (vergel. ons marter, Duitsch marder), waarmee zoowel de wilde als de tamme kat worclt aangeduid.
Het Mahratti volgt het Sanskrt en levert het bewijs voor de verwarring in de benavningen
der twee groote ongedierte-dooders bij
dit volk. In ‘t Hindustani is het billa of biEZi, al naar ‘t geslacht.
Het is moeilijk bij ‘t bespreken dezer kwestie niet te denken aan
het oude Keltische woord hele = wesel, ‘t geen in ‘t Fransch is
geworden belette. De Zigeuners schijnen uit hun bakermat, Noordwestelijk Indië, twee woorden voor ‘t begrip kat te hebben meegenomen; n. J.: machkâ, een woord, d a t communis generis i s , e n
pishika , pisika , uitsluitend gebezigd voor ‘t wijfje. Deze laatste
vorm komt overeen met het Perzisch pushek of pushnak. Poes
heeft dus een naam van vrij gezegenden ouderdom en van exotische
afkomst.
Miklosich
verzekert, dat maçka slechts een diminutief is van
1Maria. Dit is dan weer een voorbeeld van de overdracht van persoonsnamen op dieren: gelijk ‘t Engelsche graymalkin = kat (Molly
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= Mary) in Shakespeare’s Macbeth ; het Fransche pierrot en
matou = kater, wellicht afgeleid van Matthieu; ‘t reeds gemelde
Friesche harmke = wezel; minette = poes, enz. enz.
De datum van invoering der katten in Europa is niet met zekerheid bekend ! Bij Babrius, een Grieksch fabeldichter uit den tijd
van Augustus, die een van zijne ,,praefationes”
schijnt te hebben
opgedragen aan Caracalla, den zoon van Alexander Severus , vinden
wij drie fabels, die betrekking hebben op een dier, dat hij yah;
noemt, zekerlijk dus een wezel. In de eerste fabel wordt van dit
dier verteld, dat het, kippen gedood hebbende, voor dit misdrijf .
verdronken werd, ondanks dat het als verzachtende omstandigheid
aanvoerde, een groot aantal muizen en hagedissen te hebben gedood. De tweede fabel geeft eene beschrijving van een grooten
veldslag tusschen de yixhaci en de muizen. De derde bevat eene
aardige legende aangaande het diertje in kwestie, dat in eene dame
werd veranderd en de muizen naliep ; want de liefde had haar
prettig spelletje uitgespeeld, en werd overwonnen door de natuur.
Dus net als de karpers uit ,,le Mariage d’ Olympe” met hunne
,,nostalgie d e l a boue.” ‘t Fransche spreekwoord zegt dan ook:
,,Chassez le naturel il revient au galop.” Martialis vermeldt in een
epigram de catta als Pannonisch; op die wijze kan het in dien
tijd, bij wijze van curiositeit naar Rome overgebracht zijn. Ducange
(i. v. catta) brengt het woord terug tot de Sarracenen. Eén ding
staat echter vast n. 1. dat de volksetymologie vrij spoedig het woord
catta in verband bracht met de Latijnsche vocabelen catus, cautus,
capere en catare dit laatste (uit ca(p)tare door assimilatie, een term
uit fle sermo pedestris, het laag- of boerenlatijn, welke zien beteekent of snappen). De term aldus duidelijk geworden aan de
spraakmakende gemeente, kreeg weldra vasten voet in de taal.
Palladius echter, die schreef in de 4e eeuw na Christus, trekt zeer
nadrukkelijk een scheidslijn tusschen de kat en de wezel, maar hij
zegt, dat beide dieren zeer geschikt zijn ter verdelgiug van taZpae.
‘t Is heel wel mogelijk, dat door hem met talpae, muizen of ratten
bedoeld worden. De Italianen noemen een rat thans nog topo;
doch ‘t Fransche taupe beteekent mol.
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En nu de aartsvijand van felis catus: mus, In onzen tijd, nu
de vrees voor ratten als dragers van de pestbaccil zoo enorm groot
ís, en wij trachten zooveel mogelijk te zorgen, dat er geen ratten
meer binnenkomen in ons werelddeel, is ‘t niet oneigenaardig te
vragen : op welk tijdstip is dit dier in Europa of meer speciaal
in ‘t Z.W. van Europa binnengekomen? Volgens sommige zoölogen
is de rat in Europa inheems& ; andere echter beweren, dat de
beide nu bekende soorten, de zwarte rat en de bruine of Noorsche,
die zijn voorganger heeft verdreven, pas zeer laat in Europa zijn
overgekomen ; dat de zwarte rat dateert uit ‘t begin der 160 eeuw
en dat de bruine rat ‘t eerst in Astrakan is gezien, in het begin
der 180 eeuw. Ratten zijn echter op het vasteland van Europa
niet alleen reeds zeer vroeg gevonden, zooals blijkt uit autoriteiten,
geciteerd door Ducange, maar speciaal ook in Engeland. Om niet
te spreken van de welbekende passage uit Piers the Plowman (13
Prologue 200) vinden wij nog melding gemaakt van ratten in John
of Trevisa’s bewerking van Ralph Higden’s Polychronicon (1387).
In Maundeville’s Travels (1356) lezen wij aangaande de Tartaren,
dat zij ,,allerlei soort van wilde beesten aten, zooals honden, katten, ratten. In 1467 vermeldt de laatste wil van een zekeren
John Notyngham van Bury eene straat, die genoemd wordt Raten
rowe (rat row, routine row , or rotten row ? De explicatie van den
naam van dit gedeelte van Regent’s Park te London is anders
gewo jnlijk: Rottenrow = route du roi). In 1483 in het Catholicon
AngE.: a raton = rato (sorex) Bovenstaande notitiën zijn ontleend
aan Prof. Pearson.
Volgens het getuigenis der talen schijnt het dier uit het Oosten
te zijn gekomen. De Nieuw Grieken noemen het ~~OUTU& d. i. het
dier, dat uit Pontos komt. De bewoners van Wales en de Ieren
noemen het WeZsche
muis. De Zigeuners noemen de rat Kermusd
en in het Perzisch heet ze Karmus.
De Slavische volkeren hebben
verschillende namen voor dit knaagdier, een bewijs dat zij reeds
niet meer één volk vormden, toen dit dier bij hen bekend werd.
Een nevenvorm van een dezer benamingen vindt men in het Russische Kvotmol,

en het Littausche Kurtus geeft ons de vrijheid
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deze woorden te identifieeren met de eerste lettergreep van ‘t gemelde *
Kermusd, zoodat het dier oorspronkelijk ongeveer iets als molm&
zal geheeten hebben. De Duitsche vorm Ratte en Ratxe, A. S.
raet = rat zijn verminkte vormen ; en daar het oorspronkelijke Duitsche
woord ratte is, (het Nederduitsche ratte, niet het Hoogduitsche
rake!), worden wij er toe geleid te veronderstellen, dat de een of
de andere groote inval van ratten eens heeft plaatsgevonden aan
de kusten der Oostzee en niet in Zuid-Duitschland. Het waarschijnlijkste is, dat de ratten in onderscheidene troepen, of horden
en op verschillende tijdstippen Europa zijn binnengekomen, dat zij,
zooals Professor Mahaffy aanteekent, zijn meegekomen in de vrachtwagens der nomaden uit Boven-Azië, welke binnenvielen in het
Romeinsche rijk, en aan welke volkeren wij ook het denkbeeld der
zadels en stijgbeugels te danken hebben. Aelianus beweert, dat
Amyntos tallooze horden MvWv beschrijft, die breede rivieren overtrekken en elkander elk met den bek aan den staart van zijn
voorganger vasthielden. Zij klommen op de boomen en vraten
alles af wat groen was. De bewoners van de streken, die door
hen bezocht werden, spaarden de roofvogels, opdat deze hen zouden
verdelgen Het is niet onwaarschijnlijk, dat dergelijke aanteekeningen betrekking hebben op ratten.
Buitendien heeft ergens in de ,,Classical Review” van eenige
jaren her een stuk gestaan, waarin de aandacht werd gevestigd
.
at op de rattenplaag, waaronder Griekenland toen kortelings had geleden. Ook werd daarin er op gewezen, dat de naam Smintheus
,, muizengod” waarschijnlijk werd gegeven aan Apollo, als behoeder
tegen de muizenplaag. Zoo werden immers heilige dieren gekweekt
in de tempels, om hunne voorspellende macht, omdat zij door
gretig te eten, of voedsel te weigeren de gezindheid van den God
te kennen gaven. Behalve Apollo Smintheus’ tempel waar men
muizen kweekte, had men Asklepios’ tempel met slangen (nu nog
‘t embleem der medische faculteit), de Hera tempel op Samos met
pauwen enz.
Doch wij moeten eindigen. Wij wenschen ten slotte nog slechts
te vermelden, dat Plinius ook de aandacht vestigt op de verwoe-
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stende horden van deze dieren, welke vóór zijn tijd de Troas teisterden, en naar aanleiding van het bovenmedegedeelde aannemen,
dat de kat in Europa werd ingevoerd uit het Oosten omstreeks de
4e eeuw na Christus, of iets later, om de verwoestende knaagdieren
te helpen bestrijden, die uit dienzelfden hoek voortdurend in ons
werelddeel binnendrongen.
Reerenueen.

R. D. NAUTA.

GESCHfEDENIS.

DAGVERHAAL DER GEBEURTENISSEN VOORGEVALLEN
IN

DE MAAND

M R.

S EPTE MBER

W. W.

RÖELL

1787,
VAN

GEHOUDEN DOOR

DRAKENBURG.

Medegedeeld door: JHB. H. H. RÖELL.

Mr. Nicolaas Willem Röell (zoon van Gulielmus Röell, professor in de anatomie *te Amsterdam, enz. en van Elisabeth de
Famars), werd te Amsterdam geboren 30 Augustus 1736, en aldaar
in de Zuiderkerk gedoopt 9 September 1736. Na 27 Augustus
1739 aan de Leidsche Hoogeschool
tot Doctor in de rechten te zijn
gepromoveerd, werd hij advocaat bij de West-Indische Compagnie,
e n n a hare ontbinding lid van den Raad der Koloniën in. WestIndië. Op lateren leeftijd door Prins Willem V tot Meesterknaap
van Gooiland benoem 1, overleed hij te ‘s-Gravenhage 13 Januari
1793, en werd te Amsterdam in de Westerkerk begraven 19 Januari 1793. Hij was te Beverwijk 28 Juli 1764 gehuwd met Anna
Sophia Frederica van Gheel van Spanbroek, dochter van den
Generaal-Majoor Cornelis van Gheel van Spanbroek, herhaalde
malen in het ,,Dagverhaal” genoemd,
1787.

Notanda.
Op den 7 September zijn door de Regeerende Hertog van
Brunswijk, welke met eene Pruyssische armee .sterk circa
. ...*. 1) mannen in het Hertogdom Cleve, tot op de grensen
der Republicq was gearriveerd, (ten eynde kragtdadelijk des

1) 23 bataillons voetvolk en 25 escadrons

ruiterg,

samen 19.000 man behalve de

kanonniers en de Jagers te voet, (Vgl. o. a. de Vervolgen op Wagenaar,
p 135) 11. R.
8
1901.
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noods aan te dringen op de voldoening der satisfactie door
sijne majesteyt den Koning van Pruyssen gerequireert, ter
zake van den hoon sijne Suster Mevrouwe
de Prinsesse van
Oranje en Nassau aangedaan op hare reyse na ‘s-Gravenhage,
waarin zij is verhindert geworden door de zogenaamde
Patriotten, welke haar aan de Goeverwelsche Sluys hebben
aangehouden, na Schoonhoven geleyd, en genootzaakt vandaar onverrigterzake na Nijmegen te keeren) aan alle de
Generaals ordre gegeven om zig marschvaardig te houden, vervolgens op de eerstvolgende ordre in twee Colommen ‘langs
den Rhijn door Gelderland na Holland te marcheeren ; terwijl
ook aan elk soldaat GO scherpe patroonen zijn uitgcdeelt.
Op den 13 September hebben de Pruyssische Troupes
den marsch na Holland aangenomen in twee Colommen, de
eene geleyd wordende door den Hertog van Brunswijk selve,
en verdere onder sijne ordres zig bevindende Generaals ; de
andere door den Lieutenant Generaal Grave von Lottum;
beyde ds Colommen zijn door Arnhem gemarcheert, voorts
de eerste door de Betuwe na Gorcum, e n d e a n d e r e h e t
Lexkesveer gepnsseert zijnde over Amersfoort na het Gooyland.
[volgen eenige doorgehaalde regels].
Op den 13 September heeft men te Utrecht op de tijding
der aanmarsch van de pruyssische Troupes een begin gemaakt met de Inundatie; ook is ten zelven dagen door de
doenmalige Staten van Holland, op voorslag van het Defensiewesen te Woerden (bestaande uit de Heeren. . . . . 1) benevens derselver Secretaris Costerus) tot Gouverneur van
Naarden aangestelt den Generaal Major van Rijsselt, zijnde
eenigen tijd te voren tot Commandeur benoemt den Collonel ’
Baron van Mattha; en sulx ter zake den Generaal Major
1) Daniel Jacobus Canter Cnmerling,

Raad in de Vroedschap der Stsd Haarlem,

Franciscus @ualtherus Blok, Schepen der Stad Leiden; Jan de Wit, Schepen der
Stad A muterdam ; Martinus van Toulon, Raad in de Vroedschap der Stad Gouda,
en Cornelis van Foreest, Heer van Schorel en Camp, Raad in de Vroedschap der
Btad

Alkmaar.
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van Gheel van Spanbroeck, Commandeur van Naarden bij
speciale Resolutie van de Staten van Holland wegens sijne
hoge jaren en infirmiteyten alleenlijk van de waarneming dier
post was geexcuseert, agterlatende ruym 230 à 40 stukken
geschuts, waarvan 70 à 80 vernagelt waren.
Op Vrijdag den 14 September is den Rhijngraaff van
Salm eygener authoriteyt, alleen voorsien met eene qualificatie in blanco van het Defensiewesen te Woerden, en
tegent de zin der Utrechtzen, uit Utrecht gemarcheert met
alle zijne Troupes, gedeeltelijk na Woerden, gedeeltelijk na
de kant van Amsterdam;
In de nagt [doorgehaald woord] en volgende dag zijn alle
patriotsche Regenten, gevolgt wordende door veele misleyde
Burgers in de grootste confusie uit Utrecht gevlugt , alwaar
niet dan de stille Burgery agterbleef;
N.B. uidi publicatie der Staten van Holland omtrent de
defensie der Provintie, wanneer Pruyssische of
andere vreemde Troupes op Hollands Territoir zouden komen.
alsoolz de Leydsche Courant van 14 Sept. contineerende onder anderen het alleroproerigst declaratoir van het gewapende genoodschap der stad Delft,
vidi Haagsche Courant V. 14 Sept. omtrent het
marcheeren der Zwitsers uit den Brie11 welke stad
bij continuatie sig tegent het nieuw ingevoerde
systhême heeft verzet.
Op den 16 September heeft den Hertog van Brunswyck
Gorcum bij Capitulatie ingenomen na alvorens eenige schoten
met gloeyende kogels op deselve te hebben gedaan. Het
garnisoen is krijgsgevangen gemaakt, en derselver Commandant den Baron van Capelle (te voren eerste Lieutenant
van de Guarde du Corps met rang van Collonel, en vervolgens Cheff van een Regiment Cavallery, ‘t welk den prins
van Hessenphilipsthal, door de Staten van Holland, als sig
niet hebbende willen begeven in den particulieren Eed der
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provintie van Hulland, was ontnomen) gevangelijk n a d e
Citadel van Wesel gevoert; als niet preçiselijk voldaan hebbende a a n d e C a p i t u l a t i e .
Op’ den 16 September heeft de Regeering der stad Rotterdam eene deputatie aan den Hertog van Brunswijk gesonden met declaratie van sig niet te sullen defendeeren en
verzoekende dat ordres mogte worden gestelt dat geene
plundering aldaar geschiede.
Het dragen van Orange Linten en andere vercierselen is
zo aldaar als in eenige andere plaatsen alstoen algemeen
geworden.
Op Sondag 16 September ‘s namiddags circa 2 uuren is te
Soestdijk aangekomen eten Officier en circa 40 Cuirassiers van
het Regiment van den Generaal Major von Rohr (monteering
geel met rood, coldersge wijze gemaakt , hebbende de officieren op de opslag en revers die rood stjn, goude Borduursel).
Dit detachement is dien nagt te Soestdijk gebleven.
Ook sijn dienselven avond in de Herberg over de Hofstede

Groeneveld, (behoorende aan de Heer Burgemeester
Hasselaar) aangekomen een Officier en 6 Dragonders van
het Regiment van den Lieutenant Generaal Graaff von
Lottum (monteering ligt blauwe Rokken met swarte opslagen
en revers ofte klappen, en geel ondergoed).
Op den 17 September passeerden ‘s morgens ten 7 uuren
door Soestdijk, en vervolgens voorbij de Hofstede Groeneveld, en de Ridder Hofstad Drakenburg (toebehorende aan
den Heer Röell), de Drakenburgerlaan op na Hilversum vijf
Escadrons Cuirassiers van het Regiment van den Generaal
Major von Kalkreuth (hebbende bijna deselve monteering
als het Regiment von Rohr, uitgenomen Geel in plaats van
Rood), den voorz. Generaal Major selve aan het Hoofd
rijdende ; daarna volgde het Regiment Dragonders van den
Lieutenant Generaal Graaf von Lottum, dog langs de Wildbaan direct op Hilversum; den Generaal daarselve bijrijdende
in sijn koets met 6 paarden bespannen; omtrent te gelijker
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tijd passeerde over bij Groeneveld en Drakenburg een Bataillon Infanterie van het Regiment van Eygman, hun weg
nemende door de Drakenburger laan na de Gooysche Heyde;
Voor den Drakenburg Halte gemaakt hebbende, Wierden
de Officieren en soldaten van het selve Bataillon door de
Heeren Hasselaar en Röell, als ook door de Regeering van
Eemnes, verfrist met wijn, genever, Bier, Boter en Brood,
onder het speelen van het Krijgsmusycq.
Het andere Bataillon alsmede 5 Escadrons Cuirassiers
von Rohr, namen hunnen weg na Hilversum langs de
Wildbaan.
Den 18 September is de pruyssische Infanterie op de
Trompenberg, en de Cavallery in de Bussumer Eng gecampeert geweest; wanneer een Commando Cuirassiers von Rohr
na de Uitermeersche schans rijdende deselve bij surprise
heeft ingenomen, doordien men waarschijnlijk de Pruyssische
Troupes alda.ar zo schielijk niet had verwagt, ook sag men
se in den beginne aan voor Cavallery van Hessen Philipsthal;
dog nader bijkomende ontdekte men dat sulx abusif was,
wanneer 3 stukken zwaar geschut, die op de weg voor de
schans stonden, op hun wierd gelost, hoewel sonder effect;
[doorgehaald woord].
* De Major Conradi en ‘t bij zig hebbende guarnisoen is
krijgsgevangen gemaakt en naar Wesel gevoert.
Den 19 September sond den Graaf von Lottum een Trompetter na Naarden om die stad op te eysschen; dan den
Collonel
naderen,
schieten.
Fredrik .
kenburg)

Mattha aldaar commandeerende belette dien te
door tegens alle krijgsgebruyk op den selven te
Vervolgens sond gemelde Generaal seker persoon
. . . . . genaamt, (sijnde een arbeyder op den Dramet nog een werkman van deselve plaats genaamt

Jan, welke aan
Gooyland hadde
na Naarden; dog
komende mogten

de Troupes de weg van Eemnes na het
moeten wijsen, andermaal met een briefje
sij voor de eerste ophaalbrug van Naarden
dien niet passeeren ; sij waagden toen de
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galgebrug over de meent over te gaan tot aan de eerste
wal, alwaar hun gevraagt wierd wat zij hadden, waarop zij
het briefje [doorgehaald woord] wilde overgever, dan de
officier die aldaar de wagt had wilde het niet aannemen,
moetende zij dus sonder iets te hebben uitgevoerd terugkeeren bij den Generaal die daarover zeer te ontvreclen was.
Dog een ogenblik daar ‘na quam er iemand bij den Generaal,
het briefje versoekende, op hetwelk drie uuren daar na
antwoord quam, dat men Naarden niet soude overgeven , en
wierd vervolgens uit Naarden met swaar geschut en Bommen
geschoten, opdat de Pruyssische Troupes de stad niet zouden
kunnen naderen.
Tusschen den 19 en 27 September namen de Pruyssische
de Hinderdammer Schans; ook vielen er bloedige rencontres
voor te Vreeland, Loendersloot, enz. waarbij de Pruyssische
veel gevangenen maakte, egter niet dan met verlies van veel
volk; zijnde onder anderen een hunner Capiteynen dwars
doorschoten dog heeft egter hoop van herstelling.
Omtrent ter selven tijd sijn de Pruyssische Troupes, die
nog geen groff geschut bij sig hadden te Weesp gerepousseert,
dog hebben het den volgende dag ingenomen.
Voorts is de Nieuwersluys, na aldaar mede 2 maal gerepousseert te sijn, aan hun bij Capitulatie overgegaan, en den
Heer d’Averhoult die met veel Lof sig hadde gedefendeert ,
krijgsgevangen gemaakt.
Is Woerden geevacueert op ordre van de Heeren Staten
van Holland, die even gelijke ordre ook hadden gesonden
aan den Collonel Mattha te Naarden, dog welke ordres hij
nog zo schielijk niet zoude gerespecteert hebben, ware het
niet, dat de Major Thierens , Commis der magazijnen te
Naarden ook ordre hadden bekomen om al het geschut weder
in de magazijnen te bergen, die daarop bij den Generaal
van Rijssel gaande, welke zig diestijds te Naarden bevond
door denselven gevraagt wierd , hoe hij aan die ordres quam;
waarop gem. Major Thierens (die ook de sleutels van de
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magazijnen geweygert hadde aan te neemen, vermits die met
geweld door den Generaal Major van Rijssel uit sijn huys
gehaalt waren) antwoorde dat die aan hem gesonden waren;
waardoor dan ook ontdekt wierd, dat die Heeren de ordres
van H. Ed. Gr. Mog. al ontfangen hadden dog niet goedgevonden te publiceeren. Dit dan bij die gelegenheyd ter
oore gekomen zijnde van de soldaten, weygerden deselve
Naarden te defendeeren , ‘t geen den Collonel van Mattha
noodzaakte die plaats te evacueeren, en na Muyden te
trekken. Den Generaal Major van Gheel van Spanbroek,
welke te voren door de doenmalige Staten van Holland van
de waarneming van ‘t commandement van Naarden was geexcuseert, het Commando als nu weder bekomen hebbende,
zond hier op een onderofficier met de ordres van H. Ed.
Gr. Mog. na Muyden aan den Collonel Mattha om ook
Muyden te verlaten, dan die liet hier op antwoorden, dat
hij geene ordres respecteerde dan die van ‘t defensiewesen
der Stad Amsterdam.
Den 1 October is Amstelveen door de Pruyssische Troupes
ingenomen na een tegenstand van omtrent 4 uuren; zijnde
aan weerskanten veel volk gesneuvelt en gequetst; zijnde
onder anderen een Pruyssisch Capiteyu doodgeschoten, en
een Collonel en twee Capiteynen gequetst. De Pruissische
Troupes hebben aldaar dertig stukken geschut verovert, en
ruym honderd krijgsgevangenen gemaakt.
Ook is omtrent te gelijker tijd Ouwerkerk geattacqueerd,
alwaar de Pruyssische tot vijf maal toe terug zijn geslagen,
dewijl geen groff geschut bij sig hadden; waarna egter de
Patriotten, schoon bij hun geschut een groote quantiteyt
fransche artilleristen bij zig hebbende, die selve nagt die
plaats hebben verlaten, op het gerugt , dat er ook een
quantiteyt swaar geschut der Pruyssische aan quam , ‘t geen
ook inderdaad zo was, alzo den Hertog van Brunswijk die
nu te Amstelveen hadde post gevat, geresolveerd was den
4 October Amsterdam met al zijn magt te attacqueeren,
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zo van de Duyvendregtsche brug, gelijk mede van de kant
van Haarlem, als sijnde reeds meester geworden van de
post op Halfwegen, Haarlem en Amsterdam; dan sulx
heeft, God zij gedanckt, geen voortgang gehad, doordien
men te Amsterdam voor de gavolgen vresende, eyndelijk
hoewel niet dan met groote wedersin en tegen het genoegen
van veele doldriftige patriotten, nadat alvorens door de
Regeering eene publicatie was gedaan, om de gemoederen
zo veel mogelijk tot bedaren te brengen, geresolveert heeft
eene capitulatie met den Hertog van Brunswijk aan te gaan,
waarbij men aan de gerequireerde satisfactie van Haare
Koninglijke Hoogheyd belooft heeft te sullen voldoen, en
voorts aan de Pruyssische Troupes de Leydse poort ter
bezetting heeft ingeruymt , alles op den voet als bij die
Capitulatie getekent door de Heeren Burgemeesteren Dedel
en Elias, en Vroedschap Bicker, in de.. . . . . . Courant van
den . . . . . . . geinsereert breder is geextendeert.
Den 20 September is sijn Hoogheyd na daartoe door
Haar Ed. Gr. Mog. versogt te zijn, in ‘s Hage geretourneert,
sijnde reeds de Resolutiën van Suspenzie gerevoçeert en .
ingetrokken.
Den 24 September is Mevrouw de Prinçes ook in ‘s Hage
gearriveert; sijnde door mijn Zoon den Cornet onder het
Corps Carabiniers met een Wagtmeester , Trompetter en 24
man van Utrecht na Schoonhoven geëscorteerd.
W . W . RtiEIJi

De hier bedoelde Cornet was Jacob Alexander Röell,
geboren te Amsterdam 24 Augustus 177 1, gedoopt aldaar in
de Amstelkerk 6 September 1771. Als luitenant bij het
Regiment ,,Oranje-Carabiniers” werd hij in een gevecht te
Tourcoing (1793) zwaar gewond, en verloor bij die gelegenheid beide oogen. Met den rang van ritmeester gepensioneerd
zijnde, werd hem in 1814 die van luitenant-kolonel toegekend benevens de Mil. Willemsorde 3e klasse, Hij overleed te Driebergen 8 Augustus 1842.
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VAN DEN MAARSCHALKSRANG
KONING

LODEWIJR

NAPOLEON.

In de vier iaren dat koning Lodewijk over ons land regeerde, zag hij zich van de zijde van zijn keizerlijken broeder
menig onaangenaam bevel opgedrongen.
Een der zaken, waarover Napoleon zich nog al verbolgen
toonde, was dat zijn broeder een ridderorde instelde, maarschalken benoemde en een constitutioneelen adel schiep. Voor
een klein land als het onze vond Napoleon die aanstelling van
maarschalken een groote dwaasheid en verlangde dan ook dat
deze betrekking zou worden afgeschaft 1). Ingevolge een hesluit
van 4 Februari 1810 werl de maarschalksrang ingetrokken.
Uit onderstaande memorie 2) van den bekenden Vice-Admiraal de Winter, welke handelt over de afschaffing van dien
rang > ziet men tevens welke hooge traktementen de voormalige maarschalken genoten.
Paris, ce 8 février 1810.
- Lorsque sa Majesté le Roi de Hollande, dans le tems à
cru devoir supprimer le titre de maréchal cie Hollande dans son
Royaume - par son décret rendu à Paris le 4 février 1810. Elle sentit combien sensihle et douloureuse la perte de ce titre
devait être pour ceux qui sa bonté avait élevée à ce grade éminent
quatre ans auparavant et voulant autant que possible réparer et
adoucir envers Eux cstté démarche sa majesté fit assurer en même
tems, qu’Elle voulait élever au plus grand titre de noblesse dans
le Royaume , celui de Comte, les ci-devants maréchaux de Hollande
et décreta que les appointements et prérogatives qui leur avoient
été fixés dans le temps comme marechaux de Hollande, leur
seroient conservés pour la vie.
1) Felix Borquain , Napoleon ler et le Roi Louis, pag. 231.
2) Rijksarohief-Asnwinsteu
1891 NO 24.
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Les maréchaux étoient au nombre de six, trois effectifs et trois
titulaires.
Les appointements attachés au grade de maréchal de
Hollande étoient fixés & dix-huit mille florins - étant en activité
ou non-activité - n o n compris les tractemens de table ou d e
commandement et pour les titulaires & neuf mille florins.
Les maréchaux effectifs étoient mrs. H. C. VerHuëll, J. W. de
Winter et Dumonceau, les titulaires Mrs. van Kinsbergen, Zuylen
van Nyeveld et Daendels. Monsr. van Kinsbergen avait remercié
pour toucher les appointemens attaché3 a, son titre et ceux de Mr.
Daendels étoient compris dans les appointemens de gouverneurgénéral de Java et des possesions Hollandaises aux Indes-Orientales.
11 n’y avait que Mr. van Zuylen van Nyeveld, qui touchait les
appointemens comme maréchal titulaire et qui ne furent point
compris clans ses appointemens fixés de douze mille florins comme
grand-chambellan et douze mille florins comme président du Collège
héraldique.
Les tractemens de table ou

de commandement que toucherent

les marechaux de Hollande, commandant une Escadre au nombre
de dix vaisseaux ou p l u s , étoient fixés ci raison de vin& mille
florins par an , d’une moindre escadre à raison de quinze mille.
C’est ce traitement de table qui m’a été differé et payé en sus des
dix-huit mille florins d’appointement annuel comme maréchal OU
ci-devant maréchal de Hollande pendant le temps que j’ai eu l’honneur de commander les Escadres dans le Texel et forces navales
de la Meuse et flotilles dans la Zélande, ce qui équivalait à peu
près les appointements annuels d’un Vice-Amiral qui commandait
en chef une Escadre Hollandaise, du tems de la République , avant
et après la Révolution de 1793. Son appointement d’activité étoit
fixé à mille florins par mois et deux mille florins pour sa table
aussi par mois.
J’ai eu eet avantage pendant tout le tems qui j’ai eu l’honneur
de commander les Escadres de la République Batave comme ViceAmiral, non compris un appointement de six mille florins annuels
comme Inspecteur-Général de la Marine de la Republique du tems t
que Monsr. Schimmelpenninck fut Grand-Pensionnaire de Hollande ,

GESCHIEDENIS.

119

a titre et les appointemens furent supprimés à l’arrivée de sa
Majesté le roi en Hollande.
J’ai l’honneur de joindre ici une copie de la Traduction d’un
Décret de sa Majesté le Rei, concernant la conservation à vie,
au ci-devants Maréchaux de Hollande des appointemens et prérogatives qui leurs avoient été fixé à ce titre.
DE WINTER COMTE DE HUESSEN.

Het aan het slot van dezen brief vermelde decreet is in het
Hollandsch en in het Fransch gesteld, doch hiervan zullen we
alleen den hollandschen tekst laten volgen.
Februari 18 10.
Lodewijk Napoleon door de gratie Gods
en der Constitutie van het lconìnk$‘k
Koning van Holland Connetable vaft
Franlcr~k.

Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1.
Degene welke tengevolge van ons besluit van den 4den dezer
maand houdende de suppressie van de instelling der Maarschalken
dien Titel zijn komen te verliezen, zullen niettemin hnn leven lang
gedurende het genot van het aan hun als zodanig in der tijd toegelegd traktement behouden, moetende hetzelve, voorzoverre onzen
Ambassadeur VerHuell betreft, blijven gereekend worden zoolange
hij die qualiteit bekleed in zijn tractement als zodanig begreepen
te zijn.
Art,. 2.
Zij zullen ook gedurende hun leeven alle de overige aan den
titel van Maarschalk verbonden geweest zijnde voorrechten blijven
behouden.

.
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Onze Ministers van Marine en Colonien en van Oorlog zijn belast
met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan het eerste
artikel ook ter kennisse van het Hof van Reekeningen zal worden
gebracht.
Gegeven te Parijs den 7 van Sprokkelmaand des
jaars 1810 van onze Regeering het vijfde.
get.

LODEWIJK

voor copie conform
d e eerste

Secretaris van het Kabinet

W. g. 8. J. J. A. VERAEYEN

voor copie conform
de Minister van Marine en Kolouien
W. g. A. R. FALCK L.M.

voor copie conform
DE WINTER COMTE DE HUESSEN.

Dat Koning Lodewijk de zee- en landmacht nauw aan het hart
lag is overbekend ; zijn toewijding aan het welzijn van ons vaderland deed hem dan ook gedurende zijn korte regeering, de sympathie van velen zijner onderdanen verwerven.
V@knbun

’

bij Delft.

C .

F. GIdSRERTI HODENPIJI,.

DE ENGELSCHE KRIJGSGEVANGENEN TE WATERVAL.
DO O R

EEN

HUNNER

BEWAKERS.

.
De plaat,s Waterval , waar de Engelsche krijgsgevangenen gcdurende ongeveer een half jaar gehuisvest waren, ligt één en drie
kwart uur ,,te paard” of ongeveer achttien kilometers ten Noorden
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van Pretoria aan den spoorweg naar Pietersburg. Een dorp is het
niet, meer een centrum van kleine boerenplaatsen; het bestaat
alleen uit een winkel en hotel. Vóór de opening van de spoorlijn
was het een tamelijk druk punt, daar het aan den grooten transportweg naar Pietersburg ligt en de coach daar stopte om den
. reizigers gelegenheid voor een maaltijd te geven. Sedert het stoompaard echter zijne verschijning gemaakt heeft op de golvende vlakten, was het eene rustige kalme ,,plek” en vrij geschikt voor het
bepaalde doel. Waar de naam ,, Waterval” van afkomstig is, was
mij steeds een raadsel. Wel loopt de Aapjesrivier er langs, en is
er bovendien een spruitje, dat, in den winter bijna droog, in den
zomers soms vrij groote afmetingen aanneemt, maar, hoewel ik dat
laatste, met het oog op een aan te leggen waterleiding, tot de bron
ben nagegaan, heb ik geen waterval gevonden, groot genoeg, om
een plaats naar te noemen.
De eerste krijgsgevangenen werden bewaard te Pretoria, waar
de renbaan voor hen als kamp was ingericht. Toen hun aantal
allengs was toegenomen, maakte men evenwel te Pretoria zich bevreesd dat zij, als ze de kans schoon zagen, zouden trachten de
wacht te overrompelen en los te breken , wat zeer gevaarlijk zou
zijn geweest, daar zoowel de politie als het grootste deel der weerbare mannen op commando waren. Bovendien was het onmogelijk
ze daar volstrekt buiten gemeenschap met Pretoria’s bevolking te
houden, waaronder, zooals bekend is, heel wat onbetrouwbare
elementen schuilden.
Als het waar is, wat ik later uit den mond van een der ex-gevangenen vernam, is die verplaatsing te juister tijd geschied.
De Staats-President had eens het kamp in de renbaan bezocht, en
naar het heet bestond het plan bij een eventueel tweede bezoek de
wacht te overvallen, Z. H. Ed.Gestr. gevangen te nemen en naar
het van de stadszijde gemakkelijk neembare fort te vervoeren.
Pretoria zou dan een lichte prooi des vijands geworden zijn, Daar
echter op dit tweede bezoek te vergeefs gewacht werd, was een
ander plan in voorbereiding, waarbij de President en, zoo mogelijk, meer andere regeeringsleden , in hunne woningen zouden
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gevangen genomen worden. De overplaatsing naar het beter geisoleerde Waterval verijdelde die plannen.
Waarom echter juist Waterval werd uitgekozen, is nooit recht
duidelijk geweest. Langs de Oosterlijn waren er veel beter gelegen
en geschikter plaatsen, zooals bijvoorbeeld het later gekozene .
Nooitgedacht. Zooals, helaas, te laat bleek, was Waterval voor
de veiligheid te kort bij Pretoria gelegen, en was, in tegenspraak
met den naam, de waterschaarschte een gebrek, dat groote uitgaven
na zich sleepte. Veel is later ook geklaagd over de ongezonde
ligging, doch daaromtrent waren de geleerden het volstrekt niet eens.
Het kamp te Waterval bestond uit een hellend omheind terrein
450 M. in het vierkant, waarvan boven een strook, ongeveer 100 M.
breed, voor nachtverblijf afgezonderd was. De afsluitingen bestonden
uit doorndraad vlechtwerk, -+ 7.5 M. breed en in het midden 2
M. hoog. De gevangenen werden onderdak gebracht in loodsen van
gegolfd plaatijzer, waarvan er drie. op bijna de volle lengte der
genoemde strook gebouwd waren Deze loodsen waren aan de zijden
open, doch in de lengte door eene schutting middendoor gedeeld,
en aan de zijden ongeveer 1.70 M. hoog, zoodat ze als het ware
twee rug aan rug geplaatste veranda’s vormden, ieder 3.30 M.
breed. De tusschenstraten waren 20 M, terwijl de loodsen in de
lengte door dwarsstraatjes onderbroken waren. De open zijden
mochten door de gevangenen met kleimuren dicht gemaakt worden,
terwijl bij het naderen van den winter plaatijzer was aangevoerd om
ze geheel te dichten. Voor de onderofficieren waren ruimere en
betere kwartieren gebouwd, die ook van een houten vloer voorzien waren.
Behalve de genoemde strook was nog een gedeelte van ongeveer
100 M. in het vierkant afgeheind voor het commissariaat en het
hospitaal. Dit laatste, uit verschillende gebouwtjes bestaande,
bood op het laatst ruimte voor ongeveer 250 bedden. Rondom het
nachtkamp en in de hoofdstraten daarvan was verlichting aangebracht met electrische gloeilampen, waarvoor de stroom door een
bij het kamp geplaatste machine geleverd werd. Deze lampen
waren zoo geplaatst dat ze, de schildwachten in het donker latend,
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hun licht op de omheining wierpen. Dezelfde machine pompte ook
water naar de reservoirs in het kamp, drinkwater uit daartoe gegraven putten en waschwater uit de reeds genoemde spruit.
Door de gevangenen werd echter weinig acht gegeven op het
voorgeschreven gebruik en ongetwijfeld is een groot deel der geheerscht hebbende typhus daaraan toe te schrijven.
Aan het benedeneind van het kamp was een basin gegraven,
gemiddeld 1.6 M. diep, gevuld door een altijd loopend voortje uit
Aapjesrivier, welk water aldus doorgaand verfrischt werd. Bovendien werd het basin tweemaal ‘s weeks geledigd en schoongemaakt.
Voor wandelplaats bleef dus eene ruimte van bijna 350 M. bij
450 M. over, waarvan den heelen dag, van ‘s morgens zeven uur
tot tegen donker, gebruik mocht worden gemaakt. En een groot
aantal der gevangenen was daar altijd te vinden, bezig met cricket,
voetbal, quoits , enz.
Op 15 December werd het kamp te Waterval in gebruik genomen, toen natuurlijk slechts gereed voor het aanwezige aantal
gevangenen, dat ongeveer 1450 bedroeg. Dit waien alleen de onderofficieren en manschappen ; de officieren waren in de Staatsmodelschool te Pretoria gehuisvest. Later, toen het bleek dat deze
door de ligging midden in het dorp niet geheel veilig was, werden
die heeren overgebracht naar de inmiddels voor hen gebouwde
inrichting even buiten Pretoria.
Na ingebruikstelling werd het kamp telkens naar de behoefte
uitgebreid, terwijl doorloopend aan de verbetering werd gewerkt
vooral wat de sanitaire regeling en de watervoorziening betrof,
Beide waren door de liggin g zeer moeielijke vraagstukken.
Wat de voeding der gevangenen aangaat, dit liet wel eenigszins
te wenschen over, voornamelijk doordat Portugal, op aanstoken
van Engeland, alle levensmiddelen als oorlogscontrabande beschouwde en den invoer daarvan belette. Kreeg ieder 0.5 Kilo
brood per dag en tweemaal ‘s weeks 0.25 Kilo vleesch benevens
maismeel of soms z g. n. boerenmeel in voldoende hoeveelheid om
daarvan pap te koken, artikelen zooals aardappelen, rijst, koffie,
thee en suiker konden alleen in het begin geregeld verstrekt
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worden. Die waren in Pretoria soms in ‘t geheel niet verkrijgbaar of tot enorme prijzen, zooals suiker a twee shilling per
Engelsch pond.
Eene Engelsche commissie tot verzachting van het, lot der krijgsgevangenen had echter vrijheid versnaperingen enz. te zenden, en
deed dit in den laatsten tijd o. a. door éénmaal ‘s weeks een kwart
Kilo vleesch per hoofd te verstrekken.
De manschappen moesten hun voedsel zelf gereed maken; potten,
pannen, emmers, enz. werden daartoe uitgereikt, terwijl geregeld
brandhout en steenkool werd uitgedeeld, Gewoonlijk vereenigden
z i j z i c h t o t ,,meases”
van zes tot twintig personen. Sommigen
wisten zich uit klei en plaatijzer zeer geschikte fornuizen te bouwen, en produceerde aardige staaltjes van kook- en bakkunst.
Voor hen, die in het bezit van eenig geld waren, bestond er
nl. gelegenheid in den winkel versnaperingen te koopen ter aanvulling van het wel Fat spartaansche menu.
Kleeren en schoenen werden den gevangenen ook door het Gouvernement verstrekt; velen hadden reeds bij hun aankomst behoefte
daaraan. Daar dit echter gewone burgerkleeding was, werd het
ontkomen er gemakkelijker door gemaakt.
Toch was het aantal ontvluchtingen niet groot, Zoo ontsnapten
er eenigen bij het maken van het badhasin, dat door de gevangenen
zelf gegraven werd. Ze kregen gelegenheid zich daarbij door hun
kameraden in den lossen grond te cloen begraven, en ontkwamen
‘s nachts als het buitenplein niet bewaakt was. Den volgenden
avond werd dit weder geprobeerd, doch ontdekt en de vluchtelingen
veroordeeld tot gevangenisstraf.
Het lijkenhuisje, dat niet ver van het hospita.al
op het buitenplein stjlnd, heeft ook een paar maal tot middel van ontvluchting
gediend. Kort voor donker schijnen een paar man gelegenhei(i
gevonden te hebben daarin te sluipen, en zich in gereedstaande
doodkisten te verbergen. Het is onbekend hoe dikwijls dit geschied
is, totdat een schildwacht, die niet bang vo3r spoken was, zooals
de meeste Afrikaanders, en dicht daarbij op post stond, op een
avond gedruisch hoorde, en de schijndooden arresteerde.
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De moeilijkheden van land, klimaat en taal waren echter oorzaak dat zeer weinigen, die uit Waterval ontsnapten, de Engelsche
kampen konden bereiken. De meesten werden aan een of ander
station aan de oosterlijn aangehouden, sommigen zelfs meldden zich,
uitgeput na dagen omzwervens bij een of’ andere boerenplaats aan,
om zich over te geven.
Een groot voorrecht dat de krijgsgevangenen te Waterval boven
hun ongelukkige lotgenooten op St. Helena en Ceylon voor hadden,
was de onbeperkte vrijheid in correspondentie. Onbeperkt natuurlijk
alleen wat de hoeveelheid aangaat, want alle inkomende en uitgaande brieven gingen door censor’s hand. In beperkte hoeveelheid werd hun zelfs papier en couverts gegeven, verder konden ze
dit in de winkel koopen en kregen het zeer dikwijls in hun brieven
ingesloten. En dat van die vrijheid ruim gebruik werd gemaakt
blijkt uit het feit dat in de laatste maanden dagelijks gemiddeld tusschen honderd en honderd vijftig uitgaande brieven den censor
passeerden. Het aantal der inkomende brieven valt zelfs moeielijk
te gissen. Men ontving zoo nu en dan van de Engelsche administratie een aantal zakken vol. Geregeld waren drie censors bezig
die te lezen, doch niettegenstaande clat moesten op ‘t laatst nog
ongeveer zes duizend ongelezen uitgedeeld worden. Merkwaardig
was het zooveel brieven als onbestelbaar teruggezonden moesten
worden. De Engelsche legeradministratie had ze naar Waterval
gezonden, terwijl de kameraden der geadresseerden verzekerden
dat deze gesneuveld waren.
Was er, zooals we boven gezien hebben, door zwemmen, sport
enz. gezorgd voor lichaamsoefening, ook voor den geest was er
voedsel voor wien dit verlangden. Reeds te Pretoria in de renbaan hadden eenige leden der Salvation Army, der Soldiers
Christian Society, en dergelijke genootschappen zich vereenigd en
geregelde bidstonden en oefeningen gehouden. Te Waterval kregen
ze materiaal, hout, ijzer en dekzeilen, om een tent voor I die
samenkomsten te bouwen. Deze moest van tijd tot tijd uitgebreid worden en ik heb de leiders hooren verzekeren dat een
aanmerkelijk getal verloopen sujetten daar tot beterschap zijn
1901.
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gekomen. De gedwongen geheel-onthouding zal daartoe ook veel
hebben bijgedragen.
Verder was er Zaterdags geregeld godsdienstoefening door een
der Eagelsche predikanten of pastoors uit Pretoria. Natuurlijk altijd
onder toezicht van een wacht. Het is gebleken dat dit toezicht
wel noodig was. Het is nl. voorgekomen dat een courant, stekend
uit den zak van een predikant, gerold werd. De toezicht hebbende wacht zag het niet, doch wel een ander, die op eenigen
afstand stond. Toch kon deze naderbij komend de dader niet
meer aanwijzen, terwijl het corpus delicti verdwenen was. Couranten nu was contrabande en het was den wachter ten sterkste
bevolen er op te letten dat de gevangenen die niet in handen
kregen. Geen wonder dat, toen mij eens opgedragen werJ den
Pastoor te begeleiden, ik niet alleen op zijn woorden maar ook
op zijn daden lette. Bij het uitpakken der altaarsieradiën was
het mij reeds opgevallen dat een beker in de courant van den
vorigen avond gewikkeld was. Deze bleef op den grond liggen
en tijdens den dienst was mijn oog onafgebroken er op gevestigd.
De dienst is afgeloopen, de priester pakt zijn zaken weder in,
maar de courant blijft liggen. Doch ook maar één oogenblik.
Een onzichtbare hand schijnt plotseling tusschen al die omringende beenen de greep gedaan te hebben, tenminste slechts een
kleine golving van de omringende honderden hoofden wijst de richting aan waar gezocht moet worden. ,,Here that paper”, zeide ik
en wees op den man, dien ik in het bezit van het verbodene dacht,
en het bleek dat ik niet ver mis geraden had. Na een paar
ruwe woorden, die ik hier niet neerschrijven wil, had ik de courant in mijn bezit. Wegens de houding van een paar der brutaalsten meende ik te moeten vreezen dat dit bezit niet onaangetast zou blijven. En wat kon ik in dat geval alleen en ongewapend
doen tusschen vier à vijf honderd Tommies? ,,Kijk jongens, ik
neem je dat niet kwaliJk, als ik in jelui plaats was geweest, zou
ik het ook geprobeerd hebben, maar als jelui in mijn plaats was,
zoudt ge even goed als ik je plicht doen, en je weet wat die is.”
,,Right you are” en aldra hoorde men algemeen het bekende
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refrein :
good fellow” ei ‘daar het bezoek van
den priester hiermedei afgeloopen was, kon ik ongestoord met mijn
buit vertrekken. Dit verbod van couranten veroorzaakte veel last,
want ‘t bleek gedurig dat deze onbegrijpelijker wijze toch in het
kamp geraakten. De gevangenen vertelden dat ze dikwijls onder
elkander tien shillings bijeen brachten om er een van een wacht
te koopen. Doch ‘t was onmogelijk deu schuldige uit te vinden.
En ook mondeling verspreidden zich berichten’ en geruchten, bij
de wacht in omloop, ongelooflijk spoedig onder de gevangenen,
zoodat men’ van hen soms de nieuwste nieuwtjes of leugens vernam.
Zoo was de tijding van het overlijden van Commandant-generaal
Joubert, dat den 27 en Maart ‘s avonds om 11 uur plaats had,
reeds den volgenden morgen om 7 uur bij de gevangenen bekend,
met bijvoeging van het gerucht dat hij tengevolge van een wond
overleden was.
Van de bovengenoemde commissie ontvingen de gevangenen ook
boeken iu groote hoeveelheden, deze moesten echter voor de uitreiking alle nagezien worden, De inrichting van het hospitaal
werd eveneens door deze commissie bekostigd, die ook geregeld
uitdeelingen hield van vruchten en tabak, nu en dan pijpen,
cigaretten , enz.
De gezondheidstoestand was naar omstandigheden niet slecht.
Gedurende den geheelen tijd stierven er te Waterval, waar op het
eind ongeveer 4300 gevangenen waren, slechts 52. Ik meen dit
een laag cijfer te mogen noemen, in aanmerking nemende den
toestand waarin sommigen aangebracht werden en het feit dat in
het laatst van Februari een typhusepidemie uitbrak, die zoo hevig
toenam dat na een paar weken, alleen aan’die ziekte 180 patienten
tegelijk onder behandeling waren.
Tot medio Februari was Dr. Haylet uit Pretoria met den medischen
dienst belast. Na dien tijd Dr. von Gernett, daarin bQgestaan
door verschillende hun nu en dan door het Roode Kruis toegevoegde
doctoren, waarbij vooral moeten genoemd worden Dr. Romijn en
Dr. Teufel, vooral Dr. R. was bij bewakers en gevangenen zeer
bemind. Dr. Teufel is later zelf aan typhus bezweken.
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De bewakingsmacht
allen uit het district
en onder bevel van
Hemelvaartsdag, die

bestond in het be
wit ongeveer 300 man,
Pretoria, in vijf corporaalschappen verdeeld
den commandant Hermann. Later, tegen
met den geboortedag van Koningin Victoria

samenviel, werd de wacht met 200 man versterkt, daar men voor
die gelegenheid ongeregeldheden vreesde, te meer daar de zaken
voor de Afrikaanders toen een dreigend aanzien begonnen te krijgen.
Alles liep dien dag echter rustig af. Hun verzoek om bij een
soort parade ,,God save the queen” te zingen, werd toegestaan.
Omstreeks dien tijd werd besloten een kamp te bouwen bij Nooitgedacht, aan de Delagoabaailijn, even achter Waterval-onder , en met
aanvoer van materiaal begonnen, doch helaas dit was te laat.
Dinsdag 29 Mei veroorzaakte het bericht, dat de Engelschen
Johannesburg bedreigden, een paniek te Pretoria. Men begon te
vreezen d a t o n z e g e v a n g e n e n op het vernemen van het bericht,
wel eens ongeduldig worden en trachten zouden zich te bevrijden,
om dan met de overwinnende troepen Pretoria van twee kanten
te bestormen, of misschien zelfs die plaats alleen te nemen.
De Regeering zond daarop Colonel Carleton met 21 andere officieren,
krijgsgevangenen te Pretoria, die zich op uitnoodiging beschikbaar
hadden gesteld om, op parool losgelaten, te Waterval de Tommies
rustig te houden.
De Amerikaaneche consul, die, zooals bekend is, de belangen der
Britten vertegenwoordigde, stond voor hen in, en geleidde hen
naar Waterval, in gezelschap van Lord Stanley (meen ik) ook een
der krijgsgevangenen, die als dagblad-correspondent, juist ontslagen
was. Des avonds om elf uur kwamen de heeren aan en werden
met open armen ontvangen, door de overgebleven wachten ; ik
zeg overgebleven, want waren er in de laatste dagen al velen
weggeloopen , j‘uist de tijding der komst van die officieren, deed
vele anderen de zaak als hopeloos beschouwen. Ze wilden niet
gevangen genomen’ worden, zeiden ze en gingen, daar was geen
houden aan. Waarheen 3 Velen in de richting van Pretoria om
zich daar bij de commando’s te voegen, velen naar hunne dichtbij gelegen plaatsen , om de wapens over te geven en zoodoende
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onder de proclamatie van Lord Roberts daar rustig te mogen
blijven ; ook enkelen vluchtten noordwaarts. De Engelsche officieren,
die vrij overal, ook in het kamp mochten rondloopen, deden gelukkig werkelijk hun best, en de gevangenen, nu met den waren
toestand op de hoogte, hadden klaarblijkelijk besloten, het uur
hunner bevrijding geduldi g af te wachten. De eenige onregelmatigheid, die ze zich veroorloofden, en welke men ook maar niet poogde
te keer te gaan, was, dat ze hier en daar vreugdevuren ontstaken
en dat het daartoe gebruikte hout nu juist niet altijd brandhout was.
Op 4 Juni, Zen Pinksterdag, waren de Engelschen tot voor
Pretoria genaderd, hadden eenige kleine gevechten in de onmiddelijke nabijheid van het dorp plaats, en vielen zelfs eenige lydietbommen in de buitenwijken. ‘s Morgens kwam bericht dat er
treinen zouden gezonden worden om de gevangenen naar Nooitgedacht te vervoeren. In dien namiddag kwamen er twee, die te
samen 8% man medenamen. Juist op tijd kwamen zij nog door.
Beloofd was den volgenden dag ,genoeg treinen te zenden om de
anderen te halen, doch daar kwam niets meer van. We werden
dien dag geregeld van uit Pretoria telefonisch op de hoogte gehouden van den gang der zaken, doch ‘s avonds ongeveer 8 uur
was de gemeenschap verbroken.
Van zelf kwamen we op het vermoeden, dat Pretoria of omsingeld of overgegeven was. En dit vermoeden werd den volgenden
dag bevestigd. De trein, die elken morgen om negen uur kwam,
en het brood voor wacht en gevangenen medebracht, daagde niet
op. Groote verlegenheid, want, waarschijnlijk met het oog op de
verplaatsing naar Nooitgedacht, was in den laatsten tijd ook al
niet veel andere voedingsmiddelen gezonden en het commissariaat
zoo goed als ledig. Dien dag kon echter met rijst en maismeel
rondgekomen worden en vee was er nog voor een dag of wat.
Maar langer dan twee 2, drie dagen zou het niet gaan. Honger is
een slechte raadgever en als het daartoe kwam, dachten wij onze
gevangenen niet te kunnen vertrouwen.
Want daarin bestond juist het gevaar, toen zoovelen der wacht
wegliepen. Rondom Waterval en in de geheele buurt ten noorden
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van Pretoria, lagen vele boerenhoeven, de mannen waren allen op
commando en slechts de vrouwen en kinderen waren achtergebleven.
Wat er van hen zou geworden zijn, als de ongeveer 3500 krijgsgevangenen, waarvan velen, door maandenlange gevangenschap verwilderd en gedemoraliseerd, losbraken, is slechts met een huivering
te gissen en men is commandant Hermann en zijn staf dank schuldig dat ze met zoovelen als ze met alle moeite hij zich konden
houden, op hun post bleven. Wel is later gezegd dat ze beter
gedaan zouden hebben door zich op het laatste oogenblik bij een op
0 Km. oostliggend boerencommando (naar ik meen onder generaal
De la Rey) voegen, doch ik weet zeker dat niemand met de aanwezigheid van dat commando bekend was.
Den 5den Juni (Dinsdag) kwam Ds. von Gernett te paard uit
Pretoria ongeveer met den middag te Waterval aan en berichtte
dat Pretoria zich had overgegeven en de bezetting door de Britsche
troepen in goede orde en regel dien morgen had plaats gehad.
We dachten natuurlijk dat het nu ook spoedig onze beurt zou
worden en verwachtten elk oogenblik de verschijning der Britsche
troepen. De officieren hielden de krijgsgevangenen, die al spoedig
van den toestand op de hoogte waren, en hoe langer hoe ongeduldiger werden, gelukkig kalm. Commandant Hermann stelde met zijn
staf alles in het werk om onze manschappen zooveel mogelijk bij
elkander te houden, doch des avonds was er geen houden aan.
De weinigen die bleven, moesten bijna doorloopend op wacht staan.
Woensdagmorgens werd al het voedsel, dat in het magazijn aanwezig was, uitgedeeld en we hoopten nu maar dat de troepen ons
spoedig zouden komen verlossen.
Om 10 uur ongeveer zagen we oostwaarts over een bultje eenige
ruiters nu en dan verschijnen en verdwijnen die wij voor Engelsche
scouts aanzagen. Ongeveer een uur later kwamen echter de Engelschen van de tegenovergestelde richting. Onze ondercommandant
Haupt ging met kolonel Carleton de troepen met de witte vlag te
gemoet. De wachten werden ingetrokken en verzamelden zich voor
een der bijgebouwtjes van het hotel, waar het bureel van den commandant was en legde daar de wapens neder. De dragonders, alle

CJESCHIEDENIS.

131

met draadtangen voorzien, knipten onmiddellijk de draadversperringen op verschillende plaatsen door en de gevangenen stormden
onder luid ,,hurrah” hun bevrijders te gemoet.
Inmiddels werd een twintigtal lansiers als patrouille oostwaarts
doorgezonden en werden toen ze ons nog geen 400 M. voorbij
waren, beschoten door de ruiters, clie wij vroeger in den morgen
gezien hadden. Al spoedig beten een paar khakies in het zand
en trokken ze achter den spoorbaan terug, waar zij, versterkt
door enkele der bevrijde gevangenen, die daartoe van onze geweren gebruikten, een half uur lang een hevig vuur onderhielden.
Doch ik geloof niet dat de onzen er veel van geleden zullen hebben, want toen wij later vroegen met welk vizier de Engelschen
*geschoten hadden, was het antwoord: ,,well, of course, two
thousand yards” terwijl de afstand bij ons nauwkeurig als twaalfhonderd vijftig yards bekend was. Een Engelsche batterij, die achter
het kamp opgesteld was, nam ook nog aan het gevecht deel.
Kort nadat dit vuren opgehouden was en de lansiers weder
teruggetrokken waren, kwam een trein van Pretoria om de bevrijde gevangenen en ons te halen, doch werd onmiddellijk met
kanonvuur begroet uit een Boerenbatterij, die op ongeveer 10 K.M.
afstand scheen te liggen. Het derde schot kwam dwars door een
der wagens en de trein stoomde terug tot achter een kopje. De
Engelsche batterij beantwoordde het vuur, doch schoot te kort.
Nadat de trein vertrokken was, werd het vuur gericht op het
kamp en de achterliggende Engelsche troepen, die zich haastig
achter den bult terugtrokken. Nadat onze geweren, met uitzondering van een paar Mausers, die ze meenamen, stuk geslagen
waren, trokken ook onze bewakers weg, de officier ons mededeelende, dat wij vrij waren, en òf daar konden blijven ‘òf naar
Pretoria mochten gaan, waar wij passen zouden krijgen. Tegen
drie uur echter kwam een afdeeling lansiers en kregen wij order
mede te gaan naar de andere zijde van den heuvel, waar wij
quitanties voor onze geweren zouden krijgen en dan terug konden
gaan. Nauwelijks echter kwamen wij in ‘t gezicht, of de Boeren
begonnen weder te schieten, en in het kwartieruurs, dat noodig
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was om buiten schot te komen, vielen zeker een vijftigtal bommen
tusschen ons ; gelukkig was het zachte grond, zoodat de bommen
niet barstten en niemand getroffen werd.
Achter den heuvel vonlen we echter niet den officier, die ons
de passen geven zou, doch een tweeduizend man kavalerie. We
macheerden onder hun geleicle door naar Koedoespoort, ongeveer
10 K.M. oost van Pretoria. ‘t Was eene heele wandeling, dwars
door het veld, soms door stoppellanden of omgeploegde akkers,
bij Wonderboompoort den Nek over, en de laatste paar uur door
‘t mulle zand, kwamen we ‘s avonds tegen negen uur in ‘t kamp
van generaal French aan. Den volgenden morgen van daar naar
een ander kamp, ongeveer 4 K.M. west van Pretoria. Daar bleven
we tot Zaterdagmiddag.
Kregen we officieel in dien tijd niets te eten dan een paar veldbeschuiten, de behandeling door onze’ bewakers was uitstekend,
sommigen deelden hun rantsoen met ons. Maar treffend was het
zoo als onze oude gevangenen, die dicht bij ons gekampeerd lagen,
hun best deden om ons dat leven dragelijker te maken. Ze brachten
koffie, blikjes vleesch, tabak, cigaretten, den laatsten avond thee
met rum zelfs, en zetten de kroon op hun werk, toen eene groote
afdeeling van hen (de Glocesters) den morgen voor ons vertrek
naar Irene opmarscheeren moest, en er een os voor hen geslacht
werd. Ze brachten n.1. een vierendeel daarvan aan hunne oude
bewakers.
Zaterdagsmorgens werd ons gevraagd of er lieden waren, die den
eed van neutraliteit wilden afleggen, de anderen zouden naar Ceylon
gezonden worden. Allen verkozen den neutraliteitseed en zoo werden
we laat in den namiddag naar Pretoria gevoerd en losgelaten na
dien eed te hebben afgelegd. Dit geldt echter alleen voor zoover we
burgers waren, want de Hollanders en Kaapkolonisten werden naar
de gevangenis gevoerd en bleven daar nog weken lang. ‘t Is niet
zeker of er van de laatstgenoemden nog niet enkelen in gevangenschap gebleven zijn.
Het hospitaal te Waterval bleef nog eenige weken in gebruik.
Later werd het kamp nog een paar maal door de Boeren veroverd
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en weder opgegeven, zoodat er niet vzel van overgebleven zal zijn.
Ten slotte nog de opheldering, die ik later van Ds. v. Gernet
kreeg, nadat deze Baron von Dalwich gesproken had, en die de
Boeren zuivert van de blaam van het schieten op ongewapende
krijgsgevangenen en op het hospitaal (want dit laatste was geraakt)
gelijk op de vorige bladzij beschreven is. Kapitein von Dalwich
was met zijn batterij, de achterhoede van een boerencommando
dekkend, den nacht te voren omstreeks vijf K.M. zuid van Waterval
langs getrokken, en was,’ altijd langs de Westergrens geopereerd
hebbende, niet op de hoogte omtrent de ligging van Waterval.
Hij had gemeend dat de trein versterking kwam brengen aan de
Britsche afdeeling , waarmede zijne voorposten in gevecht waren,
en beschoot ze daarom, Toen, de streek met den kijker doorzoekend, zag hij het kamp, dat hij voor Engelsch hield en daarom
onder vuur nam. Dit herhaalde hij, toen hij er later weder beweging zag. De beide Roode-Kruis-vlaggen op het hospitaal waren op
den afstand van 10 K,N. niet te zien geweest.
Gelukkig kan ik hier nog bijvoegen dat niemand door het kanonvuur gewond werd.
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12 Jul. 1572. Es geordonneert by den bailliu, burgemeesters
ende gerechte der stede van den Brielle, als dat van nu voortaen
zullen waken in vier poorten, te weten de Zuytpoorte , Noirtpoirte,
Kaeypoorte ende de Lange poorte, des daechs twee scutters in elcke
poorte, om toezicht te hebben upten vreemden luyden, die uuyt
ende inne de voorseyde stede passeeren, ende diezelve wel scerpelicken te exitmineeren van wair die commen ende om wat saicken
dat zyluyclen alhier te doen hebben, ende indien daer eenige zwaricheyt inne bevonden werdt , dezelve persoonen te bringen voir den
capiteyn van de wacht, diet alsdan zyne wacht es. Ende zullen
upte wacht commen smorgens te vijff uren ende daer blyven tot
de wacht affgaet. Ende dit up een boete van twaelff grooten Vlaems,
rechtevoert aff te panden, ten behouffve ende proffyte van den
wachters, die in de poirte waken.
Is noch geordonneert, dat de voorseyde burgemeesters, scepenen
ende raidten mit hen tweën daechs zullen ommegaen, visiteeren
ende beschouwen an alle poorten tot driemael sdaechs, om te bezien, dat dair goede wacht ende toezicht gehouden wordt ende
geen dronckenscap en gebuere.
28 Jul. 1572. Geordonneert by bailliu, burgemeesters ende gerechte der stede van den Brielle, dat allen burgers, diet zijn wacht
zal wesen ende angesproken wordt om ter wacht te commen, zoewel by dage als by nacht ende tsavondts ten zeven uren als den
stadthuysclocke geluydt zal zijn, nyet ter wacht en compt, zal
dairvoor gevangen ende in ysere geslagen worden ende noch
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gecorrigeert, anderen ten exempele, na gelegentheyt van der
saicke 1).
Noch zoe es geordonneert, dat allen burgers ende inwoenders
deser stede, die huysen hebben ende dair 2) uuytgetogen zijn, dat
zyluyden weder in huer huysen zullen commen binnen den tijt van
drie s> dagen naestcomende. Ende by gebreecke van dien zal men
de soldaten, die hem toegeleyt worden, besteden tot haere tosten
ende dat weder executeren an huerluyder gereeste goeden,
, 13 Oct. 1572. Alsoe tot kennisse gecomen es van den baílliu,
burgemeesters ende gerechte der stede van den Brielle, dat Mechelen
ingenomen es ende up dese landen gescheept zouden worden thien
duysent Waelen , onse vianden, die up tplattelandt zouden mogen
verbranden tcooren , dair staende in bergen ende schuyeren, ende
oick de stadt van den Brielle tonnen beleggen: soe es geordonneert
by den bailliu, oudt ende nyeuw gerechte der stede van den Brielle
ende mannan van leene slandts van Voirne, van wegen ende uuyten
name van den Genaden Heere den grave van der Marck, gourerneur over Hollandt, dat allen den landtluyden an dese zyde van
Vlackee binnen den lande van Voirne, Heenvliet, Abbenbrouck
ende Zuytlandt , alle huerluyder gedorssche cooren, als tarwe,
rogge, gerste , havere, boonen ende erweten, zullen bringen binnen
deser stede van den Brielle up zolders ende kassen, ende al1 tselve
cooren, dat zyluyden noch hebben staende in staepels ende schuyeren,
tselve eerstdaechs affdorsschen ende bringen binnen deser stede van
den Brielle, opdattet van onse vianden nyet verbrandt en worde
ende gebreck zouden mogen lyden van victuaelgie, ende dat men
dezelve landtluyden zal doen zolders ende kassen buyten huerluyde tosten.
17 Nov. 1572. Geordonneert by den bailliu, oudt ende nyeuw
gerechte der stede van den Brielle, tot voirderinge ende welvairt
van den coopmanscappen deser stede, van 4) allen coopluyden van
.~ I_--.
1) Deze ordonnantie werd 3 Jan. 1.573 ,,vernyeut”.
2) Dair is later doorgeschrapt en vervangen door: andere die.
3) Later veranderd in a&t.
4) In plaate van WNZ te lezen dat.
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binnen ende buuten, die alhier binnen deser

stede ende

lande van

Voirne cooren ende greynen coopen ofte vercoopen by de laste,
zullen leveren ende ontfangen van elck last coorens ende greyns,
die vercoft ende gecoft zullen worden, van nu voortan voir elck
last negenendertich sacken deser maeten : wairmede eenen yegelicken
van binnen ofte van buyten zal volstaen.
----. --. - .-

BRIELSCHE

ORDONNANTIES

BETREFFENDE DEN

VAN

1577

HUWELTJKEN

EN

1601

STAAT.

Den laatsten Aug. 1577 publiceerde de Brielsche Regeering de
volgende ,,Ordonnantie ende geboth vRn den huwelicken state”:
Alzoe den stedehouder van den bailliu met leenmannen van Voorne,
burgemeesteren ende g e r e c h t e deser
stede van den Briele tot
perhaeren grooten leedtwesen b e v i n d e n , datter by verscheytlen
soenen , burgeren ende inwoonderen deser s t e d e ende lande van
Voorne l) , merckelicke ongeregeltheyden werden gebruyct ende
gepleecht in versaemen ende vergaderen in den huwelicken staet,
ende dat vele perzonen, de pauselicke religie, die vóór de jegenwoordige veranderinge alhier in gebruyck geweest es, toegedaen
zijnde off hem veynsende zeere t o e g e d a e n t e wesen, ende zulcx
o n d e r tdexel v a n d i e n onbehoorlick ende z o n d e r v o o r g a e n d e
als in zoedanigen hoochwichtigen zaecke gewettich blijcken,
woonlick ende gantsch noodich es, te zamen loopen, hem gelatende
in heur consiëntiën off gewissen
bezwaert te wesen omme t o t
b e v e s t e n i s s e h e u r l u y d e r huwelick in der kercken ende d e christelicke vergncleringe.
v a n die van de gereformeerde religie te verschynen,
daeruuyt veele ende verscheyden geschillen oochmerckelicken staen te [rysen], ende in tyden ende wylen de wettige huwelicken ende kinderen uuytten onwettige zeer qualicken onderscheyden
zullen mogen werden, ende het den last ende het ampt van (de)
christelicke overheyt es in zulcke ende gelijcke ongeregeltheyden ,
1) Ik woorden: ,,ende lande van Voorne”,

zijn er door eene andere hand bijgevoegd.
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voor zoeveel des doenlicken es, te voorsien , ende alle ergernissen
ende zonderlinge tschoffieren ende schandaliseren van veele ‘goede
luyder kinderen, oick hpererie ende ontucht (oorsake gevende dat
den thoorn Goods des te heftiger over ons wert ontsteecken) te
voorcomen ende beletten, van gelijcken de boosheit van eenige
lichtvaerdige, godloose menschen te breydelen , die mitter daet
bewysen dat zy heuren spot mit de trouwe ende den heylighen,
huwelicken staete houden, ende onder den voorgaenden deckmantel ,
oick zonder kennisse off believen van haer ouders ende andere
naeste vrunden , hem zelffs uuthuwelicken ende, dat tergerste es,
zomwylen hem aen personen mit troubelofte verbinden, ende grotelick es te verduchten, datter vele, naer zy van hare boze, vleysschelick genegentheyden versaet zullen zijn, malcanderen zullen
mogen verlaeten ende haere heymelicke gemaecte trouwe lochenen
ende miszaecken : soe hebben de voorseyde 1) burgemeesteren ende
gerechte, naer rype ende lange beraetslaginge, desen angaende,
metten anderen gehouden, begerende den zwacken ende andergezinde personen te gemoete te gaen, ende nyemanden in haere
consiëntiën off gewissen te dwingen, by provisie ende tot anders
by zyne Excellentie off den heeren Staten slants verordent zal
wesen, gewilt ende geboeden, willen ende gebieden :by desen, eerst
dat alle persoenen, burgeren off inwoonderen 2) deser stede, van
wat qualiteyt , wesen off gesteltenisse die zijn, rijck off arm, niemant uutgesondert , die totnochtoe als onder den bandt des
huwelicx by den anderen geseten ende mit malcanderen in gemeenschappe van bedde ende huyshoudinge geleeft hebben, binnen den
tijt van acht dagen eerstcommende, gehouden zullen wesen in
persone te verschinen voor Lenert Benoy ende Willem Willemsze
apteecker, als daertoe mitz desen specialicken gestelt ende gecommitteert, ende voor denzelven te verclaeren, dat zy elck den
anderen houden voor geëchte luyden, ende over zulcx aldaer te
bekennen die trouwe ende beloften, die zy malcanderen over ende
1) Door eene andere hand is hier bijgevoegd: ,,stedehouder , leenmaunen”.
2) Door een latere hand is na ,,inwoonderen” ingevoegd : ,,te landewaert off in.”
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weder gedaen hebben, omme d a e r v a n behoorlicke notule ende
register gehouden te werden ; ende dat gedaen zijnde, dat dezelve
gehouden zullen wesen binnen gelijcken ti$ te doen zeeckere drie
proclamatiën, tzy des Zonnendaechs in der kercken, ofte des
Zaterdaechs 1) van deser stede, naer voorgaende clockgeslach ,
tot elcx keure ende electie, up peyne dat deghene, die des onwillich ware bevonden, voor die eerste reyse zal verbeuren thyen
gulden, ende voor de tweede reyse, naer behoorlicke vermaningeI
hen van wegen den offitier ofte den voorseyJen gecommitteerden
gedaen , twin tich gulden, ende dit al ten behouve van den voorschreven offitier deser stede ende den aenbrenger, elch 2) een
derdendeel; voor de derde reyse, naer gelijcke vermaninge, van
ten eeuwigen daegen uut deser stede ende de vryheit van dyen
gebannen te werden 3) ; ordonnerende ende belastende by desen
allen ende eenen yegelick, van wat state, qualiteyt ende conditie
hy zy, dat zy upte voorseyde proclamatie heure redenen van oppositie, tzy van onwetticheit van huwelyck, naerderheyt van graeden,
voorgaende beloften off andere, ten langsten binnen den tijt van
achte daegen naer tlaeste gebodt, voor den voorseyden gecommitteerden gehouden zullen zijn te commen verclaeren, ende binnen
een maent daernae heure actiën voor 4) schepenen deser stede te
intenteren ende vervolgen ende te verwachten uuytinge van rechten,
up peyne dat allen ende eenen yegelick, present ende in den
landen, zijne Excellentie toegedaen zijnde, heure residentie houdende, naer expiratie van dezelve tijt, gehouden zullen werden van
heurluyder actiën ende oppositiën, die zy hadden moghen intenteren ende verclaeren, versteken te wesen, gelijck dezelve by desen
voor nu gelijck a!sdan versteken, ende elcx van hem een eeuwich
zwigen ende silentium wert geïmponeert.
Willen ende gebieden voorts, dat alle deghene, die hem van nu

1) Eier zal moeten worden ingevoegd: upt stctdthugs,
2) Te lezen: eZck.
3) 1. m. staat als bijvoegsel: ,, mitzgaders uuyten lande van TiPoorne”,
4) Tusschen UOOY en schepenen is gevoegd leenmannen ofte.
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voortsaen tot den voorseyden huwelicken staet zullen begeren te
begeven, volgende voorgaende gebodt, van wegen de overheit deser
stede gedaen, mit heuren oulers, naeste vrunden ofte voochden voor
den voorgenomden gecommitteerden gehouden zullen zijn te verschinen alle Zaterdaegen upt stadthuys ofte in de secretarye deser
stede, ende hem nopende tgeven van haere voorseyde geboden hen te
gedragen als vooren, up gelijcke peyne pecuniële ende bannissement,
Ende de voorgaende geboden, zulcx als boven gegeven ende
gedaen ende niet wede(r)oupen, noch geen beletzel bejegent zijnde,
zoe zullen alle personen, hem begerende in den echten state te
begeven, gehouden wesen hem binnen achte daegen daeraen ten
langsten ordentelick van de dienaren des Woorts in der kercken te
zamen te doen geven, oft zullen de andere, die, als geseyt es,
hemzelver daerinne bezwaert zullen bevinden, gehouden wesen binnen
den voorseytlen tijt te verschinen voor de overheyt der voorseyde
stede, ende aldaer te versoucken dat een yegelijck zulcx als voor(e)n
versteken ende een eeuwich zwigen geïmponeert, ende dat mitzdyen
huerluyder trouwe voor wettich verclaert ende hem daervan acte
verleent zal werden, omme tot elcx verseeckertheyt in de secretarie
geregistreert ende te boucke gestelt zal 1) werden, ende dit al up
peyne zoe wie hem, volgende tgunt voorseyt es, niet en reguleerden,
dat zy voor die eerste ende tweede reyse die voorseyde X ende XX
gulden respective zullen verbeuren, ende voor de derde reyse ten
eeuwigen daghen uut 2) deser stede ende de vryheit van dien gebannen zullen werden.
Verbiedende voorts allen secretarysen, notarysen , tabellioenen
ende andere openbaire persoenen, tzy buyten off binnen deser stede,
jegens den innehouden van de voorseyde geboeden, te staen over eenige
huwelicken off eenige acten off contracten diesangaende te maicken
off te beschryven, up peyne van voor deerste reyse zeeckeren tijt,
tot verclaringe van die van den gerechte, van haeren dienst verlaeten, ende voor de -1Ie reyse van denzelven haeren dienst gansseIn

plaats van zat te lezen te.
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licken affgestelt te werden, ende oock allen anderen personen,
bevonden zijnde jegens de voorseyde ordonnantie met raet ende
daet gedaen te hebben, up arbitrale correctiën.
Den 12den Jan. 1601 werd ,,noopende tvergaderen in den huyelicken staete” het volgende gepubliceerd :
Alsoe hoe lancx hoe meer d’ordonnantie, gemaect opt tvergaderen in den heyligen echten staeten, nyet alleen zeer geïnfringeert
wert, maer oock geheel hoe lancx hoe meer vervalt ende d’observantie van dyen wert naegelaeten: soe es by burghemeesteren, oudt
ende nyeuwe gerechte van nyeus geordonneert ende gestatueert ,
ordonneren ende staetuëren mitz desen, dat van nu voortzaen, in
conformite van voorgaende ordonnantie, alle degene, die hen in den
echte staete willen begeven, sullen compareren opt stadthuys deser
stede vóór Cornelis Lodewijcxte Arckenbout ende Willem Heyndricxze
Coesvelt, commissarissen, hyerthoe by mynen heeren gecommitteert,
in de camer daerthoe geordonneert, omme aldaer haere huyelicxe
proclamatiën aen te doen teyckenen, tot welcken eynde d’voorseyde
commissarissen, ofte eene derselver, ordinaris alle Saterdage haer
sitplaetze in de voorseyde camer sullen houden den tijt van twee
geheele uren, als van twee tot snachternoene den vyer uren, binnen
welcken tijt dengenen, die haer alsoe aengeteyckent willen hebben,
sullen moeten verschynen , op peyne wie nae d’voorseyde geprefigeerde tijt quaeme, dat hy 1) voor die weecke geen beurte ende de
patiëntie sullen moeten hebben, sonder dat d’voorseyde commissarissen , ofte yemant van hen beyden, int compareren omme
d’huylicken als vooren aen te doen teyckenen, in hare huysen ofte
op andere plaetzen als in de voorseyde camer opt stadthuys sullen
mogen dispenseren, maer sullen moeten comen ter geordineerde
plaetze, op peyne dat de voorseyde comparitie van nul ende onwaerden gehouden sal werden. Ende wie hyerinne onwillich waere,
sal verbeuren de boete, by de voorseyde ordonnantie gestatueert ,
IT. DE JAGER.
te appliceren als aldaer es verhaelt.
1) Te lezen ,,sy”.
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THIERRY DE LYNDEN
ÉTAIT-IL BâTARD?

Réponse á M. le Baron Adhémar von Linden
par le chevalier C. de Barman.

Pro veritate et gustitia.

Vers l’année 1519 apparait a Liége un gentilhomme âgé de vingtdeux ans nommé Thierry de Lynden. Le surnom de Gelderman
qu’on lui donne parfois, décèle son origine gueldroise. Pauvre,
ou p e u s ’ e n faut, ce gentilhomme contracte successivement deux
mariages, qui le placent, le second surtout, clans une belle situation de fortune. Les princes-éveques n’hésitent pas a lui confier
d’importantes fonctions ; e t quand il meurt en 1566, il a pu voir
l’un de ses fils entrer comme chanoine noble a l’illustre chapitre
de Saint-Lambert, pour en devenir plus tard le doyen.
Un siècle
après, les descendants de Thierry de Lynden occuperont, comme
comtes de Reckheim, un rang distingué dans l’aristocratie de
l’empire.
Ce personnage qui est-il ? D’où vient-il? A quelle famille
doit-on le rattacher?
Dans un article qui ne comprend pas moins de 89 pages, (,,De
Navorscher” 1900) M. le Baron Adhémar von Linden prétend démontrer que Thierry serait un batard, et notamment le fils naturel
de Robert Ier comte de la Marck e t d’Arenberg, mort en 1541.
Les conclusions de M. von Linden sont-elles fondées? L’examen
de cette question fera l’objet du présent travail.
Quiconque possède quelque notion des moeurs du xve ou du xvie
siècle, quelque habitude des documents de l’époque, s’étonnera tout
1901.
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d’abord qu’il ait fallu à ,M. von Linden de si lougs développements,
de si subtils raisonnements, pour aboutir à la cowtatation d’un fait
que les a c t e s contemporains énoncent d’ordinaire avec la plus
brutale franchise ; et il n’adtnettra les théories de l’auteur que si
réellement elles s’imposent avec tous les caractères de la logique
la plus serrée, ou si les faits dévoilés se refusent à toute autre
interprétation.
Nous verrons ce qu’il faut en penser.
Mais auparavant , il importe de dégager notre discussion de
toute équivoque. L’auteur a intitulé sa noticc: ,,Der Schlüssel zu
den Fälschungen in Butkens’ Annales de la maison de Lynden.”
11 est entendu qu’en procédant a la réfutation de M. von Linden,
je ne pretends nullement tlonner un brevet de véracité aux ,,Annales
de la maison de Lynden.” Depuis longtemps, en effet, le crédit
de ce livre est ébranlé. Tout le monde sait qu’il contient des
documents apocryphes, falsifiés, ou sitnplement altérés; qu’on ne
peut, dès lors, s’en servir qu’avec la plus extreme prutlence. Pas
Malgré ses défauts, pourtant, il n’est
d e c o n t e s t a t i o n 1;1 dessus,
pas dépourvu de toute valeur. On y rencontre
vrais , qu’on chercherait vainemen t ailleurs.
permettons rl’y avoir retours , nous ne ferons
M. von Linden, qui lui-même n’hésite pas a

des renseignements
Et si nous nous
qu’imiter en cela
y faire de larges

emprunts.
Avant d’entrer en matiere, je tiens Li. renclre a la loyauté et à
la bonne foi de M. von Linden le plus sincere hommage. La
longue et minutieuse enquete a laquelle i l s e livre d e p u i s t a n t
d’années , les nombreux documents qu’il réunit à si grands frais,
prouvent,
qu’il poursuit avant tout la recherche de la vérité. Malheureusement , il est mal préparé a ce genre de travaux ; il n’a
qu’une vague notion de la critique historique ou, du moins, il ne
sait pas s’en servir. Sa méthode & lui, on peut hardiment la
nommer la méthode imaginative, puisque l’imagination seule en
fait tous les frais. Les graves erreurs dans lesquelles cette méthode
vicieuse
devait fatalement entrainer l’auteur, feront l’objet de notre
premier chapitre. On y verra comment, à chaque instant et sans
qu’il s’en doúte, M. von Linden franchit la ligne de démarcation
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qui devrait toujours séparer net la conjecture
de la certitude.
Ensuite, dans un second chapitre, nous étudierons l’origine de
Thierry de Lynden par un examen critique des sources connues
jusqu’ici.
1.
T HIERRY

d’ap&

DE

l a mdthode

L YNDEN

imagìnative.

1. Sa naissance.
,,Thierry de Lyntlen naquit en Guelclre, probablement au château de Mussenberg, en 149’7. 11 était fils naturel
de Robert 1 de la Marck et d’dreuberg, qui & cette epoque résidait en Gueldre.
Le ch&teau de Mussenberg était alors la propiété J’Etienne de
Lynclen marié avec Walburge de Bronchorst.
L’empereur Maximilien avait envoyé vers ces contrées une armée
pour combnttre Charles d’Egmond, dut de Gueldre. Les frères
Everard et Robert de la Marck en faisaient partio.
Or, nous savons par ,,les Annales de la maison de Lynden” que
Robert de la Marck vint au château de Mussenberg, chez Etienne
de Lynden , avec lequel il était parent par sa femme. Des rapports suivis s’établìrent ensuite entre eux.
D’autre part, on sait positivement que Robert eut en Gueldre
une fille illégitime nommée Maximilienne, qui fut mariée plus tard
à Charles de Gueldre, bâtard de Charles d’Egmond (Der Schlüssel
p. 71). 11 est donc certain qu’il a eu une liaison avec une dame
gueldroise. Et puisqu’ une enfant est née de cette liaison, rien
n’empcche qu’il en soit nés d’autres, car le séjour de Robert en
Gueldre s’est prolongé jusqu’en 1507. Connait-on d’ailleurs par
documents les noms de tous les enfants bâtards 3
Qu’il faille très probablement chercher la dame en question dans
la maison d’Etienne de Lynden, cela résulte de l’ensemble des
circonstances et des déductions formant le fond du travail de M.
von Linden.”
Tel est, si se ne me trompe , le résumé fidele de la these soutenue par mon contradicteur. Nous commencerons par la dégager
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provisoirement de toute cette derniCre série de preuves, que neus
pourrions nommer les preuves morales, en nous réservant de les
examiner ci-apr ès. N’envisageons , pour le moment, que les circ o n s t a n c e s d u sbjour de Robert en Gueldre et ses rapports avec
l a famille d e Lynclen.
Sans doute, ces circonstances, supposC qu’elles soient
exactes, éta,bliraient la possibilité de relations illicites avec
de Lynden ; mais il resterait à fournir la preuve ou tout
l’indice de leur réalité. A posse ad esse 92on ualet illatio

reconnues
une dame
au moins
!

Est-il bien vrai d’ailleurs que les circonstances soient telles que
l’auteur les présente? Tbierry est né vers ma,i 1497. Sa conception
remonte donc :I l’aunée 1496. Or, Robert de la Marck et son
beaufrère Josse vicomte de Montfort ne furent envoyés en Gueldre
q u ’ a p r è s l e siége d’Erckelenz (,, D e r Schliissel” p . 6 9 ) . E t c e
siége eut lieu, non pas en 1496 comme M. von Linden l’avance
l a possibiZit.4 meme
erronément , mais en 1498 l). P a r conséquent
de la paternité illégitime en question n’est pas Btablie, sans compter que Robert, marié seulement depuis 149.5 2) aurait été bien
pressé de trahir la foi conjugale.
Une autre objection, non moins grave, s’6leve contre l a t h e s e
de M. von Linden. Robert a eu en Gueldre une fille naturelle,
qui d’apres lui aurait dté la steur naturelle de Thiery. Comment
se fait-il a l o r s q u e celui-ci porte l e n o m e t l e s ames d e s d e
Lynden, e t telle-la,, le nam et les ames d e 1:~ Marck d’Arenberg
(Der Schliissel p. 71 , note 2). Pourquoi cette différence?
En vérité tout cela est incohérent et invraisemblable.
Quoi qu’il’ en soit, je me borne à constater que, sur le point
fondamental de sa these, 06 u n cow2mencewze~2t de preuve , un in
dice, un simple mot eut été indispensable, M. von Linden ne pro-

1)

Annsles Novesienses dans

IIARTENE E T

DUBAND

TTeterunl

faumentorum a m p l i s s i m a colleclio, t . TV, p . 6 2 9 ; ChroGque

l e s Publications d e la SocieZb hisforiqw Iie Naestricht,
COMRLET,
Urkundenbuch, t. IV, p, 601.
2) Baron de Chestret de Haneffe

scrLptoruna

e t

mo-

d e P e t e r Trecpoei clans

t. VII (1870)

p.

9 1 . LA-

Eistoire d e la m a i s o n d e i a M a r c k , p. 127.

.
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duit absolument rien. 11 arrive les mains vides, mais la tète peuplée de visions.
Rien d’ailleurs ne découvre mieux la misère et I’inanité du système de M. von Linden J que cette ignorante qu’il est obligé de
confesser au sujet de la mère de Thierry. Qui va-t-il accuser de
la faute imaginaire? Sera-ce la femme d’Etienne de Lynden , sera-ce
sa fille, sera-ce peut-être uno parente qui habitait sous le même
toit (Der Schlüssel , pp. 72, 73) ?
C’est bien à Walburge de Bronchorst, qu’il voudrait jeter l’oprobre, mais il n’ose. Visiblement il recule devant cette suprême
effronterie. Peut-être s’est-il aperçu qu’en souillant la mémoire
de Walburge J il atteignait du mêtne coup tous ses autres descendants, les nombreux comtes et barons v,an Lynden , qui fleurissent
encore en Hollande !
11 est vraiment heureux pour l’honneur de Walburge, que son
fils Thierry fût $gé d’au moins un an, quand elle fit la connaissance de Robert!
2 . L e secret d e s a naissance. A deux reprises (Der Schlüssel ,
pp. 66 et 73) M. von Linden affirme que la naissance de Thierry
,
fut tenue cachée jusqu’en 1507.
Quel délicieux échantillon de la methode imaginative ! Seulement
M. von Linden a tort de s’arrêter en si beau chemin. Qu’il me
permette de compléter ici ses révélations: Thierry de Lynden eut
pour nourrice la chambrière même de Madame de la Marck, Kaatje
van den Leugenpolder, qui elle aussi avait été débauchée par son
terrible maître !
J’en fournirai les preuves des que M. von Linden aura produit
les siennes.
3. Les soins patewaels de Robert de l a Marck. Un puissant
argument en faveur de la these que je combats J - s’il avait la
moindre valeur, - ce serait l’affection vraiment paternelle dont
Robert de la .Marck ne cesse de prodiguer les marques à Thierry
en toute circonstance. Je dois convenir que mon contradicteur
l’exploite habilement. 11 est tellement imbu de cette idée J qu’il la
reproduit à tout bout de champ sous des formes diverses. Tantôt

,

’
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ce n’est’ qu’un .,profond intérêt” (p. 17); des ,,relations intimes,
même les plus intimes”, (p. 10); ici des ,,peiues éuormes”, 1; des
5 ,,soins p s t e r n e l s ” , que sais-je encore (pp. 53, 54, 65 , í’l); enfin 7
son imagination s’&chaufYant
de plus en plus, il Uche le grand
mot: ,,un père, s’écrie-t-il, peut-il faire davantage, même pour un
,,fils légitime, que Robert 1er de la Marck et d’iirenberg n’a fait
,,pour Thierry de Lynden ; et ces sacrifices désintéressés ne sont-ils pas
comme une ,,reconnaisance quasi publique de sa paternité ?” (p. 79).
Que M. von Linden me le pardonne ! Mais en lisant ce retentissant passage, j’ai involontairemeut pensé 2~ ces menteurs invétérés
wi 9 à force de répéter leurs bourdes , fioissent par y croire
eux-mêmes.
Ne nous laissons pas éblouir par cette fantasmagorie de mauvais
aloi, et allons résolument au fond des choses.
Les documents authentiques ne nous montrent que deux circonstances où l’on constate entre Robert et Thierry des rapports personnels : 1’. Thierry de Lynden fut chatelain de Mirwart pour
Robert de la Marck, seigneur de ce lieu. Combien de temps l’a
t-il-été? Fort peu sans doute, car il n’est signalé comme tel que
d a n s un seul acte, en date du 31 Juillet 1535 (Der Schliissel,
p. 29). 2’. Robert de la Marck intervient, de même que son fils
Robert 11, a u contrat d e mariage conclu en 1532 entre Thierry
de Lynden et Marie d’Elderen 1). Mais comment y intervient-il?
Est-ce à titre de donateur, comme sa prétendue paternité lui en
mposait l’obligation ? Non, c e f u t s i m p l e m e n t peur offrir aux
parties contractantes l’hospitalité de sa somptueuse detneure et
l’honneur de son intervention, chose si haut prisée à cette époque.
Qu’y a-t-il là d’extraordinaire, étant dounés (et M. von Linden
le sait mieux que personne) les
entre les la Marck et les Lynden
Oh! je le sais. M. von Linden
et il n’ hésitera pas cette fois,

1) ,,Anuales

liens de parenté et d’amitié créés
par le premier mariage de Thierry?
invoquern encore d’autres relations,
pour les besoins de la cause, à

de la maison de Lynden”. Preuves, p. 96,
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aller les puiser dans ,,les Annales de la maison de Lynden”, ce
livre abominable pour lequel il n’a que du mepris.
Je serais en droit de lui opposer ici une fin de non-recevoir et
de rejeter un témoignage aussi suspect. Je n’en ferai rien pourtant, car la vérité ne m’effraie pas, je l’appelle, au contraire, de
tous mes voeux. Admettons donc, - je dirai tout à l’heure
pourquoi , - que ce fut sur les conseils de Robert de la Marck
qu’ Etienne de Lynden reprit son fils de Cologne pour l’envoyer
aux études a Louvain. Acceptons meme encore que ce fut sur la
recommandation de Robert que Thierry vint ti, Liege à la tour du
prince-évêque Erard de la Marck. Mais alors il faut admettre également les raisons alléguées par Butkens. Choisir ce qui convient et
rejeter ce qui gêne est un systême commode. Reste à savoir s’il
est sckntiíique. Or, cela résulte du contexte , en donnant à Etienne
de Lyndsn et à son fils des marques d’intérêt , Robert de la Marck
ne faisait que reconnaitre des services reçus. Ce fut, en effet, par
l’intermédiaire du premier, que Robert de la Marck parvint à
recruter en Gueldre un noyau de partisans à l’empereur Maximilien,
ce qui lui valut la faveur de celui-ci.
Ayant ainsi passé en revue la liste complete des relations personnelles que l’on a pu découvrir entre Robert et Thierry , je demande à tout I historien sérieux, que dis-je, je m’adresse à tout
homme de bon sens: M. von Linden était-il en droit de tenir le
langage signalé plus haut?
L’ ,, affection paternelle” est donc encore une de ces brillantes
bulles de savon, qui amusent les enfants, mais qui crèvent dès
qu’on y touche.
4. La fortune de Thierry de Lynden. S’il est vrai que rien n’est
brutal comme wz chiffre, il faut convenir , d’un autre côté, que
rien n’est dangereux comme des chiffres; car, pour peu qu’ils soient
maniés avec habileté , on peut leur faire dire à peu près ce que
l’on veut. Telle fut la réflexion qui me vint en lisant les six pages
que M. von Linden dans son paragrafe 4 consacre à l’examen de
la situation financière de son héros et où il formule la singuliere
conclusion que voici : ,,Durant son premier mariage avec Catherine
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:,de la Marck alias le Pollain, Thierry n’avait aucun actif, mais il
,,était grevé d’un passif assez considérable; d’où l’on peut conclure
,,avec certitude que la liquidation de sa part héréditaire n’a été
,,qu’une
chose illusoire, une audacieuse invention des compilateurs
,,des Annales.”
Ce que vaut cette déduction de M. von Linden, on le saisira
par cette simple remarque, que Catherine était veuve d’8drien de
Fraipont dit de la Boverie. Le contrat dressé en 1509, a l’occasion
de ses premières noces, est connu et prouve que cette dame avait
été dotée assez avantageusement. West-il pas évident que les biens
qu’elle rcçut, entrerent aussi, pour l’usufruit tout au moins, dans
la seconde communauté conjugale l)? Et M. von Linden n’en tient
aucun compte! Que signifie donc ce calcul qui le montre en passif?
Cela ne serait encore qu’une peccadille. Mais les documents
invoqués par l’auteur ont l’inconvénient de prouver absolument!
le
contraire de ses conclusions.
Quelle idée M. von Linden se fait-il de ce qui aurait diL former
la part
résultat
jeter un
ci nous

héréditaire de Thierry ? Pour arriver sur ce point a u n
quelque peu raisonnable, ne devait-il pas tout au moins
coup d’ceil sur la fortune présumee de ses paren& ? Ceuxapparaissent-ils donc comme de si grands seigneurs? Loin

de là ! Etienne de Lynden , cadet de famille, n’avait pour apanage
que le bien de Mussenberg, qui, s e l o n t o u t e apparente, n’était
pas même une seigneurie, et dont le chateau formait probablement
le lopin le plus apparent. Or, veuillez tenir compte de ce que,
dans tous les pays, le droit d’ainesse réservait a l’ainé, partagez
le reste en trois ou en cinq s), et dites-moi si la part de Thierry
devait être considérable.

1) Cela résulte d’ailleurs positivement d’un jugement reudu por les echevies de
Liége le 16 Octobre 1630 (no 28 fol. 20 vo) par lequel on reconnait ;i Dirick de
Linden le jouissance des biens donn& en dot & Catherine le Polain et B feu Adrien
de Fraipont, son premier mari.
2) Trois fils d’Etienne de Lynden sont connus authentiquement. D’après les ,,Annales” il eut en outre deux filles. Qui sait m4me s’il n’a pas eu encore plus d’enfants?
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Mais cette part, quelque maigre qu’elle fût , lui est encore contestée : il doit se chamailler pour l’obtenir, et quand les deniers
lui en sont finalement comptés en 1528, il en fait le remploi en
achetant la terre de Mativa ou de la Boverie, pros de Liége.
Voilt’L ce que nous savions par les ,, Annales” (p. 241) et voilà
ce que les recherches de M. von Linden viennent confirmer d’une
manière éclatante, puisqu’elles nous apprennent que le tiers de
Mativa fut acheté le 13 Juillet 1529, pour la somme de 500
florins d’or !
D’autres remarques seraient à présenter sur ces pages de M. von
Linden. Nous les omettons pour ne pas allonger ce travail. La
situation de fortune d’unc personne n’a d’ailleurs qu’un rapport
fort éloigué avec la question de savoir si cette personne est de
naissance légitime ou non, Ce que nous en avons dit doit suffire
pour montrer qu’on ne peut jamais accepter sans contrôle les
appréciations imaginatives de l’auteur.
5 . L a seipeurie d’0thée. Si l’immortel Cuvier, au moyen de
quelques débris, a pu reconstituer des animaux entiers, dont
l’espèce a disparu du globe; si l’illustre Champollion par la péaétration de son génie a su déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens,
faut-il s’étonner que M. le Baron von Linden, clans la banale histoire de l’achat et de la vente d’une seigneurie, soit parvenu à
découvrir le secret de la haissance de T hierry de Lynden ? Ne
disposait-il pas, à eet effet, des ressources intarissables de la
méthode imaginative?
Mais ici j’éprouve certain embarras. Tandisque M. von Linden
n’a eu qu’& puiser dans le vaste arsenal de ses documents , j’en
suis réduit, pour le combattre, à me servir de ses propres armes.
Or, ces documents, je ne les ai, pour la plupart, pas vus; je n’en
connais que ce que M. von Linden veut bien noug en montrer.
) Sans doute il les interprête fidèlement et de bonne foi ; mais possède-t-on encore la vision nette des choses, quand on est sous
l’empire d’un systeme préconçu ?
Grace & ces documents, complétés par mes propres recherches,
il. me sera néaumoins possible de reconstituer une page interessante
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de l’histoire de la seigneurie d’0thée. Certes, il y reste encore des
points obscurs, des renseignements à désirer, mais je n’ai pas ici
l’obligation d’être complet. 11 me suffit de montrer que dans toute
cette affaire, pourtant si simple et si claire, 1X von Linden n’a VU
que du feu, et que les conclusions qu’il prétend en tirer sont à
l’antipode de la vérité.
Située a deux lieues et demie de Liége, la seigneurie d’0thée
formait une enclave dans la principauté , et rclevait en fief des
archevêques de Cologne. Le prince-é:êque de Liége n’y exerçait
aucune juridiction temporelle. Les échevins d’0thée allaient en
appel à Aix-la-Chapelle.
Vers l’année 1540 cette seigneurie se trouvait en possession
d’Eustache de Straile, qui l’avait héritée de son père , aussi nommé
Eustache, et décédé en 1488 (non en 1507, comme le dit M.
von Linden).
Eustache avait épousé en 1507 Marguerite de Hosden, fille de
Jean seigneur de ce lieu. Dans leur contrat de mariage, dressé
le 7 Décembre de la même année l), nous voyons que le futur apporte, en premier lieu , ,,la haulteur et seignorie d’0thée avecque
,,unc homaige de fieffs environ de chinquante hommes, là il y at
,,vuyt ou neuff plain fieffs, avec les eens en grains (3) et oeff le
,,dimengne apres le saint Andrier lapostle, et à Noiël les eens et
,, chappons j et les rentes 2, la Chandelleur vaillant très bien deux
,,cents postulars de Hornes, par an, lequel seignorie on tient en
,,fief de monseigneur l’archievesque de Colongne.”
11 est k remarquer quc, ni dans ce contrat, ni dans les actes
dont nous aurons k connaître plus loin, il n’est jamais question
clu chdteau
d’othée, lequel pourtant se trouvait au centre de la
seigneurie et qui était habité par la famille de Straile. Ce château était-il distinct du fief du Cologne, comme cela se voyait
ailleurs? Je n’ai aucune raison de le croire. Une autre explication

1) C e contrat
tio 26, fol. 84.)

fld

approuvé aux êchevins

de Liége (couvenances

e t testaments,
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me semble plus probable: le château aura constitué le douaire de
Catherine de Seraing , mère d’Eustache de Straile 1).
Quoi qu’il en soit, vin&ciuq ans s’étaient écoulés depuis l’avénement (1515) de l’archevêque Herman de Wied au siège de
Cologne, et messire Eustache ne lui avait pas prêté l’hommage
féodal ! Etait-ce négligence , avarice , astuce , mauvais vouloir ou
tout autre motif? Peu importe 2). Le fait est que par suite de
cette omission la seigneurie d’othée, en vertu du droit féodal, était
tombée en commise 3) et que l’archevêque pouvait en disposer à
son bon plaisir. Se voyant donc en daager d’être expulsé de son
domaine , que fait Eustache de Straile? Sans le consentement de
sa mère toujours en ‘vie, peut-être même à l’insu de toute sa
famille, il passe un contrat de vente au profit de Thierry de

1) Le contrat de mariage d’Enstache de Straile et de Catherrnc de Seraing, conclu
d’sprès Lefort le 10 Janvier 1486, eut pu sans doute nous renseigner sur ce point
important, malheureusement neus n’avons pu le retrouver.
9) C’eet une des manies de la méthode imaginative de vouloir
les plus insondables. Ecoutez les déductions de M. von Linden:
Thatsachen, dass die Herrlicheit Othée gegen 150 Jahre im Besitze
Strail war, dass sie der einzige Besitz der Eustachius van Strail
zwei Sbhne sus eeinem Ehe mit Margaretha van Hosden

scruter les choses
,,Angesichts der
der Familie Van
bildete, und dass

vorhanden waren, ist man,

unter I\ormalen Verhaltnissen,
gezwungen zu behaupten, daas es deesen imperative
Yflicht gewesen ware die Xeubelehnurg
nach zu suchen, soweit dies von ihm abhii,ngig sein würde, da er hiedurch die Zukunft
seiner beiden Söhne zu sichern in
der Lage gewesen ware. Er thut es aber nicht, sonder depossedirt Seine
eigene
Söhne durch einen Herrlichkeitsübertrag zu Gunsten des Dierick van Linden der
mit ihm weder durch Verwandschaftsnoch dureh Freundechafftebande liirt ist.
h%ae

derartige

schliessen.

Handlungsweise

,,(Schlüssel,

lüsst

muf

e c n s t e

und nz&htige Bezuegunvgr@nde

p. 62). M. von Linden raisonne comme si Eustache de Straile

arait &té un homme parfait, un père aecompli, et naturel!ement il trouve sa conduite
inexplicable E n fait, q u ’ e n savons-nou3? Eustache óteit-il doué d’intelligence ou
faible d’esprit ? Etait-il de volontl ferme ou sans caractere? Sobre ou ivrogne?
Bon óponx ou libertin ? 11 faut bien se résigner à ignorer ce qu’il est impoasible de
découvrir. La seule chose certaine, c’est que pendant 25 ans il reste eu défaut de
satisfaire & ses obligations féodales, et cela ne prouve pas pour lui.
3) La déclaration de commise fut-elle prononcie et notifióe par un jugement de la
tour feódale de Cologne? 11 y a lieu de le croire.
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Lynden l). Celui-ci, de son côté, soit avant, soit apr&s (car on
l’ignore) , agit auprès de l’archevêque de Cologne, par l’intermédiaire du prince-évéque de Lisge et de ses amis, et obtient effectivement l’investiture féodale de la terre. d’Othée, le 23 Septembre 1540.
Arrêtons-nous un instant pour relcver ici une premiore bévue de
M. von Linden. Dans une déclaration de la meme date, Thierry
s’exprime en ces termes: ,,Ich Dietherich vonn Linde doin kunt
,,unnd bekennen hiemit gegenn aller menniglich, als der hochwir,,digst furst und herre, herre Herman, ertzbischof zu Collen, unnd
,,churfurst , etc., mein gnedigster herre, mich umb mein, meinen
,,herrenn unnd freuntschaft underthenigst bits willenn mich mit
,,seiner churfurstlichen gnaden ubergebenn und durch nit entfen,,gnis heimgefallen lehen”, etc.
Pourquoi en prieres servìles , demande M. von Linden, Thierry
avait-il droit , oui ou non, til recevoir l’investiture? (Der Schlüssel,
p. 64).
A Ia premeire question, je répondrai qu’il faut être absolument
étranger & la littérature du moyen “ge, pour voir de la seruilité
dans une formule usuelle de respect et de politesse.
Sur la seconde, il est ti, remarquer que l’archevêque n’était
obligé, en quoi que ce soit, de tenir compte du contrat conclu
par un vassal infidele. Qui sait même si l’archevêque a eu la
moindre connaissance de ce contrat ? De toute façon, il s’agissait
pour Thierry de mettre en auvre le plus d’influences possihle afin
d’obtenir 1’adhCsion du prélat. 11 le déclare ingénument et sans
détour. Mais quelles sont ces influences, quels sont ses amis ?
M. von Linden, la méthode imaginative aidant, les decouvre ti
l’instant : ,,Dariiber kann nicht der geringste Zweifel bestehen, da
,,hierunter Seine sonstigen Lehensherren zu verstehen sein werden.
,,Dieselben sind, wie aus dem Inhalt dieser Arbeit hervorgeht ,

1) L’acte de vente n’e& pas conuu par aan texte. Son cxistence toutefois est attest&
par un jugement du 30 Janvier 1561, enregistr6 aux échevins de IJiege, no 53, fol.
119 vo, et analysé par M. von Linden,

p.

61,
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,,Everard von der Marck & von Arenberg, und dessen Bruder
,,Robert, dan Everard van der Marck Furst-Bischoff von Lüttich,
,,und dessen Nachfolger , Cornelius van Berghes.”
L’acte vise le prince Corneille de Berghes, c’est incontestable.
Mais M. von Linden oublie-t-il donc qu’ Everard de la Marck , le
grand maïeur de Liége, était mort depuis 1531, et le cardinal de
la Marck, depuis 15383 Ou bien ces peraonnages sont-ils ressuscités pour faire plaisir à Thierry?
N’insistons pas. 11 est permis d’avoir une distraction quand on
a tant d’imagination.
L?acte d e vente consenti
par Eustache de Straile à Thierry de
Lynden constituait-il un titre bien solide? La réponse juridique
à donner à cette question est telle-ci : sans doute, eet acte quel
qu’il fût liait le vendeur
l), mais ce dernier ne pouvait transmettre
à son acheteur plus de droits qu’il n’en avait lui-même. Or, quand
n o u s v o y o n s l a mere, le fiere , la veuve et le neveu du vendeur
entres successivement en lice contre Thierry de Lynden ou contre
Philippe et Guillaume de Hamal, ses représentants, pour leur disputer la possession de la seigneurie d’othée, il faut bien se rendre
à l’évidence et convenir que l’acte de veute de 1540, soit qu’il ne
comprît pas le château, soit qu’il fût entaché d’un vice quelconque,
était un titre imparfait, contestable et litigieux, quine pouvait conférer à l’acheteur aucune possession paisible. 2)
Aussi, peu de temps ne s’était pas écoulé, que d&jA Thierry de
Lynden se trouvait sous le coup d’une action en revendication ou
d’une action possessoire de la part de Catherine de Seraing, second6e par son autre fils, Jean de Straile. Le proces iû t plaidé à
Cologne, mais sans succes
pour les demandeurs. Thierry obtint

1) Si le veudeur avait voulu s’opposer B la prise de possession par Thierrg de
Lynden, on lui eut appliqué le principe: puem de euiclione tenet actie eum agentem
repellit

proces
I

exceptie.
Au& ue vcyons neus
qui suivirent.

plus intervenir Eustache de Straile dans les

2) M. von Linden n’ayant rien compris 8 toute cette affaire, déclare ne pouvoir
espliquer ce qui rendait litigieuse la possession de la seigoeurie d’Qth6e (Der Schlüssel, p. 59).
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gain de cause et, par une sentence définitive, dont nous devons
encore regretter de ne connaître ni le texte ni la date, l’archevêque
ordonne à la justice locale et aux habitants d’0thée de reconnaître
Thierry pour leur seigneur; il défend Ii la demanderesse et à son
fils de poursuivre leurs revendications et les réduit au silence, à
tout jamais 1).
Sentence absolument correcte et conforme au droit féodal. Pour
la tour de Cologne, l’acte de vente de 1540 ne devait pas entrer
en ligne de compte. La tour n’eut probablement & examiner que
le seul point de l’investiture accordée par l’archevêque ?h Thierry
et telle-ci ne pouvait être que régulière.
Remarquons bien l’ordre d o n n é X la justice et aux habitants
d’othée. 11 en dit long. 11 montre, sans conteste, que les habitants prenaient parti pour leurs anciens seigneurs et mettaient
entrave à la prise de possession par Thierry de Lynden.
Le proces étsit terminé, mais la sentence de Cologne ne fut pas
exécutée 2). On peut d’ailleurs se demander quels moyens la tour
féodale de Cologne possédait pour assurer la sanction de ses sentences. Nous le verrons tout k l’heure. Ce qui est certain, c’est
que les vexations de la fnmille de Straile et l’hostilité des habit a n t s d’0thée c o n t i n u è r e n t d e p l u s helle. A u lep I m a i 1 5 4 4 ,
Thierry en avait assez. Excédó, dit-il, par des molestations de
toute espèce, mis par des motifs personnels dans l’impossibilité de
jouir régulikernent de sa seigneurie, il se décide a Ia vendre. 11
trouve un acheteur clans la personne de Philippe de Hamal, chevalier, seigneur de Monceau, peut-Gtre un descendant de ceux qui
avaient posséclé Othée deux sikles auparavant 3).
Quels sont ces motifs personnels auxquels Thierry fait allusion ?
-----

--

.- - - -

1) Der Schlüssel,

p, 61 ,,den Klägern auf immer auf ihre Ansprüchc

zu verzichten

und sich diesbezüglich iu ewiger Schweigen zu hüllen.”
2) La preuve en est ócrite en tout,es lettres dans l’acte du 27 f&rier 1561 (Der
Schlüssel, p. 60).
3) Eustache de Hamal, chevalier, etait seigneur d’Othée en 1341 , 1349, 1357
V o y . DARIS Notices, t. XI, p, 6 2 ; BOENANS ET S C H O O L M E E S T E R S, Cartulaire di
I’igtise Saint-Lambert de Liège, t. Iv pp. 121, 457.
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Etaient-ce des circonstances légales , pécuniaires , physiques ou morales? Dans le silence des documents,
aucun auteur sérieux ne
voudrait s’aventurer sur un terrain aussi vague. Mais M. von
Linden n’a pas de cas scr’upules; et sans hésitation, avec l’aplomb
que peut seule donner la mhthode imaginative, il vous le dira:
comme bstard, Thierry n’avait pas la capacité requise pour posséder un bien féodal!
L’acte de vente du ler mai 1544 avait été passé devant les
échevins de Liége, et une procuration fut donnée le meme jour par
l’acheteur it un homme de loi pour se rendre à Cologne et y recevoir
devant la tour féodale le transport de la seigneurie des mains de
Thierry de Lynden. M. von Linden, en nous rapportant ce détail
de minime importante , a soin de mettre en italique et d’étaler en
toutes lettres le nom et les titres du grand maïeur de Liége,
Robert comte de la Marck et d’drenbèrg, seigneur de Neufch&teau,
Mirwart, Aigremont et haut voutf de Hesbaye, comme si l’intervention de ce personnage avait en l’occurence une signification
particuliere ! Ignorerait-il, par hasard, que le nom du grand
maïeur se trouve régulierement dans tous les actes de la souveraine
justice de Liége? Pourquoi donc eet étalage sans portée, voudraitil jeter de la poudre aux yeux? 1)
L’acte de vente de 1544 fut-il exécuté? 11 est permis d’en
douter , puisque , à la date du 11 mai 1516, on produit un nouvel
acte, par lequel Thierry de Lynden, de son plein gré, rétrocède
à l’archevêque de Cologne, son suzerain féodal, la seigneurie
d’0thée et ses dépendances, telle que la possédait ci-devant Eustache de Straile, et telle que celui-ci l’avait perduc par défaut de
relief. Thierry déclare, en outre, renoncer au profit de l’arche-

1) Relevons encore d’autres erreurs conteuues

dans la citation de eet

acte, bien

qu’elles soient sans importante
pour notre debat: Jean Piteit n’était pas seigneur
d’Oma1, mais d’Ema1; il n’était pas vice bourgemestre,.
mais vice maïeur; le comte
de la Marck était souverain maïeur, eta. Au lieu de Jean Swiihe , il fau t lire Jean
Servilhe. Ce Jean Servilhe et Barthelemp Fiche
mais maiskes des édievins.

n’étaient pas maistres de la uiEle
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vêque à toute réclamation, ti tout droit et ti t o u t e action qu’il
pouvait faire valoir au sujet de cette seigneurie, soit en justice,
soit autrement (Der Schlüssel pp. 56, 57).
La mort d’xustache de Straile, survenue peq de temps après eet
acte (1549) va bientôt rouvrir une nouvelle série de proces.
C’est tout d’abord Marguerite de Hosden, sa veuve, qui assigne
Philippe de Hamal devant le tribunal d e s Vin@-Deux e t qui y
ohtient le 2 Janvier 1549 un jugement favorable. Philippe en
appelle aux Réviseurs, s a n s p l u s d e succès (23 Mars 1549 l). 11
prend alors son retours à la chambre
lui donne enfin gain de cause.

impériale de Spire, laquelle

Fort de cette sentence, Philippe croit pouvoir clénier à Thierry
de Lynden le paiement de la rente de 150 florins qui avait été
stipulée comme prix de vente, le 1er Mars 1544. 11 se fondait sur ce
q u e Thierry lui aurait vendu un bien qui ne lui appartenait pas,
Thierry répondit, comme de raison, que Philippe de Hamal ne pouvait ignorer que la possession de la seigneurie était litigieuse 2).
Aussi le grand Conseil de Malines n’eut-il aucun égard k ces
raisons et, par arret du 2 I- Décembre 3 550, condamna-t-il Philippe
d e Hamal S se conformer ;i
faire & cette condemnation,
Thierry de Lynden une rente
s a terre d e M o n c e a u e t qui

l’acte d e vente de 1544. Pour satisPhilippe fut obligé de transporter ;i
de 200 florins, qu’il hypotbéqua sur
n’btait p a s e n c o r e kteinte cinquante

ans plus tard.
Mais, pas plus que Thierry de Lynden, Philippe de Hamal ni ses
héritiers ne purent obtenir la paisible possession d’othée.
Jusqu’en 1561, au moins, Marguerite de Hosden et Richard de
1) La contradiction qui r&gne

entre les sentences de la

COUP

fGodale

de Cologne et

celles émanant des tribunaux liégeois est curieuse h observer, mais elle s’exp’ique
tr&s facilement. Pour le tribunal des Vin@-Deux, il ne pouvait y avoir qu’uue
question , c’est que Marguerite de Hosden 6tait spolióe de ses droits. L a tour féodale de Cologne se placait uniquement au point de vue des droits du Suzerain. La
chsmbre impériale pouvait juger l’affaire dans son ensemble.
2) Der Schlüssel, p. 59. 11 est évident, en effet, que Philippe de Hamal devait
parfaitement
d’Othée.

savoir que la famille

de Straile se maintenait en possession du château
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Repen, son neveu 1) ne cessèrent de leur susciter misère sur misère 2). Tant et si bien, que Guillaume de Hamal, fils de Philippe,
se décide enfin à recourir à l’archeveque de Cologne pour réclamer
l’exécution de la sentence définitive rendue depuis tant d’années
contre Catherine de Seraing.
L’archevêque accede à cette demande et, par lettres données au
château de Brule le 27 février 1561, il donne ordre à trois homà l’exécution de la sentence en
mes de sa tour féodale de procécler
question, c’est-à dire d’expulser d’0thée la famille de Straile et de
mettre Guillaume de Hamal en possession
effective
de cette seigneurie.
,,11 importe peu, remarque le pr&lat, de rendre des sentences, si
l’on ne veille pas à leur exécution.” (Der Schlüssel p. 60).
C’était Ia précisérnent le noeud de la question et le comble de la
difficulté. Que1 empressement pouvait-on espérer des feudataires
de Cologne de se rendre 2~ de pareils ordres ? Celui d e c e s feudataires qui habitait le moins loin d’othée, parait avoir été Everard
de la Marck, seigneur de Neufchateau 3). Ce fut lui qui reçut
l’agréable mission d’aller batailler Li Othée pour les beaux yeux de
Guillaume de Hamal.
On lui adjoignit à eet affet un certain Jean
Halle résidant p& de Heerlen et Jean d’Amstenradt.
L’archevêque comprenait bien toute la difficulté de l’entreprise.
Aussi avait-il .eu soin de s’assurer l’appui de l’éveque de Li&ge, et
celui- ci , par lettre dat& d u ch;iteau cie Huy le 3 Mars 1561, ne
trouva rien de mieux que de s’adresser aux échevins de Liége pour
les prier de donner main forte à Everard de la Marck, s e i g n e u r
d e Neufchtitteau
*),
1) Richard de Repen per contrat du 13 Septembre 1551 avait bpousé
Grenneville, fille de Herwga et de Catherine de Straile.

Agnes de

2) M. von Linden, qui a sous les yeux l’acte de 1561 , oublie de nous dire qu’un
proces entre les memes parties se plaid& en tour romaine.
3) Cet Everard de la Uarck venait precisement d’hériter de son neveu la seigneurie
de Hamal, qui confinait ?I, telle d’othée. BON
de la Marck, p. 262.

DE

CLIESTBET.

Histoire de la maison

4) Suite du document cité par M. von Linden. 11 serait ext&mement curieux du
savoir quelle fut la réponse des échevins & ce singulier réquisitoire, eux qui n’avaient
aucune juridiction & Othée,
1901.
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Les documents divulgués jusqu’à present par M. von Linden
s’arrêtent malheureusement ici et nous laissent dans l’ignorance ‘de
l’issue de ce conflit.
Au point de vue de l’histoire de la seigneurie d’0thée il eut été
certes désirable de savoir qui des deux, l’archevêque ou Marguerite de Hosden, finit par triompher ; mais en ce qui conccrne
l’objet de notre étutle, nous en savons assez. 11 est de toute évidence, en effet, que la position personnelle de Thierry n’a été
pour rien dans les difficultés qui lui furent suscitées, puisque les
mGmes difficultés persistaient encore vin@. ans plus tard. 1)
Peut-on d’ailleurs imaginer une explication plus fragile et plus
maladroite que telle que découvre M. von Linden? Thierry de
. Lynden n’aurait pu légalement posséder la seigneurie d’0thée parce
qu’il était b&tard 2
Mais comment donc s’y sont-ils pris, les nombreux bktards que nous
voyons en possession de seigneuries ? Qui a jamais édicté une défense
k eet égard 2 Ne suffisait-il pas de l’acquiescement du suzerain pour
rendre le premier venu apte tl posséJer un bien féodal? Ne voyonsnous pas la tour féodale de Cologne toujours favorable à Thierry?
Enfin, s’il avait Gté rkellement frappé d’une incapaciti! légale, comment a-t-il pu, dans le suite, acquérir la vicomté de Dormael?
M. von Linden a si bien compris l’importance de cette dernike
objection, qu’il essaie timidement

de la rSfuter d’avance.

Et savez-

1) P h i l i p p e d e Hamal Monceaux (qui fut gouverneur du duch& de Gueldre
mourut & Bruxeiles le 6 octobrc 1.35;. 11 avait L:pousC U Utrecht le 5 octobre 1550
Marguerite de Culemborg, qui lui survt;cut jusqu’en 1603. Eu 1575 Guillaume et
Charles de Hamal, ses fils, conjointement avec elle, cL:dhrent
la seigneurie d’Othée
& Jean de Hille.
Vingt ans plus tard nobles et vaillants seigneurs Jean et Charles de Hille vendirent
Othée & Guillaume de la Marck (d’une branche bittarde) qui fit rebatir le ch&teau tel
qu’il Qtait encore en 1709.
Charles-Artus de la Marck, petit-615 de ce dernier, mourut b Othee le 12 mars
1 6 7 2 , ayant, épousé Anne-Ermeline de Courtejoie qni termine ses jours le 21 mars
1713, enter& l’un et l’aulre dans l’église d’0thée.
Les armes de ces époux avec la date 1673 Ba voient encore au deseus du porche de
la ferme du chhteau d’Oth6e.

..
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vous quelle pauvre réponse íl y faít ? La seígneuríe de Dormael
auraít été achetée au moyen des deníers provenant de Marie d’Elderen, sa seconde femme (Der Schüssel, p. 65 note 2). Comme
si l’achat d’Othée ne s’étaít pas faít dans des condítíons ídentíques!
On le voít, la conclusion de M. von Linden ne tient pas un instant
debout.
Nous pouvons la reléguer dans le domaine de la fable.
6, Les exécuteurs testamentaires de Thierry. C’est íti que les
fleurs de la méthode imaginative vont s’épanouir dans tout leur éclat.
Quand on veut reconstituer la personnalít6 d’un individu sur
lequel on n’a pu recueillir que peu de documents,
íl importe de
scruter avec d’autant plus de soin ceux dont on dispose.
Pénétré
de cette vérité, M. le Baron von Linden s’empare du testament
de Thierry , l’examíne & la loupe et s’arrête indígné devant les noms
de ceux auxquels le testateur confie l’exécutíon de ses derníères
volontés. C’étaient : venerable seigneur Gerard de Gioesbeeck
,
doyen et chanoine de lëglise Saincf-Lambert en Liège, et Monsieur
Guillaume de Eldre, seigneur de Goudenoulle-Eldere, et Monsieur
le docteur Eingebert de Boumelle et Monsieur le docteur Tzj’enaghel,
tous deux docteurs en droict.
,,Comparaissez
maintenant à ma barre, Monsieur le vícomte de
,,Dormael, bâtard de la Marck, et avouee-moi le mobile qui vous
,,a dicté le choix de ces quatre personnages.
Car, vous aurez
,,beau faire, j’ai pénétré votre pensée : quand vous écrivíez votre
,,testament, quelle étaít votre grande préoccupation, votre plus vif
,,souci, si ce n’est de cacher à la postérité le secret de votre
. ,, honteuse origine ? Et comment vouliez-vous y parvenir, si ce
,,n’est en vous assurant la complícité de gens ínfectés , comme
,,vous, de bâtardise, et rattachés aux la Marck par des liens illé,,gitimes ! Attendez, je vaís les démasquer”.
Et voíl5, M. von Linden qui part en guerre ! Seíze ou díx-sept
pages de sa brochure sont consacrées à l’examen de cette grave
question. Et quand, après mille efforts, après mille déductions
tortueuses et compliquées, il croít être parvenu A faire entrevoir
au lecteur ahuri une ombre de parenté bâtarde entre ces quatre
exécuteurs et les la Marck, il s’écrie triomphalement: Die vorste-
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henden nzmchliesslich n u f authentischen Documenteer
beruhenden
Erörterungen fiber die vier von Dierick van Linden und Maria vat&
EZderen, seiner Gemnhli~z , erizannten Testaments-Vollstrecker stellen
was vor die fiir uttsere Arheit wichtige Thatsache, dass dieselhela
a l l e w a t e r sich n a h e ( s i c ‘) verwatad oder versippt w a r e n durch,
Heirathen mit natürlichen Spriisslingen der GrafeIa van der Marck.
Qui ne serait convaincu U la vue d’une aussi formidable assurance? Quoi ! L‘auteur base ses recherches exclusivement sur documents authcntiques , et il arrive a ce resultat merveilleux que les
quatre exécuteurs du testament de Thierry de Lynden étaient tous
proches p a r e n t s ou alliés entre e u x p a r d e s mariages avec d e s
descendants illégitimes des comtes de la Marck !
Hé bien, je vais a mon tour procéder ìt cette enquete et réduire
ces forfanteries a leur juste valeur.
Gérard de Groesbeeck, grand doyen de la cath&lrale d e SaintLambert, f u t u r éveque d e L i é g e e t cardinal, é t a i t - i l parent d e
Thierry de Lynden? Je l’ignore. Les ,,Annales de la maison de
Lynden” contiennent a la page 200 un tableau généalogique d’où
il ressort que cette parenté existait, en effet, au 7e-Se dégré, par
les Montfort et les Winssen. Et je n’ai, ;i premibre we, a u c u n e
raison de rejeter ces données. Mais, telle n’est pas la maniere de
voir de M. von Linden. 11 existait , selon lui, une parenté beauc o u p p l u s rapprochee et procédant d’une autre source. Pour
l’établir , il joint ;i son travail (annexe B) un fragment g6néalogique
de la famille de Groesbeeck, soi-disant basé sur d e s documents
authentiques. Mais que vois-je ? D’apres ce tableau, Marie de
Groesbeeck, T A N T E d e l’&veque , aurait étC: mariee en 1555 avec
Guillaume d’Elderen ; alors qu’il est absolument certain que la
femme de ce dernier etait la NIECE de l’éveque et quc leur mariage
n’eut lieu qu’en 1581! Quelle confiance merite donc un généalogiste
capable de commettre une erreur aussi grossiere?
En outre, il prétend qu’une alliance a existé entre un Groesbeeck
et une Lynden. Mais cette alliance n’est établie par uwwa documen t , elle est purement hypothétique. Comment donc ose-t-il
l’introduire dans une généalogie critique?
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Jc n’en dirai pas davantage au sujet de Gérard de Groesbeeck.
Chacun comprendra, en effet, que la preuve d’une parenté bâtarde
de sa famille avec les la Marck fût-elle meme fonrnie, ce fait serait
ici de nulle importante. Si Thierry de Lynden a pris Gérard de
Groesbeeck comme exécuteur testamentaire, cc n’est point parcequ’il
lui était apparenté à un dégré infinitésimal, c’était tout simplement
à cause de la position éminente que Gérard occupait dans la Société
contemporaine.
Passons au suivant. Guillau me d’Elderen, seigneur de GenoelsElderen, nommé second executeur testamentaire, était parent de
Marie d’El?eren, femme du testateur. Mais il est faux , comme
l’affirme l’auteur, qu’il y eut entre lui et les la Marck la moindre alliante, bâtarde ou autre. Sa femme, Marguerite de Horion, était
veuve de Godefroid de la Marck, mais elle n’était qu’une cousine
d e Conrard d e Horion, qui épousa en 1525 la fille naturelle
d’Everard.
Voici d’ailleurs le tableau de la parenté en question :
Godenoel d’Elderen
seigneur de Genoels-Elderen
ép.
Alix de Jonchout
--e---Jean d’Elderen
Godenoel d’Elderen
rel. Genoels-Elderen 4 mai 1424 sgr de Croonendael, rel. 24 nov.
&p, contr. 13 décembre 1418
1420
Marie de Huldenberge
ép. Christine de Dessener
_,
.----uw-.
Guillaume 1 d’Elderen
Godenoel d!Elderen
rel. Genoels-Elderen 8 juin 1475 seigneur de Croonendael
T 24 janvier 1501..
ép.
ép. 1472
Jeanne de Stalle
Marie de Wideux
A
.----/-\-e
.
Guillaume 11 d’Elderen
Jean d’Elderen
seigneur de Genoels-Elderen
seigneur de Sart 1495
ép.
ép.
Anne d’Eynatten f 24 avril 1566 Catherine de Walhain
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Guillaume III d’Elderen
seign. de Genoels-Elderen
ép. contrat du 19 mars 15%
Marguerite de Horion
veuve de Godefroid de la Marck.

Godenoel d’Elderen
f 13 octobre 1545, git a la
Boverie
ép.
Isabeau d’Amste1
t 18 septembre 1559.
,
- - - - Guillaume IV d’Elderen
Marie d’Elderen
f- 3 janvier 1574 Igit h la Boverie
seigneur de Genoels-Elderen
ép. contrat du 3 septembre 1581 ép. 1532
Marie de Groesbeeck.
Thierry de Lynden
Elle acquit en 1605 la terre de vicomte de Dormael
Vicusart qu’elle revendit en 1616. + 5 avril 1566.
11 suffit de jeter un coup d’ail sur ce tableau pour constater que
Guillaume IV d’Elderen ne devait avoir que sept ans, tout au plus,
en 1563, date du testament. 11 serait donc ridicule de faire de lui
un exécuteur
testamentaire. Encore une fois, M. von Linden,
sous l’empire de ses idées préconçues, a cru que l’exécuteur en
question ne pouvait être autre que l’époux de Marie de Groesbeeck.
Et c’est cela qu’il nous présente comme le fruit d’un travail basé
exclusivement sur documents authentiques !
Mais voici le bouquet. Outre Gérard de Groesbeeck et Guillaume d’Elderen, le testateur, en homme bien avisé, charge deux
docteurs en droit de veiller à l’exécution de ses volontés 11 les
désigne ainsi : Monsieur le Docteur Eingebert de Boumelle et MonGeur le Docteur Tyenayhel, tous deux docteurs en droict.
Vous croyez que le premier soin de M. von Linden sera de
rechercher l’identification de ces deux personnnges? Vous n’y etes
pas. La méthode imaginative ne s’inquiète pas pour si peu. Elle
procède bien plus lestement!
M. von Linden ignore absolument qui était Boumelle, qui e’tait
Tyenaghel. Qu’importe ! 11 parviendra quand meme à prouver,
par documents authentiques, qu’ils sont des PROCHES PARENTS des
la Marck, par bâtardise ! !
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Le procédé d’ailleurs est des plus simples. Boumelle est évidemment un nom francisé ! Au lieu de le traduire en Boemel ou
Bommel, comme le bon sens l’indiquait, on le transforme tout
bonnement en Bemmel, et le tour est jou&
11 n’était pourtant pas bien difficile de découvrir à quels docteurs
en droit nous avons ici affaire. Tous ceux qui, à cette époque,
ont été élevés à cette dignité furent des hommes distingués et ont
laissé des traces plus ou moins nombreuses de leur activité Thierry
de Lynden demeurait à Louvain quand il testa: quoi de plus naturel que de penser aux juristes célèbres qui enseignaient alors
à 1’Université de cette ville? Précisément
, deux compatriotes de
Thierry y jouissaient d’un grand renom: Elbert de Leuw , de Bommel, et Renier Tengnagel, d’tlrnhom. Ce sont évidemment eux qui
reçurent le mandat d’exécuteurs testamentaires.
Elbert de Leuw , plus connu sous le nom d’Elbertus Leoninus ,
naquit à Bommel en 1519 et fut proclamé docteur en droit le 20
mai 1550. A la mort de Gabriel Mudaeus, en 1560, il obtint
à Louvain la première chaire de droit et l’occupa pendant de longues
années. 11 mourut à Arnhem le 6 décembre 1598 1).
Renier Tengnagel, sou collègue, était natif d’Arnhem. Reçu
docteur en droit & Louvain le 30 août 1557, il y mourut le 10
juillet 1585 2).
Libre maintenant à M. le baron von Linden de rechercher jusqu’à
quel point ces célèbres docteurs furent ,,versippt” à Thierry de
Lynden ou aux la Marck; le lecteur sensé rira de ses efforts.
7. Le manuscrit de 1707. Après avoir si laborieusement échaffaudé les diverses constructions de son château de cartes, M. von
Linden entonne le chant de la victoire; il croit avoir élevé un
monument impérissable, quod non imber edax . . . . Toutefois, il ne
dédaigne pas l’occasion qui se présente, d’ajouter encore à sa

1) FOPPENS. Bibtiotheca belgha, t. 1, p. 254.
2) MOLANUS.
Eistoriae Lovaniensium liber nonus,
FOPPENS,

p. 547.

t. TI. p. 1509, dit de lui: vir turn majorum stemmate, turn etiam diu-

turna jurk profeasione in academia

Lovaniensi iilustris.
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démonstration une preuve surérogatoire. Cette preuve, il croit la
t r o u v e r d a n s u n e généalogie de la famille de Lynden, écrite en
hollandais par un anonyme qui vivait en 1707. Ce manuscrit,
dont il est devenu l’heureux acquéreur, constate que l’anonyme
assigne à notre Thierry une autre alliance et une autre postérité que
celles que nous lui connaissons. Naturellement, mon contradicteur
donue raison à l’anonyme et accable de ses invectives les compilnteurs des Annales.
Si le manuscrit avait été écrit deux siecles plus tc)t, j’avoue qu’il
fournirait une sérieuse présomption (rien de plus) en faveur du
systême de M. von Linden. Mais le genéalogiste ne travaillait qu’en
1707. Aussi haut que ses souvenirs pouvaient remonter, ils ne
devaient certes pas s’étendre jusqu’en 1520 et, pour reconstruire
les générations de son tlébut, il n’était pas mieux en situation que
n o u s n e l e sommes aujourd’hui, il devait se livrer aux mêmes
recherches, consulter les mêmes documents. Des documents? 11
n’en cite p a s u n s e u l . En a-t-il seulement consult&?
Comment
danc est-il tombé dans cette grossiGre erreur d e d o n n e r a Etienne
de Lynden le nom de Philippe?
Cette seule bévue aurait du mettre M. von Linden sur ses gardes.
En tout cas aucun tribunal héraldique ne prendra jamais le manuscrit de 1707 pour an document authentique.
Nous avons examiné un à un tous les arguments invoqués par
M.jvon Linden i\t l’appui de sa these, et nous en avons montré le
vide absolu. La possibilité mutérielle de la paternité de Robert de
la Marck n’étant pas même ctablie, l’accusation manque de base.
Les relations entre Thierry et son prétendu père ne montrent rien
.

d’anormal, et les consid&ations accessoires, tirées de l’affaire d’Othée
ou de la qualité des exécuteurs testamentaires ne serviront jamais
a la glorification de l’auteur.
Mais il ne nous suffit pas de démolir son argumentation, nous
voulons montrer, en outre, que son systeme est en contradiction avec
les données historiques les plus certaines. Ce sera l’objet du
chapitre suivant.
(La suite à la prochaine livraison).
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DE LEVENSWIJS DER SUBALTERNE NEDERL. OFFICIEREN
EN SOLDATEN OMSTR.

1776433,

GESCHETST IN EEN

PAMFLET VAN DIEN TIJD.

Voordat wij den schrijver het woord geven, zij eerst in herinnering gebracht dat den 2 e* Sept. 1773 door v. d. Capellen van
der Poll in de vergadering der Staten van Overijse1 het voorstel
werd gedaan tot vermeerdering der land- en zeemacht en tot verhooging der tractementen van de subalterne officieren daarbij dienende, tegen welken laatstgen. maatregel dit pamflet in hoofdzaak
gericht is. Dat de officieren niet met hun inkomen uitkwamen,
schrijft de auteur toe aan de algemeen0 overdaad. Zijne schildering
daarvan is levendig en draagt den schijn van waarheid. Het buitengemeen druk gebruik van fransche woorden duidt op een Fransch
geëmigreerde, van wie er velen in het Staatsche leger hadden
dienst genomen. Het pamflet is nochtans niet zonder vele uitweidingen, die met het onderwerp in ververwijderd verband staan en
dus hier kunnen worden weggelaten. De zinspeling op de overstroomingen in den winter van 1776 geven den datum der verschijning aan op ‘t begin van 1777.
RED.
Mag men nu niet met enige Motiven beweeren, dat de OfficieTen
insgelyks geobligeert zyn , alle mogelyke menage te observeeren,
zo wel als onze eigen brave Vaderlandsche Ingezetenen, of moet
hun die last alleen drukken. En dat zulks mogelyk zy, zal ik zoo
aanstonds door myn eigen geval demonstreeren.
Maar, in plaats van zig enigzints in de ceconomie te diminueeren, augmenteert men van tyd tot tyd de Depensen, en dit doet
men op volgende wyze.
Men dejeuneert tot de geringste Vendrig incluys, ‘s morgens in
1901.
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huis met een broodje, zeer sterke Koffy , Chokolaad of Thee , die
ze niet geerne zouden drinken, als die geen 10 à 11 Schellingen
‘t Pont koste, of ten minsten twee loot Koffy voor zyn hoofd ; de
quantiteit Broodsuiker vooral niet te vergeeten: en deselve wordt
veeltyds zo oogenadig aan stukken geslagen, dat gantsche Brokken
de gehele kamer overspringen, en al krakende met voeten vertreden
worden. Ik ken nog heden, tot dersulker beschaming, een HoofdOfficier, die met zyn aeconomische
Huishouding de thee van 5.
Schellingen ‘s morgens drinkt.
Voor de tweede maal dejeuneert men in de Koffyhuysen, of Societeiten , met Chokolaad , Coffy , Broodjes , Liqueurs , Bittere-Koekjes
en kinderagtige Beuzelaryen. Het moet niemand vreemd voorkomen,
dat sommige van onse kinderagtige Officiers, in weinig maanden,
verre over de honderd Guldens in diergelyke snoeperyen verspillen.
Andere drinken twee, drie en somtyds vier koppen Chokolaad met
Broodjes op één morgen, waardoor zy hun middagmaal bederven.
Wat onnutte depensen
!
Men dineert in de voornaamste Auberges, alwaar de perpetuelle
Wyn niet mangelt.
Men soupeert, of in de Auberges, of in de Societeiten, of in de
Staminees tot laat in de nagt.
Men is, buiten dit alles, geheele dagen en nagten, in de Wynkroegen tot schandelyke buitensporigheden toe.
Het schynt tans een necessité, om een honet Man en een Offic i e r comme i l faut t e z y n , altans van verre de meesten, zo niet
van alle, zig te vertonen, zonder zig te fatigueren, met de ware
gronden van hun Metié. In de dagelijksche assemblees , Redouten
te frequenteeren, zig te tekenen in Societeiten, by de bals te
adsisteeren, zig te abonneeren in de Comedien enz.
Men is buiten dienst gehabilleert met Zyde Koussen,
Satyne
Kamisolen , Broeken enz.
Alle overtollige dingen, welke ten tyde der op- en inrigting der
troupen in ‘t geheel niet gefrequenteert, of op verre na niet zo
brillant geëxtendeert Wierden, maar van dag tot dag tot totale
ruine accresseeren.
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En op deze wyze wil ik reëel demonstreeren, dat het tractement
van ses Weeken niet, of nauwlyks: voor een enige week sufficieert ;
en ‘t is indisputabel zeeker , dat, hoe meerder geld, hoe groter
Consumptien en Depançen ; hoe meer gelegenheid tot buitensporigheden, en hoe minder men zig dresseert en perfectioneert in
‘t noodzakelyke van ‘t Militaire Metié.
En om van de dagelijksche Consumptie maar één geval uit duisend te produceeren, zo heb ik nog niet lang geleden by geval een
Rekening gezien voor een Vendrig (dog ‘t was geen Inlander, en
iemand die niets van zig zelvs hadde) waar op genoteerd stond,
Tabak van 4 Guldens tegen één enkel Pont gereekent. Ook ontdekte zig de aangename geur direct, als ‘er op zyn Kamer maar
één pyp gerookt wierde; en NB. hy was van gemeen opgekomen,
en ik hebbe hem zelvs nog als Onder-Officier gekent; en dit was
zyn ordinaire Tabak.
Ik meene voor my zelvs depensen te maken, als ik, een vriend
by my hebbende, tabak .kogt van vier Schellingen ‘t pont.
Ik zal my niet extenderen, dat de subalterne Officiers met vry
veel waarschynlykheid kunnen objiciéren, dat zy perpetueller en
difficieler dienst hebben, dan de ordinaire Ingenieurs, wier dienst
aan den lande zekerlyk zeer gering is, en nogtans verre boven hun
in tractementen niet alleen bepaald zyn. Maar tegen alle billykheid en zonder de minste verdiensten trekken de Ingenieurs in
hunne garnisoensplaatsen , nog zulke zware daggelden, behalven
andere prerogativen , en accidentia, die men niet wel kan noemen ;
zy doen geen togten, noch wagtan; en de slordige visitatie der
Werken in de weinige Zomermaanden geëindigd zynde, valt ‘er den
gantschen Herfst, Winter en een gedeelte van ‘t Voorjaar niets
voor hun te doen, daar in tegendeel onze dienst oneindig difficieler en pretieuser is.
Deze myne thesis strydt dus tegen myn eigen intrest, nademaal
ik zelvs reeds lang, van die geproponeerde, dog tot heden billyk
geweigerde, augmentatie der gage zoude geprofiteert hebben; dog
ik persisteer by myn billyk gevoelen, en confesseere openlyk de
waarheid, als ik zegge, en dat moet niemand vreemd voorkomen,
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dat ik meer dan 20 jaaren als Subalterne Officier gediend hebbe;
en dat ik, in al dien geruimeu tytl, nooit bekommeringe g e h a d
hebbe om Schuldeisschers te moeten afwagten. ‘t, T is waar, ‘k heb
nooit getr,igt myn maa g te vullen met het geschrey van Weduwen
e n Weezen, n o c h heb nimmer getragt myn Weldoender, myn Tafelhospes te bedriegen, noch geplogt, hoe hun, door listige en valsche
Leugens, v o o r e e n t y d l a n g , t e vreede te stellen, noch door
slingse streken te misleiden. ‘K heb ook een gedeelte van myn
Militairen Stand aan publyke Tafels gegeten, waar van my d e
baldadige Brooddronkenheid en de infame profane discoursen hebben weggejaagd. Meesten@ heb ik by brave Burgerlieden gegeeten, met wier tafel ik zeer te vreden was: maar hebbe my
intusschen zorgvuldig gewagt, om niet aan de pretieuse Tafels te
spyzen ; en even daarom heb ik nooit zorgen gehad, hoe myn traiteur te betalen, noch zyn Weduw, of Kinderen te laten zugten uit
gebrek van betaling.
Ik heb my nimmer zoeken op te smukken met goederen van
anderen tot myne kleedinge. Altoos heb ik een vyand gehad aan
de Lombards en de Woekeraars, aan de Societeiten en Koffyhuizen,
aan de Staminees en Auberges , aan de Redouten en Bals, aan
Assemblées en Speelhuizen ; en aan honderd soortgelyke sottisen
meer. En met dit alles te abandonneren, heb ik altyd myn grootsten
Vriend in myn zak gehad; en even daarom heb ik ook nooit
onaangename bezoeken gehad, veel min wettige impertinentien
moeten aanhoren.
Ik heb altyd myn vier, vyf en eens zes volle Monteeringen gehad, met myn twee pakken Burgerkleeren, en voor ‘t minst twee
dosynen
fyne geheele Overhembden, met een rykelyk getal Onderhembden; en peu à peu heb ik een klein Kapitaaltje van plus
minus ses honderd Guldens tot myn Boezemvriend in myn Koffer
verzameld. En van dit alles durv ik de gantsche Wereld uitdagen,
indien ik, bekend zynde, iemant ooit een penning te kort gedaan
hebbe. En van ‘t geen ik nu en dan uit kinderlyke obligatie aan
myn overleden Moeder en Susters heb gegeven, zal ik geen mentie
maken. Daarom zal ik, zonder de Conclusie optemaken, noch
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door wydlopigheid te incommodeeren, die niet verder uithalen ; en
niemand zou geloven, wat ‘er niet al by de galante Meysjes verspild word.
De kostbare Goude of Silvere Nestelingen, de Kwasten op de
Hoeden, en de Dragons aan de Degens, maken de ceconomie nog
al pretieuser , en zyn alle onnutte Meubels. Het grof spelen maakt
‘er veelen ongelukkig.
Hiertoe kan men ook brengen die nutteloze Paradeschryvers,
die een last zyn voor bekwame Officiers, en tot schande verstrekken
van diegenen, die dom genoeg zyn, om geen raports te kunnen
opstellen, noch schryven , om onder ‘t oog van een Commandant te
verschynen. Ieder Officier behoorde ten minsten zo bekwaam te
zyn 9 om in de taal des Lands, wiens Loontrekken le Dienaar hy
is, en wiens Brood hy eet, zyne weinige Raport Regels te kunnen
schryven ; en voor die daar toe bekwaam zyn, is het een merkelyk
gravamen. Vierentwintig ledige uren zyn tienvoudig genoeg, om
twee, of drie berigten te schryven ; te meer, om dat hun zelvs die
ledige tyd verveelend lastig is, en al vry dikmaals tot énorme
depensen, en suippartyen , occasie geeft.
De Charpen om het Lyv te dragen is ook een meerder depense
dan voorheen, die gemenageert kon worden. Want, door het
schuren der Klederen, verslyten ze des te eerder, dan naar de
De
meerdere
oude gewoonte, waarover ook niet weinigen doleren.
properheid is ‘er altans niet in te vinden.
Extra verlof te moeten versoeken, is wederom voor vele een
grote depense , en dat wel in tyden van de uiterste noodzakelykheid,
wegens geen uitstel lydende huizelyke affaires, of dodelyke ziekte
van Vrouw, Kinders, Ouders, enz. Ook dan nog, wanneer men,
uit hoofde ener ziekelyke ongesteldheid, noodwendig van Lugt moet
veranderen.
Alle deze zaken, met de importante schandelyke verkwistingen,
houden een Officier altyd onder een zekere Contributie van arm en
berooit te zyn van alles, en doen hem sterven als een muis met veeren.
Velen worden naakt uitgeschud, en verpanden alles, door ‘t hazard spelen, dat men mag zeggen overal in zwang gaat,

.
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Men vind, onder die verkwisters van de nooit te herroepene tyd
de zodanigen, die van ‘t spelen hun fait, hun ambagt maken, en
‘er op reizen, van de ene welgelegen Stad na cie andere. Zy
hebben tog, zeggen zy, niets anders te doen. De kleine Katechismus, andere zeggen ons A. B, C. Boek, moet de Collonel of Major
ons leren, als zy ‘ t k e n n e n ; en aan de rest, aan ‘t reëele van
‘t metié vegen wy onze podex. Wie drommel zou zyn herssens
breken met al die grillen, zo vloeken zy. Andere heulen een Peerdje
van pleizier , om zig te gezwinder uit te schudden.
Vraagt my nu iemand, waarmede zy hun leven verspillen ; dat
is, hoe zy raad weten, om de dure en kostelyke tyd, idel, onnut,
en schandelyk te verwaarlozen ?
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Men retourneert ‘s avonds spade, diep in ‘t hol van de Nagt, of
als ‘t ligt dag is, in den Morgenstond, uit de Societeiten v a n
Speelpartyen , Bals, uit de Bordeelhuisen, Suippartyen enz. Men
slaapt dus, om de ontroofde en gebroken slaap enigermate te verg o e d e n , t o t n e g e n , t i e n , of ook wel elf uren, als het de parade
permitteert.
Anders versoekt men permissie, die men daarom heel
gemakkelyk verkrygt , of men veinst zig ziek. En ‘er is geen wagtparade die hun presseert, of zyn ze ergens met verlof, dan ontwaakt men met moeyte even voor de middagmaaltyd ; want de Kerk
heeft men vervloekt; en wyst andere met vingers na, die ‘er ingaan,
en ‘er gedurig gebruik van maken, en die zulk een fort esprit niet
hebben, als zy.
Godsdienstige Hoofd-Officiers kunnen van huns gelyken de mepris
niet ontgaan ; zy badineren openlyk met hun en den Godsdienst.
Anderen van minderen rang steken de tong agter hun uit, of spuwen veragtelyk op de aarde; en men zoekt hun overal te dwarsboomen en te belasteren. En kan men andere Officiers, die burgerlyk zedig zyn, in hun Godsdienst interromperen, of ‘er geheel
v a n detourneren, en hun tot profane Lasteraars maken, dan is
men ver genoeg geavanceert en verblydt ‘er zig hertelyk in.
Is men opgestaan, men erinnert zig of met chagryn het geleden
verlies van ‘t spel, of men recolligeert zig met blydschap, dat men
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een ander geruïneert en tot zyn hembd toe uitgeschud heeft, of
men heeft zig tot verdriet een snotneus op den hals gehaald. Dan
ylt men zig op ‘t sterkst, om een kop Thee, of Koffy , of Chokolaad te drinken. Vervolgens komt de Barbier, of Perruquier.
Heeft men een air om tegen die Machines niet te willen spreken,
uit vrees van ‘t Character niet te laederen, men leest een Roman,
Comedie, of een Godslasterlyk Boek, en, op zyn best genomen,
een Geschiedenis, of beschryving der Landen ; dan is men gepresseert, om zig ylings te kleeden, met behulp van zyn Aide, want
zonder dat Meubel kan noch durft men geen Kaars snuiten, Pyp
aan steken, noch zig kleeden.
Eindelyk is ‘t hooge tyd, om ‘t Koffyhuis te visiteren: Ondertusschen komt ‘er een Onder-Officier , die hun een weinig tardeert
met een raport, dat ze verveelend moeten aanhooren; want de tyd
is te kostelyk ; het Koffyhuis, Societeit en Liqueurs- Huizen roepen
hun ; haast, haast: En dit valt hun toe, want de Sergeant heeft
niets nieuws : Heeft de Heer V. of L. ook iets te ordonneren ?
neen, voor ditmaal niet, ‘k zal uw morgen wel nader spreken, of
op de ’ parade want ik ben nu gepresseert. Geen wonder! Men
laat zig geen gras onder de schoenen wassen. Hoe zo laat myn
Hr. V. zegt de Koffy-Monsieur , dat is tegen uw gewoonte, myn
H e e r V. - ja hoe laat? maar parbleu, myn ver&. . . . OnderOfficier heeft my met zyn verveelende weergaze Raporten gefatigeert
en getardeer t. Allons, een’ tas Chokolaad met een Broodjen ; daar
is vier stuivers. - Dat is niet nodig, Myn Heer V., het is haast
Nieuwjaar, ‘k ral ‘t maar by de groote Rekening zetten. - Je bent
een Lompen Keerl, een regten ezel: zag je niet, dat ‘er een Heer
agter je stond. - Neen, myn Heer I?, pardonneer me. - Ja
pardonneer me, die veeg heb ik weer door myn Bek ; ga, of ik za,?
je weg drillen.
Dan op een draf na de Parade: De Major wagt al: Te half
twaalf wederom in de Societeit, Liqueur-Huizen enz. - om een
afzetter op de Chokolade of Koffy , en een paar prsparatif voor
‘t Diné: Vervolgens op het Billiard, met dobbelsteenen, Banken,
Kaartspel enz. Heeren! roept ‘er een, ‘t is etens tyd. Dan zig
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aan tafel gezet, en, daar braaf geprofaniseert hebbende, met een
volle beladen maag wederom naar cie Liqueuren, een Kaartje ‘er
onder. Vervolgens honderd passen gewandeH, party gemaakt, na
buiten in een Auberge, in Compagnie te peerde op de Jagt , of
gevischt. Anderen doen een middagslaapje, om tegen de nagt
weêr klaar te zyn. Met Poortsluiten wederom op de algemeene
verzamelplaats, Party gezogt , na een Assemblée, Redoute, gemaskert Bal, Musiek-Collegie , Staminées , galante Meisjes, Speel- en
Suippartyen , en wat de tyd van ‘t Jaar oplevert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zyn ‘er nog weinige die geen genoegen , die een inwendige afkeer
van die Ligchaams en Zielsverwoestende dingen hebben, uit beginzels van Godsdienstigheid, of Burgerlykheid, en die, zonder kwetzing of ontrusting van hun geweten die dingen niet kunnen noch
mogen doen, of hebben zy, uit een zeker natuurlyke geneigtheid,
een tegenzin in die gezelschappen, ‘t verschoont hun niet. Geen
uitteerende ziekte excuseert hun beurs; en die hun geld liever voor
Vrouw, Kinders, noodlydende Ouders zouden aanleggen, of voor
een kwaaden dag opzamelen, zy zyn niet gezien; zy verstaan hun
wereld niet en zyn daarom onbekwaam tot hun ampt, ‘t geen zy zeer
dikwils beter verstaan dan die zig nergens anders op toeleggen,
als op beuzelingen. Dog de andere verstaan het met minder zwier;
waar door de vyand ook niet vervaart is, de sulke worden ‘er
evenwel toe genoodzaakt, en moeten, willens of onwillens, zig voor
ses Jaaren abonneren in de Comedie; schoon hy de taal niet eens
verstaat; en al moeten ‘er Vrouw en Kinders om zugten , hy moet
evenwel voor dat Kanalje van Comedianten betalen, om aan de
kost te komen, ten gevalle, vermaak en caprice van Gouverneur,
Commandant, enz. . . . . Weigerde hy zyn fournissement, hy kon
zeeker staat maken, dat zyn agrement een einde hadde ; dat zyn
avançement gestuit zoude worden ; hy zoude uitgekreten worden voor
een styfkop, qui n’a point de génie, point de goûA, voor een weetniet; enfin, voor iemand, die van niemand agting meriteerde,
waarover hy ook niet zoude te klagen hebben.
.
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Beschouwt men hedendaagsch de Dinées, en Soupées der Kapiteyns, die zyn Koninglyk. De ruime overvloed straalt in alles
door; de lekkerste tongen kunnen zig hier vergasten; de keurigste
verscheidenheid van delicate Wynen , met de veelheid der smakelykste
Spyzen 9 en de veelheid van Geregten, brengen de Gasten in een
zoort van verlegenheid, waar van zy verkiezen zullen. Enfin, keur,
smaak, verscheidenheid betwisten elkander den voorrang ; het
Desert kan bykans geen plaats op Tafel vinden, ter oorzaak der
meenigte van Assietten ; en men heeft moeite om het te rangeeren.
Heeft een Sulbalterne een Sulbalternen te gast; de tafel is Vorstelyk. Het eerste en eelste, dat de tyd kan opleveren, mangelt
niet. Men schrikt, om zig met hun in een familiaire Compagnie
intelaten ; als men tle Kooplieden niet zoekt te bedriegen, en zig
zelvs , noch zyn Vrouw, noch zyne Kinderen geen haat toedraagt,
om ze naderhand als Bedelaars te laten omzwerven.
De getrouwde Officieren, wel is waar, als zy een boeltje Kinderen hebben, die de eerste Vrugten van den Oorlog zyn, hebben
‘t anders niet te vet; en hoogmoed bezielt hun nogtans alle. Maar
. of het raadsaam is hen meerder geld toeteleggen, durf ik niet
decideren.
Veele zaaken zouden ‘er by hun kunnen gemenageert worden :
Veelen g a a n met hunne Dames, en zelvs met kleine onnozele
wigten, om ‘t hun al vroeg te leeren, in de Comedien enz. houden
frequente en pompeuse Gezelschappen. Vindt men ‘er, die daar
geen geest, geen genoegen in hebben, deeze maken andere kostbare eclatante Consumptien in de Klederen van Haar en de Kinderen.
Deze frequente Gezelschappen doen de Vrouwen de Huishouding
verwaarlozen, en maken de uitgaven extra kostbaar.
‘Er moet een Perruquier zyn, om Haar en de Kinderen te coëfferen, en in ‘t hair te kappen, al zoude het Haar voor de Mariage
beter gepast hebben, om als Kamenier te fungeren, en andere
te kappen.
De Kinders , dus gekapt, moeten zo pompeus gekleed worden,
dat, als men de Kinders van onzen Stadhouder onbekend zag, men
ze niet zoude kunnen distingueren van de Kinderen van een Subal-
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ternen Officier, maar de eersten in de laatste en laagste rang, op
‘t uiterlyk aanzien, plaatsen.
En alle deze dingen zyn het, die den getrouwden, en ongetrouwden, altyd kaal en herooit houden, zo dat zelvs ongetrouwden, als
zy gestorven en niet tot een abominabelen stank voor de Levenden
waren, van ‘t hunne niet zouden kunnen begraven worden ; maar
moeten uit schande, op Regiments kosten, ten grave gebragt
worden. Stervt een getrouwde Officier, Vrouw en Kinderen zyn
dood-arm en van alles ontbloot.
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Een voornaam Generaal in onzen dienst, voor zestien jaaren
gestorven, en een aardsch vyand van Officiers, die schulden maakten, zeide my op zekeren tyd, dat, toen hy Vendrig was, leevde
hy als een Sergeant; toen hy Lieutenant was, leevde hy als een
Vendrig ; toen hy Kapitein wierd, als een Lieutenant ; en toen hy
Colonel was, leefde hy als een Kapitein. En zo veel als hy gekent hadde, die dat zelvde observeerden, waren altyd goede Officiers geweest, met welgevulde goudbeursen, met een menige uitgezogt fyn Linnen, en een abondantie van allerley soort van
klederen voorzien.
De ingebeelde Air der Officiers gaat helaas, zo ver, dat men zig
schaamt zyne familie te belyden, om dat zy zulk een iedelen en
verwaanden blinden hoogmoed niet bezitten, als zy ! Ja ‘t is God
geklaagd ! Men schaamt zig zyn eigen Vader en Moeder, aan wien
men de duurste verpligting heeft, die men nooit genoeg kan honoreren, en waar in hun ‘t onvernuftig en redenloos Vee tot beschaming overtreft.
Men spreekt met de uiterste decline van den Burger, en voor
hun met de hand aan den hoed te raken, veel min te groeten,
daar droomt men niet eens van; en zy bersten van spyt , dat zy
den Landman niet aanstonds op de minste ingebeelde belediging,
den stok durven laaten gevoelen. Geen aangenamer Banket is ‘er,
ten minsten voor een Duitscher, dan den Burger of Boer den rug
lustig afterossen.
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Als derhalven door het menageren van alle onnutte en schandelyke zwier, de Huishouding van alle wel geobserveert zynde , de
tractementen niet toereikende waren, behoorde men dezelven te
augmenteren ; dog zo lang als dit geen stand grypt , zoude ik, in
de aanzienlyke Vergadering van ‘s Lands Vaderen, in eeuwigheid
myn stem ‘er niet toe geven.
Regardeer daar en boven, dat een middelmatig, en maar zo wat
wel ge<liend hebbend Officier, ook een gemeen Soldaat, in hun
ouden, of door
. Debauches onbekwaam geworden dag, vry wel versorgt worden ; en, niet tegenstaande zy geen vyand op honderd
mylen geroken hebben, het Land geeft hun een genoegzaam onderhoud; zelvs dan, wanneer een Soldaat aan het Land door iterative
desertien ontrouw geweest is ; daar veelal een gemeen eerlyk
Burgers lot, als hy door den onophoudelyken zwaren arbeid uitgemergeld , of door malheurs malheureux geworden is, veeltyds zyn
enige troost moet zoeken in Aalmoessen, van huis tot huis, tot
nodige onderstand optesamelen, ten minsten de hulp der Armbezorgers nodig heeft. Ja den ziekelyken Burger, en Landman, gaan
of langzamer of schielyker te gronde, en worden, al hun vermogen
uitgemergeld zynde, op ‘t lest geruïneert.
Misschien is het al te grote Borgen voor een gedeelte oorzaak van
de Schulden der Officiers. Ik ken ‘er nog een, die over de twintig
Ducaten, alleen in dien abominabelen Genever, in een jaar geborgt
en gezopen hadde in één &oegje. Wat heeft hy veelligt in andere
Cabarets nog een menigte van glazen schoon geveegt?
Wil ik nu aan zeker slag van Militairen geen onregt doen, dan
is ‘er niemand die meer regt tot billyke klagten, en om vermeerderinge van Gage te verzoeken heeft, dan de Bombardiers, en dat
lydt geen tegenspraak: Want derselver tractementen zyn veel minder
dan die van een Sergeant, daar hun rang, zo niet hooger, altans
niet minder is; en men vordert tienmaal meer van een Bombardier,
dan van een Sergeant. Een Bombardier, wil hy zig maar, volgens
den hedendaagschen gemenen slender, oeffenen in zyn metier, hy
heeft geld nodig Hy moet tekenen leren, ‘t geen hem moeite,
tyd en geld kost. Verstaat hy niets van de Mathesis, zo is zyn
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studie en practyk onwis; hy blyft en sterft een Ezel. Om de
Mathesis te leren, behoord ook Gel 1 en Boeken, Hy heeft Instrumenten nodig, welke aan den weg niet gevonden worden ; hy vermorst met leren een menigte papier. Het komt nogtans in Oorlogstyd wel het meest aan op bekwaame Artilleristen.
Maar nu zal het ‘er op aankomen, om te beslissen, of Neerlands
Vader, Voorstander en Burgersvriend, VAN DE KAPELLE, zig niet
andermaal sterk vergist, als hy , met zyn aangeboren dingtaal,
meent te vooronderstellen , ,,dat de Soldaten naauwlijks het Phisieke
,,tot hun onderhoud voor hunne zware diensten hebben.”
D i t i s e e n Qusstie, die in den eersten opslag niet gemakkelyk
te decideren is, en alleen uit de dagelyksche Consumptie moet
beoordeeld worden. Het oude spreekwoord heeft waaragtig zyn
waarheid, ‘t is geen Boer wys te maaken, hoe een Soldaat aan de
kost komt; en den eenvoudigen Landman zoude verwonderd staan,
als hy ziet, dat een Soldaat, des Maanclags, lang voor dat de
Leening uitgegeven is, zyn Borlvlesch vooral niet vergeet in
gereedheid te brengen. Pas heeft hy zyn Geld in petto, of hy
loopt met een galop na een Kroegje, en laat hem daar wel dapper
vullen ; hy heeft de Genever niet geroken, veel min gesmaakt ; hy
word, op ‘t blote gezigt, brandende van begeerte, om zig erger dan
een redenloos Beest te maken; en ‘t is zyn geluk, als hy zo infaam
zat is, d a t h y n o c h h o r e n , noch zien, noch staan kan, en van
Tewis n o g Mewis weet. Heeft hy nog een confuus denkbeeld, en
enige kragten , om al waggelende omzwervend te gaan, overgehouden, hy laat niet na, om alle verwarringe, alle onrust, alle folien,
en brutaliteiten, ja zelvs doodslag te begaan.
Gaat men vervolgens in de Kamers van getrouwden en ongetrouwden, ik meen des morgens in de eerste dagen der Week, hun
tafel is zeer goed voorzien; niets mangelt ‘er, alles vloeit ‘er over.
Men vind ‘er niet een enkele reis, maar veelvulliglyk warm-tarwe
Brood, met een goed stuk koude Boter, een stuk Edammer kJ@?&
Kaas, een lekker Kopje Koffy ; de Klondjes, en by andere de
Broodsuiker niet te vergeeten. ‘t Roggenbrood legt men voor die tyd
aen een zyde ; anderen eten het in ‘t geheel niet. Is dat smakelyk
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geconsumeert, men verkiest een afzettertje op de Koffy ; en dat is
nu zo erg niet: ‘t is goed om het waterige hart, zeggen ze, te
versterken, en daarin hebben zy nu geen ongelyk.
Men vindt niet weinig Soldaten, die getrouwd zyn, en geen
Kinders hebben, die voor hun beiden twee Loot Koffy telkens
drinken. Vele brave Burgers rekenen in hun huishoudinge, hoofd
voor hoofd, een halv Loot; en ik heb ‘er veeleu gekendt , die met
hun Sessen twee en een halv Loot, ook wel twee Loot plagten te
drinken, toen de gulde spaarzaamheid nog geobserveerd wierde,
en toen ‘er geen geld in de Huishouding ontbrak.
Ik heb my dikmaal over der Sollaten Oeconomie moeten verwonderen : Dan leven zy in overvloed, dan zeer sober; dan ziet
men de Boter vingers dik op ‘t Brood, dan eten zy droog Brood;
dan vier dubbelde Kaas, dan wederom niets.
Een bestendige ordentelyke inrigtinge ontbreekt by allen; hebben
zy veel, verdienen zy een goede Stuiver, zy verteren veel. Nooit
vindt men by hun een goed overleg ; zyn zy in de Bierkroeg, zy
moeten aan de keel vol zyn.
En niemand zoude g e l o v e n , hoe veel ‘er niet by de galante
Meisjes, anders Straath . . . . n, verspild wordt, welke nog daar en
boven diverse Soldaten tot desertie vervoeren.
Wil den Staat eenig soulaas geven aan getrouwde Soldaten, die
het met een Huisje vol Kinderen, en, pro rato van de menigte
derselver, niet te vet hebben ; dat waar niet ‘t onpas, en daar heb
ik niets tegen, maar ben ‘er met hart en ziel voor. Mits conditie,
dat met hun dat niet in ligt geld betale, want dat zoude alleenlyk
de Beursen der Kapiteins voor ‘t grootste gedeelte verswelgen, om
om hunne depançen te augmenteeren.
Wat moet dien armen Soldaat, die geëngageerd word op Seven
en Twintig en een halve Stuiver vry geld, niet van ‘t zyne missen,
in plaatzen, waar het geld hun in Brabandsche, Luiksche, of
Kleefsche Munte betaald word. Wat een verschrikkelyke, wat een
bytende woeker trekt een Kapitein van dien armen hals! De gapende
Intressen van de Lombards is ‘er niets by. Geen wonder daarom,
d a t zy zo geerne in die plaatzen guarnisoen houden, daar een
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Soldaat van zyn weinige Gage de Kapitein door de veel- en langdurigheid ryk maakt, en daar zy Ses, Seven ; ja meer Honderden
van Guldens in één Jaar van één Compagnie profiteren; en dat
moet ten minsten vervallen ten wettigen, en den Soldaat regtveerdigen toebehorende Gelde, hem van ‘t Land toegekent , eer een
Soldaat in Gage verhoogt worde; (ten zy dat den Staat voor heeft,
om de Beurs der Kapiteins te vergulden) en dan zoude de Prins
v a n Orange veel minder Sollicitanten hebben na zulke plantzen,
daar een Soldaat het ligte Geld duur aangesmeerd word: want
eigen intrest is alleen hun dryfveer.

MEMORIE TOT AANWYZINGE VAN DE CHANGEMENTEN,
WELKE

IN

DE

SEDERT

HOIhANDSCHE
OCTOBER

1768,

GARDES

HEBBEN

TOT

AUGUSTUS

PLAATS

GEHAD,

1783.

J. C. G. Schmid . . . wier1 in het Regiment Hollandsche Guardes aangesteld tot Adjuclant, met rang
van Lieutenant . . . . . . . . . in
Hy kwam uit het Regiment van Douglas,
waar in hy Adjudant was.
J. C. G. Schmid . . wierd tot tweede Lieutenant effectief in
het voorn. Regiment aangesteld in de
plaats van den tot Breda overledenen
Lieutenant van Schuylenberg . . . . in
Door welke hevordering hy alle Vaandrichs boven het hoofd sprong.
F. du Buy . . . . . Lieutenant , verkreeg een Compagnie van
Nassau Weilburg
. . . . . . . . in
D. J. A. Drevon . . wierd Major Captain in het Regiment
van Hartel
, . . . . . . . . . den
wierd Capitain met een Compagnie en
J. P. Reigersman. .
Lieutenant Collonel by het Regiment van
D’Envie.
. . . . . . . . . . . in

October 176%

Juny 1769.

May

1770.

30 Nov. 1771.

January 1772.
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H. H. Gersdorf. . . . ging met de Troupes als Collonel n a
Surinamen . . . . . . . . . .
J. C. G. Schmid. . . wierd eerste Lieutenant onder de Gardes

in

January

1772.

Effectief. . . . . . . . . . . . in February 1772.
En wierd vervolgens door 2. H. aangesteld tot Capitain Commandant met rang
van Lieutenant Collenel by de Gardes den 8. Maart 1772.
Door dit avancement sprong by over het
hoofd C. Heldevier, M. A. de Touars,

L. C.
J. W.
mar,
en J.

Grave van Rechteren, G. W. Ardesch,
J. P. Crause de Frens, C. van Kretsvan Wyk, W. H. van der Duyn
G. van Ittersum, en om die reden

I

moesten alle deze Heeren v e r p l a a t s t
worden in andere Regimenten, zo als
hieronder blykt.
A. J. H. van Pakt . had zyne Compagnie Gardes op een uitkering getransporteerd aan den Capitain
onder de Gardes J . L. Reynst. . . . in February 1772.
En den voorn. van Pabst wierd toen met
een Compagnie en rang als Collonell ge.
plaatst in het Regiment van Aersen van
a

Sommelsdyk.
C. Heldevier . . . . . als Capitain Commandant van de Grenediers onder Lintman . . . . . . . in May 1772.
M. A. de Thouars . . als Capitain met een Compagnie onder
Baden-Durlach . . . . . . . . . in Augustus 1772. L. C. Grave van Rechteren . . . . . . . als Major (behoudende zyn tractement
l

als eerste Lieutenant onder de Gardes)
by het Regiment van Rechteren . . , in Augustus 1772.
G. W. Ardesch . . . als Capitain Commandant van de Grenadiers by Oranie Drenthe. . . . . in July 1773.

J. W. J. P. Crause de
Frens . . . . . . . met een Compagnie onder Hertel. . . in July 1773.
J. G. van Rtersum . met een Compagnie onder Acronius . . in January 1774.
l
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Nu moest men ook de Heer Schmidt
een Compagnie Gardes bezorgen, en alle
die hem in de weg waren elders verplaatzen, alzo :
Capitain van Alphen die Capitain onder de Gardes was, wierd
als Lid in den Hogen Krygsraad geplaast in July 17’73.
Gener. Major Bentinck verkreeg het Regiment van Evertsen. . in January 1773.
Cap. Comm. G. D.
Campo . . . . . v wierd gemaakt Hof Major, en van den
dienst van het Regiment gedispenseert,
en zulks in plaats van den overleden
van Vilsteren.
Cap. Comm. W. J. H.
Ilamilton of Silvertonhill . . . . . . . als Collonel Commandant onder Gordon,
Schotten . . . . . . . . . . . in 1774.
Piek van Zoelen . . . moest het Regiment quiteren en zyn Cornpagnie transporteren, diend voor Memorie in January 17 7 5.
Capit. Comm. F. Weyi. deze wierd Commandeur van ‘t Fort
Isabelb, b e h o u d e n s z i j n Tractement
onder de Guardes, maar wierd van
‘t doen van dienst gedispenseerd . . . in September $773.
C a p . C o m m . A . F.
Gonzal. . . . . . . wierd in den Hogen Krygsraad geplaatst,
met behoud van eenig tractement maar
wierd insgelyks van dienst gedispenseert in April 1777.
l

Collonel W. Bentink.

,,De Heer Sch,midt bevond zig daar
,,door de eerste om een Compagnie
,,onder de Gardes te krygen, waarom
,,hy tot de rang van Collonel by de
,,Infanterie verheven wierd . . . . in Maart 1779.
bekwam het Regiment van Fourgeourd in 1779.
,,En de Heer Schmid wierd met zyn
,,Compagnie begunstigt, ofschoon
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,,Capitain Campo ouder was; maar
,,omdat deze als hiervoor blykt , tot
,, Hof Major was gecreëerd, zo kwam by
,,om die reden in geen aanmerking.
,,Nu was Schmid Collonel by de
,,Infantery en had een Compagnie
,,Gardes,
en was teffens Adjudant,
,,vervolgens moest hy ook Major wor,,den.”
Er waartoe diende, dat
Cap. Grave v. Byland permissie bekwam om zyn Compagnie
onder de Gardes te verkopen, zo als hy
ook deed, en Wierd daarop geplaatst als Collonel by het Regiment van Sommerlatlen
in January 1779.
Lt. Coll. Monster .
bekwam het Regiment van Godin , . in January. 1781.
Nu stond Schmid de Eerste om Major te
worden, omdat de Capitain van Rheede
de permissie bekwam van zyn Compagnie te mogen verkopen, en die verkogt zijnde wierd de
Cap. van Rh.eede . . . als Collonel geplaatst by het Regiment
.
van Stad en Landen . . . . . . . in November 1781.
J. C. G. Schmid. . . wierd Major onder de Gardes en desisteerde toen van het Adjudantschap. . in November 1781.
Om dezen Heer tot de rang van Major
te brengen, blykt hieruit, dat er zedert
het jaar 1768 tot 1781, zyn begeven
geworden, by verplaatzing uit de Gardes onder de voornoemde Regimenten,
alzo drie Capitain Commandantsplaatzen van de Grenadiers, acht Compagnien,
twee Majoriteiten, een Lieutenant Collonel en vyf Collonel plaatzen, drie Regimenten, en twee plaatzen in den Hogen
Krygsraad. Dog in die tyd hebben ‘er
1901.

’
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onder de Gardes ook nog meer andere
verplaatzingen gesubsisteèrd , die het
avancement van de Heer Smid niet bevorderden, edog niet min als de vorige
tot nadeel van de Officieren onder de
andere Regimenton verstrekte, en dezen
waren dan
Lt. R. C. Grave van
Rechteren. . . . . . eene Compagnie onder Ruysch. . . . in July 17 75.
Lt. C. 0. van Touars. eene Compagnie onder Stad en Landen in July 1776.
Lt. S. J. van Stirum. eene Compagnie onder Orange Gelderland in April 17’76.
Lt. R. 0. van Pabst . deze wier.4 Major en Capitain Commandant van de Grenadiers. onder Godin . in Augustus 1778.
Lt. A. G. v. Tenynagel, eene Compagnie onder Raders. . . . in Augustus 1778.
Lt. A. L. van Plettenberg . . . . . . . . . eene Compagnie onder Prins Fredwik in February 1778.
Lt. W. S. van Heemskerke . . . . . . . eene Compagnie onder Hartel. . . . in November 1779.
Lt. A. Dopff . . . . . eene Compagnie onder Dopf . . . . in April 1779.
Lt. L. des Portes. . . eene Compagnie onder Dopf . . . . in November 1780.
Lt. Gockingrb . . . . . eene Compagnie onder Pabst . . . . in Juny 1781.
l

Alle het welke te zamen maakt vier Capitain-Commandants plaatzen, zeventien
Compagnien , drie Majoriteiten, zeven
Lieutenant-Collenels , drie Regimenten,
en twee plaatzen in den Hogen Krygsraad, welke binnen het begrip van nog
geen dertien jaren begeven zyn aan
Officieren van de Gardes, zedert welke
tyd nog begeven zyn, alsmede aan den
Lt. S. Janssand de
Grand Xaris . . . . een Compagnie Waalen . . . . . . in Maart 1782.
Lt. D. J. W. J. van
Raedsveld. . . . . . een Compagnie met rang van Lieutenant
Collenel onder Dundas . . . . . . in February 1783.
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Lt. A. van den Zandheuvel. . . . . . . . een Compagnie onder Houston. . . . in February 1783.
Lt. C. C. Nolting. ; . als Capitain Commandent van de Grenadiers in het Regiment van Pain . . in Auguitus 1783.
*
Deze Memorie word aan Z. D. H. alsmede aan den Veldmaarschalk Hertog
van Brunswyk en aan den Heer Schmidt tot aandenken van alle deze fraye .
changementen, tot nadeel van zo veele brave Officieren, toegeweyd.
Medeged. door de RED. uaar

het origineel ter Univ. Bibliotheek.

Mlnsico (L, 47 1, 572). - In ,,Le trésor de la Curiosité” door
Charles Blanc vind ik in het eerste deel, bl. 64, verkooping
der schilderijen van het Cabinet Crozat in Juni 1751 te Parijs :
,,Bamboche (Pierre de Laer; dit): Un Musico: on appelle ainsi ,
,,en Hollande, un lieu public autorisé par le gouvernement et ha,bité par des filles de joie , et où quantité de jeunes geus se
,,rassemblent
pour boire et pour danser.
,,Dix-huit pouces sur deux pieds 250 liv.”
Rotterdam.
MONTAUBAN V. SWIJNDREBT.
Mus ratus (LI, 98.) - In de Rekeningen der Grafelijkheid van
Holland onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door Dr. H. G.
Hamaker, komt (D. 1. bl. 50) op eene rekening van 1316 een post
voor: ,,den rattevangher van sinen arbeijde . . . . . . 13 st. 7 d.”
Daaruit kan worden opgemaakt dat niet alleen ratten destijds
reeds inheemsch waren, maar ook zoo talrijk dat van hunne uitroeiing een bedrijf werd gemaakt.
J. 15. HORA SICCAMA.

_
”
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THIERRY DE LYNDEN
ÉTAIT-IL BâTARD?

Réponse

ir; M. le Baron Adhémar ion Linden
par le chevalier C. de Rorman.

11.
'I'HIERRY

d’apres

DE

l a witique

LYNDEN

historique.

1 . S o n n o m e t Se.9 armes. Si la bâtardise était chose fort répandue au moyen âge, il faut dire, par contre, qu’il régnait alors
en cette matière une honnêteté et une sincérité qu’on ne rencontre
plus guère de nos jours.
Le père se faisait un impérieux devoir de reconnaître ses enfants
naturels, de leur procurer des moyens d’existence, de leur faciliter
l’accès d’une carrière. On pourrait compter par milliers les testaments dans lesquels les testateurs font mention de leurs bâtards.
Qu’il me suffise de rapporter ici un exemple typique. Gérard seigneur de Heers, puissant chevalier du comté de Looz, testa le 10
octobre 1393. 11 n’avait eu que deux filles légitimes, entre les
enfants desquelles il partage équitablement et avec soin son opulente succession. Ensuite il énumère ses sept enfants naturels et
leur fait à chacun des legs d’importance diverse, pro alimentis 1).
D’autre part, les enfants naturels, bien que placés dans une
condition tres-inférieure aux enfants légitimes , n’avaient aucune
1) Texte complet dans ,,le Beffroi” t. 1, p. 52, Bruges, 1863.
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bonte d’av ouer leur naissance. Très souvent, ordinairenent peut-on
dire, ils se qualifient eux-mêmes de bâtards; ils portent toujours
le nom de famille de leur père et je ne connais aucun exemple d’un
bâtard qui aurait porté le nom de sa mère. L’attribution aux
bâtards du nom maternel est une innovation du code Napoléon.
Sauf dans les familles d’un rang très élevé, le bâtard .d’un
gentilhomme n’est pas noble; il ne peut porter ses armes pleines ;
il doit les affecter d’un signe de bâtardise. Cette dernière règle,
toutefois, 8 souvent été violée.
Qu’un bâtard possesseur de seigneurie ait porté le nom de sa
terre, cela n’infirme en rien le principe énoncé.
Telles étaient les règles en cette matière et aucun généalogiste
compétent ne les contestera.
Or, dans les nombreux actes où il apparait, notre Thierry n’est
jamais désigné comme bâtard. 11 porte le nom de Lynden sous
ses différentes formes et est généralement qualifié de damoiseau,
noble homme, joncker , feste en vroeme. De plus, il a incontestablement porté , comme ses enfants, les armes pleines des Lynden
de Hemmen. En voici une triple preuve: 1’ son cachet apposé
sur son testament olographe et reproduit dans les preuves des
,,Annales de la maison de Lynden”, page 107, cachet qui présente
tous les caractères de l’authenticité ; 2” les armes sculptées sur son
tombeau à Louvain; 3” le témoignage du chanoine Wissocq de Bomy,
disant avoir VU les armes du grand doyen Thierry de Lynden sur un
imprimé en taille deuce, avec le timbre, tel que portoit son père.
Thierry de Lynden apparait donc dans les documents authentiques
comme un gentilhomme de naissance légitime, et, jusqu’à preuve
du contraire, il doit être tenu pour tel.
M. von Linden, en soutenant qu’il était fils naturel de Robert
de la Marck, pèche non seulement contre la règle de critique
invoquée ci dessus, il se heurte en outre à une invraisemblance
frappante. Quoi! Thierry de Lynden arrive à Liége, jeune, inconnu,
sans fortune , et il n’aurait pas eu l’esprit de se proclamer bien
haut un la Marck , fût-ce un bâtard, alors que ce nom était celui
du prince-évêque, celui du souverain maïeur , celui d’une race illustre
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e t p u i s s a n t e k Liége? 11 se serait modestement caché sous un
nam qui, sans doute, sonnait tres bien en Gueldre, mais qui était
alors fort peu connu des Liégeois ?
Ce n’est pas tout. Si Thierry était bâtard , qui expliquera comment il a obtenu du prince Corneille de Berghes les fonctions de
maistre d’hôtel et de receveur général 1) ? Enfin, comment deux
de ses fils ont pu devenir respectivement chanoine noble du chapitre
de Saint-Lambert et souverain maïeur de Liége. Ces derniers points
feront d’ailleurs l’objet d’un examen spécial.
2. Les annales de la maison de Lyaden. De ce que l’autorité
d’un livre est entamée, il ne s’en suit pas que l’on puisse rejeter de

plano tout ce que ce livre contient. 11 s’agit seulement de faire
la part du vrai et du faux, de discerner le bon grain de l’ivraie,
et c’est là le rôle de la critique historique. Or , il p èche contre la
critique celui qui repousse un document vrai, aussi bien que celui
qui e n accepte u n f a u x . Nul n’a le droit de fermer volontairement les yeux à la lumière.
Dans l’amas de pièces qui ont été imprimées comme preuves
à la suite des ,,Annales de la maison de Lynden”, il doit y en
avoir certainement beaucoup de vraies et authentiques. Le simple
bon sens l’indique: la maison de Lynden en Gueldre était incontestablement d’ancienne n o b l e s s e ; bien sûr aussi, elle possédait
encore en 1626 une quantité de titres originaux, propres à étayer
sa généalogie ; il n’est pas douteux, non plus, que les compilateurs
des ,,Annales”
ont eu acces à ces archives.
Gelui qui a étudié l’histoire, autrement que dans des manuels
ou des encyclopédies , doit , à la seule inspection d’un texte, pouvoir
se prononcer sur son degré d’authenticité. Sans doute, il y aura
des cas difficiles, où il sera prudent de s’abstenir ; mais il se présentera , par contre , d’autres documents dont l’accent de sincérité
défiera le faussaire le plus habile, et pour peu que l’on ait

1) Thierry de Lynden fut nommé receveur gónéral de l’év6ché de Liége en 1542,
après la mort dc Jean Thibouts
11 occupa cette fonction jusqu’B la mort de Corneille de Berghes, en 1544.
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l’habitude des textes anciens, les traces d’altération apparaîtront
d’emblée. Nous convions donc M. le Baron von Linden à examiner
dans Butkens les actes suivants, qui sont particulièrement dignes
d’intérêt , au point de vue qui nous occupe:
p. 62. 1439. IC Adelise van Winsen, vrouwe tot Hemmen ;
p. 63. 1440. Henric de Rover van Winsen;
p. 64. 1441. Ick Adelise van Wynsen;
p. 67. 1455. Wy Dirick van den Lawyck ;
p. 71. 1465. Ick Johan van Linden;
p. 79. 1480. Wy Alart van Bemmel ;
p. 81. 1488. Ick Folswin van Randwick, avec sceau ;
p. 82. 1489. Testament de la précédente;
p. 84. 1490. Ick Johan van Linden ;
p. 86. 1491. Wy Steven van Linden ende Walbruch. . .
Quant à moi, je ne vois pas ce qu’on pourrait reprocher à ces
textes.
Sans doute, ils ne sont pas reproduits avec cette fidélité
scrupuleuse
que l’érudition moderne a coutume d’exiger, mais dans
leur ensemble ils sont sincères. L’exactitude était chose inconnue
lors de la publication des ,,Annales”. Les Miraeus en Belgique, van
Mieris en Hollande, Rymer en Angleterre, etc. etc. n’y ont pas
mis plus de soins et pourtant leurs recueils sont encore journellement invoqués.
Or les documents ci-dessus établissent la généalogie suivante:
Thierry de Lienden, seigneur de Hemmen,
ép.
Adelise van Winsen, veuve 1439.
\
Jean de Lienden, seigneur de Hemmen,
ép.
Fulswine de Randwyck, veuve 1488, 1489.
.
.-----\
Etienne de Lienden 1491
ép.
Walburge de Bronchorst.
Aucun des actes que l’on a produits jusqu’à ce jour ne contredit
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cette descendance et je ne crains pas d’affirmer qu’on n’ en produira pas.

3. Les seize quartiers de Thìerry de Lynden et de sa femme.
Thierry de Lynden mourut à Louvain en 1566 et fut enterré
dans l’église Saint-Pierre, à côte du maître autel. Du temps de
Butkens on y voyait encore sa séi)ulture, ornée de seize quartiers ,
ainsi qu’un tableau adossé a un pilier, où il était représenté en
armure avec sa femme et ses enfants 1).
Ce tombeau malheureusement n’existe plus, mais il a été dessiné
et reproduit dans les ,,Annales de la maison de Lynden” p. 248.
Par une disposition anormale et peu usitée, l’inscription y occupe
le centre de la pierre; les blasons et quartiers sont rang& en quatre
groupes dans l’ordre que voici, où, pour la facilité du lecteur, nous
rétablissons les noms tels qu’ils étaient primitivement :

Lynden

Randwyck

Elderen

ELDEREN

LYNDEN
Winsen

Stalle

Pyck

Walhain

Hinckaert

Delen

Amstel

Sevenberg

Bronchorst

BRONCHORST
Bemmel

VY&

AMSTEL
Halen

Ghistelles

Les groupes à gauche représentent donc respectivement les quartiers du père et de la mère de Thierry de Lynden; ceux à droite,
les quartiers du père et de la mcre de Marie d’Elderen. Ru lieu
des noms imprimés ici au centre des groupes, on en voyait les
armoiries respectives , représentées au complet, avec heaumes, lambrequins et cimiers.

1) BUTKENS

Annales de la maison de Lynden,

p.

246.
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Faisons remarquer de suite , pour ne plus devoir y revenir ,
qu’il y a défaut de symétrie entre les groupes de droite et ceux
de gauche. Pour rétablir l’ordre naturel, et les mettre en harmonie avec le groupe de gauche, les quartiers de Marie d’Elderen
auraient dû affecter la disposition suivante :
Elderen.
Stalle.

Walhain.
Hibckaert.

Amstel.
Sevenberg.

Halen.
Ghistelles.

Mais c’est là une simple anomalie, dont on pourrait citer d’autres
exemples. Elle est sans la moindre importante dans ce debat.
La sépulture qui nous occupe, à été de la part de M. le
Baron von Linden l’objet d’une longue discussion, insérée dans le
,,Navorscher”
1892, sous le titre général Gefàlschte
Urkwaden,
pp. 10 à 52.
Au texte fourni par Butkens, M. von Linden en oppose un
autre, une esquisse faite par le héraut d’armes Henri van den
Berch, entre les années 1630 et 1670, et tirée du manuscrit
no. 1126 de la bibliothèque de 1’Université de Liége.
La pierre dont se composait le monument devait être d’un grain
tres-tendre, car au bout de quarante ans, quand Butkens la visita ,
elle était détériorée au point que plusieurs mots et écussons n’étaient
plus reconnaissables. Et vingt ou trente ans plus tard, lors de
l’inspection de Van den Berch , son état s’était encore notablement
empiré. Cela se conçoit.
Je ne suivrai pas M. von Linden dans les détails minutieux où
il entre à ce propos, bien que j’eusse plus d’une observation à y
placer 1). 11 me suffit d’appeler l’attention sur le point principal
du débat , le quartier van Winsen.

1) Je oède néanmoins au désir d’en produire une. El’e montrera jusqu’?b quel
point 114. von Linden sait pousser la chicane. Butkens et van den Beroh, dit-il,
étaient contemporains.

G e l u i - c i a donc

oonnu les

,,Annales”. A l o r s , pourqwi,
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Du temps de Van den Berch, ce nom et quelques autres avaient
totalement disparu de la pierre. Butkens put en lire encore les
lettres . . . . IS EN (le premier caractère étant le dernier jambage
de N). Mais, chose étrange, le dessin des armes de ce quartier
diffère notablement chez les deux copistes.
Partant de là, M. von Linden n’h&ite pas à conclure que Butkens
a commis une falsification, en substituant le nom et les arm,es de
Winsen à ceux de Groesbeeck, qui y auraient été taillés.
C’est là encore une de ces flagrantes erreurs dont M. von Linden
e s t coutumier.
Que Butkens ait introduit, de bonne foi, une
modification considérable et non autorisée dans le dessin de ce
quartier, c’est mon avis ; mais qu’il ait inventé les lettres. . . 1 S EN,
je le nie, et j’en fournirai la preuve dans un instant.
Sur quoi s’appuie M. von Linden pour déclarer que ces armes
étaient celles de Groesbeeck? Uniquement sur le croquis informe
et incomplet de Van den Berch, prélevé sur une pierre devenue
presque fruste. Produit-il quelque autre document à l’appui de
son opinion? Aucun. Nous sommes donc en droit de lui reprocher
encore une fois son péché dominant, sa méthode imaginative.
Le piquant de l’affaire, c’est que M. von Linden nous fournit
toujours lui-même des armes pour le combattre. C’est lui, en effet,
qui dans un article publié ici même en 1894 (,,De Navorsçher”

di1 avait co$ance e

n

Bectkens,s’est-il

don& les peines de copier l’cpitaphe de

Louvain ?
Réponse: le il n’est pas certain du tout que Van den Berch ait connu le3 ,. Bnnales” , qnand il prit copie de l’épitaphe en question. Les ,,Annales”
n’ont été mises
dans le commerce que longtemps apr&s leur publicat,ion.
20 Quand m&me Van den
Berch aurait eu connaissance des ,,Annales”, possédait-il un exemplaire de eet ouvrage
de grand luxe? 30 Quand même il l’aurait p0s6aé, en savait-il par cceur tout le contenu? 40 Quand m6me il aurait su que Butkens reproduisait i’épitaphe, était-ce une
raison pour ne plus la copier lui-même? Que d’épitaphes je me suis donné la peine
de transcrire, que je savais pourtant parfaitement copiées par Lefort , le plus honnête
e t l e p l u s e x a c t d e s épigraphisteB!
Un véritable amateur, placé en face d’une
vieille inscription , ne résiste pas i% l’envie de la ropier. Le défaut de oonfìance
en
Butkens n’a donc

rieu & voir ici.
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pp. 369 et suiv.) nous a fait connaître le magnifique ex-libris du
chanoine Thierry de Lynden, vicaire général de Liége, objet dont
il place fort bien l’exécution vers 1587.
Or, ne voyons-nous pas sur cette planche se reproduire les
mêmes quartiers que ceux de la tombe de Louvain ? Et le nom
de Wynsen ne s’y étale-teil pas en toutes lettres? Qu’importe que
l’ordre des quartiers ait été interverti? M. von Linden n’ignore
pas, sans doute, qu’il y avait plusieurs manières de disposer les
quartiers 1). Et, si même une erreur de placement s’était glissée
là, le nom seul de Wynsen ne suffisait-il pas pour ouvrir les yeux
de mon contradicteur en lui montrant, clair comme le soleil, que
Butkens n’en était pas l’inventeur,
et que par conséquent les lettres.. . 1 SEN de la tombe de Louvain sont une reproduction fidele?
Comment M. von Linden peut-il confondre la fasce ondée,
surmontée de trois cozurs, avec le blason de Groesbeeck,
où ces
accessoires ne figurent jamais? Comment ne s’est-il pas aperçu que
VAN DEN BERCH LUI-MÊME ne prenait pas ce blason pour celui de
Groesbeeck,
mais bien pour celui de Winsen, comme le manuscrit
no. 915 de Bruxelles le prouve péremptoirement 3
Puis, dans quel but l’auteur de l’ex-libris aurait-il substitué le
blason de Winsen à celui de Groesbeeck?
Ce dernier, qui alors
était illustré à Liége par un grand prince-évêque, n’avait-il pas
cent fois plus de valeur que l’obscur Winsen?
Prétendre que cette substitution se serait faite dans le but de
dépister les généalogistes de l’avenir, c’est là une de ces conceptions étranges, qui ne pouvait éclore que dans le cerveau fertile de
M. von Linden. En vérité, son invention est par trop invraisemblable. Mais, dira-t-on, l’écusson de l’ex-Zibris n’est pas celui
de Butkens. Ah ! nous y voilà et c’est ici , mais ici seulement , q ue
la critique de M. von Linden aurait pu s’exercer à BON DROIT.
Quand neus avons voulu nous fixer sur l’identité des armes des
Van Winssen, neus neus sommes heurté à de singulières anomalies.
1) Voy. Sur ce point C.
Liège t. 11, p. 442, note 1.

DE

BOEMAN.

Les échevins de la Sowveraine ,justice q?e
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Sur l’ex-libris nous voyons une fasce ondée, les ondes supérieures
terminées par des ccours (?). Sur le dessin de Butkens, c’est une
fasce fuselée, les fuseaux terminés par des pommes.
Ni l’un ni l’autre de ces dessins ne correspond exactement aux
armes données par Butkens lui-même, page 153; lesquelles, à
leur tour, s’écartent des blasons qui figurent sur le portrait d’blise
Van Winssen, p. 157, et sur le sceau de Fulsine van Randwyck
reproduit à la page 81 des Preuves.
Voici comment Rietstap blasonne les armes des Van Winssen de
la province d’IJtrecht : ,,D’or à la fasce engrêlée de longues dents
de sable, quatre en haut et trois en bas, chaque pointe saillante
de l’engrêlure pommetée du même.”
Enfin, nous avons le blason donné par Van den Berch (manuscrit
no. 915 de la Bibliothèque royale de Bruxelles) : ,,la fasce ondée
de gueules à 7 wèfles (nèfles) du même, 4 dessus et 3 dessous.”
Si nous comparons ces divers dessins ou blasons , nous sommes
forcés, malgré toute apparente contraire, de reconnaître entre eux
une grande analogie. Leur caractéristique c’est, d’une part, une
fusce (engrêlée , fuselée ou ondée); d’autre part, des objets (pommes,
nèfles ou coeurs) terminant les pointes ou ondes.
On s’explique donc fort bien que Butkens, ayant reconnu sur
la tombe de Louvain des restes du nom de Winsen, ait cherché
à reproduire le blason de cette famille qui lui semblait le plus
exact, sans se soucier, comme il aurait dû le faire, de rester
rigoureusement fidele à l’original. Butkens ou son dessinateur a
commis une maladresse, une âuerie, si l’on veut ; il n’a pas
été faussaire.
Mais toutes les institutions humaines sont sujettes & évolution,
et l’héraldique elle-même, la plus stéréotypée des sciences, n’a pas
échappé à cette loi. Quelles modifications profondes, au tours des
temps, n’observe-t-on pas dans la forme de l’écusson , du heaume,
des lambrequins , du lion, etc. ? Qui nous dira si le dessin de la
singuliere fasce des Winsen n’a pas subi, à la longue , une transformation analogue à telle que nous constatons dans les armes
de la famille liégeoise de la Roche, qui aux XIVe, XVe siécles
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portait une bande vivr&, Iaquelle aux siécles suivants dégénère en
une bande ondée l)? Voilà un petit problême d’héraldique que je
signale aux patientes investigations de M. von Linden 2). Je lui
prédis lk plus de succes que dans ses dissertations généalogiques.
En réduisant ainsi à néant les critiques élevées par mon contradicteur sur les seize quartiers de l’épitaphe de Louvain et de
l’ex-libris , ceux-ci nous apparaissent à l’abri de tout reproche.
Y verrons-nous une preuve décisive de la descendance de Thierry
de Lynden? Je me garderai certes de le prétendre. Je n’ai pas
l’habitude de me payer de demies preuves. Mais quand on constate
que ces quartiers se trouvent en parfaite concordante avec les
documents invoqués dans le paragraphe précédent et qu’ils ne sont
contredits par aucun de ceux que l’on a découverts dans la suite,
on est forcé de s’incliner et de déclarer que l’origine de Thierry ,
telle qu’elle est présentée dans les ,,Annales de la maison de
Lynden ,” offre le plus haut dégré de probabilité.
4. Les preuves au Chapitre de Saint-Lambert. Dès les premières
années de ses recherches généalogiques, M. le Daron von Linden,
je ne sais pourquoi, manifeste une singuliere ani’mosité contre la
branche belge des Lynden de Hemmen. On peut lire dans le
,,Navorscher” de 1892 (pp. 40 et suiv.) les différents systèmes
qu’il imagine pour donner à cette branche une origine autre que
telle présentée par les ,,Annales”. Mais, il ne tarde pas à comprendre que tous ces systemes venaient successivement se briser
sur un écueil inévitable, à savoir les preuves faites par Thierry 11
de Lynden en 1563 pour sa réception au Chapitre de Saint-Lambert. C’est donc à ces preuves elles-mêmes qu’il finit par s’en
prendre , deux ans plus tard (,,Navorscher”, 1894).

1 ) Comparez

DE

BORNAN,

les Echevins de la Souveraine justice de Litge, t. 1,

p. 300 et tome 11, p. 250. HENRICOURT
, Mivoir des nobles de Hedbaye, édit. Salbrap, pp. 227 et 264.
2) Je m’adresse en meme temps & tous les lecteurs de ,,Navorscher”, dans l’espoir
que l’un ou l’autre pourra découvrir un sceau de la famille van Winsen antérieur
B l’année

1550.
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Pour mettre le lecteur à même de juger en connaissance de cause,
.
nous allons exposer brièvement comment se recrutaient les chanoines
de la cathédrale de Liège. C’était l’évéque ou, en certains cas, le
pape qui conférait les canonicats. A chaque canonicat était affectée
une prébende , c’est-à-dire la jouissance ou l’usufruit de certaines
terres, eens ou rentes. 11 y avait des prébendes plus grasses les
unes que les autres, mais, à raison de la haute position qu’elles pro’
curaient , VU que le chapitre de Saint-Lambert formait le premier
ordre de l’Etat, toutes étaient également enviées ou recherchées.
Quand une prébende était conférée, il appartenait au chapitre
seul de se prononcer sur l’admission clu nouveau titulaire. Comme
premier corps politique de Z’Etat, il avait , en effet , tout intérkt
à maintenir tres-haut le prestige et la dignité de ses membres.
Aussi, des le 22 Septembre 1394, ,,afin quo l’église de Liége
brillât soit par la noblesse, soit par la science de ses chanoines,”
fut-il statué que les chanoilles non-nobles seraient obligés, apres
leur premiere année de résidence, d’étudier dans une université
jusqu à l’âge de 25 ans.
Le pape Martin V, par un bref du 3 avril 1426, statua que
nul ne pourrait obtenir un canonicat à Saint-Lambert , s’il
n’était docteur en théologie ou en médecine, licencié en droit civil
ou canonique, bachelier en théologie , ou noble de père et de mère.
D’après la bulle de Sixte IV du 9 janvier 1479, nul ne peut
devenir chanoine de Saint-Lambert s’il n’est noble ou gradué. Que F
faut-il entendre par noble? Evidemment, cette question’ était
entièrement abandonnée à l’appréciation du chapitre, composé de
nobles en majorité, et, comme tous les corps constitués, plutôt
porté à se montrer sévère que large. Ce fut seulement le 11 février
1614, que le chapitre établit la règle qu’un noble non gradué devait
prouver huif quartiers de noblesse pour être admis en son sein 1).
L e Chapitve de Saint-Lade&. I n t r o d u c t i o n , p . XVII. C e t t e
1 ) D s THEUX.
meeure souleva probablement des difficultés , car, B la date du 14 mars suivant, neus
trouvons une déclaration du ohapitre qu’il suffit de faire la preuve de quatre quar-

tiers pour être admis chanoine de Saint-Lambert.
laires, p. 328).

(BORIIANS,
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Ces règles furent toujours très strictement observées, à preuve
les mombreux proces intentés par les intéressés pour obtenir leur
admission au chapitre.
D’après ce qui précède, le fils de Thierry de Lynden, que l’on
sait avoir été un bomme très instruit et très distingué , aurait pu
se faire recevoir comme chanoine gradué, mais il préféra se présenter comme chanoine noble, et s’il choisit cette voie, c’est qu’il
ne doutait pas un seul instant que ses preuves seraient admises,
comme elles le furent en effet.
Jamais il n’y eut à eet égard la moindre contestation et il faut
toute l’audacieuse imagination de M. le Baron von Linden pour
découvrir dass Dirick nicht in der Lage war, seinen Geldrischen
Ursprung zu beweisen.
Comme si Ia seule comparution devant le Chapitre , de témoins
Venus expres de la Gueldre afin de certifier la noblesse de Thierry,
n’était par elle-même un fait assen éloquent pour enlever le moindre
doute sur l’identité de leurs familles !
M. von Linden confond deux choses: les preuves à fournir par
Thierry , et l’exposé qu’en fait le chanoine Wissocq de Bomy dans
son catalogue des chanoines de l’église Saint-Lambert.
Thierry n’avait pas besoin de prouver son origine gueldroise.
Tout ce qu’il avait à établir, c’est qu’il était noble de p&e et de
m&e. Cette preuve, il la fit parfaitement.
On ne possède malheureusement plus les registres de la Cathédrale contenant les preuves faites par les chanoinee à cette epoque:
il neus est donc impossible d’apprécier à leur juste valeur les
téníoignages produits par Thierry de Lynden. Nous ne les connaissons que par l’extrait qu’en donne Wissocq et qui a été reproduit
dans le ,,Navorscher” de 1894, Bijlage, p. 19 ss. Or, eet extrait,
tout en nous montrant la présence des témoins gueldrois, prouve aussi
la négligence ou la distraction du chanoine Wissocq. Ne dit-il pas,
d’une part, comme M. von Linden lui-même l’a fort bien remarqué,
que ,,ses lignes 88 trouvent toutes quatre nommées et surnommth
par nos registres”, tandis qu’il néglige de noter ce que les témoins
ont dit à eet égard, se contentant de remplacer cette partie de

.
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leurs dépositions par des et-b. ? Puia, la déposition du deuxième
témoin ,,Damoiseau Thierry de Lynden” n’a-t-elle pas visiblement
été tronquée ? Comment expliquer autrement l’incroyable bévue
d’un témoin gueldrois qui place Lynden &ope Bromhorst? Enfin,
la déposition du troisième témoin ,,Damoiseau Arnold Pyck” est
omise tout entière.
Aux yeux de M. von Linden, Wissocq a eu le tort grave de
compléter ses annotations par des emprunts faits aux ,,Annales”
de Butkens. Fort bien. Mais qu’est-ce que cela a de commun
avec les preuves faites en 1563, soixante-dix ans auparavant ?
Une attestation sur la réception de Thierry de Lynden comme
chanoine noble fut délivrée par le Chapitre le 3 septembre 16 14,
à la demande de Jean de Merode de Jehay, souverain maïeur de
Liège. Wissocq reproduit cette pièce, qui ne laisse place à aucune
équivoque. Veut-on savoir comment M. von Linden la traite?
,,Die Erklärung des Kapitels entbalt nur unbestimmte Sachen.
,,Warum wurde sie abgegeben , wenn nicht schon zu jener Zeitpe,,riode irgendwelche Contestationen über den Rang der Familie
,,stattgefunden
hatten.”
Nest- ce pas renversant ? Tout le monde sait que les déclarations de ce genre se rencontrent fréquemment et servaient pour les
admissions aux chapitres nobles, etc.
La vérité est que cette réception de Thierry 11 comme chanoine
noble au chapitre de Saint-Lambert forme le mur d’airain contre
lequel viennent échouer tous les efforts de M. le baron von Linden,
et il faut être absolument ignorant des institutions liégeoises pour
oser élever un doute à eet égard 1).
La même chose doit se dire de la réception de Herman de
Lynden, autre Als de Thierry 1, comme souverain maïeur de Liège

1) La réception de ‘J!hierry de Lynden au chapitre de Saint-Lambert fournit de
plus une prewe décisiae de la filiation légitime de sen p$re, car en vertu de8 statuts
de 1560 le père et le mère, l’aïeul et l’aïeule au candidat devaient &re nés de légitime mariage et jouir d’une dputation sans tache
Lade&, introduction , p. x1x)

( D E T HEUX . Le
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e n avril 1338. Une enquête sévère sur sa généalogie se faisait
avant l’entrée en fonctions de tout personnage appelé a cette haute
magistrature. Si Herman avait été le fils d’un bâtard, comme on
ne traint pas de le prétendre, son admission eut été radicalement
impossible et aucune influence n’eut été capable de le sauver.
L’Etat-noble eut élevé bien haut ses protestations, et les échevins
de Liège, juges suprêmes de ce débat, auraient écarté l’intrus.
Mais, pas l’ombre d’opposition ne s’est produite en l’occurrence et
tout homme de bonne foi reconnaîtra la parfaite régularité de cette
nomination.
Quant à la descendance gueldroise de Thierry de Lynden, elle
est encore implicitement établie par un document dont nous devons
la connaissance à M. von Linden lui-même (,,Navorscher” 1894 p.
170). En 1590 un Etienne de Lynden, fils de Charles, seigneur
de Mussenberg, voulut entrer à l’ordre teutonique à la commanderie
des Vieux-Joncs. Pour obtenir un témoignage sur sa noblesse et
une caution , il ne crut pouvoir mieux faire que de s’adresser à
Herman de Lynden, le grand maïeur de Liège, qu’il qualifie
son cousin .
5. Le premier mariage de Thierry. Quand on étudie sans
parti-pris les huit ou d i x pages que Butkens consacre au
curriculum vitae de Thierry de Lynden , on ne peut s’empêcher de
reconnaître que , dans son ensemble, il a cherché à dire la vérité.
O ù i l s’en écarte, c’est dans certains détails destinés à faire
mousser son personnage. Ainsi il l’envoie, à neuf ou dix ans ,
à l’université de Cologne, puis h telle de Louva’in 1). Ainsi encore
il lui fait conférer la chevalerie, de la main de Charles-Quint, au
couronnement de ce monarque à Aix-la-Chapelle, ce qui est
faux 2). Mais il faut qu’il dise vrai, quand il parle de l’amitié
.
1) M. Hermann Keussen, archiviste de la ville de Cologne, a bien voulu m’informer
que la matricule de l’université de cette rille ne fait nulle mention de notre Thierry.
Quant S l’université de Louvain, les registres de la matricule présentent une lacune de
1485 & 1528, ne permettant pas de vérifier l’assertion de Butkens. 11 est très .probable
que Thierry suivit effectivement les coura de cette université, vers 1515.
2) M. von Linden en a fait la remarque, p. 28 , oe dont je le félicite.
1901.

14
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de Robert de la Yfarck your Etienne et Thierry de Lynden. 11
doit avoir eu connaissance là dessus
de certain memorandum de
famille, si non, comment, a une époque
ou les publications historiques étaient encore si rares et si peu détaillées , aurait-il été
informé du séjour de Robert en Gueldre ? hu surplus, nous voyons,
en effet, que les ,,Mémoires manuscriptes de ceste maison” sont
invoqués à quatre reprises, en marge de sen récit. L’existence de
tels ,,mémoires” n’a rien qui doive nous étonner. Elle est conforme
à u n usage généralement répanrlu dans les maisons nobles e t
patriciennes, de tenir soigneusemcnt note des itvénements qui intéressaient la famille. C’est ce que les Français appellent des Zivres

cle raison.
Mais de tous les événements de la vie de Thierry , le plus
curieux & c o u p s û r , si non le plus important, fut le mariage
qu’il contracta dès la première ou la seconde année de son arrivée
à Liége. Si Butkens avait voulu cacher ici la vérité, rien ne lui
aurait é t é p l u s facile e t , sans chercher bien loin, il aurait mis
la main sur
lu i e us s e nt
jour le plus
Bien que

bon nombre tle documents Zes pZus authentiques, qui
permis de présenter l’alliance d e s o n h é r o s s o u s l e
honorable.
la chose soit maintenant assez connue, on nous per-

mettra de remettre ici le texte de Butkens sous les yeux du
lecteur. Thierry de Lynden est à Liége, à la tour d u princeévéque , ,,mais comme il conversoit familièrement en la maison
,,d’Everard de la Marcke conte d’drenberge, frère de Robert, dont
,,cy d e v a n t a v o n s f a i c t mention, il entra e n c o g n o i s s a n c e avec
,,Dame Catherine de la Marcke, fille légitimée dudict Conte, e t
s’en amoura d’icelle Dame, laquelle
,,esguillonné p a r s a ,jeunesse
,,comme femme habile, combien que ja d’aage assés matur, et
,,vefve d e Messire Adrien de Fraypont dict la Boverie, sceut s i
,, bien agacer l’esprit du jeune amoureux, que sans aucun respect
$1 se plongea dans l’abysme d’amour, et procéda si avant, qu’es,,tant le feu enflammé des deux costés, il jouit d’elle soubs quelques
,, belles promesses. Le conte d’Arenberge irrité du désordre, et
,,fâché du désastre de sa fille, eust bien voulu monstrer combien
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,,luy desplaisoit la témerité du jeune seigneur de Lynden: mais
,,portant respect à sa naissance et support des amis qu’il avoit,
,,il traicta sous main et conduict si bien les affaires que le mariage
,,fut conclu entre ledict Thierry de Lynclen et sa fille la dame
,,Catherine de la Marcke, pour l’advancement duquel ledict
,,conte donna la seigneurie de Rochen, comme appert par le con,,tract de mariage passé soubs les seaux dudict conte et de dame
,,Marguerite de Hornes, sa femme, en l’an mi1 cinq cents et vin@,
,,le vingt-septiéme de janvier.”
Le fond de cette histoire quelque peu romanesque doit être
vrai 1). Thierry, en épousant la veuve d’Adrien de Fraipont faisait
un mariage assez disproportionné , car elle nvait au moins huit ou
dix ans de plus que lui. Seulement, Butkens a eu le tort grave
de ne pas dire la vérité tout entière. L’héroïne de l’aventure ne
f u t jamais l a f i l l e Zégitimée d u c o m t e d e l a Marck. E l l e é t a i t
née de dame Catherine de Birgel, en plein siége de son mariage
avec messire Jean le Polain de Waroux, chevalier et échevin de
Liége. Aussi, en vertu de l’adage pater is est quem nupfiae

demonstrant,

était-elle tenue par tout le monde pour la fille
légitime de Jean le Polain. Et celui-ci, quand la dite demoiselle
prit pour premier mari Adtien de Fraipont, se fit-il un devoir de
doter sa fille putative aussi richement que tout bon père eut pu
l e f a i r e . L e contrat d e mariage e n d a t e d u 2 9 m a i 1 5 0 9 e n
fait foi 2).
Mais les révélations que Catherine de Birgel parait avoir faites
à son lit de mort, vinrent a p p r e n d r e a u m o n d e é t o n n é q u e s a
fille avait en réalité peur père le comte de la Marck s)!

1) Nous l’avons toujours pens&

Mais le desir,

en matière aussi grave, de ne rien

avancer sans preuves , nous a porté B présenter l’affacire sous un autre jour dans ,,lea
Echevins de la Souveraine jnstice de Liege”, t. 11, p. 79. Les pièces du proces de
1553, dont neus avons pris connaissance depuis peu, sont venues neus fournir les
preuves désirées.
2) Echevins de Liage, convenances et testaments (1511-1616)
fol. 127.
3) Déclaration de Lambert Cleynwarts ,,prestre demeurant a Burchloen, comté de
Looz, ayant esté serviteur de feu messire

Everard conte d’Arenberghe

jusques k

SOJA
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Jean le Polain ne survécut pas longtemps a cette fâcheuse
découverte. 11 pardonna nénnmoins à son infidèle épouse et dans
le testament qu’il fit le 16 mai 1513, quelques heures avant sa
mort, il exprime le désir d’être enterré auprès d’elle dans l’église
Saint-Georges 1).
Privée de son père putatif, Catherine le Polain fut désormais
ouvertement traitée en fille par le comte de la Marck ; elle vint
demeurer en son hotel, et les Liègeois malicieux la surnommaient
la fille aux deux pères ! Quant h une légitimation de la part du
comte Everard, il n’est guère possible de s’y arrêter, s’il est vrai
qu’à cette époque, comme de nos jours, nul enfant adultérin n’était
admis à bénéficier de cette faveur.
Comme on le sait, l’alliance de Thierry avec Catherine le Polain,
alias d’Arenberg fut dissoute au bout d’une dizaine d’années.
Elle suffit néanmoins à expliquer amplement et sans qu’il faille
recourir à d’autres suppositions, les relations des Lynden avec
les la Marck.
6. Deux épitaphes. Mon examen est terminé. N’ayant jamais
fait de Thierry de Lynden l’objet de mes recherches spéciales, je
n’ai pas la prétention d’avoir apporté du neuf en la matière.
Mon seul but en écrivant ces pages était de remettre les choses
au point. Toutefois, avant de déposer la plume, je profite de
l’occasion pour signaler ici deux épitaphes qui se rapportent à la
famille de Lynden et qui seront peut-être de nature à intéresser
les lecteurs de cette revue.
La première se trouvait à Liège dans l’église des Dominicains ,
aujourd’ hui détruite. C’était telle de Thierry de Lynden (petit-fils
de Thierry Ier) vicomte de Dormael, seigneur d’Op-Dormael, capitaine de chevau-legers au service d’Espagne, mort à Paris en 1590.
Elle portait les quartiers suivants:

Grand Conseil de Malines. Proces A no 117, année 1553. Cette déclaratrespas.”
tion met à kant l’explication d’ailleurs absolument fantaisiste que M. le Baron von
Linden avait imaginée (Der Schlüssel, p. 26).
1) C. de Borman. ,,Les échevins de la souveraine” justice de Liège, t. 11, p. 78.

Gl!XLACHT-

201

EN WAPENKUNDE.

Lynden
Bronchorst
Elderen
Amstel

Ingenieulant
Lynden
Wees
Roucke 1).

La seconde existe encore, à peu près intacte, sur l’emplacement
de l’ancienne église de Harzé, dans la tour actuelle du chateau
de ce nom (province de Liège, canton de Ferrières). En voici le
texte et les quartiers:
Linden

Elderen

Bronchorst

Amstel

Hemsdyck van
Scherpenseel

Icy gist noble et illvstre Dame
Madame Georgina de Linden
baronne de Svys
Dame de Hars5 &c vefve de
fev noble et genereux
Seigneur messir Jacqves baron
de Svys
Nederven et Tolsende gentilhomme de la
Chambre de S. A. Serenissime
dvc de. . .
viere &c laqvelle trespassat
le

x.

l

Moys van
Stevart

Rvyerock
van Werve

Oem van
Wyngarde

.

janv. xvIcxxxv
pour s.. . .

- pries Diev
1

Chaque écusson est surmonté d’une couronne à cinq perles.
On remarquera encore ici l’interversion des quartiers.
Conclusion.
C’est bien à tort que M. von Linden s’imagine avoir trouvé la
clef des falsifications introduites dans les ,,Annales de la maison
de Lynden”. 11 n’a produit qu’une fausse clef. Le bâtard qu’il a
engendré , n’est qu’un petit monstre, qi ne méritait pas de vivre.

1)

LÉON XAVEAU,

Analyse des Lpitaphes de Lefort, p. 35.

1
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Je l’ai étouffé dans son berceau. Quant à la raison des susdites
falsifications, pas n’était besoin de la chercher si loin. Elle saute
aux yeux. Elle réside tout entière dans le désir immodéré qui
tourmentait jadis les grandes familles , d’enfler leurs généalogies
et de se cre’er des origines exotiques ou pompeuses. Les Lynden
découvrirent les d’Aspremont; ils voulurent lanter l’invention et Ia
mettre sous le couvert d’un nom autorisé. Butkens eut le malheur
de s’y laisser prendre.
En publiant sa these, M. von Linden a procédé avec une légèreté hautement blâmable. 11 ne possède par le moindre bout de
document pouvant servir de base à ses accusations, et je le mets
au défit d’en produire jamais un s e u l . T o u t s o n s y s t è m e repose
sur des raisonncments mal assis e t d é p o u r v u s d e l o g i q u e J’ai
voulu, au contraire, me placer sur le terrain des preuves positives,
des faits indiscutables, et en m’y confinant avec soin je n’ai rien
à craindre, car j’habite une forteresse inexpugnable.
D’autre part, si j’ai pris parti pour une famille belge gravement
attaquée dans son honneur et dans ses traditions, je déclare
n’avoir cédé à aucun sentiment personnel, je ne connais pas un
seul membre de cette famille et je n’ai avec elle de rapports
d’aucune espece.
11 m’eut eté certes plus agréable de n’avoir à
prodiguer que des éloges à M. von Linden, qui pendant vingt ans
m’a honoré de sa correspondance. Seule, l’idée de l’injustice a
révolté ma conscience et m’a fait prendre la plume. Le public
savant décidera qui de nous deux a tort ou raison. J’attends son
verdict avec confiance.

(Un postscriptum paraitra dans une
prochaine lìvraison.)
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GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE AANTEEKENINGEN
AANGAANDE

HOLLANDSCHE
DOOR

MR. F.

FAMILIEN

TE

CEYLON

H. DE Vos. 2).

vos.
Jan Hendrik Vos van Batavia, tr. 2 Juni 1748 Johanna Bok.
Bij wie:
Michael Christiaan, Predikant te Galle, ged. te Kaap G/H. 6 Jan.
1760, j- 26 Febr. 1825, tr. (1) 14 Nov. 1779, Elizabeth Johanna Jacobsz, en (2) te Galle, 21 Maart 1805, Johanna
Petronella van Geyzel. Bij wie :
1. Samuel Jacobus, ged. 14 Jan. 1810.
2. Francina Hendrina Magdalena , ged. 15 Aug. 1811.
3. Christina Petronella Francina, ged. 24 Juli 1814.
4. Justina Petronella Francina, ged. 12 Juni 1816, tr.
Carel Frederik Scholtz.
5. Machel
Johanna Sannetta, geb. 7 Oct. 1817.
L EBECK .

Noel Anthony Lebeck, geb. te Hamburg 1713, Assistent
Opper-koopman 1749, Hoofd-administrateur te Malacca
Commandeur te Jaffoa 1767 O.-I. C., tr. te Colombo 7
1740 Johanna Victoria Rijcken, ged. te Colombo 18

1736,
1762,
Febr.
Febr.

17 14, d. v. *Jacobus Rijcken v. Leiden en Sara Arentz Schokman en wed. v. Johan Andries Thomasz v. Batavia, f v ó ó r
27 Oct. 1737. Bij wie:
1. Henricus Julius, geb. 11 Apr. 1741, + 18 Juni 1742.
11. Juliana Cornelia, geb. te Colombo 27 Oct. 1742,
tr. (1) Jan Jansz Visboom, (2) 26 Aug. 1770 Jan Willem Schorer v. Middelburg, Opperhoofd te Trincomalie.
111. Clara Jacoba , geb. 21 Juli 1744, tr. Hendrik Ambrosius Johnson.
1) Vervolg van Nav. LI, bl. 84.
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Abraham Evert , Sec. Civiel Raad te Jaffna, geb. 17 Aug.
1746, tr. Anna Henrietta Dormieux. Bij wie.:
1. Noel Anthonij , ged. te Galle 9 Dec. 1770.
2. Henricus Julius, ged. te Galle 1 Nov. 1772.
Johannes Henricus , geb, 17 Juni 1748.
Anna Euphemia, geb. 1 Juni 1749.
Barbara Theresia, geb. 7 Dec. 1750.
Anthonia Theodora, geb. 1 Aug. 1752, T Mei 1817, tr. 1
Mei 1768 Gualterus Mooyaart, Administrateur te Jaffna.
Barbara Bringentina, geb. te Colombo 9 Apr. 1754, tr.
3 Febr. 177 1 Jan Hendrik Borwater v. Tiel, Fiskaal
te Colombo, wedr van Magdalena Mensenk.
Jacoba Henrietta, geb. 7 Juli 1755.

JONGKLAAS.

Er woonden te Ilpendam (Holland) de volgende 4 personen (wellicht broeders) :
1. Jan Jongklaas, tr. . . . . Bij wie:
(1) Aem (1679-1693).
(2) Claas (1679-1693),
tr. Elsje (Claasdr.).
11. Symon Jongklaas, Schout, 1676, test. 1 Mei 1685 tr.. . .
Bij wie:
1. Claas, Schout van Purmerland en Ilpendam 1709
(1674-1685) -/- 1685, tr.. , . . Bij wie:
(a) Simon, Schout (1704-1709).
(b) Aem, tr. te Ilpendam 10 Maart 1697
Grietje, geb. te Monnikendam, d. v. Claas
Foningh.
111.

Ariaen Jongklaas, tr. . . . . . . Bij wie:
1. Symon, Schout (1690-1699).

IV. IJsbrant Jongklaas, . , . tr. . . . . Bij wie:
.
Symon , tr. te Ilpendam 25 Nov. 1708 Jaafje Reynderts ,
geb. te Ilpendam. Bij wie:
Ysbrant, Schout te Ilpendam, ged. te Ilpendam 21 Dec.

,
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1710, -/- 19 Nov. 1780, tr. (1) te Ilpendam 20 Apr. 1732
Maartje Jacobs v. Ilpendam. Bij wie:
1 . Jaapje, ged. te Ilpendam 5 Apr. 1733.
Ysbrant, tr. (2) te Purmer 15 Febr. 1739 Lysbertz, geb.
te Katwoude, d. v. Cornelis Rijk. Bij wie:
2 . Sijmon Ysbrantsz, geb. 28 Febr. 1740, de stichter
van den Ceylonschen tak.
3 . Cornelis Ysbrantz, geb. 7 Mei 1741.
4 . Cornelis Ysbrants, geb. 27 Mei 1742.
5 . Jaapje, geb. 23 Jan. 1743. ’
6 . Aagje, geb. 30 Mei 1745.
Ysbrant, tr. (3) 13 Ap r . 1749 Jaapje Rutsz, geb. te Ilpendam,
w e d v.. . . .
WINCKELMAN.

Magnus Winckelman (Wichelman), Hoofd-administrateur op Ceylon
tr. (1) Susanna Durhee, geb. 1651, t te Galle 3 Juli 1693.
Bij wie:
1. Frederick Willem, Opper-chirurg+, tr. Monica Roseboom,
geb te Galle 22 Oct. 1688, f aldaar 31 Oct. 1716.
2. Henrietta, geb. te Galle 1676, t te Manaar 26 Mei 1697,
tr. te Colombo 9 Oct. 1695 Rombout van der Parra v.
Amsterdam.
Magnus Winckelman, tr. (2) te Colombo 25 Dec. 1695 Cornelia
Strick, wed. v. François le Chasse v. Utrecht, Predikant te Jaffna.
Het wapen Durhee is: Ec. aux 1 et 4 de.. , . a une tour; aux
2 et 3 de.. . . ik trois oiseaux cent. et ess.
C. la tour de l’écu.
ALBINUS.

Willem Bernard Albinus van Leiden, Onderkoopman O.-I. C. met
‘t schip ,,Jacoba” naar Indië, tr. (1) te Colombo 4 Maart 1725
Johanna Maria Toorzee van Batavia. Bij wie:
1. John Bernard, ged. te Colombo 17 Maart 1726.
2. Willem Bernard, ged. te Galle 22 Juni 1727.
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Willem Bernard Albinus, tr. (2) te Colombo 14 Mei 1730 Maria
Henrietta van der Parra. Bij wie:
3. Adrian Cornelis, ged. te Colombo 17 Juni 1731.
R YCKEN .

Jacobus Rycken v. Leiden, Vaandrig O.-I. C., tr. te Colombo 12
Maart 17 13, Clara (Sara?) Arentsz Schokman v. Colombo.
Bij wie:
1. Johanna Victoriana, geb. 7 Febr. 1714, ged. te Colombo
18 Febr. 1714, tr. (1) te Colombo 10 Mei 1733 Antlries
Thomasz v. Batavia, boekhouder O.-I. C. en (2) te Colombo 7 Febr. 1740 Noel Anthony Lebeck v. Hamburg,
Commandeur te Jaffnapatnam.
2. Theodorus, ged. te Colombo 29 Dec. 1715.
B RUYNECK .

Johannes Jacobus Bruyneck v. Worms , Opperchirurgijn O.-I. C.
tr. (‘) te Colombo Febr. 167 1 Catherina M:Lgnus. Bij wie:
1. Mattheus, ged. te Colombo Ma+rt 1672.
Hij tr. (2) te Colombo 27 Dec. 1682 Rachel Brouwer
van Amsterdam. Bij wie:
2. Gerrardus, ged. te Colombo 12 Juli 1685.
3. Johan Jacob, ged. te Colombo Dec. 1687.
B ORWATER .

Jan Hendrick Borwater v. Tiel, Fiskaal te Colombo tr. (1) Magdalena Mensenk en (2) te Colombo 3 Febr. 1771 Barbara Brigentia Lebeck v. Colombo. Bij wie:
J o h a n n a T h e o d o r a Jacoba, geb. te Colombo, tr. 4 Apr. 1791
Pierius Muntz v. Harlingen, Luit. ter zee.
DE

JONG

(L, 177--79,

431, 541).

Casparus de Jong van Amsterdam, A” 1731 naar Indië met
‘t schip ,,Reigersbroek” als Konvooy-looper
, daarna 1755, Commandeur te Galle, tr. Gertruida Adriana le Grand. Zij waren
ouders van Adriane Johanna, ged. te Galle 24 Aug. 1735.
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Jacob de Jong van Manaar Commandeur te Galle, (Lap. Zeyl. 53,
86) tr. (1) Elizabeth Mooyaart, -f te Galle 21 Oct. 1747, (2)
Maria Sophia Ravens geb. te Jaffna 24 Juni 1706, f- 23 Aug.
1749, (3) Antonia van Pelt, geb. te Batavia 22 Maart 1727,
t 12 Oct. 1751 (Lap. Zeyl. 86). (4) 28 Sept. 1752, Cornelia
Schokman, ged. te Colombo 30 Jan. 1732, d. v. Arent Jansz
Schokman en Cornelia Verschuur, en wed. v. Arnoldus van
Sprang. Bij wie:
1. Cornelia, (2) Ester, (3) Marie en (4) Gerrard.
O OSTDPK .

Adriaan Oostdijk v a n Zierikzee, Soldij-boekhouder , daarna Opzichter der Galle corle (?) O.-I. C., tr. te Colom1)o 19 Juni 1746
Maria Bijl van Colombo, ged. aldaar 30 Nlei 1728, d. v. Lambert Bijl en Eglantina Ziep. Bij wie :
1. Susanna Isabella, ged. te Galle 14 Febr. 1751, tr. Adrianus Cornelis Lever van Breda, Majoor te Galle, geh. 2
Nov. 1746, f te Galle 18 Aug. 1789, aldaar begraven.
2. Cornelia Engeltina, tr. 6 Sept. 1775 Henry Willem August
Keuneman v. Rottenburg (Bremen), Resident te Manipoer.
Het wapen Oostdijk is :
D’or à une ancre renv. de sa. accostée de deux coquilles du meme.

1. Maria Anna Falck van Keulen, tr. te Colombo, 6 Jan.
1737, Dirk Stokvis van Curaçao, Negotie-boekhouder O.-I. C.
11. Frans Willem Falck van Keulen, Dissave te Matara, geb. 7
Dec. 1710, t te Matara 7 Aug. 1737, tr. te Colombo 8 Mei
1735, Adriana Gobius van Samarang. Bij wie:
Iman Willem, Gouverneur te Ceylon, getl. te Colombo
1 Apr. 1736, t aldaar 6 Febr. 1785, tr. 28 Febr. 1762,
Theodora Rudolpha de Wendt, fgeb. te Batavia 17 Dec.
1748, d. v. Gerrarduo Beysanus de Wendt, Brigadier te
Batavia, en Johanna Willemina Muntz.

~
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CAPELLI.

Elias Paravicini di Capelli, Majoor der Artillerie, geb. te Breda,
tr. (1) Johanna van der Pool, en (2) te Colombo, 20 Oct.
1783, Theodora Rudolphina de Wendt, (wed. Falck), Bij wie:
Maria Elizabeth, geb. te Kalpetti (Ceylon), tr. te Colombo 28
Oct. 1785, Pierre Joseph Donzel v. Porentruij (Zwitzerland)
Kapt. i/h Re@. de Meuron.
P LUYMERT .

Adam Pluymert van Amsterdam, Vaandrig O.-I. C., tr. te Colombo
17 Febr. 1692, Elsje (Hester) Goutier van Colombo. Bij wie:
1. Adriana Elizabet, ged. te Colombo 15 Mei 1695, tr. te
Colombo, 1 Nov. 17 11, Rycloff Kriekenbeek van Negombo,
Assistent O.-I. C.
2. Maria, ged. te Colombo 27 Mei 1701.
G OUTIER .

Johannes Goutier van Dordrecht, tr. Andreza Ferrera. Bij wie:
1. Elizabeth , geb. te Colombo, tr. aldaar 11 Dec. 1684,
Louis de Cretzer v. Cuylenburg, Vaandrig O.-I.
2. Crijn, Vrijburger ged. te Colombo 28 Maart
aldaar 16 Apr. 1697, tr. aldaar 10 Juli 1689,
Chiap v. Colombo, die tr. (2) als wed. Goutier , te
21 Oct. 1703, George Albertsz van Inst,erburg.

C.
1669, -f
Elizabeth
Colombo

3. Anna, ged. te Colombo 7 Aug. 1670.
4. Liedeway (Livinia) ged. te Colombo 20 Qct. 1672, -f te
Galle 13 Mei 1708, tr. te Colombo 21 Mei 1690, Arnoud
Valck van Colombo, Administrateur te Galle.
5. Hester, geb. te Colombo tr. (1) Adam Pluymert, (2) t e
Colombo 1 Aug. 1706, Justinus van Nederveen.
(Wordt vervolgd).

KERKGESCHIEDENIS.

Ulysses von Salis. - Leven er nog afstammelingen van dezen
schrijver van de ,,Galerij der Heimweekranken”?
0.

H. J. S.

Ds. Woltmans, Ds. v. Sanen en de student J. J. Thurmius.
Naast mij liggen de portretten van
1°. Ds. Woltmans (begin der 19e eeuw) met vierregelig vers van
J. Konijnenburg. Caspari pinxit, v. Ledden Hulsebosch excud., .
Velijn sculpsit.
2O. Rudolfus 21. Sanen (1630-1700)) mennoniet.
3O. Johannes Jacobus Thurmius, Augusta-Vindelicus , A. L. M.,
S. S. Theosophiae Candidatus Natus Anno AE. G. 1649 d. 16 April.
Denatus Lugduni Batavor. Anno 1669 d. 7 Augusti, die als student
te Leiden op 20 j. leeftijd gestorven. J. Urich Mayr pinxit, Bartholom. Kilian sculps. (Symb(olum
:) In Jesu triumpho.
Wie weet iets meer van deze personen?
0.

H. J. S.

VelthuUsen,

predikant te Gorkum tijdens de gevangenschap der
Remonstrantsgezinde predikanten op Loevestein. De commandant
dier vesting, luitenant over de bezetting van 150 man (waarvan
Gideon van Boetselaer , Heer van Langerack , ambassadeur in ---Frankrijk, de vriend van Wtenbogaert, kapitein was), 1) was toen
Murw d e Bìje, zoon van Willem de B. en van Elisabeth van
Gilsen, Marcusdr ; hij was eerst gehuwd geweest met Lutgera van
Broekhuijsen Evertsdr en van Gijsberta van Ulft , en was daarna,
1627 op Loevestein gehuwd met Margaretha Mom. Hij was de
1) Brieven etc. van Joh. Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge, 3e deel, 40
afd., bl. 3.

210

KERKC)ESCHIEDENIS.

grootvader van den schilder ,,Marcus de Bije”,
kapitein was in ‘t regiment van ,,van Weede”.

die later, 1672 ,

Loevestein werd eertijds kerkebjk bediend door de predikanten
van Gorkum, dus ook tijdens de gevangenschap dier Remonstr.
pred.; later van 1658 af, tot 1810, heeft de vesting steeds een
eigen predikant gehad, die er woonde.
DS Petrus Cupus nu (geb. 1580), sedert 1623 een dier gevangenen op Loevestein , maakt in een brief van 24 Oct. 1630 1)
aan Joh. Wtenbogaert gewag van dien Gorkumschen predikant
,,Velthuysen. Cupus beklaagde zich in zijne brieven onophoudelijk
over de ongenegenheid, bitsheid of onheuschheid van den commandant van Loevestein en zocht naar allerlei redenen waaraan hij die
moest toeschrijven ; misschien, dacht hij, kon zij ontstaan zijn, omdat
zij hem niet van tijd tot tijd, zooals in den beginne wel geschied was,
eenig geschenk gaven, maar hij wist niet goed hoe dawrin te handelen, . . . onder meer andere redenen zegt hij ook dat zij (de gevangenen) geen van allen twijfelen of de commandant wordt door
eenigen der predikanten van Gorkum ,,ende insonderheyt van een”
soms opgestookt, en zij hebben dan ook dikwijls opgemerkt als
Velthuijsen c,,dese

is

die eene”) op Loevestein gepreekt had, hij

(de commandant) na zijn gesprekken met dien predikant ,,affkeeriger” d a n o o i t v a n h e n w a s . Het humeur van den commandant
Jhr Marcus de Bye, (eigelijk ondercommandant, want Baron Gideon
van Boetselaar was gouverneur van Loevestein) schijnt ondertusschen
tegenover zijn gevangenen nog al wispelturig geweest te zijn, want
later, 11 Nov., schrijft Cupus dat hij weder vriendelijker en toeschietelijker tegen hen is ; daarna weder minder etc. De zaak is
dat die gevangenen hem erg verveelden en hij hen heel graag
kwijt wenschte te zijn, en dit gaf hij in Januari 1631 niet onduidelijk te kennen in een gesprek met de vrouwen dier gevangenen, 3) die daar eenigszints omheen draaiden, zeggende hij toen
hand, heel
dat hij hen, bij de minste wenk daartoe van hooger
1) Brieven enz. van W. 3e deel, 3e afd., bl. 369.
2) Ibid 3e deel, 4e afd., bl. 3.
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graag zou laten ontsnappen ! Zooals dan ook oogluikend in dat
zelfde jaar geschied is. Ondertusschen was hij (wellicht met dat
vooruitzicht !) toen vriendelijker dan ooit tegen hen.
Wat men nu over die opvatting van Cupus betrekkelijk die
opstokerij der Gorkumsche predikanten te denken hebbe, valt
moeijelij k te bepalen ; hij (Cupus) toch zegt zelf 1) dat de Majoor
op Loevestein , die ook de predicatien dier Gorkumsche predikanten
bijwoonde en wel met hen sprak en omging, evenwel altijd even
vriendelijk tegen de gevangenen geweest was en hen nooit onheusch
of bitter toegesproken, en ook nooit ,,eenige bittère propoosten”
over hun zaak in het algemeen gëuit had.
Of er dus eenige bijzondere redenen van vijandigheid bestaan
hebben tusschen de predikanten Cupus en Velthuijsen, waarom de
eerste den tweeden van eenigszints kwaadaardige onverdraagzaamheid
beschuldigde, zou men wel moeten gaan veronderstellen, omdat het ongunstig oordeel van Cupus over den predikant ,,Velthutsen” iu het bizonder, al heel weinig strookt en al zeer zonderling weersproken wordt door wat A. la Faille vroeger, in Febr.
1630, in een brief aan Joh. Wtenbogaert , over dienzelfden Gorkumschen predikant schreef. 2)
La Faille vertelt hoe hij den vorigen dag eene geheime bijeenkomst der Remonstanten te Gorkum geleid had (zoo heel ,,geheim”
trouwens in die dagen al niet meer, maar vrij wel oogluikend toegelaten; dit hing grootendeels af van de opvatting of stemming der
regeerders van die plaatsen waar zulke vergaderingen gehouden
werden.) Op die vergadering was o. a. eene jonge dochter geweest,
vertelt hij, die niet alleen daartoe verlof gekregen had van haren
vader, nog wel eene ouderling der kerk ! maar ook van haren
,,geestelij ken vader”, namelijk dezelfde bovenvermelde predikant
Velthuysen , die gezegd zou hebben: ,,hoort de Remonstranten, z;j
predicken mede Gods woort ; wij drijven dat hjoghe gevoelen soo
niet als men nageeft” ! - Wat, aan La Taille de opmerking ontlokte
1) Brieven enz. van W. bl. 4.
2) Ibid bl. 294.

.
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dat wanneer die predikant ook aldus op den kansel sprak, hij vele
leden zijner gemeente zou verliezen, die dan zeker tot de Remonstranten zouden overloopen !
Maar van verregaande onverdraagzaamheid kan men, althans
na deze mededeeling, dien predikant V. niet beschuldigen !
Sedert wanneer, en hoe lang heeft nu die predikant ,,Velth u y s e n ” t e Gorichem g e s t a a n ? Waar vandaan is hij gekomen?
Hoe is zijn voornaam? Kan hij ,,Johannis” geheeten h e b b e n ? e n
was hij dan wellicht een zoon van Caspar van Velthuijsen, of Casparus Velthusius, die Nov. 31 bl. 259 een ,,zwager” van den vermaarden godgeleerden DY Johannes Fontanus, predikant te Arnhem
(geb. 1545 in Gulik, overl. 1615) genaamd wordt. 1) Wie was die
Casparus Velthusius 3 De verlatijniseering van zijn naam doet wel
aan een godgeleerde denken. En was onze Gorkummer predikant
misschien dan weder de vader van DS Caspar Velthuijsen 1617 of
‘1:; te Gorkum geboren, eerst predikant in Brazilië, later te Ouderkerk aan den IJssel, en eindelijk te Oudewater, waar hij 1674
overleed; en van Ds George of Joris Velthuijsen 1620 te Gorkum
geboren, 1643 predikant te Hardinksveldt. (Zie Jacob Heijblock,
Gedichten, bl. 193).
A l l e mededeelingen omtrent afkomst, huwelijk etc. van gen.
Gorkumsche predikanten worden met belangstelling te gemoet gezien en zullen met dank ontvangen worden.
JOH. HENDR. VN.

Psalmen van Dathenus. - Lelong, Catalogus zijner bibliotheek
van 1744, blz. 99, vermeldt onder N” 1197 eene uitgave van 156’6
zonder noten. Kan mij iemand zeggen waar een exemplaar dezer
uitgaaf te vinden is?
Den Haag.

D. F. SCHEURLEER.

verstond men oudtijds niet uitsluitend ,,schoo&oeder” , zooals
1) Onder ,,zwager”
thans het geval is. Met dat woord werd elk aalagetrozcwd familielid aangeduid en
zoo kan het evengoed : aaugeh. neef, schoon-zoon of schoon-broeder beduiden, en komt
het in die beteekenissen

voor.
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Britrust (XLIX , 477, L, 1,) - Omtrent de geschiedenis van
dit huis ben ik niet in staat iets mede te deelen, doch waag de
veronderstelling te opperen of Willem 111 daar kan hebben gewoond,
toen, in het voorjaar van 1673, zijn hoofdkwartier te Alphen gevestigd was.
Uit L. van den Bosch, ,,Tooneel des Oorlogs” (111 bl. 122)
weten wij dat bij den inval der Franschen, in December 1672,
verscheiden huizen te Bodegraven in de asch werden gelegd, en
daaronder het aanzienlijkste ,,‘t Huys te Kruyclenberg, alwaar sijn
Hoogheyt selve voor heene was gelogeert geweest.”
De Prins, die juist het beleg van Charleroy had moeten opgeven,
verhaastte zijn terugkeer op de tijding van dien inval ; op oudejaarsdag 1672 was hij weder in Den Haag, vanwaar hij zich ten
spoedigste naar Alphen begaf.
Brieven door hem van daar, in Januari en Februari 1673, aan
vorst Johan Maurits van Nassau gericht, staan afgedrukt in Deel
V der 2de Serie van de ,,Correspondance de la Maison d’orangeNassau.” Vermits nu de Prins, in het hart van den winter, wel
niet in een veldtent zal hebben verblijf gehouden, is het niet onmogelijk dat hij destijds, zij het dan ook niet als eigenaar, op
Britrust gehuisvest was.
Ook omtrent dien naam waag ik eene gissing: zooals bekend is
ontving Willem 111 in 1672 in zijn kamp te Bodegraven het bezoek
eener aanzienlijke ambassade van den Koning van Engeland, die
op weg was naar Lodewijk XIV te Zeist, en aan wier hoofd de
hertog van Buekingham en de graaf van Arlington stonden. Mogelijk zijn die heeren afgestapt aan bedoeld huis, dat ter herinnering
aan die hooge gasten zijn naam kan hebben bekomen,
J. H. HORA STCCAMA.

1901.
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DE ,,SOCItiTÉ

DIATEBNELLE.”

DECRET IMP~~RIAL.
Au Palais d’Anvers
Napoléon, Empereur des Français

, le 5 Mai 18 10.

etc:

Sur le compte qui nous a 6té rendu de l’utilité dont la Société
maternelle, existant dans notre bonne ville de Paris, a été, malgré
l’insuffisance de ses moyens, pour le soulagement des mères indigentes ;
Considérant que les secours de cette espèce sont particulièrement
nécessaires dans les grandes villes;
Voulant donner ‘à nos quarante-quatre bonnes
villes un témoignage de notre satisfaction;
Voulant en même temps honorer et encourager la bienfaisance
publique envers les m&es indigentes, les placer sous une protection
auguste et spéciale , et donner à 1’Impératrice Louise, notre chere
et bien-aimée épouse , une preuve particuliere de notre affection,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Titre ler
De la formation d’une Société maternelle.
Artikel 1 bepaalt: ,,Il sera formé dans notre bonne ville de Paris,
et sous la protectionde 1’Impératrice une Société qui prendra le titre
de Sociét6 maternelle. Cette Société aura pour but de secourir les
pauvres femmes en couches de notre Empire, de pourvoir à leurs
besoins, et d’aider à l’alaitement de leurs enfants”, enz.
Art. 3. ,,Le nombre des dames qui composeront la sec. mat.
est fixé à mille. Elles recevront des brevets signés par l’lmpéïatrice.”
Art. 5. Regelt het bestuur, waartoe behooren e e n ,,conseilgénéral”, e n e e n ,,secrétaire-général, qui sera notre grand-aumônier”, enz.
Art. 6. ,,Le conseil-général sera composé de cent dames qui
seront choisies parmi les membres de la Société, savoir: deux dans
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chacune des villes de Bordeaux, Florence, Bruxelles, Gênes, Lyon,
Marseille, Rome, Rouen et Turin; une dans chacune des autres
bonnes villes et quarante-huit dans notre bonne ville de Paris.”
Art. 7. ,,l’Impératrice préside le Conseil général” enz.
Art. ll. ,,La souscription des dames composant la sec. mat. est
fixée à la somme annuelle de 500 francs.”
Uit Art. 13 blijkt dat het bestuur gekozen wordt uit de dames
die 2-10 souscriptions genomen hebben.
Art. 15. ,,Voulant mettre la Société en état d’étendre les avantages de son institution , nous lui faisons donation à perpétuité
de 500,000 francs de rente sur le grand-livre, lesquelles seront
acquises des fonds de notre domaine extraordinaire, et inscrites
au nom de la dite Société”.
Art. 22. ,,La sec. mat. pourra recevoir des legs et donations,
en remplissant les formalités prescrites par les lois et réglemens.
Signé Napoléon
P a r 1’Empereur
le Ministre Secrétaire d’Etat
Signé H. B. Dut de Bassano
le Ministre de 1’Intérieur , Comte de 1’Empire
Signé Montalivat.”
Bij keiz: besluit van 25 Juli 1811 werd een reglement vastgestelt dat o. a. bepaalde:
,,Les personnes secourues par la Société de la charité maternelle
sont devisées en deux classes; lere classe : les femmes qui, ayant
perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant
vivant. Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un
mari teut-à-fait estropié ou attaqué d’une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa
famille. Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfants vivants.
2e classe : toutes les familles chargées au moins de deux enfants
vivan ts , dont l’âiné sera en bas-âge; on comptera les enfants de
différents lits au dessous de quatorze ans. . . . . .
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Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier
mois de leur grossesse. . . . . .
Ces meres premlront l’engagement de nourir elles-mêmes, ou
d’blever au lait leurs enfants si par quelques causes extraordinaires
elles ne pouvaient pas nourrir. . . . . .
Les secours sont fixés ainsi qu’il suit à l a somme de cent trentehuit francs :
une layette

26 fr.

frais de touche
15 ,,
quatorze mois a six francs
84 ,>
en petits secours au choix de la dame 13 ,,
Het brevet op perkament luidt als volgt:
,,Marie-Louise , Impératrice et Reine, Protectrice de la Société
de la Charité maternelle , crée par le Décret impérial du 5 Mai
1810, Voulant pourvoir à l’organisation et à la composition de la

I

dite Société, suffisamment informée des principes de religion et de
charité,
comme généralement de la conduite irréprochable et
exemplaire de Madame (volgt de naam).
N o u s l’avons nommé et nommons Dame de la Société de la
Charité maternelle; et pour témoignage que tel est notre choix et
notre volonté, nous avons fait expédier le présent Brevet , que nous
avons signé d e n o t r e main, et fait contre-signer par le Grand
Aumônier de l’Empire, Secrétaire gênéral de lx Société de la Charité maternelle.
Pait a u Palais des Tuileries le neuvième jour du mois de Décembre de l’an de grace mi1 huit cent douze.
MARIE

LOUISE.

Par 1’Impératrice :
Pour le Cardinal Grand Aumônier de l’Empire, Secretaire général
de la Societé de la Charité maternelle,
f Louis, Eveque de Versailles, Secrétaire
Gl Substitut.”
De hierbij gevonden correspondentie bevatten eene schriftelijke
uitnoodiging v a n d e n préfect d e Celles, en van den Maire van
1
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Amsterdam Van Brienen van de Groote Lindt om lid te worden,
en twee begeleiciende brieven bij het brevet, geteekend door bovengenoemden substitut en préfect.
Behalve de naam op het brevet ingevuld is mij niets naders omtrent de instelling bekend; ook niet of vele Hollandsche dames lid
zijn geweest.
Medegedeeld door A. v. L.
Naschrift.
Toevallig blijkt mij uit Nav. 1861 blz. 270 dat de instelling der
S. M. niet nieuw was. De heer v(an) D(am) (van) N(oordeloos)
schrijft aldaar :
,,Mme de Fougeret (is) vrij waarschijnlijk Anna Française d’Ou,,tremont Mme de Fougeret , die zich het lot der vondelingen zeer
,,aantrok, tengevolge waaraan de instelling de la charité maternelle
,,te Parijs werd opgericht, die echter door de revolutie weder ver,,nietigd is. Zij zag haar echtgenoot, die ontvanger-generaal geweest
,,was, op het schavot sterven, verloor haar vermogen, en stierf 13
,,Nov. 1813, na evenwel hare instelling onder Napoleon hersteld te
,, hebben gezien.”
MERKWAARDIGE GENEZINGEN EN ZIEKTEGEVALLEN. 1)

Joffr. Aemilia van der Meullen (huysvrouw van Sr. Johan Hoschepiedt , Caopman t’Amsterdam) bevrucht Pijnde, ende nederbuckende
stiet haer hooft in ‘t oprysen teghen een cant van een tafell,
waerdoor sy seer haer verschrickte ende ontstelde. Als sij nu een
soon ter werrelt bracht, is aen den selven bevonden het hooft achter
bijnae een derdepart booven de natuerlicke gedaente geswollen.
Hiertoe meest alle genees meesters ende doctoren geroepen sijnde,
heeft niemandt van’ haer allen met dit te genesen iet gevordert.
Ten laetsten de verwaerster (sijnde een vrouw van 50-jaaren) heeft
1) Medeged. uit hs. aanteekeningen
thecaris te CJtrecht, t 1 6 7 8 ,

van Dr. Corn. Booth, oud-Burgem.

en biblioR EIL
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het hooft bestaan alle daghen gansch en gaer te lecken, met huer
eyghen tonghe : waerdoor allenskens de quaale verdwijnende het kint
tot sijne volkomen gesontheyd gekomen is, alsoo hij noch leeft, 12
jaSaren oudt sijnde ende genaemdt Hoschepiedt.
J. Heurnius vocatus Ultrajecti ad Hispanum (famulus cujusdam
ducis Hispani) phreniticum , extrahi ipsi sanguinis lb. viij curavit:
at dux nisi adhuc v extraherentur, fore ut moreretur affirmabat:
quibus insuper evacuatis convnluit. Hispanorum ergo corpora copiosam satis @ ferre manifestum: at Belgarum ñ ferunt ultra cx,
vel xij sanguinis extractionem.
Philippus

Marnixius D *s

de St. Aldegonde chiragra et podagra

adeo affligebatur , ut ipse interdum cute circa digitorum articulos
divisa cultro quodam gypseam seu cretaceam manum (qua Pituita,
gypsea idcirco dicta, proveniebat) extrahere coactus
sit : Interea
tamen nunquam de calculo querulus fuerat, cum tamen ipso defuncto ac dissecto calculi parvuli lxx in acnibus reperti sunt.

STROOIBILLET,

TE ‘S-GRAVENHAGE VERSPREID
EN AANGEPLAKT,

1747.

Waarde burgers, WILLEM BENTINK 1) is de besten van allen de
Edelen e n opregte patriotte zyn ook beyd HAAREN 2) e n IDDEKKINGA 3) daar door sal het land behouden blyven die sullen den
prins met hart en ziel helpen; daar syn ‘er nog wel in de steeden
hier en daar, maar ook veel guyten die gestraft moeten worden;
de voornaamste zyn D E W I T ,

4) V AN

DEN

BEMPDE,

5) SCHOON-

1) Willem graaf v. Bentink, Heer van Rhoon en Pendrecht, geb. 1704 , t 1773.
2) Onno Zwier en Willem v. Haren.
3) P. R. van Iddekinge, burgerm. van Groningen.
4) Mr. P. van Schoonhoven.
5) Gilles van den Bempden, burgerm. van Amsterdam, geb. 1697, j- 1748.
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1) GROENENDIJK 2) de vendelverkooper, dat
ders ; HALEWIJN 3) is nooyt een guyt geweest, maar
is een Gaauwdief en een Schelm, de vriend van
h o n d S'GRAVEMOER~);
VAN DER MIEDEN 6) is een
en een vroom patriot, door hem sal de justitie
BASSECOURD,")
God zegene hem; FAGEL,~) BoEY,~)
HOVE,

syn land verravan WEZELE 4)
dien franschen
goet Cristen en
staande blyven,
syn brave en

eerlyke luyden en goed voor de burgers, maar al wat GILLES
hiet moet van kant; het is kaal en diefagtig Kanaillie ; weg met dat
vee; S'GRAVEMOER en die landverraders VAN DER HOOP 10) moeten
van kant gedaan, valt maar aan, honderden zullen uw helpen; die
schelm GILLES
schryft nog aan de Franschen, daar is een brief
van hem aan L A VILLE, 11) van den tiende Juny ; men vreest nog
voor een landing, daar om send de Prins de Switzers na de stranden, mannen burgers roeyt hen uyt, behoud daar door vrouwen
en kinders , Godsdienst en Vryheyd, wagt geen twee dagen of wy
zyn weg. GILLES
en die schelmen moeten voort.

Yder Denkt om ‘t Zynen.
Naar het origineel ter Utr. Univ. bibl. medeged. door de RED.

1) Mr. A. van Groenendijk, Gecommitt. Raad van Gouda.
2) Wie hier mede bedoeld is, is twijfelachtig.
3) François TBreetein van Halewiju, Raadpensionaris v. Dordrecht, geb. 167i, + 1751.
4) Anthony van Wezele,
en W. Friesl.

Advokaat-fiskaal

en

procureur-geuer.

v.

5) Wie hiermede bedoeld is, heb ik niet kunnen opsporen.
6) A. van der Miieden,
Schepen en Raad te Alkmaar.
7) Henrik Fagel, Griffier der Staten-Generaal, geb. 1706, T 1790.
8) Mr. 8. Boey, Raad te Delft (?)
9) Carel de la Bassecour, Schepen te ‘s Qravenhage
10) Zie de asnteekeniog ad 5) hierboven.
11) Abt de la Ville, Fransch Gezant in Den Haag.

(?)

Holland,

Zeel
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GESLACHT

VAN NEDERVEEN.

In mijne verzameling vond ik eenige aanteekeningen
fam. van Netlerveen, nog wonende of gewoond hebbende
en verzameld door wijlen onzen ijverigen medewerker C.
Of hij zelf die aanteekeningen heeft vervaardigd, clan of

over eene
te Dussen,
d. Wasch.
hij ze van

een ander ontvangen heeft, blijkt niet, ze dragen echter wel het
kenmerk van echt te zijn en daarom besloot ik ze te bewerken tot
het onderstaande register.
Of nu deze personen het bekende wapen van Nederveen voerden,
en of zij afkomen van of verwant zijn aan het geslacht van Nederveen, voorkomende in de Bat: ill: bldz. 1023/,, zouden alleen
verdere onderzoekingen kunnen uitmaken.
1. Jan van Nelerveen. Hij had een zoon:
11, Filip Janssen v. N., wonende te Dussen, daar gestorven in
of vóór 1633.
Als wedr van . . . . . hertrouwt hij te Dussen 25 Decr. 1627 met
Barbera Boom, die als zijne wede hertrouwde in Juni 1633 met
Arien Cappeteyn.
Uit hun huw : twee kinderen:
1°. Jan Filipse, die volgt III.
2”. Neeltje Filipse , ged. te Dussen en aldaar gehuwd 1’ met
David de Putter en 2’ met Arien Hendrikse Verdoorn. Bij dezen
22 Maart 1643.
laatsten een zoon Filips Verdoorn ged. te Dussen
HL Jan Filipse van Nederveen.
Twee malen huwde hij:
1’. te Werkendam 1639, ondertr. te Dussen
23 Sept’. met Grietje
Cornelisse en
2’. t e Dussen 11 Novr. 1689 met Peterken Gerritsen Boom.
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Uit het l”. huw. alleen 5 kinderen :
1’. Liesbet, ged. te Dussen 9 Decr. 1640, overleden vóor de
komst van :
2O. Liesbet, ged. te Dussen 23 Maart 1642. Zij huwt met Pieter
Bastiaanse van Gelder.
3’. Filips, die volgt IV.
Hij was Heemraad van Dussen4’. Cornelis, ged. te Dussen.
Muilkerk.
Tweemalen huwde hij :
te Dussen 16 Augs 1672 -met Leentje Janssen Roubosch en
te Sprang, (ondertr. 29 Octr) 1689 met Aaltje Franssen Cleivenaer.
Hunne kinderen zijn:
A. Grietje, ged. te Dussen 18 Octr 1671 (sic). Zij huwt met
Gerrit Ariensen Notenboom.
B. Lijsbet, ged. te Dussen 6 Auge 1673, zij sterft jong.
C. Jan, ged. te Dussen 25 Juli 1678. Hij huwt aldaar 22
Febri 1705 met Cornelia Willemse Walraven, wede Willem Kunderse (sic) Schouten.
Hunne drie kinderen, ged. te Dussen zijn:
a. Crelis , 20 Maart 1707.
b. Hilleena , 6 April 17 10.
c . Cornelis , 18 November 17 14.
D en E. Johannes en Johanna 1) (tweelingen), 11 Febr. 1680.
F. Lijsbeth, 1 Augs 1683. Zij huwt te Dussen 24 Jan. 1714
met Gerrit Antonisse Remigius.
G. Cornelia, 25 Mei 1687.
5’. Arien, ged. te Dussen, waar hij ook huwde (30 proclamatie
30 April) 1679 met Apollonia Pistorius, en bij wie hij 8 kinderen 2)
won, allen ged. te Dussen.
1) Doordien te Dussen 12 Octr 1698 huwde Anneke Cornelisse v. Nederveen met
Michiel Joppe Verschoor, zal deze Johanna bedoeld zijn, die toen 18% oud was.
Met doopnamen werd er al
2) Misschien 9 kinderen.
derveen met Jan Bastiaanse
moeder, Apollonia Pistorius,

zeer zonderling omgesprongen.
Te Dussen huwde 17 Mei 1738 Apollonia Janssen NeKoekoek. Deze zal genoemd zijn Apollonia naar hare
vrouw van Arien Jansz van Nederveen. De Heer Wasch
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A. Johannes, 6 April 1681) E. Johannes, 21 Oct. 1691.
sterft jong.
F. Geertruida , 21 Maart 1693,
B. Samuel, 10 Jani 1683.
sterft jong.
C. Grietje, 27 Mei 1685.
G, Geertruit, 2 Juni 1697.
H. Johanna, 11 April 1700.
D. Alida, 27 Juli 1687. 1)
IV. Filips Jansse van Nederveen, ged. te Dussen, gest. aldaar
vóór of in 1677; hij huwde ook aldaar 20 Mei 1668 met Adriaentje
Claessen van der Eyck, die als zijne wede hertrouwt 13 Maart 1678
met Cornelis Anthoniez. Hollander.
Filips werd vader van drie kinderen, allen ged. te Dussen
1°. Klaes, 26 Dec. 1668.
2O. Cornelis , 14 Aug. 1672.

:

3”. Filips, die volgt V,
V. Filips van Nederveen, ged. te Dussen
13 Maart 1674, huwt
aldaar 4 Mei 1704 met Mijntje Hendrikse van Ouwerkerk en verwekte bij haar één zoon:
VI. Michiel van Nederveen, ged. te Dussen 11 Juni 1705. Tweemaal verbond hij zich: 1’. met Cornelia Itersum en 2’. in 1756,
ondertr. 3 Novr met Ardina of Aartje Vissers uit Drongelen, waar
zij dan wel gehuwd zullen zijn.
B i j d e 1’. vrouw had hij 7 en bij de 2’. 5 kinderen, allen ged.
t e Dussen:
lo”. Adriaan, 19 Jam 1761; hij
1°. Filip , 4 Mei 1732.
huwt te Heesbeen in 1793
2O.
Maria, 19 Juli 1733.
(ondertr. te Dussen 2 I Septr)
3O. Hendrik, 27 Nov. 1735.
4:.
5O.
6’.
7”.
8”.
9”.

Gijsbert, 20 Aug. 1741.
Steyntje, 27 Febr. 1746.
Michiel, 14 Juni 1750.
Christina, 1 2 Decr 1751.
Zeger, die volgt VII.
Cornelis, 24 Juli 1758.

met Elizabeth Ruimschotel,
in die plaats geboren.
Hunne twee kinderen, ged.
te Dussen,
zijn: A. Michiel
1 8 Decr 1 7 9 3 e n B . Antonie 27 Maart 1797.

zal dan Janssen in plaats van Ariensse gelezen hebben. Of zou er te Dussen naast
van Nederveen nog eene fam. geweest zijn zonder van?
1) Te Dussen werd ged: 22 Augs 1717 Leyntje, dr van Willem Otto Walraven en
Alida Nederveen, vermoedelijk deze Alida.
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Anna, 26 Novr 1763 12O. Anna, 26 Juni 1’768.
sterft jong.
VIII. Zeger van Nederveen, ged. te Dussen 3 April 1757. Hij
deed ondertr. te Dussen in 1791 met Arnolda Verkuyl, bij wie hij
7 kindn won:
1°. Michiel, ged. te Dussen 6 Septr 1791.
2O. Jan, ged. te Hagoort (gem. Meeuwen) 10 Juli 1793.
3”. Ardina, geb. te Dussen 30 Juni 1795.
4”. Leendert, geb. te Dussen 21 April 1797.
3?‘. Stijntje, geb. te Dussen 1 Dec. 1799.
bl O. Joost, geb. te Dussen 13 DecF 1801. Hij huwt te.. . . den.. . .
met Geertruida . . . . . en had bij haar, voorzoover opgegeven wordt,
eene dochter Zegerina van Nederveen, die later voorkomt als geh.
met Cornelis Roubos.
7O. Zeger, geb. te Dussen 13 Juli 1804.
llO.

Als niet te plaatsen naamgenooten komen voor: Gedoopt te
Dussen 17 Jan. 17 17 Mayken, dr. van Antonie v. Krimpen en
Teuntje Nederveen, en gehuwd te Dussen Margarietha van Nederveen met Adriaen de Leeuw.
‘s-Gravenhage.
Medegedeeld door FRED. CALAND.

UITTREKSELS UIT DE DOOPBOEKEN VAN HATTEM.
MEDEGEDEELD

DOOR

F. A. HOEFER.

Het oudsle aanwezige doopboek is in afschrift aanwezig. Het
begint met 5 Januari 1634 en loopt tot 10 Juli 1695. Slechts
zeer enkele malen worden de namen der moeders hierin vermeld.
Verder worden in dit boek gemist de aanteekeningen:
1’ Van 1 October tot 31 December 1642;
2’ geheel over de jaren 1643-1652 ;
I
3” over het jaar 1653 van 1 Januari tot 15 Juni;
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4” over het jaar 1657, met uitzondering van 8 Februari, 30
Juli en 2 November; en
5” over het jaar 1673 gedeelten van de maanden April, Mei,
October, November en December.
Het tweede dagboek is het oorspronkelijke, begint met 23 Juni
1695 en loopt tot 26 December 1762.
Het derde boek, eveneens het oorspronkelijke, loopt van 2 Januari
1763 tot 29 December 1811.
Geslachtsnamen beginnende met de letters A-C.

1634.
1661.
1662.
1663.
1665.
1686.

24
13
22
3
25
13

Fennighien . .
Gesina. . . .
Anna Christina
Giesbert . . .
Geertw@ . .
Catharina . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1688.
1691.
1693.
1695.

12 September Anna Hendrina
16 Maart. . Aleyda . . .
2 Juli. . . Joannes . . .
10 November. Frans. . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

1696.

14 Juni , .

1699.
1713.

29 October .
11 Juni. . .

Derck . . . . . .
Geertruijd
. . . .

1718.

31 Juli. . .

Maria Margareta . .

1762.

22 ‘Augustus . Nikolaas.

1764.

26 December.

Augustus .
Januari .
Juni. . .
November.
Januari. .
Augustus .

Wijbo

Samuel

. . ,

. Jan Albertsen.
. Burgem. Avercamp.
id.
.
id.
.
. Burgem. Bartelt Avercamp.
. Johannes Aminck en
Geertruijt Brouwers.
id.
.
id.
.
id.
.
. Borgem. Derck Avercamp en
N. Schrassers.
Joannes Aminck en
Geertruijt Brouwers.
id.
.
. IMIeijndt van Asselt en
Evertje van der Vaerst.
. Meijnt van Assen en
Aertjen van der Vaerst.
Coenradus Aukes en
Cathariaa van Welbergen.
id.
,
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B.

1670.

21 Maart . .
20 Juli. . .
26 November.
29 Juni. . .
10 Augustus .
3 September
21 September
28 Augustus .
4 October .
13Maart.
.
19 October .
11 November.
24 October .
6 September
1.3 November.
1 IJ December.
27 Juni. . .
26 October .
1 Maart . .
11 December.
10 J a n u a r i .
23 Januari .
22 Februari .
7 Juni. . .
25 October. .
21 Februari .
3 Maart . .
8 Mei. . .
24 November.
25 December.
2 Augustus .

1677.

17 Juni. . .

1634.

1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1642.
1653.
1655.
1658.
1660.
1661.
1661.
1662.
1663.
1664.

1665.
1666.
1669.
1670.

Thìjs . . . . .
Batjen.
. . . . .
Harmtien.
. . .
Harmtje . . . .
Aaltjen . . . .
Derkjen . . . .
Derrickje. . . .
Janneken. . . .
Beren t . . . . .
Albert. . . . .
Margarietha. . .
Hermina. . . .
Derk van Staueren
Geertrugt
. . .
Nicolaas . . . .
Meijnardus . . .
Giesbert . . . .
Garrit. . . . .
Ru tger. . . . .
Anna . . . . .
Hendrik . . . .
Cornelis . . . .
Wessel. . . . .
Anna Judith . .
Anna Judith . .
Aaltjen . . . .
Joannes . . . .
Aaltjen . . . .
Gaegjen . . . .
Aaltjen . . . .
Beele . . . . .
Jannigjen.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Steven Hendrika Brouwer.

Buytenhuijs.
Hendricus Borreman.
Da. Hendricus Barn hardi.
Steven Hendriks Brouwer.
Hendrik Borreman.
Hendricus Borreman.
id.
ld.

id.
Luijtenant

. .

Roekholt.

ld.

Jan Brouwer.
id.
id.
Mr. Jacob, Barbier.
Hendrik Brouwer.
Peter Gerrits Bu&.
Rutger Buijssencool.
Jan Brouwer.
Barent Brouwer.
Hendrik Brouwer.
Mr. Jacob, Barbier.
Bernhardus Borreman.
id.
Hendrik Brouwer.
Albert Bredenbroek.
Giesbert Buijssencool.
Albert Bredenbroek.
Hendrik Rrouwer.
Giesbert Buijssencool en
Anna Jans.
Burgem. Albert Bredenbroek
en Gargjen Jans.

226

GESLACHT-

.

WAPENKUNDE.

1678.

21 April . .

Janna.

1679.

30 Maart . .

Jan

1682.

12 Maart . .
21 Juni. . .

Hendrik . . . . . .
Grietjen
. . . . . .

1683.

7 Maart . .

Geertruijt

10 October. .

Ilendrikjen

1684.

19 October. .

Garrit.

.

.

.

.

.

.

1685.

1 Maart . .

Alaida

.

.

.

.

.

.

12 April . .

Theuntien

.

.

.

.

.

1686.

12 December.

Grietjen

.

.

.

.

.

.

1688.

15 April . .

Stijne

.

.

.

.

.

.

7 October . .

Jannes.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1690.

.

EN

.

.

Cornelis

.

.

10 Augustus . Margjen
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . .

24 September.

Rutger.

.

28 September.

Anna Snellers . . . .

1691.
1695.

20 September.
7 Juli. . .

Hendrik . . . , .
Henrick . . . , .

.
.

1698.

25 Juni. . .

Arnolda

.

25 November.

Gosuinus . . . . . .

.

.

.

.

.

Gerrit Claas Brouwer en
Stijntje Rutgers.
Gijsbert Buijssencool en
Anna Jans.
als boven.
Dries Brouwer en
Geesjen Harms.
Burgem. Albert Bredenbroek
en Johanna Leestemakers.
Giesbert Buijssencool en
Anna Cornelis.
Marten Blesse en
Magtelt Gerrits.
Allard ten Busch en
Fenna Mollers.
Rutger Buissencool
en
Hendrikjen Jans.
Garrit Brouwer en
Geertje Jacobs.
Garrit Hendrika Brouwer en
Geertjen Jacobs.
Rutger Buijssencool en
Hendrikjen Jans.
Garrit Hendrik Brouwer en
Geesjen Jacobs.
Giesbert Buijssencool en
Anna Jans.
Rutger Bu&sencoo
1 en
Hendrikjen Jans.
als boven.
Harmen Boeve en
Aaltjen Theunis.
D. Henricus Bolt en
Maria Brouwer.
Evert Barneveld en
Elisabeth Goosens.
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109.

11 Juni. . .

Joanna

. . . .

.

.

1700.

14 November.

Jannetje

. . . .

.

.

1701.

10 Juli . . .

Aleida. . . . .

.

.

7 December.

Henderijn . . .

.

.

Tijs

.

.

.

.

1702.

2

1705.

15 Maart . .

Lubbighjen

. . .

.

.

11 November.

Margriet . . . .

.

.

15 December.

Gerrit. . . . .

.

.

24 December.

Peternel Johanna . .

1706.

April.

.

.

l

.

.

.

7 Januari .

Johanna Christina

.

.

20 November.

Jan. . . . . .

.

.

26 December.

Margriet . . . .

.

20 Mei. . .

Jan Philip . . .

.

.

5 Augustus .

Roelof. . . . .

.

.

1708.

18 November.

Jennighjen . . .

.

.

1709.

19 Mei. . .

Peternel

. - . . .

.

.

15 September

Anna

Maria. . .

.

.

27 April . .

Teuntjen . . . .

1707.

1708.

1710.

.
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D. Henricus Bolt en
Maria Brouwers.
Evert Barneveld en
Lijsbet Gosens.
D. Henricus Bolt en
Maria Brouwers.
Evert Barneveld en
Lijsbet Goossens.
Jan Barnevelt en
S(w)aentje Tijs.
Evert Barneveld en
Lijsbet Gosens.
Hermen Barneveld en
Fijtjen Hengevelds.
Evert Barneveld en
Lijsbeth Gosens.
Jan Barneveld en
Swaentjen Janss.
Harmen Barneveld en
Fijtjen Hengevelds.
Louwijs Bonet en
Aaltjen Janss.
Dries Barneveld en
Geertruid Winckelaer.
Hermen Barneveld en
Fijtjen Hengeveld.
D. Henricus Bolt en
Maria Brouwers.
Evert Barneveld en
Lijsbet Gosens.
Jan Barnevelt en
Swaentje Jans.
Herman Barneveldt en
Fijtjen Hengeveldt.
Andries Barneveld en
Geertruijd Winkelaers.
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14 December.
1711. 28 October .
18 November.
1’712.

10 Februari .

11

September

2 November.
1713.

% Februari .
19 Februari .
30 April . .
20 Augustus .
1 October .

1714.

18 Maart . .
19 September
5 October. .

1715.

24 Februari .

1715.

10 November.
22 November.
21 Juni. . .

E N

WAPENKbNDE.

Hermannus Hengeveldt . Hermen Barneveldt en
Fijtje Hengeveldt.
Johannes. . . . . . Dries Barneveldt en
Geertruijd Winkelaers.
Lijsbeth
. . . . . . Evert Barneveld en
Luijtjen Wijnen.
Derck . . . . . . . Herman Barneveld en
Fij tj en Hengeveld ts.
Beatrix . . . . . . Johannes le Brand en
1Maria Bruggenaers.
Steven Reinier . . . . Jan Adam Brandt en
Anna Geertruijd Kloeck,
Berendt . . . . . . Henrick Barneveldt en
Henrina Swierincks.
Arendt. . . . . . . D. Henricus Bolt en
Maria Roelofs.
Eva . . . . . . . Herman Barneveldt en
Fijtje Hengevelds.
Wijnen . . . . . . hert Barneveldt en
Luytje Wijnen.
Lambertus . . . . . Dries Barnevetdt en
Geertruijd Winkelaers
Henrina Theodora. . . Jan Adam Brandt en
Anna Geertruijd Kloeck.
Lubbertus . . . . . Henrick Burneveldt en
Henrina Swierincks.
Sybìlla Magdalena . . Coenraed la Brand en
Maria Bruggenaers.
Anna Maria. . . . . Herman Barneveldt en
Fijtjen Hengevelds.
Lubbertus en Jacobus. . Andries Barneveld en
Geertruijd Winkelaer.
Zeger . . . . . . .
Jan Brand en
Anna Geertruijd Kloeck.
. . . . . . Henrick Barneveld en
Wolter
Henrina Swierinck.
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17 17.

24
25
1718.

24
1

1719.

1

1719.

16

1720.

1
28
11
29

1721.

19

1724.

23
2

1725.

29

1726.

10
8

1725.
1901.

Hendrik Buijtenhu&,
custos,
en Marrigjen Gerrits.
Januari . Johannes. . . . . . Johan Coen La Brand en
Maria Bruggenaers.
Juli. . . Lubberta . . . . . . Herman Barneveld en
Fijtjen Hengevelds.
A p r i l . . Elìsabet . . . . . . Hendrik Barnevelt en
Hendrina Swierinks.
Augustus . Hendrìna Theodora . . Adam Brant en
Anna Geertruijd Kloek.
Februari . Jan Hengeveld . . . . Herman Barneveld en
Fijtjen Hengevelds.
April . . Jochlem Jacobus.
Johan la Brant en
Anna Maria Bruggenaars.
April . . Jochem Jacobus. . . . als boven.
April . . Gesìna. . . . . . . Hermen B a r n e v e l t e n
Feigje Hengevelts.
Jo
hannes
.
Hendrik Barnevelt en
Augustus .
Hendrina Swierings.
Isaak
.
.
.
.
,
.
.
Dr.
Theodorus ter Bruggen en
November.
Justina Covyn.
November. Hendrikus . . . . . Henderik Barnevelt en
Hendrina Swyrinks.
Februari . Ever t . . . . . . . Gosewinus Barneoeldt en
Maria Pothof.
Augustus . Gezìna.
Hendrik Barneveldt en
Hendrina Swierink.
Johann Conraad Laborant en
April . . Conraet .
Anna Maria Bruggenaer.
M a a r t . . Gerrit. . . . . . . Gosuinus Berneveld en
Maria Pothof.
Katrgne
.
,
.
.
.
.
Hendrik Bernevelt en‘
Seytem ber
Hendrijna Swijrineks.
.
Maart .
Wijnen . . . . . . Gosuinus Barneveld en
Maria Pothof.
16

10 Jaouari

10

.

Aaltjen . . . . . .
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1729.

16 O c t o b e r .

Jacobus . . . . . .

1731.

21 December.

Ever t . . , . . . .

1732.

14 September

Gerrit en Willem. . .

10 December.

Arent

25 Februari .

Magrita

Elisabeth. . .

23 Augustus .

Samuel

Quint@a .

1733.

1734.

1’735.

7 Maart . .

. . . . . . .

.

.

Willemina . . . . .

Steventje . . . . . .

23 Januari
.

Harmyntje . . . . .

1735.

15 October

Henrikus. . . . . .

1736.

13 Januari

Gerharda Jacoba . . .

12 Juni

Jan.

21 Maart .
1737.

. . . . . . .

20 Januari

Wjnen . . . . . .

10 April . .

Hendrik . . . . . . .

30 Juni

. .

Johanna . . . . . .

14 Juli.

.

Drie8

.

1739. 25 Februari .

HeItje.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

Hendrik Barneveld en
Hendrine Swierink.
Gosuinus Barnevetd en
Maria Pothof.
Hendrik Barneveld en
Hendrina Swiering.
Derk Barneveld en
Gerrigje Jans.
Gosuinus Barneveld en
Maria Pothof.
Dirk Brouwer en Agatha
Arnoldina van Hardenberg.
Hendrik van Brummen en
Hendrina Johanna van der
Vaerst.
Derk Barneveld en
Gerrigje Janss.
Derk Barneveld en
Grietje Vos.
Henrik van Brummen en
Henrina van der Vaerst.
Derk Brouwer, burgem., en
Agatha Arnoldina van Har-

denberg.
Derk Barneveld en
Gerrigje Jansz.
Gosuinus Barneveld en
Maria Pothof.
Derk Barneveld en
Margrita Vos.
Hendrik van Brummen en
Hendrina van der Vaerst.
Derk Barneveld en
Gerrigje Jansz.
als boven.
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1739.

1740.
1741.

1742.
1743.

%lN

1745.
1746.
1747.
1747.

1748.
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Derk Barneveld en
Margaretha Vos.
5 April . . Derk . . . . . . . Henrik van Brummen en
Henrina van der Vaarst.
.
.
Berend
Barneveld en
Hendrina.
.
.
.
5 Juni . .
Anna van den Engelenberg.
30 November. Johanna . . . . . . als boven.
13 Januari . Johanna Aleida . . . Hendrik van Brummen en
Hendrina van der Vaarst.
. . Derk Barneveld en
10 Februari . Coenraad .
Margarita Vos.
25 November. Engeltjen. . . . . . Berent Barneveld en
Anna Engelenberg.
. . Hendrik van Brummen en
16 Januari . Berendina .
Hendrina van der Vaarst.
17 Juli. . . Bethjen . .
. . . Derk Barnevelt en
Grietjen Vos.
25 Juni . . Willem . . . . . . Johannes van Barneveld en
Jacoba van Lil.
30 September Lubbertuc. . . . . . Hendrikus van Brummcn en
Hendrina van der Vaar&
6 December, Hendrick.
. . . . . Berent Barnevelt en
Anna Engelenberg.
12 Februari . Lubbertus. . . . . . Derk Barneveld en
Grietjen Vos.
11 September Aleida. . . . . . . Hendrich van Brummen en
Hendrina van der Vaarst.
21 Januari . Willem . . . . . . Johannes van Barneveld en
Jacoba van Lil.
Berent Barneveld en
10 September Wolter . . . .
Anna Engelenberg.
8 December. Herman Lubbertus.
Derk Barneveld en
Grietje Vos.
Hendrik van Brummen en
15 April . - Willem . . . .
Hendrina van der Vaarst.
15 Maart. .

Harmen . . . .

l

1744.

WAPENKUNDE.

.

.
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14 September

1750.

18

December.

1751.

28

Februari

1752.

21

September

29

November.

3*5

Februari .

1754.

29

September

1756.
.

Engelbarb
Anlonius.

. Gerril

1753.

1 Augustus .

EN

.

Geerlruidt
Maria.

Johanna

. . . . .
.

.

WAPENKUNDE.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jacoba

.

.

.

.

.

.

.

Gosuinus.

.

.

Catharinn Clara . . .

Johannes v;w Barnevelt en
Jacoba van Lil.
Berent Barnevelt en
Anna Engelenberg.
Gerrit Barneveld en
Margjen Geersbet.
Hendrik van Brummen en
Hendrina van der Vaerst.
Gerrit Barnevelt en
Marrigjen Geers- bet,
De moeder Anna Catharína
Brandt, Weduwe Meijlink,
zijnde ‘t kint in onegt verwekt bij den beer burgemeester Gijsbert Westenberg volgens ‘t opgeven
van ‘t Doopbriefje 1).
Dit kint is op order van
de magistraat gedoopt,
zonder dat de moeder de
openbare bestraffinge heeft
aangehoort. Als getuig?
over deesen doop stond
Augustus Jacobus Brandt.
Gerrit Barnevelt en
Marregjen Gerríts.
Rudolph Arend Ten Brink en
Clara de Bruijn, getuigen:
Dirk Ten Brink en Catharína Drolenvaux.

1) Dog is op verzoek van den vader Mr. Q. Westenberg, burgemeester der stad Hattem, ingevolge vertoonde en gelezen brieven van Erfstadhouder en Raden, in name van de Ed. Mog Heeren
Staten des Furstendoms Gelre en Qraafachaps Z u t p h e n , in dato 11 November 1772, so in den
goede als bloede gelegitimeert en verklaart de echte dogter van haren vader Mr. í3. Westenberg,
N. VAN E CHTEREN.
waardoor vorige aangeteekende onechtheid is uitgewist eude vervallen.
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Johannes Barnevelt en
Catharina Blomhoff.
1757. 25 September Cornelis . . . . . . Isaak du Bois en
Adriana Giphart.
1758.
3 December. Margrata. . . . . . Hendrik Barnevelt en
Lena Boeve.
1759. 29 Juli. . . Sara Berendina . . . Isaak du Bois en
Adriana Giphart.
176 1. 23 Januari . Melchior Greue. . . . Samuel Quintijn Brouwer en
Maria Ida Greve, getuige
.
J o h a n n a Relnera Brouwerius, genaamt Greve.
Hen?rik Barnevelt en
8 Maart . . Gerrit. . . . . . .
Helena Boeve.
....
28 October . Adriana . . . . . . Abraham Bredius Boonen en
Sara Maria du Sart, getuige : Anna Maria du Sart,
geboren van Rinselaar.
1762.
9 Nei . . . Gerrit. . . . . . . Hendrik Barnevelt en
Lena Boeve.
1 Augustus. Wilhelmus . . . . . Isaac du Bois en
Adriana Giphart.
1763. 10 Augustus . Willempjen . . . . . Willem van Brummen en
Swaantjen Pijs.
Dirk Barnevelt en
1764. 31 Mei. . . Dirk . . . . . . .
Bardjen Berends.
Hendrik van Brummen en
23 September Hendrik . . . . . .
Willemina Kreeft.
Hendrik Barnevelt en
1765.
3 Maart . . Dirkjen . . . . . .
Helena Boeve.
Abraham Bredius Boonen en
28 Juli. . . Isaac : . . . . . .
Sara Maria du Sart, getuige
Anna Maria van Rensselaar, genaamt du Sart.
1766. 26 Januari . Johanna Hendrina . . Hendrik van Brummen en
Willemina Kreeft,
1757. 27 Juli. .

.

Henrika

Margreta. . .
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1768.

6 Januari .

1768,

13 Januari .
5 Juni . .

1771.

13 Maart. .
27 Maart. .
8 September

WAPENKUNDE.

Dries Barnevelt en
Bartha Berents.
Derk Arnold. . . . . Samuel Quintijn Brouwer en
Maria Ida Greve, doopgetuijge
Agatha Arnoldina van Hardenberg, genaamt Brouwer.
Steven>
. . . . . . Hendrik Barnevelt en
Leentjen Boeve.
Gerrigjen.
. . . . . Dries Barnevelt en
Bartha Berends.
Helmert . . . . . . Koendert Barneveld en
Jobanna van Assen.
Hermijntje . . . . . Als boven.
Jacobus Hendrikus. . . Dirk Bloemert en
Jurriana Vegenerus.
Marritje . . . . . . Dries Barneveld en
Bartha Berends.
Hendricus Johannes . . Dirk Bloemert en
Jurriana Vechnerus,
Aaltje. . . . . . . Koendert Barneveld en
Johanna van Asselt.
Werk . . . . . . . Als boven.
Lubbertus. . . . . . Als boven.
Arnoldus Julius Carolus, Moeder Anna Catharina
onecht. . . . . .
Brouwers. Zie kkraad
25 November 1776.

1766. 30 Januari . Berendje
April . .

EN

.

.

.

.

.

1772.

9 September

1773.

7 Maart . .

1775.
1776.

20 Januari .
8 September
27 November.

1778.

24 Mei. . .

1779.

8 September

Jannis.

1780.

2 Augustus .

Arnoldus Albertus.

29 October .

1782.

9 Juni . .

.

Lubbertus. . . . . .

Magrieta

.

.

.

.

.

.
. .

. . . . . .

Elisabeth Gesìna . . .

Coendert Burneveld
en
Johanna van Asselt.
Coendert Barnevelt en
Swaantjen Schiphorst.
Johan Georg Baum en
Johanna Jacoba Westenberg.
Coendert Barneveld en
Zwaantjen Schiphors.
Engelbartus van Barneveld en
Maria Magdalena Souman.
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1783.

1784.
1785.
1787.

1788.
1789.
1789.

1790.

1791.

1792.
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Johan Ge&g Baum en
Johanna Jacoba Westenberg.
3 Augustus . Barent Andries. . . . Antonius Barneveld en
Sofia Kelders.
17 October . Alida! Maria. . . . . Engelbartus Barneveld en
Maria Magdalena Souman.
26 Augustus . Gesiena Anna . . . . Antonius Barneveld en
Sofija Kelder.
28 Mei. . . Geertruij Joh!anna Hester Johan Georg Baum en
Johanna Jacoba Westenberg.
7 October . Wolter
. . . . . . Antonius Barneveld en
Sophia Kelders.
3 Augustus . Arnoldus Elbertus. . . Johan Georg Baum en
Johanna Jacoba Westenberg.
25 September Maria. . . . . . . Hendrik Boeve en
Leentje Wijnen.
4 October . Gerharda Wilhelmina . Engelbertus van Barneveld en
Maria Magdalena Souman,
getuigen Gerrit Willem van
Barneveld en Engeltje Barneveld, egtelieden.
11 Juli. . . Isaac Gosbert Cornelis . Carel Gerardus van Baerle en
Catharina Anthonia van
der Stal, getuigen waren
Isaac Gijsbert Herman van
Baerle en Cornelia Anna
van de Moer, voor welke,
afwezig zijnde, de vader
zelve het kind ten doop
gehouden heeft.
13 Maart. . Jannegjen. . . . . . Gerrit van Brummen en
Jannegjen Lernout.
10 April . . Barta Wilmina . . . Johan Georg Baum en
Johanna Jacoba Westenberg.
13 November. Leonard Johan. . . . Dominicus Eliza van Berckel ,
grave des Heijlígen Room20 April . .

Arnoldus Elbertus. . .

i
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schen
Rijks, oud-Schepen
in den Edelen Hove en
hooge vierschaar van Schieland en Wilhelmina Maria
Kuijste van Hoesen, getuige
den WelEd. Geboren Heer
Leonard Kuijste van Hoesen.
1793.
3 November. Willem Dominicus . . als boven, doch zonder getuige.
23
Maart I . Leonardus Abraham en
Jeronimus Brichau en
1794.
Lodewijk Jacobus . . . Anna Louisa Hoffman.
16 October . Johanna H.endrina . . Hendrik van Brummen en
Geertruijd Breunis.
1800. 30 Maart . . Hendrikus . . . . . als boven.
1 Januari . Wilhelmina en Johanna Gerrit van Brummen en
1802.
Marrigjen van Hulst.
1803.
14 Augustus . Maria. . . . . . . Hendrik van Brummen Junior en Geertruijd Breunis.
- 1804.
5 Februari . Wilhelmina. . . . . Hendrik Cornelis Boon en
Rachel Everts Tholen.
1805. 12 Oct geb. Barta. . . . . . . Gerrit van Brummen en
20 Oct. ged.
Marigjen van Hulst.
-- 1807.
2 Jan. geb. Helena. . . . . . . Hendrik Cornelis Boon en
Rachel Everts.
3 Jan. ged.
26
December
Lubbertus Barneveld en
1808.
C a t r i n a A l e i d a t e n Doe1807 geboren
chaaten.
14 Jan. ged.
- 1809. 26 Febr. geb. Helena . . . . . . Hendrik Boon en
Rachel Everts. *
5 Maart ged.
29 April geb. Albertus . . . . . . Hendrik Ten Broek en
7 Mei ged.
Selia van Goor.
15 Mei geb. Joanna Henrica Geertruij
Lubbertus Barneveld en
Catharina Aleida Ten Doe21 Mei ged.
schate.
- 1 8 1 0 . 28 Nov. geb. Elisabeth. . . . . . Hendrik Boon en
5 D e c . ged.
Rachel Everts.
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c.
3
12
29
14
28
22
1656. 28
1659.
9
10
1660.
9
1662.
1664.
3
1665. 27
1669. 28
1
1672. 21
19
1673.
1677.
18
1636.
1640.
1642.
1654.
1655.

Januari .
April . .
Maart. .
Januari .
Januari .
April . .
November.
Maart . .
Juni . .
Maart . .
Augustus .
December.
April . .
Augustus .
Augustus .
Januari .
Februari .

Aaltje. .
Sophia. .
Jannigjen
Lambert .
Gerrit . .
Johanna.
Geertruijt
Hendrik .
Hendricus
Abigail .
Jannigjen.
Geertruijt.
Garrit. .
Berent. .
Rutger. .
Margarieta
Roelo ff. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23 Mei. . .

Geertruyt. . . . . .

1678.

37 Maart. .

Fennigjen

.

.

.

.

.

1680.

20

.

Johannes.

.

.

.

.

.

9 Maart . .

Fennigjen

.

.

.

.

.

Roelof.

.

.

.

.

.

1681.

Juni

.

24 April . .

1682.

.

1 Mei. . .

Helena Elisabet . . .

7 September

Jacobus . . . . . .

3 September

Geertruijt

.

.

.

.

,

Lambert Coops.
Gosuious Cruyner, secretaris.
Gosuin Cruijner.
Peter Coops.
Hannes Coops.
Burgem. Hendrik Cruijner.
Pet er Coops.
Hans Coops.
Peter Coops.
Hans Coops.
id.
id.
Id.

Jan van Coesvelt.
id.
Hendrik Coopsen.
Jan van Coesvelt en
Fennigjen Harms.
Engelbert Cruyner
en
Johanna Cruijner.
Jan van Coesvelt en
Fennigjen Harms.
Joannes Cramerus en
Lijsabet Cruijger.
Jan van Coesvelt en
Fenna Hendrikx.
DS. Sebastiaan Croon en
Hendrina Croon.
Jonker Hendrik Coenders en
Gerhardina van Heerde.
Johannes Cramerus en
Lijsabet Cruijger.
Burgem. Engelbert Crui$aer
en Johanna Cruijner.
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Jacobus . . . . . .

1683.

19 Januari

.

Allagonda Bauwina . .

1683.

18 Februari .

Margarieta . . . . .

28 Februari .

28 November.
1684.

1685.
1686.

6 April

.

.

16 April

.

.

23 Juli.

.

.

17 Mei.

.

.

1 September
8 December.
10 December.

1688.

15 Januari .

1689.

14 April . .
21 Augustus .

1690.

5 November.

1705.

25 October .

Jan Cramerus en
Lijsabet Cruijger.
Jonker Hendrik Coenders en
Gerhardina van Heerde,

DS. Sebastianus Croon en

Henclrina Croon.
Jan
Janssen van Coesvelt en
Roelo ff. . . . . . .
Fenne Hendricka.
Johannes
Cramer en
Aaltjen . . . . . .
Lijsabet Cruijger.
Aaltjen
. . . . . . Jan van Coesvelt en
Fenna Hendrickz.
Barnardina . . . . . Ds. Sebastianus Croon en
Hendrina Croon.
Geertruijt Sophia . . . Burgem. Engelbert Cruijner
en Johanna Cruijner.
Lucas . . . . . . . Johannes Cramerus en
Lijsabeth Cruijger.
Hendrickjen . . . . . Gerbrant Coenders en
Derkjen Hendrikx.
Garrit. . . . . . . Hendrik Coenders en
Geurtje Jans.
Aaltjen . . . . . . Johannes Cramer en
Lijsabet Cruijger.
Coendert . . . . . . Gerbrant Coenders en
Derkjen Hendrikx.
Anna Cut harina . . . Johannes Cramer en
Elisabet Cruijger.
Jan Gerard. . . . . Geertjen Martens en
Jonker Hendrik Coenders in
onecht geproquereert.
Raelof Nicolaas . . . DS. Sebastiaan Croon e n
Hendrina Croon.
Jan Steven . . . . . Burg. Theod. Wilh. Cloeck en
Anna Catharina Elisabeth
Vincelaer.
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1707.

1709.
1740.
1742.
1760.
1765.
1769.
1803.
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1 Januari . Derck

. . . . . . . Burg. Theod. Wilh. Cloeck en
Anna Catharina Elisabeth
Vincelaer.
1 September Jan Joseph . . . . . Henri la Caille en
Aleida op Gelder.
21 December. Anna Maria. . . . . J. J. Cremer , predikant, en
A. Petr. de Boer.
id.
14 Januari . Sara . . . . . . .
26 October . Maria Theresia. . . . Frans van de Cappelle en
Willemina Kloppenberg.
id.
15 September Jan . . . . . . .
id.
20 December. Francina. . . . . .
12 Juni . . Carolina Frederica WitDaniel Antonij Clarìon en
helmìna . . . . . Henrietta Hillegonda Momma.
( Wordt vervolgd.)
Verhaech - Den 289ten Maart 1901 werd alhier bij het weggraven van een oud vestingwerk een looden zegelstempel uit de
17de eeuw gevonden, waarop een niet meer duidelijk te herkennen
wapen en een randschrift. Dit laatste luidt:
S(IGILLUM) IOHAN VERHAECH.
Wie wil me iets omtrent dezen Johan Verhaech meedeelen 3
J. GIMBERG.
Zutphen.
VERZOEKSCHRIFT VAN ANNA v. HEMBISE
WEDE.

V.

WIJLEN

CAPx.

MAX. DE HENNIN.

Aen myn Hoochmogende Ed. heeren.
Myn heeren die Staten Generael der vrye vereenichde
Nederlanden.
Gheeft oytmoedelijck te kennen Anna van Hembise naergelaeten
weduwe van wijlen cap. Maximilian de Hennin, hoe dat haeren
vaaler sal. Buissart van Hembise, thooft vaF (de) XVIIJ regierende
mannen binnen Gendt geweest sijnde, sijn eyghen huys dede aff-
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breken om tcanoen daerop te planten, daermede tcasteel van Gendt
werdde verovert ende de Spaegnaerts verjaecht. Over welcke ende
veel meer andere notable diensten haeren voorn. vader int overgaen
van Ghendt, jeghens alle beloeften werde gevanclijck genomen,
sulx dat hij om tleven te salveren boven de bezwaringe van alle
sijn goet, noch helpe van vrienden moest sien te becommen om sijn
groot ransoen te betaelen, in voeghen dat hy ter oorssken als
boven ende de rigoreuse confiscatie, eenen benauwden boel heeft
achtergelaeten , gelijck Godt kennelijcker is; tis nu soo dat Uwe
Hooch mog. Edt van tghene voorsz wel onderricht sijnde, wederom
gelieft heeft den ij July 1610 haer te continueren voor een jaer
ende toe te leggen de somme van hondert gulden, daer aff de
suppliante Uwe Hooch mog. Edt ten hoochsten oytmoedelijck bedanckt, dan gemerct de supplt, in Vlaend. geweest síjnde, bevindt
dat alle haere goederen soo gedesminueert sijn, dat sij met waerheyt sonder hoepe is yetwas te kunnen becommen, so bidt de suppliante oytmoedelijck (als haer met haeren vader loose kinderkens
bevindende in benauwden staet , de suppliante de voornoemde hondert guldens noch te willen continueren, naer den goeden wille van
U Hooch mog. Edelheyt.
Dit doende etc. Goederthieren insicht nemende dat haeren
ende
voorn. man in slandts dienst als capiteyn is dootgebleven
geschoten bijnnen de stadt van Oostende etc.
Op den kant, staat: Fiat ordonnantie van tsestich guldens die om
eenige goede consideratien de suppl. nog eens werden toegestaan.
Actum d e n xvjn July 1611.
Request ingekomen bij de Staten Generaal, berustende in het

Rìjksarchief te ‘s- Gravenhage.

FRED.

CALAND.

Geslacht n’alther

(L, 445). -- Carolìna Frederica Wilhelmina
Walther, geboren te Michelen
10 Augustus 1739 (volgens het
bevolkingsregister der Gem. Wanneperveen) , dochter v.in Johann
Conrad Walther en van Carolina Maria Sophia Koch, overleden
op den huize Zwollingercamp (Gem. Wanneperveen) 11 April 1833,
huwde (ingeschreven te Colderveen 19 November 1796) : Roelof
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Hendrik Baron van Isselmuden tot Zwolhagercamp , Landcommandeur der Duitsche Orde, Balye van Utrecht, van 21 Januari 1831
af lid der Provinciale Staten en der Ridderschap van Overijsel,
geboren te Zwolle %O Mei, gedoopt aldaar 22 Mei 1752, overleden
op den huize Zwollingercamp (Gem. Wanneperveen) 5 Juni 1834,
zoon van Helzdrik van lsselmuden tot Paaslo en Zwollingercamp
en van Anna Elisabeth van Haersolte.

Apeldoorn.

J H R . H . H . ROtiUi.

ROUX (Verg. Nav. L, blz. 438 vv.). - Aan een schrijven van
den ,,vechtgeneraal” der Oranje-Vrijstaat , Paul H. Roux, ex-predikant te . . . . . ., thans gevangene op Ceylon, welks inhoud mij welwillend medegedeeld werd door Mevr. de Wed. S. H. Junius, geb.
Keppel Hesselink te Arnhem, wordt het volgende ontleend:
,,De familie Roux trok direct uit Frankrijk naar de Kaap in
1688 en is niet verwant aan de Le Roux’. Toen ik in 1890 door
Holland reisde heb ik pogingen in het werk gesteld uit te vinden
of er nog afstammelingen van mijn overgrootvader Dietz - v a n
grootmoederszijde - in het leven waren. De laatste correspondentie
werl gevoerd door mijne grootmoeder met haar broeder Albert
Dietz - d e s t i j d s woonachti; in Rotterdam of Amsterdam. Het
portret zoowel als het wapen van mijn overgrootvader Dietz is in
mijn bezit. Hij was zeeofficier, stierf op zee omstr. 1810 en werd
te Batavia begraven. In Holland zijn een Appel en Weijthoff in
de familie gehuwd geweest. IMijne grootmoeder was Hendrina Dietz
en huwde ongeveer 1813 met Paul Roux. Zij t in den ouderdom
van 93 j. a:Ln de Paarl. Gaarne ontving ik bericht omtrent de
nog levende familie betrekkingen in Holland.” - Mevr. Junius is
gaarne bereid eventueele antwoorden naar Ceylon over te maken.
RED .

Nederlanders te Altena en Hamburg. - Bestaan er geschiedk.
werken over Hollanders (Geref. of Doopsgez.) die omstr. de jaren
1600-1650 om der godsdienstwille naar Altona of Hamburg zijn
uitgeweken 3 En zijn die werken getiteld?
‘s- Graven htsge.

VAN OVERVELDT.
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Van Loon (LI, 484). - In een geslachtregister van Willem
Jansz. van Loon en zijne vrouw Petronella Lievens van Roy , opgemaakt door Engelbert Graswinckel Jansz., vind ik dat Lieve van
Loon, gehuw, met Catharina Geelvinck, zoon wbs v a n H a n s v a n
Loon en Anna Ruyckhaver en de kleinzoon van Willem Jansz. van
Loon en Petronella Lievens van Roy. Geboorte- en sterfjaar zijn
niet

vermeld.

FT.

M. VAN DER ZANDT.

de Waal. - Behoorde de vroegere Burgemeester van Brussel,
Leopold de Waal, tot de familie van dien naam, die in de vorige
eeuw en het begin van deze eeuw in Maastricht was gevestigd?
E.

Klinkenberg v. Echten. - In sommige genealogieën vindt men
den naam der moeder van Leopoltl van Limburg Stirum, den
drieman van 18 13, vermeld als: van Klinkenberg van Echten, in
andere enkel als: van Klinkenberg. Wat beteekent die toevoeging
,,van Echten” ? Op het Drentsche dorp van dien naam kan het
moeihjk betrekking hebben. (Zie Lemsterland in Friesland, Red.)
E.

Nassau-Portugal-fonds.

- Ten behoeve van de nakomelingen

uit het huwelijk van zijn zuster Emilia met den prins van Portugal
stichtte Prins Maurits een fonds, wat tot in deze eeuw moet hebben
bestaan en toen onder de rechthebbenden is verdeeld.
Is het ook bekent wie die rechthebbenden waren en wanneer de
verdeeling tot stand kwam?
E.

- Ik bezit eene silhouette van een 7 à lO-jarig
kind op de achterzijde waarvan geschreven staat: ,,Betje Hoeckwater 1811.”
Kan iemand mij eenige inlichtingen omtrent haar verschaffen 2

Hoeckwater.

Helmond.

AUG. SASSEN.
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WALRAVEN VAN BREDERODE HEERE v. BREDERODE
CONTRA

E RASMUS

VAN

B REDERODE .

Op ten dagh van buyden compareerde voor den Hove van Hollandt François de Witte als procureur van Heere Walraven v a n
Brederocle heere tot Brederode, Vianen, Ameyde etc. impetrant in
r. a. (van actie) clie haclllen doen daghvaerden Erasmus van Brederode clercq ordinaris v a n d e heeren S t a t e n v a n Hollandt ende
Westfrieslandt, ende doende eystsh concludeerde bij de middelen van
sijn veau en court, ende andere up tijden ende wijlen was ‘t noot
te deduceren, d a t d e n voorsz. ged. gecomlt soude werden de vantisen ende beroeminge van dat hij ged. soude sijn gesproten door
eghten bedde uytten huyse ende stamtne van Brederode ende dien
volgende ‘t voeren ende gebruycken van de wapenen van denselven
huyse in ‘t geheel ende ongebroocken met alle den gerolge ende
aenkleven van dien kosteloos ende schadeloos aff te doen, ende hem
geinterdiceert van gelijcken meer te doen ende hij voorts gecondemneert, als eene die gekomen was door bastardie van denselven
huyse tleselve wapenen als hij die soude willen gebruycken te moeten
breecken en sulcx te gebruycken als luyden van bastardie gekomen
schuldigh waren te doen, ende de gene’ die hy alrede anders gebruyckt off gestelt hadde, off doen stellen off hangen moghte hebben, namentlyek met de volle wapenen van Brederode soo in de
kercke van den Hage als elders te doen veranderen, ende te doen ’
maecken, soo als in desen gesustineert wert: maeckende eysch van
kosten off tot andere alsulcken finen ende c o n c l u s i e d e n v o o r n .
imp. oirbaerlijck sijnde, omme waer jegens te seggen J o h a n v .
Tongeren als procureur v. den ged. dagh van beraet genomen heeft
te XIIIJ dagen eerstkomende op versteken - Actum den 1 Oct.
1618, present Rosa ende Berchout.
Afgeschreven uit het Register der dingtalen van ‘t Hof van Holland
G . 2 9 Octr- 3 Decr 1618, op welks omslag sta;Lt aangeteekend:
,,Hierinne uyterste quohier staet geregisteert een acte v. cl. eersten
Oct. 1618, alsoo ‘t voorgaende boeck vermist wert.

‘s- Graven hage.

FRED. CALAND.

KERKGESCHIEDENIS.

DE REMONSTRANTEN EN CONTRA-REMONSTRANTEN
IN DE VOORM.

CLASSE VAN VOORNE EN PUTTEN,

IN 'T BJJZONDER TE BRIELLE.
AANTEEKENINGEN

DOOR

H.

DE

JAGER.

Om in staat te zijn een onpartijdig oordeel te vellen over de
Remonstranten en Contra-remonstranten in hunnen strijd, in de
Classe van Voorne en Putten gevoerd, moeten zooveel mogelijk de
bronnen worden geraadpleegd en vandaar dat reeds enkele bronnen
door mij door den druk gemeen zijn gemaakt. In het l*te Stuk
van mijn werkje ,,De Brielsche Archieven” plaatste ik een ,,Cort
ende waerachtich verhael van den staet der Kerke Jesu Christi opt
eylandt van Westvoorne sedert den jare 1600 tot 1619”. Daarop
liet ik in het ,, Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis”, Deel 111,
blz. 337-399, Deel IV, blz. 196-220, volgen eene door Willem
Crijnsze geschreven ,,Notitie van de kerckelicke saecken, gevallen
in Den Brie1 ende lande van Voorn ‘tzedert den jare 1600”. Deze
Notitie vangt aan met de mededeeling van eenige bijzonderheden
over de vervanging van Ds. Fraxinus door Burchvliet. Een uitvoerig, aan de beschikbare bronnen ontleend verhaal van die vervanging gaf ik in genoemd Archief Deel VII, blz. 1-57, naclat ik
in Deel VI, blz. 206-209, een brief van J. Wtenbogaert betreffende die zaak gepubliceerd had. I n h e t 17de D e e l d e r ,,Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd
te Utrecht” v o n d e e n p l a a t s e e n ,,Verweerschrift” van Willem
Crijnsze. De Kerkeraadsacta van de Brielsche Gemeente, handelende
over den strijd tusschen de Remonstranten en hunne tegenpartij
kon ik niet publiceeren, dewijl de Acts uit dien tijd niet aanwezig
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zijn. Wel bestaan de Acts van de Classe uit die dagen en wat er
in voorkomt betreffende de Remonstranten en Contra-Remonstranten
vermeldde ik in dit Maaudschrift in verschillende artikelen, verschenen onder den titel ,,Bijzonderheden uit het 3de Notulenboek
der voormalige Classe van Voorne, Putten en Overflakkee”.
Ten besluite van dezen arbeid volgen thans hier nog eenige aanteekeningen , voor een deel ontleen<1 aan het Register der Resoluties
van de Brielsche Regeering , dat ons in de dagen van den strijd
tusschen de Remoustranten en Contra-Remonstranten

verplaatst.

1.
In de vergadering der Classe van April 1GlO werd de volgende
missive, gericllt aan de broeders der Classe, gelezen :
,,vTTy hebben totnochtoe, volgende den last, ons in beyJe respective Synoden opgeleyt , alle mogelicke vlijt ende neersticheyt aengewent, om by de Ed. Mogende Heeren Staten van Hollant ende
Westvrieslant te vercrygen “consent om te mogen houden eege provinciale Synode tot wechneminge van dese bedroefde oneenicheden,
in de Kercken hier te lande geresen , daerop eyndelick naer ons
veelvoudich aenhouden ende verscheydene
remonstrantiën , tot dien
eynde gepresenteert in de vergaderinge van Haere Ed. Mo.,
gevolght is het uutschryven derselve Hare Ed. Mo. aen allen
Classcn van Hollant ende Westvrieslant, soo wy verstaen, daerby
Hare Ed. Mo. verclaren geresolveert te zijn eene kerckelicke
vergaderinge uut de Classen ende Kercken deser landen te beschryven
tegens den 11 en Woensdach naer Pinxsteren in den Hage, waervan
Haere Ed. Mo. beloven de Classen t y lelick naerder te adverteren. Dienvolgende zouden wy de voornomde tijt verwacht hebben,
sonder aen uwe E.E. vorder te schryven,
om te sien, wat genade
Goclt de Heere soude geven in de voorseyJe
kerckelicke vergaderinge
tot wechneminge aller oneenicbeden ende misverstanden, verhop e n d e d a t Haere JQl. Mo. deselve vergaderinge alsoo beschryven
zullen, dat de Classen ende Kercken behouden zullen haere vryheyt
int deputeeren tot deselve vergaderinge, gelijck eeniga uwer E.E.
wel tonnen indachtich zijn, dat Harer Ed. Mo. commissarisen
1901.
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in eenige onse perticuliere Synoden verclaert hebben zulx behoorlick
te zijn, bekennende dat het anders geene vrye kerckelicke vergaderinge en soude wesen. Maer alsoo ons ondertusschen behandicht
is seker schryven van de gedeputeerde des Gelderschen Synodi ,
waervan wy uwe E.E. hierneffens zenden de copye, ende wy ons
beswaert vinden hierinne iet te doen buyten advijs van uwe E.E.,
als van denwelcken wy zijn gedeputeert: soo dient dese uwe E.E. te
bidden, dat het deselve believe, soo haest mogelick is ende ten
langsten tegen den tweeden Sondach naer Paeschen aen iemant van
ons te willen oversenden uwer E.E. advijs over dit schryven ende
ons te verclaeren, of uwe E.E. goetvinden met voorgaende kennisse
van onee hooge Overheyt twee uut onse Synode daerhenen te senden,
ofte of Uwe E.E. beter geraden vinden, dat men de gedeputeerde
van Gelderlant zal bidden de voorgenomene vergaderinge uut te
stellen ter tijt toe men sie hoe de voorseyde kerckelicke vergaderinge , by onse hooge Overheyt voorgenomen, zal afloopen, alsoo
wy meynen, dat de voorgenomde gedeputeerde des Gelderschen
Synodi van de resolutie onser hooger Overheyt niet en hebben geweten, als zy desen brieff geschreven hebben. Ende byaldien uwe
E.E. geraden vinden, datter iemant henen reyse, sal uwe E.E.
believen met eenen te nomineeren de persoonen ende te verclaeren
met wat last ende instructie zy daerhenen zullen reysen.
Hiermede Eerweerdige , welgeleerde, seer voorsienige , lieve broeders, blijft den Heere in genade bevolen. Geschreven tot Dordrecht op den 4en April 1610.
Uwer E.E. dienstwillige medebroeders, de
gedeputeerde des Suyt-Hollantschen Synodi
ende in aller name
JOH. BECIUS.
Het advies der Classe is aldus genotuleerd : ,,Tgene de Classe
daerop aviseert is, dat men de gedeputeerde van Gelderlant sal
bedancken voor de goede serge, die se dragen, voor den welstant
der kercke ende de sake ten principalen belangende dat men daermede sal wachten, dat de vergaderinge sal gehouden sijn, daer de
Heeren Staten alle onse Classen van den 1 len Martij hebben ‘geadverteert”
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11.
Cornelis Arensze Bloemaert ,,lindewever”
ontving op den 22sten
Oct. 1613 van de Brielsche Vroedschap de aanzegging dat hij binnen
24 uren uit de stad moest vertrekken en niet weer er in mocht
komen ,,op peyne van naer gelegentheyt van de saecke gestraft te
werden”.
Volgens de Vroedschapsresolutie van dien dag had de wever
van Theophilus Rijckewaert verklaard, dat hij een ,,valsch leeraer ,
een ,,ketter” was. Bij monde van Ds. Willem Crijnsze werd hij
daarover uit naam van den kerkeraad ,,aengesprooken”
en aan den
kerkeraad werd door gezegden predikant gerapporteerd dat de
wever beloofd had, dat hij zich zou ,,stil houden”. Toen zulks aan
Bloemaert werd medegedeeld, zei hij, naar hetgeen door Pieter
Jansze van Eeckeren en twee anderen geattesteerd werd : ,,Heeft
hy (Willem Crijnsze) sulcx geseyt , soo heeft hy een leughen geseyt ;
ick heb Willem Crijnsze beweesen (dat het waar is wat ik van
Theophilus zei) ende hy heeft het my thoegestaen”. Later bekende
Bloemaert het woord leugen ,,uyt haesticheyt” te hebben gebezigd,
maar leed over zijn uitlating betreffende Theophilus had hij niet.
Pieter Jansze zei o. a. tot hem: ,,Ick wenste wel dat ghy noch
bekende, dat het u leet is, opdat u daer geen meerder swaericheyt
naer e n compt, want ick ben verseeckert, dat het u also onmogelijck sal weesen te bewysen, alsoff ghy dat garen metten weeffboom ende getou soude tonnen opeeten”. Waarop de wever antwoordde : ,,Hebt ghy geen sorge voor mijn; ick en wenste niet
liever dan dat ick mocht in den kerckenraet coemen in Theofili
presentie, ick sout hem bewysen.”
Den 2den Nov. 1613 beslisten de Magistraten over het ,,versouck
van Cornelis Arensze omme wederomme thoegelaeten te werden
binnen dese stede te coomen woonen by zijnne huysvrouwe ende
kinderen”. De beslissing luidde : ,,Es verstaen, dat men sal persisteren by voorgaende resolutie ende dat men zi,jn huysvrouwe
mede sal doen vertrecken, mits haer behandigende een stuck gelts
om haer daermede te generen”.
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111.
Den 17den Sept. 1614 besloot de Vroedschap te ,?publiceren
d’ordere, geconcipiëert jegens de conventiculen van eenige ongeruste persoonen”.
Reeds in Augustus was haar aangebracht, dat door zulke person e n ,,conventiculen in perticuliere huysen tot grootsn ondienst van
d e s t a d t ende kercke gehoutlen
werden” en na de personen, in
wier huizen ,,conventiculen” waren gehouden, vóór zich ontboden
t e h e b b e n , verscheen in de Vroedschapsvergadering van 6 Aug.
1614 Mr. Abraham (Ruteau), conrector der Latijnsche school.
Hij bekende dat ,,tot sijnnen huyse een reys ofte twee vergaderinge
gehouden” was, dat hij ook ,,conventiculen in andere huysen” bijg e w o o n d h a d e n v a n p l a n w a s , wanneer ‘t hem niet verhinderd
werd, zulks nog meer te doen, daar zoo’n samen.komst ,,eene goede
vergaderinge” was, ,, daer niets wert gehandelt” in strijd met ,,Godts
Woort”. Hem werd aangezegd dat hij zulke ,,conventiculen” niet
meer mocht houden en bijwonen, ,,dat h y oock niemant” zou
,,soucken aff te trecken van de kercke ofte verdacht te maecken
de leere ende leeraers, by publicque authoriteyt in de kercke geset” , en dat hij zich zou ,,draegen als een goet ende vreetsaem
burger” behoorde te doen, ,,op peyne dat met andere middelen
daerinne voorsien” zou worden.
D e n ssten Aug. werd hetzelfde aangezegd aan den oud-burgemeester Pieter Jacobsze en Jan Jansze inner, die gelijke bekentenis
hadden gedaan. Naar zij zeiden, werd er in de samenkomsten ten
hunnen huize ,,een capittel ofte twee gelesen” e n s t o n d e n ,,haere
huysen voor alle eerlicke luyden open”. De oud-burgemeester bekende ook .,geseyt te hebben, dat in de kerck verkeert geleert wert.”
Den lsten Sept. 1614 verscheen voor de Vroedschap Jan Arensze
,,schoenmaecker”, die er voor uitkwam dat in zijn huis ,,eens vergaderinge” geweest was, bijgewoond door ,,mans, vrouwen ende
kinderen” ; hij wist niet hoeveel. Mocht hij ,,qualick daeraen gedaen” hebben, dan was hij, naar hij zei, ,,tevreeden t’ selve nae
t e laeten”. Na hem bekenden Pieter Melsze ,,schoenmaecker” eu
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dat ten hunnent vergaderingen waren
Jan Pietersze ,,cleermaecker”
gehouden en hun werd hetzelfde aangezegd, dat aan Pieter Jacobsze,
Jan Jansze en Mr. Abraham toegevoegd was.
IV.
Dat, zooals Willem Crijnsze in zijne Notitie bericht heeft, aan
de Brielsche Regeering door de Classe vergund werd zich in de
Classicale vergaderingen te laten vertegenwoor&gen
,,int eynde
des jaers 1613”) blijkt uit de Vroedschapsresoluties evenmin als
uit de Acts der Classe. De eerste resolutie, welke van het bijwonen
der Classicale vergaderingen door Regeeringsleden melding maakt,
is van 6 April 1614 en deze luidt: ,,Es verstaen, dat men de
classicale vergaderinge , die op morgen sal weesen, sal assisteren
met eenige uyt de vroetschappe . . . . ende dat claerinne sal werden
gecontinueert, omme van nu voortaen de gecommitteerden van den
vroetschappe op alle classicale vergaderingen te seynden, t’ zy off
zy binnen de stadt ofte daerbuyten gehouden werden”,
Volgens de Acts van de Classe werd de vergadering der Classe
gehouden niet den ‘7de*, maar den ssten April 16 14. De Heeren ,
die gedeputeerd waren, brachten den 9den April rapport uit en dat
rapport is aldus genotuleerd : ,,Es by den heere oballiu, den burgemeester Jacob Allertsze ende Jan Willemsze Verdam, by den vroetschappe gecommitteert geweest zijnde opte classicaele vergaderinge,
gedaen rapport van t’ gene aldaer es gepasseert ende daervan overgelevert acte, welcke acte oock innehoudt, dat in de voorseyde vergaderinge oock was gearresteert, dat men voortaen de ordinaris
classicale vergaderinge soude houden in den Brielle ende dat de
heeren gedeputeerden van de vroetschappe hadden aengenoemen
sulcx haere principaelen aen te dienen ende te bevorderenahet defroeyement : waerop in de Vroetschappe gedelibereert sijnde, hebben
verstaen, dat hetselve niet ongevouchgelick sal weesen ende dat sulcx
henluyden aengenaem es, ende dat sy sullen mogen vergaderen eens
ofte tweemaels t’ sjaers, naer de gelegentheyt ende noot van de
saecke, ende sal de stadt ordere stellen, dat de voorseyde classi-
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cale vergaderinge uyt het comptoir van de ecclesiasticyue goederen
sal werden gedefroeyeert”.
Zoowel c7e gewone 1) als de buitengewone vergaderingen der
Classe werden sedert geregeld tot in 1618 te Brielle gehouden
en, te oordeelen naar hetgeen in de regeeringsresoluties staat,
gedroeg zich de stedelijke Regeering als machthebbende. De classicale vergaderingen werden volgens haar besluit, ja uit haren
naam uitgeschreven. Res. Vroedsch. 25 Sept. 1614 : ,,Es o p t
aengeven van de predicanten geresolveert, dat men de beschrivinge
van de Classe op d’examen van Do. (J. de Vries) sal doen alhier
i n d e h e r b e r g e b i n n e n deser s t e d e o p d e n le* deser toecoemende maent October, omme op Donderdach daeraen in besoengie
te treden.” Res. Vroedsch. 29 Mei 1615: ,,Es goetgevonden in
den naeme van de Vroetschuppe de classicnele vergaderinge te beschryven j e g e n s d e n IIell J u n y eerstcoemende”. Res. Vroeclsch.
19
Aug. 1616: ,,Es geresolveert de classicale vergaderinge te houden
jegens den XXIXen deser maent Augustij, ende zijn daerthoe gecommitteert, omme d e voorseyde
vergaderinge te assisteren den
beere balliu van Voorne ende den burgemeester, ende dat men
sal beschryven den ruaert van Putten”. Res. Vr. 19 Junij 1617:
,,Es goetgevonden de classis te beschryven
tegen van dage acht
dagen, mits dat de classis int generael wert beschreven.” Ook
betreffende cie plaats der vergaderingen maakte de Regeering der
stad bepalingen. Res. Mag. 23 Mei 1615: ,,Wat a e n g a e t cie vergaderinge ende b y e e n c o m s t e v a n d e classicacle vergacleringe es
goetgevonden , dat d’ selve voor dese reyse sullen gaen in alsulcken
herberge als het henluytien goetdunct , mits dat t’ selve hiernaemaels sal geschieden ten huyse van eenen van de predicanten, die
zy onder anderen daerthoe sullen mogen verwilligen, ofte daeromme
t e looten”. Res. Mag. 14 Sept. 1615: ,,Es verstaen, dat de classe

1) Uit Res. Vroedsch. 6 Aug. 1614 blijkt, dat de gewone vergadering der Classe,
volgende op die van April 1614, gehouden werd 5 Aug. IR14 en niet 15 Aug.,

zooals in De Navorscher, 1895, blz. 537, staat.
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by beurte in de herberg0 sal werden getracteert ende voor dese
reyse in de herberge vant gulden hooft.”
In het archief der Classe Brielle berust een afschrift van de akte)
den 28sten Sept.‘ 1616 door de Contra-Remonstranten aan de Gedeputeerde van de Staten overgeleverd, met kantteekeningen, en ééne
dezer aanteekeningen luidt: ,,Opdat onse Remonstranten tot dese
onordentelicke indringhinge der predicanten haeres gevoelens te
beter souden tonnen geraecken , hebben se tewegegebracht, dat de
Magistraet van den Brie11 (deur een soet praetjen ende schoone
beloften van de authoriteyt des Classis te stabiliëren etc.) is toegelaten hare gedeputeerden op de Classen te meugen senden ende
eene stemme int capíttel te hebben. Twelck toegelaten sijnde,
hebben sy deurgaens neffens andere gedeputeert den hooftoffícier,
dewelcke den predicanten, die de ordeninge der kercken wilden
volgen, soo verhauwt ende versnauwt heeft (als blijckt in de ,,Redenen van afsonderínge” , voor desen overgelevert), dat een yder beschreumt worde om den mondt te openen tot voorstant van de
goede ordenínge voorseyt”.
In 1614 besloot de Vroedschap ook naar de vergaderingen van
den Kerkeraad gedeputeerden te zenden. Res. Vroedsch. 18 Aug.
1614: ,,In deliberatie geleyt sijnde, off de heeren Magistraten,
omme vreden ende eeníchheyt te houden, aldaer niet en behoorden
te hebben haere gecommitteerden, es verstaen ende geresolveert,
dat van nu voortaen de Magístraet haere gedeputeerden sullen
hebben in de Kerckenraet, te weten, datter twee uyt de Vroetschappen sullen werden gedeputeert, die voor een jaer aldaer
sullen compareren”. l ) Ten gevolge van dit besluit 2) werden tot
,,assistenten van den Kerckenraet” 1 Oct. 1614 gekozen de bur- gemeester Arckenbout en Andries Jansze de Jonge, 1 0,ct. 1615
Andries Jansze de Jonge en Jan Willemsze Verdam, 2 Mei 1616
in plaats van Verdam, Cornelis
Huybrechtsze burgemeester, 1 Oct.
t
1) Den Isten

Oct. 1616 werd de diensttijd bepaald op twee jaren.
1614 werd dit besluit aan de drie

2) In de Vroedschapsvergadering van 7 Oct.
predikanten medegedeeld.
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lGl6 Cornelis IIuybrechtsze en Jacob Aertsze van Riele, 1 Oct.
1617 Jacob Aertsze van Riele en Willem Willemsze Verdam.
Wanneer de afgevaardigden het niet alleen afkonden, moesten zij
zich wenden tot het College der Magistraten. Res. Vr. 13 Oct.
1614: ,,Es verstaen ende geresolveert, dat degeene, die gecommitteert zijn in de vergaderinge van de Kerckenraet, sullen hebben de
volcoomen
dispositie neffens de Kerckenraet over de uytdeelinge van
de armen, mits conditie, soo der eenige saecken voorvallen, die
henluyden te swaer souden mogen zijn ofte oock degene, die van
n i e u s opte ceele geset werden, dat zy haer sullen addresseren aen
de nieuwe Magistraet”.
V.
In zijn Verweerschrift heeft Willem Crijnsze een verslag gegeven
van een conferentie in ‘t begin van Jan. 1614 van de 3 predikanten
van Brielle met de Vroedschap. 1) In eene Vroedschapsresolutie
van 4 Jan. 16 14 leest men over die conferentie het volgende:
,, Als00 seeckere questiën binnen deser stede waeren gevallen in de
kerckelicke saecke , oock soo verre dat de preclicanten d’eene des
anders predicatie gerefuteert ende tegengesproocken hebben, waerdoor geschapen was vortlere onruste, onecnicheyt ende scheuringe
in de kercke ende goede gemeynte te vallen, so hebben mijn heeren
den balliu ende die van de vroetschappe der voorseyde stede, omme
alle vordere onruste ende oneenicheyt te weeren, amptshalven niet
connen naerlaeten , d e d r i e pretlicanten i n haere vergaderinge t e
ontbieden, omme van henluyden te verstaen d’oorsaecke van oneenicheyt ende of% daer eenighe reden van scheuringe waer. Waerop
d ’ v o o r s e y d e predicanten, int lange gehoort, oock de principale
poincten van de questie aengeroert ende geventuleert sijnde, hebben
elcx int bisonder verclaert, dat sy niet en weeten, datter b y henluyden eenighe oorsaecke van scheuringe es gegeven, dat zy oock

1) Den 6den Dec. 1613 werd door de Brielsche Vroedschap aan hare afgevaardigden
ter vergadering van de Staten in last gegeven ,,te approbeeren het concept, dieneude
tot duldinge in de religionssaecke, eude principaellick opt stuc& vau de predestinatie.”
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van meninge waeren de goede gemeente te leeren ende te onderwpen, dat sy geensins henluyden van de gemeente behooren te
houden ofte aff te scheuren ; verclarende oock Willem Crinsze ,
predicant, i n t perticulier, soo hy hadde tonnen bevinden, datter
eenige oorsaecke van schearinge ware, dat hy hemselven oock
affgescheurt soude hebben : soe es by mijn heere den balliu ende
die van de vroetschappe verstaen, dat de voorseyde predicanten ,
elcx voor haer hooft, op haere gebeurte, van den predickstoel
sullen verclaren, datter geen oorsaecke van scheuringe by yemant
van henluyden es gegeven, ende dat sy de gemeente sullen vermanen tot vrede ende eenicheyt, ende malcanderen in de questieuse
poincten dulden ende lyden, ende daervan soo seveerlick stichten
ende matelick leeren, als doenlick sal sijn. Ende soo yemant hem
daerinne soude mogen ontgaen, dat zy malcanderen perticulierlicken
ende broederlicken sullen soucken te onderrechten ende, ist mogelick, te gewinnen. Ende soo sulcx niet en can geschieden, dat sy
t’ selve den magistraet te kennen sullen geeven, omme met kenoisse
van zaecke ten besten daerinne voorsien te werden; rechten voorts
a l l e haere actiën, omme de gemeente met een goet exempel voor
te gaen ende in broederlicke eenicheyt te leven”.
Uit een brief, door Willem Crijnsze aan Pieter Jacobsze geschreven, blijkt dat ‘s leeraars handelwijze bij dien man geen bijval
vond. Men leest in dien brief: ,,Wat aengaet de cont,roversiën ,
soo weet, clattet oock myne meeninge niet en is int voorstellen van
de suyvere leero de teghenstrydighe onwederleght te laten, maer
alleenlick dat wy reciproche niet en souden formeren eenighe argumenten, daerinne den eenen den anderen soude verbitteren ende
oorsake gheven om deselve te refuteren, waervan hem Theophilus,
sedert dat dit besloten was, naerstelick ghewacht heeft. . . . Watter
voort achter schuylt, en gaet ons niet aen, solange het achter
blijft. Ende so daer yet meer voor den dach coemt, denckt niet
dat ick swyghen sal. Maer noch vrymoediger soud’ ick spreken,
waert dat de broeders met hare teghenwoordicheyt int frequenteren
der predicatiën encle sacramenten my assisteerden, dewyle deur
hare absentie my anders gheene toehoorders overich blyven dan
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dieghene, welcke aen d’ander sijde hellen. . . . . Ick moet noch
wat spreken van de controverssiën. Ghy laet u duncken, dat ick
die soo aensie, als en warent gheen controverssiën (ofte van cleynder
waerden) nochte dwalinghen. Twelcke alsoo niet en is. Maer ick
stelle voor ooghen wat myaer collegas ooghmerck is (soo sy seggen)
int voorstellen derselver , ende dat men hun liever daerin soude
draghen als de kercke verscheuren. . , . , Daerom, lieve Broeder,
moet men niet alles doen, dat men, soo ‘t stichtelick ware, anders
gaerne doen soude.
Ghy schrijft dit alles myne swackheyt toe eode
onder dat woordt ,,swackheyt” verstaet ghy, dat ick op de gagie
sie. Ghy wenscht dat ick hadde meughen met het refuteren voortgaen I opdat ghy mocht ghesien hebben, hoe ‘t met my al afgheloopen (dat is hoe men my de stadt ontseyt) soude hebben. Ghy
meent, dattet my gheen schade soude gheweest sijn ofte noch niet
worden soude, indien ick wilde doen als vooren etc. Ick hebbe nu
uwe meeninge beter verstaen als vooren, hoewel ick die wel ghissede
soodanich te wesen.
Ick verdraghe oock dat picqueren van gheen
sorghe meer te hebben voor mijn deportement, solange ick doen
wil, ghelijck ick nu doe. Opt eerste antwoorde ick gaerne te bekennen myne swackheyt, als die oock een mensche ben van vleysch
ende bloedt.. . . Belyde oock rondelicken, dat de gagie my wel
dickwils in den sin ghecomen i s , maer segghe oock daerbeneven in
aller oprechticheyt, dat ick die ghedachten van het tytelicke profijt altijt overwonnen hebbe, ende soo ick niet meer en hadde ghesien opt profijt der kercke als op mijn eyghen, ick ware al overlange van hier geweest. Stset oock te overweghen, of verdraghen
niet soowel den naem van cloeckheyt als van swackheyt voeren
mach, ende of int teghendeel het niet connen verdraghen gheene
swackheyt en is. Men moet het oock alsoo maecken (in publycque
ampten sijnde), dat ment can verantwoorden, ende men moet hem
eenighermaten conformeren met sijns ghelijcke, ghelijck ick in dien
deele ghedaen hebbe neffens die van Haerlem, Leyden, Haghe etc,
o p d a t wy niet alleen en schynen te willen suyver sijn ende d e
andere als onsuyvere te veroordeelen . . . . . Belangende nu de refutatiën, daerom ghy wenscht tot mijn deportement toe, weet vrye-
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licken, dat ick daermede niet en sal verdurven sijn.. . . . Maer ick
verwondere my , dat goede vrienden wenechen om ‘t vertrecken van
goede vrienden ende dat sy meer sien op hare eyghene passiën dan
op de consciëntie van anderen. Ick hebbe immers menichmael
verclaert, dat ick in conscientie niet en can bevinden, de sake (soo
sy haer totnochtoe in onse kercke heeft toeghedraghen) soodanich
t e wesen, dat ick my in dese conjuncture van de kercke soude
afscheyden.
Niet dat ick de dwalingen toestae, veelmin pryse,
maer dattet met mijn vertreck niet en can gheholpen worden.
Conde dat gheschieden, ick wilde liever mijn leven daervoor overgheven. Daerom en lett’ ick op myne tijttelicke schade niet ten
principale. Ben oock niet versekert (ghelijck ghy meent) van hier
te sullen blyven, nademael my d’eene embusche voor ende d’andere
na gheleyt wordt, om my den voet te lichten. Blyve hier oock
niet dan met groot hertenleedt, merckende
dat vrienden ende
vianden mijn vertreck begheerich sijn. Ja daer men met exclamatiën uytroept : ,,Och of wy soo gheluckich waren gheweest, dat
ghy soo ghecontinueert haddet, opdat men sien machte, hoet de
heeren ende uwe collegas met u souden ghemaeckt hebben.” Is
dat niet een fraeye wenschinge, daer men my alleen wil stellen tot
een spektakel ende daer een yder voorts hemselven uytdraeyt?
Men en wilde Commersteyn noch Gellinckhuysen niet meer deputeren, omdat men vreesde, dat haere offitiën hun mochten ontrocken
worden. Alleen icke worde in de waeghschale ghehangen. Ick en can
dit niet in ernst prysen. Nochte ick en waerlick niet bemercken, wat
gheluck ul. daervan soudt tonnen hebben. Weet oock niet wat ick
soude refuteren, als men my niet voor en gaet. Ick meene oock,
als men yemant ghetrouwelick den rechten wegh wijset, dat men
dan met eenen alle syweghen afsnijdt. Heb’ oock die opinie, dat,
wanneer men bewijst, dat de leere van het twyfelen aen de salicheyt
ende volhardinge int gheloove papistisch is, myne collegas veel
minder couragie sullen hebben die staende te houden dan als men
seyt, dattet een nieuwe dwalinge is. Onder desen tytel hadde ick
van dese materie ghepredict, doen ick soo wel na uwen sin predicte, alsoo dat ghij t noemt eene cantinge teghen Theophilum,
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want ick op dat mael met naemen der papisten ghevoelen van de
twijffelinge cler salicheyt refuteerde ende niet dan twee ofte ten
hoochsten 3 argumenten refuteerde, die Theophilus te vooren
ghepredict

hadde,

waerover hy ter naester reyse soo fulmineerde )
als elckeen bekent is. Ende ‘t is seker, dat hy aen syne syde
daermede meer schade dan profijt ghedaen heeft - Ick en can oock
niet verstaen hoe dit van u ghemeent wordt: ,,Indien ick myne
schuldt bekenae van ‘t ghene ghepasseert is, wy alsdan metten
anderen souden overleggen wat voorts in de sake te doen is” , ofte :
,,So ick noch wilde voortgaen als ick eerst ghedaen hebbe, ghy alsdan
met my wel raedt soudt weten, indien het my qualick verghinghe”.
Want ick achte, indien ghy my soo goeden vriendt sijt , als ick
verhope, ghy my niet en soudt verberghen
so ghy se maer wistet . . . . . Schuit wil ick
weet dat mijn ghemoedt dickwils ghevacilleert
beclage ende beschreye het, dat niemant van
eenigen goeden raedt ghegeven hebben. Ick

eenich goedt middel,
gaerne bekennen, ick
heeft.. . . . Maer ick
de broeders my oyt
moet met David dit

droevigh veersken singen : ,,Mijn broeders houden my voor een
vreemt man, als eenen onbekenden sy my achteu”. . . . . Teghen
de broeders en weet ick niet ghesondicht te hebben . . . . . Nu,
Broeder, ick sal eyndigen . . . . . Ick houde uwe vrymoedicheyt gaerne
ten besten, ja ben daerin beter tevreden dan of ghy my vleyde
ende puysjen speelde etc.”
De wijze van haLdelen, door Willem Crijnsze in 1614 aangenomen, vond later in hem geen verdediger meer. In een brief aan
den ,,Raedt der kercke in den Briel” schreef hij: ,,Ick hebbe voor
ettelicken tijtlt op de begeerte ende persuasie van de Heeren Magistraten inghewillight met myne medebroederen, predicanten alhier,
naer alle myne vermeughen de gemeente te helpen stichten op dusdanighe wyse dat elckeen van ons, behoudende de vryheyt onser
consciëntie, souden h e t W o o r d t Gods der gemeente suyverlicken
voordragen. Ende wat aengaet de pointen, in yuestie st+ende, onsselven onthouden van directe refutatiën des eens ende ancleren
gevoelens. Dese inwillighinge is, soveel my aengaet, ghedaen met
d u s d a n i g e n insicht ende h o p e , clatter e e r s t d a e c h s e e n e Sinode
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Nationael soude gehouden worden, iu dewelcke de verschillende
pointen souden . . . . gheslichtet worden . . . . Dan nadien ick myselven in de voorseyde hope bedroghen vinde ende niet en verneme
eenich ghewach van Sinodale vergaderinge, maer int tegendeel
anders niet en can bemercken uyt alles, dat sedert die tijt totnutoe
ghepasseert is, dan dat der overheden meeninge is, dat de differenten in der kercken gheduyrich sullen blyven, met een continuelick verdrach van elckanders strydich ghevoelen; dat oock de
broeders van den Kerckenraedt hun des niet met allen en bemoeyen
ende dat men vast allomme stroyt, dat wy, predicanten , eens ghevoelens sijn endq gheen verschil in de leere en hebben, waerdeur
sommige lidtmaten verstrict , sommige bedroeft ende sommighe verbittert worden: so ist, dat ick deur desen verclare my selven beswaert te vinden, om alsoo voor altijdts myner dienst t’ achtervolgen, om dieswille dat sqodanighen dienst (wanneer sy continueren
soude) meer schade dan profijt mede brenghen sal, ghelijck ons de
bevindinghe wel is leerende.
Want het en is niet meugelick, dat de leeraers, welcke van
eenighe pointen der aenghenomen leere afwijcken , niet en souden,
alst te passe coemt , redenen gheven van alsulcke afwijckinghe ,
hetwelcke dan niet en can gheschieden
, sonder deselve pointen
eenighermaten te beswaren ende verdacht, te maken. . . . Aen d’ander
syde en tonnen oock die leeraers , welcke by de aenghenomen
leere blyven , niet nalaten (wanneer sulx te passe coemt) te verdedighen alle pointen der leere . . . . als sijnde comform den n’oorde
GodeC.. . . De sake dan alsoo sijnde, en can de gemeente niet ghestichtet worden naer behooren, want het niet meughelick en is,
dat men in eene gemeente ende van eenen predickstoel met stichtinghe tweederley ghevoelens voordraghen can, hoe moderaet men
die oock voorstelt, insonderheyt in dese tijdt , nu de menschen dus
gaende ghemaeckt sijn deur veelerhande strijtschriften ende propoosten, sulx dat se met neus ende lippen toeluysteren . . . . Hieruyt
spruyten dan voorts tweespalten ende oneenicheden onder de lidtmaten der gemeente, aenghesien syluyden hierdeur verweckt worden,
de eenighe om den eenen, de andere om den anderen leeraer sen
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dien sy niet toeghedaen en sijn te smaden. Maer

en tonnen die niet verdraghen, die
men qualick spreeckt, goetgunstich sijn,
met ghelijcke munte, en worden alsoo de
De censure ende christelicke discipline
sulcx

sulcken leeraer , waervan
betalende ghelijcke ware
parthiën gheformeert . , , .
is mede in dese gemeente

gantsch vervallen ende en wordt niet meer int werck ghestelt naer
behooren, eensdeels, na mijn opinie, omdat se van deu Remonstrantschen niet bemindt ofte toeghestaen wordt, anderdeels oock
om deses tweespalts wille, want daer de parthiën gheformeert sijn,
en wil den eenen niet staen onder ‘t oordeel van den anderen.. . ,
Aldus vervalt vast de goede ende van Christo inghestelde ordre.
Soo verre oock, dat so wanneer eens eenen predicant , hemselven
verstoutende in den Kerckenraedt te comen, soo vol sijnde dat hy
nauwlicx spreken conde, niet eens daerop en wierde aenghesproken.
Also heeft men oock eenen tot ouderling beroepen, van welckers
ongheregheltheyt alle man den mondt vol hadde. T e n can oock
niet gheloochent worden, dat veele communicanten (ende eenighen
van de aensienlickste) haerselven schandelicken in dronckenschap
verloopen, sonder datter yets in ghedaen wordt om sulcks te weeren. . . . Sulcx alles overweghende , en can ick niet nalaten rondelicken te verclaren, dat ick niet langher (ofte immers niet seer lange)
en can continueren op dien voet, ghelijck het nu eenighen tijdt
sonder ontroeringe mij z; s ghemoedts
ghegaen heeft, niet connende
het broodt des Heeren eten, so met die welcke de gemeente beroeren als metten ghenen, welcke soo argerlicken leven leyden.
Derhalven indien Uwe E. niet en tonnen ofte willen daerin voorsien . . . . so sal ick moeten met suchten
totten Heere anderen myne
swaricheden openbaren, ende nerghens gheen gehoor cryghende . . . .
myselven quyten , nadien my dan de Heere wijsheyt ende verstant
verleenen sal Versoecke hierop schriftelicke antwoorde, opdat noch
des eens noch des anders woorden niet misduydet en worden”.
( W o r d t vervoigd).
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SPOTDICHT OP JACQUES VAN HECKE.
Epigramma
over des Een-verklickers loon met sijn complicen
-

‘>.

Een elleffpennincx man, een snoode Aers-verclicker,
Wiens moeder was de Nydt, de vader self de Nicker
Soo ijemandt es bekent gesegght Monseur van Heck,
Maeckt my oock hem bekent, geteijckent op zijn beek.
Ick hoor, hy gaet gelaerst, gespoort, en met den degen,
Ziet pimpelpaers van kleur en tot verraet genegen.
0 vroome Batavier en wyckt dees padde niet
Soo ghy hem suffleteert , dees Joncker eer geschiet.
Fluks licht hem van de voet; hetrout hy sal beswijcken,
Als ghy hem sult een knods of Cromhout laten kycken
Beleest hem eens te deegh met ongebrande asch,
Opdat hy openbaer’ wie die verklicker was.
Voecght noch twee drie daertoe die hij plagh te gebruijcken:
Gheeft haer een neusjen vol, laet haer ook vuijstloock ruijcken.
Maer soo ‘t halsterrich zijn, niet passen op dees’ hoon,
Soeckt op dan valscher munt tot haer verdienden loon ;
Geeft haer dan Hollantsch gelt, geeft haer vijfhondert ponden
Stephanus geschutt, en achtet voor geen sonden
Of yemandt mocht misschien dus raecken aen een kant,
Denckt om der vrijheyts wil, Godt schickt een offerandt.
Crom hout brandt soowel als Recht!
Naar het origineel ter Utr. universiteitsbibliotheek medeged. door
de RED.
4.) Jacqucu van Hecke was degeen die de geheime bijeenkomst der Remonstrantsgezinden in de Bogaertuteegh te Leiden, 1C,20, verraden had aan den President van
‘t Hof Cromhout en deswegens bij deze partij zeer gehaat was. Het gedicht komt
voor tegenover de eerete bladzij van een gedrukt pamflet, Knuttel no 3071. In dit
pamflet vraagt v. Hecke 500 carolus gldn voor zijne bewezen diensten.
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Als latijnsch dichter heeft Janus Douza zich een onsterfelijken
naam gemaakt; maar zijn Nederduitsche gedichten zijn tot nu toe
vrij onopgemerkt gebleven. Toen Siegenbeek in 1810 zijn Laudatio
Jani Dousae uitsprak kende hij er slechts drie, (zie ald. p. 78 vv.)
en dit getal is niet vermeerderd,’ hoewel P, Hofman Peerlkamp in
zijn ,,Liber de vita doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina
latina composuerunt” p. 47 gewezen had op het bestaan eener vertaling van Johannes Secundus’ Basia, van de hand van Douza
en anderen.
Ik stel mij voor die vertrlin,m en wat ik verder van onuitgegeven
gedichten bijeen konde brengen, hier uit te geven. Het zijn een
vertaling van het grootste gedeelte van de Basia en van 3 Elegieën
van Johannes Secundus, en -een gedicht uit het album amicorum
van Jan van Hout.
De BASIA v a n J O H A N N E S NICOLAI S E C U N D U S behooren t o t h e t
voortreffelijkste dat deze uitnemende dichter voortgebracht heeft.
De nieuw-latijnsche dichters hebben ze vaak nagevolgd, en ta!loos
zijn de vertalingen, nederlandsche, fransche, duitsche, engelsche en
italiaansche ; ik mag daarvoor verwijzen naar de uitgave van
Burman-Bosscha, van 1821, en vooral naar de nieuwste van G.
Ellinger, voor 2 jaar verschenen in de ,, Lateinische Litteraturdenkmäler des XV und XVi Jahrhunderts”, waar echter een laatste
nederlandsche vertaling van mr. W. A. Engelen niet genoemd wordt.

Onder de latijnsche gedichten van van der Does komen een
20-tal Basia voor, waarin hij Secundus niet ongelukkig navolgt;
maar bovendien heeft hij het grootste gedeelte ervan in het nederduitsch vertaald. De Leidsche bibliotheek toch bezit in het legaat
Papenbroeck een doorschoten exemplaar der editie van Johannes
Secundus’ opera van 1541, dat eens aan Douza toebehoorde, waarin
van zijn hand de bovenbedoelde vertaling, waarover terstond nader.
Bovendien noteerde hij in dit exemplaar het een en ander uit het
autograaf van Secundus, dat mogelijk zijn eigendom is geweest, en
dat later in ‘t bezit kwam van Petrus Francius, waar dezelfde
Papenbroeck het zag, en er eveneens het een en ander uit noteerde
in dit exemplaar. Voorin schreef hij: ,,Fuit olim hit liber Jani
Douzae Nordovicis qui pleraque Basia Belgicè vertit et plurima
in hoc notavit ex autographo Secundi. Vidi hoc autographum postea
apud Petrum Francium et quae hint inde a me notata sunt ex eo
transcripsi”.
Dit autograaf nu, de codex Francii, 8at sedert verdwenen is,
kreeg Francius ten geschenke van Cornelis Gorius. Hij dankt
hem er voor in de 12e Elegie van het 3e Boek zijner Gedichten,
p. 229 in de uitgave van 1697 ; daar dit gedicht nog niet voorkomt
in de le uitgave van 1682 zal hij het na dit jaar ontvangen hebben.
In den auctie-catalogus van F’s bibliotheek wordt het p. 159 n”
560 genoemd ,,J. Secundi poemata ipsius Auctoris mss.” Maar ook
komt daar voor p. 167 n” 439 de editie van 1651 ,,collata ad mss.
P. Scriverii.” Nu zoude er geen bezwaar zijn aan. te nemen dat
Francius het hs. dat hij van Gorius kreeg, codex Scriverii noemde,
zoo deze het vroeger bezeten en voor de uitgave gebruikt had,
Het is zelfs veel waarschijnlijker dat hij het naar den verdienstelijken uitgever van Secundus doopte dan naar den onbekenden
Gorius. Ook schijnt het autograaf dat Papenbroeck bij F. zag hetzelfde te zijn dat eens Scriverius bezat : deze toch spreekt op p.
339 zijner editie van Secundus (1631) van ,,ipsius auctoris aut
doctissimi fratris archetypum”, en Papenbroeck noteerde bij vers 2
van Basium X1X, dat naast de lezing rorem in margine genoteerd
stond succum ,,vel Hadriani Marii, vel Nicolai Grudii manu”.
1901.
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Met deze opvattin g strookt niet de mededeeling van Bosscha p.
LI1 dat Francius, volgens een eigenhandige aanteekening , uit, de
bibl. van Scriverius een tweede autograaf gekocht ha(l. Is dit juist
dan moeten er 2 autografen bestaan hebben, wat niet zeer waarschijnlijk is. Dat tweede is echter in Francius’ bibliotheek niet
aan te wijzen. (Over clen verkoop van Scriverius’ bibl. is mij niets
anders bekend, dan dat 1663 een gedeelte ,,Libri Appendiciarii
bibl. Scriv.” verkocht is. Daar komt het autograaf niet voor. De
o n d e r n” 1X d e r ,,libri i n 12’. 16” etc.” genoemde Poemat:~ van Secundus zullen toch wel de uitgave zijn.) Ik houd het er voor dat
de aanteekening door Bosscha vermeld niet van Francius max
van een ander, b. v. Gorius, is, waardoor wij alle bezwaren vermijden die verbonden zijn aan het aannemen van 2 autografen.
Na dezen uitstap kom ik dan tot de vertaling der Basia. Zj is zooals ik zeide door Douza zelf geschreven in de uitgave van 1541. De
titel luidt: HET BOECKDER KUSKENS VAN JOANNES SECUNDUS,NU ALDEREERST
TAELE

ENDE

WIJT

LATIJNOVERGESTELTINONSEGEMEINENEDERDGIJTSCHE

EENSDEELS
ANDEREN ,

BIJ

JAN

VAN

LIEFHEBBEREN

HOUT,
DER

ENDE

EENSDEELS

N EDERDUIJTSCHER

BIJ

DOUBA,

POEZIJEN .

Het l!+ Kusje is onvertaald gebleven, het 5e e n 13e zijn van
van Hout, bij het Ge is de vertaler niet vermeld, de overige 15
zijn alle door Douza vertaald. Van de vertalingen der ,,anderen”
blijkt niets, of het moest zijn dat alleen het 6e van een ander was;
ik houd het er voor dat ook dit van hem zelf is: immers zoo bij
vergeten heeft. den naam van den vertaler te vermelden is het
waarschijnlijker dat hij zijn eigen dan dien van van Hout of een
ander vergeten heeft. Het komt mij verder waarschijnlijk voor dat
Douza behalve zijn en van Houts vertalingen, ook die van anderen,
bv. van Roemer Visscher , heeft willen opnemen, waardoor dan van
een zelfde gedicht meer dan een vertaling voor zou komen, maar
dat het bij het plan gebleven is. Ook het onvertaald blijven van
het laatste Kusje wijst er op dat wij hier een niet geheel voltooid
werk hebben.
Ik neem dus het 6e Kusje onder Douza’s gedichten op, en laat
van Houts vertalingen geheel aan het einde volgen.
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Er heeft een compleete vertaling van Secundus’ Basia door van
Hout bestaan, zooals blijkt uit een van Douza’s gedichten, de 1 le
Epistola, p. 29 in de uitgave van Scriverius; ik geloof echter dat
ze nimmer is uitgegeven, hoewel Collot d’Escury in zijn Aanteekeningen op Holland’s Roem in Kunsten en Wetenschappen IV p. 133
zegt, dat de vertalingen der Basia van van Hout en Westerbaan niet
gelukkig zijn. Ik vermoed dat deze opmerking alleen op de laatste
vertaling moet toegepast worden , gelijk ook zijn verwijzing naar
Douzae Poemata niet op Westerbaans maar enkel op van Houts
vertaling van toepassing kan zijn. Van deze vertaling zijn ons dan
slechts de twee hier uitgegeven gedichten bewaard gebleven.
Hier volgt dan eerst Douza’s vertaling der BASIA van JOHANNES
SECUNDUS waarvan ik het opschrift boven mededeelde.
Het eerste Kusken.
Naer dat vrou Venus had gevoert opt hooch Cythere
Ascanius haer neef, heeft hem tot rust ter neere
Int groene gras gestreckt, een beddeken
van kruijt
En bloemkens vcrsch gespreijt , oick al zijn leekens teere
Rontsom met rooskens wit welruijckende besnuijwt ;
En vollend’ al1 de plaetz met geuren zoet, vernuijwt,
Deurt aenzien zijnder ieucht, int hart de lieve gangen
Van Cynireius brandt, welck noch niet wel gevuijt
Te deghen was. Och God, met wat een groot verlangen,
Hoe dickmael wilde zij haers neefkens hals omvangen,
Hoe dick men hoorden heur : Zulck was Adoon , opheven!
Dan zorgh, van heur nieuw lief te steuren vugt z&r rust,
Zulx haer te doen verboodt: Minn’ en vreez tzamen keven.
Diez zij de rooskens koel, in plaets van hem gekust
Heeft duijst en duijzentmael. Ziet, deez terstont te leven
Bestonden deurt gezoen van Venus, oick een lust
Te krijgen in zulck spel, niet zonder reuck, en smaicken ;
Als deur de koele lacht van Zephyrus gevoet,
Welck met een geil geruijsch hem zelven ghingh vermaicken
In Venus lusthof ient; diez zo veel rooskens goet,
Als met haer oochskens
zij, oft mont had kunnen raicken,
Zo veel men kuskens zach, wat kan de Liefd niet maicken,
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Dair oijling spruijten voort, en losschen haeren gloeij t.
Doch Venus zulck een schat niet kunnende verbergen
Den menschen langer, ziet, deur wegen ongebaent
Gedreven deur de lacht, heeft over dal en berghen
Vervoeren doen subijt haer hemelsche gedaent ;
En met heur swaengespan thee1 aerdtrijck omgelopen,
Is al1 de werelt deur, waer dat heur docht bequaem
Oft vrnchtbaer grond te zijn, dit lieve zaet mit hopen
Der kuskens mildt gestort, (zulx als de oude Paem
Triptolemus toeschrijft) naer dat vujt haren monde
W a s drijemael een gebedt, ons onbekent, gegaen.
Hier vuijt is t lief gewas tot onswerts eerst gezonden,
Hier vuijt het mondtaes zoet, ‘t welck ons te helpen zaen
Bet end eer machtich is dan al1 de medicijnen.
Wel dan, wel varen doch ghij lieve Kuskens moet,
0 enigh’ heil en boet van t amoreuz verdwbnen,
Die van koel rooskens eerst hebt uwen oorspronck goet.
Bij mij van nu voortaen wert uw lof hooch verheven,
Zo lang als 1~11.~3 stam zal bloeijen over all,
En dat vrou Venus zoon ter eeren van zijn neven
En zijn Latijnsch geslacht haer tael geern quelen zal.
Het IIe Kusken.
Mocht ick, o liefsten, eens uw welgedrongen hals
In mijnen armen zulx bcstricken,
Oft ghij mij met de uw zo nauw bekrugpen, als
Men om den elst het loof ziet quicken
Des wdngarts, oft de klijf vuitwendich om zijn micken
Nieu wegen met zijn telgen sporen:
Zo wild’ ick zonder rust deoz kuskens stadich slicken,
Oick deur gheen lust van dranck oft koren,
Oft dat de zoete vaeck ons d’oghen mocht bekoren,
Mij van uw keel niet laeten rucken.
Och oft mij Venus eens in dezen wou verhoren,
End ons zodaenen bandt mocht lucken,
Bandt , welck noch Hel, noch Doot konst ummer slaen in stucken,
Maer kleevende aen malcander, zouwen
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Zulx als wij zijn gemaickt een ewighe vreucht plucken,
End’ onbeschreumt van Charons snauwen
Met d’ algemeijne schuijt ons over laeten stauwen
De swarte Phlegetonsche veeren,
Van waer wij wouden voorts de zalighe landouwen
Des Elysijnsche velts passeren,
Alwaer beur’ oude liefd noch naer haer doot hanteren
D e vorighe amoreuze hanssen,
Elck met zijn bruijt gepairt , niet doende dan hoveeren
Met zoenen, zinghen ende danssen,
In eenen myrten tamp, oft werpen mommekanssen
Om heurs liefs vruntscap te gewinnen.
Een geder bloemkens pluckt, en vlechtet roose kranssen
Gezeten onder t lauw der linnen,
Welck deur een stil geruijs verwecken thart tot minnen,
Van buuten met een zoet verkoelen
Verzachtende de lacht en Venus gloeijt van binnen,
Als daer niet anders dan tlauw zoelen
Vant west vernomen wert, en zonder enich woelen
Noch oick geploecht te zijn van beesten s
Heur ghaven t aerdtrijck mild d’inwoonders doet ghevoelen,
Zoo wel den minsten, als den meesten.
Welck ons dan al1 te zaem heur grazijghe foreesten
Opdoende, zullen ghaen verzellen ,
Jae, willekomend’ ons , voor d’ out vermaerde geesten
Op d’ alderhoochtste plaetze stellen;
Dair zal oich wezen gheen, dien hoverdij zal quellen,
Om boven u heur schoon te rommen,
Noch Semele, wiens eer konst Iuppiter doen vellen,
Noch Tyndaris , van hem gekommen.
Het IIIe Kusken.

Om een kle@ kusken, lief, had ick u laest gebeden,
End’ hebt uw lipkens ras eens op de mijn gedruckt ;
Daerna flux, als de gheen die een slangh heeft getreden
Deur vreez te rugghe deijst, uw mont van mij geruckt,
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Zulx is ghocn kussen, ach, dat ghg mij , zonder kleeven ,
Jae oft ghij liept te post, van vers de mont eens raickt,
Maer tot t gekus alleen meer appetijts gegeven,
End’ om te zoenen u niet dan de mont gemaickt.
Het lIe Kusken.
Sonet.
T’en zijn geen kuskens, tian, welck mij Neaera biedt;
T’is zuijker , tïs kaneel, t’zijn Indische muskaeten:
T’is thijm, t’is hemelsbroot , tzijn Grieckze honichraeten ,
Zulck als men op d’Hymet, of Hybla vloeijen ziet.
Woudt ghij mij met zulck aes dick voeden, eer langh ijet
Ontsterffelijck ick werd, oic onder ‘s Hemels staeten
Vermeeren zal t getal, alwaer de gulde vaeten
Vrous Hebes volle handt mit Nectar overghiet.
Maer zulcke ghaven doch een weijnich staeken wilt
En met dit zoet gekus niet wezen al te mildt:
Of van gelijcker macht met mij zijn wilt deelachtich,
En werden een Goddin: der Goden disch ick haet
Als ick u derven moet, al wilde rn&j zijn staet
Zelfs overdoen Iuppijn met hant en mont opdrachtich.
Het VIe Kaden.
Twee duijzent kuskens ick van u bedongen had;
D’ helft ghij mij eiling gaeft; de rest, opdat t gheen klad
Zou blyven, van uw mont ick zellif heb genomen;
T getal, mijn hart, ick kens, ten eijnden is gekomen,
Indien met maet, oft tal, de liefd te paijen waer.
Hoe zal doch enen boer, die nae den ougst haickt swair
Van telbaer aren, laes, vrou Ccres kunnen danckon?
Oft oick den wijngartman Evan voor hondert rancken?
Wie kan begroten doch vant Meijsche gras t getal?
Als God t verdroochdc landt met regen laven zal,
Kan iemant t storten wel van al1 de droppen tellen?
Zulcx oick als Iovis grim, omt eerdtschgeschlacht te quellen
Tot straff van haer misdaet acnncemt zijn donderstrael,
De son verdonckhert hij, den hagel valt te dael ,
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Op mens&, vee, vogel, visch’ en plaecht zee lucht en landen;
Doch compt dair goet oft quaet van boven deur Godts handen
T comt met de volle maet, dit maict zijn naeme groot.
En ghij , Goddinne mijn, wiens suverheit minjoot
Verr’ hair te boven gaet, dien d’appel was gegeven
Int Phrygiaensche dal, hoe comt, dat ghij, mijn leven,
Deez goddel+ke ghaef ons mit getal toemeet,
Doch telt mijn zuchten niet, rngn hartzeer, noch mijn leet,
.
Noch zo veel tranen brack, welc langs mijn borst en kaken
Deur t stadich stromen, ach, men een rivier ziet maken?
Ten wair oic dat de liefd, deurt ongebluste vuir
Inwendich leste deez, kost hebben ghenen duijr.
Welc indien gh’ insgelgx wilt tellen, mach wel lijden
Dat gh’ oic uw kuskens telt, oft wilt van beijs vertijden,
En laten ongetelt, end’ wt een ruijm blanc hardt
Mij tot een ijdel boet vergunnen van rngn smert
Ontelbair kuskens zuet, voir zuijr ontelbair tranen.
H e t VIIe Kusken.
Met hondert kuskens hondertmael
Met hondert duijat , lief eele,
Jae durj’zent kuskens dugzentmael,
En duijzentwerf zo veele,
Als aende lacht men sterren ziet,
Of droppels in den Rhijne,
Zoud’ ick, zonder ophouden ijet ,
Deez’ oogkens crijstallijne ,
Met t montbjn klein,
En kaecxkens rein
Gestadelijck wel kussen :
Mair als ick vast
Op deez gepast
Mijn brandt neem voor te blussen,
En ‘t aenzicht d@
Dicht op het mijn
Met minnebeetkens pranghe ,
Als, zeggh’ ick, stijf
Met ziel en lijf
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Aen u bestorven hanghe,
Wordt rng , schoon lief,
Ach bitter grief,
Benomen gansch het lichte
Der oogskens rein
En t montlijn klein,
Oick missen moet t gezichte
Van t zoet gelach
Twelck, als den dach
Men ziet den mist verdrijven,
En met een vlucht
Deur d’ijdel lucht
Zijn gulden wagen drijven,
Zulx oick mijn smert
Heel van mijn hart
Doet met een swenck wech strjjcken,
End al t gezucht
Met traenen vucht
Van longh’ end’ oogen wijcken.
Gezicht, en ment, oh wat geschil
Es tuschen u gerezen!
Zoud’ ick dan ijemant ijet te wil
In dit stuck kunnen wezen?
Of oick tot een metvrijer ijct
Zelfs Iovem mogen lijden,
Als men mijn’ oogen ialours ziet
MIin lippen wcderstrjjden ?
( T@ orrlf v4r ZJOlpl).
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De hiervolgende ontcijferde missives behooren tot het archief der
familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, kort geleden aan - ,
den Nederlandschen Staat in bruikleen afgestaan en berustende te
Leeuwarden op het Ríjksarchief van Friesland.
Deze oorspronkelijke brieven, bijna allen nog voorzien van het
1 prinselijk zegel, zijn in den loop der jaren 1621, ‘22, ‘23 en ‘24
door Prins Maurits geschreven aan den Gouverneur en Drost van
het graafschap Meurs, Jhr Edzard Tjarda van Starckenborch.
De meesten zijn grootendeels, enkele geheel in cijferschrift geUit het huwelijk van Jan Tjarda van Starckenborch,
schreven.
met Gaets van Groustins, weduwe van Balthasar Gerkes, maarschalk
van het Kasteel van Leeuwarden, sproten twee kinderen, een zoon:
Edzard Tjarda van Starckenborch, de reeds genoemde Gouverneur
en Drost van Meurs, gehuwd met Tet van Groustins en een dochter:
Jannette Tjarda van Starckenborch, die in December 1636 trouwde
met Wilhelm, Baron Thoe Schwartzenberg ,,ritmeester en .major
van een regiment Paarden”. 1)
Later huwde de eenige zoon van Johannes Onuphrius, baron
1) Zie hierover: Wapenboek.
ling MDCCLX.
1901,

Te Leeuwarden gedrukt bij 8. Ferwerda en Tres-

19
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Thee Schwartzenberg , George Wilco, baron Thoe Schwartzenherg
en Hohenlansberg , Heer van Vischhuizen en Wiarden met Helena
Maria van Schwartzenberg, die den 16en September 1646 geboren
werd uit het huwelijk van Wilhelm, baron Thoe Schwartzenberg en
.
Jannetta Tjarda van Starckenborch 1).
Tot zoover deze familiebijzonderheden, die wij noodzakelijk achtten, teneinde te doen zien op welke wijze deze stukken zijn gekomen
en bewaard in het archief der familie Thoe Schwartzenberg en wie
de persoon is van Edzard Tjarda van Starckenborch, tot wien de
brieven gericht zijn.
Het vroegere Duitsche Vorstendom Meurs, dat begrensd werd
door de hertogdommen Kleef en Berg, het aartsbisdom Keulen,
het hertogdom Gelderland en den Rijn, besloeg een oppervlakte van
6 vierkante mijlen met circa 28000 inwoners.
Het is een oud Kleefsch leen, dat de oude graven van Meurs
reeds in 1287 van de graven van Kleef ontvangen hadden. Na
den dood van Herman, den laatste der graven van Meurs, wilde
Wilhelm, hertog vàn Kleef, het graafschap Meurs in bezit nemen,
doch Herman’s zuster Walpurgis, die voor de tweede maal gehuwd 2)
was met graaf Adolph van Neuenar, eigende het zich toe. De hier- *
door ontstane strijd eindigde in 1579 met een verdrag, waarbij
bepaald werd dat graaf Adolph het graafschap Meurs van den
Kleefschen hertog Wilhelm als erfelijk leen zou ontvangen, indien
gravin Walpurgis kinderloos kwam te sterven.
Sedert is de Geschiedenis van Meurs ten nauwste verbonden met
die van ons vaderland.
Toen Willem de Zwijger door de hand eens sluipmoordenaars ge-.
vallen was, werd te Delft door de afgevaardigden der verschillende
gewesten een’ Staatsraad van 18 leden benoemd, aan wiens hoofd
Oranje’s tweede zoon, Maurits, werd gesteld. Met ‘t oog op zijn’

I) Zie: Biogr. Woordb. der Nederlanden v. A. J. van der Aa, Haarlem J. J. van
Brederode 1874.
2) Gtravin Walpurgis was eerst gehuwd geweest met den op het schavot onthoofden
graaf

van

Hoorn.
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jeugdigen leeftijd zou den prins een man van ondervinding als raadsman ter zijde worden gesteld. De keuze weifelde tusschen de
graven Hollach en Adolph van Neuenar. Eerstgenoemde werd ge- .
kozen, doch graaf Adolph van Neuenar door de Staten Generaal
benoemd tot Stadhouder van Gelderland, 1)
Na den 260~ Juli 1586 Neuss te hebben vermeesterd, rukte de hertog van Parma den 5en Augustus met zijne troepen naar Rijnberk.
Zijn weg voerde door het graafschap Meurs. Onderweg vielen het
slot Cracau en het naburige Crefeld zonder slag of stoot in ‘s vijand’s
handen en den Sen d. a. v. werd Meurs 2) door de Spanjaarden ingenomen. Ook Alpen moest zich den iolgenden dag overgeven,
doch voor Rijnberk - dat door graaf Adolph van Neuenar in
goeden staat van tegenweer was gebracht - stootte de vijand het
hoofd. Niettegenstaande de neutraliteit, die aan het graafschap
Meurs als Kleefsch leen was gewaarborgd, hielden de Spanjaarden
het bezet en werd kolonel Camillo Sacchino de Modiliana door
Parma alJaar tot Gouverneur aangesteld. Veel ellende heeft de
stad Meurs destijds van dezen ruwen Italiaan te verduren gehad. 3)
Inmiddels zon de graaf van Neuenar op middelen tot bevrijding
van het onderdrukte vaderland. Teneinde de Nederlandsche strijdmacht niet te verzwakken werd een werving gehouden in Westphalen
en de paardenmarkt te Greve bij Munster geplunderd. Met dit
volk - zegt Majus - ,,verschenen Hollach, Moers en Oberstein
den 22en September 1589 in de Betuwe en overrompelden den Bommelerwaard, die door de Spanjaarden werd ontruimd, na aldaar
verscheidene sloten te hebben verbrand,”
Den 5en October in het tuighuis te Arnhem de noodige maatregelen treffende, om vandaar uit over Rees en Wezel naar Rijnberk
op te rukken, werd graaf Adolph, tengevolge eener aldaar plaats

1) In de plaats van den afvalligen graaf Willem van den Berg,
2) De bezetting van Meurs telde slechts 1’20 soldaten.
3) Men zie hierover: ,,Geschichte der Grafen und Herren
Altgelt.

Düsseldorf

I84ci.

von Moers” van Hermann

-
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hebbende buskruitontploffing - gewond en overleed eenige dagen
daarna. Zijne gemalin Walpurgis bevond zich destijds te Utrecht.
Hierin gesteund door de Staten-Generaal der Vereenigde-Nederlanden,
wendde Walpurgis zich tot den Keizer met het verzoek weder in
het volle bezit van haar graafschap te worden gesteld. Haar bede
vond geen gehoor. Doch nu Keizer en Rijk haar hadden verlaten,
verplichtte haar ook niets het graafschap te behouden voor dien
Keizer en dat Rijk. De ongelukkige Vorstin besluit hare laatste
beschikkingen te maken. Zij herinnert zich den vriend en lotgenoot van haar eersten gemaal, die in zijn’ doodsstrijd, zoo bezorgd
was over vrouw en kind. Teneinde beider familiën aan elkander
te verbinden, neemt Walpurgis graaf George Eberhard van Solms,
die kort geleden was gehuwd met Egmond’s dochter Sabina , als
kind aan en bepaalt den 25 0~ October bij testamentaire beschikking o. m. :
1”. dat haar beminde neef Prins Maurits haar zal opvolgen in
het graafschap, de stad, het slot en de goederen van Moers en
het huis Cracau: onder voorwaarde dat Zijne Excellentie de ingezetenen van genoemd graafschap zal handhaven in de Christelijk
Hervormde Godsdienst en in hunne vrijheden en rechten ;
2’. dat haar beminde neef Adolf, zoon van Arnold, graaf van
Bentheim-Steinfurt en Tecklenburg, zal opvolgen in het slot, de
stad en de heerlijkheid Bedburg, eveneens met last dat de graaf
zijn uiterste best zal doen om alle onderdanen te handhaven in de
Christelijk Hervormde Godsdienst en in hunne vrijheden en rechten.
De reeds vermelde onderhandelingen met den Keizer en Hunne
Hoogmogenden over de bevrijding van het graafschap Meurs van
vreemde troepen, hadden ‘s vijand’s oog gescherpt; een door den
prins gewaagde poging om de stad Meurs te ontzetten, had een
versterking der bezetting tengevolge.
Wat kon Walpurgis beter doen, dan door middel eener in Den
Haag ten uitvoer gelegde donatie-oorkonde, van den 20en November
1594, het onderdrukte land aan den dapperen prins over te dragen,
door van tevoren alles goed te keuren, wat hij zou verrichten tot
zijn verovering en in bezitname.
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Het volgend jaar 1593 deed Maurits van uit Bislich een poging
tot herovering van Meurs. Met ‘t oog op het gering getal der in
alle stilte overgezette troepen, kwam het er op aan de bezetting te
overvallen. De aanslag mislukte. * De schrik echter, die hierdoor
bij de Spanjaarden werd teweeggebracht, verhoogde de vrees voor
den dapperen prins en vervulde de burgers met de hoop op spoedige
bevrijding. Dit geschiedde twee jaar later.
In 1597 werd door Hunne Hoog Mogenden in overleg met Zijne
Vorstelijke Excellentie en den Raad van State besloten, nog dienzelfden zomer, hoewel het reeds laat in den tijd was, een leger te
velde te brengen met gewijzigde bewapening. De ruiters zonder
lans op lichte paarden met een 3 voet lang vuurroer, de andere
troepen gewapend met pistoletten van 2 voet lengte, waren tot aan
de knie geharnast. De kosten werden berekend op 300.000 guldens
‘s maands, behalve de dagelijksche soldij der troepen. Er waren
200 vendels te voet en 21 te paard, 68 vendels te voet en de
geheele ruiterij onder het persoonlijk bevel van prins Maurits kregen
order zich den 5e* Augustus 1597 te verzamelen bij het aan den
Rijn gelegen Grafenwerth. Het plan was door inname van Rijnberk,
AIpen, Meurs, Geldern en Wachtendonk den vijand van den Beneden-Rijn te verdrijven en de verbinding met de Beneden-Maas
te herstellen.
Nadat Alpen den 8en Augustus aan den commandant Benting
was ontnomen en Rijnberk, na gedurende een beleg van 11 dagen
uit 29 zware en 6 veldstukken te zijn beschoten, den 21en d. a. v.
was vermeesterd, rukte de prins naar Meurs.
Tot ontzet van Rijnberk waren door graaf Hermann van ‘s Herenberg uit Geldern 2000 voetknechten onder Don Alonzo de Luna
en 7 of 8 vendels ruiterij onder Don Francisco de Padiglia afgezonden. Deze troepenmacht kwam echter te laat en na 400 gewapenden in de stad Meurs te hebben achtergelaten, trok zij terug
over de Maas in de richting van Turnhout. Bovendien was twee
dagen tevoren het garnizoen van eerstgenoemde plaats versterkt
met 200 man uit Maastricht, terwijl de bezetting der naburige
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Camillo-schans deze sterkte ontruimd en zich in de stad begeven had.
Na deze schans, waarin de vijand 3 vuurmonden had achtergelaten, bezet en den omtrek verkend te hebben, betrok prins Maurits
den 28en Augustus met 60 vendels voetvolk en 21 cor”netten ruiterij
in twee afdeelingen een legerkamp. De eerste en grootste afdeeling
(49 vendels voetvolk en de geheele cavalerie) waarbij de prins zijn
hoofdkwartier vestigde, bevond zich voor de Kerk- en Steenenpoort; de andere afdeeling (6 vendels van het regiment Cloetingen
en 5 van het regiment Friesland) was gelegen in de nabijheid van
de Nieuwstadpoort onder bevel van den heer van Cloetingen. Bij
hun’ opmarsch werden de belegeraars vanuit de voor de poort
gelegen kerk, die door den vijand bezet was, hevig beschoten, doch
nadat de twee Compagnieën Schotten ter ondersteuning waren opgerukt, werden de belegerden in den namiddag tot den terugtocht
op de stad genoodzaakt.
Den volgenden dag verschanste men zich en ‘s avonds werden
door 15 vendels (5 Friesche, 4 Engelsche , 4 Schotsche en 2 vendels
van het regiment van den graaf Solms) loopgraven opgeworpen; de
Friezen voor de Steenenpoort , de Schotten met de troepen van den
graaf van Solms voor de Kerkpoort, de Engelschen tusschen beide
uitgangen, Den 31en werden 12 vuurmonden in batterij gebracht,
die den volgenden dag hun vuur openden.
Den volgenden nacht drongen de Friezen voorwaarts tot aan de
vestingyacht, die smal en ondiep bevonden werd. Voor de andere
vestingfronten wonnen de belegeraars, tengevolge van den aanhoudenden regen, zeer langzaam terrein. Doch eerder dan men verwacht had capituleerde de stad. Den 2en September werd namens
den Gouverneur van Meurs, Andreas de Miranda, aan prins Maurits
voorgesteld, over en weer gijzelaars te zenden teneinde over de
capitulatie in onderhandeling te treden. De Prins zond hierop de
Heeren de Gistelles, luitenant-kolonel van den graaf van Solms en
den kapitein Ingelhaven naar de stad. Na drie dagen lang met de
gijzelaars der bezetting, de Kapiteins Müchet en Boecop te hebben
onderhandeld, werden de stad en het slot aan prins Maurits
overgegeven.
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Nadat den volgenden dag het ruim 800 man sterk garnizoen uit
het fort Antwerpen was getrokken met behoud van wapens, vaandels en bagage, werd de luitenant-kolonel Gistelles benoemd tot
Commandant van Meurs.
Deze gelukkige veldtocht van prins Maurits deed gravin Walpurgis reeds den 3ell Januari 1598 besluiten ten zijnen behoeve
afstand te doen van het graafschap, onder voorbehoud dat zij op
het slot harer vaderen hare laatste levensjaren zou doorbrengen.
In 1625 werd Maurits, ook als graaf van Meurs , opgevolgd door
zijn’ broeder Frederik Hendrik en sedert bleef het graafschap tot
aan den dood van den Koning-Stadhouder Willem 111 (1702) een
bezitting van het Huis van Oranje-Nassau. In dat jaar kwam het
in handen van den Koning van Pruissen, die er niet alleen zijne
rechten op deed gelden als leenheer maar tevens als erfgenaam.
In 1708 werd Meurs door Keizer Joseph tot Vorstendom verheven,
doch had geen stem en zetel in den Raad der Rijksvorsten.
Bij den vrede van Luneville (1801) werd Meurs met den linker
Rijnoever aan Frankrijk afgestaan en ingelijfd bij het Ruhrdepartement. Tengevolge van den Vrede van Parijs in 1814 werd het
aan Pruissen teruggegeven. Verdeeld over de Kreitsen Geldern en
’ Crefeld, behoort het tegenwoordig tot het Pruisische district (Bezirk) Düsseldorf.
N” 1.

De Prince van Oranien, grave van
Nassau, Moers, Buren, Marquis van der
Ver en baron van Breda, Diest &c.

Seer gestrenge Lieve getrouwe, Wij hebben den uwen van 22
deses w e l ontfangen, ende uwe neersticheijt daerbij geern gesien
Daeromm wij begeererí dat gij t’ aller occasie continuere, gelijck
wij mede bij den nevengaenden 1) aen Ditforten begeert, -ende hem
belast hebben sijne brieven aen U te bestellen omme voorts aen ons
geaddresseert te werden, Sult derhalven wel1 doen, ome deselven
1) Het cursief gedrukte is door mij ontcijferd. v. d. K.
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brief aen hem opt sekerste behandigen laten, daeran geschiet ons
een aengename dienst, Ende bevelen U den almogh., uijt Aernem
den 26 Aygusti 1621
Uwe goede vrundt,
MAURICE

NA S S A U.

DE

Den edelen gestrengen onsen Lieven getrouwen
Edzarden van Sterckenburch Drosten ende
Gouverneur tot
Moers.

N" 2.

De Prince van Orangien _ _ _ _.

____.____.______. .__..____._

. . . . . . . . . . . . . . . ..._____......~..................................................

. _. . 9

Edele gestrenge Lieve getrouwe,
Ons Is wel overgelevert, wat ghij ons den 23en deses hebt ges:
En alsoo wij besorgegen de vijant nae verovering van Gulik met
eenige trouppen trecken sal over Rijn en Hertoch Christian van
Brunsw@k, in de Lipstadt sijnde, aentasten, Begeeren hiermede
gants ernstelijk : so haest en wanneer ghij eenige seeckerheijt
sult
ontfangen hebben van dat de vijandt met eenige
troupen
en
geschut
.
naer Lipstat marcheert dat ghij datel: onder eenich ander pretext
eenen soldaet die uijt de quartieren van Lipstad eboren, en desweechs kundich is onder nacht en dach aen hoochgemelte hertoge
afveerdigen en vant gene ghij vanden vijant sult seeckerlijck verstaen hebbe adverteert, teneynde hij bijt$s op SI@ h,oede mach
Sonder daervan te zijn in gebreecke, alleen daerop lettende
wesen.
dat ghij hem geene ctdvertentien doen dan die seecker . . . . . . . . . . .
._
1)
opdat hij niet te vergaeffs in allarm gebracht ende werde, daeruijt eenich ongeluck mocht tonnen t’ ontstaen.

1) De aldus met stippellijnen gemerkte gedeelten van den brief zijn ten deele vergaan en onleesbaar. v. d. K,
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Hiermede blijff Godt bevolen s’ Gravenhaghe den 27en January 1622.
U goede Vrundt,
MAURICE

DE

NASSAU.

A Monsieur
v. Sterckenburch
Gouverneur à
Moers.
N” 3.

De Prince van Orangien, Grave van
Nassau, Moers , Bueren en Marquis van
der Vere cnde van Vlissingen, Heere en
Baron van Breda, Diest &c.

Edele, gestrenge, Lieve getrouwe,
Wij hebben uwe brieven van XIIJ deser maent door brenger deser
wel ontfangen , ende de inhout van dien verstaen, U bedanckende
voor d’ advisen daerinne vermelt, Begeeren dat ghij daerinne wilt
continueren, Ende ons in diligentie te laten weten tghene ghij van
Graeff Hendrick sult kunnen vernemen, mitsgaders vande gelegent heyt van des víjants brugje waeraen den lande dienst, Ende ons
welgevallen sal geschieden.
Ende hiermede
Edele, gestrenge, lieve, getrouwe. Zij t
Gode bevolen. In ‘s Gravenhaghe den 19en
May 1622.
U goede Vrundt
MAURICE

Den Edelen gestrengen onsen lieven
getrouwen Etzart Tjaerda van Starckenborch, Drost ende Gouverneur van het
Graeffschap.
Moeurs.

DE

NASSAU.
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N” 4.

De Prince van Orangiën, Grave van
N a s s a u e n M o e r s , Bueren & Marquis
vandcr Veer ende Vlissingen, Heer &
Bnrou van Breda. &c.

Edele, Gestrenge Lieve getrouwe,
Bij ‘t gene gij ons den 1911 deses hebt geadviseert, hebben wij
vernommen dat Graeff Hendrick met eenige peerden
ende In-

fanterije over de brugge bij Z 1) gepasseert was ende getrocken nae
. . . . . . alwaer wij van goeder handt verstaen, dat Graeff Hendrick
noch voorgistern bleef leggen ; Ende also ons daeraen gelegen is dat
w d eijgentlick
mogen weeten off Graeff Hendrick noch alclaer is,
ende met houveel volcks, item wat hij daer doet ende off de trouppes die hij over 1 1) aen de F 1) sche sìjde gelaten hadde tot hem gekommen ofte datse voor alsnoch ter selven plaetze ofte elders vertrocken sijn ; Sult wel doen, ende al1 tselve pertenentlicken laten
vernemen ende ons daervan in aller diliyentie adverteren omme ons
des te beter daernaer te konnen richten: Ons daertoe verlatende,
bevelen U hiermede,
Edele, gestrenge, Lieve, getrouwe in de bescherminghe des Almogenden, uijt ‘s Gravenhage den 24~11 Maij 1622.
Uwe goede Vrundt,
A Monsieur
Mnuu~cx
DE NA S S A U .
Monsieur Edtz : Tjarda
van Sterckenbourg, Drossart
et Gouverneur à Moers.
~_~------- - - N” 5 .
De Prince van Orangiën, Grave van
Nassau & Moers, Bueren, Marquis vander
Veere 82 Vlissingen, Heer ende Baron van
Breda, &c.
Edele, gestrenge, Lieve, besondere ,
Ons sijn onser brieven vanden 23, 24 ende 23 deser wel overgelevert, ende aengenaem geweest, Begerende dat gij nijet nae en
wilt laten. ons vervolgens over

te schrijven t’ geene sal komen te

1) Van deze letterteekens ontbreekt de sleutel.
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passeren bij den vijant mede insonderheijt of die Spanische trouppen die getrocken waren omme Hertog Christianen te vervolgen
terlcgge ende nederwaerts aenkomen gelijck d’ avisen luijden:
Insonderheit te vernemen wat gij telckens sult komen te vernemen
vande neutraliteit; Ende ons ‘t uwertz verlatende, bevelen U hiermede,
Edele, gestrenge, Lieve besondere, in de protectie des Almogh:,
Uwe goede Vrundt,
uijt ‘s Gravenhage den 28 Maji 1622
MAUMCE
DE NA S S A U,
A Monsieur
Sterckenborch
Drost tot Moers.
N” 6.

De Prince van Orangien , Grave van
Nassau, Moeurs, Bueren & Marquis vander Veere, Vissingen & Heer & Baron
van Breda, Driest &c.

Edele gestrenge erentveste Lieve Getrouwe;
Wij hebben op hugden V leste brieffen wel ont fangen ende den
inhouden vandien gern verstaen V verseeckerende ons aengenaem te
sullen wesen dat gij in deselve goede debvoiren van ons t’ adviseren
oock voortaen continueert.
Wij hebben onsen broeder W 1) met eene goede trouppe volcx van
Infanterije ende peerden ende alle nodige behouften bij provisie geschikt nae de quartieren van CD 1) ende houden ons gereet omme soo
haest de vijant ijets komt t’ attenteren met het geheele leger te volgen
ende hem t’ hooft te bieden ; Ondertuschen sult ghzj neerstelick vernemen watter omgaet ende met hochgedach: onsen broeder T1’ 1) goede
correspondentie houden alsmede ons van alles adverteren :
U hiermede, Edele, erentveste, Lieve getrouwe, de almogende
bevolen uijt s’ Gravenhage den XI Junij 1622
Uwe goede Vrundt,
A Monsieur
MAURICE DE NA S S A U.
Monsr de Sterckenburch
Gouver h Moers.
(Wordt vervolgd).
1) Aanmerking als op vorig bladzij.

W = waarschijnlijk prins Frederik 0endrik.

OUDHEIDKUNDE,

BRIELSCHE

VERORDENINGEN,

4 Aug. 16 14. Nopende de weecltmercten deser stede. 1)
Alsoo by verscheyden
borgers ende luyden van neringhe den
magistraet geclaecht es, dat niet alleen allerley eetbare ende andere
waren uyt andere steden ende plaetzen binnen deser stede gebracht
ende vercoft werden op d’ ordinaris weeckmerct, maer oock selffs
extraordinarisse binnen der weecke daermede jegens d’ ordonnantiën
ende keuren deser stede ommeloopen lancx der straten, sonder te
staen met hare waren in conformiteyt derselver ordonnantiën ende
keuren, tot groot intrest ende prejuditie van de goede burgerie,
die allerley lasten ende servituyten van de stadt moeten helpen
draeghen , ende omme waerinne te voorsien ende te remediëren, soo
es by den officier, burgemeesteren ende regierders deser stede van
den Brielle gekeurt, geordonneert ende gestatueert , keuren, ordonneren ende statuëren midts desen:
1. dat van nu voortaen nyemant van buytten met eenighe waren,
tzy van laeckens, deeckens, cramerie , marcerie , cruyt , suycker ,
broot, beschuyt, peen, coolen, cnollen, ajuyn, freuyt , besemen
ende diergelicke eetbare ofte andere waren, geene uytbesondert,
binnen deser stede te coop sullen moegen coemen dan op de ordi=
naris Maendaechsche ende Vrydaechsche weeckmercten , op een
boete van XXX stuyvers voor d’ Ie reyse, de tweede reyse drie
guldens ende de derde reyse zes guldens ende die waren verbeurt,
t’ appliceren de voornoemde boeten, een derdepaert voor s’ heeren
dienaers, die d’ executie zullen doen, een derdepaert voor de respective geïntresseerde gildens ende een derdepaert voor den aenbreynger.

1) Deze ordonnantie werd 26 April 1632 ,,gerenoveert”,
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2. Ende dengenen, die alsoo binnen deser stede opte ordinaris
weeckmarcten met hare waren te coop coemen, sullen moeten staen
in conformiteyt van de ordonnantie, op de weeckmercten gemaect ;
mede wie contrarie bevonden wert te staen, op gelicke boeten ende
t’ appliceren als vooren.
3. Ende wert wel expresselicken verbooden ende geïnterdiceert
allen ende eenen ygelicken , van buytten binnen deser stede met
waren te coop coomende, deselve niet te moegen vercoopen dan als
vooren op de ordinaris weeckmercten ende opte plaetzen , daerthoe geordonneert, sonder dat zy opte voorseyde weeckmerct ende
veel min binnen de weecke hare waren sullen moegen vercoopen
opte Kaeye ofte in hare schuytten ende schepen, ofte met deselve
hare waren sullen moegen by der straten ommeloopen, op de verbeurte derselver waren ende goederen ende daerenboven op gelijcke
boete ende t’ appliceren als vooren.
4. Ende sal elckeen, d’ voorseyde weeckmerct frequenterende,
gehouden wesen te staen sulcx als volcht :
In den eersten alle dengenen, die wolle laeckenen, gemaect ofte
ongemaect, te coop hebben, sullen staen opt Merctvelt, beginnende
van den houck van de huysinghe van de weduwe 1) van Jacob
Matheusze neffens deselve huysinghe oostwaerts
op, ende daerdie
linnewaet
2)
te
coop
hebben,
gemaect ofte
jegensover dengenen,
ongemaect. 3,
Die yserwerck , coperwerck ende diergelicke materie te coop
hebben, sullen staen vóór de huysinghe van meester Jan Sismus,
sierurgijn, noortwaert op.
Die cramerie ofte ‘E) marcerie te coop hebben, sullen staen vóór
de huysinghe van Jochum Cornelisze de Bruyn aen de plaetze Welle
in de rente ter zyden den anderen ; ende daeraen 5) die hoeden
1) Later veranderd in: ,,kinderen”.
2) Later bijgevoegd: ,,eade corte cramerie”.
3) Later bijgevoegd: ,,Insgelijcx mede die caes, speck , mandens, korven ende anders
te coop hebben”.
4) De woorden: ,,oramerie ofte” zijn later doorgeschrapt.
5) Later bijgevoegd: ,,de vreempde”.
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ende zeeme vellen te coop hebben, behouilen een yder zynen
uytganck. 1)
De lapsalvers , rottecruytvercoopers, sangers, mollevangers ende
diergelicke sullen staen in sint, Anthonisstraet vóór de poort van
Audriaen Rochsze Goutswaert. 2)
De cruyniers ende couckvercoopers sullen staen ter zyden de
huysinghe van Vincent Luycasze backer 3) tegens den anderen over.
Daeraen allen dengenen, die maren, pensen, peen, ajuyn, coolen,
cnollen, warmoes, appellen , peren, pruymen, kersen, kriecken ende
diergelicke fruyt te coop hebben, sullen staen 4) achter de voorseyde
cruyniers ende couckvercoopers tegens malcanderen over.
Daeraen die beesems, boenders ende diergelicke te coop hebben.
Die beschuyt ende broot te coop hebben, sullen staen vóórt gevangenhuys 5) neffens den anderen.
De vrouwen van de huysluyden, die hoenderen, gansen, eyeren
ende diergelicke waren te coop hebben, sullen staen in de Cappoenstraet als sy totnochthoe gestaen hebben; ende sullen de voorseyde vrouwen van de huysluyden, ende nyemant anders, oock
aldaer moeghen vercoopen hare peen, ajuyn, coolen, cnollen cndc
andere aertvruchten, die zy ter merct sullen breynghen 6).
De schoenmaeckers sullen staen van de huysinghe(n) van Joriaen
Wybrantse Bornstrae 7) ende Barent Willemsze van Dijck, noortwaert op, behoudens dat, de burgers sullen hebben de voorste
plaetze(n).
5. Ende alle andere waren, alhiei ter merct coemende, die in

1) Later bijgevoegd : ,,mitz

dat de hoedemakers, zijnde burgers, sullen staen

ter

zyden het stadthuys op haer oude plaetze”.
2) Later veranderd in: ,,de huysiuge vau de weduwe van Jan Woutersze Knol ”
3) Later veranderd in: ,,ter zyden het gevangenhuys”.
4) Wat volgt is later veranderd in: ,,van de huysinge, (ge)naemt den Toelast, ende
d’ heer Abraham Nolthenius, noortwaert op".
5) Later veranderd in: ,,huys van Gillis Pietersae Traen”.
6)

Later

bijgevoegd: ,,Die caes, vlasch ende andere waeren te

coop

staen vbbr de huysioge van Pieter Pietersze Nocque, noortwaerts op”,
7) Later veranderd in: ,,Paulus van der Nieustadt burgemeester”,

hebben, sullen
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dese ordonnantie niet en staen gespecificeert, sullen hen int. staen
reguleren naer dordonnantie van de jaermerct.
6. Ende wert verstaen naer t’ oude gebruyck dat altoos de
burgers sullen staen vóór de vreempde.
‘7. Ende zal een yder gehouden sijn te coemen cavelen somerdaechs, te weten van den eersten April1 tot Bamisse thoe, saorgens
ten seven uyeren, ende swinterdaechs de clocke negen uyeren.
Ende wye opt voorseyde uyere niet en quame, sal moeten staen
achter dengenen die gecavelt hebben.
Ordonnantie van de cooren- (ende) andere maten, cannen ende
gewichten over de stede van den Brielle ende (den) lande
van Voorne, gemaect by bailliu ende leenmannen
van de voorseyde landen ende burgemeesteren
ende regìerders der voorseyde stede den
XXIIII January 1620. 1)
Alsoe totnochtoe soe goede ordre ende regel opt ijcken van alle
cooren- ende andere maten, cannen ende gewichten nyet en is
geweest als den .dienst van de voorseyde stede ende landen ende
dingesetenen van dyen vereyst : soe es by Pieter Jacobsze bailliu,
mannen van leene van de(n) lande van Voorne ende burgemeesteren
ende regierders der voorseyde stede van den Brielle gemaect ende
gearresteert de navolgende ordonnantie opte voorseyde maeten ende
gewichten, ordonnerende alle de ingesetenen van de voorseyde
lande ende stede dien conform hare maeten ende gewichten vóór
de(n) len Martij eerstcommende met het merck ofte wapen van den
voorseyden bailliu te doen ijcken by de respective ijckers, daerthoe
gestelt, te weten, opt Qcken van de toorn- ende andere maten
Pieter Cornelisze over t’ gasthuys, 2) ende van de cannen ende
gewichten Pieter Danielse Verhouff, 3) op 4) een boete van drye

1) Deze ord. werd ,,gerenoveert” 7 Bebr. î623.
Pietersze van Crugskercke”.
2) Later veranderd in : ,,Cornelis
3) Later veranderd in: ,,Wi!lem Andriesze glaesmaecker”,
4) Later tusschengevoegd.:
,,yder stucks mate”.

*
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ponden, t(e) XL grooten t’ pont 1)) te appliceren de twee deelen
voor den officier ende een derdepaert voor den armen, rechtevoort
aff te panden.
Eerst van de cooren- ende andere maten.
Eerst soe wye binnen d’ voorseyde stede ende lande bruyct
XXXVI gemeten lants , die sal gehouden wesen te hebben een
achtendeel.
Soe wye bruyct over de XXXVI gemeten lants, die sal hebben
een achtendeel ende een halff achtendeel.
Soe wie op een achtendeel geset wert ende een halff achtendeel
heeft, die moet een achtendeel daerthoe hebben.
Soe wye bruyct beneJen die XXXVI gemeten, hetzy XX oft
XXVIII gemeten, die sal hebben een achtendeel mate.
Ende en sal niemant eenige maten binnen zinnen huyse houden,
off zy en sullen hebben den brant, die den bailliu setten sal.
Ende dit sullen de visitatuers van alle maten ende gewichten binnen
der stede van den Brielle, ende schout (met) schepenen in elcke
parochie, besoucken op haren eet. Ende soe yemant bevonden
werde dvoorseyde maten nyet te hebben ofte eenige maten te hebben,
nyet hebbende den brant van den bailliu, dat sal wesen op een
boete van drye ponden Hollants, 2) t’ appliceren als vooren.
Item en sal niemant opte marct egeen cooren brengen te coop
met sacken des marctdaechs, ten sal wesen met lantmate gemeten,
opte verbuerte vant cooren ende een boete van drye ponden
Hollan t s. 3)
Item tachtendeel van die lantmate es grooter dan de soutmate,
t’ achttiende vat 4) opgehoopt ende een halff vierendeel pinte halff.
Item het achtendeel van de lantmate moet wesen groot negenenveertich pinten, mudden, spints halve 5) naer advenant.
1) Later bijgevoegd: ,,ofte anders op arbitrale correctie nae exigentie vau aaken”.
2) ,,Hollants” is later doorgeschrapt en vervangen door: ,,te XL grooten tpont,
op correctie ende”.
3) ,,Hollants” is later doorgeschrapt en vervangen door: ,,als
4) Later veranderd in : ,,t’ achttendeel”.
6) Men zal te lezen hebben: ,,spint ende halve”.
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Item dat mudde van de lantmate hout negen ende een halve
schepper ende een halff pinte. Ende omme den schepper te kennen , soe hout denselven sooveel cooren als den molenaer met
eender hant houden mach, ende dat weecht vyerdalff pont, luttel
min ofte meer.
Item tachtendeel van de stedecoorenmate hout XXIIII mengelen
ofte XLVIII pinten, mudden, spint ende halve naer advenant.
Soutmate.
Item t’ achstendeel van de soutmate dat hout XVIII scheppels,
een halff pinte, al vol gestre(e)cken mate.
Item dat mudde van de soutmate dat hout negen scheppels ende
een halff vierendeel pinte, al vol gestreecken mate.
Item een spint van de soutmate dat hout vijfftalff schepper ende
een halff vierendeel pinte, al vol gestreecken mate.
Het halff spint 1) soutmate dat hout twee scheppers en(de) een
halff pinte ende een halff vierendeel pinte, al vol (ge)streecken mate.
Item een vierendeel spint soutmate hout een schepper, een
vierendeel pinte ende een halff vierendeel pinte, al vol gestreecken mate.
Item de helft van een vierendeel spint soutmate hout een halff
schepper, een halff viereudeel pinte ende de helft van een halff
vierendeel pinte, al vol gestreecken mate.
Den schepper vant achtendeel is dat achtiende vat ende dat es
een mengelen ende een half? pinte.
Cleyne lantmate van byer ende melck.
Item dat lantmengelen hout een mengel ende een halff pinte,
rechte mate.
Item de lantpinte van den byere hout een pinte ende een vierendeel pinte, rechte mate.
Item de lanthalffpinte, daer men de caernemelck mede meet, die
hout een halff pinte ende een halff vierendeel pinte.

1 ) E r s t a a t : ,,tpint”.
1901.
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Van een pont butters hout de maete e e n halff pinte ende e e n
balff vierendeel pinte, ende een maetken dat hout de XVI een
pinte. Ende tsaet, daer men dese maten mede ijct, dat weech(t)
XXI loot ende een vierecdeel loots.
Item de buttermate van een halff pont hout een vierendeel
pinte, ende een maetgen van de XVI een pinte, ende een halff
maetgen dat hout de XVI een pintgen.
Item dat saet, daer dese mate mede geijct wort , dat weecht
thien encle een halff loot ende een halff vierendeel loots.
Omme de maten te leeren kennen, sal men weten, waer een
schilt staet sonder 1) burch, dat is lantmate.
Waer een schilt staet ende een burch 2), dat es stedemate.
Item soo

waer twee schilden boven malcanderen staen, dat es

soutmate.
Loon vant ijcken der voorseyde maten.
Vant ijcken vant achtendeel 111 stuvers; van een mudde 11
vers ; van een spint 1 stuver ; van een halff spint 1 blanck;
een vierendeel 1 groot; van een halff vierendeel 1 oortge ; van
mengelsmate 1 stuver ; van een pintsmate ende buttermate

stuvan
een
een

blanck; van een halff pintsmate 1 groot; van alle andere, mindere
maten 1 oortge ; van een schepvat van de molenaren 111 groot. 3)

Ordonnantie opte maeten ende gewichten binnen der
stede van den Brielle.
Eerst sal men in de wage ende meestoven ontfangen ende uutwegen met wichten conform de legger, op(t) stadthuys berustende ;
oock de cramers, lijndrayers, smits ende andere, wegende met
wichten boven de twaelff ponden.
Sullen alle cramers ende andere wegen 4) met gewichte v a n

1) Later veranderd iu: ,,met een”.
2) Later veranderd in: ,,een bril”.
3) Later bijgevoegd: ,,van de elle”, zouder opgave van
4) Er staat: ,,wegende”.

‘t bedrag.
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twaelff ponden ende daerbeneden 1)) en(de) anders geene gewichte,

als totnochthoe geobserveert es.
Voorts sullen alle gouts- ende silversmeden wegen met troische
gewichte.
De wijnpinten gemeten zijnde met vers regewater, moet het water
wegen vijff vierendeel Cuelsche gewichte.
De groote ende cleyne naer advenant.
Alle wijnazijn ende oly van olijffmaten van gelijcken.
Voorts sal de byerpinte, gemeten zijnde met vers regewater ,
wegen seven vierendeel.
Waermede men meten sal uuythemsche ende binnelantse byerasijn , oock raep- ende Iijnsaetolye.
Item sullen alle houte ende tinne maten, cannen, loode ende
ysere gewichten, ellen ende andere maten alle jaere by den ijckers
werden gevisiteert, off die goet ende in conformiteyt van de voorseyde ordonnantie correct zijn Ende sal (men) alle jaere opte correcte
ende goede wichten, maten (ende) ellen slaen ofte branden een
lettere, beginnende met den jaere XVPXX, ende soe voorts alle jaere,
ende sal d’ eerste letter wesen een A., ende alsoo voorts het A.
B. C. volgende. Waervoor den ijcker tot salaris sal genieten een
vyerdepaert van tgunt hy volgende dese ordonnantie heeft van
ijcken, als den nieuwen officier aencompt. Ende wat maten ende
gewichten sullen wesen benelden de pinte ende tpont , sal soewel
op den generaelen ijck, als den bailliu aencompt, als op de
resumptie betalen halff gelt vant salaris, hyervooren ende hyernaer
uutgedruyct.
Item soo wanneer daer eenen nieuwen officier aencompt ende de
maten ende gewichten moeten verijct werden, sal den 1Jcker entfangen tot salaris van alle gewichten van een pont tot vijf3 pont
thoe vant stuck een oortgen, ende van alle mindere gewichten als
tpont vant stuck een deuyt. Ende als hy alle jaere de lettere sal
slaen ofte branden, sal hebben volgende d’orclre, hyervooren gestelt.

1) Later bijgevoegd: ,,uutwesende

Ceulsche”.
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Vau alle gewichten boven de vijff pont tot thyen pont, vant stuck
een halven stuver 1).
Boven
Boven
een half
Boven

de thyen pont tot XX pont, van(t) stuck een stuver 2).
de XX pont tot XXX pont, vant stuck een stuver ende
3).
de XXX tot XL pont, vant stuck twee stuvers 4).

Boven de XL tot L pont, vant stuck drye stuvers. 5)
Van alle tinne cannen ende maten, groot ende cleyn , vaut stuck
een oortgen.
Vin alle aerde ende stcene cruycken, vant stuck een stuver.
Ende soe den ijcker die breect, sal andere gelicke kruycken in de
plaets leveren.
Van verswaren van alle gewichten tot een pont thee, boven zijn
voorseyde salaris een deuyt; vant pont tot vijff pont thoe , als vooren boven sijn salaris een oortgen. Van alle meerdere gewichten
sal genieten vant pont van de spyse daertoe te doen vijff groot,
minder ende meerder naer advenant.
So den voornoemden ijcker eenige peylen “) moste versetten, sal
genieten een deuyt meer als zijn voornoemde salaris.
Aldus gedaen bij bailliu, leenmannen, burgemeesteren entle regierders der stede van den Brielle den XXVI Januarij 1620.
,,L"Union

pour

L , 1 5 6 . - DS.

1’Honneur et la Vertu militaire” (XLIX, 499,
J. Ph.

Hattink te Rhenen heeft daarvan een bul

(familiestuk).
H. J. S.

0.

Klokkegieter. - Te Duns, Berwickshire, Schotland, staat op
de kerkklok dit opschrift: ,,M. T. Gilles van de Gilde 1704.”
Was Van de Gilde Nederlander, en weet men verder iets van hem?
G. H .
1) Ilatcr veranderd in : ,,cen oortgen”.
2) Later veranderd in: ,,als vooren”, en daarna in: ,,8

penningen”.

1 Later bijgevoegd: ,,stuver”. 4,) Later veranderd in: ,,een stuver”.
5) Later veranderd in: ,,mede een stuver”. 6) Later veranderd in : ,,pegels”.
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BIJDRAGE TOT DE GENEALOGIE

VAN GORKUM.

Jaren geleden kwam in de Nav. eene aanvraag naar dit geslacht
voor, die onbeantwoord bleef. Het is moeielijk aan te nemen, dat
allen die den naam van Gorkum, van Gorcum , van Gorkom , enz :
droegen, van eenen stam zijn, en juist in die algemeenheid van
naam ligt het hoofdbezwaar voor het samenstellen eener eenigzins
volledige genealogie Daar echter tot heden, voor zoover mij bekend, nergens eene genealogie gepubliceerd is, moge tot verdere
onderzoekingen, aanvullingen en verbeteringen aanleiding geven de
navolgende Bijdrage tot de Genealogie van het Geslacht Van Gorkum.
Het Wapen van dit geslacht, van welks 4S hieronder genoemde
leden, die den mannelijken leeftijd hebben bereikt, 24 ons Vaderland
als officier hebben gediend, is: In goud een zilveren rood omzoomde penning heladen met een zwart doodshoofd, wLlaronder
twee schuingekruisde doodsbeenderen van hetzelfde. Helmteeken :
Een zilveren antieke vlucht; dekkleeden : zilver en zwart. Wapenspreuk: Vivit Post Funera Virtus.
Als varianten (wier oorsprong zeer waarschijnlijk alleen aan misteekeningen is toe te schrijven) komen voor: A. Hetzelfde wapen,
doch in plaats van de penning een blauwe koek en het dooclshoofd
en de beenderen van zilver. B. Gedeeld : rechts: In rood een
zilveren doodshoofd, waaronder twee gekruisde doodsbeenderen van
hetzelfde ; links : In blauw twee gekruisde zilveren degens met
gevest van goud (zijnde het wapen De Bere met verkeerd aangogeven kleuren).
Volgens familie-overlevering zou de roode zoom oorspronkelijk
zijn geweest een roode slang zich den staart bijtende. Het is mij
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echter niet mogen gelukken, dit wapen in teekening of zelfs beschreven te vinden.
Bij een der familieleden vond ik als stamvader van het geslacht
aangeteekend François van Gorkum, die twee ZOOIIS Z O U h e b b e n
gehad, Gerrit en Johan, zouder dat omtrent die personen iets staat
aangeteekend. Aangezien de twee eenige zoons van den hierna
sub 11 te vermelden François van Gorkum, waarvan nakomelingschap bekend is, de namen Johannes en Gerardus droegen, is het
niet uitgesloten, dat deze drie personen twee generaties te vroeg
staan vermeld, en geef ik er daarom de voorkeur aan, tot nader
bewijs, als stamvader van dit geslacht te beschouwen :
1. Johan van Gorkum. Hij woonde volgens overlevering te
Amersfoort, van waar hij ttjdens d e onlulten in 1703 of
1705 naar Buren verhuisde, alwaar hij overlee 1. Uit zijn
huwelijk met N N. liet hij vier zoons na:
1. François van Gorkum, die volgt 11.
2. Gerhard van Gorkum. Van deze wordt gezegd, dat
hij als officier op we g naar Indië ongehuwd te Kaapstad +.
3. Hartman van Gorkum, ongehuwd te Soerabaya -+.
4. Cornelis van Gorkum, f vóór 23 Mrt. 172 1, huwde in
1717 met Johanna van Rijnbeck, waarbij twee zoons:
R. Hartman van Gorkum, overgehuwd +.
B. Cornelis David Posthumus van Gorkum, ged. te
Buren 23 Mrt. 1721, ongehuwd +.
11. Fraqois van Gorkum huwde 1’ omstreeks 1720 met Cornelia den Bonter, begr. te Culemborg 14 Jan. 1730. Hij
huwde 2’ te Culemborg 2 5 Febr. 1731 (onder+, 10 Febr.)
met Adriana Bosch, ged. te Culemborg 3 Aug. 1712, dochter
van Johannes Bosch en van Geertjc van den Oostendam.
Uit het tweede huwelijk werden zes kinderen geb.
1. Fraoçois van Gxkum, ged. te Culemborg 20 Mei 1731.
2. Geertrui van Gorkum, ged. te Culemborg 21 Sept. 1732.
3. Johannes van Gorkum, die volgt 111.
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4. Cornelis van Gorkum, ged. te Culemborg 19 Aug. 1736,
begr. aldaar 12 Febr. 1737.
5. Cornelis van Gorkum, ged. te Culemborg 9 Juli 1739,
begr. aldaar 23 Juni 1743.
6. Gerardus van Gorkum, die volgt IIIbis.
111. Johannes van Gorkum, ged. te Culemborg 12 Sept. 1734.
Hij huwde 1’ met Magdalena van de Poll (dit huwelijk heb
ik nergens kunnen vinden) en 2” met Hendrika de Greeff,
ged. te Arnhem 4 Febr. 1745, dochter van Derk de Greeff
en van Geerke Heijdelaer (in de doopacte van hare dochter
Nelida, straks te vermelden, wordt zij Geeske Heijdeliers
genoemd). Hij was een heftig patriot en woonde tusschen
1787 en 1795 te St.-Omer.
Uit het eerste huwelijk 1 zoon,
uit het tweede huwelijk 3 zoons:
1. Pieter van Gorkum, die volgt IV.
2. Dirk van Gorkum, die volgt IVbis.
3. Hendrik van Gorkum, Commissaris der Beurtschepen
te Amsterdam ; hij huwde N.N. bij wie eene dochter :
A. . . . . . . . . van Gorkum, die te Amsterdam huwde.
4. Egbert van Gorkum, ongeh. +, majoor, Plaatselijk
Commandant te ‘s Hertogenbosch.
IV. Pieter van Gorkum, Luitenant-Kolonel der Infanterie. Hij
huwde N.N. waarbij drie kinderen:
1. ..*.* van Gorkum, huwde te Amsterdam Wattier
Crane, i- in Febr. 1875, waarbij 2 zoons.
2. Pieter van Gorkum, Kapitein der Infanterie; bij huwde
N.N. die later als weduwe te Aurich in Oost-Friesland
woonde, en liet 2 zoons na, die naar Oost-Indië
vertrokken.
3. Jan van Gorkum, die volgt V.
V. Jan van Gorkum, Kolonel der Infanterie, t te ‘s Hertogenbosch huwde N.N. waarbij twee ‘kincleren:
1 . . . . . . . van Gorkum, huwde met. . . . . . Willink, waarbij :
A. Catharina Maria Aletta van Gorkum, geb. 1823,
t 30 Oct. 1862, zij huwde met H.. , . C.. . . Wa-

.
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genaar. (Eene aanteekening zegt, dat dit huwelijk
voltrokken werd te Maartensdijk , doch is dit ald.
niet te vinden).
2. . . . . van Gorkum, Officier van Administratie O.-I.
1 Ps.

IIIbis.

Leger.
Dirk van Gorkum, geb. te Arnhem 27 Mrt. 1774, Majoor
der Infanterie, huwde . . . . . . Stam, waarbij drie zoons:
1. Pieter van Gorkum, Kolonel der Infanterie, Ridder
der Orde van den Nederl. Leeuw, huwde te Manstricht . . . . Mei 1888 Eugénie Kerens de Wolfrath.
2. Louis van Gorkum kapitein der Genie O.-I.-L. ongsh. T.
3. Lambert van Gorkum, le luit. der Infanterie, ongeh. +.
Gerardus van Gorkum, ged. te Culemborg 11 Nov. 1744,
+ te Arnhem 16/23 Juli 1827. Hij was kunstschilder te
Arnhem en huwde aldaar 26 Febr. 1769 met Nelida de
Greefl, ged. te Arnhem 5 Oct. 1738, t aldaar 22 Jan.
1865, zuster van Hendrika voornoemd. Zij hadden 11
kinderen, waarvan 7 zoons jong T, de overige vier waren:
1. Adriana van Gorkum, geb. te Arnhem 6 Jan. 1770,
-/- te Erp in 1852; zij huwde in 1791 Christiaan
Lodewijk Wilhelm Schuman(n), hofmajoor en Kapitein
der Gardes van Prins Willem V, geb. te Erbach en
aldaar -f- in 1803. Zij hadden drie kinderen.
2. Francois v a n G o r k u m , gel, t e A r n h e m i n 1 7 7 4 ,
-1 te Delft 29 Juli 1830 ; Generaal-Majoor en directeur der Artillerie-inrichting te Delft. Hij huwde
Anna Maria l’ompe van Meerdervoort, f op Meijvliet

bij Stompwijk 8 Aug. 1826. Uit dit huwelijk een
eenigen zoon :
A. François Gerhardus Adam van Gorkum, werd
slechts 1 iz jaar oucl.
3. Derk Gijsbertus van Gorkum, die volgt IV.
4. Jan Egbert van Gorkum , die volgt IVbis.
IV. Derk Gijsbertus van Gorkum, geb. te Arnhem 13/14 J a n .
1776, Jr te Arnhem 4 Jan. 1845. Hij huwde te Arnhem 24
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te Arnhem 28 Mei 1786,

t te Arnhem 30 Aug. 1831, dochter van Abraham de Haas
en van Christina Hooijman; waarbij 4 kinderen :
1. Abrahamina Christina van Gorkum, geb te Arnhem
21 Mrt. 18 10, + te Oosterbeek 5 Sept. 1892 ; zij
huwde te Arnhem 3 Mei 1832 met Abraham van
Maurik, geb. te Amsterdam 22 Jan. of Juni 1808 ,
t te Oosterbeek 1.9 Mei 1876, Predikant te Alkmaar,
zoon van Justus van Maurik en van Jeannette Catharina de Haas. Dit huwelijk was kinderloos.
2. Nelida Maria Elisabetta van Gorkum, geb. te Arnhem 13
Jan. 18 13 (Mrt. 1899 nog in leven); zij huwde te Arnhem
26 Juli 1839 George Hendrik Brand, geb. te Amsterdam
21 Febr. 1809, j- te St. Miohiels-Gestel 6 Dec. 1874,
predikant te Ooy en Persingen, later te St. MichielsGestel, zoon van George David Brand en van Catharina
Heijsink. Uit dit huweliJk een zoon en eene dochter.
3. Gerhardus van Gorkum, geb. te Arnhem 5 Juni/6 Aug.
1816, j- te Arnhem 4 Juni/6 Aug. 1836.
4. François van Gorkum, die volgt V.
V. François van Gorkum, geb. te Arnhem 21 Febr. 18 19, t
op Meerenberg 4,/19 Nov. 1857 ; hij huwde te Herveld 4 Mei
1843 Anna Barta Buddingh, geb. te Herveld 6 Juni 1819
(Maart 1899 nog in leven), dochter van Jan Buddingh en
van Barta Taats ; waarbij 9 kinderen:
1. Derk Gijsbertus van Gorkum, geb. te Arnhem 2 L Febr.
1844, Kapitein der Artillerie O.-I. L. Hij huwde te
Salatiga (Java) in 1873 Eugénie Mehlbaum, geb. te
Soerabaya, dochter van Christiaan Willem Mehlbaum
en van Joséphine Caron. Uit dit huw. twee kinderen:
A. Joséphine van Gorkum, geb. 27 Mei 1875.
B. Anna Bartha van Gorkum, geb. 17 Oct. 188 1.
2. Jan van Gorkum, geb. te Arnhem 8 Juni 1845, sergeant der Infanterie O.-I.-L. T te Banjoe-Birac in India
12 Nov. 1879, als Stationschef te Bringin.
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3 . François Anne van Gorkum, geb. ‘te Arnhem 6 Sept.
1846, J- te Arnhem 19 Sept. 1847.
4. Gesina van Gorkum, gob. te Arnhem 23/26 Jan. 1848;
zij huwde te Arnhem 1 Juli 1869 Gerrit Brandt Berends,
geb. te Arnhem 7 Oct. 1842, zoon van Heilbertus
Cornelis Berends en van Johanna Maria Hooijer. Zij
hebben een zoon en drie dochters.
5 . Abrahamina Christina van Gorkum, geb. te Arnhem
15 Sept. 1849; zij huwde te Batavia in Aug. of Nov.
1875 Jan Buddingh’, Officier van het O.-I.-Leger, geb.
te Herveld, -l- te Herveld, zoon van Gerrit Jacob
Buddingh’ en van Christina Sneltjes. Zij hadden 2
zoons en 2 dochters.
6 . Abraham van Gorkum, tweeling met voorgaande, sergeant der Infanterie O.-I.-Leger, I- te Batavia.
7 . François Anne van Gorkum, geb. te Arnhem 3 Jan.
1851, -/- aldaar 13 Dec. 1851.
8 . Eene dochter, doodgeb. te Arnhem 29 Nov. 185 1.
9 . Albert Peter van Gorkum, geb. te Arnhem 22 Juli
1853, t aldaar 9 Mei 1854.
Jan Egbert van Gorkum, geb. te Arnhem 27/28 Nov. 1780,
-i- te Vuren 9 Febr. 1862; Generaal-Majoor bij den Generalen Staf, ridder 4e kl. der Militaire Willemsorde, der Bath
Orde en van St. Louis van Frankrijk, versierd met het
Metalen Kruis. Hij huwde te Borgvliet bij Bergen-op-Zoom
5 Mei 1805 met Jacoba Lydia Maria de Bere, (zie haar
Kwartierstaat als bijlage) geb. te Bergen-op-Z. 516 Sept. 1787,
t op den huize ,,Zoomvliet” bij Wouw 19 Aug. 1849, dr. van
Cyprianus de Bere en van Catharina Johanna Elisabeth van
Hoek. Uit dit huwelijk 16 kinderen gb.
1. Nelia Catharina Johanna van Gorkum, geb. te Bergenop-Zoom 14 Jan. 1806, + aldaar 27 Dec. 1872; zij
huwde te Leiden.. . . . Oct. 1839 Dr. Christiaan van
der Vlis, geb. te Utrecht 13 Oct. 1811, t te Salatiga
in 1841, Dit huwelijk was kinderloos.
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Ciprianus Gerbardus Arend van Gorkum, die volgt V.
Jacobus Warnerus Constantinus van Gorkum, die volgt Vbie.
Constantina Adriana van Gorkum, geb. te Bergen-op-Zoom
31 Mrt. 1811, “r te ‘s Gravenhage 10 Jan. 1883; zij huwde
te Leiden 20 Juli 1836 Mr. Jan Virulij, beer van Vuren en
Dalem, geb. te Rotterdam 4 Nov. 1814, f- te Vuren 9 Apr.
1876, Lid der Provinciale Staten van Gelderland, Officier
in de Orde van de Eikenkroon , zoon van Michiel Viruly
Jansz ex Johanna van der Hoeven en van Johanna Catbarina
Mathijssen Mr. Daniël Jacobusdr
ex Cornelia Jacoba Sophia
van Ravesteijn. Zij hadden 10 kinderen.
5 . Jan Egbert François van Gorkum, geb. te Bergen-op-Zoom
1 11 Mrt. 1813, ongeb. -j- te Leiden 26 Mrt. 1854. Luitenant
ter Zee le Kl., Ridder 4e Kl. der Militaire Willemsorde
(Expedities Bali).
6 . Carolina Johanna Juliana van Gorkum, geb. te Maastricht
26 Jan. 1815, f te Brummen 19 Oct. 1884; zij huwde te
Leiden . . . . Nov. 1833 Mr. Lodewijk Cbristiaan Coster van
Voorbout, beer van Voorbout, geb. te Altona 15 Oct. 1813,
-i- te Zutphen of te Lochem 12 Sept. 1878, zoon van Carel
Hendrik Coster en van Albertina Augustina von Vasel. Uit
dit huwelijk werden 12 kinderen geb. van wie Jan. 1899
nog vier in leven.
7 . Mr. Thomas Grabam van Gorkum, geb. te Bergen in Henegouwen 15 Nov. 1816, ongeh ? te Deventer 12113 Sept.
1?83 ; rechterplaatsvervanger te Lei<len.
8 . Victor Jacques van Gorkum, geb. te Kortrijk 18 Febr. 1818,
oageb. t te Deventer 8/11 Mei 184 6 als le luitenant der
Dragonders.
9 . Anna Wilhelmina van Gorkum, geb. te Kortrijk 16 Aug. 18 19,
$ te ‘s Gravenhage 26 Apr. 1891; zij huwde te Leiden 15
Juli 1840 Mr. Daniël Cornelis Virulij , beer van Pouderoyen ,
grb. te Rotterdam 13 Aug. 1816, t te Leiden 4 Jan. 1862,
broeder van Mr. Jan Viruly voornoemd. Zij hadden 6 kinderen
10. Egbert François Marie van Gorkum, geb. te Gent 3 Octg
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1821, T te Burscheid bij Aken 25 Juli 1872; kapitein der
Infanterie. Hij huwde te Wijchen 8 Juli 1865 Anna Elisabeth Andriana van Roggen, geb. te Wijchen G Aug. 1840,
-/- te Brussel 5 Mrt. 1898, dochter van Willem Diderik van
R o g g e n e n v a n J e a n n e t t e Wilhelmine van der Heij van
Oosterhout. Uit dit huwelijk werd slechts eene dochter geb.
A. Alberta Theodora van Gorkum, geb. te Wychen 26
Jan. 1870, zij huwde te Arnhem 25 Apr. 1889 Emile
Auguste Graeffe, geb. te St. Josse ten Noode (Brussel)
9 Mei 1859, zoon van Charles Guillaume Graeffe en
van Dorothée Catherine Guilielmine Taaks , waarbij
twee zoons.
1 1. Willem Frederik van Gorkum, geb. te Gent 16 Mei s 1823
(Jan. 1899 nog in leven); hij was hoofdonderwijzer in den
Oranje-Vrijstaat, daarna superintendent van het onderwijs in
de Zuid-Afrikaansche Republiek en huwde in 1879 N.N., die
hem slechts eene dochter schonk:
A. Rachel van Gorkum.
12. Lytlia Julia Maria van Gorkum, geb. te Gent 26 Juli 1824,
t t e Leiflen 15 Mei 1845; zij huwde te Tiel 8 Aug. 1850
met Mr. Karel Jan Frederik Cornelis Kueppelhout van
Sterkenburg, heer van Sterkenburg en Hoekenburg, geb. te
Leiden 13 Sept. 1818, -/- op den huize Sterkenburg onder
Driebergen 17 Aug. 1885; Lid van de Gemeenteraad te
Leiden enz. zoon van Mr. Dr. Cornelis Johannes Kneppelhout
van Sterkenburg Johannesz ex Johanna van Rijckevorsel en
van Johanna Maria de Gyselaar Mr. Cornelisdr ex Catharina
Geertruida Heerega. Uit dit huwelijk werd eene dochter geh.
Hij hertrouwde te Leiden 17 Aug. 1855 met Susanna Elisabeth Drabbe, geb. te Leiden 2 Aug. 1825, dochter van Mr.
Gerrit Willem Harttnan Drabbe en van Wilhelmina Frederika Louisa Tollius.
13. James Henri van Gorkum, geb. te Gent 3 Apr. 1826, ongeb.
+ op Corfu 3 Apr. 1865; hij was ambtenaar aan de Engelsche onderzeesche telegraaf-compagnie.
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14. Elisabeth Theodora Christina van Gorkum, geb. te
Gent 19 Oct. 1827 (Jan. 1899 nog in leven). Zij
huwde te Vuren 2/8 Aug. 1851 met Willem Adriaan
Viruly Verbrugge, geb. te Rotterlam 4114 Jan. 1830,
broeder der beide Viruly’s voornoemd, Raadslid, Wethouder en Burgemeester van Gorinchem, Lid der
Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ; Ridder in de Orde van den
Nederl. Leeuw, van de Poolster van Zweden, Officier
der Kroonorde van Italië. Zij hadden 4 kinderen.
15. Willem Frederik Geoqe Lodewijk van Gorkum, geb.
te Gent 28 Sept. 1829, overboord vallende verdronken
der reede van Soerabaya 17 Juli 1855. Hij was
luitenant ter zee ‘2e Kl. ongehuwd.
16. Rudolph Felix Karel van Gorkum, geb. te Leiden 9
Febr. 1831, (Jan. 1899 nog in leven). Gepens.
Luitenant-Kolonel der Infanterie, ongehuwd.
Ciprianus Gerhardus Arend van Gorkum, geb. te Amsterdam
21 Sept. 1807, -/- te Amersfoort 9/22 Jan. 1879; majoor der
Artillerie, Ridder 4e kl. der Militaire Willemsorde, ridder der
Orde van de Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis ;
hij heeft o. m. deelgenomen aan de gevechten in en om
Brussel tijdens de revolutie van 1830. Hij huwde te
Amersfoort 24 Juni 1841 Sara Elisabeth Sanderus, geb. te
26 Juli 1812
28 Jan. 1813, j- te Amsterdam 9/ 10 Oct. 1883,
Amsterdam
i 28 Juli 1813
dochter van Pieter Sanderus en van Anna Elisabeth Menkema. Hit dit huwelijk sproten 10 kinleren:
1. Anna Elisabeth Sara van Gorkum, geb. te Amersfoort
25 Juni 1842; zij is ongehuwd.
2. Jan Egbert van Gorkum, geb. te Amersfoort 26 Sept.
1843: hij is 2e luitenant der Infanterie, ongehuwd.
3 . Jacobus Lydius Marius van Gorkum, geb. te Nijmegen 28
Jan. 1845, gepensionneerd Luitenant ter Zee le Kl.
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-/- te Bennekom 17 Jan. 1901. Hij huwde te Utrecht 21 Mei
1874 Hyleke van der Veen, geb. te Harlingen 5 Mrt. 1851,
dochter van Nicolaas van der Veen Albert Jansz ex Hylcke
van der Tuuk en van Mintje Johanna Ruitenga Johannes
Watzedr. ex Elisabeth Lycklama a Nyeholt. Uit dit huwelijk
werden 6 kinderen geb.
A. Nicolaas Johan van Gorkum, geb. te Helder 10
Mrt. 1875.
B. Cyprianus Gerhardus Arend van Gorkum, geb. te
Helder 25 Apr. 1876, t te Amsterdan 5 Apr. 1898.
C. Sara Elisabeth van Gorkum, geb. te Batavia 24
Febr. 1879.
D. Lodewijk Karel van Gorkum, geb. te Batavia 7
Febr. 1880.
E. Jacobus Lydius Marius van Gorkum, geb. te Amsterdam 12 Dec. 1882.
F. Geertruida Antonetta van Gorkum, geb. te Amsterdam 12 Mrt. 1890.
4 . Pieter Arnold van Gorkum, geb. te Venlo in 1846/7, jong +.
5 . Lodewijk Karel van Gorkum, geb. te Nijmegen 3 Jan. 1849,
+ te Kotta-Radja (Atjeh) in Sept. 1878 als le luitenant der
Infanterie.
6.
Cyprianus Gerhardus van Gorkum, geb. te Nijmegen 7 Jan.
1851, f- te Salatiga (Java) in Jan. 1880 als luitenant der
Cavalerie.
7 . Rudolph George van Gorkum, geb. te Utrecht 13 Nov. 1852,
-t- aldaar 25 Febr. 1856
8 . Pauline Maria van Gorkum, geb. te Utrecht 22 Mei 1835,
aldaar t 4 Mrt. 1856.
9 . Pauline Maria van Gorkum, geb. te Utrecht 8 Mrt. 1857 ;
zij huwde te Amsterdam 8 Mei 1890 Willem Frederik
Andriessen , geb. te den Ilp, gemeente Ilpendam, 25 Sept.
1865, zoon van Simon Andriessen en van Catharina Maria
Lansdorp. Zij hebben (1899) twee kinderen.
10. Rudolph Jan Egbert (of Rudolph Helder) van Gorkum,
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geb. te Helder 14 Apr. 1860; hij woont (1899) ongeh.
te Aptos , Californië.
Vbie. Jacobus Warnerus Constantinus van Gorkum, geb. te Amsterdam 10 Jan. 1809, t, te Roermond 22/29 Aug. 1830. Luitenant-Kolonel der Dragonders, later Kolonel en Plaatselijk
Commandant te ‘s Gravenhage, daarna Militie-Commissaris in
Limburg, Ridder der Orde van de Eikenkroon. Hij huwde
te Pont bij Geldern in Rhein-Preussen 3 Nov. 1842 Jkvr.
Josephine Caroline Petronella Hubertina van Aefferden, geb.
te Roermond 28 Juni 1820, f te Roermond 29 Nov.. 1888,
dochter van Jhr. Baptiste Alexander François Joseph van
Aefferden en van Jkvr. Marie Agnes Brigite Henriette Petit.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Marie Agnes Jeanne Egberta van Gorkum, geb. te
Roermond 3 Mrt. 1844, t te Roermond 7/8 Febr.
1880; zij huwde te Swalmen 27 Mei 1872 Ferdinand
Karel Marie baron de Negri-Brunssum, geb. te Brunssum 27 Jan. 1840, zoon van Carel Theodoor August
baron de Negri-Brunssum Frederic Ferdinand Henri
Josephsz ex Jeanne Lucie Walburge baronesse von
Geyr-Schweppenburg en van Marie Francisca
Clementina Hubertine baronesse von Negri-Zweibruggen
Zij schonk hem drie kinderen.
2. Albert Joseph(us)
Frederic van Gorkum, geb.
te Golten (Pont) bij Geldern in Rijn-Pruisen 13 Jan,
1847, t te Leiden 18 Mrt. 1892 ; kapitein der Infanterie. Hij huwde te Roermond 1.2 Aug. 1879 Maria
Wilhelmina Hendrix, geb. te Roermond 5 Dec. 1855,
dochter van Joseph Constantin Heubert Hendrix Mr. Andreasz ex Agnes Burghoff en van Antoinetta Burghoff
Jacob& ex Agnes Mathei. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
A. Marie Antoinette Constante Jacqueline van
Gorkum, geb. te Maastricht 1 Juli 1880.
B. Gustave Joseph Frans van Gorkum, geb. te
Maastricht 27 Juli 1881.
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C. Anna Mathilde Louise van Gorkum, geb. te ‘s-Gravenhage 29 Mei 1887.
D. Josephine Antoinette Caroline van Gorkum, geb. te
Leiden 28 Oct. 1891, aldaar T 28 Nov. 1892.
3* .

K a r e l A u g u s t J o s e p h Ernest van Gorkum, geb. te ‘s-Gravenhage 26 Dec. 1848, Rijksontvanger achtereenvolgens te
Meerssen, Brielle, Hulst en Heerlen. Hij huwde te Meerssen
17 Juli 1893 Virginie Marie Lekens , geb. te Luik (België)
30 Apr. 1858, dochter van Eustache Norbert Louis Lekens
Jean Françoisz ex Louise Adelaïde Vliekx en van Maria
Catharine Scheffers Petrusdr ex Marie Hubertine Vrancken.
Uit dit huwelijk één zoon:
A. Constant Louis Karel van Gorkum, geb. te Meerssen
23 Apr. 1895.

4.
5t .

Karel Lodewijk (of Louis Carel) van Gorkum, geb te Deventer 26 Febr. 1850, Hij is ongehuwd.
Anna Wilhelmina Daniella Cornelia van Gorkum, geb. te
Leeuwarden 1 Mrt. 1859; zij huwde te Roermond 18 Jan.
1887 Petrus Leonardus Bergansius geb. te Delft 3 Aug.
1860, Kapitein der Artillerie, zoon van Johannes Josephus
Bergansius Johannes Josephusz ex Mrris Elisabeth Schuil en
van Maria Helena Kok Petrusdr ex Maria Helena Savelkoels.
Hunne twee kinderen zijn beide jong T.

Om haar aan de vergetelheid te ontrukken, vermeld ik nog eene
overlevering, volgens welke in het begin der 16e eeuw een Viruly
met eene van Gorkum of een van Gorkum met eene Viruly gehuwd
zou zijn geweest, en wel te of bij Brugge, en dat in de nabijheid
van Brugge of Gent nog familiegraven in de kerk van een dorp
aanwezig zouden zijn. Deze overlevering bevat misschien meer
waarheid, dan de by den stamvader vermelde herkomst uit Amersfoort, want deze wordt ook naar den tijd van den 80-jarigen oorlog teruggebracht.

Amsterdam.

L.

CALKOEN.

-

Henry de Bêre (zoon van Jac-.
ques de Bere Jacquesz. ex
Claire de Choc de Baroque en
v a n Margilerite d e Boudon
Jeandr ex .Jeannp Lamy) g e b .
te Puch de Centrant (aiguillon),
overleden te Bergen ojZ 26
1 aart 1726. Kapitein ten dienste
dezer landen ; droseart van
Halsteren.
tr: te Bergen op-Zoon . . . . .
Juli 1709
Maria Adriana Dumont Jacobusdr ex Margrieta de Haze
(Haes) gedoopt te Bergeu-opZoom 4 Juni 1686, begraven te
Zierikzee 23 October 1747.
?

Johan Melchior van Eek

tr:

t r : 30 t e

Josina Adriana van’ Hemert ,

Catharina

Dauiël de Bêre, gedoopt te Bergen-op-Zoom 25 ’
Januari 1719, overleden te Steenbergen 16 Maart
17i9;
Luitenant-Kolonel in Statendienst

r
0
m

t,

I

Hartman

I

tr: te Bvezaat 2 Mei 1749
Adriana Maria van Eek van Teisterbrant
geboren te
28 April 1720
overleden te Beesd 21 September 1782

Ciprianus de Bêre, geboren op den Dassenberg bij Steenbergen, 7 November 1761, gedoopt te Haisteren,
gesneuveld te Bergen-op-Zoom 8 Maart 2814, begraven te Wouw
16 Maart; Kapitein in Nederl. dienst
tr: te Bergen-op-Zoom 13 December 1783
Catharina Johanna Elisabeth van Hoek
gedoopt te Bergen-op-Zoom 7 Februari 1762, overleden op
den huize ,,Zoomvliet” bij Wouw 25 November 1844.
21

. . . . . . . . . . . . . . .

Lach

24 Augustns 1721

I

I

‘F

ci
m
r
d

Jacobus van Hoek

. . . . . . . . . . . .

de Pottere.
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Bedacht HOR (L 545, LI, 46). - Onder hartelijke tlankbetuiging voor de op LI, 46 voorkomende annvulliug en rectificatie,
nog het volgende:
Wilhelm Theodorus Hof en Bartha Fabritius huwen te Elburg
15 April 1731 (ondertrouwd 30 Maart), beiden aldaar woonachtig,
Hunne kinderen werden te Elburg gedoopt, en wel:

Bernardus Johannes, 11 September 1733.
Theodorus Triglandus, 25 Februari 1734.
Wilhelmus Jacobus, 26 Juni 1735.
Frederik Hendrik Christia.un,
17 Augustns 1738.
Christina Cornelia , 4 Juli 1740, en
Henricus Arnoldus, 1 Augustus 1745.
Bartha FaOritius,
werd te Elburg gedoopt 19 Januari 1702, als
dochter van Bernardus Fabritius en van Christina Wamelinck.
Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Strafenus, overleed te
‘s-Gravenhage 8 Mei 1839.
Adam Stratenus, werd te Dordrecht gedoopt 20 April 1759, en
er begraven 24 December 1807.

Mqaretha Petronet la
Februari

Hof, overleed ongehuwd te c)ss 24

1846.

Johan Willem Theodoor (niet Theodora) Hoff moet predikant te
Oss zijn geweest, hij is er echter niet overleden. Zou hij misschien
in 1834 veldprediker bij de 3e Divisie zijn geweest? (Vgl. Naam- en
Ranglijst der Officieren van het Kon. Leger der Nederlanden,
1833, p. 223).
Ida Bartha Hoff en Adam Stratenus huwen niet te Arnhem :
30 Juni 1788 worden zij aldaar ,,geattesteerd naar buiten”, en
huwen nog dienzelfden dag, misschien te Oosterbeek, op een kwartier afstands gelegen van de buitenplaats Hartenstein, a a n de

ouders der bruid toebehoorende.
Door den heer M. @. Wildeman worden in de Wapenheraut V, 50
2 kinderen genoemd uit het huwelijk van W. L. L. C. vnn Sommerlatte met Christina Cornelia Hoff, n.1. :
Maria Christinu Cornelia, geboren te Arnhem 17 Augustus 1792,
overleden aldaar 25 September 1870, ongehuwd, en
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Bernhardina Johanna Margaretha , geboren te Oosterbeek 16
Maart 1799, overleden te Arnhem 19 Juli 1878 ongehuwd.
JH&. H . H . RÖELL.
Apeldoorn.

Th. H. ItIeynhardt (LI, 47). - Omstreeks 1830 was een Meynhardt kastelein in het, sinds door de verzakking der Waalkade
verdwenen, koffiehuis ,,de Galerij” te Nijmegen, vanwaar hij naar
Amsterdam, als kastelein van ,,het Poolsche Koffiehuis”, vertrok.
Hij was gehuwd met eene juffrouw Weijers van Nijmegen, en deze
woonde enkele jaren geleden te Haarlem, doch vertrok weder
vandaar.
Haarlem.
JANSSEN VAN RAAY.
Joh. Galenas

v. Sytzama, Officier, huwde omstr. 1786 met

mej. Johanna Maclaine. Zou een der lezers van De ,,Nav.” ook
kunnen mededeelen, waar dit huwelijk voltrokken werd? Met eene
beantwoording van deze vraag zoude men mij ten hoogste verplichten.
Leeuwarden.
Een bestuurslid vjh Fr. Gen.

Van Oldenbnrnevelt, lees Van Dompseler. In Nav. XXVH,
485, wordt een zerk te Barneveld toegekend aan een lid van de
familie Van Oldenbarnevelt, terwijl zij inderdaad het graf van een
Van Dompseler dekt. De vergissing is verklaarbaar, omdat 1” de
wapens gelijk zijn, behalve de kleuren, die echter op den steen
niet zullen aangegeven zijn, 2’ de naam onleesbaar was behalve
het slot (zooals de inzender meende) ,,Barnevelt”, dat echter geen
deel van een familienaam vormde, maar het dorp aanduidde. De
inzender zegt, dat op de zerk stond :
onderaan : ,, De erfgenamen van Ambrosius van Ommeren,
Anno 1650*”
bovenaan: ,, . . . . . . . . . . . . Barnevelt ende Alberta van
Ommeren sijn huysvrou obiit, de vrou den 6 October Anno 1641.”
Schilden : rechts Olden barnevelt,
links Van Ommeren.
Kwartieren :
Van Ommeren.
Oldenbarnevelt.
Hennekeler.
De Wijs.

.‘
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Van Delen.
Een ankerkruis.
Van Delen,
Een ankerkruis.
Alexander
Bernhard, rijksvrijheer van Spaan, beschrijft in een
boekje met door hem verzamelde grafschriften, gemerkt n” 74 B 119
en berustende in de verzameling van zijn kleinzoon Willem Anne,
bij den Hoogen
raad van Adel, de zerk als volgt:
Jan van Domsclaer schout tot Barnevelt ende Alberta van Ommeren sijn huisfrau, sij starf den 6 Octob 1691.
Dompseler.
Ommeren.
Hennecler.
De Wijs.
Dompseler.
Delen.
Oldenbarneveld.
(Drie bokskoppen).
Van het )le kwartier zei de kleinzoon ín zijn genealogie Van
P. v. M.
Dompseler : credo Gaymans.

GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE AANTEEKENINGEN
AANGAANDE

HOLLANDSCHE

PAMILIEN

TE

CEYLON

DOOR ItlR. y. H. DE VOS. ').

S PECHT .

Harmanus Specht v. Utrecht, Predikant f te Col. 1697, tr. (1)
Susanna van de Kouter. Bij wie:
1. Pieter, ged. te Colombo 10 Mei 16’76.
2. Jacob, ged. te Tutucorin 18 Juli 1676.
Hermanus Specht, tr. (2) Dec. 1682 Susanna van Schaijck, ged.
I*

te Colombo 5 Mei 1661, -/- te Malacca 4 Febr. 1707, d. v.
Andries v. Schaijck v. Utrecht en Abigail Ketelaar v. Ter
Goes, d. v, Jan Ketelaar en Susanna Haringmans.
Susanna v. Schaijck, tr. (1) Hendrik Schook, Koopman O.-I. C.
(2) Hermanus Specht en (3) Gare1 Bolner.

1) Vervolg van Nav. LI, bl. 208.
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HOLKENBURG.

Gerrardus v. Holkenburg, Predikant, tr. Marie van Holkenburg.
Bij wie:
Benjamin, ged. te Colombo 3 Apr. 166 1
00RSCEOT.

Arnoldus Oorschot, Predikant O.-I. C. tr. te Colombo Jacoba
Vincemius geb. te Galle. Bij wie:
Gertruida, ged, te Colombo 11 Oct. 167 1.
Jacoba Vincemius , tr. (2) te Colombo Sept. 1675 Jacob
Huygens v. Middelburg, Koopman O.-I. C. Bij wie:
1. Jacoba, ged. te Colombo 28 Juni 1676.
2. Maria, ged. te Colombo 2 Jan. 1678.
CAT.

Simon Cat, Predikant O.-I. C., tr. Gertruida v. d. Kouter. Bij wie :
1. Eva, ged. te Colombo 2 Oct. 1676.
2. Simon, ged. te Colombo 17 Aug. 1679.
JAPIJN.

Arnoldus Japijn, Predikant O.-I. C., tr. Sybilla Christina Henkelius v. Oijen. Zij tr. (2) te Colombo 14 Nov. 1686 Coenraad
Cronenburg v. Meurs, Predikant te Colombo.
RUEIÂ.

4Johannes Ruel, Predikant O.-I. C., br. Anna Scherp. Bij wie
(allen te Colombo gedoopt):
1. Hendrik, 30 Jan. 1691.
2 . Sara, 3 Dec. 1693.
3, Gerrardus, 20 Sept. 1696.
4. Gerrarda Johanna, 13 Oct. 1697.
5 . Sara Maria, 14 Juni 1699.
6 . Hendrik, 9 Jan. 1701.
Anna Scherp tr. (2) te Colombo 29 Mei 1707 Hubert Jacob
Driemont v. Wezop, Secunde ter Kust v. Madura.
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R IMMERSMA .

Nicolaas Rimmersma v. Bolswart, Predikant, tr. te Colombo 25
Maart 1703 Abigail v. der Parra v. Colombo. Bij wie:
1. Gerrardus, ged. te Colombo 1704.
2. Johannes, ged. te Colombo 1706.
3. Hendrik, ged. te Colombo 2 Juni 1709.
C ONYN .

Willem Conijn v. Amsterdam, Predikant O.-I. C., tr. (1) N. N. (2)
te Colombo 6 Juni 1706 Magdalena v. der Hanegrift v. Batavia, wed. Dirk Sterreman, Equipagie-meester (3) te Colombo
25 Febr. 1725, Cornelia v. Wijnbergen v. Leiden, wed. Marcus
Visboom. Bij wie:
1. Wilhelmina Cornelia, ged. te Colombo 18 Nov. 1725.
2. Arnoldina Christina, ged. te Colombo 16 Jan. 1729,
POTKEN.

Gerrardus Potken van Oldenzaal, Predikant O.-I. C., tr. (1)
Sonhia Magdalena Ecoma. Bij wie:
1 . Isaac Gijsbertus, ged. te Colombo 18 Aug. 17Sl.
2 . Gabriel Willem, ged. te Colombo 20 Juni 1723, tr. 11
Juli 1751 Henrietta Huberta Raket v. Jaffna.
3 . Susanna Adriana , ged. te Colombo 2 Sept. 1726, t
aldaar 24 Mei 1761, tr. ( 1) Mattheus Wirmelskerker ,
Predikant en (2) 4 Maart 1759 Adriaan Moens v. Middelburg, Hoofd-administrateur te Colombo,
4 . Dirk Jan, ged. te Colombo 8 Febr. 1728 Onderkoopman
en Pakhuismeester, tr. 21 Aug. 1757 Anna Cecilia de
Moor v. Galle.
5 . Bar bara Wilhelmina, ged. te Colombo 9 Oct. 1729, tr. 21
Nov. 1745 Albert Burgert de Jonkheer, Onderkoopman.
6 . Euphemia Cornelia , ged. te Colombo 21 Maart 1734.
Gerrardus Potken, tr. (2) te Colombo 16 Juni 1737 Clara v.
Wijnbergen v . Leiden, wed. Elias Magenius, Fiskaal O.-I.C.
te Galle.
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Het wapen Potken is D’or à une marmite de.. . .
Het wapen Ecoma is De.. . à une tête d’une femme acc. de
quatre cloches de. . . .
M~~YAABT

(XLVIII, 504, XLIX, 177, 230, 560).

Anthony Mooyaart, geb. Dec. 1639 was een Amsterdammer en
Onder-chirurg@ O.-I. C. te Ceylon. Zijne broeder en zuster
waren :
1. Gilles Mooyaart, tr. . . . . Bij wie :
Susanna te Amsterdam 1695.
11. Jacomyne Mooyaart , tr. Gilles van Brandenburg.
UI. N. N. Mooyaart tr. N. N. Huijsman, Bij wie:
Nicolaas Huysman.
* Nicolaas (z. v. Anthony Mooyaart) , geb. 25 Oct. 1674, tr. 20
Apr. 1698 Johanna van Eschweiler, geb. 31 Oct. 1683, d. v.
Johannes van Eschweiter. Bij wie:
1. Anthonij.
11. Elizabeth.
111. Johannes.
IV. Andreas, Onderkoopman O.-I. C., geb. te Jaffna 5 Juni 1704,
tr. te Colombo 20 Maart 1740 Agnita Gertruida Samlaot
v. Colombo.
Antony Noel Mooyaart (XLVIII , 506), Secretaris-Generaal der
Kolonien en later Commissaris-Generaal der Indische Marine,
t 1820. Hij was gedecoreerd met de Willemsorde. Hij tr.
Anna Petronella Maria Pauw, geb. 3 Mei 1777 , d. v. Mr Engelbert Pauw (Imanszoon) Raad, Schepen, Burgemeester en
Hoofd-Qf’ficier te Delft Baljuw en Dijkgraaf v. d. Stad en Landen
v. Oudewater , geb. 7 Sept. 1752, t 30 Maart 1803 en Cornelia Hillegonda , Gravinne des Vilattes , geb. 10 Oct. 1753,
t 22 Maart 1802, d. v. Jonker Alexander Augustijn Baron des
Vilattes en Anna Petronella Gravinne v, Heemskerk. Bij wie:
1 . Änthonia Theodora Hillegonda, geb. 10 Oct. 1798, tr.
Willem Dennison.
2 . Francina Antonetta Coenrardina, geb. te Jaffna 21 Apr.
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1800, tr. 21 Apr. 1834 Jacobus Antonius Felligen GeneraalMajoor, Ridder v. ‘t Legioen van Eer, geb. te Groen10 28
Jan. 1771, j- te Delft 25 Juni 1855, weduwnaar v. bnna
Maria Elizabeth Faust, + te Delft 15 Febr. 1854.
Anna Josina Elizabeth, geb. 6 Dec. 1801 , tr. Jan Willem
Boers.
Engelbert volgt.
Gualterus , geb. te Delft 26 Mei 1804, tr. Johanna Moor,
j- 1843.
Alexander Augustus, geb. 13 Oct. 1808, tr. Petronella v.
Damme.
Willem Johannes Cornelis , geb. 18 Oct. 18 10, tr. Augusta
Jesse.
Anna Petronella Maria, geh. 4 Sept. 1813, -/- 1832, tr. Mr.
Jacob van Dam v. Isselt , t 23 Mei 1858.

Engelbert Mooyaart, geb. te Delft 3 Apr. 1803, tr. Hillegonda
Backer. B i j w i e :
AnthoniJ Noel, geb. te Broek in Waterland 1 Aug. 1837, t 1866.
1.
2.
Alexander Augustus, geb. te Broek in Waterland 14 Jan. 1840.
3. Anna Petronella Maria, geb. te Broek in Waterland 16 Mei 1841.
4. Antonia Theodora Cornelia Hillegonda, geb. te Broek in
Waterland 7 Febr. 1843.
5. Engelbert, geb. te Broek in Waterland 14 Nov. 1844.
6. Marie Johanna, geb. te Zaandam 12 Nov. 1848.
7. Agatha, geb. te Zaandijk 4 Sept. 1850.
8. Wilhelmina Cornelia Jacoba, geb. te Zaandijk 30 Aug. 1853.
Een Thomas Jansz van Colombo, Plaatselijk assistent O.-I. C., tr.
aldaar 13 Sept. 1715 Elizabeth Mooyaart van Colombo, wellicht
d. v. Andries Mooyaart en Adriana Springer.
WETZELIUS.

Johannes Philippus Wetzelius,
Bij wie: (allen te Colombo
1.
Susanna Sophia, 25 Juli
2. Sophia Susanna, 23 Juni

Predikant, tr. Susanna Wijnbergen.
gedoopt).
1723.
1726.
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3. Dorothea Cornelia, 30 Jan. 1’735.
4. Wilhelmus Philippus, 25 Nov. 1736.
5. Joan Pieter Cornelis Valentijn, 19 Nov. 1741.
WENDELBOE

,

Andries Wendelboe v. Ringkjöbinq (Denemarken), Winkelier O.-I.C.
tr. te Colombo 26 Oct. 1732 Sara Hoepels v. Colombo. Bij wie:
1. Nicolaas Magnus, Assistent O.-I. C. gerl. te Colombo 21
Febr. 1734, tr. (1) te Colombo 13 Mei 175Y Haybe Dames
v. Colombo, en (2) aldaar 26 Mei 1771 Gertruida$ Jetses v.
Colombo, die tr. (2) als wed. Wendelboe te Colombo 9 Juni
1782 Hendrik Schwallie v. Londen.
2, Daniel Gerrardus, ged. te Galle 11 Sept. 1739.
Het wapen Wendelboe (Vendelboe) is :
D’arg. à une buste de More, posé de front.
C. Un chapeau de sa. entouré d’un ruban de gu.
M ACQUET .

Ras Macquet, Commandeur te Galle 1757, geb. 1708, t te Galle 13
Apr. 1758, tr. Johanna Cornelia Jakel, ged. te Colombo 18
Sept. 1718, d. v. Cornelis Jakel v. Amsterdam Onderkoopman
O.-I. C. en Maria Sager v. Colombo, ged. 20 Maart 1701,
d. v. Hendrik Sager (Hendrickszoon) en Francine de la Meer
d. v. Johannes de la Meer v. Nimwegen en Maria Contenier
v. Colombo.
Het wapen Macquet is (zie Lapidarium Zeylanicum 58) D’azur à
deux fleches émoussées d’or, passées en saut., les têtes en bas,
acc. en chef d’une étoile du sec.
C. un bras, paré d’azur, tenant une fléche émoussée d’or en
fasce, la tête à dextre.
MACARÉ.

1.

Pieter Macare (E’ieterszoon) v. Middelburg met ‘t schip ,,Stier”
naar O.-I., Onderkoopman 1702, Koopman te Gamron 1707,
Opperkoopman 1708, Directeur v. den Handel 17 12 in Perzie
tr. Magdalena Castelyn.
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II. Jan Macare v. Middelburg met ‘t schip ,,Oostersteyn”
naar
O.-I., Matroos 1702, Onderkoopman 1711, Koopman te Batavia 17 11, Opperkoopman 1732, Commandeur te Galle 1732.
111. Elizabeth Francoise Macare v. Middelburg, tr. te Colombo
7 Aug. 1707 Francois Thivart v. Batavia, Assistent O.-I. C.
Bij wie:
1. Johanna Elisabeth, ged. te Colombo 15 Juli 1708.
2. Jan Pieter, ged. te Colombo 22 Sept. 1709.
3. Susanna Catharina, ged. te Colombo 1 Maart 17 ll.
IV. Cornelis Macare v. Middelburg, met ‘t schip ,,Oostersteyn”
naar O.-I. als Kajuit-wacht 1702, Onderkoopman 1713, tr.
te Colombo 19 Maart 17 13 Adriana Buining van Enkhuyzen. Bij wie (allen te Colombo gedoopt):
1. adriana Susanna, 26 Aug. 1714.
2. Johanna Cornelia, 27 Sept. 1716, tr. te Galle 9 Jan.
1736, Joris le Febre v. Amsterdam, Kapitein-militair.
3. Pieter, 24 Oct. 1717.
4. Maria Jacoba, 13 NOP. 17 18.
Doopheffers v. Maria Jacoba
Jan Buyning Predikant te
Jaffna.
Jan
Macare en Elizabeth Fran,, Pieter
coise Macare.
,, Adriana Susanna Jan Buyning.
Adriana Susanna Macare.
,, Susanna Catherine Pieter Macare , Independant
fiscaal Ceylon.
Jacob Nachtegaal Burgemeester
v. Vlissingen.
,, Jan Pieter
Maria Magdalena Castelyu,
huisvrouw v. Pieter Macare (de
jonge) opperhoofd v. Ispahan.
,, Johanna Elizabeth Pieter Macare.
17
Susanna Macare huisvrouw van
Jacob Nachtegaal.
(Wordt vervolgd.)
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Beuningen. - In een zeer lezenswaardig artikel ,,De Reis

van Isaac Vossius”, 1641-1645 van Dr IJ. H. Rogge, voorkomende in het tijdschrift ,,Oud-Holland”, 18e jaargang, anno 1900,
pag. 3, lezen wij 0. a. dat er in het jaar 1644 sprake was, dat
een zekere Gotofredus van Beuningen Secretaris zou worden bij
Hugo de Groot, toen Holland’s gezant te Parijs. Dat zulks niet
slaagde, hoewel dit hem beloofd was en dat zijn vriend, Isaac
Vossius, tot dat ambt zou geroepen worden, was eene voorspelling
van diens vader, Prof. Gerard Vossius , die zou bewaarheid worden.
Wij lezen n.1. op pag. 17 , .,hoewel er eerst afgesproken werd,
,,dat Isaac bij de komst van Van Beuningen (te Parijs), zou ver,,trekken, veranderde dit plan , zoodra de Groot zag, dat de aan,,gewezen Secretaris nog geheel niet was berekend voor zijn ambt”
en zag Isaac Vossius zich in dat ambt bevestigd.
Of verder de in genoemd artikel vermelde Van Beuningen, die
te Parijs vertoevende en van zijn vriend Isaac het paard koopt
voor 12 pistolen, hetwelk dezen van Milaan naar Parijs bracht,
dezelfde Gotofredus Van Beuningen is, blijkt niet hieruit.
Beantwoording dezer vraag, alsmede meerdere bijzonderheden
omtrent dezen Gotofredus van Beuningen, als vermelding zijner
ouders enz., worden met belangstelling tegemoet gezien.
L. J. V. B. V. H.

Amsterdam (XLVIII, 162, 250). - In ‘t Verheugd Amsterdam
van Jan Wagenaar, waarin ‘t bezoek vitn Prins Willem V en zijne
gemalin ten jare 1768 aan de hoofdstad, gebracht uitvoerig beschreven wordt, vond ik ‘t volgende over een ander geslacht van
dien naam : ,,Het Doorlugtig Gezelschap begaf zich, den 30 Juni,
naar ‘t Aalmoesseniers- Weeshuis, het grootste Arme-Kinderenhuis
in deze stad. De Prins en de Prinses gaven, hier, aan eenen
Vondeling, onlangs in ‘t Huis gebracht, den naam van Willem.
Een meisje, ook omtrent denzelfden tijd, te vondeling gelegd, was,
bij den doop, reeds Willemina genoemd. Beide deze kinderen
werden aan hunne Hoogheden vertoond, en de Regenten hebben
sedert aan beiden den toenaam van Amsterdam gegeven”.
A . AARSEN.

~
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Vrqcn (LI, 48). - Betreffende de aldaar bedoelde ouders en
grootouders vind ik in het manuscript Berewoud het volgende :
Lieve van Loon :
Willen v. L. nat. 1537
Hans v. L. nat. te ‘s Bosch Juli 1577
tr. Januari 1561.
tr. te Haarlem 27 Mei 1597
Petronella van Roy
Anna Ruykhaver , nat. te Hoorn 13
r
nat. 1542
Sept. 1573.
Cath. Geelvinck

:

Cornelis Jansz. G.
tr. Geertruyd Ramp

Jan G. nat. 1579 ob. 9 Nov. 1651, tr.
voor de 2e maal 3 Febr. 1608.
Agatha v. Outshoorn nat. 1588, ob. 9
i
Sept. 1666.

Maria Coymans:
Jeronimus C. nat. 1500, ob. 31 Oct. 1580 *Balthazar Coymans ,
nat. 5 Jan. 1555.
tr. 15.. . Constantia Spinelli
ob. 10 Mrt. 1634, tr.
27 Juli 1585
nat. 1516, ob. 12 Juli 1581
Isabella de Picquere
nat. 15 Aug. 1566.
Joan Huydecoper

:

Jacob Bal van Rijswijk

Rotterdam.

,

Jan Bal, is de eerste die den naam
Huydecoper aanneemt, tr. voor de 2e
maal Mey 1596 Lysbeth Gerritsdr
(van Deventer) nat. 1562
Hij ob. 1624.
JAC. REEPMAEER

L d’Hiere (niet L(ucas) d’Heere, verg. Nav. LI, 93) astroloog
wordt door den geachten inzender t. a. pl. bedoeld, als schrijver
van het 4e deel van het wonderlijcke
Schadt-boeck
der Historien.
Dordr. 1592 ; 2e druk Amst. 1606. WIJ! herhalen daarom de vra,ag
RED.
naar levensbijzonderheden hem betreffende.
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BRIEVEN VAN PRINS MAURITS
AAN

JHR.

E D Z A R D T J A R D A VAN
DROST

VAN

HET

S TARKENBORCH ,

GRAAFSCHAP

MEURS,

G OUVERNEUR

UIT

EN

DE

JAREN 1621, ‘22, ‘23 en ‘24.
MEDEGEDEELD

DOOR

F.

H.

VAN

DER

KOP.

11.

N” 7.

De Prince van Oranien, Grave van
Nassau, Moers, Bueren, Marquis van der
Veer & Heer en Baron van Breda,
Diest &c.

Edele erentveste Lieve getrouwe ;
Wat gij den 811 deses aen ons geschreven hebt, is ons gisteren
avont wel overgelevert , daerbij wij onder anderen verstaen dat F
ten selven ofte den volgenden dage verwacht wierde tot n T’ welcke
wij nijet wel en konen gelooven also wij noch gistern van goeder
handt vernomen hebben dat de voorschreven P noch tot Brussel was.
Wij hebben oock seeckere persoonen in ‘t landt van Luyck die
eigentlick daerop passen datse zijne aencompste vernemende ons
datelicken daervan sullen komen waerschozt wen; Ende aengaentle
‘t volck twelck ghij schrijft te marcheren tuzchen v ende 0. Wij
hebben wel verstaen datter eenige recreuten van Namen de Maas
afgekomen sijn maer nijet van eenige notabele trouppe. Is over zulx
te meer nodich dat gij alle diligentie doet om seeckerlick te weeten
watter omgaet ende ons telckens in aller haest verstendicht. Bij
onsen lesten van el[den deses zult ghij verstaen hebben, dat onse
1901.
22

)
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broeder W met eene goede trouppe volcx Infanterije ende peerden
getrocken is nae de quartieren van (1) entte dat wu ons gereet
houden omme met de rest vant leger te volgen soo haest de vijant
yetwes sul komen voor te nemen. U hiermede Edele erentveste
Lieve getrouwe, den Almogenden bevolen,
Uyt s’ Gravenhage den 1311 Junii 1622.
A Monsieur
Uwe goede Vrundt,
Monsr de Starckenburg
MAURICE DE NASSAU.
Gouver.
’
à Moers.

N” 8.

De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moeurs, Marquis van der Veer,
Baron van Breda, Diest &c.

Edele erentfeste discrete lieve getrouwe,
Wij hebben uijt U schrijvens

verstaen d a t d e a c t e v a n neutrali-

teijt onser Graeffschap Moers van deser sijde punctuelijck wer,le
geobserveert; Belangende tgene ghij ons voor desen hebt gerapporteert aengaende de Capn Hanecrot aldaer garnisoen houdende, sulcx
i s o n s bynae uijtte memorie gegaen, Wilt daeromme tselve ons
sçhriftelijck
erinneren, ende namentlijck wat @ U des aengaende
geseght heeft, ende off hij Hanecrot lest aldaer niet en is gecomen
met pasport v a n d e n F. Item off hij den voorn: G hieraff int
leger bij Bergen niet en heeft gesproocken, Doch om alle seeckerwij goetvinden dat Hanecrot hieroppe aen den voors:
want soo F verstaet dat hij daer geen garnisoen behoort
te houden, Is onse intentie dat hij uijt sul trecken.
Doch van
dit alles wetende sullen daeroppe naerder regard nemen;
Noopende dat den termijn der voornomde neutraliteit meer as

heijt souden

F

schreve

half is geexspireert en dat t$ werdt dat men op de continuatie
derselve dient te denken; Wij hebben dickmaels daeroppe gedacht,
en is onse opinie geweest also noch is dat men de continuatie

derselver hoe eer hoe beter dient te versoecken. ’
; Begeerende

daeromme dat ghij dese sake met den Scholtis
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Becker enle d e k e n uan X a n t e n i n deliberatie s u l t l e g g e n ende
tsamentlijck adviseren op wat tijt men d’ voorschreve
continuatie
best ende seeckerlick
dient te versoecken , mitsgaders deur wien,
maer weten daertoe geen bequamer voor te slaen als den voorn:

Scholtis ende

deken, alsoo se dese sake gemanueert, ende daeraff
volcomen Instructie, kennisse ende tot Brussel addres hebben.
Sult daeromme hen daertoe versoecken ende bevoorderen teneijnle
sij luijden van wegen de geestelickheit , eedelen ende geerfden der
graefachap Moers daertoe . . . . . . . . . ende metten ersten opnieus
geau thoriseert . . . . . . . . en dient op een duisent gulden,9 drie ofte

vier niet te sien om dese neutraliteit . . . . . . . te obtineren.
Indien den voors: deken difficulteert dese commissie aen te nemen,
ende d a t I? dunckt dat het noodich is, dat wij hem daertoe bij
missive versoecken , daeraff verwitticht sijnde, sullen tselve datelijck doen.
Noopende dat ghij geen apparentie siet dat de voors: neutrali-

teit sul werden gecontinueert, Wij sijn van een gevoelen doch moet
dit geignoreert ende gesimuleert worden ende niettemin bij tìjls
gedocht om de versterckinge vant garnisoen tot welcken fijne ghij
ons sult verwittigen off ghij aldaer niet een partije volckx sout
cunnen aennemen ende elcx der compagnien op twee hondert man
brengen alles boven het volck dat wij van hier souden medenemen
en om twee steunselen te hebben ende niet om volck verlegen te si&
Aengaende de provisie van onse granen. Wij hebben op den
IX~ J u l y XVJCXXII,
onsen mudder belast dat hij bij provisie ende tot
onse naerdere orclre in voorraet soude b e h o u d e n acht hondert
mulder rogge ende vijf hondert mulder haver mitsgaders hondert
seven en veertich mulder garst ende 170 mulder mout twelck eenen
goeden voorraet is ende dat hij de rest ten overstaen vande beampten soude vercopen.
Bij zijnen maendstaet van Novemb. lestleden blijckt

dat hij veel

meerder . . . . . . in provisie heeft ende schrijven jegenwoordicb sten
hem dat hij niet sul procederen tot vorder vercopinge sonder onsen
expressen last.
Wat belangt onse penningen aldaer.

.
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Ouse intentie is uu?& o?ase

domeinen jegenwoordich sooveel te

trecken als deselve suever cunnen afwerpen ende soo den vijant ijet
op Moers machte attenteren men in commoditeit te vinden om aldaer
sooveel geit ofte crcdyt te hebben als de nootwendichen sul vereischen ende sal ondertusschen onsen rentmeester een goede somme
cunnen innen.
Ghij sult ons hieroppe in alle diligentie antwoorden om geen tijt
te verliesen. Hiermede
Edele erentfeste discrete lieve,
getrouwe. Blijf Gode bevolen ‘s Gravenhage den XXIJ~ January
U goede Vrundt,

XVJCXXIIJ.

MATJR~CE rm NASSAIJ.
Den Edelen Erentfesten discreten onsen
lieven getrouwen Jr Edsard van Starckeaburch Gouverneur ende
Graefschap Moers.

N" 9 .

Drossaert onser

De Prince van Orangiën, Grave van
Nassau, Moers , Bueren , Marquis vander
Veer en Vlissingen, Heer ende Baron van
Breda, Diest &c.

Edele, Gestrenge Lieve getrouwe,
Wij hebben uwen brieff van 27 deses wel ontfangen ende daerbij
gesien tgene gij ons schrijft so van de aehtien hondert man te voet
die u;jt het Stift van Ceulen afkomen ondert beleit van den grave
van 1Jsenburg alsmede van seeckere 12 hondert peerden die aen
d’ andere sijde vanden Rijn marcheren ondert’ commandement van
den Ilertoge van Holstein.
Ende so wij geern daervan weeten souden alle naerdere parttculariieij ten, Begeren , dat gij U wilt informeren wat dit voor een
graef van IJsenburch en hoe hij genaemt su want daer een graef
van 1Jsenburg is in den dienst van den Coninck van Spanien die
een regiment heeft onder Don Goncales de Cordua souden
daerom
geern weeten of dit deselfde ofte een ander is. Item wat de voorn.
Infanterije voor regimenten ende hoe sterck sij sajn ende off se s(jn
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in den dienst van Keizer ofte van den Coninck van Spanien want
so se sijn in den dienst van Keizer sullen se apparentelick haeren
wech nemen na de trouppen van Anholt.
Ende wat de Cav: aengaet die onder Holstein marcheren cal U
believen te vernemen off het sijn de 2 regimenten van Hertoge van
Holstein en Saxen La.uwenburch
die eerst hier beneden gekomen
wesencle voor Bergen daernae wederom nae boven gemarcheert sijn
en nu schijnen wederom af te komen, Ende verstaen hebbende dat
die twee regimenten gelogeert sijn geweest in cla graefschap Nassau
mochten wel geern weeten of dese deselve sijn en waerheen se trecken
en wes gij meer kont vernemen.
U hiermede Edele, gestrenge Lieve getrouwe den Almogd.
lende, uijt ‘s Gravenhage den 30en Januarii 1623.

beve-

Uwe goede Vrundt,
MAURICE

DE N ASSAU.

A Monsr
Mons : Starckenberk
Drossard &c. à
Moers.
N” 10.

De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moers, Marquis vander Veer &
Baron van Breda, Diest &c.

Edele, eerentfeste discrete lieve getrouwe,
Wij hebben U schrijvens van den XXIIJ~~ deser maendt ontfangen
aengaende het expireren van de neutraliteijt , maer dewijle wij op
U voorgaende schrijvens gedateert den ven voorn: U daeroppe den
XXIJ””

deser voors: maendt op alles int breede hebbe geantwoort,
sol op de continuatie der neutraliteijt , verstercken vant garnisoen,
bewaren van de granen als gelt in voorraet, Item verleggen van
Hanecrots compagnie. Ende dat wij Jedenwoordich daer bij niet
weten te vougen, soo ist dat wij ons daertoe sijn refererende, verwachtende daeroppe uwe rescriptie opt spoedelijcxt, gemerckt den
tijt seer naerdert dat men de sollicitatie der voors : continuatie

.
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bijcler kant moet nemen, om seeckerheijt van dese sake te hebben 7
niet twijffelentle off ons gemelde schrijvens is U wel geworden
want om alle seeckerheijt hebben wij tselve over twee wegen geson’
den namentlijck over Schenckenschans ende aen . . . . . . . Emmerick.
Belangende (lat de eijgenaers der thienden inde quotisatie van de
o n c o s t e n d e r s o l l i c i t a t i e v a n de v o o r s : Izeutraliteijt exemptie pretenderen, ende d e antlere geene thienden hebbende ter contrarie,
nademael dit dispuijt jegenwoortlich ontijdich is, overmits het opbrengen van de gedragene, ende alsnoch te dragene oncosten daerdoor soude mogen verachtert ende gequiruleert werden, Soo is onse
intentie dat den omslach ter saecke voorn: sal geschieden, op den
voet gelijck de voorgaende sijn gedaen, sonder dat wij goet vinden
eenige veranderinge voor dese tijt daerinne te doen ;
O n s dunckt alsnoch oorbaar dat den deken van Xasten t o t d e
voors : sollicitatie op nieuws gecommitteert werde, alsoo hij tot
Brussel bekent is ende daer credijt heeft. Hiermede, Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe, Blijff Gode bevolen s’ Gravenhage den
lesten Jannari xvjcxxII1.
Sult niet naelaten hieroppe ende onse
voorgaende, datelijk te antwoorden.

U goede Vrundt,
MAURICE

DE

NASSAU.

Den Edelen, Erentfesten , Discreten onsen lieven
getrouwen Jr. Edsard van Starckenburch Gouverneur
ende

Drossaert onser

N” l l .

Graefschap Moers.
De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moers , Marquis vander Veer,
Baron van Breda, Diest &c.

Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe,
Nademael den tijt seer naerdert, dat men dient verseeckert te
zijn off de neutraliteit onser graefschap sal werden gecontinueert,
ende tot dien fijne gedeputeerden nae Brussel gesonden, want eer
zij d a e r comen, ende resolutie sullen cunnen erlangen, sal den
soemer voor de handt zijn, Soo is hiermede onse begeerte, dat ghij
ons sult verwitti;en, off in gevolge van ons voorgaende schrijvens,
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opnieuws daertoe yecommitteert sijn den deken van Xanten ende
onsen scholtis Becker, ende indien sulcx alsnoch niet geeffectueert
is, dat tselve datelijck mach geschieden, gemerckt wij hen daertoe
bequaem ende dienstich oordelen, Overmits zij luijden kennisse
vande voors: gelegentheijt hebben, encle soo den voors : deken di/ficulteert dese commisie aentenemen, ende dat ghij noodich vindt dat
wij aen hem op dit su6ject schrijven (wij daeraff verwittigt sijnde)
sullen tselve datelijck doen, gelijck wij li voor desen geadviseert
hebben, sult niet naelaten ons hieroppe in aller diligentie te antwoorden, Hiermede :
Edele, eerentfeste, discrete lieve getrouwe,
Blijft Gode bevolen, ‘s Gravenhage den XXIIIJ~ .February 1623.
Uwe goede Vrundt,
M AURICE DE N ASSAU.

Den Edelen Eerentfesten manhaften discreten,
onsen lieven getrouwen Jhr Edzard van Starckenburch, Drossaert en Gouverneur onser Graeffschap Moers.
_~_._~__~_~
N” 12.
De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moers , Marquis vander Veer,
Baron van LSreda, Diest &c.
Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe,
Wij hebben vuijt U schrijvens van den XXIJ Februarij lestleden,
ende bijgevouchde stucken verstaen, de difficulteijten
die den deken
van Xanten is moverende om yeemployeert
te werden inde sollicitatie vande continuatie der n.elbtralite$t onser yraefschap Moers ,
Oock dat hem dunckt onnoodich ‘te zijn gecommitteerden te seynden
maer dat sulcx door missiven soude cunnen verricht werden, Doch
wij zijn met U van advijs datter specialijck yem.ant weder moet
gedeputeert ende te Brussel yesonden worden, tot welcker fijne ons
oorbaar dunckt, datter behoorlijck commissie van wegen de yeestelijcke, edele ende geerfde op onsen raedt Montens ende Scholtis
Becker gedepecheert , mitsgaders noch op yemant anders, indien
geraden gevonden wordt noch eenen derden persoon te adjunqeren

(
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ende committeren, Ende s u l t diegeene, di0 vandaer gecommitteert
werden versien van geit ende alhier over Den Hage seijnden o m
met onsen raedt Afontens van hier tsamentlijck te vertrecken twelck
gevouchlijck

can geschietlen, overmits het niet vuijt den wech is
ende men van hier . . . . . . . Brabant can comen.
De brieven die
den deken aen den F code canchelier Peckìu.s l) heeft gemunìteert
volgens het over gesonalen memorìael vinden goet dat gedepescheert,
ende
a'vOol's:
gecommitteerde mede gegeven werden. Ende als00
den tìjt seer naerdert dat men seeckerheijt v:tnde voors: neutraliteijt dient te hebben, soo sult bevoorden
dat de gemelde gecommitteerde in ‘t eijndt van dese maendt hier mogen zijn om alsoo tegens
het beginsel van April tot Bruijssel te tonnen wesen, Hiermede
Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe, Blijft Gode bevolen
s’ Gravenhage den IJe Martij 1623.
Uwe

goede

MAURICE

Vrundt,
DE

NASSAU.

Den Edelen eerentfesten manhaften, discreten
onsen Lieven getrouwen Jhr Edzard v a n Sterckenburch, Gouverneur ende Drossaert onser
Graeff schap Moers.

N” 1 3 .

De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moers, Marquis vander Veer,
Baron van Breda, Diest &c.

Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe,
Wij hebben ontfangen uwe brieven van den XJen ende XIIJe"
deser maendt, entle sullen ingevolge van dien den Scholtis Becker
met noch yemandt anders (soo het noodich bevonden wordt) alhier
verwachten, om met onsen raet Montens tsamentlijck nae Brussel
te reìsen . . . . . . . . der sollicitatie onser graefschap Moers ende
dienen de voors: Gedeputeerde hoe eer hoe beter affgeveerdicht ,

1) De Eanselier

van Brabant.
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Alsoo het voorjaer seer naerdert, ende men van dese sake seeckerheyt dient te hebben;
Wat belanght dat den Scholtis Becker bij die vande Graefschap
Moers is vereert drijo hondert enle tachtich guldens, over de
moeyte bij hem inden voorleden jaere gehadt in de voorschreven
sollicitatie ende off wij goet vinden dat hem voor zijn vertreck noch
meerdere vereeringe gedaen worde, Ous dunckt dat het voor dese
tijt daerbij blijven mach, Doch sult hem noch eene goe le vereeringe
toeseggen tegens sijn wedercompste te Brussel. Maer indien ghij
merckt dat hij daermede niet wel gecontenteert is, stellen in sulcken
gevalle t’ uwer discretie hem noch eens soo veele toe te voegen,
opdat hij redenen van satisfactie mach hebben,
Den Aeck mette 36000 buijcken boomkens zijn tot Rotterdam
wel aengecomen , Hiermede Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe.
Blijf Gode bevolen, ‘s Gravenhage den XXIJ Marty XVJCXXIIJ.
U goede Vrundt ,
MAURICE

DE

NASSAU,

Het adres van dezen brief is afgescheurd.
~.-- --~~~--De Prince van Orange Grave van
N” 14.
Nassau, Moers, & Marquis vander Veer,
Baron van Breda, Diest &c.
Edele eerentfeste manhafte lieve getrouwe,
Wij hebben U schrijvens van den xxe deser mitte bijgaende papieren ontfangen. Wat belanght dat men aldaer in plaetse van
‘boler ende kees sal moeten gebruijcken olie van raepsaet, ende dat
ghij daeromme genooteaeckt sult zijn een olijmolen van t’ platteZant inde stadt te brengen, ende ons vraecht waer men de oncosten
vande reparatie der schade sal vinden bij den eijgenaer hierdoor te
lijden, Ghij sult metten selven Eijgenaer over het transport vczn
dein molen t’ onsen meesten prouffrjte handelen, ende onder andere
stipuleren dat in cas van continuatie der neutraziteit hij gehouden
sal zijn den voorschreven molen, nae hem te nemen, mits genietende
sulcken somme als ahij voor tminste sult cunnen bedingen.

3 2 2
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Op ten XVIJ deser, hebben de Gecommitteerde tot Bruijssel ons
geschreven dat alsdoen
de continuatie vancle neutraliteyt alsnoch
niet en was geaccordeert. Hiermede Edele eerentfeste manhafte
lieve getrouwe.

Blijf Gode hevolen ‘s Gravenhage den

XXIIIJ~"

July

U goede Vrundt,

XVJcXXIIJ.

MAUIEICE

DE

NASSAU.

Den Edelen eerentfesten discreten onsen getrouwen Jonckheer Ed. Sterckerburch , Gouverneur en Drossaert der stede entle Graeffschap
Moers.

N” 1 5 .

De Prince van Orange Grave van
Nassau, Moers, Marquis ’ van Vere &
Baron van Breda, Diest &c.

Edele eerentfeste discrete lieve getrouwe,
Wij hebben ontvangen U schrijvens
van den lesten July lestleden,
Ende wat belangt (lat wij een pesttieester derwaerts souden willen
s e y n d e n , d’Heeren Rtden van State hebben daertoe aengenomen
meester Pieter van Stavele, maentel: tot twee ende tseventich guld ,
met last sich datel . . . . . derwaerts te vervougen, ende aldaer te
verblijven ten dienste vanden garnisoene tot naerdere ende de peste
sal comen t e c e s s e r e n , hij daer aengecomen zijnde sult hem met
zijn soon Pieter van Stavele die hem voor knecht sal dienen met
1 ogijs doen accomoderen ;
Ende off gebeurde dat hij in handen van den vijant machte
geraken, ende hij weeten mach met wat rantsoen hij ende sijn soon
sullen mogen volstaen, soo sult tot Rhees voornoem4en gouverneur
Pijnsen voor hen pasport seynlen, om aldaer te mogen comen als
chirurgijns van twee compagnien bij V te noemen;
Indien de peste seer toeneemt, sult een pestehuijs in een vande
buijtenwercken doen maecken, ende d e patìenten daerinne doen
brengen, omme alsoo de meeste besmettìnge voor te comen;
Noopende

d e betrtlinge vande

mineurs, timmerluijclen e n Cons&-
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pels daer in garnisioen zijnde, vuijtte bijgaende missive en memorie
van Heeren Raden van State sult ghij sien de ordre bij hare Ed :
Mog: daeroppe genomen. Item vuijt de missive van Solliciteur
Tilburch, Belangende dat wij voorsieninge wilden doen dat aldaer
provisie van gelt in tijde van noot machte zijn, Wij weeten geen
middel om van hier onse casse aldaer met gelt te vergrooten twijffelen niet off onsen rentmeester’ sal in cas ua» noot ende sonder
meer gelt . . . . . . als er tegenwoortlich in provisie is off bij hem uijt
handen vande pachters getrocken can werden, genoech gecrediteert
werden, om voor deze penningen te lichten.
Wat aengaet Johan Coenraet Beur Captein in garnìsoen tot
Duysburch offereert met zijn heele compaìgnìe over te loopen, soo
wanneer hu verseeckert is in zijn offitie te blijven, desen aengaende
mette Heeren Staten spreecken , en U naerdere advertentie doen,
middelertijt sult hem Buur in devotie houden. Hiermede Edele
eerentfeste discrete lieve getrouwe, Blijf Gode bevolen, ‘s Gravenhage den IX~ Augusty 1623.
0 goede Vrundt,
MAURICE

DE

NASSAU,

Den Edelen Eerentfesten discreten onsen lieven
getrouwen J r Edsard van Starckenburch, Gouverneur en Drossaert onser Stadt en Graeffschap
Moers.
Nb 16,

De Prince van Orange, Grave van
Nassau, Moers & Marquis vander Veer,
Baron van Breda, Diest &c.

Edele eerentfeste manhafte discrete Lieve, getrouwe
.

Wij seijnden U hier beneffens specìficatìe van de granen die aldaer volgens de maentstaten van den mudder, op ultimo Martij
lestleden in voorraet, bevonden sijn en dewijle wij oordelen dat het
bij provisie genoech soude sijn datter tsestìch lasten rogge sijnde ,
duisent ende twintich mulder ijler last genomen tot seventijn malder in voorraet bleven, encle de reste bedragende achthondert ende

324

GESCHIEDENIS.

veerthien malder vercocht wierde, item dat vercocht wierde die
helft vande haver he.lragende int gekeel sestich lasten, ende v o o r
(3e helft vijfhondert en tien malder off dartich last haver om met
die penninyen. (Iie daeraff procederen sullen cie cassa te verstercken,
want de penningen tlaei wel te passe souden
coemen indien die
neutraliteit quaeme te expireren.
Doch wat belanbht d e hondert drie ende vertich malder tarwe,
onse weinige soude sijn dat deselve int geheel bewaert wierde sulckx
datter soo in terwe als rogge om te kunnen backen soude blijven
duìsent een hondert ende drie en tsestìch malder off acht entle
tsestich ende een halff last.
Van gelijcken is onse intentie dat onver-tocht souden blyven d e
hondert dry ende vijftich malder garste; item de twee hondert
vijftich malder mout; i t e m d e vijf ende v i j f t ì c h malder moutkoren, item de v i j f malder boekweite, sulcx datter mette v o o r s :
vij ffhondert tien malder haver in alles om te cunnen brouwen,
noch soude blijven negenhondert drie ende tseventich malder, off
seven ende vijftich last graens.
Met welcke voors: speise soo om te cunnen backen als brouwen

wij menen, dat de plaetse noch wel voorsien soude
stoot uit te cunnen slaen.
Niettemin voor op den gemelden vercoop

blyven om een

finalijck te resolveeren

h e b b e n wij daeroppe eist en alvorens goetqevonden U advis ende
goetduncken te verstaen, begerende over sulcks dat ghij ons tselve
sult overschryven ;
Sult ons oock adviseren off gevoechlijck te practiseeren is in cas
v a n rupture der neutraliteit de Compagnien daer binnen sonde
elcx met hondert musquettìers te augmenteren en verstercken indyen . . . . . . in wat voegen d e Capìtainen menen de voors: musquetten ende het volck te bekomen.
Hiermede, Edele eerentfeste manhafte discrete, lieve getrouwe,
Blijf Gode bevolen, s’ Gravenhage den xen May XVJCXXIIJ.
U goede Vrundt,
MAURICE

DE

NASSAU.

UESCFIIEDENIS.
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Sult ons oxk verwittighen hoevele

particuliere toecomen.

Brenger

graneia daer bitinen s;jn die
deses sal op antwoort wachten.

Den Edelen, Eerentfesten manhaften, discreten,
onsen Lieven getrouwen Jonckheer Etlzard v a n
Sterckenburch Gouverneur en Drossaert onser
Stede en Graeffschap Moers.
Toelichtingen.

Missive no 1 en no 2.
Nadat den 10en April 1621 het Twaalfjarig Bestand geeindigd
was, werd aan Spaansche zijde door den voortvarenden Spinola
alles in het werk gesteld 1) om met overmachtige strijdkrachten den
tegenstander op verschillende plaatsen gelijktijdig aan te tasten.
Nog steeds in het bezit van Grol, Oldenzaal en Zingen, bedreigde de vijand in de eerste plaats de aan den IJssel gelegen
vestipgen.
Prins Maurits zag dit maar al te zeer in en liet dan
ook niets onbeproefd deze sterkten in goeden staat van tegenweer
te brengen en zijn leger te versterken. Op het bericht dat de vijand
omstreeks half Augustus 1621 zijne troepen bij Maastricht samentrok, begaf 1Maurits zich van uit ‘s Gravenhage naar Arnhem en
vervolgens naar ‘s Gravenweert, om kort daarop met zijn leger een
bivak te betrekken bij Rees, in den omtrek van Doornik.
Zooals uit de dagteekening blijkt schreef Maurits missive no 1
tijdens zijn verblijf te Arnhem. De in dit schrijven genoemde Ditforten was bevelhebber van het Huis te Reid. u
Dit kasteel was in staat van verdediging gebracht en bezet door
een compagnie Staatsche Infanterie sterk 1 luitenant, 1 vaandrig
en 150 soldaten ouder bevel van genoemden kapitein Ditforten.
Door de vele regens, die de wegen voor groote troepenverplaatsingen onbruikbaar maakten, vrij wel in zijne bewegingen belemmerd, hield Spinola met zijne hoofdmacht de ingenomen stellingen

1) Het heette dat de Spanjaarden gelijktijdig invallen
den Rijn en in Friesland.

doen bij Sluis, aan
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bezet, doch gelastte Graaf Hendrik van den Berg het beleg te slaan
voor Gulik.
Den sOe* Augustus verschenen de Spanjaarden voor het kasteel
te Reid en nadat deze vooruitgeschoven post, zonder eenige tegenstand te bieden, zich nog dienzelfden dag had overgegeven, 1) werd
over Gladberg naar Gulik opgerukt.
Inmiddels versterkt door afdeelingen uit Maastricht, Roermond
en Venlo, die per scheepsgelegenheid de Maas waren afgekomen,
sloeg de vijand het -beleg voor Gulik.
Na een langdurige en hardnekkige verdediging kwam de vesting
‘den 22e* Januari 1622 met den belegeraar overeen, zich den 2e*
Februari d. a. v. over te geven, tenzij vóór dien tijd ontzet mocht
komen opdagen.
Doch Maurits, die reeds in November 1621 bij gebrek aan fourage met zijn leger tot in den omtrek van Emmerik had moeten
terugtrekken, zag geen kans de vesting te ontzetten zoodat zij tien
2en Februari 1622 in ‘s vijand’s handen over ging.
In missive no 2, waarin met het teeken f- ongetwijfeltl ,,Gulik”
wordt bedoeld, kondigt de Prins reeds de spoedige overgave der
vesting aan en wil nog tijd&1~ maatregelen nemen, om te voorkomen
dat Hertog Christiaan van Brunswijk, die zich destijds met een
legerafdeeling te Lipstadt, in de nabijheid van Paderborn, ophield,
door den vijand zou worden overvallen.
Evenals de prins van iM.ansfeltl had genoemde hertog in verbond
met onze Republiek den strijd aanvaard tegen tien Keizer en den
Koning van Spanje.
Missive no 3, w 4, no 5, no G e n no 7 hebben betrekking op

de krijgsverrichtingen gedurende Mei en de eerste helft van Juni 1622.
Ook dit jaar bepaalde men zich onzerzijds tot louter verdedigende maatregelen. Alleen werd omstreeks half Mei Prins Hendrik

1) Tengevolge van deze overgave werd commandant Ditforten ter dood veroordeeld,
terwijl de luitenant en de vaandrig gecasseerd werden.
Zie hierover verder: ResolutiGn hunner Ho: Mo: van 7 Sept. 1621, e. T.
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v a n N a s s a u daar zijn’ broeder Maurits met 2300 musketiers, 10
cornetten ruiterij en 6 vuurmonden naar Brabant gezonden om
aldaar een’ inval te doen en de noodige contributiën te heffen.
Hoewel deze tocht goed van stapel liep, had hij hoegenaamd geen’
invloed op het verder verloop van den veldtocht 1)
Uit bovengenoemde missives blijkt dat Maurits in het begin van
den zomer 1622 alles in ‘t werk stelde zich juiste inlichtingen te
verscha.ffen
omtrent de plannen van Graaf Hendrik van den Berg,
met ‘t vaste voornemen om, zoodra hij voldoende van ‘s vijands
voornemens op de hoogte zou zijn met zijn geheele leger op te
breken om den tegenstander het hoofd te bieden, (dit laatste blijkt
o. a. uit missive no 6.)
De geschiedenis dier dagen leert echter dat het graaf Hendrik
van den Berg gelukte zijn’ vijand te verschalken. Na in ‘t begin
van Juli 1623 met een tamelijk sterke legerafdeeling naar de
tusschen Maas en Rijn gelegen landstreek te zijn getrokken, werd
den 28en dier maand Goch belegerd en spoedig daarna ingenomen.
Maurits, in de meening verkeerende, dat de vijand het op deze
streken had gemunt, concentreerde zijn leger bij Schenkenschans
en deed deze plaats no g versterken met ‘7 compagniën voetvolk en
3 compagniën ruiters uit Bergen-op-Zoom, zoodat deze stad die
kort claarop met een belegering werd bedreigd, slechts van een
zwakke bezetting was voorzien. Zoodra echter Maurits met zekerheid wist, dat ‘s vijand’s leger naar Bergen-op-Zoom in aantocht
was, gelukte het hem het garnizoen der vesting nog bijtijds tot
5000 man te versterken en tevens de noodige maatregelen te
treffen, om de veste in behoorlijken staat van tegenweer te
brengen.

1)

Zie

hierover: o Wilhelm en Maurits van Nassau, Printen van Orangien ; Tot
hmstelredam bij Jan Jansz. 1651, blz. 392, e. v. Tocht in
Brabant onder commando van Prins
Nassau in de maent May 1622.

Hendrick

Frederik

b Lieuwe van Aitzema, Saken van Staet en Oorlog11
‘s Gravenhage bij Johan Veely, 1675.

van

Dl. 1. In
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Missive no 9 , no 10, no 11, no 1 2 , n0 1 3 , no 1 4 , no 15 e n
no 16 hebben hoofdzakelijk betrekking op het continuceren der
neutraliteit van het graafschap Meurs.
Zooals blijkt uit de resolutiën der Staten Generaal van 3 , 11 en
1 2 Maart, 10 en 15 April en 20 Mei 1621 werden verscheidene
plaatsen in het Kleefscbe en Gulikscbe destijds neutraal verklaard.
Reeds in 1595 was door aartshertog Albrecbt aan het graafschap Meurs neutraliteit gewaarborgd. Dit belette echter niet
dat Parma’s opvolger , de amirante van Arragon , don Francesco
de Mendoza met een leger van 20000 voetknechten en 2000 ruiters
o p vreeselijke w i j z e i n deze streken buis hield. Vooral in het
Land van Kleef en in het graafschap Meurs bad de bevolking destijds veel te verduren van de Spaanscbe troepen. Toen dan ook
na het Twaalfjarig Bestand sprake was van een continuatie dezer
neutraliteit, begreep prins Maurits terecht, dat het te allen tijde
zaak was , niettegenstaande deze onzijdigbeidsverklaring - het
graafschap in goeden staat van tegenweer te houden en steeds
zooveel mogelijk op de hoogte te blijven van ‘s vijands plannen.
In zijne correspondentie aan den Gouverneur wordt dan ook
telkens aangedrongen op het versterken der bezetting en het proviandeeren der vesting.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE AANTEEKENINGEN
AANGAANDE

HOLLANDSCHE
DOOR

FAMILIEN

MR . F. I-1. DE

TE

CEYLON

Vos. 1).

FRANCKE.

Adrianus Johannes Francke, Opperhoofd te Baticalo, O.-I. C.,
geb. te Sluys (België), tr. te Colombo 18 Mei 1760 Gustava
Robertina van Lier v. Trincomalie. Bij wie:
1 . Francis.
11. Hendrik Willem, geb. te Baticalo, Onderkoopman, O.-I. C.,
tr. 8 Febr. 1789 Catharina Elizabeth Wol@, (Zij tr. (2)
als wed. Francke, 14 Aug. 1796 Jan Hendrik Rekkerman).
111. Pieter Willem Henry (volgt).
IV. Adriaan Sebastiaan, tr. 2 Sept. 1816 Johanna Henrietta
Gratiaen. Bij wie :
Elizabeth Euphrosyne Merciana , geb. 28 Aug. 1817 , +
25 Oct. 1883, tr. John George de Vos.
Pieter Willem Henry, j- 1807, tr. . e . . . . Staats. Bij wie :
1. Francis Willem, tr. Adrinna Jacoba Constantia RoosmaleCocq. Bij wie:
(1) Edward William, + 1875 tr. (1). . . . , Kontsz. Bij wie:
(a) Evelyn, tr. Richard Keith.
(b) Laurn +.
(c) Arthur Francis William (thans te Jersey).
Edward William, tr. (2) 1867 Laura Sophia Fretz
cl. v. Daniel Jacques Fretz en Dorothea Thomasia
Kriekenbeek. Bij wie :
..-1) Vervolg van Nav. LI, bl. 310.
1901.
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(d) John Henry Laurence,

geb. 3 Juni 18G8, t r . 3

Febr. 1896 Eugenie Dorothy Fretz. Bij wie :
(aa) Edith Dorothy, geb. te Perak 27 Apr. 1897.
(bb) Lena Evelyn , geb. te Perak 30 ,4pr. 1899.
(e) Alfred Francis Willem, geb. 24 Juni 1870.
(f) Hector E Iward Willem , geb. 13 Mei 1873, tr.
Rosalind Millicent Keith. Bij wie:
Lawrence St. George.
( 2 ) Susan.
(3) Eliza.
(4) Amelia, tr. Henry Roosmale-Cocq.
(5) Charles William, -F 1899, tr. Clara Fretz, d. v. Daniel
Jacques Fretz e n D o r o t h e a Thomasia K r i e k e n b e e k .
Bij wie:
(a) Emma.
(b) Alice Henrietta Maud, geb. 5 Aug. 1869, tr. 24
Jan. 1900 Richard Albert Fretz.
(c) Edith, + t e Kandy 1891.
(d) Eene dochter, -/- jong.
Frederick Henrick, Landmeter, geb. 30 Aug. 1802, T 10 Juli
1846, tr. 15 Nov. 1824 Catharina Charlotta Fretz, d . v .
Frans Philip Fretz v . Kircheim (A” 1787 met ‘t schip ,,De
Leviathan” naar Indië) en Catharina Sophia Clara Schorer.
Bij wie:
(1) George Charles Frederick, geb. 13 Aug. 1825, f- 5
Nov. 1825.
(2) ,James William, geb. 5 Jan. 1827, T 19 Nov. 1867, tr.
te Matara ‘1852 Sophia Henrietta Roosmale-Cocq.
Bij wie:
(a) Isabel Catherine Rose, geb. 7 Dec. 1881.
(b) James Henry.
(c) Katherien Charlotte, t 5 Juli 1884.
(d) Frederik William , + t6 Maart 1893.
(e) George Roosmale-Cocq, Pre$Iikant b/tl Hollandsche
Kerk te Galle, tr. 27 Aug. 1891 Minnie van der WaIl.
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(f) Lawrence Edward , t 17 Mei 1867.
Charlotte Sophia, t 3 Maart 1889, tr. 12 Dec. 1830
Pieter Henry Leembruggen.
Seraphina Frederica.
Henrietta Louisa, tr. F. P. Fretz.
Georgiana Emerentia, t 18 Mei 189 4, tr. F. P. Fretz.
Amelia Matilda.
Frederik Henry.

VOLLENHOVEN.

Henricus Vollenhoven v. Utrecht (naar Indië A” 1766 met ‘t schip
,,Borselen”) tr. Elizabeth Moorman, weduwe Johan Momeyer.
Bij wie:
1. Henricus Albertus, ged. te Galle 1 Apr. 177 1.
11. Anton Albertus, ged. te Galle 4 Apr. 1773.
111. Matthijs Abraham, ged. te Galle 4 Juli 1775.
IV. Johannes, ged. te Galle 13 Maart 1777, t te Galle 1 Nov.
1818, tr. Johanna Wilhelmina Altendorff. Bij wie:
(1) Henricus Johannes, ged. Nov. 1800, j- 4 Febr. 1852.
(2) Dorothea Gerrardina, ged. Aug. 1802, t Aug. 1802.
(3) Leonardus, geb. 25 Nov. 1804.
(4) Gerrardina Carolina, geb. 25 Sept. 1812, ged. 29
Nov. 1812, tr. Jurgen David Bartholomeus Keuneman.
(5) Benjamin Carl Daniel, geil. 19 Mei 1816, tr. Johanna Ernst.
V. Lambertus, ged. 13 Maart 1777.
VI. Petronella Henrietta, ged. 12 Aug. 1781 tr. Joseph Smitz.
VH. Carolina Constantia, ged. 12 Apr. 1784.
C ONRADI.

Johan Frerlerick Conradi v. Kir,chheim, Onderkoopman O.-I. C.
tr. (1) te Galle 10 Nov. 1I 76 Justina Petronell:l de Lij v.
Manaar. . Bij wie:
1. Caroline Dorothea, tr, te Colombo 19 Jan. 1794 Gcorge
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Louis Bernharl v. Montpellier (Frankrijk) Kolonel, Regt.
de Meuron.
11. - Theodora Wilhelmina, tr. te Colombo 15 Apr. 1804 Pie111.
IV.
V.
VI.
VIL

ter Smellie v. Edinburg Lt 519te Regt.
Carolina Augusta.
Arnoldina Maria Cornelia, ged. te Galle 3 Oct. 1777.
Hendrik Gerrard , getl. te Galle 8 Dec. 1782.
Johan Willem, ged. te Galle 7 Nov. 1784.
Everardina Petronella, ged. te Galle 12 Nov. 1786

Johan Fretlerick Conrarli, tr. (2) Eva Mekern.
VIII. Martinus Leonardus.
1X. Ermina Everhardina.
X, Anna Appollonia.

Bij wie:

X1. Louisa Sophia.
X11. Christina.
X111. Arnoldina Johanna.
DOENHORST.

Johan Christiaan Dornhorst v. Ottendorp, naar Imlië A” 178.5
met ‘t schip ,,Spaarenrijk”,
geb. 13 Mei 1763, j- 9 Aug. 1828,
tr. Francina Wittebron v. Jaffna. Bij wie:
1. Frederick (volgt).
11 Johan Hendrik, geb. 23 Mei 1806, tr. 13 hug. 1832 Louisa
Petronella d. v. Ernest Godlieb Schultz.
Frederick , geb. te Trincomalie 22 Maart 1803, tr. 29 Mei 1826,
Johanna Petronella, geb. 5 Sept. 1810, d. v. Frederick Schultsz
1.
2.
3.
4.
5C.
6.
7.

en Jose Battina Hartz.
Bij wie:
Henry Godlieb, geb. 28 Juni 1827, -f- 2 M.aart 1828.
Josina Charlotte: geb. 18 Aug. 1829, tr. 24 Mei 1847,
John William Mack.
Charles Frederick, geb. 5 Apr. 1831, Jr 2 Nov. 1832.
Frederica Petronella, geb. 7 Mei 1833, j- 25 Mei 1833.
Elizabeth Hortensia, geb. 8 Nov. 1836, tr. John H. Prins.
Sophie Selina Harriet, geb. 23 Juli 1838.
Louisa Marianne, geb. 18 Mei 1840, tr. E. H. Prins.
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8. Laura Frances, geb. 17 Sept. 184’7.
9.
Frederick, geb. 26 Apr. 1849, tr! 13 Oct. 1877, Lydia
Hester Sissouw , geb. 14 Maart 1854, d. v. John Godwin
Sissouw en Eliza Brohier. Bij wie :
a. Fredrik Schultsz, geb. 5 Maart 1879.
b. Freda Marion Hester, geb. 5 Aug. 1880.
c. Hubert Kar1 Wilhelm Hartz, geb. 27 Oct. 1881.
d. Roy Lambert, geb. 2 Nov. 1882.
e. Hans Christiaan Fransz Ranzouw, geb. 9 Sept. 1884.
f. Ernst Simonsz Godlieb Sissouw , geb. 10 Jan. 1886.
g. ‘Johan Hillebrandt, geb. 9 Dec. 1889.
s1ss0uw.

Marinus Sissouw , van Middelburg (Zeeland) tr. 13 Maart 1784
Anna Francina Hillebrandt van Colombo. Bij wie:
1. Arnoldina Wilhelmina, ged. te Colombo 15 Sept. 1793.
11. Anna Wilhelmina, ged. te Colombo 7 Juni 1795.
111. Maria Gerrardina, ged. te Colombo 26 Dec. 1797.
IV. Marinus Johannes, ged. te Colombo 26 Oct. 1800, tr. 12
Febr. 1827 Petronelln Theodora van der Straaten. Bij wie:
4 (1) Classina Jocelina, tr. 19 Dec. 1844 Sir Richard
Francis Morgan , Kuight , Queen’s Advocate, Ceylon.
(2) Eugene Godwin, geb. 1829, tr. 28 Oct. 1850 Georgiana Brohier. Bij wie:
(a) Alice Joceline, geb. 23 Nov. 1851.
(b) Josephine Charlotte, geb. 14 Jan. 1853.
(c) Lydia Hester, g e b . 1 4 M a a r t 1 8 5 4 , tr’. 1 3
Oct. 1877 Frederick Dornhorst.
(d) Laura Edith, geb. 3 Mei 1855.
IDE.

Hendrik Jansz Ide v. Amsterdam tr. (1). . . . Ba wie :
1. Gerrit Hendricksz, Assistent O.-I. C., 8” 1738 met ‘t schip
,,Alsem” als Convooilooper, geb. te Amsterdam, tr. te Colombo 22 Juli 1742 Elizabeth Fijbrandsz v. Colombo,
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Henlrick Jansz Ide, tr. (2) te Colombo 7 Febr. 1734 Maria Dias
v. Colombo. Bij wie:
11.

Maria Elizabeth, ged. te Colombo 7 Nov. 1734, tr. 13 Mei
Andries Nicolaas Luyk v. Colombo, Assistent O.-I. C.
111. Hendrik Joan, Boekhouder O.-I. C., ged. te Colombo 11
Dec. 1735 tr. (1) te Colombo 5 Apr. 1767 Anna Maria
Jansz v Colombo weduwe v. Adolphus van Velp en (2)
IV.
V.
VI.
VII.

te Colombo 21 Juli 1782 Elizabeth Maas v. Colombo.
Frederick Joan, ged. te Colombo 11 Dec. 1735.
Jacobus Wilhelmus, geel. te Colombo 1 Sept. 1737.
Adrianus Fredericus, ged. te Colombo 9 Nov. 1738.
Abraham, Boekhouder O.-I. C., ged. 27 Maart 1740, tr.
(1) te Colombo 26 Sept. 1762 Anna Dorothea Thomasz
(2) te Colombo 23 Febr. 1766 Gertruida Maria Pieper v.
Colombo weduwe v. Antonij Pothoff v. Alkmaar, Onderstuurman O.-I. C. Bij wie:
Johanna Engeltina, ged. te Colombo 19 Juli 1767.
Abraham, tr. (3) te Colombo 14 Febr. 1790 Euphemia
Maartensz v. Colombo, weduwe v. Christiaan Godlieb Weber

van Dresden.
VIII. Hermanus , ged. te Colombo 28 Mei 1741.
1X. Dominicus , ged. te Colombo 8 Juli 1742, tr. aldaar 18
Dec. 1763 Dorothea de Derde van Colombo. Bij wie:
1. Henricus Dominicus.
2. Cornelis Johannes (volgt).
3. Philippus Jacobus, ged. te Colombo 18 Sept. 1767.
4. Dorothea Johanna, ged. te Colombo 5 Maart 1769.
5. Maria Francina, ged. te Colombo 9 Juni 177 1, tr.
1 Nov. 1801 Johan Fredrik Horn v. Jaarburg.
6. Wilhelmina Cornelia, ged. te Colombo 12 Nov. 1773.
7. Arnoldina Cornelia, ged. te Colombo 11 Dec. 1774,
tr. aldaar 29 Juli 1792 Michael Arnold Visser v.
Galle, Schrijver O.-I. C.
8. Fredrik Jacob (volgt).
9. Soetje Adriana, ged. te Colombo 10 Dec. 1778, tr.
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(1) Gerrardus Philipsz , Predikant, en (2) te Colombo 16
Aug. 1806 Jan Hendrik Mortier.
10. Lieve Abraham, ged. te Colombo 29 Apr. 1781.
Cornelis Johannes, ged. te Colombo 29 Juni 1766, tr. (1) Agnita
Gerrardina Muller. Bij wie:
1 . Gerrard Joan (volgt).
Cornelis Johannes, tr. (2) 4 Dec. 1796 Carolina Henrietta
van Velp. Bij wie :
2 . Anna’ Cornelia, ged. te Colombo 4 Febr. 1798.
3 . Emilia Valentina, ged. te Colombo 19 Mei 1799.
Fredrik Jacob, ged. te Colombo 7 Sept. 1777, tr. (1) Maria
Petronella Hillebrandt. Bij wie :
1. Frederick Wilhelmus, ged. te Colombo 8 Febr. 1801.
Frederik Jacob, tr. (2) 24 Jan. 1802 Anna Johanna Lieftink v. Kaleture, weduwe v. Jan Hen lrik Helmers, Assistent
O.-I. C. Bij wie:
2 . Hendrika Catherina, ged. te Colombo 19 Oct. 1802.
3 . Jacobus, Everhardus, ged. te Colombo 2 Dec. 1804.
4. John Modestinus, ged. te Colombo 25 Oct. 1807.
5 . Frederica Carolina, geb. te Colombo 25 Febr. 1810, tr. . . . .
de Haan.
6 . Julia Charlotte, geb. te Colombo 7 Apr. 1812, tr. William
Taylor.
7 . Clarissa Gerrardina, geb. te Colombo 26 Dec. 1817, tr. . . .
de Wit.
Gerrard Joan, ged. te Colombo 3 Juni 1796, t 28 Juni 1867,
tr. Clara Annette Ludekens , -)- 19 Jan. 1869. Bij wie:
1 . Marinus Wilhelmus, geb. te Colombo 4 Juli 1819.
2. Matilda Gertruida, geb. te Colombo 14 Oct. 1824.
3 . Samuel Wilhelm Arnoldus, geb. te Colombo 24 Febr. 1828,
tr. Eleanor Johanna Reckerman. Bij wie:
a. Eleanor Anne Ulrica, geb. te Colombo 1850.
b. Laura Harriet, geb. te Colombo Mei 1852.
c. Grace Eugenie, geb. te Colombo 12 Oct. 1853, tr.
Walter Ebell.

.
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cl. Owen Reckerman, geb. te Colombo 22 Juli 1857.
e. Winifred Maria, geb. te Colombo 3 Mei 1860.
f. Marianne, geb. te Colombo 10 Febr. 1862.
g. Darley, geb. te Colombo Jan 1864.
Emily Maria, geb. te Colombo 27 Oct. 1835, tr. Martin
Edmund Maek.
Caroline Henrietta, geh. te Colombo 31 Dec. 1837, verdronken 28 Apr. 1868.

TEIOODE.

Marten Isaacsz Thoode v. Amsterdam, Boekhouder O.-I. C., tr. te
Colombo, 16 Maart 1692, Anna Francis v. Kalutara. Bij wie;
1 . Cephalonia, geb. te Colombo, tr. aldaar 11 Juni 1708 Antony
Cornelisz van der Putten v. Colombo.
2. Isaac, ged. te Colombo 24 Mei 1699.
3. Anna, ged. te Colombo 14 Juni 1706, tr. (1) te Colombo
13 Sept. 1722, Rycloff Kriekenbeek v. Colombo, (2) te
Colombo, 17 Juni 1731, Andries Peries v. Colombo, vrijburger.
EBERT.

George Godfried Ebert van Aarneburg (Brandenburg), tr. (1) te
Colombo 2 Maart 1727 Anna Maria Helmont , ged. aldaar 28
Nov. 1707 d. v. Jacob Helmont v. Uhlenbeek van Anna Jansz.
Bij wie:
1. Naomi Catharina , ged. te Colombo 5 Aug. 1731.
George Godfried Ebert , tr. (2) Rebecca Hulo. Bij wie :
2. Johannes George, ged. te Colombo 3 Nov. 1732.
3. Maria Rebecca , ged. te Colombo 4 Sept. 1735, tr. aldaar
2 Mei 1751 Rycloff Isaac Kriekenbeek v. Colombo.
4. Petronella Juliana, ged. te Colombo 9 Oct. 1740.
5. Godfried Willem, ged. te Colombo Oct. 1742.
R ITMEYER .

Jan Juriaan Ritmeyer v. Minden, tr. te Colombo 2 1 Juli 1711,
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Elizabeth van Halen van Colombo, ged. aldaar 15 Maart 1696,
d. v. Jan van Halen v. Maastricht en Catherina Gallekam van
Colombo. Bij wie:
Catherina, ged. te Colombo, 15 Mei 1712, tr. aldaar, 5 Febr.
1756, Barent Kriekenbeek van Colombo, Assistent.
DOMINICGS.

1. Johannes Arnoldus Dominicus van Neldorp, tr. te Colombo
19 Dec. 1706, Johanna Elizabeth Sandouw v. Colombo.
11. Cornelis Dominicus, tr. Johanna Heerding v. Colombo. Bij wie:
1. Pieternella, ged. te Colombo 17 Maart 1715.
2. Johanna, ged. te Colombo 24 Mei 1716.
3. Dominicus , ged. te Colombo 16 Juli 17 17.
4. Corneliw , ged. te Colombo 15 Juni 1718 tr. (1). . . . . . . van
Heck (2) te Colombo 3 Apr. 1747 Bsirent Kriekenbeek.
H EERDING .

Hendrik Heerding van Zutphen, tr. (1) te Colombo Nov. 1675
Elizabeth van der Linden v. ‘s Gravenhage, wed. Marten Groenenburg , Konstapel-majoor ; (2) te Colombo 30 Juni 1686
Florentina Bosgaart van Rotterdam, wed. Jacob de Vos, Luitenant. Bij wie:
1 . Johanna , ged. te Colombo 23 Oct. 1687, tr. Cornelis Dominicus.
2 . Susanna Elizabeth, ged. te Colombo 12 Aug. 1689.
3 . Hendrik, ged. te Colombo 5 Juni 1692.
G ULDEN .

Anthonij Gulden v. Neurenburg, tr. (1) te Colombo 17 Febr.
. 1737 E1izabet.h Germans v. Colombo, Bij wie :
1 . Johannes Clement, ged. te Colombo Oct. 1739.
2 . Catherina Magdalena, ged. te Colombo 4 Maart 1742, tr.
(1) aldaar, 17 Dec. 1758 Pieter George de Kuster v. Anhaltberenberg, Boekhouder, O.-I. C. (2) te Colombo 13 Juli 1766
Justinus Kriekenbeek van Colombo, Boekhouder.
Antonij Gulden, tr. (2) te Colombo 2 Mei 1756, Livinia Perera
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v. Colombo, wed. Johan Frederick Sievertsz, Boekhouder, geb.
aldaar 17 17 z. v. Frederick Sievertsz van Bremen, Assistent,
en Catherina Heydelberg van Colombo.
S CHEERKEN .

Jan Scheerken v. Utrecht, Kapitein, tr. (1) 4 Febr. 1759 Anna
Petronella Dormieux (2) te Colomho 13 Juni 1779 Johanna
Petronella Hugonis. Bij wie:
Petronella Rudolphina Elizabeth, j- 1803, tr. (1) te Colombo 8
Juli 1795 John Frederick Hesse v. Wismaar, Luit. Re@. Wurtemburg (2) te Colombo 5 Sept. 1802 Willem Abraham Kriekenbeek.
B ROCHET

DE

LA

T OUPERSE.

Louis Brochet de la Touperse, Commandeur, Jaffna, tr. . . . . .
Bij wie:
1.
Janette, tr. Kapitein Williamsz.
2.
3.

Nancy, tr. Kapitein Nagel.
Ester Dulcina, tr. (1) Jean Francois Even du Hil, geb. 1758,
t te Jaffna 7 Sept. 1787. Bij wie:
Francoise Ursula Frederica, tr. 27 Mei 1804 Willem A b r a ham Kriekenbeek.
Ester Dulcina, tr. (2) Christoffel Gerrardus Keegel.

ZEZILLES.

1. Carel Zezilles v. Groningen, Predikant, tr. (2) te Colombo,
31 Dec. 1752, Magdalenn Jacoba van Buren v. Jaffna, wed.
Regnerus Kronenburg, Opperhoofd te Buticalo.
11. Agaton Hendrik Zezilles v. Groningen, Boekhouder, tr. (1)
te Colombo 29 Sept. 177 1 Eliiabeth Agnita Visser v. Colombo. Bij wie:
Sara Jacomina Louisa Caroline , t 13 Mei 1843, tr. Johannes Arnoldus Kriekenbeek.
Agaton Hendrik Zezllles, tr. (ti) te Colom!)o 10 Dec. 1795 Magdalena Elizal eth de Jong v, Colombo, wed. Philipus Jacobus
(Wordt vervolgd.)
van Cuylenburg.
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EEN TAK VAN ‘T GESLACHT SOETENS
IN
ME D E G E D E E L D

‘S-GRAVENHAGE.
DOOR

F RED .

CIALAND.

Wapen. Zooals Rietstap het opgeeft.
Bronnen. Oude doop-, trouw- en begrafenis-registers , enz.
Bovengenoemd geslacht schijnt van Brabantschen oorsprong. Het
eerst heb ik den naam ontmoet in de gedrukte grafschriften der
kerken van Mechelen 1)) en wel in die van St Rombout, waarin een
grafsteen gelegen heeft, waarop stond : ,,Hier leet begr. Jan Soetens,
die sterf in ‘t jaer XTIIJCXIJ den xv dach NOVS Hij leet begr.
Marthijnten Botens Jans Soetens wijf was, sterf in ‘t jaer
~cc~cc~xxxv,
XXIV dach in Sprockelle” 2).
Meer dan twee eeuwen later komt die geslachtsnaam in ‘s-Gravenhage voor, door het opnemen in ondertrouw in de groote kerk
aldaar van twee broeders, zonen van een’ Jan Soetens, doch of die
nu afstammen en hoe, van den Mechelaar Jan, kan ik niet beslissen.
16 18 23 Septr. Felix Jansz. Soetens, kleermaker v. Z. Exc., j. m.
met Sabina Jans van der Wyele, j. d. beyde won. hier.
1618 11 NO&. Gratiaen Jansz. Soetens, goutslager, wedr won.
hier met Aeltje Huygen Duyckers j. d. won. Leyden. 3)
In Familieblad 11 bl. 309, staat begr. gr. kerk 16 Mei 1638
Groenus (?) Soetens , waarmede denkelijk wel deze Gratiaen zal
bedoeld worden.
1) Dit zeldzame (?) werk, vroeger in de verzameling van wijlen miji vriend L IJ.
Rengers van Naerssen , nu helaas verkocht en verspreid, is getiteld: ,,Provinoie, Stad
ende district van Mechelen, opgeheldert in hare kercken, kloosters, kapellen etc., ais
oock alle op-schriften , graf-schriften, jaer schriften , wapens, quartieren ende generatiën , op tomben enz. door. . . . . Brussel J. B. Jorez, drucker
in de boterstraet. Met approbatie MDCCLXX ". In twee deelen.

ende boeckverkooper

2) In een dezer getallen moet eene fout schuilen - misschien is de L te veel in
1485 - 73 jaren weduwe is wel wat kras.
3) In het trouwboek der gem: Delft komt zijn 2O huw. voor : 1616, 24 April gehuwd Gratiaen Jansz. Soetens, goudslager j. g. won. te ‘s Gravenhage met Maritje

rielbrecht s j. d. won. ook aldser.
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Doordien nu in ‘s-Gravenhage de doopboeken der verschillende
kerken niet eerder beginnen dan ongeveer 1630, mis ik daardoor
d e kimleren uit die twee paren voortgesproten. Van eenige der
volgende personen, die in de trouw- en doopboeken voorkomen,
kan ik dus niet met zekerheid zeggen, dat zij van die 2 paren afstammen, alhoewel zulks meer dan waarschijnlijk is.
1636 17 Aug. Abm Soetens met Baeltge Claes.
1638 12 Dec. Jacob Soetens , commissaris van de monsteringe ,
j. m. won. hier met Geertruida van Schilperoort j. d. won. te
Bergen op Zoom.
Deze Geertruida werd ged. te B. o. Z. 12 Sept. 1619 (get. Anna
Schrevels, vrouw van burgy Bergaigne) , was dr. van Adriaan v.
Schilperoort, geb. te Delft, en ondertr. te B. op Zoom 13 Aug.
1 6 1 4 m e t E v a Walraven j . d . van Leiden, die dr. was van Jhr.
Jacques, raad en rekenmr. van Holland. 1)
In Bergen op Zoom is in de groote kerk nog aanwezig de grafsteen, waarop te lezen staat: ,,Hier leyt begr. Jonkvr. Geertrui
van Schilperoort , huysvr. van Jacob Soetens , commissaris ordinaris
van de monsteringhe, overl. xxx Aug. 1652, oud 33 jaren. Hier
leyt begr. de heer Jacob Soetens in zijn leven commissaris ordinair
der monsteringhe in loco te B. op Z. is in den Heer gerust 23
Aug. 1663.” 2)
1) Uit het huw. van Adriaan van Schilperoort en van Eva Jaquesdr Walraveu
werden nog te B. o. 2;. gedoopt: Rlara, 1 Juni 1620; Jacobus, 16 hug. 1622 (get.)
Jhr. Jordaan van Foreest en Catha van Brunseels. (Deze Cuthu v. B. of alleen B,
was de vrouw van Dirk Robbertsz. v. Schilperoort wonende te Delft); Maria , 8 Sept.
1623, (get.) secretaris Ewout - en Maria v. Scllilperoort, en Pieter, 27 Sept. í624, (get.)
schepen P. Sonnemans, en doordien te B. o. 8. nog ondertr. deden: 10. 16 Mei 1640
Robbert

van Schilperoort (poorter te Goes l676)

commies der ammunitie te B. op 2;.

met Johanna van de Welve van Delft, en 13 Jan. 1643 gehuwd Mr. Jacob Reyne,
doctor in de rechten met Eiizabeth van Schilperoort, zou ik vermoeden dat ook zij
kinderen zijn van Adriaan v. S. en van Eva Walraven.
2) Te B. op 2;. deed ondertr. 22 Jan. I65Ci Jacob Soetens ook genoemd commis.
saris ordinaris met Elisebeth ran Osch, wede van Adriaan de Haze. Meer dan waarschijnlijk dezelfde Jacob (alhoewel er niet bij staat wedr) doordien een naamgenoot van
hem nog niet gevonden is. Van eenen Jacob Jansz. S. werden te ‘s Gravenhage begraven
in de groote kerk twee kinderen 1636 3 Novr en 1ciN 17 Aug, (Fam. Archief 111 bl. 3.)
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Wapens 1’ een ontwortelde boom (Soetens) en 2’ gevierendeeld:
1 en 4 drie schelpen, 2 en 3 drie eendjes of merletten (Schilperoort).
1640 18 Febr. Ingeschreven als studenten te Leiden, oud 20
jaren Petrus Soetens, en 1648 12 Sept. Philippus Soetens , oud
20 jaren beide geb. te ‘s Gravenhage. Van deze heb ik niets meer
bepaalds gevonden ; misschien echter wordt van Petrus gesproken
in deze twee aanteek. uit de ,,Index op de a lvisen van de vonnissen voor ‘t Hof van ,,Holland.” (Rijksarchief).
1687. Melchior Wittens man van Marie Zoetens, c. s. executeurs
van het testament van P. Zoetens contra Maria Lagh Teropius.
1689. M. Wittens, erfgenaam van Mr. P. Zoetens, contra dijkgraaf en heemraden van Delfland. Mr. P. Soetens wordt in Fam.
Blad 111 bl. 3 genoemd Penningmeester.
1642 6-22 April Cornelis Soetens j. m. won. hier (‘s Gravenhage)
met Cornelia Onderwater j. cl. won. Delft (aan de Korenmarkt).
Deze Cornelis Soetens, geb. te ‘s Gravenhage volgens mededeeling 1618, zoon van Cornelis , rentmr (?) van Delfland, en van
Maaiken Slechtens en kleinzoon van 1) Michiel Soetens,. won. in den
Haag, eigenaar van een huis te Scheveningen was Rijksstapelier te
Delft. Bij den zoogen. Delfschen Llonderslag
, veroorzaakt door het
springen van ‘t kruithuis 12 Oct. 1654, kwam hij jammerlijk om
het leven. (Boitet, Beschrijving van Delft, bladz. 3 van 564).
Cornelia Onderwater werd ged. te Delft in Dec. 1615, f 1676. r**y
Zij was dr van Cornelis , geb. te Delft 1584 en van Volkera Groenewegen van der Made Sitnonsdr., geb. 1578, kleindr. van Malheus,
geb. 1551 en van Neeltje Melisdijk. (Geslacht Onderwater).
Uit het huw. van Corn. Sera Corna

0. werden gedoopt :

1) Deze Cornelis Michielsz S. was volgens de reeds genoemde ,,Index

op de advisen

van de vonnissen voor ‘t Hof van Holland”, in 16% penningmeester van Delf land;
in 2C,?5 was hij curator in den boedel van Gerrit Otten HoekgeeJt. 2 Oct. 1669 werd
in de groote kerk begraven peaningmr. Soetens, ongetwijfeld deze Cornelis Michiels ,
doch
IGl3
met
wede

wel niet dezelfde met Corn. Michielsz, voorkomende in het trouwboek van Delft :
1 Febr. geh. Cornelis L&lichiels Soetens j. g. caffawerker, won. in papestraa :
Maritje Jacobs j . d . w o n . a.an de Delf.
In het testament van Maria Soetents
Wittens worden nog genoemd: de kinderen van Susanna BlichielRdr. Soetens.

.
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l” Cornelis , in de oude kerk te Delft 1 t Jan, 1643 (get. Cornelis Michielsz Soetens (dus de grootvader) en Gqertruicla van Schil.peroort. Hij kan de Cornelis S. zijn, die als Delfensis 20 April
1662, oud 20 jaren, ingeschreven werd als student te Leiden. Hij werd
veertig, raad, schepen van Delft, raad ter admiraliteit v. Zeeland en
sterft 1 Febr. 1686.
2” Volckera in de kloosterkerk te ‘s Gravenhage 29 Mei 1644, en
3” Jacobus, in de oude kerk te Delft 10 Sept. 1646, (get.) Mr.
P. Soetens advokaat en Maria Jacobsdr. van Ackersdijk.
4’ Eene dochter Maria, geb. zoo men zegt, 1650, naar wier
erfenis steeds met onvermoeiden ijver wordt gezocht; van deze heb
ik tot heden niets g e v o n d e n , dan clat zij in 1687 voorkomt als
gehuwd met Melchior Wittens, (zoon van Witte Wittens en Adriana
Dridsman) burgy van Dirksland, wieqs wede zij in 1703 reeds was,
Zij stichtte te Delft volgens haar testament 14 Juni 17 10 verleden
te Sommelsdijk, een huis (nog bestaande?) voor meisjes en stierf
in 1711. Volgens de grafschriften in de kerken te Delft, ingezouden door wijlen Mr. BI. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, lag
in de oude kerk aldaar op ‘t koor een grafsteen met de wapens
van Soetens en Ontlerwater, en behoorde het graf aan Cornelis S.
voornoemd (Fam. blad 1 n” 107).
1645 28 Mei. Pieter van Naehuys j. m. van Utrecht met Catharina Soetens j. d. beide won. hier.
In de kloosterkerk werd ged. hunne dr Sebena (Sabinaj 21 Febr.
1649, (get.) Gratiaen-, Claesje- en Beatrix Soetens. 7 Decr 1730
werd begr. Sebina Soetens, misschien dezelfde.
De moeder van Pieter N. heette Maria of Mergje v. Ommeren
(Familieblad VI bl. 90) en volgens Familieblad III bl. 78 was
Pieter tegenwoordig bij de vredesonderhandelingen te Munster, en
van 1644-1648, Stadhouder van Peelland en Kempenland en Drost
van Oirschot, t aldaar 3 Oct. 1678.
‘k Vermoed dat Catherina S. eene dr is van Zijn EXCS kleermaker Felix Jansz. S. en Sabina Jans v. de Wyele, juist doordien hare
dochter Sabina heet, aldus genoemd naar de grootmoeder.
1645 11 Juni. Gratiaen Soetens, goutslager j. m. uit ‘s-Gravenhage met Anneke Warnsinck j. d. beide won. Amsterdam.
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Volgens Farnilieblad 11 blz. 312, kochten 3 Aug. 1668 de ,,gesamentlijke” kinleren van Gratiaan Soetens, die dus toen reeds overl. zal
geweest zijn, een graf in de gr. k., waarin eenige leden der fam.
begraven werden.
1646 19 Aug. Salomon Soetens j. m. met Anna Hodenpijlj (1. won. hier.
1647 4 Aug. Cornelis ‘s Gravenhage j. m. met Hillegonda Soetens
j. d. van hier, won. Schiedam.
Uit dit huwelijk werden in de kloosterkerk gedoopt:
1” Johannes, 17 Jan. 1649, (get.) Wijnand v:tn der Eyck, Anna
‘s-Gravenhage en Josina Soetens ; hij werd pred. te Hulst (Nav.
XXXIJ bl. 491).
2’ Salomon, 2 Juni 1652, (get.) Gillis- en Geertruida v. der Eyck;
3” Maria, 3 Dec. 1655.
Kent iemand het wapen dezer fam. ‘s Gravenhage?
1649 28 Maart Fred. Post j. m. met Sara Soetens.
1653 11 Mei Philips Soetens j. in. van hier met Catharina Schaep,
wede Jacob dansz. Dominé, beide won. Enkhuizen.
Van Philips Soetens met Cornelia Belle misschien dezelfde Philips,
maar dan in een 2’ huw., werden te ‘s- Gravenhage in de nieuwe
kerk gedoopt 1” Gratiaen 13 Jan. 1660; 2” Johanna 10 April 1663,
(get.) Frederik Valette en Corna S o e t e n s , e n 3’ Wilhelmus 22
Febr. 1661.
1662 26 Febr. Frederik Valette j, m. met Maria Soetens j. d.
*1663 25 Maart. Isaac Soetens j. m. met Antonia Valette ,j. d .
leide won. hier.
Uit dit huw. werden ged. in de groote kerk:
1’ Gratiaen 10 Sept. 1664 (get.) Gabriel Valette (grootvader).
2” oningevuld 27 Juni 1666.
3” Alida, 25 Sept. 1667.
Antonia Valette werd in de kloosterkerk ged. 26 Juni 1643 en
had tot ouders Gabriel Valette en Catharina Martijnsdr,
De doop van Frederik Valette heb ik niet gevonden, alhoewel
die familie te dier tijde zeer vertegenwoordigd is in ‘s Gravenhage;
vermoedelijk is hij of zoon van Frederik Valette en van Geertruida
van der Sille of broeder van Antonia.
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1 6 6 6 2 6 Septr.
beide won. hier.

Dirk de Coci wedr met Elisabeth Soetens j. d.,
Zij was dood vóór 28 Juni 1671, want toen
hertr. Dirk met Cornelin Bosse, die wede was van Filips Soetens,
beide won. hier, Cornelia Bosse zal moeten zijn Cornelia Belle,
die we hierboven als vrouw van Filips S. hebben aangetrofl’en.
1668 11 Nov. Willem Goes, Heer van Bouchorst , raat1 in den
Hove van Holland, wedr won. hier met Anna Maria Soetens wede
Jacob Blauw, won. Rotterdam.
1670 20 April -4 Mei. Cornelis Soetens j. m. met Johanna van
Beest j. d. beide won. hier.
1673 26 Nov. Aarnout Leers met Catharine Soetens, beide won. hier
Hunne beide kinderen werden gedoopt: 1’ in de kloosterkerk: Salo:
mon 5 Febr. 1676 en 2’ in de nieuwe kerk Anna 29 Juni 1677.
1682 25 April Jan Soetens j. m. met Elizabet Bretou, bei!-le
won. hier. Hij is misschien de Johannes S., ged. in de gr. k. 8
Mei 1658, zoon van Dirk en . . . . .?
1687 6 Sept. Bartholomeus van der Burgh j, m. met Jacoba
Soetens wede Johannes Zassingh, beide won. hier.
Uit hun huw. teekende ik aan:
Jacoba, ged. in de Hoogduitsche kerk 25 Oct. 1691.
1695 10 Juli Mr Adriaan van Schuylenburgh won. hier met Cornelia Soetens won. Delft. Wie deze Adrn. van S. is, weet ik niet
met zekerheid te zeggen, doch ‘k vermoed dat hij zal zijn: Adrianus van S. ged. te ‘s-Grhage gr. k. 13 Juni 1674, (get.) Adriaan
v. S. (grootvader), het 4e kind van Willem v. Schuylenburg(ch), van
Duckenburg , schepen en burgemr van ‘s Gravenhage en van Antonette v. der Wielen, wier moeder was van der Craamer (2)
Vermoedelijk is Adriaan v. S. dezelfde als Adrn. v. S., die als
wedr te ‘s Gravenhage hertrouwde 1700 21 Febr. met Brigitta
Catharina Rosenboom (Ned. Leeuw X kolom).
In de Bredaasche Klio bl. 123 komt van Pr N u y t s v o o r e e n
,,Echtwensch aan den Wel.Ed.Gestr. en hooggel.
heer Mr Adriaan
van Schiilenburg, der beiden rechten doctor en rentmr van Z. M.
heerlijke goederen in ‘t graafschap IJsselstein, bruidegom met de
Wel-Ed. deugd- en zedenrijke Juffr. Cornelia Zoetens, bruid.
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1706 10 Jan. Ary R o o s wed0r met Lidia Soetens wede Jan Cromme, beyde won. hier (zie Ned. Leeuw Jaarg. XI bl. 38).
1721 2 Nov. Felix Soetens j. m. geb. en won. te Oorschot met
Henrietta van Nahuys j. d. geb. te Lommel, won. Oorschot vroeger
hier (‘s-Gravenhage).
1753 10 Juni. Willem Soetens j. m. met Lena Bonnier j. d. beyde
geb. en won. hier. Hunne dr Hermina werd ged. 16 Oct. 1754.
‘K vind den doop van Willem niet onder mijne aanteekeningen.
Een Willem S. oud 50 jaren werd begraven pro deo 23 Aug. 1771.
Een vroegere naamgenoot was begr. 30 Maart lG96, kerkrecht,
f 3.- (Ned. Leeuw XIIJ bl. 88 en 184).
1775 5 Maart. Mr Otto Cornelis Gerardus Cloot, Heer van Nieuwerkerk enz. met WelEdgeb. vrouwe Hermina (Maria) Soetens, geb.
en won. hier.
Mr Otto was dood vóór 22 April 1798 want toen trouwde zijne
wede Hermina (tMaria) met Cornelis Karel Emanuel van der Does
j. m. geb. Voorburg, won. te Rotterdam; zij werd begr. in de groote
kerk te ‘s Gravenhage 25 &art 1819 en is misschien eene kleindr
van Filips Soetens en Hermina Thomans.
In de groote kerk te ‘s Gravenhage werden gedoopt:
1636 10 Oct. oningevuld, kind van Jacob Jansz. Soetens (get.)
Gratiaen Soetens.
1637 16 Juni. oningevuld.
1638 22 Sept. Elisabeth.
Kinderen van Abraham Soetens en
1644 4 Sept. Johanna.
Boeltjen Claas(dr.) 1)
1645 4 Aug. Johannes.
1646 23 Oct. Hubrecht. 1
Bij den doop van Johannes worden als getuigen genoemd Erasmus en Annetje Soetens.
1640 23 Sept. Janneke, dr. van Gratiaen Soetens en Janneke
(misschien Aaltje Huyensdr. Duyckers?)
1658 8 Mei Johannes, zn. van Dirk Soetens.
1) In 1666 vind ik in de reeds gemelde ,,advisen” genoemd een Baaltjen Overmeer
wede Abm
Soetens, in 1668 echter genoemd: Aaltje v. Ovcrbeeck, doch in 1657
weder Aaltje Overmeer.
1901.
24
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1661 27 Maart Emanuel,

zn. van Mr. Pieter van Kempen en

Annetje Cornelisdr. Soetens.
In de nieuwe kerk :
1665 6 Sept. Anna
1667 17 Juli. Willem
Kinderen van Daniel Chamberlain
1668 11 Nov. Margaretha 1
of Chamberling en Elisabeth Soetens
1670 18 April. Robbert
1674 23 Sept. Hillegonda
1676 4 April Johannes
i
Kinderen van Abraham van War1668 14 Oct. Abraham
menhuizen ged. in de gr. k. 28
167 1 4 Jan. Abraham
l Dec. 1639 en van Johanna Soetens.
1672 20 Nov. Gerbrand
Bij den doop van Gerbrand komt als getuige voor Susanna Lefebvre, wed. Gerbrand v. Warmenhuizen, de grootmoeder; zij won.
toen te Amsterdam, doch ondertrouwde te ‘s Gravenhage 5 Sept
1627 met den notaris publicus Gerbrand Ariensz van Warmenhuizen.
Nicolaas, zn. van Dirk Soetens.
1665 4 Nov.
Margaretha, dr. van Filips Soetens en Hermina
1714 9 Dec.
Thomans.
In de kloosterkerk:
Pieter, zn. van Pieter van Kempen en Anna
1659 24 Oct.
Soetens Corndr.
1661 20 Maart. Anna Catharina, dr. van Mr. Samuel Heirmans
en Anna Soetens.
1675 26 April. Susanna, dr. van Abraham v. Warmenhuizen
en Johanna Soetens.
Uit Jan Soetens of Soeters, onder beide namen vind ik hem, en
Anna Cath. van Kervel werden te ‘s Gravenhage gedoopt:
l0 Jannetje, gr. k. 7 Nov. 1700 (get.) Jannetje Kervel.
2O Barbara, n. k. 15 Juni 1706.
3” Jannetje, gr. k. 11 Jan. 1708.
4” Margaretha, hoogd. k. 23 Jan. 1710.
5O Martinus, hoogd. k. 1 Jan. 1’712.
6” Arie, gr. k. 30 Mei 1717.
1768 werd pred. Guarnerus Soetens beroepen van Vlissingen
naar Schiedam.

KERKGESCHIEDENIS.

SYNODALIA.

De Kerkorde, gearresteerd in de Nationale
Synode, gehouden te ‘s Gravenhage, den 20sten
Juni-lsten

A ugustus

1586, benevens de toen
vastgestelde formulieren van : doop, bevestiging van predikanten, bevestiging van ouderlingen en diakenen, ban en wederopneming in
de gemeente, een visitatie- en een schoolreglement.
T e n jare 1 8 5 3 , in het bezit gekomen uit de nalatenschap van
Dg. H. Steenberg te Amsterdam, van een copie der Haagsche
eigenhandig onderteekend door Jacobus Kimedoncius
Kerkorde,
(praeses synodi electus) en Wernerus Helmichius (electus synodi
scriba), bleef deze rustig in mijn schrijfbureau rusten, totdat ik
ze, na het verschijnen van D r. Rutgers, Acts van de Nederlandsche
Synoden der J6de eeuw (Utrecht 1889) te voorschijn haalde, en
haar vergeleek met de gedrukte ,,Kerkenordeninghe der Nederlantltsche Ghereformeerde Kerckeo van beyder talen, ghestelt inden
Nationalen Synode, Tesamen beroepen ende ghehouden by last van
zijn Excellentie in ‘s Graven-Haghe, den 20 Junii anno 1586”,
voorkomende in genoemd werk blz. 487-506. Na die vergelijking
vatte ik het plan op, den Heer Rutgers, dewijl hij op blz. 482-86,
o. a. geschreven had ,,niet slechts ontbreken de volledige acts; ook
van de Kerkenordening, gelijk zij door de Haagsche Synode gewijzigd werd, is het authentieke stuk niet meer over, of althans bekend”, met het in mijn bezit zijnde handschrift in kennis te stellen,
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ook dewijl hij de Kerkorde heeft laten afdrukken naar de eerste
uitgave er van in het jaar 1612 en hij dus blijkbaar tijdens de
Synode gemaakte afschriften van deze Kerkorde en die nog bestaan
niet kende. Dit plan echter bleef, om welke oorzaak dan ook
onuitgevoerd, en het kostbare document werd weer opgeborgen met
het bepaalde doel echter, het ter gelegener tijd, door den druk
algemeen bekend te maken. De bewerkiug evenwel mijner ,,Am.
bassade-kapel te Parijs” voertle mijn aandacht geheel af van de in
1586 gehouden Haagsche Synode, totdat ik een paar jaar geleden
in het archief der Classis Dordrecht, een tweede, gelijktijdig gemaakte copie der Kerkorde vond, eigenhandig onderteekend door
Jacobus Kimedoncius (synode praeses electus) ; Arnoldus Cornelii
(assessor) ; Wernerus Helmíchius (electus synodi scriba). Op nieuw
wer< door deze vondst mijn aandacht gevestigd op de onder de
auspiciën van den graaf van Leycester gehouden hooge kerkvergadering, vooral ook, dewijl hier aan de Kerkorde eenige clocumenten zijn toegevoegd, die in den vorm, waarin ze hier voorkomen,
nooit gedrukt zijn. Deze documenten zijn de vijf volgende liturgische formulieren n.1. 1. dat van den doop; 2. dat van de bevestiging ,,der dienaren des woorts die noijt te voren gedient en hebben ;
3. dat van de bevestiging ,,der ouderlingen ende dyakenen daer de
selfde ghelyck of tsamen bevesticht wordden’; 4. dat ,,des bans ofte
afsnijdinghe vander
ghemeynten” ; 5. dat ,,van wederopneminghe
der affgesnedenen in de ghemeente Christi”, waarop dan nog volgen:
d .,forme van de inspectie over de ghemeijne kercken te houden
volgende den articule der Kerckenordeninghe” en G de ,,sc:hoolordeninghe overgegheven onder correctie aen syn Excie den grave
van Leycester..”
Dat deze 7 genoemde bescheiden echt, en werkelijk in den vorm,
waarin het Dordsche handschrift ze geeft, ter synodale vergadering
zijn vastgesteld, daarvoor staat borg de eigenhandige onderteekening : Jacobus Kimedoncius (ecclesiae Middelburgensis minister synodi
praeses electus) , en Arnoldus Cornelii (assessor).
Wat het belang dezl r documenten aanbelangt, volstaan kan ik
met te wijzen op het feit, dat het formulier van den doop, zooals
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dit in het bandschrift voorkomt, nu eens en voor goed uitmaakt,
hoe door de Haagsche Synode van 1586 besloten is, hoe de tweede
doopvraag luiden zou, immers zooals Dr. H. H. Kuyper beweert op
blz. 158 van zijn in zeer veel opzichte voortreffelijk werk: De
Post-acts of nahandelingen van de nationale synode van Dordrecht
in 1618 en 1619 gehouden (Amsterdam 1899), dat in de zinsnede
,,End dien volgende ind’ Christelijke kerke alhier geleert wert“ het
woordje ,,alhier” wel degelijk te huis behoort, maar wel : J-en
anderen oft ghy de leere des ouden- ende des nieuwen-Testaments
die inde articulen des Christen gheloofs begrepen is, ende dien
volgende in de christelijcke kercke geleert wordt, niet behoudt de
warachtighe ende volcommen leere der salicheijt te wesen.” (Zie
Kerkelijke Courant, n” 14, do 7 April 1900 en n” 18, do 5 Mei
1900). Merkwaardig is ook, en daarop vestig ik bepaald hier de
aandacht, is ook dat hier ten duidelijkste blijkt, dat het tegenwoordige : ,,Formulier om te bevestigen de dienaren des goddelijken
woords”, oorspronkelijk dit opschrift had: ,,Forme van de bevestinghe der dienaren des woorts die noijt te voren gedient en hebben”.
In waarheid alzoo heeft de Haagsche Synode van 1586 niet een
formulier vastgesteld, dat bij iedere bevestiging
diende voorgelezen te worden, telkenmale wanneer
standplaats kwam, maar alleen zulk een, dat
worden, dan wanneer hij zijn ambt aanvaardde.

van een predikant
hij op een nieuwe
gebruikt diende te
Dit had alle recht

van bestaao, maar dat het later nog meer dienst moest doen, dit
begreep de Haagsche Synode goed, was overbodig. Immers mocht
aangenomen worden, dat tegen een gevestigd predikant, wanneer
hij uit de eene plaats naar de andere vertrok, in deze laatste geen
bezwaar kon gemaakt worden tegen zijn leer en leven. Ware dit het
geval wel geweest, dan zou de classis, waaronder hij ressorteerde,
haar plicht hebben verzuimd, door den schuldige niet te straffen
met de kerkelijke tucht en zooiets mocht niet aangenomen worden.
Hoe men er toe gekomen is in later tijd, dit formulier te maken
tot een, dat bij iedere nieuwe bevestiging moest worden voorgelezen,
bleek mij vooralsnog niet; dat het gemakkelijk kon, valt niet te
ontkennen, men behoefde in de gedrukte liturgieën de woorden

350

KE&KQESCHIEDENIS.

,,die noijt te voren gedient hebben” weg te laten, en . . . . de zaak
was in orde. Voor zoover ik heb kunnen nagaan, is hierop
nimmer de aandacht door kerkhistorici gevestigd, en ‘t mag gelden,
als een bewijs te meer voor de waarheid dezer stelling :’ ,,met de
liturgische formulieren is in onze kerk schromelijk willekeurig omgesprongen.” Lal, wanneer ze voor kerkelijk gebruik op nieuw
gedrukt worden, rekening gehouden worden met den vorm, waarin
ze in 1586 zijn vastgesteld? Kier hebben we den oudsten , den
oorspronkelijken tekst voor ons, en daar feitelijk door geen synode
ooit wettig vastgestelde veranderingen of wijzigingen zijn aangsbracht, moeten ze in hun oorspronkelijke lezing behouden worden.
Bij de formulieren van bevestiging voor ouderlingen en diakenen
behoef ik niet stil te staan, evenmin als bij die, welke betrekking
hebben op den ban en op de wederopname in de gemeente. Genoeg
zij het hier te hebben vermeld, dat ze in 1586, ongeveer in den
vorm gekomen zijn, waarin wij ze thans nog kennen en waarin ze,
zoo noodig nog gebruikt worden. Nog geeft het Dordsche handschrift aan, hoe de eigenlijke volgorde der formulieren moet volgen.
Nemen we de eerste editie van de Psalmen van Dathenus, in 1566
,,gedruckt te Heydelberghe by Michiel Chiraet”, en waarvan sedert
1873 een exemplaar (het. eenig tot nu toe bekende) berust in de
bibliotheek der Universiteit te Utrecht, afkomstig, zooals uit
een aanteekening te zien is, van den Heer Serrure. In dit Psalmboek vonden we, achter de Psalmen, gelijk blijkt uit een aan het
einde voorkomend register : 1’ de Catechistnus ; 2” Forme om den
heylighen Doop wt te rechten ; 3” Een korte ondersoeckinge des
gheloofs, over degene die sick tot der Ghemeynten begheven willen;
4” Forme om dat heylige Avendtmael te houden; 5’ Forme om de
bouwelicken voor de Gemeynte te bevestigen; 6” Christelicke Ghebeden, die men in de Ghemeynte ende Elders ghebruycken kan,
namelijck (en nu volgen ze ten getale van 12) enz. Letten we nu
1’ op de volgorde der toen bestaande liturgische formulieren en 2’
op die, zooals ze in 1586, voor de 5 door ons afgedrukte is aangenomen, dan krijgen we:
1. Formulier van den Doop ;
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2. Formulier van het Avondmaal;
3. Formulier van het Huwelijk;
4. Formulier van de bevestiging van dienaren des woords, die
nooit te voren gediend hebben ;
5. Formulier van de bevestiging van ouderlingen en diakenen,
daar ze gelijk of te zamen bevestigd worden;
6. Formulier des bans of afsnijding van de gemeente;
7. Formulier van de wederopneming der afgesnedenen in de
gemeente van Christus.
Als een achtste formulier is daar dan later bijgekomen dat van
‘t doopen van bejaarde personen (zie Dr. H. H. Kuyper ; a. w. blz.
247 en 248). Me dunkt zóó, zóó alleen wordt door de historie
de volgorde de liturgische formulieren aangewezen.
De ,,Forme van de inspectie over de ghemeijne kercken te houden,
volgende den articulo der kercken ordeninghe” is, behalve juist dit
opschrift, afgedrukt bij Rutgers; a. w. blz. 506 en 507. De ,,Schoolordeninghen van den Grave van Leicester”, eveneens hier afgedrukt
in tle aanteekeningen , voorkomende op blz. 638-611, is niet in
alle opzichte conform aan de ,, schoelordeninghe overgegheven onder
correctie aan sijn Excie den grave van Leycester”, zooals die in
het Dordsche hándschrift voorkomt en door ons hier achter afgedrukt
staat. Dit kan ook wel haast niet anders, deze toch is de ,,schoelordeninghe” , zooals ze, tijdens de Synode van 1886 is vastgesteld,
gene zooals ze hier en daar gewijzigd en veranderd, door den graaf
van Leycester is goedgekeurd, m. a. w, wij geven het origineele stuk,
Rutgers laat het afdrukken in gewijzigden vorm.
Tot een meer nauwkeurige en juiste kennis, van het in 1586 op
de Haagsche Synode beslotene, kon ongetwijfeld de uitgave van het
Dordsche handschrift strekken. De Kerkorde zooals ze zijn te
vinden is, duidde ik aan door A, terwijl ik die, welke in mijn
bezit is, er naast plaatste onder B.
Hier en daar is eenig verschil in de ortographie, en ook in de
nummering der artikelen. Deze is blijkbaar in A niet in orde.
Meer over de bescheiden, die volgen, zeggen, doe ik ditmaal niet,
later hoop ik er uitvoeriger op terug te komen, terwijl ik bij

’
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die gelegenheid, voor zoo ver dit noodig en mogelijk is, een uitgebreide biographie zal geven van hen, die aan de Haagsche
Synode hebben deelgenomen.
Handschrift cl. Dordrecht.
A.
Kerckenordeninge gestelt inden
Nationalen Synode by Laste van
zynder Excellentie gehouden in
Sgravenhaghe den xx Juny 1586.

Handschrift in mijn bezit.
B.
Kerkenordeninghe
ghesteldt ,
inden Nationalen Sijnode bij laste
van syn Excellentie ghehouden int
Sgravenhaghe den xx Junij 1586.

Om goede ordre inde Gemeynte

1. Om goede ordere inde Ghe-

Christi t e onderhouflen zyn daer
inne noodich , de diensten, tsamencompsten, opsicht der leeren,

meynte Christi t e o n d e r h o u d e n
sijn daer inne noodich de diensten tsamencompsten opsicht der

sacramenten ende ceremonien ende Christelycke straffe waer van
hier naer ordentlyck sal gehan-

leere sacramenten ende ceremonien ende Christelijcke s t r a f f e :
waer van hier naer ordentlijken
sal ghehandelt wordden.

delt worden.
Vande diensten.

Vande diensten.

1.
De diensten syn vierderley der
dienaren des woorts der doctoren
ouderlingen ende diakenen.

2. De diensten si+ vierderleij,
der dienaren des woerts, der doctoren ouderlinghen ende dyakenen.

11.
Het sal nyemandt al hoewel hy
een doctor, ouderlinck oft, diaken
is geoirloeft syn den dienst des
woorts ende der Sacramenten te
betreden zonder wettelijcken daer
toe beroepen te syne, ende wanneer yemandt daer tegen doet,
ende meermael vermaent zynde
nyet affstaet soe sal de Classe
oordeelen of men hem voer eenen

3. Het sal niemandt al hoe
wel hij een doctor ouderlinck of
dyaken is gheoorlof sijn den dienst
des Woerts ende der Sacramenten
te betreden sonder wettelijken
daertoe beroupen te sijne, ende
wanneer ijemandt daer teghen
d o e t ende meermael vermaendt
sijnde niet afstaet soo sal de
Classe oordeelen of men hem
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scheurmakere
verclaren ofte op
eenige andere wyse straffen sal.
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voer eenen schuermaker verclaren
ofte op eenighe andere wijse
straffen sal.

111.
De wettelycke beroepinge der
ghener die te voren inlen dienst
nyet geweest syn, soe wel inde
steden als ten platten lande bcsteet Ten iersten inde verkiesinga die gheschieden
sal doer
een Kerckenraedt ende diakenen,
midtsgaders het oordeel der Classe,
ofte van twee ofte drye naestgesetene dienaren, ende inde
plaetse daer gheenen Kerkenraedt
en is doer de Classe met bidden
ende vasten. Ten anderen int
examen oft ondersoeckinghe beyde der leeren ende des levens de
welcken by den selven staen sal
vander welken sy vercoren worden
welverstaende dat nyeuwelingen
mispriesters moniken ende die
anderssints eenige secten verlaten
hebben, nyet sullen toegelaten
worden, voer datse sekeren tijt
beproeft zijn. Ten derden inde
approbatie ende goetkenninge der
overheijt vande plaetse respectivelijck (de welcke sij sullen aengegeven worden om te vernemen
oft sij haers levens ende borgerlychen wantlels halven eenighe
wettelijcke oorsake heeft te we-

4. De wettelijke beroupinghe
der ghener die te voren inden
dienst niet gheweest sijn soo wel
inde steden als ten platte lande,
bestaet. Ten eersten inde verkiesinghe de welcke ghescieden sal
doer den Kerkenraet ende dyakenen mitsgaders het oordeel der
Classe ofte van twee of drye
naestgheseten dienaren. Ende inde plaetsen daer gheenen Kerkenraet en is doer de Classe met
bidden ende vasten. Ten anderen
int examen oft ondersoukinghe
beijde der leeren ende des levens
de welcke by den selven staen sal
vander welcken sij vercoren wordden welverstaende dat nieuwelinghen mispriesters monnicken
ende die andersins eenighe secten
verlaten hebben, niet sullen toeghelaten wordden voer datse sekeren tijt beproeft sijn. Ten derdden inde approbatie ende goetkenninghe van der overheijt vande
plaetse respectivelijck (de welcke
sij sullen aenghegheven wordden
om te vernemen oft sij haers
levens ende borghelijke wandelshalven eenighe wettelijcke oor:
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derspreken) entle der gnntscher
gemeijnten , wanneer den naem
des dienaers, den tijt van veerthien dagen inder Kerken vercondicht sijnde, gheen hindernisse
daertegen en compt. Ten lesten
inde opentlijcke bevestinghe voerde
Gemeijnten de welcke met behoirlijcke stipulatie ende affvraginge, vermaninge, gebedt ende
oplegginghe der handen vanden
dienaer die de bevestinge doet
(oft eenen anderen daer meer
dienaers sijn) toegaen sal, naer
het formulaer daer van synde,
welverstaende dat de oplegginge
dor handen sal mogen gedaen
worden inde classicale vergaderinge aen den nyeuw gepromoveerden dienaer die gesonden
wordt inde kerken onder tcruijs.

saeke heft te wederspreken) ende
der ghantscher ghemeijnten, wanneer de naem des dienaers, den
tijt van veerthien daghen inder
kerke vercondicht sijnde, gheen
hiudernisse daer teghen en compt
Ten laetsten inde opentlyke bevestinghe voer de ghemeynten, de
welcke met behoorlyke stipulatie
ende afvraghinghe , vermaninghe
ghebedt ende oplegghinghe der
han,len vanden d i e n a e r d i e d e
bevestinghe doet (oft eenen anderen daer meer dienaers sijn)
toeghaen sal naar het formulaer
daer van synde : welverstaende
dat de oplegghinge der handen
sal moghen ghedaen wordden inde
classicale vergaderinghe aenden
nieuw ghepromoveerden dienaer
die ghesonden wordt inde kerken
onder tcruijs.

IV.
Nopende de dienaers die nu

5. Nopende de dienaers die nu
alreede inden dienst des woorts alreede inden dienst des woerts
sijnde tot een ander gemeijnte sijnde tot een ander ghemeijnte
beroepen worden sal desgelijcx beroupen wordden sal clesghelijcx
soedanighe beroepinge geschieden soodanighe beroupinghe ghesciesoe wel inde steden als ten plat- den soo wel inde steden als ten
ten lande bij den Kerckenraedt platte lande , by den Kerkenraet,
ende diakenen ende h e t o o r d e e l ende dijakenen ende het oordeel
oft advijs van de Classe, oft em- oft advijs vande Classe, ofte ijmmers van twee of drije naestgbemers van twee oft drije naestge#etene dienaers der selver, soe seten dienaren der seluer soo
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tzelve geschieden can. Ende inde
plaetsen daer gheenen kerckenraedt en is bijde Classe, alwaer
de voersz. beroepene verthoonen
sullen goede kerckelijcke attestatien van leere ende lesen. Ende alsoe den magistraet vande
plaetsen respectivelcyk aengegeven ende der gemeijnten eenen
tijt van veerthien dagen voergestelt sijnde als boven, sullen met
voergaende stipulatie ende gebede
bevesticht worden.
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tselue ghescieden kan. Ende inde
plaetsen daer gheenen kerkenraet
en is bijde Classe: al waer de
voersz. beroupene verthoonen sullen ghoede kerkelijke attestatien
van leere ende leven. Ende alsoo de magistraet vande plaetsen
respectivelij ken aenghegheven ende der ghemeijnten eenen tijt van
veerthien daghe
voerghestelt
synde als boven, sullen met voerghaende stipulatie ende ghebede
beuesticht wordden.

V.
Sal oyck gheenen dienaer dienst
6. Sal oock gheen dienaer
mogen aennemen in eenige be- dienst moghen aennemen in
sondere heerlicheden gasthuijsen eenighe besondere heerlijckheden
oft anderssints ten sij dat hij gasthuijsen oft andersina ten sij
voer henen geadmitteert ende toe- dat hij voerhenen geadmiteert
gelaten zij volgende de voergaende ende toeghelaten sij volghende de
articlen, ende aal oyck nyet min voerghaende artijkelen ende aal
als andere de kerckordeninge oock nietmin als anderen de keronderworpen sijn.
kenordeninghe onderworpen sijn.
VL
Nijemant en’ aal totten ‘dienst
7. Niemandt aal tot den dienst
des woorts beroepen worden son- des woerts beroupen wordden
der hem in een seker plaetse te sonder hem in’ een seker plaetse
stellen, ten waere dat hij geson- te stellen ten ware dat hij gheden worde om hier ofte daer te sonden wordde om hier of daer
predicken bijde Gemeijnten onder te predicken bijden ghemeijnten
tcruijs oft anderssints om kerc- onder tcruijs of andersins om
ken te vergaderen.
kerken te verghaderen,

i
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VIL
Een dienaer eens wettelijcken
beroepen sijnde, mach de Gemeijnte daer hij sonder conditie
aengenomen is nyet verlaten om
elders een beroepinghe aen te

5. Een dienaer eens wettelijken
beroupen sijnde mach de Ghemeijnte daer hij sonder conditie
aenghenomen is niet verlaten, om
elders een beroupinghe aen te

nemen sonder de bewillinge der
kerkenraedts met de diakenen
ende de ghene die te voren in
dienste van ouderlinckschap ende

nemen sonder de bewillinghe des
kerkenraets met de dijakenen
ende derghenen die te voren in
dienste v a n ouderlinxschap ende
dijakenschap gheweest hebben,
mitsgaders die vanden magistraet
ende met voerweten die vande
Classe ghelijck oock gheen ander

diakenschap geweest hebben,
midtsgaders die vande magistraet,
ende met voerweten die vander
Classe gelijck oijck gheene andere kercke hem sal moghen
ontfanghen eer hij wettelijcke getuijgenisse zijns affscheijts vande
kercke ende classe daer hij gedient heeft verthoont hebbe.

kerke hem sal moghen aennemen
eer hij wettelijke ghetuijghenisse
sijns affscheijts van kerke en
classe daer hij ghedient heft verthoont hebbe.

VIII.
O p dander sijde s a l d e Kerkenraedt als representerende de
Gemeijnte oijck gehouden sijn

9. Op dander sijlle sal de Kerkenraet representerende de Ghemeijnte oock ghehouden sijn hare

haere dienaers te versorgen van
behoirlijck onderhoudt ende sonder kennisse ende oordeel des

dienaers te versorghen van behoorlijck onderhoudt ende sonder
kennisse ende oordeel des classis

Classis nyet te verlaten de welcke
oijck bij gebreke van onderhoudt
sal oordeelen oft de voersz. dienaers te versetten sijn oft nijet.

niet te verlaten de welke oock
bij ghebreke van onderhoudt sal
oordeelen of de voersz. dienaers
te versetten sijn oft niet.

1X.
De wijle een dienaer des woorts

10. De wyle een dienaer des

eens wettelijcken als boven be-

worts eens wettelijken als bouen

.
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roepen sijnde zijn leven lanck beroupen synde sijn leuen lanck
aenden kerckendienst verbonden aenden kerkendienst verbonden
is, zoe zal hem nijet geoorloeft is, soo sal hem niet gheoorloeft
zijn hem tot eenen anderen staet sijn, hem tot eenen anderen staet
des levens te begeven, ten srj om des leuens te begheuen, ten sij om
groote ende w i c h t i g e oorsake g r o o t e ende wichtighe oorsake
daervan de classe kennisse nemen daer van de classis kennisse neende oordeelen sal.
men ende oordeelen sal.
X.
Soe het geschiede dat eenighe
dienaers doer ouderdom, siecte,
ofte anderssints onbequaem worden totte oeffeninge hares diensts,
soe sullen sij nochtans des nijettemin de eere ende den naem des
dienaers behouden, ende van de
kercke daer sij gedient h e b b e n
eerlijcken i n haren nootdruft
(gelijck oyck de weduwen ende
weesen int gemeijn) versorcht sullen worden.

ll. Soo het ghesciede dat
eenighe dienaers doer ouderdom,
siecte oft andersins onbequaem
wordden tot oefeninghe haers
diensts, soo sullen sij nochtans des
niet te min, de eere ende d e n
naem eens dienaers behouden,
ende van de kerke daer sij ghedient hebben eerlijken in haren
nootdruft (ghelyck oock de weduwen ende weesen
versorgt wordden.

int ghemeen)

x1.
Soe eenige dienaers om de
voersz. oft eenige andere oirsake
haren dienst voer eenen tijt onderlaten moesten (het welcke nijet
sonder advijs des kerckenraets
geschieden sal) sullen sij nochtans tot allen tijden de beroepinge der Gemeijnten onderworpen blijven.

12. Soo eenige dienaers om de
voersz. of eenighe andere oorsake haren dienst voer eenen tijt
onderlaten moesten (het welcke
niet sonder aduijs des kerkenraets ghescieden sal) sullen sij
nochtans tot allen tijden die beroupinghe der Ghemeijnten onderworpen blijven.

x11.
Het sal nijemant geoirloft sijn

c

13. Het sal niemandt gheoer-
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den dienst sijnder kercken onderlatende oft in gheenen sekeren
dienst sijnde hier ende ‘daer te
gaen predicken buijten consent
ende auctoriteijt des Synodi oft

loeft sijn den dienst sijnder kercken onderlatende oft in gheenen
sekeren dienst sijnde hier ende
daer te ghaen predicken buijten
authoriteijt des
c o n s e n t ende

Classis gelijck oijck nijemant in
een ander kercke eenige predicatie sal mogen doen ofte Sacramenten bedienen, zonder bewillinge des Kerckenraedts.

Synodi oft classis ghelijck oock
niemandt in een andere kerke
eenighe predicatie sal moghen
doen oft de sacramenten bedienen, sonder bewillinghe des kerkenraets.

x111.
Der dienaren ampt is inde gebeden ende bedieninge des woorts
aen te houden, de Sacramenten
vuijt te richten op hare medebroeders ouderlingen ende diakenen, midtsgaders de gantsche
gemeijnte goede acht te nemen
en ten lesten metten ouderlingen
d e kerkelijcke discipline te oeffenen ende te besorgen dat alles
eerlijcken ende m e t o r d r e g e schiede.

14. Der dienaren ampt is inde
ghebeden ende bedieninghe des
woerts aen te houden, de sacramenten wt te richten op hare
medebroeders, ouderlinghen ende
dyakenen mitsgaders de ghantsche ghemeijnte ghoede acht te
nemen, ende ten laetsten met de
ouderlinghen de kerkelijke discipline te oefenen, ende t e besorghen dat alles eerlijken ende met
ordere ghesciede.

x1111.
Onder den dienaren des woorts
zal gelgckheijt gehouden worden 1)
aengaende de lasten hares diensts
midtsgaders oijck in andere dinghen 9 soe vele mogelijcken is,
volgende het oordeel des Kercken-

1) Hier staat in ‘t handschrift xv.

15. Onder den dienaren des
woerts sal ghelijckheijt ghehouden
wordden a e n g h a e n d e d e l a s t e n
hares diensts mitsgaders oock in
anderen dinghen soo vele moghelijken is, volghende het oordeel
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raets ende

dies van noode sijnde

des Classis, het welck oijck inden
ouderlinghen ende diakenen te
onderhouden is.

des kerkenraets, ende d i e s v a n
noode sijnde des Classis het welcke
oock inden ouderlinghen ende dijakenen te onderhouden is.

XVI.
Het ampt der doctoren inder
Theologien ofte professoren is,
de heylige scrift vuijt te leggen
ende de suijvere leere tegen de
ketterijen ende de dolingen voer
t e staen.
XVII.
De ghemeijnten sullen arbeij-

\.

den datter studenten inder Theologie sijn, die ex bonis publicis
onderhouden worden.

.l& Het ampt der doctoren
intler Theologie
is’, de H. Scrift
ende de suijvere
ende
ketterijen

ofte professoren
wt te legghen
leere teghen de
dolinghen voer

t e staen.
17. De ghemeijnten sullen arbeijden dat ter studenten inder
Theologie sijn die ex bonis publicis onderhouden wordden.

XVII 1).
I n d e kercken d a e r m e e r beD
quame predicanten si@, salmen
het gebruijck der propositien aen-

18. In de kerken daer meer
bequame predicanten sijn salmen
h e t ghebru$ck der propositien
aenstellen, om doer sulken oefeninghen eenighe tot de dienst des

stellen, om dier sulcke oeffeninge
eenige totten dienst des woorts
te bereijdene, wel verstaende dat woerts te bereyden, wel verstaende
gheen proponenten de gemeijnte dat gheen proponenten de gheopenbaerlijck van den predick- meijnten openbaerlijck vanden
stoel sullen leeren dan die wetpredicstoel sullen leeren dan die
telijck geexamineert ende bequaem wettelijken gheexamineert ende
gekent sijn inde universiteijt oft bequaem ghekent sijn inde uniclasse , ende en sullen nochtans verseteijt ofte classe, ende en sulhaer nijet vervoirderen de sacra- len nochtans haer niet vervorddementen te bedienen ter tijt toe sij ren de sacramenten te bedienen
volcomelijcken beroepen ends beter tijt toe sij volcomelijken bevesticht sijn.
roupen ende bevesticht sijn.
1) Aldus in ‘t handschrift, zoodat

tweemaal achtereen

XVII

voorkomt,
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YVILI.
De kerkenraden sullen alomme
toesien datter goede schoelmees-

1 9 . D e Kerkeraeden s u l l e n
allomme t o e s i e n datter g h o e d e

ters sijn die nijet alleene de kinderen leeren lesen scrijven sprak e n endc v r i j e c o n s t e n , maer
oijck de selve inde godsalicheijt

scoelmeesters sijn die niet alleene
de kinderen leeren lesen scrijven
spraken ende vrije consten maer
oock de selve inde godsalicheijt

ende inden Catechisme onderwijsen.

ende inden Kathechismo onderwijsen.

x1x.
De ouderlingen sullen doer
oordeel des kerkenraets ende

het
der

diakenen vercoren worden, zoe
dattet nae de gelegentheijt van
een geder kerke vrij sal sijn soe
vele ouderlingen alsser van noode
zijn der gemeynte voer te stellen
om vande selve (ten waere datter
eenich beletsel voer viele) geapprobeert ende goet gekent s$de,
met openbare gebeden ende stipulatien bevesticht te wordden
oft een dubbel getal, om het
halff deel bij der gemeijnten vercoren op de selve wijse inden
dienst te bevestighen volgende
het formulaer daer van sijnde.

20. De ouderlinghen sullen
doer het oordeel des kerkenraets
ende d e r d i j a k e n e n v e r c o r e n
wordden soo dattet nae de gheleghentheijt van een ijeder kerke
vrij sal sijn soo veele ouderling h e n a l s s e r v a n noode sijn der
ghemeijnte voer te stellen om
vande selve (ten waer datter eenig
beletsel voer vile) gheapprobeert
ende ghoet ghekent sijnde met
openbare ghebeden ende stipulatien bevesticht te wordden: oft
een dobbel ghetal om het halff
deel bij der ghemeijnten vercoren
op de selve wijse inden dienst te
bevestighen volghende het formulaer daer van sijnde.

xx.
Der ouderlingen ampt is behalven het ghene dat boven articulo 14 geseet is hem met den
dienaren des woorts gemeijn te

21. Der ouderlinghen ampt is
behalven het ghene dat boven
art. 14 gheseijt is hen met den
dienaren des worts ghemeijn te
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sijne, opsicht te hebben dat de
dienaers midtsgaders haere andere
methulpers ende diaconen haer

sijne, opsicht te hebben dat de
dienaren mitsgaders hare andere
methelpers ende tlijakenen haer

ampt getrouwelijcken bedienen
ende de besoekinge te doen, nae

ampt ghetrouwelijcken bedienen
ende de besoukinghe te doen nae
dat de ghelegentheijt des tijts
ende der plaetsen tot stichtinghe

dat de gelegentheijt des tijts ende
der plaetsen tot stichtinge d e r
gemeijnte soe voer als naer het
avontmael can lijden, om besonder de litmaten der gemeijnten
te vertroosten entle tonderwijsen
oijck a n d e r e totte Christelijcke
religie te vermanen,

der gherneynten
soo vore als naer
het avontmael kan lijden, om besonder de litmaten der ghemeynten te vertroosten, tonderwijsen
c n d e oock a n d e r e t o t d e Christelijke religie te vermanen *

XXI.
De selve wijse vande ouderlingen geseet
is, salmen oijck
onderhouden inde verkiesinge approbatie
ende
bevestinge der
diaconen.

Deselve wijse die L vande
ouderlingen gheseijt is salmen
oock o n d e r h o u d e n i n d e verkiesinghe , approbatie ende bevesc -1.
3
2

tinghe der dyakonen.

XXII.
Der diakenen eijgen ampt is
de aelmissen ende andere armen

23. Der dijakonen eijghen ampt
is de almissen enrle andere arme

goederen neerstelijcken te versamelen , ende de selve getrouwelijck ende vlijtelijck n a e d e n
heijsch der behoeftigen beijde de
ingesetenen ende vremptlelingben
met gemeijnen advyse vuijt te
deijlen de benaude te vertroosten
ende te besoecken, ende wel toe
te sien dat de aelmissen nijet misbruijct worden, waervan sij rekeninge sullen doen inden kercken-

goederen neerstelijken te versamelen, ende de selve ghetrouwelijck ende v l i e t e l i j c k n a e d e n
heeijsch der behoeftighen beijde
d e r i n g h e s e t e n e n ende vremdeu

1901.

lingheu met pheme@en advijse
wt te deelen, de benaude te besoucken ende te vertroosten: ende
wel toe te sien d a t d e almissen
niet misbruijct worden; ware van
sij rekeninghe sullen doen inden
25

..
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raedt ende oijck soe ijemandt
daer bij wil sijn voer de gemeijnte,
tot sulcken tijt als het den kerckeuraedt goet vinjen sal.

kerkenraet ende oock soo ijemandt
daer bij wil sijn voer der ghemeijnten tot sulker tijt als het den
kerkenraet goet vinden sal.

XXIII.
De diakenen sullen ter plaetsen
daer huijssitmeesters oft andere
aelmoesseniers sijn op de selve
begheren goede correspondentie
met hen te willen houtlen, t e n
eijnde de aelmoessen te beter
vuijtgedeelt moghen worden onder
degene
diese
meest gebreck
hebben.

24. De dijakenen sullen ter
plaetsen daer huijssitmeesters ofte
andere almosseniers sijn op de
selve begheren ghoede correspondentie met hen te willen houden,
ten eijnde de almossen te beter
wtghedeelt moghen wordtlen onder de ghene diese meest ghebreek hebben.

XXIIII.
De ouderlinghen ende

diakenen

sullen twee jaer dienen, ende
alle jaer sal het halve deel verandert, ende andere inde plaetse
gestelt worden ten waere dat het
proffijt ende gelegentheijt eeniger
kercken anders verheijschte.
Vanden

kerckelijcken tsa-

mencompsten.

2 3 . D e ouderlin$en ende dijakenen sullen twee jaer dienen,
ende alle jaer sal het halve deel
verandert, ende andere inde plaetse
ghestelt wordden ten waere dat
het profijt ende
gheleghentheijt
eenigher kerken anders vereijschte.
Vanden kerkelijken tsaemencompsten.

xxv.
Vierderleij kerckelijcke tsamencompsten sullen onderhouden
worden, de kerckenraedt , classicale vergaderinghe , de particuliere Synoden, ende generale
oft nationale.

26. Vierderleij kerkelijke tsaemencompsten sullen onderhouden
wordden de kerkenraet , classicale verghaderinghe de particuliere Sijnoden ende generale oft
nationale.
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XXVI.
In dese tsamencompsten sullen
gbeen andere, dan kerckelijcke
saken ende tselve op kerckelijcke
wijse gehandelt worden.

27. In desen tsamencompsten
sullen gheen andere dan kerkelijke saken ende tselve op kerke.
lijker wijse gbebandelt wordden.

XXVII.
In meerdere vergaderingbe salmen nijet handelen dan het ghene
in mindere nijet en heeft connen
affgehandelt wordden ofte dat tot
d e kercken der meerder vergaderinge int gemeene behoort.

28. In meerdere verghaderinghen salmen niet handelen dan het
gheene in mindere niet en heft
kannen afgbehandelt wortlden
ofte dat tot de kerken der meerder vergharinghe int ghemeene
behoort.

XXVIII.
Soo ijemandt hem beclaecht
doer d e vuijtsprake der minder
vergaderinghe veroogelijct te sijne,
de selve sal hem tot een meerder
kerckelijcke vergaderinghe beroepen mogen, ende het ghene doer
die meeste stemmen goet gesonden is, sal voer vast ende bondich gehouden worden, ten sij
dat het bewesen worde te strijden
tegen het woort Godj, oft teghen
darticulen in desen generalen
Synodo besloten, soe lange als de
selve doer gheene andere generale
Synode verandert sijn.

2 9 . S o o ijernandt h e m +bec l a e c h t doer d e wtsprake d e r
minder vergaderinghe veronghelijct te sijne de selve sal hem
tot een meerdere kerkelijke vergaderinghe beroupen moghen ,
en le het ghene doer de meeste
stemmen ghoet ghevonden
is, sal
v o e r v a s t eniie bonclicb ghehoud e n wordclen ) ten sij dat het
bewesen wordde te strgden teghen
het woerdt Goclts ofte t e g h e n s
d’artykelen in desen gheneralen
Synode besloten, soo langhe als
de selve doer gheen andere ghenerale Sijnode verandert.

XXIX.
De handelinge aller tsamencompsten s u l l e n vande aenroe-

30. De handelinghen aller tsamencompsten sullen vande sen-
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roepinge des naems Gods aeng e v a n g e n ende met een danck-

roepinghe des naems Godts anghevsnghen ende met een dank-

segginge besloten worden.

segginghe besloten wordden.

xxx.
Die tot de tsamencompsten affgesondcn worden zullen heure
credens brieven ende instructien
onderteeckent sijnde vande ghenen
diese senden
mede brenghen,
ende d e s e s u l l e n alleene keurstemme hebben.

31. Die tot de tsamencompsten
afghesonden wordden sullen haere
credensbrieven ende
instructien
onderteekent s$de van d e ghenen diese senden mede brenghen
ende d e s e s u l l e n alleene kuerstemme hebben.

XXXI.
In allen tsamencompsten sal
bij den preses een Scriba gevoucht worden om neerstelijck op
te scrijven het ghene weerdich is
aengeteeckent te z;Jne.
XXXII.
Het ampt vanden
preses is
voer te stellen ende te verclaren
het ghene te handelen is, ende
wel toe te siene dat yegelyck sijn
ordre houde int spreken, de knibbelachtige ende die te heftich sijn
int spreken te bevelen datse swijgen, ende over de selve gheen
gehoor gevende de behoorlijcke
censure te laten gaen. Voerts
sal sijn ampt vijet gaen, wanneer de tsamencompste scheijt.

32. In allen tsaemencompsten
sal bij den preses een Scriba
ghevoucht
wordden o m neerstelijken op te scrijven het ghene weerdich is aengheteeckent te syne 1).
Het ampt vanden p r e s e s i s ,
voer te stellen ende te verclaren
het gheene te handelen is ende
wel toe te siene d a t e e n ijeghelijck s;jn ordere h o u d e i n t s p r e ken, d e n hnibellachtich ende
die te. heftich sijn int spreken te
bevelen datse zwijghen ende over
de selve gheen ghehoor ghevende
de behoorlijcke censure te laten
ghaen. Voirts sal sijn ampt wt
ghaen wanneer tsamencompste
scheij t.

x x x UI.
Het selffde seggen
1)

Hierop volgt,

afzonderlijk

artikel.

heeft het

33. Het selfde

segghen heft

waar de werkzaamheid van den voorzitter omschreven

wordt, gcm
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Classis over den .Kerckenraedt
het welcke de particulier Synode
heeft over den Classe, ende de
generale Synode over de particuliere.
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het Classis over de kerkenraet
het welke de particuliere Synode
heft over den Classe, ende d e
generale synode over de particuliere.

XXXIV.
I n a l l e n k e r c k e n s a l eenen
kerckenraedt sijn , bestaende vuijt
dienaren des woorts ende ouderlinghen , die ten minsten alle
weken eens tsamen commen sullen alwaer de dienaer oft dienaers
(soe daer meer sijn) bij gebeurte
presideren ende dactie regeren
sal, ende sal oijck de magistraet
vander
plaet sze respectivelijck
indient haer gelieft een oft twee
vanden
haren, wesende litmaten

34, In allen kerken sal eenen
sijn, bestaende wt
Kerkenraet
dienaren des woerts ende ouderlinghen die ten minsten alle weken
eens tsamen comen sullen al waer
tien dienaer oft dienaers (soo
daer meer si@) bij ghebuerte
presideren sullen ende de actie
regieren, encle ral oock d e magistraet vander plaetse respectivelijck imlient haer ghelieft een oft
twee vanden haren wesentle litltkercken bijden
maten vander

vander kercken bijden kerckenkerkenraet moghen hebben, om
raedt mogen hebben om te aenhooren ende m e d e vande voer- t e a e n h o o r e n ende mede vande
voervallende saken te delibereren,
vallende saken te delibereren.
xxxv.
M7el verstaende dat inde plaetsen daer de kerckenraedt van
n y e u n s o p t e r e c h t e n i s , het
selve nijet en geschiede dan met
advijs vande Classe, ende daer
tgetal vande ouderlingen seer
cleijn is sullen de diakenen mede
totten kerckenraedt genomen
worden.
XXXVI.
Inde plaetse daer noch gheenen

35. Welverstaende dat inde
plaetsen daerden kerkenraedt van
nieus op te richten is, het selve
niet en ghesciede dan met advijs
vanden Classe. Ende daer tghetal der ouderlinghen seer cleijn is
sullen de dijakenen mede tot den
kerkenraeclt

ghenomen wordden.

36. In de plaetsen daer noch
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kerckenraedt en is sal middeler
tijt hijder Classe gedaen worden
dat anders den kerckenraedt nae
vuijtwijsen deser k e r c k e n ordeninge opgeleijt i s t e tloene.

gheenen kerckenraet en is sal
middelertijt
bijden C l a s s e ghed a e n wordden d a t a n d e r s d e n
kerckenraet n a e wtwijsen deser
kercken ordeninghe opghele ij t is
t e doene.

XXXVII.
Insgelijcx s u l l e n d e diaconen
alle weken tsamen commen o m
met aenroepinge des naems Gods
van haren atnpte te handelen
daer toe de dienaers goet opsicht
sullen nemen, ende d e s n o o t
sijnde

haer daer hg laten vinden.

37. Insghelijs sullen de dijakenen alle weken tsamen comen
om met aenroepinghe des naems
Ghodts van haren ampte te handelen, daertoe de dienaers goet
opsicht sullen nemen, ende des
n o o t sgnde haer daerbij laten
vinden.

XXVIII.
De classicale vergaderingen
sulle bestaen vuij t n a g e b u e r d e
kercken die elck eenen dienaer

.

met eenen ouderlinck ter plaetse
ende tijde bij hen int scheijden
van elcke vergaderinghe goet gev o n d e n ( s o e n o c h t a n s tlatmen

3 8 . D e c l a s s i c a l e verghadericghen sullen bestaen wt ghena
ghebuerde kerken die el& eenen
dienaer met eenen ouderlinck ter

plaetse ende tijden bij hen int
scheijden van elke verghatleringhe
ghoet ghevonden (soo nochtans
bijnen d e d r i j e maenlcn nijet datmen b o v e n d e driJ maenden
vuijt en stelle) daer henen met niet wt en stelle) daer henen met
behoirlijcke credentie aff veer- behoorlijke credentie afveerdighen
dighen sullen; in welcke tsamen- sullen, i n welcken tsamencompcompsten de dienaers bij gebeurte sten de dienaers bij ghebuerte
ofte anclerssints die vande selve ofte andersins die vande selve
vergaderinghe
vercoren wordt verghaderinghe vercoren wordt
presideren sullen, soe nochtans presideren sullen ; soo nochtans
dat de selve tweemael aen een dat de selve tweemael aen een
nijet sal moghen vercoren worden; niet sal moghen vercoren words a l d e p r e s e s o n d e r a n d e r e n den, voirts sal de preses onder
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eenen ijegelijcken affvrngen , oft
sij in h e u r e k e r c k e n haerun
kerckenraedts vergaderinge houden, oft de kerckelijcke discipline geoeffent wordt, oft de
armen ende s c h o l e n b e s o r c h t
worden; ten lesten ofter ijet is
daer inne sij het oordeel ende

367

anderen eenen ijeghelijken affvraghen, oft sij in hare kerken
haeren k e r k e n r a e t s verghaderinghe houden, oft de kerkelijke
discipline gbeoeffent wordt, oft
de armen en le scholen besorgt
wordden, t e n laetsten ofter i j e t
is, daer inne sij het oordeel ende

hulpe der Classe tot rechte instollinghe haerder kercken behoeven. De dienaer dien het int
voergaende opgeleijt was, sal een
corte predicatie vuijt Godes woort

hulpe der Classe tot rechte instellinghe haerder kerken behoeven, De dienaer dien het in
de voerghaende opgheleijdt was,
sal een cortte predicatie wt Go-

d o e n vande welcke danlere oordeelen, ende s o e claer ijet, i n

d e s w o r d t d o e n vande w e l k e
danllere oordeelen, ende soo daer
ijet in ghebrect aenwijsen sullen.
Ten laetsten sullen inde laetste

gebreect anders wijsen sullan ,
ende sullen inde leste vergaderinge doer den particulieren Synodo vercoren worden die opden
selven Synodum gaen sullen.

verghaderinge voer den particulieren Synodo vercoren wordllen .
die op de selve Synodum ghaen
sullen.

XXXIX.
Int eijnde vanden
Classicalen
ende andere meerdere tsamencompsten salmen censure houden
over de ghene die ijet inde vergaderinghe gedaen oft de vermaninge der mindere tsamencomp-

39. Int eijnde vanden Classicalen ende anderen meerderen
tsaemen compsten salmen censure
houden over die ghene die ijet
straffweerdich
inde
verghaderinghe ghedaen ofte de verma-

sten versmadet hebben.

ninghe der mindere tsamencompsten versmadet hebben.

xxxx.
Sal oijck de Classis daer sulcx
40. Sal oock de Classis daer
noot sijn sal, die vrijheijt hebben sulx n o o t sijn s a l , d e vrijheijt
eenige haerder dienaren vande
hebben eenighe haerder dienaren
eene classicale vergaderinghe tot

vande

eene classicale verghade-

.
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andere te authoriseren o m
opsicht te nemen op de leere,
van het leven tier predicanten,
ende d e n stam d e r kercken,
o n d e r d e n s e l v e n classe sorterentle, ende daer van op de
naeste vergaderinge rapport te
doene.

ringhe tot de andere te auctorizeren om opsichte t e neemen o p
de leere en het leven der predicunten , ende d e n st:tndt d e r
kerken, onder den selven clnase
sorterende ende daer van op de
naeste verghaderinghe rapport t,e
doene.

XXXXI.
De

kercke inde welcke de
41. De kerke incle welcke de
Classis, item de particuliere oft Classis, item de particulire oft
generale Synode tsamen compt generale Synode tsc1mencompt
sal
sal sorge dragen datse de acten sorghe draghen datse de acten
der voergaende vergaderinghe der voerghaender verghaderinghe .
op de naestcommende bestellen. op den naestcomende bestellen.
XXXXIL

De instructie der dingen die
inde meerdere vergaderinge te
verhandelen s@ sullen nije,t eer
gescreven
wordden voerdat d
e

42. De instructie der tlinghen
die inde meerdere verghaderinghe
te verhandelen sijn sullen niet
eer ghescreven wordden voer dat

beslu(jtinge der voergaender Syn o d e n gelesen zijn, opdat het

de besluytinghe der voerghaender
Synoden ghelesen sijn , op dat het

ghene eens affgehandelt is, nijet
wederom voertgestelt werde, ten
waere datment achtecle verandert

ghene eens affghehandelt is, niet
wederom voerghestalt werdde ten
ware dat ment achtede verandert
te moeten síjn.

te moeten sijn.
XXXXIII.

Alle jaere ten waere dat den
43. Alle jaere, ten waer dat
n o o t eenen corteren tijt ver- den noot eenen corteren tijt verheijschte, sullen vier oft víjff eijschte sullen vier ofte vijf ofte
meer naeghebuerde classes tsameer naegebuerde classens
tsam e n commen, tot welcke parti- men comen tot welcke particuculiere Synode vuijt yetler Classe liere Synode wt ijeder Classe
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twee

dienaers ende

ouderlingen
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twee dienaers ende ouderlinghen
afgheveerdicht sullen worclden.
Iut scheijden soo wel des parti-

affgeveerdicht sullen worden, int
scheijden
soe wel des particulieren als des generalen Synoden
sal een kercke beordent worden
die last hebben sal om met advijs
der Classis den tijt ende plaetse

culieren als des gheneralen Synodi
sal een kerke verordent worclden,
die last hebben sal om met advijs
des Classis den tijt ende plaetse

des naesten Synodi te stellen

des naesten Synodi te stellen.

XXXXIIII.
De nationale Synode sal ordinarislijck alle drije jaren eens
gehouden worden, ten waere dat-

44. De nationale Synode sal
ordinarelijken alle drij iaren eens
g h e h o u d e n wordden, ten ware

ter eenigen dringenden noot
waere den tijt corter te nemen.
Tot desen sullen twee dienaers
ende twee ouderlingen vuijt elcke

datter eenighe dringhende noot
ware den tijt corter te nemen.
Tot desen sullen twee dienaers
ende twee ouderlinghen wt elken

particuliere Synode beijde der
duijtscher ende d e r w a l s c h e r
spraken affgeveerdicht worden.
Voerts sal de kercke die last
heeft om den tijt ende p l a e t s e

particuliere
Synode beijde der
duijtscher ende d e r w a l s c h e r
sprake affgheveerdicht wordden.
Voirts sal de kerke die last heft
om den tijt ende plaetse des ghe-

der generalen Synodi te benoemen
soe de c selve binnen drije jaren
te beroepen waere, haer particuliere Synode vergaderen ende

nerale Synodi te benoemen soo
deselve binnen drij jaren te beroupen ware haer particuliere
Synode verghaderen ende tselve

tselve oijck der naest gelegender
kercke die van ander tale is

oock der naestghelegender kerke
die van ander tale is laten weten,
die vier persoonen daer henen
senden sal om met ghemeijnen
advijse vanden tijt ende p l a e t s e
te besluijten , de selve kerke die
vercoren is om de Synode generale tsamen te roupen wanneer
s e m e t d e n classe vanden t i j t

laten weten, die vier persoonen
daer henen seijnden sal, om met
gemeijnen advijse vanden tijt ende
plaetse te besluijten, de selve
kercke die vercoren is om de
Synode generale tsamen te roepen
wanneerse metten Classe vanden
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tijt ende plaetse beraetslagen sal,
sal het selve de hooge overheijt
in tijts te kennen geven; opdat
met haren weten ende s o e h e t

ende
plaetse beraetslaghen sal,
sal het selve de hooghe overheijt
in tijts te kennen gheven ; opdat
met haren weten ende s o o h e t

haer gelieft eenige te seijnden
totten Classe inde tegenwoordicheijt ende bij advijse van haer
g e d e p u t e e r d e vander s a k e n b e sloten worde.

haer ghelieft eenighe te senden
t o t d e n classe inde teghenwoerdicheijt ende bij advijse van hare
ghedeputeerde vander
saken besloten wordde.

L ij.
Alsoe in de Nederlanden tweederleij spraken gesproken worden
is goet gevonden dat de kercken
der duijtscher ende walscher talen
o p haer selven haren kerckenraedt , Classicale vergaderingen
ende particuliere Synode hebben
sullen.

45. Alsoo in,ler Nederlanden
tweederleij spraken ghesproken
wordden is goet ghevonden dat
de kerken der duijtscher ende
walscher talen op haer selven
haren kerckenraet classicale verghaderinghen ende particuliere
Sijnode hebben sullen.

LI.
Is nijettemin goet gevonden dat
inde steden daer de voersz. walsche kercken sijn, alle maenden
etlijcke dienaren ende ouderlingen
van beijde sijden vergaderen,
sullen, om goede eendracht ende
correspondentie met malcanderen
te houden, ende soe vele mogelijck is nae gelegentheijt des
noots met rade malcanderen bij
te staen.

46. Is niet te min goet ghevonden dat inde steden daer de
voersz. walsche kerken sijn, alle
maenden ettelijke dienaren ende
ouderlinghen van beijde s sijden
verghaderen sullen, om g o e d e
eendracht ende
correspondentie
met malcanderen te houden, ende
soo vele moghelijke is nae geleghentheijt des woorts met raede
malcanderen bij te staen.

1) Zoo in ‘t handschrift, onjuist volgt op 44, aanstonds 50,
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Vander leere , sacramenten
ende andere ceremonien.
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Vander leere , sacramenten
ende andere ceremonien.

LII.
De dienaers des woerts, item
de professeurs inder Theologie
(het welcke oijck den anderen
professoren wel betaemt) sullen
de belijdenisse des geloofs der
nederlantscher kercken onderteeckenen, ende de dienaers die
sulcx sullen refuseren sullen de
facto van haren dienst bijden
kerckenraedt oft den classe opgeschort worden, ter tijt toe sij
haer daer inne geheelijcken vercleert sullen hebben, ende indien
sij obstinatelijck in weijgeringhe
blijven, sullen van haren dienst
geheelijcken affgestelt worden.
LIII.

47. De dienaers des ‘woerts,
item de professoors inde theogien het welke oock den anderen
professoren wel betaempt sullen
de belijdenisse des gheloofs der
nederlantsche kerken onderteekenen, ende de dienaers die sulx
sullen refuseren sullen de facto
van haren dienst bij den kerkenraet oft die classe opghescort
wordden, t e r t i j t t o e s i j haer
daer inne gheheelijcken verclaert
sullen hebben. Ende indien sij
obstinatelijllk i n
weijgeringhe
blijven, sullen van haren clienstgeheelijken affghesteldt wordden.

’

I n s g e l i j c x s u l l e n oijck d e
schoelmeesters gehouden sijn darticulen als boven oft inde plaetse
v a n d i e n d e n christelijcken Catechismum tonderteeckenen.

48. Insghelijx sullen oock d e
ghehouden
scoelmeesters
sijn
dartijkelen als boven oft in de
plaetse van dien der cristelijken
catechismum tonderteekenen.

LIIII.
Nijemant vande
gereformeerde
religie sal hem onderstaen eenich
boeck ofte scrift van hem oft
van een andere gemaect oft overgesed t , handelende vande religie
te laten drucken oft anderssints
vuijt te geven zonder het selve

49. Niemandt vande ghereformeerde religie sal hem onderstaen
eenich bouck ofte scrift van hem
ofte van een andere ghemaect
oft overghesedt handelende vande
religie te laten drucken oft andersins wt te gheven sonder het
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voer henen voersien, ende goet
gekent z i j vande voernoemde
dienaers des woorts sijns particulieren Synodi oft professoren
der Theologie onser belijdenisse.

selve voer henen voersien , ende
goet’ghekent
sijnde vande dienaren des woerts sijns particulieren
Synodi ofte professoren der theologien onser belijdenisse.

Het verbondt Gods sal nen
kinderen Christenen metten

50. Het verbondt Ghodts sal
aen de kinderen der Christenen
d o o p s o e h a e s t alsmen d e b e - met den doop soo haest als men
dieningen desselven hebben can, de bedieninghen desselven hebben
besegelt worden ende dat inde kan besegelt wordrlen, ende dat
openbare versamelinghen wanneer inde
openbare
versamelinghe
Gods woort gepredict, d o c h t e r wanneer Ghodts woerdt ghepreplaetsen daer nijet soeveel pre- dict w o r t . D o c h t e r plaetse
de

dicatien gedaen worden, salmen
eenen sekeren dach ter weken
voordienen, om den doop extraordinarislijck te bedienen, soe
nochtans dat het selve sonder
predicatie nijet en geschiede.

daer niet soo vele predicatien
ghedaen worden, salmen eenen
sekeren dach ter weken verordenen, o m d e n d o o p extraordenarlij ken t e b e d i e n e n , s o o
nochtans dat het tselve sonder
predicatie niet en ghesciede.

LW.
De dienaers sullen haer beste
doen ende daertoe arbeijden dat
de vader sijn kint ten doope presentere ende
inde gemeijnte
daermen neffens den vader oijck
gevaders oft getuijgen bij den
doope neemt, het welck gebruijck
in hem selven vrij sijnde nijet
lichtelijcken te veranderen is,
betaemt het datmen neme die
der suijver lcere toegedaen ende
vrom van wandel sijn.

51. De dienaers sullen haer
beste doen ende daer toe aerbeijden dat de vader sijn kindt ten
doope presentere ende inde ghemeijnten daermen neffens den
vader oock ghevaders of ghetuijgen
bij den doope nempt, welck ghebruijck in hemselven vrij sijnde
niet lichtelijken te veranderen is,
betaempt het dat men nemen die
der suijver leere toeghedaen ende
vroem van wandel sijn.
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LVII.
De dienaers sullen int doopen
het formulaer vande instellinge
ende gebruijck des doops, dat
tot dien eijnde geschreven is
gebruijcken.

52. De dienaers sullen int
doopen het formulaer vande instellinghe ende ghebruijck des doops,
dat tot dien eijnde ghescreven
is, ghebruijken.

LVIII.
De namen der gedoopter midtsgaders der ouderen ende getuijgen
item den tijt des doops sullen
opgeteeckent wordden.

53. De namen der ghedoopter
mitsgaders der ouders ende ghetuijghen item den tijt des doops
sullen opgheteekent wordden.

LIX.
Men sal nijemant tot het avontmael d e s Heeren toelaten dan

54. Men sal
avontmael des
dan die nae de
kerken tot de

niemandt tot het
Heeren toelaten
ghewentheijt der
welke hij hem

d i e naede gewentheijt d e r kercken totde welcke hij hem voecht
belijdenisse der gereformeerder voecht belijdenisse der ghereforreligien gedaen heeft midtsgaders meerder religien ghedaen heft
hebbe de getuijgenisse eenes mitsgaders hebben de ghetuighevromen wandels sonder welcke nisse eenes vromen wandels sonoijck die ghene die vuijt andere der welke oock deghene die wt
kercken commen nijet toegelaten ander kerken comen niet toeghesullen worden.
laten sullen wordden.
LX.
Een ijeder kercke sal sulcke
maniere
van bedieninghe des
avontmaels houden als sij oordeelt tot de meeste stichtinge te
dienen, welverstaende nochtans
dat de vuijtwendighe ceremonien
in Godes woort voergescreven
nijet verandert ende alle superstitie vermijdet worden, ende dat

55. Een ieder kerke sal sulken maniere van bedieninghe des
avontmaels houden alssij oordeelt
totde meeste stichtinghe te dienen welverstaende nochtans dat
de wtwendighe ceremonien in
Godes woert voerghescreven niet
verandert ende alle superstitie
vermijdet wordden ende d a t n a e
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(nae voleijndinge der predicatien voleijndinghe
der predicatien
ende der gemeijnen gebeden op ende der ghemeijner ghebeden
den predicstoel) het formulaer op den predickstoel het formulaer
des nachtmaels midtsgaders het des nachtmaels mitsgaders het
gebedt daer toe dienende voer ghebedt daer toe dienende voer
de tafel sal gelesen

worden.

de tafel sal ghelesen worden.

LXI.
Het avontmael des Heeren sal
ten twee maenden eene soe veele
het mogelijck is gehouden worden
ende sal stichtelijck sijn tlaert

56. Het avontmael des Heeren
sal ten twee maenden eens soo
vele
mogelijck
i s ghehouden
wordden ende sal stichtelijck sijn

d e g e l e g e n t h e i j t d e r kercken
lijtlen can d a t o p d e n Paeschdach, Pincxterdach , ende Kersdach het selffde geschiede doch
ter plaetsen daer noch gheene
kerckelijcke ordre en is, salmen
ierst ouderlingen ende diaconen

daert de gheleghentheijt der kerken lijden kan dan op den Yaesdach , Pincxterdach ende Kers(lach het selffde ghesciede doch
ter plaetsen daer noch gheen
kerkelijke ordre en is, salmen
eerst ouderlinghen ende dijakenen

stellen bij provisie.

stellen bij provisie.

LXII.
Alsoe de avontgebetlen in vele
gevonden
plaetsen
vruchtbaer
worden soe sal int gebruijck der
selver elcke kercke volgen het
ghene sij achtet tot haere meeste
stichtinge te dienen doch wanneer mense begheren soude wech
te nemen sal tselve nijet sonder
het oordeel der Classen midtsgaders der overheijt der gereformeerder religie toegedaen
, geschieden.

57.

Als00 d e

avontghebeden

in vele plaetsen vruchtbaer ghehouden wortlden soo sal int ghebruyck der selver elke kerke
volghen het ghene sij achtet tot
hare meeste stichtinghe te dienen
doch wanneer mense begheren
soude wech te nemen sal tselve
niet sonder het oordeel der clnsse
mitsgaders der overheijt der gereformeerder religie toeghedaen
gheschieden.
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LXIII.
Daer de lijckpredicken nijet
en sijn sal mense nijet instellen,

58. Daer de Iijckpredicken
niet en sijn salmen se niet in-

ende daer se nu alreede sijn aengenomen sal neersticheij t gedaen
worden om de selve doer d e
gevoechelijcxste middelen aff te
doene.

stellen, ende daer se nu alreede
sijn aenghenomen sal neersticheijt
g h e d a e n wordden om de selve
doer de ghevoechelijxte middelen
aff te doene.

LXIIII.
In tijde van orloghe pestilentie,
dueren tijt, sware vervolginge der
kercken, ende andere al gemeijne
swaricheden sullen de dienaers
der kercken de overheijt bidden
d a t doer haer auctoriteijt ende
bevel openbare vast ende biddagen aengestelt ende
geheijlicht
mogen worden.

59. In tijden van oorloghen
pestilentie, diren tijt , sware vervolghinghen
d e r k e r k e n , ende
andere alghemeijne swaricheden ,
sullen de dienaers der kerken
de overheijt bidden dat doer hare
authoriteijt ende bevel openbare
vast- ende biddaghen aenghesteldt
ende gheheijlicht moghen wordden.

LXV.
De gemeijnten sullen onderhouden beneffens den sondach

60. De ghemeijnten sullen onderhouden beneffens den sondach
2 Christdaghen Paeschmaendach
ende twee Pinxterdaghen maer

twee Christdagen , Paeschmaendag > ende twee Pincxterdagen ,
maer ter plaetsen daer meer ter plaetsen daer meer feestdafeestdagen deur bevel der over- g h e n doer bevel der overheijt
heijt gehouden worden tot gedachghehouden wordden tot ghedachtenisse der weldaden Christi (als tenisse der weldaden Christi (als
d e besnijdenisse
Christi ende He- d e b e s n i j d e n i s s e Christi ende
melsvaertdach) sullen de dienaers Hemelsvaertsdach) sullen de diearbeijden, datse met predicken naers arbeijden datse met prede ledicheijt des volcx in heydicken de ledicheijt des volx in
lighe ende nuttige oeffeninge ver- heijlighe ende nuttighe oefeninghe
anderen.
veranderen.

376

KERKGESCHIEDENIS.

LXVI.
De dienaers s u l l e n alomme
t s o n d a e g s ordinaerlijcken
inde

61. De dienacrs sullen allomme tsondaechs ordinarelijken inde

naemiddaechsche predicatien de
somma der Christelijcker leere
imlen Catechismo (die tegenwoerdelijck inde nederlantsche kercken

naermiddachsche predicatien de
somma der christelijker leere inden Kathechismo (die teghenwordich inde nederlantschen kerke

aengenomen is) vervatet, cortelyck vuijtleggen, alsoe dat de
zelve jaerlijcx mach geeijndicht
worden volgende de affdeijlinghe

aenghenomen is) vervatet corttelijck wtlegghen alsoo dat de selve
jaerlijx mach gheeijndicht wordden volghende de affdeijlinghe
des catechismi selffs daerop ghe-

des Cathechismi selfs daerop
gemaect.
LXVII.
De Psalmen Davids sullen inder
kercken gesonghen worden, la,tende de gesanghen diemen nijet
en vint inder scriftuere.

maect.
62. De psalmen Davids sullen
inder kerken ghesonghen wordden, latende de ghesanghen diemen niet en vindt inder scrifture.

LXVIII.
Alsoe bevonden wordt dat tot
noch toe verscheijden gebruijcken
in houwelycxe saken alomme

63. Alsoo bevonden wordt dat
tot noch toe verscheijden ghebruijken in houwelijxe saeken

onderhouden zijn, ende nochtans
wel oirbaer is gelijckvormicheyt

alomme o n d e r h o u d e n sijn, ende
nochtans wel orbar is ghelijckvormicheijt daer inne gheplecht
te wordden soo sullen de kerken
blijven bij het ghebruijck het
welke sij conform Ghodts wordt
ende voerghaende kerkelijke ordonnantien tot noch toe onderhouden hebben. Tot dat bij der
hogher overheijt diemen daertoe
met den eersten sal versouken
een ghenerale ordonantie die met

daerinne gepleecht te worden soe
sullen de kercken blijven bij het
gebruijck het welcke sij conforme
Gods Woort enlle de voergaende
kerckelijcke
ordonnantien
tot
noch toe onderhouden hebben,
tot dat bij der hooger
overheijt
(diemen daertoe metten iersten
sal versoecken) een generale ordonnantie (met advijs der ker-
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.

ckendienaren) daer op gemaect
sal sijn, tot de welcke dese kerckordeninghe haer in dit stuck
refereert.

advijs der kerkendienaren daerop
ghemaect sal sijn, tot de welke
dese kerkenordeningen haer in
dit stuck refereert.

Vande censuren ende kerckelijcke vermaningen.

Vande censuren ende kerkelijke vermaninghen.

LXIX.
Gelijckerwijs d e christelijcke
straffe gheestelijck is, ende nijemant vanden borgerlijcke gherichte ende straffe der overheijt
en bevrijt , alsoe werden oijck
beneffens de borgerlijcke straffe
de kerckelijcke censuren nootsakelijck verheijscht, om den
sondaer metter kercke ende sijnen
naesten te versoenen ende de
ergernisse vuij ter Gemeijnten
wech te nemen.

64. Gelijckerwijs de christelijcke straffe gheestelijck is, ende
niemandt van den borgherlijcken
gherichte ende straffe d e r overheijdt en bevrijt, alsoe werdden
oock beneffens de borgherlijke
straffe der kerkelijke censure
nootsakelijken vereij scht, om den
sondaer met der kerken ende
sijnen naesten te versoenen :
ende de erghernisse wter ghemeijnten Christi wech te nemen.

LXX.
Wanneer dan ijemandt tegen
de suijverheit der leere ofte vromicheijt des wandels sondicht ,
soe verre als het heijmelijck is,
ende gheene oepenbare ergernisse
en heeft soe sal den regel onderhouden worden, den welcken
Christus duijdelijck voorscrijft
Math. 18.

65. Wanneer dan ijemandt
teghen de suijverheijt der leere
ofte vromicheijt des wandels sondicht, soe verre als het heymelijck i s , ende gheen openbare
ergernisse ghegheven en heft soo
sal den regel onderhouden wordden, den welken Christus duijdelijken voerschrijft Mat. 18.

LXXI.
De heijmelijcke sonden waer
van de sondaer bij een int besunder ofte voer twee oft drije
1901.

66. De heijmelijke sonden
waer van den sondaer bij een int
besonder ofte voer twee ofte ïtrij
46
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getuijghen vermaent sijnde berouw
heeft, sullen voer den kerckenraedt nijet gebracht worden.

ghetuyghen vermaendt sijnde berouw heft sullen voer den kerkenraet niet ghebracht wordden.

LXXII.
Soe ijemandt van een heijmelijcke sonde van twee oft drije
persoonen inder liefden vermaent
sijnde gheen gehoor en gheeft
oft anderssints een openbare
sonde bedreven heeft zulcx sal
den kerckenraedt aengegeven
worden.

67. Soo yemandt van een
heijmelijke sonde van twee oft
drije persoonen inder liefde vermaendt sijnde gheen ghehoor en
gheeft ofte andersins een openbare sonde bedreven heeft sulx
sal de kerkenraet aengheheven
wordden.

LXXIII.
Van alsulcke sonden die van
haerder natuere wegen openbaer
oft doer verachtinge der kerckelijcke vermaninge int openbaer
gecommen sijn sal de versoeninghe wanneer men seker teeckenen der boetveerdicheijt siet
openbaerlijck geschieden doer het
oordeel des kerckenraedts ende
ten platten lande oft in mindere
steden daer waer een dienaer is,
met advijs van twee genabuerde
kercken, in sulcker forme ende
maniere als tot stichtinge van
een yeder kercke bequaemst gevonden sal worden.

68. Van alsulken sonden die
van haerder naturen weghen
openbaer ofte doer verachtinghe
der kerkelijken vermaninghe int
openbaer ghecomen sijn sal de
versoeninghe wanneer men seker
teekenen der boetveerdicheijt sie t
openbaerlijk ghescieden doer het
oordeel des kerkenraets , ende
ten platten lande of in mindere
steden daer waer een dienaer is,
met advies van twee ghenabuerde
kerken, in sulker formen ende
maniere als tot stichtinghe van
een ijeder kerke bequamst ghevonden sal wordden.

LXXIIII.
69. Soo wie hertnekelijck de
Soe wie hertneckelijck de vermaninghe des kerckenraedts ver- vermaninghe des kerkenraets verwerpt, item die een openbare oft werpt, item die een openbare oft
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anderssints een grove sonde gedaen heeft, sal vanden avontmael
des Heeren affgehouden worden
ende indien hij affgehouden zijnde
vermaningen
na8
verscheijde
gheen teecken van boetveerdicheijt en bewijst soe salmen ten
lesten tot de vuijterste remedie
namentlijck de affsnjdinghe comen volgende de forme naden
woorde Gods daer toe gestelt,
doch sal nijemant affgesneden
worden dan met advijs der
Classen.
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andersins een grove sonde ghedaen heeft, sal vanden avontmale des Heeren affghehouden
wordden ende indien hij afYghehouden sijnde nae verscheijden
vermaninghe gheen teecken van
boetveerdicheij t en bewijst soe
sal men ten laetsten tot de wterste
remedie naemelijcken de affsnijdinghe comen volghende de forme
nae den woerde Ghodts daertoe
ghestelt doch sal niemant affghesneeden wordden dan met advijs
der Classen.

LXXV.
Aleermen tot de affsnijdinge
compt salmen de hertneckicheijt
des sondaers der gemeijnten opentlijck te kennen geven, de sonde
verclarende midtsgaders de neersticheijt aen hem bewesen int
bestraffen, affhouden vanden
avontmale ende menichfuldige
vermaninghen, ende sal de gemeijnte vermaent worden hem
aen te spreken ende voer hem
te bidden. Soedanighe vermaninghen sullender drije geschieden, inde ierste en sal de sondaer nijet genoempt wordden opdat hij eenichssints verschoont
werde, inde tweede sal met advijs
der classe zijne naem vuijt gedruct worden, inde derde salmen

70. Aleermen tot der affsnijdinghe compt salmen de hertneckicheijt des sondaers der ghemeijnten opentlijck te kennen
gheven, de- sonde verclarende
mitsgaders de neersticheijt aen
hem bewesen , int bestraffen, affhouden vanden avontmale ende
menichvuldighe
vermaninghen,
ende salde ghemeijnte vermaendt
wordden hem aen te spreken
ende voer hem te bidden. soodanighe vermaninghen sullender
drij ghescieden, inde eerste en
sal de sondaer niet ghenoempt
wordden opdat hij eenichsins verschoondt wordde, inde tweede sal
met advijs der classe sijnen naem
wtghedruct wordden, inde derde

’
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de gemeijnte te kennen geven
datmen hem, ten sij dat hij bekeere , vander gemeijnschap der
kercken vuijtsluijten sal , opdat
sijn affsnijdinghe soe hij hertncckigh blijft, met stilswijgende
bewillinghe der kercken geschiede,
den tijt tusschen de vermaningen
sal int oordeel des kerckenraedts
staen.

salmen de ghemeijnte te kennen
gheven datmen hem ten sij dat
hij bekeere, vander ghemeijnschap der kerken wtsluijten sal,
opdat sijn affsnijdinghe soo hij
hertneckig blijft met stilswijghende bewillinghe der kerken ghesciede den tijt tusschen de vermaninghen sal int oordeel des
Kerkenraets staen.

LXXVI.
Wanneer yemandt die geex7 1. Waaneer ijemandt die
communiceert is, hem wederom gheexcommuniceert is hem wederwilt versoenen met de gemeijnte om wilt versoenen met der ghedoer boetveerdicheijt soe sal het meijnten dier boetveerdicheijt soo
selve voer de handelinge des sal het selve voer de handeavontmaels oft anderssints nae linghe des Avontmaels oft andergelegentheijt te voren der ge- sins nae gheleghenheijt te voren
meijnte aengeseijt worden (ten der ghemeijnte aengheseijt wordeinde hij ten naestcommenden den (ten eijnde hij ten naestavontmale (soe verre nijemant comenden Avondmale soo verre
yet weet ter contrarien voerts niemandt ijet weete ter contrate bringhen (openbaerlijck met rien voorts te brenghen) openprofessie zijnder
bekeeringhe baerlijck met professie sijnder
weder opgenomen worden volgen- bekeringhe weder opghenomen
de het formulier daer van zijnde. wordden volgende het formulier
daer van sijnde.
LXXVII,
Wanneer die dienaers ouderlinghen oft diakenen een openbare grove sonde bedrijven, die
de kerken schadelijck oft oijck
bijder overheijt straffweerdich is,
sullen wel de ouderlingen ende

72. Wanneer de dienaers ouderlinghen oft dijakenen een
openbare grove sonde bedrijven,
die der kerken schadelijck oft
oock bij der overheijt straffweerdich is, sullen wel de ouderlin-
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diakenen terstont doer voergaende
oordeel des kerkenraedts derselver ende der naestgelegener gemeijnten van haren dienst affgesedt , maer de dienaers opgeschortet worden, maer oft sij
geheel vanden dienst aff te setten
sijn sal int oordeel der classen
,
staen.
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ghen ende dijakenen terstondt
doer voerghaende oordeel des
kerkenraets der selver ende der
naestgheleghener ghemeijnten van
haren dienst affghesedt: maer de
dienaers opgheschortet wordden,
maer oft sij gheheel vanden dienst
af te setten sijn sal int oordeel
der classis staen.

LXXVIII.
Voerts onder de grove sonden
die weerdich sijn met opschortinge oft affstellinge vanden dienst
gestraft te worden, sijn dese de
voernaemste , valsche leere oft
ketterije , openbare scheurmakinghe, opentlijcke blasphemien,
simonie , trouweloose verlatinge
sijns diensts oft indringinge in
eens anders diensts , meijneedicheijt , eetbreeck, hoererije ,
dieverije , gewelt, gewoenlijcke
dronckenschap,
vechterije , vuijl
gewin, cortelijck alle de sonden
ende grove feijten die den autheur
voer der werelt eerloos maken
ende in een ander gemeijn litmaet der kerken der affsnijdinghe weerdich souden gerekent
wordden.

73. Voirts onder de grove
sonden, die weerdich sijn met
opscortinghe oft
affstellinghe
vandcn dienst ghestraft te wordden sijn dese de voernamste,
valsche leere oft ketterije, openbare schuermakinghe openlijke
blasphemie simonie trouweloose
verlatinghe sijns diensts ofte indringhinghe in eens anders
diensts , meijneedicheijt, eebrueck,
hoererije, diverije , ghewelt, ghewonelijcke dronkenschap vechterije , vuijl ghewin , corttelijck
alle de sonden ende grove feijten
die den autheur voer der werelt
eerloos maken ende in een ander
ghemeijn litmaet der kerken der
affsnijdinghe weerdich souden gerekent wordden.

LXXIX.
De dienaers des woorts ouderlingen ende diakenen sullen onder
h e n d e christelijcke c e n s u r e

74. De dienaers des woerts
ouderlinghen ende
dijakenen
sullen onder hen de christelijke
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oeffenen ende malcanderen vande
bedieninghe haers ampts vrien. delijck vermanen.

censure oefenen, ende malcanderen vande bedieninghe haers
amps vrindelijck vermanen.

LXXX.
Den ghenen die vuijter gemeijnten vertrecken sal een attestatie oft getuygenisse haers
wandels bij advijse des kerckenraedts gegeven worden, onder
den segel vander Kercken oft
daer gheenen en is van tween
onderteekent.

75. De gheen die wter ghemeijnten vertrecken sal een attestatie ofte ghetuijghenisse hares
wandels bij advijse des kerkenraets mede ghegheven wordden,
onder den seghel vander kerken
oft daer gheenen seghel en is
van tweeen onderteekent.

LXXXI.
Voerts sal den armen om ge76. Voirts sal den armen om
noechsame oorsaken vertreckende
ghenoechsame oorsaken vertrevanden diakenen bijstant gedaen ckende vanden dijakenen bijstandt
worden nae discretie midts aen- ghedaen wordden
nae discretie
teeckenende op den rugge van mits aenteekenende op den rugge
haere attestatie de plaetse daer van hare attestatie de plaetse
sij henen willen ende de hulpe daer sij henen willen ende de
diemen haer gedaen sal hebben. hulpe diemen haer ghedaen sal
hebben.
LXXXII.
Gheen kerke sal over een ander kerke gheen dienaer over
andere dienaren, gheen ouderlinck noch diakenen over ouderlingen ofte diakenen eenighe
heerschappije voeren.

77. Gheen kerke sal over een
ander kerken, gheen dienaer over
andere dienaren, gheen ouderlinck of dyaken over andere ouderlinghen ofte dijakenen eenighe
heerscappije voeren.

LXXXIII.
In middelmatighe dingen salmen de buijtenlantsche kercken

78. In mildelmatighe dinghen
salmen de buijtenlantsche kerken

KEHKQESCHIEDENIS.

nijet verworpen die een ander
gebruijck hebben dan wij.
LXXXIV.
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niet verworpen die een ander
ghebruijck hebben dan wij.

’

Dese articulen de wettelijcke
ordeninghe der kercken aengaende sijn alsoe gestelt ende
aengenomen met gemeijnen accorde datse soe het proffijt der
kercken anders heijscht , verandert, vermeerdert of vermindert
mogen ende behooren te worden.
Ten sal nochtans gheen besonder
ghemeij nte , Classe oft Synode
toestaen zulcx t e d o e n , maer
sullen neersticheijt doen om die
te onderhouden tot dat anders
van de generale oft nationale
Synode verordent werdde.

79. Dese artijkelen de wettelijke ordeninghe der kerken aenghaende sijn alsoo ghesteldt ende
aenghenomen met ghemeijnen
accord dat se soo het profijt der
kerken anders heijschte verandert vermeerdert oft vermindert
moghen ende behooren te wordden.
Ten sal nochtans gheen besonder
ghemeijnte classe ofte synode
toestaen s u l c x t e d o e n maer
sullen neersticheijt doen om die
te onderhouden tot dat anders
vande generale oft nationale
Si,jnode verordent werdde.

w. g. JACOBUS K IMEDONCIUS

w. g. JACOBUS KIMEDONCIUS

Synodi praeses electus.
ARNOLDUS

CORNELII assessor.

W EBNERUS HELMICHIUS , electus

praeses Synodi electus.
W ERNEBUS HELMICHICJS

electus Synodi Scriba.

Synodi Scriba.
N.B. De handteekeningen zijn autentiek.
( Wordt vervolgd).

TAAL- EN

LETTERKUNDE.

JAN VAN DER DOES, NEDERDUITSCHE

GEDICHTEN.

DOOR P. C. MOLHUIJSEN.
11.
Het YIIIe Kusken.
Wat dulheit onbedacht
Heeft u zo ver gebracht,
Om mijn tongh zonder vieren
Dus bloedich te schoeieren?
En met dijn scherpe tanden
Deez brengen, laes, tot schanden?
1st u dan niet genoch,
Dat ghij rns spaed, en vroch ,
Zo veel van dijn quetsugren
Inwendich doet bezudren ,
Welk men, vuijt d’oogskens drJn
Geiaecht dweers deur de mijn,
Ons ‘t hart bij naer ziet kloven:
Ten zij ghij daerenboven
Noch met uw beeten tandich
Dit lidt derst maicken brandich?
Deez, zeggh ick, deez mijn tonghe,
Daer ick dijn lof met zonghe:
Daer met ick daghen langhe,
En nachten over banghe:
Daer met ick tsavonts laet,
End’ als de son opgaet,
Uw eer hebb’ vugtgemeten.
Dit is hebt ghg t vergheten?
Dit is dat spraecklick lidt,
Dat al1 deez leekens wit,
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Dat dit gontgheel krnijs hair,
Dat deez twee lichten klair ,
En deez uw rooder mont,
En deez twee borstkens rondt
Van n, Neaera schoon,
Ver boven shemels troon,
Voor Jovis vrijergen,
Niet zonder veel benden,
Deur zijn stemm’ heeft verheven.
Die n, zeggh ick, mlJn leven,
Die n mijn gagken schoon,
Mijn hemelsche Dioon :
Die n alleen mijn heijle,
En mijn wit duijfken gheijle,
Mijn penselken, mijn vrencht ,
* End al mijns harts genencht,
Mijn troost, mijn toeverlaet,
Mijn zoete honichraet ,
Venus ten spijt, alommen
Heeft niet ontzien te nommen.
Of ist dit zelve, ziet,
Dat u doet schrenmen niet,
Deez t’ aendoen znlcken spdt ,
Dien ghij verzekert zijt ,
Dat op n t gheener stondt ,
Hoe zwaer van n gewondt,
Kan zijn gestoort zo zeer,
Of zal altijt met eer,
Alleen niet dit kruijs hair ,
Oft licht van d’ oogskens clair,
Of deez n rooder ment,
Met deez twee borstkens rondt:
Mair dit gebit oick fier
Twelck hem bracht int dangier,
En tandekens hoomoedich,
Onder zijn lipkens bloedich
In t midden van zgn lgden
Iae stervende belgden?
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En van deez beenkens slachtich
Oick in zijn doot gedachtich,
Het loff, weerd om berispen,
Half staemlende vuijtlispen ?
0 groot aldeur geacht
Des schoonheijts fiere pracht!
Het IXe Kusken.
Met kuskens vocht dus steets blijf aen mijn mont niet kleven,
Noch sijskens maicken wilt, noch met dijn armkens stijf,
Om mijnen hals gestrect, oft ghij den geest zoudt geven,
Bestorven hangen blijft als aen den elst het clijf:
In allen dingen wis moet zijn gehouwen maet,
End’ hoe meer enigh vreucht eens menschen hart doet springen
Hoe dat t meer onlusts, tian, als thart eens wert versaet
En tspel is op zijn best , gewoon is met te bringen.
Dairomm’ als ick, schoon lief, u negen kuskens verge
Biedt ghij mij niet dan twee en treckt dair seven off,
Doch beide lang’, noch vet: als sonder enich arghe
Diana geeft hair broer; als vrij van Venus stof
Een maechdeken gewoon hoir vader is te schincken:
En vuijt mijn oogen voort verdwgnen wilt subijt
Om een houck vuijten weech, en spelen zoo schuijlwincken
Tzij binnen dijn vertreck of achter de tapijt.
Ick zal naer iaegen ras, iae volgen op het spoir,
End u werdt noch tapijt, noch houc, noch winkel baeten,
Doch met een evelmoet, bloet hebbend in het oir,
Mijn nagels maicken scerp, mijn tanden blieken laten.
Iae als een sperwer snel, wien met zijn havicx clauw
Men ziet het dugfken bloij zijn plumich vel afstrypen,
Zal van gelijcken u bespringen, end niet lau
Zulx als mijn’ eijgen proij flux bij den cladden grijpen.
GhJ zult verwonnen dan strax u gevangen geven,
End hangend’ om mijn hals met beide uw armkens dicht
Verlagen mijne schouder, om met de rest van zeven
Noch kuskens onbetaelt mijn toorn te pagen licht.
Doch al dit te vergeefs, want tot straf dezer fauten,
Zal ick geen zeven dan, maer zevenmael zo veel
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U doen betaelen zaen, en met gevlochte bouten,
Om mij t’ontgaen niet meer, vasthouden bij de. keel.
Tot dat zijnd’ afgedaen de kuskens al end’ all,
Ghij b8 uw scoonhegt zult en Venus sweeren moeten,
Bereijt te zijn voortaen dit voorgenoemt misval,
Dick met gelgcke peijn voor mijn gerecht te boeten.
Het Xe Kusken.

Eenparich kussen, lief, steets mij niet greijen kan :
Geeft ghij mij kuskens vet, zulck kussen moet ic prijzen;
Nu deez’ oic drooch somwgl zijn niet te laicken, tian,
En hebben dick den brandt in menichs hart doen rgzen.
De lonckend’ oochskens oick te kussen zacht is zoet,
En d’oorzaickers zÿns quaets met huescheit te gewinnen;
Oft op zijns liefstens hals te lessen sharten gloet
En nu den boezem rijp, nu d’appelkens t’ ontginnen,
Iae deez’ met zijne mont en beetkens niet om vuggen
Te yerssen, tot men t blauw’ het wit zal zien verdringen,
Of met lipkens niet stil het spraecklijck lidt te zuggen,
En deur de voegingk tzaem d’een ziel met d’ander mingen;
Wanneer men beijde deez’ in een lichaem verghiet,
End’ vuijt twee lijven zoo Qen leven poocht te maicken,
Als t spel es op zijn best, en dat men deur verschiet
Des geests, de liefd’ in t egnd tot Venus swgm ziet raicken.
Mij zal langh, mij zal kort, mij los of clam doen sacht
Tzij ick mit kuskens u, oft ghij mij zult bejegen;
Doch als ghij gheven zult, zulck gheen van mij verwacht:
Veranderingh in deez bij ons moet zijn geplegen.
Maer wie van beijden eerst hier in zal breuckich wezen,
Die zal gehouden zijn te hooren na deez keur,
Te weten, dat zoo veel als kuskens dan gerezen
Zijn zullen onderlingh’ aen wederzg te veur,
Zoo veele soort ick zeg van kuskens hg alleene
Beghinnend’ op een nieu (o vreeselijcke boet)
Van d’aldereerst tot tlest zonder te feijlen eene
Den winner gheven sal te winst en voir zgn moe$.
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Het XIe Kusken.

sonet.
Dat ick poes al te vet, oick kussend’ al1 te veel
Conkoveletkens maick, moet ick tot meermael hooren,
Iae werd gewaerschout dick, dat in zulx de Doctoren
Van Leuven zijn ontsticht, al waert maer malle ceel.
Zal ick int zoenen dan naer ijeders mans gequeel
Mij moeten draegen, laes ; ick, die in u verloren
Zelf mij deurt kussen vijnd: iae in deez mein te smoren
En waer, oft wie ick zij, vergheten heb geheel ?
Zulx horende mijn troost, een druxen met haer lipkena
Flux mij gegheven heeft, zulx onder Venus slipkens
Mars te doen rijzen plach, en met een kort vermaen
Half lacchende gezegt : Wat ist dat ghij u stooten
Wilt aen eens ijeders klap, oft u zulx trecken aen?
Voor mijn gerecht alleen deez zaick moet zijn beslooten.
Het XIIe Kusken.
Wat ist, ghij vroukens fier, en maechdekens met eeren,
Wat ist, dat u van mij uw aenzichten doet keren?
Der Goden overdaet en stell’ ick hier niet voort,
Veel min enich manier van minnen ongehoort,
Gheen rijmen zult ghij hier getaekelt iergens vijnden,
Gheen, die sich niet met eer zoud mogen onderwijnden ,
Schoolheer te leesen veur in t school de ioncheijt teer:
Want ick hier kuskens slecht iae niet dan zoenen leer.
Dits alle mijnen theem, vrij van ingaende dingen,
Zulx een poeet betaemt voor maechdekens te singhen,
Die tot het choor bekent van Phoebus is bequaem,
Maer herwaerts keren ziet heur oren nu te zaem
Jonckvrous, en vrijsters c+oen, om dat mij bij gevallen
Een woordtgen van genuecht onnozel is ontvallen.
Loopt aen een galghe, l o o p t , ghij aelhandich gespu@
Jonckvrouwen onbescaemt wiens maechdom is van huijs
Ziet hoe veel reinder maecht ons’ Aecht haer mach verbogen,
Die liever heeft een bladt in hair text omgeslogen
J>an hondert int pampier, iae liever met een boeck
Dat slap is heeft te doen, dan met een slappe broeck.
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Het XIVe Kusken.

Wat wilt ghij mij dit montlijn root,
Waer toe deez lipkens bieden?
Lipkens, wiens vlam mij brenght ter doot ,
0 wreed’, en weerd om vlieden:
Iac harder dan een harde weer
In marmer ofte klippen.
Uw kuskens ick niet en begheer,
Noch tdrucken met de lippen.
Zoud’ ick dit keij gepoes zoo groot,
Of moddermuijlen achten,
Twelc mij zo dick brenght in den noot,
Iae bijnae doet versmachten?
Als ick tegens mijn navel heet
Mgn middelpols voel kloppen,
En, heel verwoet, van dijn nachtkleet
Doorboren al de noppen?
En dat men al mijn zeenen ziet
Deur ijdel brandt verdwijnen?
Aij mij, waer heen ? dat ghij wechvliet?
Brenght mij in swaerder pijnen.
Waer wilt ghij heen? ach troost, keert weer,
Ten zal u doch niet rouwen,
En wilt mij niet dit montlgn teer,
Om een seghxwoordt onthouwen.
Het is mij leet, en zij bereijt
T’ herroepen mijn quae taele:
Te kussen u mij zeer wel grejjt ,
Vergheeft t mij mer dit maele,
En keert weerom:- 0 niet hart thans
Als marmer zoo ick waenre,
Mair zachter dan ‘t march van een gans,
Iae plugmen van een swaene.
Het XVe Kwken.

Sonet.
Met zgn peez’ achter t’ oor de Liefd gespannen stondt ,
Van meijningh’ u een scheut te scencken ongelogen :
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Als ziend’ uw voorhooft gladt, en van zelfs t hair gebogen,
Dijn oochskens lodderlijck, uw kleijn’ en rooder mont ,
En kaecxkens wit gebloost, en Venus borstkens rondt,
Heeft zijn boogh vuijt de vuijst ter zijden neer geslogen,
En met een kijndts gelaet flux om den hals gevlogen,
Heeft duijzent kuskens dij gegeven in een stondt.
Die u van myrten tzap, met d’Indische
muscaet
Tot t diepste van de longh strax hebben aengewaeiji:
En bij de Goden al, en Venus heeft geswooren,
Dat hij voortaen niet meer u doen zoud’ enich quaet.
Ist wonder dan, dat zijn uw kuskens zoo zukaet ?
En dat men u , o wreed’, gheen liefd’ en ziet orboiren?
Het XVle Kusken.
0 ghij , die voor de scoonhegt ver
Van Phoebe zgt gepresen,
Iae helder dan de gulden ster
Des morgens opgeresen :
Geeft mij, lief, duijzent zoenkens heet,
Zo0 veel’, als onverdroten,
Geschonken Lesbia hair poëeet ,
Oft van hem heeft genoten,
Zo veel, zeggh’ ick, heilzaem‘ als ghij ,
Oft doottelgcke
swencken
Draecht int gezicht; als ons om dij
Hoops en vreez t hart doet krenken.
Geeft mij zo veel, als lieflichedts
Men op diJn lipkens swerven,
En zo veel als men weezlicheijts
Uw kaecxkens root ziet verven.
Als van vuijrpijlen in rngn zg
De Liefd geweest is stooker,
End’ hij noch heeft ,gespaert voor rng
In zijnen gulden kooker.
Zoo veel ist dat ick kuskens klam
Welck dwers deurt harte dringen,
Tot lessingh van mijn dulle vlam
Van u zou geern bedingen.
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Zo veel ist, dat ick druskens zacht
(0 alderzoeste tergenj
Met zijskens binnens monts verpacht
U ben beregt te vergen.
Doch laet , lief, deez wat vetkens zijn,
Vermengt met minnebeetkens :
Niet zonder koveletkens f&,
Niet zonder geile kreetkens:
Zulx als het geile duijfken biet
Zijn gaeijken zonder kijven,
Dan, als men t zuijde zoelken ziet.
De stuijrsche vorst verdrijven.
En steunend’ op mijn aenschijn dicht
Wilt mij deur vruntscap paijen
Doend’ her en derwaerts uw gesieht
Heel waterich verdrajjen.
Aij mij, ick swgm’, ick mach niet meer
(Zult hijgende dan spreeken)
Ten zij ghij mij deur uw geest weer
Een weijnich op gaet queeken.
Dan zal ick u met banden stijf
Met smaekelijk omarmen,
Iae clevende aen mont, als kljjf
Gaen liefelijck verwarmen :
En met een kusken langh’ en vet
Op nieuws instorten tleven,
Ter tijt dat mij den aezem met
Int zoenen zal begheven.
Ag mij, ick swijm’, ick sterf de doot ,
(Zal mijnen theem dan wezen)
Ten zij dat mij uw lipkens root
Aennemen te genezen.
Dan zult ghg mij met ziel en lijf
Wel druckelgck ontfermen,
Jae hangend’ aen mijn’ hals, als klijf
Gaen lieffelgck
verwarmen.
En met een kusken langh’, en vocht
T jong leven weer aenblaezen,
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Twelck mij strax deur uw zoete lacht
Met Hebes dranck zal aezen.
Laet ons zulx onze groene ieucht
Tot t minnespel toerusten:
Den tgt zal komen, dat gheen vreucht
Ons beijder meer zal lusten.
Laet ons dan, eer wij werden veech
Onz tijt deur lust verzaden.
Den ouderdom is onder weech
Met krenckt en doot verladen.
Het XVIIe Kusken.
Sonet.
Zulck een zoet blosken, als Aurora smorgens schout
In rooskens purperroijt , deur shemels sweet ontlooken,
Men in dijn lipkens vindt, vroech morgens, als gexooken
Ick deez heb al den nacht met kuskens menichfout.
Beschanst zij rontsom z$n met wit, recht als ontvout
Sich in eens maechs hand blanck een pensee versch gebroken;
Oft oijck een laete kers onder de rijp gedooken
Als somer ende lent blijckt teffens op een hout.
Laes, dat ick u altoos, als op heur beste maeten
End heetst uw kuskens zijn, moet met den son verlaeten.
Spaert deez blij verve doch, tot mij uw bijzijn oijt
Weerom verghun de nacht; oft zo u tuschen tijen
Raicht ijemant met zijn lel, godt geef, dat dit schoon root
Stram bleker dan mijn wang moet werden deur zijn vrijen.
Het XVIIIe Kusken.
Men meijnt, dat Venus laest eens hebbende aenschout
Uw lipkens, in een krijt van wit albast besloten,
Recht oft deur ijemants handt, en konstelijck gebout
Waer t alderrooste crael in elpenbeen gegoten,
Gezucht, end vuijt tgezicht heeft traenen laeten gaen
En met een droef gelaet deex klachreden begonnen,
Naer dat zij haer geslacht der minnen aen end’ aen
Bij een geroepen had: Wat baet, dat ick gewonnen
Eens met mijn lipkens root hier voormaels heb den prijs,
Oick wechgedragen dien, deurt zeggen van een herder,
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Int Phrygiaens prijeel , voor Iuijn’ en Pallas wijs;
Als ick thans thoochste lot moet quijten, end’ een harder
Partij gevonden heb, naer t zeggen eens poeetsP
Die voor rnu t schoonheijts loff, mij, die z$ een Goddinne ,
Derf gheven zijn Neaeer, end haer rooij lipkens steets
Wijt roemen voor de mijn: en, dat ick niet ontzinne,
Geeft u luijd wonder niet ? Tza, kunder, valt te gaer,
Valt deez poeet aen boordt, en langer ongewrooken
Mijn eer wilt laeten niet, tza van vu&pglen swaer,
Deez kokers ijdel maickt, den brandt in hem doet smooken
En met uw fackels hem tot int gebeente treft.
T is lang genouch gemalt , waer toe wilt ghij hem vieren?
Laet klincken uw geschut, der armen kracht verheft,
Doorvroet zijn borst, hart, milt, end’ ongetemde nieren,
Doch toeziet dat men haer int minst gheen hitt’en geef.
Dan loode pijlen laet deez int march zijn bevroren,
Haer aderen bekleumt, dat kouw diep in haer leef.
Het is geschiet, ick gae om uwent wil verloren,
Mijn lever smelt, oick voel int binnenste den brandt:
En t schijnt, al oft uw borst met 8s en stael beschoten,
Oft met een steenrots waer, zulx aen d’Aegaeesche
strandt
Den slach der golven breeckt, steets van de wint bestoten:
Dienz ghij mijn lijden all, en treuren hout voor boert.
Ondanckbaer : omdat ick de scoonheijt ghing vermelden
Van uwe lipkens root, en Venus heb geroert,
Komm’ ick in dit verdriet, en moet uw loff misgelden.
Hoe luttel weet ghg , och, waerom dat ghij mij haet ,
Hoe weijnitih kent ghÿ oick de macht van Venus grimmen
Als t vuijr ontstoken is. deez warsheijt stuijrs doch laet,
En met genae tot rng doet uw schoon oochskens glimmen,
End’, d’oorzaick van mijn klacht, uw lipkens bij de mijn
Eens paren wilt: opdat ghg oick van mijn quetzuijren
Een weunich voelen meucht, vugtzuijgende
tfenijn
Van deez verghifte scheut, en van gelijcke vuijren
Met ons deelachtich zijn. En wilt oick geensins vrezen
Der Goden toornichegt, oft Venus dulhegt jjet:
Want oick, zelfs over deez een vrouwelijck schoon wezen
Xck laet ons menschen staen, heeft heerscappije, niet.
( Wordt vervoZgd).
1901.
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EEN GEESTELIJK REFEREIN DER XVIe EEUW.

Onderstaand Referein is, met belangrijke varianten, door Ph,
Blommaert in druk uitgegeven in zijn bundel : Politieke balladen .
refereinen , liederen en spotgedichten der xvre eeuw, naar een gelijktijdig Hs. Gent [ 184 J. 8”, blz. 163-167. Het draagt aldaar
den datum 1577, is geteekeml L. H. M., en is gedrukt naar een hs.
eigendom der Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen.
De tekst, die hieronder staat afgedrukt, komt voor op de schutbladen van een klein 8” boekske, behoorende aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht en getiteld: Een catholic tractaet v a n d e
beelden en van het rechte gebruyck dierselfder . . . . Ghemaect en
overgestelt int Fransoys , door Renatum B. Angeuin . . . . int duytsche
nu eerst ouergheset door H. K. . . . Tantwerpen bij P. v. Keerherghen 1567.
Het gedicht kan dus 10 jaar ouder en, in dat geval, het origineel zijn van het door Blommaert uitgegevene. Het is geschreven
met een fijn schrift van het laatst der 1% eeuw. Natuurlijk motiveert dit geenszins een nieuwe uitgaaf, die wij ook niet zouden
hebben gegeven, als niet de tekst in zoo menig opzicht afweek van
dien van Blommaert. Het is trouwens bekend dat het hs. der
Maatschappij ook afschriften bevat van gedrukte stukken, zooals
op blz. 1 5 1 e n 223 wordt vermeld, zoodat ook dit Referein wel
naar een ander hs. kan zijn afgeschreven.
Wij deelen thans hieronder den tekst mede naar de lezing van
het hs. der Utr. bibliotheek, vermeldende aan den voet der bladzij,
de varianten van Blommaert.
Referein.
Ghelijck een hert durstich naer ‘s waters vleet haect
Zoo m@e sin en moet snaect, sprcect Christus ‘) idoone
Om mijn lief te verlossen van vlees en bloet naect
En te bringhen bij mij, in mijn rycke 2) schoone
1) den hrudegom. - 21I i n Jerusalem.
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Daer ick u lief aal vercieren l> met eener goudo 2) croone
Want deur mijn victorie heb ick u ghemaect herfacbtich 3,
Dus mijn amoreuse en maect u niet te noone
Al wilt des weerelts lust u overvallen crachtich
Werpt u ooghe op mij, ick bet al machtich 4,
In mijne vrijdhof wert ghij bewaert , rngn vriendinne “)
Al moet ghij hier wat lijden ick sal u traenkens sachtich
Afdwaen ende vercieren bouen een keijserinne.
Den principale gheest “) sal ick u senden inne
Om mijn rgck te beherven, tot cloeckheit u leden gheeft
Daer en wert nicmandt ghecroont dan die vroom gestreden heeft.
Mijn croone 7) eist weert, wilt vromelick strijden.
Een eewich verblijden vercrijgh dij *) daer sonder swaerheit
Alwilt u de weerelt met haer aenhanghers benijden
Betrout mij die ben den wegh ende waerheit
De weerelt sal u haten naar tscrifts openbaerheit.
Want alle rechtveerdighe heeftse oogt verknese
Maer wandelt in mjj, die g, opperste claerheitJ
Als die Samaritaon aal ick u wonden ghenesen
Ende u voeren in mijn palaijs l”) ghepresen
IJ settende aen die tafel, 11) het en aal u niet vermoeijen 12)
Daer alle vrome campioenen
sullen blijde wesen
Met ijsope der liefde aal ick u besproeijen Is)
Al eist dat strijt ende.. . . . hier groeijen 14)
Peist, hoe u lief nu victorieus in vrede leeft 1”)
Daer en wert niemandt ghecroont enz.
Des weerelts strijt en laet u niet vervelen.
Al willen u kelen Babelo voorstaenders ghierich

1) ick u vercieren sal. - 2) gulden. - 3) Mijnder victoiren hebbe ic u ghemaect
erfachtich. - 4) Weerpt u ooghen op mij, en wederstaet se crachtich. - 5) mijn
schoon vriendinne. - 6) Den geest der vroomheit. - 7) Die stadt. - 8) wert. 9) die ben. - 10) logijst. --- 11) den disch. - 12) die staet al bereet. - 13) Die
altijts ghewandelt hebben in mijn beleet. - ?4) Als den strijt ten strancxten ee schuijlt
onder mijn cleet. - 15) Opdat ghy deur my hier namaels met vreden leeft.
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Met mijn doot heb ick u verlost, ick en cans niet helen
En met mijnen naem ghemaect goedertierich,
Die poortwachteren der helle al sijnse vierich 1)
En moghen teghen u niet, wilt onder mij swaermen 2)
Wandelt int licht ick ben 3, balsemierich
Als ick u “) deur benautheit hoor crijsschen oft kaermen
Ick ben die wille 5, u altijts ontfaermen
Ick bidd’ u mijn schoone en wilt gheen wtstel useren,
Comt, ick stae in die poorte met opene armen
Die hier. vroom strijt sal namaels triumpferen
Al mach men u lichaem hier wat persequeren
D’hayre dijns hoofts sijn ghetelt, dus niet int voltreden en sneeft
Daer en wert niemandt enz.

Princelicke princesse, deur mi verheven 6)
En wilt suchten noch beven, ick en sal u niet verlaten. 7)
Gheen vreemde minnaars wilt u liefde gheven 81
Al soude u keysers en coninghen daerom haten
Betraut u alleen op mij, het sal u baten
Den strijt suldij dourcommen met grooter glorien
Ghy sult de nieye most drincken, g, soeter dan sucaten
Van mij wert hij u l”) geschoncken naer d e r victorien
Hebt mijn liefde, lief, in uwer memorien
Verciert u slaepcamer net, t’ aller stonden 11)
Al most ghij om mijn liefde commen in doots mortorien
(ontbreekt) 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En vreest vlees oft weerelt noch dhelsche honden 13)
Maar peijst hoe dat 14) tot den Vader voor u mijn bidden cleeft.
Daer en wert niemandt ghecroont enz.

1) Verblijdt u, o Sion, in mij, die morghensterre vierich. - 8) IC sel u verlichten, wilt onder mij zwaermen. - 3) Wandelt in den rechten wegh, dat bem ick. 4) Zoo saen ic u. - 5) en zal u. - 6) edel van complectie. - 7) U amoureuse
affectie en zal ic niet verlaten. - 6, En stelt gheen vremde lievers in u subjectie. 9) Drynct van den nieuwen most. - 10) Hij wert u gheschoncken. - 11) zonder
bezwaren, boven schreven. - 12) Dynct, lief, hoe dat wij hier namaels t’samen sullen leven. - ISj Om desen
14) hoe hier boven,

anxtelickenen strijdt en wilt suchten noch beven, -
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Men ziet, beide lezingen verschillen nog al belangrijk in de
voorstelling van den hemelschen bruigom, die zijne bruid uitnoodigt
in zijn kasteel haar intrek te nemen. De vermelding van de hel
ontbreekt in Blommaerts tekst, die stroever van vorm is, en welks
De 1 Ode, 12ae, e n 13de
verzen dikwijls een maat te veel hebhen,
regel van het 4de couplet wijken geheel van elkaar af in het rijm,
zoo ook de eerste en de 3e regel,
RED.

GEDICHTEN VAN J. H. HOEUFFT.

Van den bekenden dichter Jacob Hendrik Hoeufft (1756---1843),
zijn mij tle twee volgende gelegenlleidsgedichten bekend, die niet
in een bundel schijnen te zijn opgenomen.
Weet iemand nog meer dergelijke uitingen van dezen verdienstelijken vaderlander aan te wijzen?
1.

Poetae clarissimo
J.
Sepulcralem

VAN

WALRE

BILDERDIJKII

columnam

elegantissimus versibus inauguranti
Ter legi, ter lecta placent, Walraee celebrant
Quae Bilderdijkii carmine reliquias.
Non alio princeps dignus praecone poeta,
Non alia praeco materiaque fuit.
Harlemio Harlemius quem civi civis ademto,
Hunc lapidem vivens erigis ipse tibi.
Bredae 18~32.

J. H. HOEUFFT.
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D. M.
Jani Ernesti Wildeman ,
Difficillimis Patriae Temporibus per
triennium summi Bredae praefecti.
Frisia quem Natum, civem Germanus et Anglus,
Tota Ducem coluit Patria, Breda Patrem ;
Mortuus hoc Urbis (Latium nam carmen amabas)
Tristitiae Latio carmine pignus habe.
J . H . HOEUFPT.

[Door dr Jan J. F. Wap, aldus verdietscht:
,,Hulde
aan den ontslapen opperbevelhebber van Breda,
Jan Ernst Wildeman.
Hij, wien de Fries terecht met fierheid Landszoon noemde,
Germanje en Albion als Burger heeft geschat,
Heel ‘t Rijk als Legerhoofd, Breda als Schutsheer roemde,
Ontfang , nu hem de Dood ten prooi des grafkuils doemde,
In zijn geliefde Taal, dit weemoedsblijk der Stad.]
Daar genoemde generaal Wildeman 30 December 1833 overleed,
zal Hoeuflft
waarschijnlijk op dien datum zijn rouwklacht hebben
neergeschreven.

Den Haag.

M.

G. W.

HORLOGEMAKERS.

De .,Noderlandsche Bond van Horlogemakers” wenscht ten behoeve van het in wording zijnde ,,Museum
van Tíjdmeetknnde” te
Amsterdam wetenswaardigheden te verzamelen omtrent Nederl. uurwerkmakers, die zelf uurwerken vervaardigd hebbeu
en roept daartoe beleefd de hulp en medewerking in van de lezers en medewerkers van ,,De Navorscher”.
Dat er klokken in verschillende streken van ons land zijn gemaakt is algemeen bekend. Minder bekend is het, dat er ook hier
en daar horloges zijn vervaardigd. Van de hier bedoelde horlogewerken zijn reeds enkelen in het bezit vau het Museum en wel van
de volgende Meesters:
Benjamin Clerc, Amsterdam (@iay 1741.) 1).
F. Braam, Amsterdam.
J. P. Kroese, Amsterdam.
Gge J. Seitz, Deventer.
Denis Audebert , Amsterdam.
J. P. Loggen, Amsterdam.
Lamb. Vrijthoff, ‘s Hage.
Otto van Meur, Amsterdam.
J. Craset , Amsterdam.
Willm Koster, Amsterdam.
Jacob Hasius , Amsterdam,
W. van der Veen, Amsterdam.
Samuel Ruel , Rotterdam.
Barend Outkras, ‘s Hage.
Jan Henkels, Amsterdam.
l.)

daar van vervaardiging komt hoogst zeldeti op het merk voor.
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A. van Oostrom, Amsterdam.
Simon Leeuwen, Amstcrclam.
Rutgers van Meurs en Zoon, Amsterdam.
H. de Groot, Tiel.
De meeste van de hier vermelde Amstertlnmmers waren tevens
staandhorloge-makers en leefden in de achttiende eeuw. Wie weet
iets meer van bovengenoemde uurwerkmakers ?

Amsterdam.

tJ D . K E T E L A A R .

Kastbodemadressen
CU Kastbodemvullers. - Op den bodem
van de buitenste kast der vroegere dikbuikige horloges werd gewoonlijk een rond geknipt bedrukt papi r gelegd. Dit had tweecrlei
doel, namelijk om te zorgen, dat de beicle kasten, door aanvulling, beter in elkander sloten en tevens om reclame te maken voor
den horlogemaker, bij wien het uurwerk gekocht of hersteld was.
Het ,,Museum
val1 Tijdmeetkunde” van den ,,Nederlandschen
Bond van Horlogemakers” is ook begonnen cene verzameling aan
te leggen van dergelijke kastbodemadressen, die dikwijls van een
eigenaardig opschrift of zinnebeeldige voorstelling voorzien zijn.
Somtijds werden in plaats van kaatbodemadressen ook kastbodemvullers aangebracht, die een politieke meening moesten uitdrukken.
Het Museum is in het bezit van een zeldzaam stel. Op den eersten
kastbodemvuller bevindt zich blijkens het randschrift het ,,Portret
van Henderik Hooft Danielszl~.
De beminde burgervader.” De
tweede kastbodemvuller is van zijde, waarop het volgende is gedrukt:
,,Beschouw

hier,

Batavier,

Het beeld van grijzen Hooft
Wiens Edle vrijheidsmin
Door smaad nogh schimp verdooft.
Hij blijft aan Eed en Plicht
Getrouw als Patriot:
Derft hij zijn Eerstoel hier,
Hij wacht zijn Heil by God.
1787.

Amsterdam.

J. D . K E T E L A A R .

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
BUTKENS' FÄLSCHUNGEN
IN

SEJNEN

ANNALES
KRITIK

DE
UND

LA

MAISON

DE L Y N D E N .

AN T I K R I T I K

VON

BARON

ADHÉMAR

VON

L INDEN.

Als ich mich entschloss, eine Geschichte des Dierick van Lienden,
urn dessen- und seiner Nachkommen willen die Annales de la maison de Lynden von seinem Enkel Ernst van Lynden, Reichsgraf
von Reckheim, verfasst worden sind, zu schreiben, musste es mi&
klar sein, dass ein Theil der Genealogen diesem Unternehmen sich
ähnlich gegenüber stellen werden, wie sie es bei Anderen get,han
haben, zumal dasselbe die nun beinahe drei hundert Jahre andauernde Controverse über dieses Buch zum Abschlusse bringt. Es
war eben eine That die den alten genealogischen Schlendrian ganz
aus den Angeln hob. Ich musste wissen und ich habe es gewusst,
dass eine derartige Arbeit für viele ein Stein des Anstosses sein und
dass es in diesem Sinne von der ,,Kritik” behandelt werden wird.
Was vorauszusehen war, ist eingetroffen. Der erste Theil meiner
Geschichte des Dierick van Lienden ist, zum Nachtheile der Widersacher , ohne Abwartung des zweiten Theiles ablehnend und geradezu feindselig besprochen worden.
Die Einwendungen sind vielfach nur eine kräftige Aeusserung des
Missbehagens, kein Gegenbeweis. Derjenige Kritiker , welcher den
Anspruch erhebt, den überaus ungünstigen Gesammteindruck, den er
bei Lesung meiner Veröffentlichung gewonnen haben will, thatsächlich begründet zu haben, ist Herr Chevalier Camille de Borm*an.
Herr de Borman, bekannter Genealoge und Historiker in Lüttich,
hat mir mit seiner 24 Seiten umfassenden Recension in ,,De Na1901.
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vorscher” (Aflevering 3, 190 1) , den Fehdehandschuh hingeworfen ;
ich hebe ihn mit Freuden auf.
Herr de Borman scheint , ganz richtig , zu meinen , dass es Pflich t
oiner ernsthaften Kritik ist, zu prüfen , ob diese Geschichte in der
That das hietet, was sic bieten wil1 uncl sol1 : ein wahres Bilt1 üher
den Ursprung des Dierick van Lienden, und er zollt zuvörderst
Anerkennung meiner Loyalitat , meinem guten Glauben, meiner Ausdauer und meiner Mühe die Wahrheit zu erforschen, aber , sagt er,
die ganze Arbeit heruhe auf lebhafter Einbildungskraft.
Herr de Borman redet also wie ein Fachmann auf dem Gebiete
der Genealogie und der lokalen Geschichtsforschung ; dass mein
Kritiker unfehlbar in diesen wissenschaftlichen Fächern sein sollte ,
davon hat man bisher nichts gewusst. Das von mir entworfene
Bild , erklärt Herr de Borman, vermöge er weder als ein wahres
noch als ein klares und erschöpfendes Bild zu erkennen. Es
beruhe auf Einhildung , sei viel zu uuvollkommen ausgeführt in
seinen wichtigsten Partien. Es sci unheilbar verfehlt. Es bleibe
hinter bescheidenen wissenschaftlichen Erwartungen zurück, es sei
seines Gegenstandes nicht würdig. Ich hin also griindlich t o d gemacht, wissenschaftlich vernichtet.
So, glaube ich die zahlreichen abfälligen Bemerkungen meines
Kritikers beurtheilen zu mussen.
Es ist nicht das erstemal dass ich die Ehre habe mit Herrn de
Borman in Controverse zu sein, urn1 ich nehme daher die Sache
nicht so tragisch auf als welche sie erscheinen ~011.
1st ja doch gerade in dem ,,Schlüssel” zu den Fälschungen in
den ,, Annales”, etc., eine andere, nicht minder wichtige Frage zum
definitiven Abschluss gebracht worden, in welcher ich seit langer
Zeit in schroffem Gegensatze stand mit H. de Borman, mit Baron
1. de Chestret de Haneffe und mit H. Chevalier L-B. de Harenne,
und zwar im Sinne meiner Auffassung, trotz der mir von meinem
Kritiker zugeschriebenen Einbildungsmethode. Ich meine die Vaterschaft des Everard van der Marck , Bruder des Robert, für Katherina
van der Marck alias le Pollain alias van Aremherghe, erster Gemahlin des Dierick van Lienden. Meine diesbezüglichen Folgerungen
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aus dem Thatsächlichcn, Bekannten erwiesen si& als volkommen
richt&, und werden sich auch als richtig erweisen in der Frage
über den Ursprung des Dierick.
Es handelt sich nur urn etwas Geduld.
Herrn de Borman war es bekannt, dass ein zweiter Theil zu meiner
Arbeit erscheinen werde. Klugheit gebot daher von demselben Einsicht zu nehmen bevor der Veröffentlichung seiner Recension des
ersten Theiles, urn eine Blossstellung zu vermeiden. Sei dem wie
ihm wolle, H. de Borman scheint diese Vorsicht unterlassen zu
haben, sei es, dass er es nicht der Mühe werth hielt auf ein
zweites Elaborat meiner Einbildungsmethode zu warten , da er durch
Seine Kritik meine wissenschaftliche Vernichtung für sicher hielt ,
sei es, dass ihn Seine gelehrten IIerren Collegen in Lüttich zu der
Antwort an mich gedrängt haben, mir kann auf alle Fälle eine
Intliskretion nicht zu Schulden kommen.
Was sagt die Anti-Kritik?
H.. de Borman theilt meine Arbeit in sieben Abschnitte : 1. Die
Geburt Dierick’s van Lienden; 2. Die Geheimhaltung seiner Geburt;
3. Die väterlichen Sergen des Robert van der Marck; 4. Das Vermögen Dierick’s van Lienden; 5. Die Herrlichheit Othée ; 6. Die
Testament+Vollstrecker des Dierick ; 7. Das Manuscript von 1707.
Wir mussen dem Verfasser auf seinen Wegen folgen, - und ich
folge meinem Kritiker auf dem seinigen urn auch Seine Aussprüche
auf ihre Wahrheit ernsthaft zu prüfen, und auf diejenigen Punkte
meiner Arbeit, welche H. de Borman vermieden oder übersehen
hat, aufmerksam zu machen.
Mein Kritiker gibt, zu allseitiger Befriedigung den Annales de
la maison de Lynden das Zeugniss eines von Fälschungen zusammengesetzten Buches das nur mit der allergrössten Vorsicht benutzt
werden kann l), dennoch, sagt er, werde er es befragen, und ahme
damit nur mein Beispiel nach.
Ganz richtig. Aber schon Aristoteles begründete: ,,Um etwas zu
,,erkennen und zu beweisen, muss ich irgend eine selbstverständ1) H. de Borman verdammt nun die Annales, meint aber doch : , . . ,,On y rencontre
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,,liche Wahrheit voraus erkannt haben.
Ich brauche ein Licht,
,,um i m D u n k e l n e t w a s zu suchen.
Dieses Licht in dem Reiche
,,der Wahrheit sind die ersten Grundprincipien der Denkgesetze,
,,die sich durch sich selbst als wahr und zuverlässig dem mensch,,lichen Geiste darstellen. Auf diese Denkgesetze auf bauend kann
,,ich schlussfolgernd zu anderen Wahrheiten übergehen.”
Demgemäss, hätte ja, ohne die in den ,,Annales”
dem Dierick van
Lynden gegebene Biographie , meine Arbeit über dessen
Ursprung
gar keinen Sinn. Dass Ernest van Lynden , der Verfasser der ,,Annales”, die Begebenheiten im Leben des Dierick, seines Grossvaters,
kennen musste , darf mit Sicherheit angenommen werden. Die in
den entscheidenden Fällen vorherrschende Uebereinstimmung in
dessen A u s s a g e n ü b e r s e i n e n Grossvater und über die Brüder
Everard und Robert van der Marck mit den diesbezüglichen urkunllichen Nachrichten beweisen dies hinlänglich.
Diesen
wichtigen Punkt hat mein Gegner nicht hervorgehoben.
Er spricht immer nur von den ,,Compilatoren” der ,, Annales”, während
es doch in Fachkreisen allbekannt ist, dass nur Ernest van Lynden
der Verfasser derselben war. Ich habe dies zu wiederholtenmalen
in meinen Veröffentlichungen in ,,De Navorscher” über die Fälschungen in den ,, Annales” nachgewiesen.
Ausserdem
erlaube ich mir
H. de Borman auf die in derselben Zeitschrift erschienene, vernichtende kritische Correspondenz über die Annales de la maison
de Lynden aus der Urkunden-Sammlung des Herrn Chevalier M. P.
Smissaert in ‘s-Gravenhage aufmerksam zu machen. 1)
Auch fragen wir: Was würde H. de Borman fühlen und sagen,
wenn eine von ihm über seinen Grossvater verfasste resp. veröffent-_ --

des renseignements vrais, qu’on chercherait vainement ailleurs.” Also, in einem Buch
das von systematisch ausgeführten Lücken, Entstellungen , Falschungen und Verschweigungen geradezu wimmelt , wil1 H. de Borman doch noch Wissenswerthes finden.
Das ware ja eine contradictie iu subjecto. H. de Borman hat offeubar eine ,,stille
Liebe” für dieses Buch und ,,stille Wasser sind tief’.
Ich glaube, auf kein anderes Buch findet das alte Sprüchwort ,,Wer einmal lügt,,
dem g!aubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht”
ala suf die Anuales de la maison de Lynden.
1) De Navorscher, IK94, p p . 258-267.

mehr Anwendung

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

405

liche Biographie von der Kritik abfällig behandelt d. h. als der *
Wahrheit nicht entsprechend dargestellt werden würde? !
Das allgemein gehaltene Urtheil des H. de Borman über meine
Arbeit lautet dahin, dass das von Dierick van Lienden in derselben
entworfene Bild auf einer Einbildungsmethode beruhe. Es ist dies
eine Behauptung , deren Werth sich nach der Kraft des Beweises
bestimmt, den H. de Borman nun anstellt.
Wenn ein Buch über eine Familie geschrieben wird, in welchem
der Ursprung der Hauptpersönlichkeit in derselben - und d:ls ist
unser Dierick ,’ als Stammvater der sich falschlich d’Aspremont
et de Lynden nennenden Familie, zu deren Verherrlichung die Annales
verfasst worden sind - absolut unbekannt ist , muss man sein
Urtheil nach dem thatsächlichen, rechtlichen Bestande fallen. Darin
gerade liegt der Werth meiner von H. de Borman so abfallig kritisirten Arbeit, dass sie das Thatsächliche, Wirkliche und Bewiesene
bis ins kleinste hinein zur Grundlage ihrer Darstellung macht.
Durch die nur authentische Auswahl der Quellen der Geschichte
über Dierick van Lienden , habe ich von vornherein schon die
Möglichkeit einer -zuverlässigen
Schilderung gesichert. 1st es nicht
meine Pflicht, die einfachen Momente, die das Handeln der von
mir zu schildernden Persönlichkeit bestimmten , Seine Entschlüsse
heeinflusten , Seine Verantwortlichkeit milderten oder schärften, gewissenhaft in Betracht zu ziehen ?
Ich folge dem Kritiker auf seinen Wegen. Er entrollt das Bild
des Dierick van Lienden ,,d’après la methode imaginative” wie er
meint. Dierick sei wahrscheinlich auf Schloss Mussenberg, in 1497,
geboren. H. de Borman zweifelt also an dieser Behauptung. Warum?
Wei1 er die diesbezüglichen Belegstellen meiner Arbeit nicht im Zusammenhang gelesen hat. Ernest van Lynden , der Enkel des Dierick,
und Verfasser der ,, Annales” sagt auf Seite 146 dieses Buches : ,, . . Et
,,après être parvenu à l’aage de soixante et neuf ans ou enviro,
,,il trespassa en la dicte ville de Louvain le cinquiesme d’Avri1,
,,de l’an mi1 cincq cents et soixante six . . . . . , und auf Seite 325,
,, Anmerkung 2, meiner Arbeit steht , dass Seine Wittwe (Diericks)
am 11 Mai 1566, also einen Monat nach dem Tode ihres Gemahls,
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mit der Rente von Monceau belehnt worden sei. Diese beide Daten
werden die Geburt des Dierick annähernd in das Jahr 1497 setzen.
Er wurde sotnit empfangen urn das Jahr 1496. Aber, sagt mein
Gegner, Robert van der Marck wurde erst nach der Belagerung
von Erkelenz nach Geldern geschickt, und diese Belagerung habe
nicht, wie ic.11 behaupte, in 1496, sondern in 1498 stattgefunden.
Folglich sei selbst die MGgZzchkeit der in Frage stehenden illegitirnen
Vaterschaft nicht festgestellt. H i e r i s t zuvörderst zu constatiren,
dass Ernst van Lynden das Alter seines Grossvaters auf neun und
sechzig Jahre ,,OU enviro” a n g e s e t z t h a t . E r n s t war also n i c h t
ganz sicher in diesem Punkte, folgerichtig darf man die Möglichkeit nicht ausser Acht lassen, dass Dierick sechs Monate oder
selbst ein Jahr älter oder jünger hätte sein können. Doch diese
Eventualität ist von Keinem Belang für meine Bsweisführung, auch
ist letztere nicht gebunden an das Datum der Eroberung von Erkelenz, zu welcher die militairischen Operationen am 12 November
1496 1) begonnen hatten, und, als Folge derselben sich die Stadt
im August 1498 dem Herzog von Jülich ergeben musste.
Was aber hier von Wichtigkeit ist, ist die Thatsache, dass 11.
de Borman es unterlassen hat den Hauptpunkt zu betonen. Er
sagt, in sittlicher Entrüstung ,, . . . . p a r c o n s é q u a n t l a possibilité
,,même de la paternité illégitime en question n’est pas établie ,

1) Herr I. F. Byleveld , Staatsarchivar zu Arnhem, hatte die Giite Folgendes
hierüber zu schreiben: Er zijn geene rekeningeu in het Geldersch archiefdepot over
het jaar 14% betreffende Erkelens aanwezig, waaruit het opbreken van het beleg zou
kunnen worden opgemaakt.
De oudste rekening van het Drostambt van Kriekeubeek en Erkelena

(uit het door

U bedoeld tijdperk) vangt aan met Martini (11 November) 1496 en loopt tot Martini
1197, waaruit blijkt, dat de hertog van Saxen in Norember 1496 in die buurt is
geweest.
Jtem op Donrestach na Sint Mertensdage waren die vijant vur Ercleus myt xx
,,perden int branlhon dry haeff’ ind namen perde.
,,Item so nije wardonge quam, dat die Hertzoch van Sassen ind die vijant sich
,,stercken wolden ind tasten int lant, dat mijnen gnedigen heren geschreven, voirt zo
,,Gelre, zo Venlo, zo straien, zo Montfoirt ind an Thij van Merwyck, dem bodan zo
Joen gegeven IJ gl. ind 1 stuver curent.
facit . , . . . . . XxxJ st:
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depuìs 1495 aurait
,,sans compter que Robert, marib seulemenl
,,été bien pressé de trabir la foi conjug;lle” verschweigl aber, dass
Robert in Geldern eine Dame aus Geldernscher Familie geheirathet
habe. Robert war daher zum mindesten bereits in 1195 in Geldern, wenn nicht schon früher, denn die ,,Annales” (p. 220) benennen
ihn urn diese Zeit (1495) Gouverneur von Goylant l), und, wie
bekannt, hatte Ro!;ert ein unerlaubtes Verhältniss in Geldern mit
einer GELDERNSCHEN Dame, aus welchem eine Tochter, Maximiliana,
hervorgegangen ist , die Carl von Geldern, natürlicher Sohn des
Carl Egmund, Herzog von Geldern geheirathet hatte.
Aus einer anderen Urkunde ist ersichtlich, dass der Herzog Carl
Egmund von Geldern dem Robert van der Marck, im November
1497, das Amt eines Drosten von Rurmund und von Montfort verlichen hatte 2).
Diese unerbittlichen Datea beweisen,
dstss reichliche Zeit vorh a n d e n war, nicht nur für die Empfängniss eines-sondern
mehrerer Kinder. Die Existenz weiterer illegitimer Kinder des
Robert, in Geldern, ist daher nicht ausgeschlossen, habe ich ja
doch einen weiteren natürlichen Sohn , Carl , seines Bruders Everard
entdeckt 3)) von welchem selbst dem Autor der ,,Histoire de la
maison de la Marck”, der mir in betreff des Ursprungs der Catherina van der Marck alias le Pollain alias van Aremberghe auch
entgegentrat , nichts bekannt war.
Mein Kritiker hat sich in dem wichtigen Punkt über die Empfängnisszeit des Dierick an ein Spinngewebe angeklammert, das
zerfallen ist sowie man es angerührt hat !

1) Boylant liegt zwischen der Stadt Naarden, dem Ufer der Zuidersee und Utrecht;
und zwei Stunden Entfernung von der letzteren Stadt stand das befestigte Scl~loss
‘t Gooi, wahrscheinlich der Sits des Gouverneurs von Goylant.
2) Hertog Karel had inmiddels naar buitenlandsche hulp uitgezien. Om Robrecht
van der Marck te meer aan zijue belangen te verbinden, had hy dien kloeken ridder
reeds in November des vergaanden jaar, (1497) met het drostambt vqn Roermonde en
Montfort begiftigd etc. (Nyhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Belderland, p. 45 und Urkunde n” ‘230).
3) De Navorscher, 1901, p. 70. Anmerkung.

408

GIESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

Aus den obigen Daten geht mit Sicherheit hervor :
1) Dass Robert van der Marck bereits in 1495, wenn nicht
schon friiher, seinen Aufenthalt in Geltlern oder in unmittelbarer N&he dieses Landes hatte, und Gouverneur von Goylant war;
2) dass die militairischen Operationen zur Belagerung von Erkelenz am 11 November 1496 begonnen haben;
3) dass Robert, in 149’7, das Amt eines Drosten von Rurmond
und von Montfort begleitete.
Die Geburt des Dierick van Lynden muss daher entweder in den
Anfang oder in das Ende des Jahres vierzehnhundert sieben und
neunzig gesetzt werden, ganz in Uebereinstimmung mit den Aussagen des Ernst van Lynden und den urkundlichen Berichten, und
mein Kritiker ist hiermit überführt sich auf ein Terrain begeben
zu haben in welchem er nicht festen Fuss fassen konnte. Es war,
urn dessen eigene, so verschwenderisch gebrauchte Ausdrucksweise
mir dienstbar zu machen, ein Bild seiner, ausser Fassung gerathenen
Einbildungskraft, ein Kühner Anlauf urn meine Beweisführung über
Diericks Ursprung mehr weniger unhaltbar zu machen.
Ueber die Gemahlin des Steven van Lyenden-Mussenberg, deren
Vorname, na& den ,,Annales” und nach den Genealogen, Wdpurga
sein ~011, wie auch mein Kritiker anzunehmen scheint , ist zu bemerken, dass diese Behauptung weder durch eine Urkunde noc’h
durch irgend welchen Akt verbürgt werden kann. Ich habe daher
in meiner Arbeit gewissenhaft vermieden ihr diesen Vornamen zu
geben, und nur erwahnt , dass Steven eine Bronchorst geheirathet
habe, nuf Grund des, bis jetzt einzig existirenden, von mir entdeckten Aktes der diese Verbindung nachweist. 1)
Anbindend an diesen Akt ist eine Urkunde vom 13 Februar 1490,
deren Wichtigkeit mein Kritiker nicht beachtet zu haben scheint,
und die, durch das an derselben hangende Wappensiegel des Steven
van Lyenden geeignet ist, für sich allein die Genealogie der ,,Annales”
zu zertrümmern. Das Siegel zei@ ein gemeines Kreun über welchem
1) De Navorscher, 1900,

p.
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ein Turnierkraqen zu drei Latzen, und , nach Vulson de la Colombière, Science héroique, p, 77, musste der älteste Sohn des zweiten
Sohnes das väterliche Wappen mit dem Turnierkragen (lambel) zu
drei Latzen, als Beizeichen führen.
Nun hat aber Ernest van Lynden in dem in den ,, Annales” seinem
vermeintlichen Urgrossvater gegebenen Wappen, das demselben
zugehörige Beizeichen (Turnierkragen zu drei Latzen) unterdrückt ,
wei1 dur& die Beibehaltung desselben Seine Genealogie unmöglich
geworden ware. Thatsächlich ist Steven in derselben, nicht der
älteste, sondern der uierte Sohn des zweiten Sohnes, Johan van
Lyenden, Herr von Hemmen, Ritter, Erbschenk von Geldern, und
der Fulswine van Randwyck. 1)
Herr de Borman findet, zu meioem Erstaunen, einen nicht minder
ernsten Einwand gegen meine Beweisführung, in dem Umstand,
dass Dierick nicht dasselbe Wappen und denselben Namen führte
wie Seine natürliche Schwester Maximiliana.
Es handelt sich vor Allem hier urn kein Recht, sondern urn
eine Gewohnheit, nach welcher die natürlichen Kinder Namen und
Wappen des Vaters, letzteres mit einem Abzeicben führten - oder
auch nicht. Dass hier mehr weniger Willkühr vorherrschte, zumal
bei den gewaltthätigen Van der Marck, ist klar 2). Wir haben ja

1) Ob dieser

Johan den Titel einea Ritters zu fiihren berechtigt war, weiss ich

nicht, auch ist mir unbekannt, ob der Name seiner Gemahlin richtig ist , aber dass
er Erbschenk von Geldern gewesen sein 8011, ist eine Eälschwng, wie ich in De Navorscher , 1891, pp. 564-578, nachgewiesen habe.
2) Die Familienetatuten der damaligen Zeit sind

nur

eine

Zusammenfassung

der

in Familiensachen gpltenden ,,hnordnungen
und Gewohnheiten” und halten streng an
der Unterscheidung zwischen legitimen und natürlichen Kindern fest, indem es die
Rechtsfolgen
derselben normirt
In familienrechtlicher
Beziehurlg iet damit eine
wesentliche Beschrankung
des Familienrechtea
und dea Vermögensrechtea verbunden
- eine abweichende Regelung dieser Verhtiltniase gegenüber dem gemeinen Rechte in staatsrechtlicher Ileziehung ist die Wirkung die, dass nur der Nachkomme sus
einer legitimen Ehe das Recht auf d;e Nachfolge hat. Illegitime Descendenten ftihren
daher nicht notlLtuen&gerwcive den Namen des Vaters, erlangen nicht dessen Stand
und Rang, ebensowenig dessen Titel zend Wappen. Sie sind mehr weniger der Willkühr
unterworfen.
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ein naheliegendes eclatantes Beispiel hiefiir in dem der ersten
Gemahlin des Dierick gegebenen Namen. Ernst van Lynden, der
Autor der ,,Annales” und Eukel des Dierick, nennt sie Catherina
van der Marck, und spricht i h r d a s W a p p e n dieser Familie zu.
In den Akten des Lütticher Staatsarchivs wird sie genannt, Tochter
des Iean le Pollain , 1) und in dem Processe
des Dierick gegen die
Brütler Everard uml Robert van der Marck wirJ sie vom Klager,
i h r e m Gatten, Catherina van Arcmberghe, natiirliche Tochter des
Everartl van der Marck, geheissen 2). Ob Catherina das ihr in den
,,Annales”
zugeschriebene Van der Marck’sche Wappen wirklich geführt hat , kann Niemand wissen, da ein Wappensiegel von ihr nicht
existirt, ebensowenig wie von ihrem Gemahl Dierick vtin Lienden ,
dessen

Siegel

v o n al1 den auf ihn sich beziehenden Dokumenten
verschwunden sind. Auch hier mussen wir uns mit der Thatsache
beguiigen, dass nur sein Enkel ihm in den ,,Annales”
das Wappen
der Geldrischen Van Lynden zuspricht. Die Entdeckung des
Wappens des Dierick hätte ja meine mühevolle und erschöpfende
Geschichte über denselben über/Züssig gemacht, und , demgemass
auch die oberflächliche Recension derselhen clurch meinen Gegner.
Entgegen den höhnischen Bemcrkungen meines Kritikers, glaube
ich mich ganz bestimmt über die wirkliche Mutter des Dierick
ausgesprochen zu hahen, ebenso über die Ursache warum er den
mütterlichen Familiennamen führt e (,, Der Schlüssel” , etc. p. 140).
Dass ich mit meiner Enthüllung d e n Grafen uml Baronen v a n
Lynden in Holland nahe getreten sein sollte, wie H. de Borman
meint , ist kaum möglich , denn schon nach Erscheinen der ,, Annales”
schreibt der berühmte holländische Gelehrte Dr. Corn. Booth über
dieselben, unter Anderem wie folgt:
. . . . ,,Dat ick UEdt voor alsnoch geen rechtmatich oordeel
,,g&en van de Trophés de Brabant par F. Christophore Butkens
,,a” 1641 in fol0 t o t A n t w e r p e n d o e n drucken, is veroorsaeckt,
,,door dien ick tot het lesen ende examineren vaDt selve boeck
,,weynich tijts vermits myne menichvuldige occupatien, ende noch
1) D e Navorscher, 1900,

pp

339-344.

2) Ibid., 1901, pp. 63-77.
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,,minder l u s t g h e h a d t h e b b e o b fìdem a u t h o r i s n o n parum mihi
,,suspectam. Want in een ander boeck insgelijcks in fol’ tot Ant,, werpen a” 1626 gedruckt (ende geintituleert ,,Aonales de la maison
,,de Lyuden, divisées en XV livres, verifiées par chartres, tiltres,
,,recueillées par Fr. Chr. Christophore Butkens” etc.) heeft hij sich
,,soo groflyck vergeten in onwaerheden, dat ick gelove door ‘t wtgeven
,,vant selve boeck de 2rourne $eer oude ende edele familie meer
,,ondienst dan dienst geschiedt te sijn, als dewelcke, by ytler voor,,treflijck geacht sijnde, niet en behoefde haer luyster te trecken
,,uit sotlane fahulen , als hij tloorgnens
stelt, daertoe allegerende
,,een deel onbekende quanten, als pag. 37, 45, 55 etc.. . . .
und weiter
. . . . . . ,,Ende want hij in meer naevolgende syne gepretendeerde
,,hewijsstucken niet min suspect is, soo comt daerdoor niet alleen
,,des autheurs gelooff te corrueren, maer worden oock bij vele in
,,dubium getogen selfs de ware ende authentyque instrumenten in
,,dit boeck vervat. Want die onwaerheden voortbrengt, wordt niet
,,geloofdt , selfs als hy waer spreeckt.
,,Soodat door ‘t wtgeven van dit boeck den heere Grave van
,,Rechem, in wiens faveur ‘t selve geschreven is. meer ondienst dan
,,luyster betomen h e e f t , also a n d e r s i n t s s y n e o u d e , ende edele
,,familie a l t i j d t voortreffelijck b i j a l l e ende e e n yder t e v o e r e n
,,geacht was.” 1)
Dies eine Beispiel aus einer reichhaltigen Auswahl von Commentaren über die Annales de la maison de Lynden, deren Lectüre
ich meinem Kritiker und dessen gelehrten Herren Collegen in Lüttich
zu empfehlen mir erlaube, Iässt unschwer durchblickcn, dass die
Van Lynden in Holland durch meine Veröffentlichungen üher die
Fälschungen nnd Entstellungen in diesem Buche nicht nur nicht
berührt werden können, sondern, gereinigt von den Schlacken
desselben, nunmehr in historischer Treue wieder dastehen.
Der gelehrte Dr. Corn. Booth konnte natürlich nicht wissen,
mangels an Detailforschungen , dass gerade der von ihm genannte
1) De Ntworscher, 1894,

pp.

258-267.
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Graf von Rechheim d. h. Ernest van Lynden der Autor der Fälschungen in den ,,Annales”
war, dass er sein Kukuk’s Ei in das Nest
der Van Lynden in Geldern gelegt hatte zu dem ausgesprochenen
Zwecke seinen Grossvater Dierick zu legitimisiren, und daclurch in
die Lage versetzt zu werden Seine Familie durch eine Geschichte
verherrlichen zu können.
Hitte Dr. Booth die Muse gehaht diese Detailforschungen zu
unternehmen , so wäre unzweifelhaft schon damals den ,,Annales” das
Lebenslicht ausgeblasen
worden. Seine allgemein gehaltene Kritik
des Buches zu vervollständigen ist mir zugefallen, und ich glaube
diese Aufgabe mit Erfolg durchgefiihrt zu haben in mcinen zahlreichen diesbezüglichen Veröffentlichungen in ,,De Navorscher.”
p. 145. ,,Il est vraiment heureux pour l’honneur de Walburge,
,,que son fils Thierry fut agé d’aumoins un an, quand elle fit la
,,connaissance de Robert !”
Diesen
Schuss in’s Blaue macht, triumphirend, mein Kritiker uuf
Grund seiner unrichtigen Auslegung meiner cliesbezüglichen Erörterungen. Es ist wohl ein Schuss, aber einer der ihn selbst trifft!
Ich habe ohen in autbentischer Weise nachgewiesen, dass Robert
van der Marck bereits in 1493, wenn nicht schon früher, seinen
Aufenthalt in Geldern oder in unmittelbarer Nähe diests Landes hatte,
dass die militairischen Operationen vor Erkelenz am 11 November
1496 begonnen haben, dass Robert, in 1497, das Amt eines Drosten von Rurmund und Montfort begleitete, und dass demnach die
Geburt des Dierick in den Anfang oder i n d a s Ende cles Jahres
1497 gesetzt werden muss, in Uebereinstimmung mit den Aussagen
seines Enkels und den urkundlichen Berichten.
Man sieht wie luftig es ausschaut mit den Argumenten meines Gegners.
Nach dieser Kraftleistung versteigt sich H. de Borman auf den
Olymp wissenschaftlicher Höhe. Er ruft in Entziickung, bereits
siegesgewiss , aus, die Geheimhaltung der Geburt Diericks bis 1507
sei ein reizendes Beispiel meiner Einbildungskraft, und, als einzigen
Beweis für Seine Behauptung erbringt er einen - fahlen Witz,
und glaubt damit die wichtige Thatsache abgethan zu haben.
Zur Ernüchterung meines Kritikers möge diesbezüglich gleich
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constatirt sein, dass das Jahr 1507 fiir diese Begebenheit nur
desshalb angesetzt worden ist, wei1 - wie H. de Borman sehr gut
wissen musste - Ernest van Lynden, der Autor der ,, Annales”, diese
Jahreszahl als diejenige bestimmt hat, in welcher sein Grossvater
Dierick v. L. die Universität Köln betrat. l) Er verwirft somit diese
specielle Aussage der Annales, muss aber die spätere iiber Diericks
Ankunft in Lüttich annehmen, und damit zwingt er mich , die
grausame Thatsache der Geheimhaltung in dem denkbar ungünstigsten
Lichte in erneuerter Weise darzustellen.
Nicht in 1507 also, sondern in dem &4kt vom 27 Januar 1520,
durch welchen Dierick als Gemahl der Katherina van der Marck
alias le Pollain alias Van Aremberghe die Herrlichheit und das
Schloss La Rochette von Everard van der Marck & van Arenberg,
Bruder des Robert, zu Geschenk erhält, wird die Existenz des
Dierick zum erstenmal urkundlich enthüllt.
Weder die Van Lyntlen in Geldern, noch irgend ein Akt, eine
Urkunde, ein Manuscript oder ein zeitgenössisches genealogisches
Werk bezeugen die Existenz des Dierick. Durchaus, in allen wichtigen Begebenheiten seines Lebens, sim1 nicht etwa Mitglieder seiner
vermeintlichen Familie, der Van Lynden in Geldern , repräsentirt,
sondern immer nur die zwei genannten
jlrüder Van der Marck
oder Verwandte und Freunde derselben.
Jeder Unbefangene, mit Logik begabte Mensch wird unschwer
aus Obigem, im Zusammenhang genommen mit meiner diesbezüglichen
Arbeit folgern, dass ich gerechtfertigt war und bin zur Behauptung
der Geheimhaltung der Geburt Diericks bis zu dessen Einführung
in Lüttich , urn 1540, durch Robert van der Marck , oder, was
dieselbe Bedeutung hat , dass sie vor dieser Zeitperiode absolut
unbekannt war.
1) Dass diese Behauptung auch zu der Zahl der vielen verzweifelten Lügen in den
,,Annales”
gehort, beweist H. de Borman selbst im zweiten Theile seiner Recension
des ,,Schlüssels”, etc., in welchem er berichtet , dass, nuf seine Anfrage, der gelehrte
Herr Dr Herm. Keussen, Archivar des Historischen Archiv’s zu Köln, ihm mittheilte,
daas ein Dierick van Linden, urn jene Zeitperiode suf der Kölner Universitilt nicht
eingesehrieben war.
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Mein Gegner wolle mir, mit authentischen Daten, das Gegentheil
beweisen !
Nachdem H. de Borman in seiner Vertheidigung einer verlorenen
Sache mir bis jetzt in mehr advokatischer- als wissenschaftlicher
Weise entgegengetreten ist, trachtend die bisher angegriffenen
Punkte dem OJium der Lächerlichkeit preiszugeben, wird er nun,
abwechslungsweise ernst in betreff der ,,soins paternels de Robert
d e l a Mdrck”. Er sieht, in chronologischer Onlnung eine lange
Reihe stummer Zeugen vor ihm erstehen für diese ,,soins paternels”,
fügt aber gleich, zu deren Abschwächung hinzu ,,s’ils avaient la
moindre valeur” und sagt, dass ich dieselben geschickt ausgenützt hätte.
H. de Borman hat sich hier selbst übertroffen: es ist nun genau
bekannt, dass, weder ich, noch Butkens, son iern Ernest van Lynden,
der Autor der ,, Annales”, alle die in Frage stehenden Begebenheiten
seiner Familie niedergeschrieben hat, und dass ich nur auf dieselben,
in chronologische Ordnung gestellt , aufmerksam gemacht habe ,
w i e e s mein R e c h t u n d mrine Pflicht war. Dennoch stellt mein
Gegner dieselben dar, als 01) s i e s o zu sagen von mir, nur zu
meiner diesbezüglichen Argumentirung benützt worden waren.
Ernest van Lynden mussle eine ausführliche Biographie seines
Grossvaters schreiben, urn die Unmöglichkeit,
dessen Ursprung
urkundlich beweisen zu müssen, zu umgehen. Sein Grossvater ist
die Hauptpersödichkeit in den ,,Annales”, und ohne eine genaue,
dessen Ursprung gebende Beschreibung seines Lsbens hätte die
Compilirung dieses Buches keinen Sinn gehabt, ausser man hätte
dem letzteren einen anderen Titel gegeben. Ernest musste, als Enkel
des Dierick van Lienden, den Lebenslauf seines Grossvaters genau
kennen , und Seine diesbezüglichen Aussagen bilden den Ausgangszu den Fälschungen in den Annales de
punkt in meinem ,,Schlüssel
la maison de Lynden”, und , dieselben, im Zusammenhang genommen mit den thatsächlich von mir nachgewiesenenen systematischen,
zahlreichen Fälschungen in diesem Buche, ergeben die lange Reihe
gravirender Momente, die auch für den Nichtfachmann hinreichend
überzeugend sind , urn zu ersehen, daas Dierick’s Beziehungen zu
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Robert und Everard van der Marck keine normalen zu nennen sind,
und dass dieselben für sich állein genügend sind, urn zu der
Schlussfolgerung zu gelangen, dass Dierick der natürliche Sohn des
Robert van der Marck sein muss.
Aber da eine derartige Argumentirung , wenn auch noch so überzeugend, nicht genügend vollständig wäre urn der Kritik Stand zu
halten, so habe ich alle mir im Momente zu Gebote stehenden,
dieselbe bekräftigenden Beweise hinzugefügt , die das Bild in ein
einheitliches Gefüge gebracht haben, das durch die Kritik des H.
de Borman nicht nur nicht erschüttert ist, sondern jetzt erst recht
in seiner Klarheit zu Tage tritt.
Dass Ernest in den wichtigen Begebenheiten im Leben seines
Grossvaters Dierick van Lienden sich der Wahrheit beflissen hat, zei&
sich in eclatanter Weise in seinen Aussagen über die erste Gemahlin
desselben. Er nennt sie Catherina van der Marck, legitimisirte
Tochter des Everard van der Marck, und gibt ihr das Wappen
dieser Familie, während die Akten und Urkunden im Staatsarchiv
Lüttich sie durchaus entweder Wittwe des Adrien de Fraipont dit
de la Bouverie oder die Tochter des Jean le Pollain, Ritter,
heissen. Nichtsdestoweniger habe ich im ,,Schlüssel” etc. bewiesen ,
dass sie die natürliche Tochter des Everard van der Marck, Bruder
des Robert , war, trotz der gegentheiligen Bchauptungen der Herren
de Borman, de Chestret de Haneffe, und de Harenne,
Doch mein Kritiker heist die Aussagen des Enkels über den
Grossvater ,,une fantasmagorie de mauvais aloi.” Eine bequeme Art
zu Kritisiren , zumal sie auch den Leser leicht zu beeinflussen im
Stande wäre !
Ich wiederhole, was würde mein Gegner sagen, wenn man eine
von ihm verfasste ,Biographie seines Grossvaters auch in dieser Art
bezeichnen würde ? 1
Das eine der beiden authentischen Dokumente auf welche sich
H. de Borman beruft, ist in der That beinahe schon genügend urn
die intimen Beziehungen zwischen Dierick und Robert zu erklären,
denn das andere die Ernennung des Dierick zum Castellan von
Mirwart, war ja nur eine FoZge dieser intimen Beziehungen. Ich
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meine die Intervention des Robert van der Marck hei der Heirath
des Dierick mit Maria van Elderen, welche einer genauen Pracisirung bedarf, urn zu zeigen, wie leicht H. de Bormsn über d i e s e
wichtige Begebenheit hinweggleitet. Er fragt, ganz erstaunt:
,,Mais comment y intervient-il? Est-ce a titre de donateur,
,,comme sa prétendue paternité lui en imposait l’obligation? Non,
,,ce fut simplement pour offrir aux parties contractantes l’hospi,,talité de sa somptueuse demeure et l’honneur de son intervention,
,,chose si haut prisée a cette époque.” Und er ruft nun triumphirend
aus: ,,Qu’y a-t-il là d’ extraordinaire” etc.
Das wäre eine idealistische Auslegung dieser bemerkenswerthen
Begebenheit, ganz angepasst dieselbe auf gewöhnliche, wohlwollende
Gefühle von Seite des Robert für Dierick zurückzufübren , u n d
geeignet den Leser in diesem Sinne zu beeinflussen, die aber in
diesem Falle völlig ausgeschlossen ist.
Zuvörderst ist zu bemerken, dass derartige Interventionen bei Heirathen nicht nur zu damaliger Zeit, wie mein Kritiker meint , sondern
auch heute noch, vornemlich beim englischen Hochadel vorkommen
und, gegebenen Falls, sehr gesucht sind. Aber, u n d d a s i s t d e r
Hauptpunkt, nur zwischen Familien von gleichem oder annähernd
gleichem gesellschaftlichem Range, und zwar in solchen Fällen wo
e s sich urn ein Waisen-oder ein adoptirtes Kind, in Vertrelung
der uerstorbenen
Ellern handelt. Nicht nur das Haus in der Hauptstadt wird dann zur Stattfindung der Feierlichkeit selbst, sondern
auch ein Schloss auf dem Lande wird den Neuvermählten für die
Flitterwochen zur Verfügung gestellt. In einem solchen Falle müsste
jedoch immer suf Seite des Bräutigams zum wenigsten entweder
ein Mitglied seiner eigenen Familie oder ein Repräsentant dersell en
anwesend sein und den Ehe-Contract mit unterzeichnen.
Nicht eine einzige der genannten Bedingungen trifft bei Dierick
ein urn dessen intimes Verhältniss zu Robert van der Marck rechtfertigen zu k ö n n e n !
Robert war weder mit Dierick noch mit der Familie von dessen
Braut verwandt, und beide standen zudem in einem untergeordneten
gesellschaftlichem Range zu ihm. Dagegen war allertlings die erste
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Gemahlin des Dierick eine natürliche Tochter des Everard van der
Marck , Bruder des Robert, aber derartige ,,verwandtschaftliche”
Bande pflegte man dazumals, wie man es auch heute noch thut,
mehr weniger zu ignorireu. Auch, und das ist eine fatale Thatsache
für die Argumentirung meines Kritikers, werden in dem diesbezüglichen Ehe-Contract, wie es doch dazumals wie auch heute noch
eine conditio sine qua non war und sein muss, die Eltern des
Bräutigams nicht mit einer Sìlbe erwähnt, nur diejenigen der
Braut finden eine Stelle in demselben. Eben so wenig findet man
in demselben irgend welche Spur von Beziehungen des Bräutigams
zu den Van Lynden in Geldern, und doch waren, nach den ,,Annales”,
urn diese Zeit Seine vermeintlichen zwei Brüder anz Leben 1). Da
wiire es doch schicklich und angezeigt gewesen, dass sie entweder
als Zeugen fungirt hätten , oder durch irgend Jemand repräsentirt
gewesen waren. Nichts von alle dem!
Da der genaue Wortlaut dieses bemerkenswerthen Ehe-Contracts
von Wichtigkeit ist zur Klarstellung der Sachlage, und da de$sen
Text in den ,, Annales”, wie gewöhalich, gefälscht ist 21, folgt hier
unten ein Transcript desselben nach dem Originals).
1) Das Datum des Ehecontracts ist 1532, und drei Jahre später, in 1535, sol1
Dierick, nach den ,,Annales” (pp. 226, 243, 324) den famosen Theilungsvertrag mit
, und Gaspar
seinen zwei ,,Brüdern” Johan van Lynden , Ritter, Herr von MussenbeFg
van Lynden abgeschlossen haben.
2) Im Original ist das Vermögen der Marie van Elderen:. . . . ,,vyftich gulden
b f aban ts , jaerlicher end erfelicher renten , met duysent der selven gulden brabants
eyns o f f t e leggene, ende die selve in eender ganser sommen, in hueren vryen seker
gewalt te bet Helen”. . . . . . .
und Dierick wird geuannt:. . . . . . ,,dem

festen eu vroemen Diederiche van Lyn-

den” . . . . .
w&hreltd in den ,,Annales”, Preuves, p. 96, zu lesen ist : . . . . . . ,,duysent
guldens
brabants jaerlicher end erfl’e!ichen
renten mit duysendt derselven gulden brabants
vierthiendusent ende die selve in eender ganecher sommen in huere vry ende secker
ghewalt te befaelen”.
.....
und Dierick wird genannt: . . . . . . Edele ende
van Linden.. . . . .

den festen en vroemen Diederichen

3) Dirick van Linden en Marien van Rlderen.
In den namen ons heren Jhesu Christi, Maria sinder liever moeder en allen Sancten
1901.

29
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Nach al1 diesen’ thatb Ghlichen Verhältnissen , welche mein Kritiker genau kennen musste, hat derselhe die Kühnheit zu behaupten,

ende Sanctinnen der hemelscher staren, soe es, overmits ende middel der edelen welgeboeren jonckeren Robrecht den vader ende Robrecht den soene beyde graven totter
Marck ende tot Arenborch hereu totter walscher Nuwenborcht, tot Mdyrwart, t o t
Eggremont, etc. seyneu eerlicken ende godlycken hylich , in dem ons moeder die
heylighe kercke sul!ichs toelaet ende consenteert begrepen, geraempt, gemaickt ende
gesloten tusschen dem festen

en vroemen Diederiche

van Lynden, toecomenden

bruy-

gom, ter eynder, ende jouffr Marien wettighe dochter des festen ende vroemen CIoedenoels van Elderen ende jouffrou Lysbeth van Amstel eeluydeo , toecomende bruyde,
ter andere syden, i n maeten ende formen als hier nae volgt. Te weeten dat der
voerscreven Diederich hebben ende nemen sal tot eynen wettigen wyve ende bedgenoete die vurs. jouff. Maria ende die selve jouff. Maria as! wederom hebben ende
nemen tot eynen wettigen eelichen man ende hueren rechtez bedgenoete den voerscreven Diederichen. Ende des soe sal sy jouffrouw Maria met hyliche innebrengen ende
brenckt inne huers Rynts gedeelte dat huer nae allen rechten ende billichieden, als
eene wettige dochter, nae doet haers vaders ende moeders voerscreven vervallen ende
verschenen sall muegen sonder yet daervan vuyt te scheyden. Ende uus voert wes
huer van besyden aensterven ende toevallen sal. Ende der voergenoemde Diederich
der sall van stonden sen ende soe geringhe der byslaep geschiet es, die voerscreven
jouff. Marie wael en wettelich nae allen rechten nootturffen, bewysen, versekeren ende
assigneren voer huere douware ende wedoms, of alle syne erven, gereyden ende ongereyde guederen , soe wye die syn en in wat platse sy geleghen syn moeghen ende hy
nu tegenwoordich heeft ende besit, ende noch hiernaemaels in eyniger maeten hebben
ende vercrigen mocht, die somme van vyftich gulden brabants , jaerlicher ende eer-..
licher renten, met duysent der selver gulden brabants eyns aff te leggene ende die
selve in eender ganser sommen, in hueren vryen seker gewalt te betaelen, met sulcker
conditien ende voerwarden dat by alsoe en indien het gebuerde dat die voerscreven
jouffrou
Marie, dat C)od verhoeden wille, van levenden lyven totter doet quame voer
ende eere die voerscreven Diedrich huere wettighe huyshere, sonder ewigher wettige
geboerte van honnen beyden lyve gescapen achter te laten, soe sall in dien gefalle,
die selve Diedrich hebben ende behalden voer synen douwaere ende wedouwdom syn
leven lanck ende nyet forder, die voergenoemde medegave ende kyndts gedeyle soe
verre huer dat selve vervallen ende verschenen sy. Ende de* gelycken oick daertoe
die vorgenoimde verstorven ende van besyden aengevallen guederen, sonder ennighe
daer van vuyt te scheiden, alles ter guedere trouwe ende meyninghe ende sonder
argelist , ende in oorkonde ende getuygenisse der warhiet, soe hebben wy Robrecht
der vaeder ende Robrecbt der soene voerscreven onsen in segel hieran des hylichs
brieffs doen hangen, der gegeven is worden in den huyse ende saelen der voergenoemden
jonckeren Robrechts graven etc. in tegenwoirdicheyt van miester Gloert
Brans, cappelain tot Sint llartholomeus bynnen Luydick ende Josst van Dynoet,
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die Intervention des Robert van der Marck bei der zweieen Heirath
des Dierick van Lienden erkläre sich auf ganz natürliche Weise
durch die Dienste welche Steven van Lienden, der Jater” des
Dierick, ihm in Geldern geleistet und sein Interesse für dessen
Sohn erweckt hätte, ganz vergessend,
dass der Ursprung des
Dierick nur durch meine Beweisführung überhaupt verstäldlich
gemacht werden kann. Und, selbst wenn die erwäbnten Dienste
der Wirklichkeit entsprechen würden, was zu beweisen H. de Borman
unterlassen
hat, so würde diese Thatsache meine Behauptung über
den Ursprung des Dierick mit nichten beeinflussen können. MiLn
könnte, dann mit mehr Recht sagen, dass Robert seinen mächtigen Einfluss im Hause des Steven awserdem noch zu seinen
persönliche,a
politischen Zwecken ausgebeutet hätte, tlenn cler Enkel des Dierick sagt in den Annales (pp. 191. 210. 228)) dass
der intime Verkehr des Robert van der Marck in Mussenberg, und
die freundlichen Gesinnungen desselben für Steven van Lienden ,
nicht auf politische Ursachen , sondern nur auf freundschaftliche
und verwandtschaftliche Beeiehungen zuruckzufiihren seien.
So viel über die ,,affection paternelle” welche mein Gegner mit
einigen abfälligen , oberflächlichen Bemerkungen abthun zu können
glaubte.
Es folgt nun dessen Kritik über das Vermögen des Dierick van
Lienden. H. de Borman hält meine Behauptung, dass Dierick
während seiner Ehe mit Catherina van der Marck alias le Pollain
alias van Aremberghe keine Activa, sondern ziemlich bedeutende
Passiva aufzuweisen hatte, nicht für gerechtfertigt, und, als Beweis
hiefür, sagt er dass Catherina aus ibrer ersten Ehe in vortheilhafter
Weise dotirt gew,esen sei, und fragt, ob es nicht offenbar sei,
Johan van Stenart ende franc

Polly,

als getuggen ende myns notarijs

hieronder ge-

scrcven inden iaer svc ende twee en dertieh des twintichst daigs van junio.
Approuvees & mieses en warde ces presentes convenanches par les propes cognissances , loyances et rattiffications,
tant dudit Dirick de Linden mariet, comme de
damoieea Robert 61 legitime de damoisea Robert, cornte de la Marck et darenbergh,
partie faiaant pour Zadite mariee lan xvc et XXXIJ, ie IIJC jour de julle.
(Staatsarchiv Lüttich, Register 1530-,1534-a 257 Bd. 84, fc IIC XXVJC).
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dass diese Giiter, wenigstens zur Nutzniessung in der zweiten
Heirath Verwendung gefunden hätten , und stiitzt sich hier auf
einen gerichtlichen Beschluss vom 16 Oktober 1530, nach welchem
Dierik van Lienden die Nutzniessung der der Catherina und dem
verst. Adrien de Fraipont, ihrem ersten Gemahl, verliehenen
Güter zugesprochen wird , und H. de Borman fragt weiter. . . . .
,,ne devait-il pas tout au moins jeter un coup d’oeil sur la fortune
presumée de ses paronts?” . . . . .
Fürs erste scheint meines Gegners Frage auf Grund des diesbezüglichen Stützpunktes, in theoretischer Beziehung plausibel zu
lauten, aber in der Wirklichkeit verhielt es
Meinem Kritiker scheint es nicht bekannt
Dierick bereits in 1523 trachtete das Haus
Seine Gemahlin zur Nubzniessung hatte, für

sich ganz anders.
gewesen zu sein, dass
von Mathival, welches
sich selbst zu erwerben.

Catherina hatte aus erster Ehe drei Söhne und mehrere Töchter.
Ein jeder der Söhne hatte ein Drittel von Mathival, ein Drittel
einer Wiese , genannt Merlar, und ein Drittel der anderen Güter
welche Adrien de Fraipont ehemals in Boverie besass, geerht, und
am 13 Juli 1529 verkaufte Andriane, einer der drei Söhne, seinen
Theil an seinen Stiefvater Diederik Vanderlinden urn 500 Goldgulden. 1) Die Nutzniessung sus den Gütern der Catherina aus
ihrer ersten Ehe miissen daher sehr dürftiger Natur gewesen sein,
angesichts der Thatsache, d a s s a u s dieser Ehe drei S ö h n e u n d
mindestens zwei Töchter vorhanden waren die alle versorgt oder
betheiligt zu werden hatten.
Zum zweiten Punkt geniigt es zu sagen, dass ich auf pp. 346-352
des ,,Schlüssels”
etc., nachgewiesen habe , dass die Behauptung der
,, Annales”
von einem elterlichen Vermögen das Dierick sus Geldern
erhalten haben sol1 eitel L u g und T r u g s e i . Es war daher kein
Grund vorhanden ein fingirtes Vermögen in Betracht zu ziehen.
H. de Borman spricht ferner in der Anmerk. 2, p. 148 von
drei Söhnen des Steven van Lynden, bleibt aber den Beweis schuldig

1) Staatsarchiv

Lüttich,

Boverie Ed. a“,

p. ti.
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für die Existenz des dritten Sohnes. Es sind nur zwei Söhne urkundlich bekannt.
Ich habe nur einen kleinen zu meiner Arbeit nöthigen Bruchtheil der in meinem Besitze befindlichen Transcripte von Akten und
Urkunden über Dierick van Lienden in dem ,,Schlüssel” etc., veröffentlicht,
um die Arbeit nicht unnöthigerweise zu vellängern ; da
.
clieselhen aber meinem Kritiker nicht genügend üherzeugend zu
sein scheinen , sei es gestattet noch folgendes über Dierick zu
berichten.
In 1523 begannen wieder die Processverhanllungen des Toussaint
Delle Vaulx. Am 17 März wurde Fredrich (sic) van der Linden,
Repräsentant, als Bevollmächtigter seiner Gemahlin, des verst. Andriane de Fraipont vor dem Gericht in Boverie angewiesen eine
am vorhergehenden
St. Andreastage verfallene, auf Mathival belastete Rente, von welcher die Wittwe des Adrien de Fraipont
die Nutzniessung hatte, während die H6lfle des Besitzes seinen
minderjährigen Kindern mannlichen Geschlechtes gehörte, zu
zahlen 1).
Zu gleicher Zeit legte ein anderer Glaubiger, Hubin de Fanchon,
eine gerichtliche Belangung gegen Mathival ein, und wurde in Folge
dessen die Beschlagnahme dieses Gutes am 4 Dezember vor dem
Gerichte in Boverie verkündet 2).
Man vergleiche nun die von mir auf pp. 347 und 348 berichteten
Passiva des Dierick mit dem eben gesagten und den ihm gegebenen
Activa, und man wird billigerweise zugeben mussen, dass meine
von H. de Borman beanstandete Behauptung vollauf gerechtfertigt
ist , und dass der letztere einfach mit den Zahlen zu spielen
beliebte.
Uebrigens widerspricht H. de Borman sich selbst in der Frage
über das Vermögen des Dierick in einem Schreiben an mich vom
1 Oktober 1896. Dolt steht, unter anderem , folgendes . . . . . . . .
,,Thierry de Linden n’avait pas de fortune dans son contrat de
1) Staatsarchiv Lüttich, Boverie, Bd. a3,
2) Ibid. Boverie, Bd. a’,

p.

64.

p.

47.
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,,mariage avec Marie d’Elderen il ne fait qu’un apport insignificant.
,,D’où lui est venu sa fortune subite? 11 serait interessant i eet
,,égard de connaître le testament du comte Everard de la Marck ”
Dies genügt zur Kennzeichnung der Art unll Weise wie H. de
Borman meine gründliche und die Aufgabe erschöpfend behandelnde
Arheit zu kritisiren beliebt
5. Die Herrlichheit Elch oder Otheé. Ganz meinen Vermuthungen
entsprechend, haben sich die kritischen Bemerkungen über diesen
Punkt gestaltet. H. de Borman schwelgt förmlich in Wonne sich
ganz in seinem Elemente zu finden.
Er besteigt sein Schlachtross
und, mit dem ersten S t o s s , h e b t e r mich aus dem Sattel - nach
seiner Einbildungsmethode. Er schlägt wahrhaftige Purzelbäume
über den Triumph seiner ,,Kritik.” Ich lasse ihm diese kurze
Freude, bin ich ja doch überzeugt, dass es meinem Kritiker in
dieser Frage eben s o gehen wird, wie in derjenigen über den
Ursprung der Catherina van der Marck alias le Pollain alias van
Aremberghe, in welcher er mir, mit seinen gelehrien Herren Collegen in Lüttich in derselben Weise entgegengetreten ist, und doch
.
schliesslich nachzugeben hatte !
Es ist ein farbenprächtiges Feuerwerk das H. de Borman in
betreff Otheés aufsteigen lässt, ganz dazu angethan den Leser zu
blenden, aber , unter dem Flammen und Glittern desselben übersicht e r g a n z , dass die Beweise und Erörterungen welche ich in
dem ,,Schlüssel” etc., erbringe , nur zur b’ekräftigzcng
der Aussagen
des Ernst van Lynden, Enkil des Dierick, dienen, daher nicht als
allein für sich dastehende Beweise angesehen werden dürfen. Diese
Aussagen über seinen Grossvater und dessen Beziehungen zu clen
Brüdern Everard und Robert van der Marck, sowie die Berichte
über Seine eigene Familie, sind der einzige Theil der ,,Annales”
welcher mehr weniger auf Wahrheit Anspruch machen kann, und
der erdrückende Beweise liefert für den Ursprung des Dierick,
wenn dieselben aufmerksam und im Zusammenhange gelesen
werden.
Doch, besehen wir das brillante Feuerwerk meines Kritikers etwas
näher.
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Ich war mir bewusst, und ich habe es auf Seite 378 des
,,Schlüssel” etc. ausdrücklich gesagt , dass der Kauf resp. der Verkauf,
in betreff des diesbezüglichen Aktenmaterials nicht vollständig
sei , iodem gerade einer der wichtigsten Akte, derjenige über die
,,sentence definitive” des Erzbischoffs von Köln nicht mehr aufzufinden war, wei1 die Lehusakte der Erzbischöffe von Köln aus der
Zeitperiode 1544-1550 verschwunden sind.
Aber die Art und Weise wte Dierick und warum er iu den
temporären Besitz der Herrlichheit Othée kam, schien mir ein
würdiges Seitenstück zu sein zu dessen ,,Erwerbung”
von La
Rochette, 1) ganz dazu angethan urn den Leser des weiteren aufzuklären über die eigeathümliche Position welche LJierick einzunehmen
gez wungen war.
Es s6i hier nur die Stelle erwähnt, wo Pilipp van Hamal dem
Dierick van Linden yor dem Grossen Rath in Mecheln vorwirft
dass er (Dierick) ihm eine Herrlichheit verkaufe die ihm nicht
qehöre 2).
Die interessanten und formalen Erörterungen des H. de Borman
über den in Frage stehenden Kauf untl Verkauf yon Othée, köonen
wohl die zwischen ihm und mir’ entstandene Controverse verlängern,
aber meinen Beweis über den Ursprung des Dierick zu erschüttern
vermögen sie nicht.
Uebrigens , auch hier ist mein Kritiker überraschend oberflächlich.
Er sagt auf Seite 150 . . . . ,,ni dans ce contrat, ni dans les actes
,,dont nous aurons à connaître plus loin, il n’est jamais question
,,du château d’othée” etc. . . .” und er möchte daher über diesen
Punkt genaues wisspn.
Dies ist bemerkenswerth , denn in dem Contrakt den H. de
Bormtin selbst anruft, und das väterliche Erbtheil theilweise nach
demselben berichtet, steht, nach Aufzählun; dieses Erbtheiles wörtlich :
,,Sensuivent les biens venant de par Mademoiselle la mère. Premier,
le chesteaulx, vivier , jardin, vignobles , preis , terres , terraiges ,

1) De Navorecher, 1901, pp. 63-77.

2) Ibid. 1900, p, 375.
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triech , eens , rentes et chapons, vallant ligge par an bien cent
florins . . . . . 1)
Auf Seite 152 fragt mein Kritiker : . . . . ,,Mais quelles sont ces
influences , quels sont ses amis?” . . . . Darauf wiederhole ich meine
diesbezügliche Behauptung : Es waren Everard van der Marck uud
dessen
Bruder Robert, dann Everard van der Marck, Prinz-Bischoff
von Lüttich, und dessen
Nachfolger, Cornelius van Berghes, deun
Diericks Lehnbekenntnisse, in Gruntlbezitz und Aemtern bestehend
,
beziehen sich, ausschliesslich nur auf die genannten Herren. Wie
es in solchen Fällen gebräuchlich, so ist auch hier die Protectiou
der Van der Marck eurückbeziehend und fortlaufend. Wenn daher
H. de Barman hämisch andeutet, dass EverarJ vaxì der Marck seit
1531, uncl der Cardinal van der Marck seit 1538 nicht mehr am
Leben waren, so wiederholt er Thatsachen, die ich selbst in dem
,,Schlüssel” etc., 2) erwshne; ich habe nur den stylistischen Fehler
gemacht ,,sind” a n s t a t t ,,waren” zu schreiben. Der Akt sagt ausdrücklich ,,meinen herrenn” d. h. er hezieht sich auf mehrere
Lehnsherren.
Für mich war in der Angelegenheit Othée die Frage massgebend:
Sol1 ich in der Kette der Begebenheiten zur Bekräftigung der Aussagen des Ernst van Lynden über seinen Grossvater, den charakteristischen , temporären Besitz desselben von Othée in Folge der’
Unvollständigkeit des auf denselben sich beziehenden Aktenmateriales übergehen , oder nicht. D e n n d e r ,,Schlüssel” e t c . , i m
Zusammenhang aufgefasst mit meinen zahlreichen Veröffentlichungen
über die Fälschungen in den ,, Annales”, und mit den Aussagen von
dessen Autoreiiber seinen Grossvater, waren, auch ohne die interessante Episode von Othée, vollständig genügend gewesen, zu einem
positiven Schluss über den Ursprung des Dierick zu gelangen.
Ich habe aber das erstere vorgezogen, da ich es nicht für ganz
unmöglich hielt , die in dieser Angelegeheit fehlenden Lehnsakte

1) Es handelt sich hier wohl urn das Schloss Othée, der Akt bezeichnet keine
andere Lokalitat. Die Herrlichheit kam somit von der Familie Strail , uud das Schloss,
von Catherine de Seraing.

2) De Navorscher, 1000,

pp.

382 & 329.
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der Erzbischöffe von Köln doch noch schliesslich entdecken zu
können, und ich habe diesen Entschluss in keiner Weise zu bereuen.
Dennoch
ruft mein Kritiker schliesslich im Brustton selhstgenügsamer Gelehrheit triumphiren 1 aus: ,,M. von Linden a si bien
,,compris l’importance de cette dernière o’)jection (Erwerbung von
Dormael) , ,,qu’il essaie timidement de la réfuter d’avance
etc. etc.
In Wirklichkeit aber bestätigt H. de Barman hiedurch abermals ,
bewusst oder unhewusst, meine Behguptung, dass Dierick van Lienden ein väterliches Verrnögen nicht besessen
hat, 1) wie auch aus
dem Ehecontract zwischen Dierick und Marie van Elderen hervorgeht,
dessen Inhalt meinen Kritiker, wie oben erwähnt , zu der Frage
veraulasst, woher er (Dierick) den n das plötzliche Vermögen erhalten haben könne!
,,Es hiesse ,,F:ulen nach Athen tragen” wollte man sofort meinem Kritiker auf allen seinen Wegen folgen, um die Tendenz seiner
Vertheidigung der ,,Annales” und derjsnigen Familie für welche dieses
Buch von derem Ahnen Ernst van Lynden s. Z. geschrieben wortlen
ist , klarzulegen. Die Zeit is hier, wie in Allem die beste Lehrmeisterin.
Vorderhand genügt mir die Ueberzeugung, dass ich die in den
,,Annales”
aufgestellte Genealogie für alle Zeiteu zertrümmert habe.
Wenn ich die Brsprechung der Antwort des H. cie Borman an
mich fortsetze , so geschieht es bloss zur Ehre der Wahrheit, aus
Liebe zur Gerechtiglteit.
In betreff der Testamentsvollstrecker des Dierick sagt dessen
Eukel, Ernst van Lynden , ausdrücklich, dass Gerhard van Groesbeeck, Dechant und Kanoniker an der Kirche zu St Lambrecht in
Lüttich , und Willem van Elderen, Herr von Goedenoels-Elcleren ,
die Vetler seines Grossvaters waren, und, als Einnehmer des Bischoffs
von Lüttich muss Dierick den ersteren auch persönlich gekannt
haben, u n d d i e s e Verwandtschaft
war in erster Linie der Grund
warum Diericks Wahl auf diese Persönlichkeit gefallen ist. Dass
man bei Auswahl zu solchen wichtigen Aemtern zverst nuf Ver1) De Navorscher 1900,

pp.

426

.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

wandte sein Augenmerk richtet, ist sicher. Ebenso sicher ist, dass
man hei Ermangluog von solchen auf die Wahl einer in hoher
Stellung sich befindlichen Persönlichkeit von tadellosem Charakter
greift. Dass aber dies letztere der ulleinìge Grund war zur Auswahl des Gerhard van Groesbeeck, und dies in so entschiedener
Weise behauptet, dazu gehört die Kühnheit meines Gegners, der
zu meinen scheint, das geflügelte Wort ,Roma locuta , causa
definita est” gelte auch für Seine Entscheidungen.
Es wäre weit mehr am Platze gewesen wenn H. de Borman die
Leser über die Gründe aufgeklärt hätto, warum Dierick keinen
seiner ,,Brüder” oder doch einen seiner ,,nächsten Verwandten aus
Geldern” zu Vollstreckern seines Testamentes gewählt habe !
Das Testament des Dierick in den ,,Annales” ist nur ein Auszug
des Originales, das, charakteristischer ’ Weise, auch verschwunden
ist. Da der Text desselben daher nicht vollständig ist, so konnte
Ernest van Lyndeo alles was ihm beliebte unterdrücken oder hinzusetzen , wie er es in dem Ehecontrakt seines Grossvaters, und
an unzähligen Stellen in den ,, Annales” gethan hat. Im Testamente
hnt Ernest die Worte: ,,nos cousins” unterdrückt, währeml dieselben
in der Biographie des Dierick eingeschaltet wurden. Wäre dies
letztere nicht vielleicht durch Butkens geschehen, der wahrscheinlich
das Original in Hänclen gehabt haben könnte. Dieser lapsus calami
der zur Enthiillung
der Fälschungen in der von Ernest van Lynden
verfassten Genealogie führte, war vielleicht auch der Grund warum er
sein Buch nach vollendetem Druck nicht der Oeffentlichkeit übergab.
Und diese Verwandtschaft des Dierick zu Gerhard van Groesbeeck beliebt mein Kritiker e3 bagatelle zu behandelo !
Wenn H. de Borman eine Behauptung als für ,,absolument certaiu”
hinstellt, ist es für mich immer eine Anspornung der Sache genauer
nachzuforschen , und so war es auch mit der Maria van Groesbeeck , Gemahlin des Willem van Elderen, von welcher er behauptet‘
sie sei die Nichte des Bischoffs Gerhard van Groesbeeck gewesen,
‘also eine Tochter eines seiner Briider. Ftihne, Bd. 1, p. 119 gibt
dem Gerhard v. Groesbeek füuf Geschwister, drei Brüder und zwei
Schwestern. Sein Bruder Johan, Herr zu Hoemen, Gemahl der
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Sophie van Stommel, hatte wohl eine Tochter namens Maria, aber
dieselbe heirathet einen Adolf von Mervelt; auch eine Schwester des
Bischoffs fiihrt den Namen Maria und sie heirathet einen N. v. Ei1
zu Rechtern, aber eine andere Marie van Groesbeeck iut iu der
genannten Genealogie nicht zu fiolen. Wer sind also die Eltern
der Maria v. Groesbeek, Gemahlin des Willem van Elderen ? Vielleicht ist H. de Borman in der Lage diesc Fragd zu beantworten.
Wenn nicht, so stehen wir abermals vor einer Verdacht erregenden
Schwierigkeit. Ich habe den Fehler gemacht diese Marie van Groesbeeck in dem meiner Arbeit beigefügten un 1, wie ersichtlich , auf
authentischen quellen beruhenden genealog. Fragment der Van
Groesbeeck einzuschalten, da ich sie irrthümlich mit der in den
,,Annales” genannten Marie van Groesbeeck identificirte.
Die Verbindung zwischen einem Van Groesbeeck und einer Van
Lynden wird von Lefort erwähnt.
Ganz gewiss,
die Veraippung der Vollstrecker von Dierick’s
Testament mit den Van der Marck ist nicht von grosser Wichtigkeit, aber ich muss immer wiederholen, dass al1 die erwähnten
Begebenheiten die von Ernst van Lyoden in den Annales berichteten intimen ‘Bezichungen seines Grossvaters zu den Brü lern
Everard und Robert van der Marck verständlicher machen.
Mein Kritiker sagt weiter: . . . . . ,,Il est faux, comme l’affirme
,,l’auteur, qu’il y eut entre lui (Willem van Elderen) et les la
Marck la moinlre alliance , 14tarde ou autre etc. etc. . . . .” er
verschweigt aber, was ich doch ausdrücklich betone, dass Godefroid van der Marck selbst ein Bastard Abkömmling war (von
Godefroid van der Marck und einer natiirlichen Tochter des Balduin van Mendersdorp, Herr von Montjardin). Dessen Wittwe, und
Margaretha van Horion, war, wie mein Kritiker sagt, nur eine
Cousine des Conrard van Horion, welcher, in 1525, die natürliche
Tochter des Everard van der Marck, Bruder des Robert, heirathete.
Dasselbe behauptete ich. Aber, heisst man denn das nicht versippt
sein mit Bastard-Verhältnissen, urn nicht verwandt zu sagen, da
dieser Ausdruck nur bei legitimen ehelichen Beziehungen angewendet wird ?
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Schliesslich muss ich betonen, dass meine diesbezügliche Behauptung dahin geht, dass ich Willem 111 oder Willem IV van Elderen
mit dem Testamentsvollstrecker gleichen Namens identificire, allerdings aber dem Willem, Gemahl der Marie van Groesbeeck, den
Vorzug gegeben habe, wei1 er jünger war.
Mein Kritiker ist im höchsten Grade ergötzt über die Art und
Weise meiner Identificirung der beiden anderen Testamentsvollstrecker: den Doctoren der Rechte Eingebert de Boumelle und
Tignagel , und, er selbst macht aus ihnen, ohne weiteren Beweis
\ als dass zwei Doctoren der Rechte dieses Namens zur Zeit d e r
Verfassung des Testaments einer grossen Berühmtheit sich erfreut
haben, aus dem ersteren, Elbert de Leeuw de Bommel, und aus
dem zweiten Reiner Tengnagel von Arnhem, und sngt, ,,ce s o n t
évidement eux qui recurent le mandat d’exécuteurs testamentaires.”
Das Uebrige ii.~,erl&sst H. de Borman der Einbildungskraft des
Lesers ! Es ist ja möglich, d a s s d i e b e i d e n Herren mit den im
Testament genannten identisch sind, aber , wer würde die Kühnheit
haben, diese Vermuthung meines Kritikers als Beweis der Authenticität seiner Behauptung hinzunehmen? Er selbst gewiss nicht!
Reiner Tengnagel von Arnhem ist jedenfalls verwandt mit dem
von mir erwähnten b’illem Tengnagel, und auch mit der Alexandrine
Tengnagel, Gemahlin des Adolf bon Cleve, natürlicher Sohn des
Johan 1, Herzog v o n Cleve Graf van der Marck.
In den ,,Annales” kommt nur der Name der Familie, nicht van
Bommel, sondern van Bemmel ver, so namentlich derjenige des
Arnold van Bemmel bei der in 1525 stattgefunden haben sollenden
,,Theilung der Güter” zwischen Dierick und seinen vermeintlichen
beiden Brüdern, und in der Urkunde vom 13 februar 1490 verkauft
Gosuin van Bemmel den Brienenshof an Steven van Lynden, Gemahl
der N.. . van Bronckhorst , vermeintlichem Vater des Dierick.
Ich war daher gerechtfertigt in Dr. Eingebert de Boumelle ein
Mitglied der Geldrischen Familie Van Bemmel zu erblicken.
Die, wenn auch nicht wichtige, mehr oder mindere Versippung
der beiden genannten Herren mit den Van der Marck, durch
illegitime Beziehungen , bleibt daher doch Thatsache. Uebrigens, die
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Zukunft wird lehren, dass mein Kritiker den Grundton meines ,,SchlUsseis” etc., zu den Fälschungen in Jen ,, Annales” nicht in seiner Tiefe
erfasst hat, oder nicht erfassen wollte , sonst würde er nicht über
manchen wichtigen Punkt in demselben so leichtcn Schrittes hinweggegangen sein. Es sind Punkte die iiberhaupt nicht zu widerlegen
sind. Und, sollten über dieselben weitere archivalische Forschungen
angestellt werden, so könnten sie nur zu deren Bestätigung
dienen.
Mein Gegner schliesst Seine Recension meines ,,SchlUssels” etc, zu
den Fälschungen in den ,, Annales”, inclem er das Fiillhorn seines
billigen Spottes , der wahrscheinlich au&, nach seinem System,
wissenschaftlich sein ~011, über das zu Ende der Arbeit, unabhängig von derselben, eingeschaltete Manuscript von 1707 ausschüttet.
Hier ist zuvörJerst
zu bemerken, dass dieses Manuscript eben
so viel oder eben so wenig actuellen Werth besitzt als jedes andere
Manuscript dieser Art , wie ich auch angedeutet habe, aber ich habe
es sus mehreren in meinem Besitze befindlichen Manuscripten über
die Van Lynden ausgewählt, wei1 dasselbe insofern Wichtigkeit erlangt,
als dessen anonymer Verfasser ausdrücklich
betont, dass er nur
dasjenige üher die Familie Van Lynden niederschreibe was ihm
persönlich bekannt sei. Er muss also die Mehrzahl der zeitgenössischen Mitglieder der Familie gekannt haben. Seine Genauigkeit in den Einzelnheiten über die Heirathen in der Familie beweist
dies hinlänglich , uad die einfache, offene Schreibeweise desselben
scheint mit Sicherheit darauf hinzudeuten dass er kein professioneller Genealoge war.
Ueber die Thatsache, dtiss der anonyme Verfasser dem Steven
van Lynden den Vornamen Philipp gegeben hat, war ich eben so
überrascht wie mein Kritiker, aber dies durfte mich doch nicht
abhalten das interessante Dokument meiner Arbeit, als indirecte
Bekräftigung derselben beizufügen, zumal mir , mehr wie jedem
anderen Genealogen bekannt ist, dass die Abstammung des Steven
mehr weniger eine terra incognita ist, indem über denselben bis
jetzt nur die zwei von mir entdeckten, in dem ,,Schlüssel” etc.,
erwähnten Urkzsnden bekannt sind. Die Bestände der Staatsarchive
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von Arnhem, Utrecht und Nymegen geben keine Aufschlüsse über
dessen Existenz , und dieses Dunkel das über diesem Steven van
Lynden vorherrscht, macht es doppelt angezeigt dem obgenannten
Manuscript Aufmerksamkeìt zu schenken.
Ich fasse das Resultat der bisherigen Prüfung der Antwort meines Kritikers au mich zusammen.
Dass ich iiber den Ursprung des Dierick ein zweifelhaftes Bild
entworfen habe, ist von M. de Barman nicht bewiesen worden.
Durch die Besprechung seiner Beschwerden hat sich ferner ergeben,
d a s s d i e meisten Punkte die M. de Borman beanstanlet hat, vollkommen richtig sind, dass M. de Borman’s Vorwürfe lediglich aus
dem leidigen Individualisiren einzelner Punkte, a u s d e r Nichtbeach tung verschiedener Factoren, aus der einseitigen Auffassung
meines ,,Schlüssels” etc. hervorgegangen sind.
Ich habe im Vorausgehenden den ersten Theil der Kritik des H.
de Borman in seinen Hauptpunkten der Prüfung unterzogen. Nichts,
gar nichts von Wichtigkeit hat sich als stichhaltìg erwiesen.
Zur Aufklärung der Leser über die LGstungsfäbigkeit meiues
Recensenten ist es nicht nöthig sogleich alles zu sagen, was über
die Recension gesagt werden kann. Vorderhand erachte ich es für
überflüssig.
Es mag genügen, die von meinem Kritiker in Anspruch genommene und so stark betonte Wissenschaftlichkeit seiner Recension
einer näheren Beleuchtung ausgesetzt zu haben.
E s g e h t eben d e m H . de Borman in dieser Angelegenheit wie
d e n meisten Menschen die über den einen oder anderen Gegenstand desshalb falsch zu urtheilen pflegen, wei1 sie die Lage der
Dinge, ihre eigene Stellung, ihre Mittel und die Sache selbst nicht
von allen Seiten untersuchen und beurtheilen.
Der Dierick van Lienden ,,d’après la méthode imaginaire” ist
somit in Seine volle Wirklichkeit zurückgekehrt als natürlicher
Sohn des Robert van der Marck & van Arenberg, und es wird
nun meine Aufgabe sein, in einem zweite Theile, den Dierick van
Lienden , ,,d’après la critique historique” zu u n t e r s u c h e n , u r n ZU
sehen ob mein Kritiker in dieser Methode glücklicher ist.
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Bloys van Treslong. -- In ,,Oud-Holland” hl. 91 , 218, 249 ,
271, jg. 1888, wordt mehling gemaakt van Anna Treslong, die
dikwijls op ‘t Slot te Muiden kwam en deel uit maakte van den
Muiderkring. Weet iemand wie daarmede bedoeld is ? Zou zij
kunnen zijn Anna de Hartoghe van Valkenburgh, die 16 Dec. 1633
te ‘s Gravenh. huwJe met Willem van Bloys geseyt Treslongh ?
Daar haar man in 1639 f- voor Duinkerken, is zij in 1643 weduwe,
als hoedanig zij in den Muiderkring voorkomt. Dat zij in lG43
nog leefde bewijzen eenige acten waarin zij als getuige voorkomt
en een proces (zie Sententiën Hof v. Holland 1642 n” 118). Zij
wordt voortdurend Treslong genoemd, evenals haar echtgenoot
en verdere familieleJen alleen van dien naam zich bedienden,
waarloor ‘t niet te verwonderen is, dat zij aldus in den Muiderkring voorkomt, Volgens Oud-Holland teekende zij (zie bl. 248)
A. D. H. G T. Dit zou kunnen beteekenen: Anna De Hartoghe
geseyt Treslong. Wkaet iemand hieromtrent licht te ontsteken?
Zeer zou hij hierdoor verplichten
Den Haag.

P. C. BLOYS V. TRESLONG

PRINS.
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SYNODALIA.‘)

Parlicdìre

Questien. - (Handschrìft

i n m i j n bed.)

1. Of men de sondaechsche evangelien prediken sal? Antw. Het
predicken van de sondaechse evangelien sal staen inde vrijheijt der
kerken tot de meeste stichtinghe.
2. Oft niet en diene in de articulen vande kerkenordeninghe
eenige specificatie te maken vande sonden daeromme de excommunicatie behoort ghehruijct. Is gheantwoert sulx onnoo\lich
te sijne
dewijle de priucepaelste int formulaer vant avontmael wtghedruct
staen.
3. Of men de sonde alsoo mach beschrijven op den predickstoel
die bestraffende dat men den persoon die misdaen heft een lidtmaet
der ghemeijnten sijnde lichtelijken kan kennen sonder voerghaende
vermaninghe. Antw.: neen.
4. Is ghevraecht ad+ de mendacio officioso alsoo eenighe sulken
wilde sustineren daerover gheschil gheresen was ende meerder authoriteijt gherequireerd wordde om vrede te maken is ghesegt, hoewel
dese questie onnoodich is om ghevraecht te wordden jae degbene
diese in twijfelinghe trecken meer straffinghe dan antwoerde weerdich
sijn , nochtans om de voersichticheijt van eenighe te beter te bedwinghe sal den autheurs deser vraghen voer antwoert ghe;heven
wordden dat den generalen ende ontwuijfelijken reghel des woerts
Godts den mondt die liecht die doodt de siele altijt vast blijft.
Item dat men gheen quaet doen sal op datter goet nae come.

1) Vervolg van Nav. LI, blz. 383.
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5. Oft gheraden sij d& alle dienaren ende ouderlinghen tot den
particulieren Synodum sullen comen? Antw. neen maer sal hier inne
ghevolcht wordden de ghemeene kerkenordeninghe daer op ghemaect.
6. Off een dienaer mach te ghelijck een dienaer ende een medechijn
sijn? Antw. ghemerct den dienst des woerts den gheheelen mensch
vereijscht ende nae de leere des apostels een krijgsknecht Christi
hem niet behoort te bekommeren met vreemde saken, wert gheantwoert dat een dienaer niet en kan noch behoort beijde ex professo te doen maer soo hij de cranken van sijn eijghen ghemeente
met raet kan helpen, dat het selve ghesciede sonder ghewii ende
hier van sal de classis oordeelen.
7. Is ghevraecht alsoo seker persoon doer inductie van eenighe
sijne vrinden ghetroudt heft de nagelaten weduwe sijns overleden
halven broeders, daer bij de voerschr. broeder een sone behouden
hadde, met haer nu gheleeft den tijt van 24 jaren, kinderen tsamen
gheprocreert inde ghemeente met conniventie opghenomen ende bij
het oordeel der classe ghetolereert , of de selve sullen mogben
bij een blijven ende ten avontmale toeghelaten wordclen? Antw. nae
dien hierin bloetschande beghaen is teghen Levit. 18 : 16 ende dien
volghen gheen houwelijck voer Ghodt ghehouden kan wordden ende
men teghen het wtghedructe woert Godts niet kan dispenseren behooren de voersz. persoonen tot rust haerder conscientien hen van
malcanderen tonthouden ende tot scheijdinghe te verstaen eer sij
ten Avontmale toeghelaten sullen wordden, mits dat nochtans de
overheijt ghebeden wordde de kinderen te legittimeren alsoo dese
foute eertijts ter ghoeder trouwe in onwetentheijt ghesciet is,
8. Is ghevraecht oft een dienaer die hem altijt in leere ende
leven ghetrouwelijcken ende stichtelijcken ghedraghen heft ende daer
nae eenmael in hoerdom is vervallen ter oo*saken van desen val
gheheel ende teenemnel van sijnen dienst behoort affghesedt te
wesen ofte wel soude moghen in een ander provincie getransfereert
wordden.
Antw. Dewijle dese saeke in Vrieslandt ghebuert is,
werdt de sclve tot den particularen Synodum van Vrieslandt ghe1901.
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refereert om daer inne met discretie nae de gheleghenheijt te
handelen.
9. Ofmen een ghedoopt persoon met een onghedooptte sal moghen
trouwen. Antw. dat sulx niet gheraden en is de wijle de onghedoopte persoon doer de verworpinghe des doops niet en kan gherekent wordden int verbondt Ghodts, ende oock sulke trouwen voer
de ghemeente (onderworpen) 1) is groote lasteringhe.
10. Of een overspelder mach trouwen de ghene daer mede hij
overspel ghedaen heft. Dese questie pro et contra ghedisputeert
sijnde wort ghelaten tot discretie vanden rechter.
ll. Een seker persoon inden krijch sijnde, ghehoort hebbende
een valsch gheruchte van sijnder huijsvrouwen
doot, heft trouwe
beloeft aen een andere, ende met de selffde langhe tijt gheleeft ,
sonder openlijke trouwe, niet teghenstaende hij daer nae verstondt
met der waerheijt dat sijn huijsvrouwe noch leefde, ende is soe
ghebleven tot sijnder huysvrouwen doot, nae welke hij begheert
wetelijken ghetroudt te wordden,
ende vanilen particularen franchoijschen Synodo affgheslaghen sijnde, is bij de magistraet toeghelaten ende bevesticht gheweest, begherende nu ten avontmale toeghelaten te wesen, is de vraghe of de voersz. persoonen voer echtluijden sijn te houden, ende hoe datse tot den avontmale sullen
toeghelaten wordden ? 2)
12. Off een broeder trouwen mach de ondertroude sijns broeders ?
Antwoerdt. Men sal neerstich ondersoeken oft sij met malkanderen
vleeschelijken geconverseert hebben. Indien jae soo is de trouwe
niet gheoorloeft indien neen soo is sij gheoorloeft.
13. Of. niet ghoet en ware de ghesciedenisse van desen Nederlanden te beschrijven ende voirts te continueren, en le daertoe
ijemandt te bestellen ? Antw. Het sal seer ghoet ende profijtelijck
1)
2)

Dit woord verstoort den zin.
Hier ontbreekt het antwoord

op de vraag,
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zijn.

Sijn oock eenighe persoonen ghedenomineert die tot desen
eijnde sijn :Excellentie sullen aenghegbeven wordden. Wert oock
bij desen alle kerken ende classen belast goede memorie te houden
van hare ghesciedenissen ende die neerstich op te scrijven om de
selve ter ghelegener tijt te sentlen in handen van de gheeoe die
ghedeputeert sullen sijn tot de beschrijvinghe der historieu bijder
hoegher overheijt.
14. Of men niet aerbeijden sal de combinatie der dorpen aff te
doen ende dat elcke Kerk! haren tlienaer hebbe. Antti., Men sal
daertoe aerbeijden soo vele moghelijken is.
15. Of een Kerkenraet een dienaer mach ontslaen sonder consent
eade advijs der ghemeijnten oft ten minsten der voernaempste der
selver gheheel voerbij ghaende ende oock teghen het consentP Antw.
Men laet blijven bij den art. vande verlatinghe.
16. Is ghevraecht wat middel om de Kerkenordeninghe te doen
effectueren ende tot cenen voerslach oft niet goet en ware eenen
besonderen kerkenraet te stellen ex politicis en le ecclesiasticis om
alle voervallende saken te oordeelen ende effectueren. Antw. Dat
voer dese tijt gheen noodich is, sQne Excellentie te versouken dat
dese ghenaemde Kerkenordeninghe des Synodi te authoriseren ende
bij ghewonlijke middelen doen onderhouden ende soo der eenighe
abuijsen voervallen sal der naer gheleghenheijt des tijts remedie
daertoe moghen versocht wordtlen.
17. Is voerghesteldt seker questie van een persoon wiens vrouwe
wtsinnig was, derhalven vande magistraet scheijdinghe van goet ende
kinderen ghed len sijnde, ghedurende het leven sijnder voersz.
huysvrouwe met een ander vrouwe 10 jaer gheleeft ende bij de selve
kinderen geprocreert ende bij den balliue daer over in rechte ghetrocken is ende nu nae den doot sijnder huijsvrouwe versouct gheboden tot der trouwe oft ghescieden mach? Is goet ghevonden
sijn bijsidt te trouwen ende evenwel straffe der overheijt onderworpen blijven.
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Forme om te doopen.
De hooftsomme der leere des heijlighen doops is in drij stucken
begrepen. Ierstelijck dat wij met onsen kinderen in sonden ontfanghen ende g e b o r e n , ende daeromme kinderen des thoorens sijn,
soodat wij int rijcke Godts nijet en mogen commen, tenzij dat wij
van nijeuws geboren worden. Dat leert ons den onderganck ende
besprenginge met den water daer doer ons donreijnicheijt onser
sielen wordt aengewesen , opdat wij vermaendt worden een mishaghen aen ons selven te hebben, ons voor Godt te verootmoedighen ende
te soecken.

onse reijnmakinghe ende

salicheijt buijten ons selven

Ten tweeden betuijght ende besegelt ons den H. doop de affwassinghe der sonden door Jesum Christum, daeromme wordden wij
gedoopt inden naem des Vaders, des Soens ende des H. Gheests,
want als wij gedoopt wordden inden naem des Vaders soo hetuyght
ende versegelt Godt de Vader dat hij met ons een verbont d e r
eeuwigher genaden
opricht, ons tot sijnen kinderen ende erffgenamen
opneempt , ende daeromme met alle goet te versorgen, ende alle
q u a e t v a n o n s weeren, of tot onsen b e s t e keeren wilt, ende als
wij inden naem des Soens gedoopt wordden, soe versegelt ons de
Soene , dat hij ons in sijnen bloede van alle onse sonden wascht,
ons inde gemeijnschap sijns doods ende wederopstandinghe inlijvende,
alsoo dat wij van onsen sonden gevrijdt ende rechtveerdich voor
Godt gerekent worden, desgelijcx soo versekert ons de H. Gheest
doer dit heijlig Sacrament dat hij in ons woonen, ende o n s t o t
lidmaten Christi heijlighen wille, ons toeijghenende tghene wij in
Christi hebben namelijck daffwassinghe onser sonden ende dagheliicxe vernieuwinghe onses levens, totdat wij eijntlelijcken onder der
ghemeijnten der ui$vercoren int eeuwich leven onbevlect sullen
gestelt wordden.
Ten derden overmidts dat in allen verbonden twee deelen begrepen sijn , s o o wordden wij oijck wederomme van Godt inden
doop vermaendt ende verplicht tot een nieuwe gehoirsaemheijdt,
naemelijcken dat wij desen eenighen Godt, Vader, Soene ende

KEBKGESCHIEDENIS

437

heijlighe Gheest aenhanghen, betrouwen, ende lieff hebben van ghanscher herten van ghanscher sielen van ganscher gemoetle ende allen
trachten, de werelt verlaten, onse oude nature dooden, ende in
een nieuw ghodsalich leven wandelen, enle als wij somwijlen vuijt
swacheijt in sonden vallen soo moeten wij aen Ghodts genade nijet
vertwijffelen noch inde sonde blijven liggen, overmidts de doop
eenen seghel ende ongetwijffelt getuijgenisse is, dat wij met Ghode
een eeuwich verbondt hebben.
De stipulatie des doops.
Christelijcke broeders ghij hebt gehoort dat de doop een ordeninghe Godts is, om ons ende onsen sade sijn verbondt te versegelen, daeromme moeten wij hem tot dijen eijnde ende nijet vuijt
gewoonte oft superstitie gebruijcken. Opdat het dan openbaer
wordde dat ghij alsoo ghesint sijt, soo sult ghij van uwen weghe
hierop ongeveijnsdelijc antwoirden.
Eerstelijcken hoewel wij ende onsen kinderen in sonden ontfanghen ende geboren sijn ende daeromme alderhantle ellendicheijt
onderworpen, oft ghij nijet en bekent datse in Christo geheijlicht
sijn , ende daeromme als lidtmaten sijnder ghemeente behooren
ghedoopt te wordden.
Ten anderen oft ghij de leere des Ouden ende des Nieuwen
Testaments die inde articulen des Christens gheloofs begrepen is,
ende dien volgende inde christelijke kercke geleert wordt, niet bekendt de warachtighe ende volcommen leere der salicheijt te wesen.
Ten derden vraghe ick u ghij die ouders sijt van desen kinderen
of ghij nijet en gheloeft ende vor u nempt, dat dit kindt of kinderen alst tot sijnen verstande kompt inde voorseijde leere nae u
vermoghen te onderwijsen? Antwordt Ja wij. Ende den getuijgen
vermanende sal de dienaer aldus spreken, voirts gelijckerwijs een
ijegelijck Christen van weghen der liefde schuldich is sijnen naesten
soo jonck als oudt tot de godtsalicheijt te vermanen, alsoo wil ick
in sonderheijt ulieden die als getuijghen staet om den doop van
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dit kindt of kinderen gebeden ende vermaendt hebben dat ghij
tselve of de selve iut opwassen wilt helpen sturen inde weghen des
Heeren opdat het sijnen doop recht mach beleven.
Daernae spreke de dienaer int doopen

aldus: Ik doope u in den
naem des Vaders ende des Soens ende des H. Gheests.
Hierop sal terstondt gesproken worlden

de dancksegghinghe die
achter den gewoonlijcke psalmen gedruct is.

Forme vande bevestinghe der dienaren des Woorts die noij!
te voren gedient en. hebben.
Nae voleijndinghe des sermoons ende
dienaer aldus spreken tot den volcke.

ghemeijns ghebetj sal de

Gheliefde broeders het is uwer L. kennelijcken hoe dat wij nu
tot drije verscheijden reijsen den naem van onsen medebroeder N.
hier tegenwoirdich openlijcken voorgestelt hebben , om te vernemen
of ijemandt wat hadde tzij leere oft leven aengaende, daeromme
hij nijet en soude moghen bevesticht wordden, om den dienst des
W o e r t s i n d e s e plaetse te betreden, Tis nu alsoo dat bij ons
nijemandt verschenen en is, die ijet wettelijcx tseghen sijnen persoone voirtgebracht heeft, daeromme wij tegenwoordig inden naem
des Heeren sullen voirtsvaren tot sijne bevestinghe waer tot ghij
N. ende alle die hier tegenwoirdich zijt voer allen sult aenboiren
wt den woercle Godts een cortte verclaringhe vande insettinge ende
het ampt der heidenen ofte dienaren. Al waer u. L. eerustelíjcken
staet te bemercken, dat Godt onse hemelsche Vader willende vuijt
den verdorven menschelijcken geslachte een ghemeijnte beroepen
ende vergaderen ten eeuwighen leven doer een sonderlinghe ghenade, daertoe gebruijcken den dienst van menschen. Hieromme
seijt Paulus Ephesen 4 dat de Heere Christus ghegheven heeft sommighe tot appostelen , sommighe tot propheten, sommighe evangelisten, sommighe tot herders ende leeraers tot volmakingbe der
heijlighen tot den wercke des diensts naemelijcken tot stichtinghe
des lichaems Christi, tlaer sien wij dat de H. nppostel seijt dat
onder andere het herdersampt een instellinghe Christi Jesu sij. Wat
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nu dan dit H. ampt medebrengende is kennen wij licbtelijcken wt
den naeme selfs affnemen, want gelijckerwijs het werck van eenen
goeden herder is het cudde, dat hem bevolen is te weijden, te
leijden, voer te staen ende te regeren : alsoe gaet het oock toe met
dese gheestelijcke herders, die ghestelt sijn duer een ghemeente
die Godt beroupt tot der saliche$ ende hout se als voer schapen
sijmler weijden. Nu is de weijde daer dese schapen mede gheweijdt
wordden niet anders dan de vercondinghe des goddelijcken wordts,
met de aenclevende bedieninghe der gebeden ende der H. Sacramenten. Tselve wordt Godts is oock (le stuff daer mede dese kudde
gheweijdt ende geregeert wordt, dien volgende seggen wij dat der
herderen ofte dienaren des woerts ampt is, ierstelijcken datse doer
hun woerdt doer de schriften der propheten eide appostelen gheopenbaert , grondelijcken ende oprechtelijcken haeren volcke voordraghen, ende tselve toeeijgenen soo int gemeene als in besundere
tot nutticheijt der toehoorderen, met onderwijsen, vermanen, vertroosten ende straffen, na eens ijcgelijcx behoef, rercondigende de
bekeeringhe tot Godt ende versoeninghe met hem doer het gheloove
in Jesum Christum, ende wederleggende met de H Schrifture alle
dwalinghen ende ketterijen, die tegen dese suijver leere strijden.
Dit alles wordt ons olaerlijcken te kennen gegeven in de H. Schrift,
want d’apostel seijt 1 Timot. 5 dat dese aerbeijden in het woert,
ende Rom. 12 seijt hij, dat zulcx moet gescieden nae de mate of
reghel des gheloefs , scrijft oock Tyt. 1 en 2 Timot. 2 dat een
herdder het getrouwe ofte oprechte woerdt dat nae de leere is vast
moet houden ende recht snijden. Elders seijt hij dit !) propheteert
(dit is Godts werck predict) spreekt den menschen stichtinghe, vermaninghe ende vertroostinghe, ende hemselven den herdderen voerstellende tot een exempel (act. 20) verclaert, dat hij openbaerlijcken
ende inden huijsen geleert heeft ende betuygt heeft de bekeeringhe
tot Godt , ende het geloove in Jesum Christurn; maer insonderheijt
hebben wij een suijverlijcke beschrijvinghe des ampts eens dienaers
des euangeliums 2 Corint. 0 daer d’apostel aldus spreekt: alle dinc
1) ‘t Staat in ‘t Hs. voor die.
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is vuijt Godt, die ons met hemselven versoent heeft doer Jesurn
Christum ende Leeft ons, namelijcken den apostelen ende herdderen
de bedieninghe der versoeninge ghegheven, want Godt was in Christo
de werelt met hem selven versoenende hem haer sonden nyet toerekenende, ende heeft het wordt der versoeninghe hem ons gegheven, Soo sijn wij dan boden ende ambassaten wt Christi naerne,
a l s o f G o d t ulieden cloer o n s bade, s o o bitlden wy u w t Christi
naeme , laet u met Godt versoenen. Belangende de werlegginghe
der onsnijver leere seijt deselve apostel Tyt. 1 dat een dienaer het
wordt Godts vast moet houden om de tegensprekers te overwinnen
ende den mondt te stoppen.
Ten derden is het ampt der herdderen dat se de openbare aenroepinghe des naerns GoLlts van weghen der geheelder gbeuneenten
doen, want tgene dat de apostelen act. 6 seg&en, wij sullen aenhouden inden gebede
ende bedieninghe des woerdts, dat hebben
dese herdders met den apostelen gemeen, waerop de heylighe Paulus siende tot Timotheum spreect inden iersten seijndtbrieff int 2
Capittel; Soo verman0 ick we voor al datmen bidde ende smeeke
ende voerbidde voor allen menschen voor Coninghe ende
hoocheijdt gestelt sijn.

alle die in

Ten laesten is het werck der dienaren des woerdts , de ghemeente
Godts in goede tucht te houden ende te regeren, in sulcker maniere
als de I’ieere geordonneert heeft. Christus, Mattheij int 18 gesprok e n h e b b e n d e v a n d e Christelijcke ende Kerckelijcke tuchtinghe
seyt aldus, soo wat ghy op der aerden binden sult dat sal inden
hemel gebonden syn, ende inden 1 Timot. 3 wil Paulus dat de
dienaers haer eygen huys wel weten te regeren, wat anders en
souden sy de ghemeynte Godts nyet konnen besorghen of regeren.
Dit is oock de oirsaecke waeromme de herdders inder schrifturen
oock huyshouders Godts ende bisschoppen genoempt wordden, dat
is opsienders ende wachters wat sy toesicht hebben op het huys
Goidts daer inne sy verkeeren, ten eynde aldaer alles met goede
ordre ende eerbaerheyt mach toegaen, encle met den sluetelen des
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hemelrycx die hem bevolen sijn, ontsluytinghe ende toesluytinghe
ghedaen wordde, volgende den last hem van Godt gegheven.
Wt dese dinghen mach men sien wat een heerlyck werck het
herdders ampt sy nademael soo groote dinghen daer dore vuytgericht wordden, jae hoe gansch nootsaeckelyck het zy om de menschen tot selicheyt te brenghen, het welcke oyck de oirsaecke is
waeromme de Heere wilt dat sulcken ampt altyt sal blyven, want
alsoo spreekt hy syne apostelen vuytseyndende om dese h. bedieninghe te doen. Siet ick ben by u tot de voleyndinghe der werelt,
al waer men siet synen wille te syn dat desen h. dienst (want de
apostelen tot de voleyndinghe der werelt niet leven en konden) tot
allen tyden hier op aerden onderhouden wordden, daeromme sien
wy ’ dat. Paulus Timotheum vermaendt tgene hy van hem gehoirt
hadde getrouwen menschen te bevelen die geschict zyn om oyck
anderen te leeren , gelyck hy dien volgende Titum gheordonneert
hebbende tot eenen herdder, hem voirdelyck int le cap. zyns brieffs
bevelt in allen steden outsten of opsienders te stellen.
Dewyle wy nu dan om desen dienst in3er Kercken Ghodes te
onderhouden eenen nieuwen dienaer des woerts instellen ende tot
no,ch toe van soedanighen ampt genoechsaem gesproken hebben,
soe sult ghy N. antwoirden op het ghene U voorgehouden sal
wordden, ten eynde een yegelyck mach hooren, dat ghy gesint syt
den voorsz. dienst soo alst behoirelyck is aen te nemen; ende ierstelyck vraghe ick U of ghy in Uwer herten gevoelt dat ghy wettelycken van Ghodts gemeente ende midts dien van Gods selve
tot desen heylighen dienst gheroupen syt; ten tweeden of ghy de
Schriften des ouden ende nyeuwen Testaments voer het eenighe
woertls Godts ende volcommen leere der salicheyt houtlt , ende alle
leeringhe verwerpt die daer teghen stryden, ten derden of ghy
beloeft L’ ampt ghelyck tselve voer henen bescreven is nae de selve
leere getrouwelyck te bedienen, ende U leeriughe te verchieren met
een ghoJtsalich leven, midts U onderwerpende de Kerckelycke
vermaninghe volgende de gemeyne ordeninghe der kercken, indien
ghy U in leere of in leven quaempt te ontgaene. Hierop sal hy
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v a n g a n s c h e r h e r t e n (antwoerlen ja!). Ende daer nae sal die
dienaer die hem affgevraeght heeft (of eenen an leren daer meer
dienaers syn) hem die hanlen opt hooft leggen, ende aldus spreken :
Godt onse hemelsche Vader die U tot desen H. dienste beroupen
heeft verlicht U doer synen H. gheest, versterke U doer s y n e
handt, ende regere U soo in uweu dienst dat ghy daer inne beboirelycken ende vruchtbaerlycken wandelen tnuec5t , tot grootmakinghe
s y n s n a e m s ende verbeydinghe
d e s rycx s y n s s o e n s J e s u Christi
Amen.

Daerna sulde dienaer vanden stoel den bevestigden dienaer midts:
gaders oock de geheele gemeente aldus vermanen.
Soo hebt dan nu gheliefde broeder ende mede dienaer in Christo
a c h t o p U s e l v e n , ende o p d e geheele c u d d e wcLerover u de H.
Gheest tot een opsiender ghestelt heeft om de ghemeente Godts te
hoeden, welcke hy met synen bloede vercregen heeft, hebt Christum
lieff ende weydet syne schapen die besorgende met als, wt bedwanck
maer gewillichlycken , noch otn vuyl ghewins wille, maer met een
beweecht herte, noch als heerschappie over het volck voerende dat
U bevolen is, maer als die die der cudde een voerbeeltlt geworden syt,
weest den geloovighen een exempel inden woerde inder wandelinghe,
intler liefde, in den gheest inden gheloove ende suyverheyt, houdt
U aen het lesen, vermanen ende leeren, noch en versuymt niet de
gheve (ghave) die U gegheven is, bevesticht dit ende west hier inne
besich; op dat uwen voirtganck in allen openbaer worddeu, hebt
acht op de leere, ende blyft hierinne volstandich , verdraecht verduldelyaken alle lyden ende verdruckinghe als een goet chrysch
knecht Christi, dese dinghen doende sult ghy u selven behouden
ende d i e u hooren.
Ende als de overste herdder verschynen
sal soo
sult ghy de onverwinnelycke croone der glorien behalen.
Ghylieden oock lieve Christenen ontfanght desen uwen dienaer
inden Heere met alder blyschap ende houdt soedanighe in grooter
weerden. Ghedenckt dat Godt selve ulieden doer hem aensprect
eede biddet; nempt dan het woert aen het welcke hij u volgende
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de H. Schrift sal vercondighen, niet als een smenschen woert (maer
gelyck het inder waerheyt is) als Ghoedts woert, laet U lieffelyçk
ende aengenaem syn de voeten der ghener die den vrede vercondighen die daer het goede boetschappen. Weest uwen voorghangheren gehoorsaem , want zy waken voor uwe sielen als die rekenschap daer van gheven sullen, opdat se sulcx met vruechde doen
moghen sonder suchten want dat is U proffytelyck. Dit doende
sult geschieden dat den vrede Godts in uwen huyse commen sal,
ende dat ghylieden die desen aennempt in fden naem eens propheten, eens propheten loon sult ontfanghen, ende doer zyn werck
aen Christum geloovende, doer Christum beerven het eeuwighe
leven ; doch aengesien niemandt tot yet van allen clesen dinghen
bequaem is van hem selven, soo laet ons Godt aldus met dancksegginghe bidden.
Ghebedt.
Barmhertighe vader wy dancken tly dat het dy belieft heeft vuyt
den verlooren tnenschelyckpn geslachte doer den dienst der mcnschen dy eene ghemeeote te vergaderen ten eouwiglien leven, ende
dat ghy de kercke hier ter plaetsen noch soo ghenadelycken versien hebt met eenen getrouwen dienaer. Wy bidden u wilt hem
doer uwen gheest soo langs soo bequamer maken tot den dienst
daertoe ghy hem voersien ende beroepen hebt, hem openende het
verstandt om dyne H. Schrifturen te verstaen ende sprake gevende
tot openinge syns monts om met vrymoedicheyt de verborgentheden
des evangelii te konnen aengheven ende vuyt .te richten, beghaeft
hem met wysheyt ende dapperheyt om twerck daer over hy gestclt
is recht te regeeren, ende in christelycken vrede te onderhouden
ten eynde dat dyne Kercke onder syne bedieninghe ende doer synen
goeden voerganck toeneme in menichte ende (luechde, verleent hem
cloeckmoedicheyt in allen voervallenden moeyten ende swaricheden
die hem in synen dienst sullen ontmoeten, opdat hy doer den troost
uwes H. Gheest ghesticht zynde, ende ten eynde toe stantvastich
blyvende, met den getrouwen dienstknechten ontfanghen wordde
inde vruecht syns Hseren. Wilt oock desen volcke ende ghemeente
uwe genade verleenen -datso
haer behoorelycken draghen tegen desea
.
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haren herdder, hem kennende als van u gesonden, syn leere aennemende met alder eerbiedinghe, haer syne vermaninghe onderwerpende ten eynde sy doer syn woerdt in Christum gheloovende, des
eeuwighen levens deelachtich moghen wordden.
Verhoort ons o
vader doer uwen lieven Soenen, die ons aldus heeft leeren bidden
Onse Vader enz.

Forme vande bevestinghe der ouderlinghen ende dvakenen daer
de selfde ghelyck oft tsamen bevesticht wordden.
Gheliefde Christenen u. 1. weten hoe dat wij nu tot verscheiden
reijsen u. 1. voorgedraghen hebben de namen van onse tegenwoordighe medebroeders die tot den dienst des ouderlingschaps ofte
dijakenschaps in deser ghemeenten vercoren syn, om te vernemen
oft ijemandt wat hadde waeromme sij nijet en souden behooren
bevesticht te wordden, ende dewijle niemantlt voer ons verscheLen
en is die ijet wettelijcx teghen de selve voortsgebracht heeft, soo
sullen wij tegenwoordelijck inden naem des Heeren tot haerder bevestinghe voirtsvaren.
Om hier toe te commen sult ghij broeders diemen bevestighen
sal, ende voirts alle die hier tegenwoirdich zijn, voer eerst aenhooren vuijten woerde Goidts een corte verclaringhe vande iostellinghe ende ampt der ouderlinghen ende dijakenen. Belangende de
ouderlinghen is aen te mercken dat het woerdt ouderlinck oft ouste
(welck is genomen vuijten ouden Testamente ende beteeckendt eenen
persoon die in een aensienelijcke ampt van regeringhe over andere
gestelt is) toegescreven
wordt vierderleij persoonen die inder kercken
Jesu Christi dienen, want d’apostel seijt 1 Timot. 5 : 17: de ouderlinghen die wel regieren sullen dobbel eere weerdich geacht wordden,
voernemelijcken die inden woerde ende leere aerbeijden, daer siet
men dat inde apostolische kercke twee sorten van ouderlinghen
sijn geweest, waer van deene aerbeijden inden woerde ende leere
ende de andere niet de eerste waren de dienaren des woerts ende
herders, die het evangelium vercondighen ende de sacramenten bedienden vanden

welcken hier niet te spreken en is, maer de andere
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die in den woerde nijet en aerbeijden , ende nochtans mede inder
ghemeenten dienden, hadden een 1)esontler ampt , namelijcken datse
inde opsicht ende regieringhe der kercken aerbeijden, met den
dienaren des woerdts. Want Paulus Rom. 12 gesproken hebbende
van het leerampt ende oock van het ampt der bedeelinghen ofte
dijakenschap , spreekt daer nae van desen tlienst, besonderlijck
seggende , die regeert, dat hij sulcx doe met neersticheijt. Insgelijcx 1 Corint. 12 : 18 verhaelt hij onder de ghaven ende ampten,
die Godt inder ghemeente gestelt heeft de regeringhe. Soe is dan
dese manier; van dienaren den anderen die het evargelium prediken tot hulpe ende bijstandt gelijck in den ouden Testamente de
ghemeene Leviten inden dienst des Tabernakels den priesteren bijgevoeght waren als medehulpers int ghene dat de priesteren alleene
nijet en hadden konnen doen, blijvende nochtans de ampten altijt
onderscheijden.
Bovendien ist goet dat bij den dienaers des wordt8
soodanighen mannen tot mederegeerders gevoeght wordden ten eijnde
daer dore vuijt de ghemeente Goidts te meer geweert werdde alle
tijrannije ende heerschappije die lichtelijcken inbreken, wanneer bij
eenen alleene of bij seer weijnighe de regeringhe staet , ende alsoo
maken de dienaren des woerdts ende de ouderlinghen ‘t samen een
collegie ofte geselschap, sijnde als eenen raedt der kcrcken, representerende ofte bethoonende de geheele ghemeente, waerop de
Heere Christus siet, wanneer hij seijt Matthei 18: Seght het der
ghemeenten , ‘t welcke gheenssins verstaen e n can wordden v a n
allen of een ijder lidmaten der ghemeenten int gemeene of int hesondere daervan zij vercoren zijn te regeeren.
So is dan ten iersten het ampt der ouderlinghen met den dienaren des wordt8 opsicht te hebben, om der ghemeente die hen
bevolen is neerstelijck toetesien of een ijegelijck hem behoirelijck
draeght in belijtenisee ende wandel, die haer onstichtelijck draghen
te vermanen ende te verhoeden dat de sacramenten niet ontheijlicht
en wordden, soo veele mogelijck is oock mede tegen den onboetveerdighen , volgende de christelijcke discipline te handelen, ende
de boetveerdighe weder inden schoot der kercken te ontfanghen,
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gelijck niet alleene blij& vuijt de voergaende plaetse Mat. 18,
maer oock v u i j t 1 Corinth. 5 ende 2 Corin. 2 d a e r d e s e dinghen
niet en staen bij een of twee maer bij veelen die daertoe gestelt zijn.
Ten tweeden naedien de apostel bevelt dat onder de christenen
alles ordentelijck ende eerbaerlijck sal toegaen 1 Corint. 14 ende
niemandt dan doer wettighe heroupinghe inde kercke Christi i s ,
behoirt te dienen, volgende de christelijcke ordonnantie daer van
sijnde , soo is mede der ouderlinghen officie daerop acht te nemen
ende cortelijcken met goeden raedt ende advijs in allen voervallende
saecken den welstandt ende goede ordere de kercke betreffende,
den dienaren des worts behulpich te ziJnen, ja oock met raedt
ende troost allen ghemeenen christenen te dienen.
Ten derden is haer ampt insonderheijdt mede toesicht te nemen
opde leeringhe ende wandel der dienaren des woerts ten eijnde
alles tot stichtinghe der kercken gerechtet mach wordden, volgens
tgene wij lesen Acto. 20, daer de apostel vermaent neerstighe wachte
te houden tegen de Wolven die inde schnepscoije christi mochten
commen. Om welcke te dopn de ouderlingen schuldich sijn Godts
wordt neerstich te doersoecken ende haer selven ghedurichlijcken
te oeffenen
inde overlegginghe der verborgenthedeu des ghelooffs.
Aengaende de diakenen vanden oorspronck ende ,instellinghe derselven moghen wij lesen inde Handelingben der Apostelen. Altlaer
vinden wij dat int beghinsel d’apostelen selffs de bedieninghe der
armen gehadt hebben, tot wijens weten de prijs der vercochten
goederen ghedraghen aordden ende wordt eenen ijegelijcken gedeijlt
naedat sijnen noot was eijsschende, maer alsoo daer nae een murmereringhe opstondt omdat de weduwen der Griecken inde daghelijcxe bedieninghe veracht wordden, soo sijnder doer d e vermaninghe der appostelen mannen vercoren geworden die eijgentlijck
haer werck vande bedieninghe der armen maken souden, opdat de
a p p o s t e l e n i n d e n gebede ende b e d i e n i n g h e d e s W o o r t s t e b e t e r
mochten aenhouden, ende dit is van dier tijt aff onderhouden geweest inder kercken als Rom. 12 blijct, alwaer d’appostel van desen
spreckende seijt dat de ghene die vuijtdeijlen ‘t selve doen sullen
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met eenvoudicheijt, ende inden 1 Corint. 12 sprekende vander
hulpen verstaet hij dieghene die inder ghemeenten Godts gestelt
zijn, om den armen ende ellendighen te helpen inder noot, vuijt
welcke platetsen genouch te sien is welcke het ampt der diakenen
sij, naemelijck datse ten iersten in alder getrouwicheijt ende neersticheijt die aelmoessen ende goederen die den armen gegeven
wordden versamelen ende bewaren, jae oock vlietich sijn om toe
te helpen sien dat tot helpe der armen vele goede middelen gevonden moghen wordden.
Het tweede deel haers ampts bestaet
inde vuijtdeelinghe waertoe nijet alleene discretie ende voorsichticheijt geheijscht wordt om de aelmoessen niet te besteden dan
daert van noode is maer oock blijmoedicheijt ende eenvoudicheijt
om met een beweecht herte, ende toegenegen ghemoet den armen
te helpen gelijk d’apostel eijscht Rom. 12 ende 2 Corint. 9. Waer
toe seer goet is dat se niet &eene mette vuijtelijcke ghiften, maer
oock met neerstighe redenen vuijt den woorde Goidts den armen
ende ellendighen hulpe bewijsen.
Eijndelijcken dan geliefde broeders N. N. op dat een ijegelijck
mach hooren dat ghij gesindt sijt de voerseijde diensten elck int
zijne aen te nemen soo suldij antwoirtlen op het gene U sal voorEnde ierstelijck vraghe ick <IJ lieden soo wel
gehouden wordden.
ouderlinghen als diakonen of ghij in uwer herten niet en gevoelt
dat ghij wettel&ken van Godts ghemeente, ende midts dien van
Godt selve tot desen dienste (elck int sijne) beroupen sijt. Ten
tweeden of ghij de Schriften des ouden ende nijeuwen Testaments
voor het eenighe wordt Godts houdt ende volcommene leere der
salicheijt, ende alle leeren die daertegen strijden verworpt. ITen
derden of ghij U ampt (gelijck ‘t selve hier voer bescreven is) beloeft nae de selve leere getrouwelijcken nae uwen vermoghen te
bedienen, ghij ouderlinghen N. N. inder kercken regeringhe teffens
den dienaren des woerts, ende ghij diakenen N. N. vande bedieninghe der armen, beloeft ghy oock eensamentlijck u in alder godtsalicheijt te draghen, midts U onderworpende de kerckelijcke vermaninghe indien ghij U quaempt te ontgaene. Hierop sullen sij :

,
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Ja wij, antwoirden, ende daerop sal de dienaer seggen, den almomogenden Godt ende Vader gheve ulieden al te samen síjne genade
dat ghij in dese diensten getrouwelijck ende vruchthaerlijck muecht
verkeeren. Amen.
Ende sal haer midtsgaders oock d e geheele ghemeente in naevolgender manieren vermanen.
Soo weest d;in ghij ouderlinghen neerstich inde regeringhe der
Kercken die U heneffens de dienaren des wordts bevolen is, sijt
mede als wachters over het huijs ende d e stadt Godts , om een
ijegelijcken trouwelijcken te vermanen ende te waerschouwen voer
sijn verderff, hebt acht op de onderhoudinghe vande suijverheijt
der leere ende vromicheijt des levens inde ghemeente des Heeren.
Ende ghij diakenen sijt vlietich inde versamelinghe der aelmoessen,
voorsichtich ende blijmoerlich int vuijtreijcken der selver, compt
den bedructen te helpe, besorght de rechte weduwen ende weesen,
bewijst weldadicheijt aen allen menschen maer insonderheijt aen
den huijsgenooten des geloofs , síjt al ‘t samen in uwen dienst getrouwe ende behoudt de verborgcntheijt des gheloofs in reijne conscientien , goede voergangers sijncle voor alle de menschen. Alsoo
sult ghijlieden u selven eenen goeden opganck vercrijgen ende veel
vrijmoedicheijts inden gheloove
in Christo Jesu, ende hier naetnnels
ingaen i n d e vreughde
uwes Heeren.
Am clander sijde ghelieffde Christenen ontfanght dcse mannen
als dienstktlechten Ghodts, wilt douderlinghen die wel dienen dobbele eere weer&& achten, begheeft u ghewillichlijcken onder hare
opsicht ende regeringhe, voersiet de dijakonen met goede middelen
t o t hulpe der armen, sijt weldadich ghg rijcke, gheeft mildelijckx
ende deelt gheerne mede. Ende ghij arme sijt arm van gheeste
ende draeght u tegen uwe besorgers in aller eerbieclinghe, weest
danckbaer tseghen hen ende murmureert níjet, volght Christum om
de spijse der sielen ende nijet om het broot, die gestolen of sijnen
naesten tot laste geweest heeft die en stele nijet meer, maer arbeijde
liever ende wercke met sijnen handen dat goet is, opdat hij te
geven hebbe den ghenen die noot heeft, dit doende elck inden
si@en s u l t ghij vanden H e e r e het loon der gerechticheijt ontfan-
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doch alsoo wij van onsselven hiertoe onbequaem sijn, soo
la& ons den almachtighen Godt aldus aenroepen:

Ghebedt.
Heere Godt hemelsche Vader wij tlancken u dat het u gelieft
heeft tot meerder voorderinghe uwer kercken daerinne te ordonneren beneffens cie dienaren uwes Woerts, regierders ende helpers
waerdore uwe ghemeente in goeden vrede ende welstandt bewaert,
ende de arme menschen onderhouden mochten wordden, ende dat
ghij ons tegenwoirdelijck in dese plaetse mannen verledndt hebt van
goeden getuijgenisse, ende begheeft met uwen Geest. Wij bidden
dij verleent hen meer ende meer sodanighen
gaven als hen in hare
bedieninghe van noode sijn Lde gave der wijsheijt, dapperheijt des
ondeischeijts ende der weldadicheijt, ten eijnde een ijegelijck hem
behoirelijcken quijte in sijoen arnpte, de ouderlinghen in vlietighe
opsicht te nemen op de leere ende wandel int weeren der Wolven
vuijte schaepskoge uwes lieven Soens ende int vermanen tot tuchtinghe der ongeregelder menschen. Insgelijcx die diakonen int neerstich ontfanghen ende mildt voorsichtich vuijtdeelen der aelmissen
aen den armen, oock mede int lieffelijck vertroosten der selver met
u H. Woordt. Doet beide den ouderlinghen ende diakonen uwe
genade datse in haren getrouwen aerbeijdt volstandelijcken mogen
voirtgaen , sonder doer eenighe moeijte, verdriet ofte vervolch der
werelt immermeer te vertragen. Verleendt oijck insonderheijt uwe
go ldelijcke genade desen volcke daerover sij gestelt sijn, datse haer
selven de goede vermaninghe der ouderlinghen geerne onderwerpen,
de selve in eere houdende om haers ampts wille. Gheef den rijcken
milde hertten tot den armen, entle den armen een danckbaer ghemoet tegen den ghenen diese helpen ende bedienen, ten eijnde een
ijegelijck hem alsoo quijte die in sijnen beroepe uwen heylighen
naem heeft groot gemaeckt emle trijcke Jesu Christi gevoordert
mach wordden in wijens naeme wij ons gebedt besluijten seggende:
Onze Vader enz.

Ferme des bans ofte afsnijdinghe vande ghemeijnten.
GheliefTde
1901.

inden Heere Jesu Christo het is u kennelijck dat wij
31
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nu tot verscheijden tijden hij zekerc trappen voorgehouden hebben,
hoe groote sonde ende ergernisse onse mede lidtmaet N. gedaen
ende gegeven heeft, ten eijnde hij doer u christelijcke Permaninghe
ende gebeden tot Ghodt hem machte bekeeren, erde vande banden
des duvels (die hem gevangen houden) los gewoorden sijnde tot den
wille des Heeren ontwaken. Maer wij en konnen , u met ,grooter
droefflijckheijt nijet verberghen dat voor ons tot noch toe niemandt
en is verschenen die ons int minste te verstaen gegeven heeft dat
hij doer de menichfuldighe vermaninghen die hem geschiet sijn soo
int besondere als voor getuijgen ende in tegenwoordicheijt van velen
tot eenich berouw sijnder sonde gecommen sijn, oft eenich teecken
van ware boetveerdicheijt soude bewesen hebben. Dewijle hij dan
sijne overtredinghe (in haer selven niet cleijn wesende) doer sijne
hertneckicheijt daeghelijcx noch grooter maeckt entle wij ulieden
laestmael aengeseijt hebben, ingevalle hij nae soo langhe patiencie
die de kercke met hem gehadt heeft hem niet en bekeerde dat wij
gedronghen souden sijn ons wijder over hem te bedroeven, ende
tot de vuijterste remedie te commen. Soo sijn wij dan nu tegenwoirdelijcken genootsaeckt voirts te varen tot sijnder affsnijdinghe
volghende het bevel ende last ons gegheven in Ghodts heijlighe
woordt, ten eijnde hij hierdore (ist moghelijcken) tot beschaemptheijt
gebracht wordde, dat men oock doer dit verrotte ende tot noch toe
ongeneselijcke lidt het geheele lichaem der gemeente nijet in perijckel
en stelle, ende den naeme Godts niet gelastert en wordde, daeromme wij dienaers ende voorstanders der ghemeenten Godts alhier
vergadert sijnde inden naem ende macht ons Heeren Jesu Christi
verclaren voor ulieden dat N. wt oorsaecken voorseijt vuijtgesloten
is, ende wordt vuijtgesloten midts desen buijten de ghemeenten des
Heeren, ende vrempt is vande ghemeenschap
Christi, der h. sacramenten ende aller gheestelijcker segheninghen ende weldaden Godts
die hij sijne ghemeente beloefft ende bewijst ende is daeromme soo
langhe hij herneckich ende onboetveerdich blijft in sijne sonde van
ul. te houden als een heijden ende tollenaer nae het bevel Christi,
dwelcke seijt inden hemel gebonden te s$ne soo wat sijne dienaers
opden aerden binden. Voirts vermanen wij UI. lieve christenen dat
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ghij u met hem niet en vermenght, opdat hij beschaempt wordde,
hem nochtans niet houdende als vijandt, maer bij wijlen vermanende
gelijckmen eenen broeder doet. Hieren tusschen spiegele hem een
ijegelijck aen desen ende dergelijcken exempelen om den Heers te
vresen ende neersterlijck voor hem te siene indien hij meijndt te
staene dat hij niet en valle, maer hebben de ware ghemeenschap
met den Vader ende sijnen Soene Christo Jesu, midtsgaders mit
allen gelovighen Christenen daerinne volstandich blijve tot den eijnde
toe ende alsoo de eeuwighe salicheijt vercrijghe. Ghij hebt lieve
broeders gesien op wat maniere desen onsen affgesneden heeft beghinnen te vervallen ende allenskens meer ende meer gecommen is
tot den val, merckt dan hoe listich de Satan is om de menschen
te brenghen tot het verderff ende aff te trecken van alle heijlsame
middelen ter salicheijt , soo wacht u dan mede voor de minste beghinselen des quaets ende nae de vermaninghe des appostels affleggende alle last, ende de sonde die ons lichtelijcken omringht,
loopt volstandelijcken inde loopbane, die ons voorgesedt is siende
op den leijdtsman ende volmaker des gheloofs Jesum Christum,
weest nuchteren waeckt ende biddet opdat ghij nijet en valdt in
versoekinghe.
Soo ghij huijden de stemme des Heeren hoort soo
en verherdt uwe herten niet maer werct uwe salicheijt met vreesen
ende beven, ende een ijegelijck hebbe berouw van sijne sonden,
opdat onse Godt niet wederomme en vermindere ende dat wij rouw
souden moeten hebben over ijemandt van ulieden, maer dat ghij
eendrachtelijck ende godtsalichlijck levende onse croone ende blijdschap moeght wesen in den Heere. Doch aengesien het Godt is
die in ons beijde het willen ende volbringhen werct nae sijn welbehaghen , soo laet ons sijnen h. naem met bekentenisse onser
sonden aldus aanroepen.
Ghebedt.
0 rechtveerdighe Godt, barmhartighe vader wij beclaghen onse
sonden voor uwe hooghe majesteijt ende bekennen welverdient te
hebben de droefheijt ende smerte die ons aengedaen is inde affsnijdinghe van desen onsen medelede; jae wij alle sijn weerdich van

-

452

.

KERKGESCHIEDENIS.

u a f g e s n e d e n c n d e v e r b a n n e n t e wordden om onser groote overtretlinghe wille, s o o ghíj met ons inden gerichte treden wildet,
maer o Heere sijt ons genadieh om Christi wille, vergheeft ons
onse misdaden want sij sijn ons van herten leet ende werckt in
onse herten hoe langhe boe meerder leedtwesen van dien op dat
wij uwe oordeelen vresende die ghij over de hertneckighen laet
gaen ons mogen beneerstighen om u te behaghen. Gheef dat wij
ons wachten voor alle besmettinghe der werelt ende denghenen die
vander
ghemeijnschap der kercken affgesneden sijn, optlat wij ons
haerder souden nijet deelachtich en maken ende de affgesnedcne beEnde aengesien ghij gheenen lust en hebt aenden
schaempt wordde.
doot des sondaers maer dat hij hem bekeere entle leve, ende den
schoot der kercken altijt open staet voer hen die wederkeeren, soo
ontsteekt ons doch met eenen goeden ijver dat wij met goede christelijcke vermaningen ende exempelen wederomme soecken te recht
te brenghen deseu affgesneden broeder midtsgaders alle de ghene
die doer ongbeloove
ofte roeckeloosheijt des levens uffwijcken , gheef
uwen seghen tot onse vermaninghe ten oijude wij daer tlore oorsaecke mogen hebben
ons weder te verblijden in hem daer wij nu
rouw over moeten draghen ende dat alsoo uwen h. naeme ghepresen
werdde doer onsen Heere Jesum Christum, die ons aldus heeft
leeren bidden :

Onse Vader enz. . . . .

Forme van wederopneminghe des affgesneden inde
g hemeente Christi.
Ghelieffde inden Heere u. 1. is kennelijck dat eenen sekeren t&lt
geletlen onse mede lidtmaet N. vande ghemeente Christi affgesneden
is geweest. Nu en kannen wij ul. niet verberghen hoe dat deselve
doer de voernoemde remedie midtsgaders doer tmill lel van goede
vermaninghe ende uwen christelijcken gh&bede soo verre gecommen
is, dat hij hem sbnder
sonden schaempt, begherende van OGS tot
der ghemeijnschap der kcrcken weder opgenomen te wordden. Alsoo
wij dan van weghen des bevel Godts schuldich sijn soodanighe met
blijschap te ontfanghen, ende doch noodich is goede ordre daer
inne gebruijct te wordden, soo gheven wij u. 1. midts desen te ver-

KERKGESCHIEDENIS.

453

staen dat wij den voorsz e* affgesneden persoon ter naester reijsen
door Godts genade wanneer men den Heeren heijlighe avondmael
sal houden vunden bandt der affsnijdinghe we leromme te ontbinden
ende tot den vrede der kercken ontfangheu sullen, ten ware ijemandt
van u. 1. middeler tijt ijet wettelijcx hadde, waeromme sulcx niet
en soude behoirea te geschieden, welcke u. 1. ons in tijt aenseggheu
sullen. Daerentusschen sal een ijegelijck den Heere dancken voor
de weldaet aen desen armen sondaer bewesen, hem bidJende dat
hij sijn werck aen hem wille vuijtvoeren tot sijnder eeuwigher salicheijt Amen.
Daernae indien gheen verhinderinghe voorcompt sal de dienaer
tot wederopneminghe des affgesnedene sondaers voirtsgaen in naevolgende wijse. Ghelieffde christenen wij hebben u. 1. lestmael
voorgehouden vande bekeeringhe onses medebroeders A. om met uw
1. voerweeten wederomme totder ghemeente christi opgenomen te
Alsoo dan nijemandt ijet voortsgebracht heeft waeromme
wordden.
de voorsz. wederopneminghe nijet en soude behoiren te geschieden,
soo willen wij nu tegenwoirdelijck
tot de selve voirtsvaren, den
Heere Christus Mat. 8 bevesticht hebbende het vonnisse sijnder
Kercken inder affsnijdinghe der onboetveerdigher sondaren , verclaert
terstondt daer aen dat soo wat sijne dienaers ontbinden souden op
der aerden ontbonden soude sijn inden hemel, daermede hij te
kennen gheeft , wanneer ijemandt vap sijnder kercken affgesneden
is, dat hem alsdan alle hope der salicheijt nijet ontnomen en is,
maer dat hij vande banden der verdoemenisse weder ontslaghen
Daeromme aengesien Godt in sijn wordt verclaert
k a n wordden.
gheenen lust te hebben aen den doot des sondaers, maer dat hij
hem bekeere ende leve, soo heeft oock de kercke noch altijts hope
tot de bekeeringhe des affgeweken sondaers ende houdt haren schoot
open om den bekeerden wederomme te ontfanghen. Dien volgende
heeft die heijlighe Paulus den Corinthers die hij verclaert hadde
dat vander kercke affgedaen behoirde te wordden, wederomme bevolen op te helpen ende te vertroosten, nae dien hij van veelen
ghestrafft sijnde tot kenuisse was gecommen ten eijnde hij in overTen anderen leert
vloedigher droeffenisse niet en souden verguen.

454

KERKGESCHIEDENIS.

christus inden voerseijden spreucke dat het vonnisse der onbinclinghe
welcke vuijtqesproken wordt over sulck eenen bekeerden sonrlaer
volgende Godts wordt voer bondich enle vast gehouden wordt vanden Heere , daeromme niemant die hem oprechtelijken bekeert
eenichssins behoirt te twijffelen oft hij is gewijsselijck van Godt in
genaden aengenomen ghelijck Christus elders seijt : wijen ghijlieden
de soutlen vergheeft dien sijn sij vergheven. Jois. 20.
0.n nu tot den voorgenomen hanllel te commen, soo vraghe ick
u N. oft ghij voor Godt ende sijnder ghemcenten alhier van ganscher herten verclaert dat ghij oprecht berouw hebt vande sonde
ende hertneckicheijt om welcker ghij rechtveerdelíjck vander ghemeenten affgesneden zijt geweest, oft ghij oock warachtehjck ghelooft dat u de Heere uwe sonden vergeven heeft ende vergeeft om
Christi wille, ende begeert midtsdien tot de ghemeijnte Christi
alhier weder opgenomen te wordden, belovende u voirtsaen in
aller godtsalicheijt te draghen na het gebot des Heeren. Antwoirdt.
Ja ick. Hierop sal de dienaer voirder aldus spreken. Wij dan
alhier vergadert inden naem ende macht des Heeren Christi verclaren u N. ontbonden te zijne vanden banden der affsnijtlinghe,
ontfanghen U wederomme in de ghemeente des Heeren, sacramenten
ende alle geestelijcke segeninghen ende weldaden Godts die hij sijne
gemeente beloeft ende bewijst, waerinne U de eeuwige Godt tot
den eijnde toe behouden wil doer sijnen eenighen geboren soene
Jesum Christum Amen.
Soo weest dan versebert mijn lieve broeder in uwer herten dat
u de Heere in genade heeft opgenomen, sijt neerstich om u voirtaen
te wachten voor de listicheijt des satans ende boose werelt, ten
eijnde ghij niet weder vervallet inde sonde, hebt Christum seer lieff
want u uwe sonden vergheven sijn. Ende ghij geliefde Chri* tenen
ontfanght desen uwen broeder met toegenegentheijt des herten, sijt
vroolijck dat hij doot was ende is wederomme levendich gewordden,
hij was verloren ende is gevonden, verheugt u met den engelen
des hemels over desen sondaer die hem bekeert, houdt hem niet
langer voor eenen die vrempdt is maer voor een medeborgher der
heijlighen ende huijsgenoot Ghodts. Ende alsoo wij niet goedts
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konnen hebben van ons selven soe laet ons den Heere almachtich
lovende ende danckende hem oo3 sijne genade aldus aenroepen.
Ghebet.
Goedertieren Godt ende vader wij dancken dij door Jesum Christurn dat ghij desen onsen medebroeder bekeeringhe hebt gegeven
tot den leven, ende ons oirsaecke verleendt om ons in sijne wederkeeringhe verhuecht te zijne. Wij bidden dij bewijs hem dijne genade om van de verghevinghe sijnder sonden meer ende meer versekert te wesen in sijn ghemoet ende dtter, vuijt te scheppen een
onvuijtsprekelijcke blijschap ende lust aen U te dienen, ende gelijcker
wijs hij te vooren veele menschen geergeert (sic) heeft doer sijne
sonde, wilt hem alsoo verleenen veele menschen doer sijne bekeeringhe te stichten. Gheeft hem tot dijen eijnde volstandebjck te
wandelen in uwen weghen, ende laet ons vuijt dit exempel leeren
dat bij U genade is, opdat ghij gevreest wordt, ten eijnde wij hem
houdende voor onsen medebroeder ende medeerffgeoaem des
eeuwighen levens u ‘t samen mogen dienen met een kinderlijcke
vreese ende gehoorsaemheijt alle de daghen onses levens doer onsen
Heere Jesum Christum in wijens naeme wij ons ghebet besluijten.
Onse Vader enz.
Forme vande inspectie over de ghemeijne kercken te houden
volgende den articule der kerckenordening he.

.

Alsoo de inspectie (dewelcke geordonneert is vuijt den naern van
den classen respectivelijck te gescieden) daertoe is dienende dat de
suijverheijt der leere ende alle goede gereghticheijt inder ghemeenten Godes gehouden wordden, soo sal de ghene die de toesicht bij
den classe bevolen wordt hem selven reguleeren nae tghene hiernae volght.
Ten iersten sal h$ somwijlen de predicatien der dienaren frequenteren ende neerstelijcken letten nijet alleene op de materien der
voorsz. predicatien, oft namelijcken gheene onreijne leere oft menschelijke fabelen ende verdichtselen daerbij vermenght wordden,
maer oijck op de maniere van leeren selve, off die stichtelijck ende
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proffijtelijck is voer den volcke, ende oft de dienaer neerstich is
int leesen enle ondersoecken der h. schrifturen, midtsgaders of de
dienaer de forme vande bedieninghe in doope ende anderssins gebruijckende is nae

dordonnantien der kercken.

Ten tweede sal hij met alle beleeftheijt vernemen tsij ter plaetsen
selve daer de dienaer staet oft op andere plaetsen naer gelegentheijt der saecken aende ouderlinghen ende diakenen ofte anderss i n s a e n d e ghene
die litltmaten der kercken sijn oft den dienaer
neersticb is intlen bont .der ghemeenten ende vuijtrechtinghe der
christelijcker disciplinen , ende oft tot dijen eijnde des Kerckenraets
verghaderinghen neerstelgcken onderhouden wordden.
Ten derden sal hij mede toesicht nemen oft de dienaer hem geschickt draeght in sijnen wandel, ende ofter nijet eenighen twijst
ende oneenicheíjt en is inder ghemeenten oft andere desordre streckende tot achterdeel der kercken, dat met alder spoet dient gebetert te wordden.
Ten laetsten sullen de inspecteurs bijden dienaers oft andere
voorstanders der kercken eenighe merckelijcke foute bevonden hebbende (aengaende tgene hier boven verhaelt is) de selve ierst int
besonilere vermanen tot beteringhe, ende daer toe alle hulpe bewijsen, ende soe het nijet en helpt de classicale vergaderinghe de
sake aendienen.

Schoelordening he overgeg heven onder correctie aen sìjn
Excie den grave van Leijcester.
Alsoo tot opbouwinghe der kercken, republicke ende welstandt
vanden lande, besondere hooch aen gelegen is dat de jonghe jeucht
van kindtsbeen aen wel opgevoedet wordde, ende inde kennisse
ende vreese Godts, spraken ende goede konsten onderwesen wordsijn
den, waertoe van oudtscher ende tot allen tijden de schoolen
innegesteldt , die daeromme seminaria ecclesiae et reipublicae sijn
ghenaempt ghewordden, soo is voor alle noodich dat over de selve
tot onsen

tijde goede acht ende opsicht genomen wordde, ten eynde
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dat daer deselve vervallen wdderopgericht,
oft daerse vuijt het
pausdom ten deele noch overgebleven sijn met de reformatie der
kercken in dese chterheijt des Euanqeliums oock te gehjcke gereformeert ende bequamelijcken inne gestelt mochten wordden. Soo
ist dat de Synode nationale onder correctie ende reverentie aen sijn
Excie versouct, ten respecte van verscheijden abusen der scholen in
dese geunieerde Nederlantsche provintien , ende heeft tlese naevolgende Schoelordeninghe geraempt.
De kerkenraden ende classen sullen arbeijden dat beneffens den
openbaren dienst des woerdts Ghodts oock de schoeldiensten bij hen
respectivelijcken nae gelegentheijt van een ijegelijcke stadt ende
plaetse aengestelt wordde, oft daer deselve van oudtscher geweest
sijn neerstich onderhouden, ende datse nijet geweest en siju in
navolgende tstucken wel gereformeert wordden.
Tot bedieninghe van dese schoeldiensten sullen alomme ende in
alle plaetsen goede ghodtsalighe ende wel ghequalificeerde Schoelmeesters oft Schoelvrouwen nae gelegentheijt der scholen die sij
bedienen, spraken ende goede konsten, die de selve leeren sullen,
verordonneert wordden.
Niemant en sal eenighe scholen bij hem selven oprichten dan
met voergaenden oordeel des Kerckenraets ofte Classis, ende met
consent des magistraets der selver plaetsen.
Ende belangende de qualiteijt oft hoedariicheijt ende bequaemheijt derselver Schoelmeesteren ofte Schoelvrouwen , sullen deselve
al te samen die nu in dienste zijn, ende volghens dien, daer toe
noch aengenomen sullen wordden, eerstelijck aengaende de suijverheijt inder leeren ende godtsalicheijdt des levens bijden kerckenraet
ofte classe soo sij ten platten lande dienen geexamineert wordden,
ende.ingevalle dât eenige in examine onbequaem bevonden worlen,
sullen die dadeliek van haren dienst ophouden.
Maer soo veele de Schoelmeesters
die in examine geapprobeert
wordden, aleer sij nochtans inden dienst treden, sullen sij de 37

,
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articlen der belijdenisse des gheloofs der nederlantscher Kercken
oft in plaetse van dien den catechismum onderteeckenen.
Ende sal daeromme met desen verboden síjn schele te houden
alle pitpen, monnicken , mennonisten ofte wederdoopers , nonnen oft
beghijnen , als oock alle andere van eenighe schadelijcke secte sijnde,
soo langhe sij in hare dwalinghe blijven.
Wederomme aengaende de verlatinghe enfle affdanckinghe der
Schoelmeesteren de selve sal geschieden bijden selven bij welcken
sij toegehiten ende aengenomen sijn.
In alle scholen sal de jonghe jeugbt nijet alleen in lesen ende
scrijven , talen ende vrijkonsten , maer oock ende voernaemelijck
inde christelijcke religie grondelijcken grleert ende geinstitueert
wordden.
Ende sullen tot dijen eijnde de Schoelmeesters met den cleijnen
kinderen beghinnen aen het onderwijsen ende te leeren vanden
hooftarticulen ende stucken van onse salicheijt, als daer sijn de
thien gheboden de articulen des christelijcken gheloofs, dat vader’
onse ende andere gebeden, voor encle naer den eeten r Item het
morghen- ende avontghebeth , daernae in le cbristehjcken catbecismo
om den selven van buijten te leeren ende te behouden, den selven
inder scholen als oijck inder kercken opseggen, neffens de oetTeninghe int singhen der psalmen op zeckeren uren des daechs of
inder weken, ende de schoei ghebeden int incommen inder schele
des morgens ende int vuijt gaen des avonts ofte naemiddaechs.
Eijndelijcken oock int lesen van eenen evangelist of sentbrieff der
appostelen voor de jonghe jeuecht, die in verstande entle wetenschap
heeft toegenomen.
Sullen oock de Schoelmeesters neersticheijt doen dat sij den kinderen besonder des Sondaechs in de Kercke te brengen, om de
predicatie t e hooren, ende van tgene sij sullen gehoirt ende onthouden hebben, naedat de capaciteijt ende verstanlt der selver is,
daernae inde schele commende hen vlietelijck te ondervraghen.
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Belangende -de boecken daer vuijt den kinderen dat lesen, de
spraken oft talen ende de vrijkonsten gheleert wordden, sullen de
Schoelmeesters
gheene superstitieuse noch schandaleuse
boecken
leeren, maer alleene die, die der jonghe jeucht nut ende stichtelijck sijn.
Desgelijcx soo veele aengaet de fondamenta ende precepta artium latinae et graecae linguae in scholis particularis te lesen, sal
daerop een goede ordre ende catalogus vande alderbeste ende nuttichste authoren ende boeken gestelt wordden,
daernae haer -de
rectores ende preceptores inde particuliere scholen (soo veele moghelijcken) confirmeren sullen.
Kortelijcken opdat oock de kinderen in goede zeden ende manieren wel onderwesen wordden, sullen oock de particuliere scholen
ghoede leges scholastices
stellen ende onderhouden, die oock alle
andere schoelmeesters bij haren schoelkinderen soo veele een ijegelijck van hen daervan aeagaet sullen volghen naetecommen.
Ende desc institutie als vooren. besondere in de christelijcke
religie sal oock voornamelijcken bijden armen schoelkinderen ende
klercken die eenige beneficie ghenieten in domibus pauperum,
bursen ende soodanighe collegien neerstich onderhouden wordden,
stellende over deselve tot curatores ende administratores goede
gocltsalighe mannen vande religie midts daer bij affstellende de
gheestelijcke hebbende soedanighe curen aen haer tot noch toe behouden, ten eíjnde datmen bequame alumnos wten selven pauperibus inde universiteijten te senden, ende de studia te volbrenghen
tot dienst der Kercken ende republicae, mach hebben.
Sullen oijck jaerlijcx sekere curatores vuijt den magistraet encle
Kerckenraedt gestelt wordden inden steden daer de particuliere
scholen sijn‘ om goede opsicht te nemen op al tgene dat tot voirderinghe vande selve dient.
Alle dese poincten enJe articulen of dergelijcke een ijegelijcke
provintie nae hare gelegentheijt goet vinden sal, nochtans dese
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voergaenle niet contrarierende, sullen soo int ghemeijn als in besondere bi;j allen Schoelmeesteren ende Schoelvrouwen neerstich
onderhouden wordden, waerinne de Kerckenraet enle classen ten
platten lande sullen belast sijn hesondere opsicht te nemen ten
eijnde soo eenighe in gehreke van desen souden moghen sijn, ende
vermaent sijude sulcken feijlen niet en beterden, daedelijcken van
haren dienst opgehouden ende affgestelt wordden.
JACOBUS

KIMEDONCIUS

ecclesiae Middelburgensis minister
Synodi praeses electus.
ARNOLDUS CORNELII Assesor l).
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TAAL- EN LEXTERKUNDE.

JAN VAN DER DOES, NEDERDUITSCHE

GEDICHTEN.

D O O R P . C. MOLH.UIJSEN.

111.

Jan van Hout vertaalde 2 gedichten uit de verzameling, het
5~ en 138 KuQje. Ze zijn met een gedicht in het Album Amicorum
van Douza wellicht de eenige overblijfselen zijner nederduitsche
gedichten.
Het Ve Kusken.

Als mij, Neaera lief, deez zalicheijt geluckt
Dat ghij uw borstkens stijf tegens de mijne druckt
End’ uw twee armkens blanck om mijn’ hals hebt geslagen,
Als ghij dat montlgn root liefldck te mijwaerts buckt,
Als ick uw zoet gewicht om mgnen hals moet draghen,
dicht belagen,
Als ooghkens , ende mont malcander
Als ghij rnb vruntlijck bgt, oick weer gebeten zucht:
Oick uw tongh met gebeef tuschen rngn lipkens vucht,
End’ als mijn spraecklijck lidt van u, lief, wert gezogen,
Als ghij mij voorts aenblaest deez ambrosijnsche lucht,
Lucht, die mijn laesten dach tot meermaal heeft vertogen,
Deez zeer heilzaeme lucht, welck vubt u kompt gevlogen,
Als gh’ vuijt rngn flauwen geest mit dgnen aezem treckt
De walme dempicheijt, die van mijn hart vugtbreckt
smoockt, niet wezende te blussen:
Jae, stadelijcken
Als, zeggh’ick, uwen geest mit meedogen verweckt
Mgn gloeijt, mijn smert, mijn pijn verzacht deur t lieflick kussen
Met uwen lipkens zoet, en kan ick niet versussen
0 aengenaeme koelt, Cupidoos grote macht;
Jae zeggh: Der Goden Godt is hij alleen geacht;
Men vindt gheen meerder, ziet, in al1 des hemels ronden,
Oft, isser eenigh Godt voerzien met meerder kracht,
Gthij zijt, Neaera lief, voor zulcx alleen bevonden.
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Het XIIIe Kusken.

Vand’ allerzoetste strijt was ick vermoeijt en laf,
Mijn armen om dijn hals (laes) waren heel besweeken
T hart in mij was versmoort, den geest mij gansch begaf,
Mijn mont was vuijtgedroocht, het leven wech gestreken:
_
De veerman met zijn schou, en Styx zijn mij gebleken,
Plutonis doncker Rijck mij stondt al voor den oogen.
Metdooghen ghij doen kreecht, mijn ziel ginght gij opql:ecken,
Met een vet kusken (lief) wijt tdiepst des longhs getogen,
Oorzaick, dat mijne geest weer tot mij quam gevlogen,
Diez Charon onbevracht most weer terugge trecken;
Neen; leech en voer hij niet; hola, ick heb gelogen,
Mijn ziel bleef voor de vracht z’ is in de swarte plecken,
Een deel van uwen geest ghingh sich in mijn lijf strecken,
1)eez’ haut de leden tzaem, die anders zouden swijcken.
Dus leeft dijn ziel in mij; ten is voerwaer geen gecken
Doch listen doet zij veel, om weder wech te strijcken;
Ten wair zaick oick dat ghij nu deez gestadelijcken
In mijn lgf onderhieldt deur uwe kuskens zoet,
70~ deez in korten stondt vuijt mijn lijf weder wijckon.
Daerom dijn lipkens, vocht vast op de mijne doet,
En maickt, dat een ziel steeds ons begder lijven voet:
Totdat de Parca straf, nair een langdurich beijden
Wt onz licchamen twee sal eenen geest doen scheijden.
Van Secundus Elegiae beeft Douz(t er 3 vertaald, de 3e, 4e en
5e. Naar den inhoud sluiten zij zich geheel aan bij de Basia e n
het is zeer wel mogelijk dat hij, tenzij hij een vertaling van alle
gedichten van Secundus bedoeld heeft, alleen de Basia en wat er

verder in zijn werken op dit onderwerp betrekking had, wilde uitgegeven. Maar waar reeds de vertaling der Kusjes niet geheel
volledig is, zal het moeilijk zijn een oordeel hierover uit te spreken.
Ovcrzettinge van de derde Elegie.

Indien zich iemand scaemt, dat hg
Die ongebonden is en vrij
In cijns liefs dienst hem zelven gaet goetwillich ejjgen

maken,
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Certein die weet met allen niet
Wat dat vrous Venus macht bediet,
Jae, heeft van liefde noijt , als ick, gehad de rechte smaiken.
Een vrijer is hij in de koelt
En mit putwater thart bespoelt,
Die een zo zachte slavernij en licht oick zoekt t’ ontvlieden.
Cestelt is anders mijn gemoet,
Jae houdt voir groot eer, zonder moe@
Dienstwillichlick altoos te staen onder mijns liefs gebieden;
Wat ? heeft men Juppiter zelfs niet,
Die over aerd en lacht gebiet
Door liefde groot van vrouwen schoon gezien als slaef verwonnen.
Oh met wat een verholen brant
Heeft mij mijn troost het hart deurbrant!
Noijt zach men den berch Aethna zo deur ‘t ewich vuijr verslonnen
Noch onder d’ongeloste gloegt
Des berchs voorseijt , ‘toproerich bloet
Van den weerspannigen Titaen zo pinel@ vuijtdrogen.
Niet anders een jonck minnaer- fier
Men blaecken ziet in ‘t nieuwe vier
Deur kalverliefd’, end’ onbedacht
naer zijn verderf pogen.
Doch, naer dat z@ al weer gewis
En niemant heurs gelijc en is,
Laet ons hier nemen in gedult, iae met gevouwen handen,
Heur overgeven all’ ons recht.
Tis zeker voor een vanclij,: knecht
Gheen klein troost, in een kerker rijc en aen vergulde banden
Te leggen, t is oic minder last,
Zijn strot aen enen gouden quast
Dan aen een strop van hennip snee, en diefschen bast te recken.
Laet heur genaden over mij
Hebben alleen die heerscappg
En scepter over ons, als vrou, met haer blanck’ armkens strecken.
Wint, regen, hagel, mist ick zal
Verdragen gaern heur te geval,
Oick gaen alleen deurt velt bij nacht end’ ongebaende weeren,
Mg zal oick geene vorst met kauw
Qeen hit met dorst t hart maken flauw
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Hoe wel dat men die liefd’ in mij den somer ziet doubleren.
Waer dat t’oick zal gelieven heur
Wil ick mijn liefsten treden veur
Daer mijn noit voet, noit wiel, noit zeil heeft enich spoor zien mercken ,
Zij brandt, en moet mij aldus langk
Deurbrandende’ het hart maken kranck,
Laet in mijn march, o Venus Kint, deez fackel ewich snorcken;
Noch deur den ouder niet gelest
Doe deze van mij gaen int lest;
Noch als de Doot mijns levensdraet bestaen zal af te korten
0 Godt, mocht ick dan eens gepast
Op haren mont mit ‘armen vast
Int kussen mijnen laesten geest al bevende vuijt storten,
Wie weet, oft deez dan noch int eyndt
Vant ingegaen doods pat geweijndt
En deur dit montleijn root geschut weer zal int leven keeren?
En voor deez kuskens heilsaem vorht
Niet eens d’Elisiensche
lacht
Met t Paradijs van myrten groen zal ummermeer begeren.
De vierde Elegie.

Op het Groenen van de Meije.
Meij CS die moeder van de groent;
In Meij geen groen te dragen,
Is (o lief) jegens d’ouw gewoent
Laet ons daerom behagen
Malcanderen te groenen nu
Ick zonder groent belopen,
Zal een kolier van zijd voor u
Gehouden zgn te kopen.
Kolier gelukkiger dan ick,
Twelck deez borstkens zal naiken,
Van wien alleen t’ aenzien mij dick
Doet duijsent vreughden smaiken.
Maer indien ick u eerst int gras
Kan groenloos achterhaelen ,
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Dan zal dij mij met kuskens ras
Deez boet dobbel betaelen.
Kuskens, die zouden kunnen wis
Doen lengen mijn termgnen,
Als daer geen hope meer en is
In dranck van medicinen.
En mijn siel bleek (hier wel op let)
Het helsche veer onttrecken,
Jae jegens der natuuren
wet
Van het doots pat verwecken.
Dat zeijde ick, als rnd terstont
Heeft toegelacht
mijn leven :
En meer met d’ooch, dan met heur mont
Dit te verstaen gegeven:
Niet kuskens bloot, maer oick wat meer
Zal ick u noch doen erven,
Indien ghij mer van groenen d’eer
Kont boven mij verwerven.
End’ heeft haer mont al aen den mijn
Wel zacht gedruckt met dezen,
Neemt dit voor u, de rest is dijn
Als ghij zult winner wezen.
Winner zal ick deur Venus kracht
End’ hulp haars soons saen werden,
Als dien men heeft alt@ met acht,
Zien in haer dienst volharden.
Den wijngaert zal ick dan gelgck
Al kussende vreucht vuijten
Dien men rontsom z# staecken rijck
Van weeldicheg t ziet sprug ten,
Do klíjf bij ons zal hebben niet
Gestreckt al om den linden
Zo vast zal ick mijn armen, ziet,
Rontsom mijns liefs hals wijnden.
Vertijdt mij dan, ghij , Printen bout,
Indien ick all’ uw prachten
Voor rng geluck, met al1 uw gout,
Niet dan voor slijck zal achten.
1901.
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Sal een vrou dan mijn uinnen toen
In hoop of angst steets woelen doen,
End’ oirzaic langer wezen mij van blijscap ofte trueren?
Zal een schoon aensicht dus altijt
Bestieren steets mijn groene tijt
Tijt, wair van t cloen een corte stondt gescapen is te dueren.
Want hoe zoud’ ick eens tot mijn wensch
Geraict zijnd’, en niet meer een mensch
Mair Mars gelijc deur Venus jonst ten hemel opgeclomen,
Hier langer kunnen houden plaits
Of in dit dal van tranen vaits
Cfeduijren ondert aerdtsch geslacht of zuls eens derven dromen.
Veel min indien zij mij valt hardt,
End’ in heur onghenae volhardt,
Als nu; twelck ons dick in een uijr doet duysent doden sterven
Doch nair dat een van tweên onzoet
Mijns leven cluijen korten moet,
Zo laet ic in uw’ armkens, lief, doch desen draet afkerven,
Draet, liever aen dijn hals, als klijf,
Met Venus band verhangen stijf,
Dan aen een balc opgeknocht , deur desperate wegen;
Gemerct dit, of dat (o Godt)
Van liefden oijt moet zijn het slot,
Als wilen men van Iphis leest, wien zijns liefs onbewegen
Vant leven tot de doot gebracht
Heeft voir zijn tijt. 0 onbedacht;
0 onder quae planeet’ altois geboren al die minnen !
Doch deze plaech ten besten al
T licht van deez’ oochkens wenden zal,
End’ ons van sorgen maken vrij. 0 licht waird om beminnen,
Licht, welc ons inde plaitse is
Vand hemelsche planeten wis,
Ja doot, of tleven niet een swenc wair machtich te verlengen,
Oh, gont mij tleven doch, mijn boet,
De rest ver van ons sneven doet:
Als een niet zijnde, wieöns doot u kan profijt inbrengen;
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D$r montlijn iegens tmijn gekant
W i l t pairen, zonder tongh of tandt
Te ghunnen rust, zulx als men ziet dat geijle duijfkens plogen
Met lipkens wel accoord dan gheeft
Met duijsent kuskens dat het kleeft,
Doch met zijn toebehoren, lief, en zoeken gheen’ uutwegen
Twelc rnd ontsterfeljjc alleen,
Zal maiken, end’ (alzo ic meen)
Geseten aen der Goden disch doen thcmels nectar tsayen
Mair ghg (eijlais) en wilt mij, ziet,
Tot zulck een staet optrecken niet
Noch met gekus noch met gescher van lellebecken pagen.
Oic is dij onbekent t gescher
Van tongh, of tandt; hoewel ghij ver
In scoonhegt fris de crone spant voir al die t hof hanteren.
Godt gheef derhalven dat ghij vroet
Naer deez mijn leer doch horen moet:
Ten einde, dien men u thans ziet in zuverhcit verheven,
In amoreuse treeken zaen
Ghij oic schier mocht te boven gaen,
Gheen tortelduijf zo wel gepairt die ons niet en zal wijken
Van t lelgebeck den prijs eer lang,
Jae Iovis menich slimme ghang
Bg ons vrijaege dan niet eens sal wesen te gelijcken.
Want wair toe wilt ghij, die jong zijt
Dijns voorhoifts glatheit voir zijn tijt
Dus met gemaickte fronzen, och, deur warsheit stuijrs omringen.
Deez zullen, mij geloift , noch wel
Van selfs becruijpen dit clair vel,
Deez zal u (laes) noch vroech genoch den ouderdom thuijs bringen ,
Of wairtoe wilt ghij dit gestcrrt,
Deez oochkens , seggh’ ic, als git swart
Met wijnbrouwen neerslagen [lief), dus ouwelgc verlagen,
Oic ons de luister en glans clair
Ontrecken van uw schoon kruijs hair 3
Den tijt zal comen eer ijet lang, dat dcez two guldc raijen
Sich tspiegels schamen zullen lugh
Jac cruijpcn in hoir hol te rugh,

.
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A l s men tsnceu langs dijn kaele cop rontsom zal zien g a a n weijen.
Dan zult ghij mild met kuskens nae
Zijn te vergheefs, alst werd te spae,
En met nw lipkens dun verlept ons zoeken te misleijen;
Zult oic om niet mit dijn ghesicht
Lieflockingh willen maiken licht,
Oft oochkens ijemant werpen toe, deurbrekende’ hart en nieren
Boekettekens gheen uwe deur
Verchieren zullen als te veur
Oic zal gheen minnaer u met zangh of nachtaubaden vieren.
Gheen meij u oic meer wert gheplant
Ter eer. Daerom deur misverstandt
En wilt niet bliven obstinaet, noch in u neen volharden.
Het roosken bij tgts lesen laet,
Eer dat het namaels wert te laet,
Twclc anders bij gebrec (eilais) van tijts gepluck te werden,
In sich self zal vergaen subgt
Verdreucht, verwelct, end’ uter tijt:
End’ in plaits van een kropken fier een dorren stam verthoncn
Siot hier, die met u is bereet
Te ghaen spacheren wijt en breet
En tzaem de bloemkens lesen gaen verchicrt met hare tronen
De lusthoven wij zullen dan
Vrou Flora toegewijt; oic van
Cupijd’ en Venus dauu bespoeit de beemden groen betrapen.
Dair zult ghQ violetkens roijt
Met rooskens wit, nu thgm minjoijt,
Nu myrtus mit uw hantkens teer, nu mateliefkcns rapen,
Met zoet anijs: uut welken all’
Een hoeiken ic u maken sal,
Om van dijn aenschgn blanc de hit des zomers af te weren,
En tzelfde met mijn eigen handt
Te passen op dijn hair plaisant:
Als ghij van ‘t gaen vermoet in tgras u leekens zult verncren
Onder den schim van myrt niet swair:
En spelen dan schuijlwinxkon dair,
Somwilen oic mijn leidsvrou zijn, nu volgen op mijn hacken.
Dan zal ic oic int laist vermoet
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Deur t zoete spel, dat Venus doet,
Mijn rust een weinich nemen gaen onder de linden tacken,
En nu als leidsman gain voir heen
Nu volgen dijn voetstapkens cleen,
En micken op het spoir van dien, oic dair mijn gang in passen,
Doch indien dair en tuschon mij
Met een jalours oich van terzij
De son neerziende, met zijn strael in t gaen den brand doet wassen,
Ghg ghij alleen ons heil, en boet,
En coelte van mijn vlam verwoet
Dit dorstich hart te laven dan wilt vlijtich u bcrogon
Mit cuskens versch, koel ende vocht,
Vermengt met een zeer zoete lacht,
Wclc in do gloeijt mijns keels ontfaon sich deur do long mach sprcijen
En leschen mij het minnevier
Twelc noch stortreghen, noch rivier,
Noch al’ het water van de zee wair machtich uut to ghictcn.
Veur wion, zegt mij, ist dat ghij doch
Deez oochskens meijnt te sparen noch?
Gauw’ oochskens , die een goude glans en strailen van hon schieton.
Voir wien chiert ghij dijn boezem blanc,
Veur wien deez armkens rond, en lanc,
Veur wien denct ghij u borstkens hard en schijfkons rijp to houwcn,
Wie zal van deeze leekens wit
(0 Godt) noch erven t vrij bezit?
En desen mot sijn armen clam gelooft zijn te benauwon.
Tot wiens behoeft ist dat ghg voeijt
Dit hair zo chierlijc opgeboeijt?
Wie zal deez lipkens op de zijn mot vreden mogen paren?
Veur wien spairt ghij dit zoet gelach,
Veur wien dit wezelic opslach
Veur wien ist , dat ghij thoochste lot int jaewoirt wilt bewaren T
Lais, twert veur Charon wesen al,
Eer, scoonheit , hoifscheit , zoet gescal ,
Veur t veerscat van de stille vloet , dio t u geen danc zal weten;
Van dezen zuijrmuil wort ghij voirt
.
Geleijdt strax voir de swarte poort
Van Plut’ en Proserpijn zijn wijf, d’een mit u min beseten
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En d’ander mit nieu ialousij ,
Die heurs mans overdaet aan dij
Zal willen wreken, end’ op u gaen zoeken haer verhallen.
Dair zullen voirts op u gevelt
Die schenders vallen met gewelt
Met caecken spits, iae niet dan been, met ogen ingevallen,
Van d’overleden eeuw de jeucht,
Vals, trouwelois en licht van deucht ,
Als Theseus ende Priaems soon, mit Jason ongcpresen ,
Dit sal (al hout ghgt nu voor spot)
Zijn van uw maechdom al t genot,
Dit wil de vrucht int einde, ziet, van al u scoonte wezen.
Opdat ghij nu dan niet veur mij,
Mij, die hier noch int leven zij
Der overleden schimmen, lief, en scijnt te willen kicscn,
Zo wilt een weinich doch met lust
In decz mijn armkens nemen rust,
Opdat ic eens mach in u stoot rng selven gaen verliesen,
End’ in het tussen dgns mont saen
Mijn gheest in u doen overgaen,
En steppen op en nieu weerom’ uut dinen azem tlevcn,
T zS dan het uw, of oic het mijn,
Doch t’ u veel liever moetet zijn,
Dat al mijn leven aen het uw, en t uw aen t mijn mach cleven.
Deur dese tijtverdrijf ons jeucht
Ons overbrengen laet mit vreucht,
De bleke doot es onder weech met een mist swart betogen.
Mair ghij, o vrijers bet bedacht,
Die op deez reden mijn neemt acht,
En nu mijn zuchten swair bescimpt, nu mijn neerslagen ogen,
Wien dicmael stamper lacchen doet
De wankelbair stap van mijn voet,
En verf bleec, doch hacst verkeert, en niet te cunnen mijen,
Sult veur geluckich, iae ondieft
Bekennen moeten noch mijn liefd,
Als u hier na sal werden cunt de vruchten van mijn lijen.

Van de oorspronkelijke gedichten van Douza is ons behalve de
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pag. 260 bedoelde 3 die reeds uitgegeven zijn alleen bekend het
vers dat hij in van Houts’ album amicorum plaatste. Een gelukkig
toeval heeft ons de alba der twee helden uit Leidens belegering
bewaard; dat van Douza berust op de Leidsche Universiteits-bibliotheek, van Houts’ album in het stedelijk museum aldaar. Het
eerste is een der beIangrijkste en mooiste alba die bewaard zijn
gebleven, en het blad van Jan van Hout, gewijd aan hun vriendschap in het beleg gesloten en beproefd, is, ook door zijn zinrijke
omlijsting, een der belangrgkste stukken daaruit.
In van Houts’ album komt het volgende gedicht van Douza voor,
gedateerd Ipsis Kal. Veneris 1578.
Wie dat eens van uw korist het nectar heeft gesmaickt
0 Hout, dien zal noch vrees van al1 de Dijlsche staicken
Noch dolle Jans geblaes vol hoerekijntsche wraicken
Van u niet trecken af: mair deur u geest ontwaict
Men zal, alwaer Baldeez zijn hoornen zijn gekraickt
Zien enen nieu poëet met myrten thooft bedaiken
Niet in t’ Latijn oft Wals, maer in onze moeders spraiken.
Droom’ ick? of zij ick oick van dit zap nat gemaickt ?
0, die d’busoonsche luijt in t’ Duijts eerst hebt doen klinken,
0, die de ravens oick een swaents geluijt kost scincken ,
Van u ist , dat ick ijet met Phoebus heb gemeen,
Van u ist, dat ick dorst DE-PORTES 1) overstellen;
Van u ist, dat ick hauw mijn poëzij te leen,
Van u ist, dat ick derf mijn naem in uw blat spellen.

1) Bedoeld is Philippe Desportes.
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Vaderlandsche Oranjezucht.

Looals Klinkert, op voorgang van Glintlerman, Mr. G, Mees Az. 2
en Mr. Pan 3)) gemeld heeft, zijn er van dezen bundel, buiten de
in 1841 bij Nayler & Co. verschenen uitgave, twee onderscheidene
drukken 4). Men zie daarover Klinkerts Lijst, en het aldaar aangehaalde Voorbericht van Hollands Verlossing, alsmede Brieven
van Bilderdijk, 11. bl. 26 en 27, en Dr. Kollewijns werk over Bilderdijk, 1. 205, 318, 443 en 444.
In de eerste, zeldzame 5) uitgave, volgens haar titelblad, dat
Bilderdij ks naam niet vermeldt, in 1805 te Leipzig verschenen,
komen de gedichten, die er in vervat zijn en Oranje-verzen werden
genoemd, in dezelfde orde voor als in den lateren, door Immerzeel
bezorgden druk, door Bilderdijk genoemd den druk van 1808 6))

1) Vervolg vau Nav. IJ, blz. 471.
2) Zie zijne bijdrage Bilderdyk’s
Werken (Alg. Komt- en Letterbode, 1MX).
3) Zie zijne Aanteekeningen, geplaatst in Alg. Komt- en Letterbode van 1S$t).
4) Van beide drukken bezit ik een exemplaar. Op grond van eene aanteekening,
die hij in catalogi vond, deelde Mr. Pau mede, dat in 1820 ,,de nog voorhanden
zijnde exemplaren (van de rad. Ormjezwht)
door de Pransche politie te Rotterdam
in beslag genomen, en de uitgevers te dier zake vervolgd werden.” Door Tollens ia
dit in zijn ïVog iets over de werke)2 v(bti B. tegengesproken. ,,Wij meenen”, dus schreef
mogen verzekeren, dat er geen vervolging van de uitgevers dezes Bundels
hij, ,,te
door de l+ansche .politie heeft plaats gehad. Eet ia niets dan een voorgeven - eeu
vertelling, om belangstelling op te wekken.”
5) Z i e P r o f . H . W . T y d e m a n a Biltlevtljjksche
Letlerborle

NnZezi?hg,

art. 4 (Alg. Kond-

er&

van 1X.52).
6) Voigena Mr. Pan en Dr. Kollewun verscheeu deze druk, ofschoon hij op ‘t titelblad heeft: Lsipxig, IIIL)CCC~~, in IXOC). Klinkert plaatste aehter dit jaartal een

T A A L E N LETTEliKUNDE.

473

maar in dezen vormen zij twee afdeelingen , en op de 2de afdeeliog
volgt eene Nalezing, behelzende op foutief gepagineerde bladzijden
3 gedichten, welke niet in de eerste uitgave zijn opgenomen en tot
titel hebben: De AlleenheerscAìng
, Aan Zijne Hoogheid en Droom.
In beide uitgaven staat onder den beurtzang Lycidas en Egle gedrukt: Door Mr. VV. B. en Ii. W. S., en evenals in de inhoudsopgave van den tweeden druk volgen in die van den eersten druk
op den titel van het vers: Op het afsterven van Prins Fredrik,
de woorden: door mijne Egade. Wanneer men op grond van die
woorden beweren mocht, dat Bilderdijk in beide uitgaven van de
Vad. Oranjezucht de hand heeft gehad, dan zou men in tegenspraak zijn met hetgeen Brieven, 11. 26 te lezen staat, met het oog
waarop Mr. Pan alleszins met reden heeft gezegd, dat de eerste
uitgave ,,is geschied buiten voorkennis van Bilderdijk”
Bij vergelijking der beide uitgaven (de eerste zal ik voortaan A
noemen, de latere B) vindt men tal van woorden verschillend gespeld 1) Terwijl in A dood, dienst, lust, nacht, glans, troost en
beemd mannelijk zijn, zijn zij in B van ‘t vrouwelijk geslacht. In
B zijn fouten, in A voorkomende 2), verbeterd, maar B heeft weêr
fouten, die niet worden gevonden in A. Zoo staat in B bl. 24:
Hoe lang, hoe hard ons noodlot schijn’.
terwijl in A voor lang staat Zaag 3). Een enkele maal is een woord
zoowel in A als B foutief. In A staat bl. 12: ,,‘t (volk) buig den
vraagteeken. Op dezen druk is van toepassing wat Da Costa zei, dat het titelblad,
.Le+zGg
noemende als plaats van uitgaat, die plaats ,,eigenlijk verbergt” (De MenscA
en de Dichter, bl 71).
1) In A leest men: vreeselijke, ‘t Hol?ands

Kunstbloed, geruis, ‘t Stichts

gehucht,

knods, aanschoude,
hoopeloos, kroonen, breeken enz. Iq B.: vreesselijke, ‘t Hollandsoh K u n s t b l o e d , geruis&, ‘t Stichtsch gehucht, knots, aanschouwde, hopeloos,
kronen, breken enz.
2) Bl. 16 boor voor door; bl. 23 zoude voor zouden; bl. 44 elke nielcwe morgen
voor elken mieuwen morgen; bl. 46 Ay heeft VOOP
Hy heeft het; bl. 120 komt voor
kom; bl. 123 zelf voor zelfs; bl, 427 &clrl: voor rJ&f ; bl. 128 kend voor ked;
bl. 170 Voldoe voor J’oldoet enz.
3) Andere fouten in U zijn: bl. 10 legermar/t

voor legermacht; bl. 112 verschoont

voor verschoont re; bl. 191: 11 Aeusche voor UW AeawAe.

.
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hals en tortsch’ zijn Vrijheidsboomen!” In B : ,,en torts zijn
Vrij heidsboomen !”
In den tekst der gedichten is er tusschen A en B geen belangrijk

verschil. Slechts enkele kleinigheden merkte ik op. In A bl.
24 leest men: Alschoon dan aan een vreemde kust? In B : Schoon
ballìngen aan vreemde kust? - In A bl. 40: ‘t Is de eedle Oran
je9 leed. In B: ‘t Is eedle enz. - In A bl. 46 :
Die ila

tien

nootl

tier jonge raven

In ‘f moerleriooze nesl voorziet

In B :
, die den nood der ,joiage
Ia ‘t moetlerloose

raveii

nest voorziet.

In 1 I bl. 96 : van d’oorsprong
niet verbasterd. In B: van ourIn
A
bl. 116 : Een’ sombren wellust.
sprong niet verbasterd. In B : Den somliren wellust. - In A bl. 151: den zinneloosten

klap. In 13: den schaamteloosten klap. - In A bl. 176:
Ba

roept: ,, Bethkten ! Redtlingloo.zen !

I n B:
,, Bedrlckten ! (roept zy) Retlclingloosen !

Op bl. 30 van A komt deze aanteekening voor : ,, Aan Miss S.
die een’ Engelschen Feestzang
vervaardìgd had”. In li luidt die
aanteekening : ,Aan Miss S. die een’ zeer schoonen Engelschen
Feestzang vervaardigd en voorgelezen had.”
Onder de dichterlijke toewijding of opdracht van den bundel:

Aan de Rollandsche Uitgewekenen in Brunswijk, staat het jaartal
1804. Met verwijzing naar Bilderdijks brief van 5 Junij 1805 in
Brieven 11. 27, heeft Mr. G. Mees aangetoond, dat het jaartal
1804 ,,een anachronisme is , omdat er toen geen uitgewekenen
meer te Brunswijk waren”, en er 1802 moet staan. Da Costa liet
desniettemin in de Kompl. Dichtw. X. 413 het jaartal 1804 drukken 1).
Van de meeste verzen, welke op de ToewCjditig volgen, bezit ik
eene afzonderlijke uitgave ; van enkele zelfs meer dan ééne. Daar
slechts een viertal afzonderlijke uitgaven door Klinkert genoemd
zijne Nadere Bij:lrage tot cZe lijst
1 ) Dit werd door min Vader opgemerkt i n
vata Bilderd$ks loerken, art. X111. V g l . d e 1700rleziny van Mr. 8. Mees, bl. 18.
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zijn, wil ik ter completeering van zijn bekende L&l hier mededeelen, wat mijn Vader bijeengebracht heeft en sedert ziju overlijden onder mij berust.
De Intocht der Franschen in 1795. Leipzig 1795. 8 bl. 8”. De
titel noemt den naam des Dichters evenmin als dien des uitgevers,
maar onder het vers staat een B. Door Klinkert is deze uitgave
niet vermeld. In B is de tekst dezer uitgave blijkbaar gevolgd.
Er is geen ander verschil dan dat in coupl. 4 hij staat voor hy l),
Rilen zie over dit vers de bekende Voorlezing van Mr. G. Mees Az.,
blz. 14.
De achtste Maart, verjaardag van Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Willem de Vyfde, in Londen, 1796. Leipzig, 1797. 19
bl. 8’. De titel noemt den uitgever niet. Van deze uitgave, door
Klinkert niet vermeld, komt de tekst overeen met dien in B. Drie
drukfouten der afzonderlijke uitgave zijn in B verbeterd, maar
Zang voor Zaag in coupl. 17 is behouden. Zie over dit vers Dr.
Kollewijn , Bilderdijk, 1. 273-275.
Op den Verjaardag van Zìjne Doorluchtige Hoogheid Prins
Willem de Vijfde: den Achtsten Maart, 1798: door Mr. W. BiZ&rd$k. Nayler & Co, Amst. 1837. 8 bl. 8”. Gedrukt op bruin gekleurd papier. Evenals in A en B staat in deze uitgave in den
2den regel : nog duZt gy. Tweemaal is in haar sprake van het
baldadig volk. In A staat daarvoor bakldadig. In B wordt het
volk eerst baldadig en daarna balddadig genoemd. Klinkerts Lust
gewaagt niet van deze uitgave.
Lijkgedachtenis van Zijne DoorZuchtige Hoogheid, Prins WiZZem
George Frederik van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Overleden,
te Padua, op den 6 Januarv, l?Y9. Door Mr. Wm. BiZderdijk.
Leipzig’, 1799, 24 bl. 8” 2). De titel noemt geen uitgever. Op
1) In de Pad. Oray+ezzc&

volgt op dit lied een versje, getiteld: Afbeelding. Dit

dichtstukje ziet, op een door Bilderdijk geëtst vrijheidsbeeldje, waarvan ik een afdruk
bezit. Men zie daarover mijns Vaders Nadere B$dra.qe, art. Q.
‘2) Deze Ll;ljkgedachtenìs
werd door Bilderdijk opgedragen aan Mevrouw van Herzeele, over welke opdracht men zie art. XXXV dezer Bilderdijkiana,
alsmede Prof.
Tydemans Biklerdijksche

XaZezin,q, a r t . 5 .
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Klinkerts Lijst komt deze uitgave niet voor. Enkele fouten l), in
haar voorkomende, zijn in A en B verbeterd.

Lijkgedachtenis van Zijne Doorluchtigste Hoogheid Prins Willem
George Fredrik van Oranje en Nassau. Te Brunswijk, gedr&t
by Ernst Willem Godlief Kircher. 1799. 15 bl. 8” 2). In hetzelfde
jaar en bij denzelfden drukker verscheen nog een andere uitgave
van (Ie Lijkgedachtenis, 16 bl. 8’. , verschillende van de vorige in
letter en papier. Over deze in de oogen mijns Vaders echte edities
schreef hij in zijne Nieuwe Bydrage tot de lijst van Bilderdìjks
werkens), art. V, waarnaar ik verwijs. Het Latijnsche motto, dat
in de andere uitgaven boven het vers staat, is in deze edities gedrukt op den titel. Er komt niet in voor het vers, dat in de
andere uitgaven aan de Lijkgedachtenis toegevoegJ
en getiteld is:
Aan Z. D. H. den Heere Prinse Erfstadhouder, met mijnen Treur-

zang op Prins Frederiks overlijden enz. In de tweede der genoemde Brunswijksche edities vindt men als bijvoegsel een Grafschrift op den Prins, dat Bilderdijk in geen zijner bundels, ook
niet in de Vad. Oranjezucht opnam, maar alleen nog voorkomt in
het Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak,
1821, D. 1. 367, met eene verandering in den eersten regel. Door
Klinkert zijn de Brunswijksche uitgaven van de Lijkgedachtenis
niet vermeld. Glinderman heeft er één genoemd.

Aan Zijne Doorlzcchtige Hoogheid, den Heere Prinse Erfstadhouder, in Brutiswljk; op een ontbijt, aan Hoogstdenzelven en de
geheele vorst lijke familie gegeven, in Slachtmaand, 1801: door
Mr. K Bilderdijk. Leipzig, 1801 (zonder naam van uitgever).
7 bl. S” 4). Op 3 drukfouten 5) na komt de tekst geheel overeen

1) Regtuchapen voor rechtschapei$,

verhevelztlste

voor verheven.sfe,

en een paar malen

gg voor gy.
2) Van deze uitgave bezit ik twee exemplaren, Gn gewoon en é6u best papieren
exemplaar.
3

)

Yad. Letteroef.

1K(i5. Zie ook Prof. Tydcmans

4) Over dit vera handelde Dr. Kollewijn,

Biltlerdijksche

NaTeziug,

5) Die fouten zijn: u s c h e d e l v o o r w s c h e d e l , m i j v o o r m y , en bijgebleceih
bygebleueu.

art.

5.

Bilderdijk, 1. 326.

voor
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Door Klinkert is deze afzonderlijke uitgave niet

Verscheidene Tijdversen en Decoratien:

door M. W. Bilderdijk.

Nayler & Co. Amst. 1836. 4 bl. 8”. Klinkert vermeldde deze uitgave niet.

Ter Geboorle van Zijne Doorluchtige Hoogheid den jonggeboren
Heere Prime van Oranje en Nassau door Mr. Wm. Bilderdijk.
Leipzig, 1’792. 11 bl. 8”, zonder naam van uitgever. De opdracht,
welke aan dit lied in A en B. voorafgaat, ontbreekt in deze door
Klinkert niet vermelde uitgave, maar niet het vers, dat er aan
toegevoegd en getiteld is : Aan Zijne Doorl. Hoogheid den Heere
Erfstadhouder, met het vorige Dichtstuk. De tekst dezer uitgave
stemt geheel overeen met dien in B en heeft dus in plaats van :
Saturnus scepter keert met ‘t heil der stervelingen
En de ijzren keten enz.

(wat in A wordt gelezen)
Saturnus scepter keert en ‘t heil der stervelingen
Ja, de ijzren keten enz.

Losse Stukken, in versen; door Mr. W. Bilderdijk. Leipzig,
1803, 8 ongepagineerde blz. 8”. Deze uitgave, op Klinkerts Lijst
niet voorkomende, bevat in de orde, waarin ik ze noemen zal, deze
verzen uit de Vad. Oranjezucht:

Mijn Leus; Op de Afbeelding
van Zijn Hoogheid; Nassau ; Willem de Vijfde; Aan een’ Hollandschen Uitgewekene, in Engeland; en De Trouw. De laatste
bladzijde heeft onderaan het woord Einde.
Lycìdas: ter verjaarfeest van Hare Konimklijke Hoogheid, Frederika Sophia Wilhelmina, op den 4 October, MDCCLXXXVII.
Door Mr. W. Bilderdijk. Leipzig, MDCCLXXXVIII. 14 bl. 8’.
Zonder naam van uitgever. Da tekst dezer door Klinkert niet vermelde uitgave stemt geheel overeen met dien in B.

Geboortegroet voor Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Erfprinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. MDCCXZIIC. 10 bl.
8”. De titel dezer door Klinkert niet genoemde uitgave is een
fransche titel. Het motto van Statius, in A en B boven ‘t vers
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geplaatst, ontbreekt in deze uitgave, van welke ik twee exemplaren
bezit. In één dezer exemplaren vindt men gedeeltelijk op bijgevoegde blaadjes, gedeeltelijk tusschen de gedrukte regels in H. S.
eene vertaling van het vers in Fransch proza, met eenige aanteekeningen in de Nederl. taal. Over de voorspelling in den laatsten
regel van het lied zie men mijns Vaders aangehaalde Nieuwe Bijdrage. art. VI. Men zie over dit vers Dr. Kollewijn, 1. 197.
Quartet, o p g e g e v e n muzijk; ter viering van den verjaardag
Zijner Doorluchtige /loogheld Prins Willem de Vijfde: op den
Ach‘tsten Maart, 1783: door Mr. W. Bìlderdyk. Nayler Cst Co.
Amst. 1835. 7 blz. 8”. Door Klinkert niet vermeld.
Opdracht der Nayelaten Dichtwerken van Jongvrouwe Juliana
Cornelia Baronesse de Lannoy , Aan Hare Koninglyke H o o g h e i d ,
Mevrouwe de Prinsesse van Oranje en Nassauw, geboren Kroonprinsesse van Pruissen. 8”. Onder het vers staat: W. Bilderdijk.
Deze druk, door Klinkert niet vermeld, heeft behalve den franschen
titel 2 blz. In de Vad. Oraniezucht luidt de titel van dit vers
Toewijding der Nagelaten Dichtwerken enz. Op enkele drukfouten 1)
na is er in den tekst van dezen afzonderlijken druk geen verschil
met dien van het vers, zooals het voorkomt in de door Biltlerdijk
uitgegeven Nagelaten Dichtwerken van De Lannoy. Waar deze
druk een ij heeft, vindt men in den afzonderlijken een y.
Eenige Stukken, in dichtmaat: door Mr. Wm. Bilderdijk. Leipzig, 1789, (Zonder naam van uitgever). 12 blz. 8”. Op de laatste
blz. staat onderaan Einde. In deze, door Klinkert niet vermelde,
ongepagineerde uitgave komen in de orde, waarin ik ze noemen
zal, de dichtstukken voor: Oranje boven; Aan Hertog Lodewijk
v a n Brnnswijk, o v e r deszelfs v e r a c h t i n g v a n d e schotschri[ten,
tegen hem verspreid wordende 2) ; NeMunds Grootheid niet verkleend;

Op het verbod van de Oranjekleur; Eed; Aan Ldederland ,

4) Als zoodanig zijn aan te merken: een traan, voor
&&haaûw,

Een, hart d e n crieikunst

e e n ’ trnm, schaawv

warsch, v o o r d e r cleikuusf,

morgenzon.
2) Zie over dit vers Mr. 6.

Mees,

lToorle&g, blz. 42 en

41.

voor

m o r g e n zcm, vow
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by het afnemen van het Krijgsbevel over de Betettìng van de Hage
aan Zijne Hoogheid; Op ‘t ontëeren van het Hollandsch Wapenschild, in de nieuw gegeven Vaandels der Hollandsche Guardes,
ìn Sprokkelmaand 1787; en De Vijfde. 1) De tekst der liederen
in deze uitgave komt overeen met dien in B ; alleen staat er hier
en daar een ij voor een y. In het versje De vdfiie heeft deze uitgave evenals B : of stond ten doel aan ‘t Lot, waarvoor in A staat:

of werd een spel van ‘t Lot.
Oranje Boven. 1 blaadje 8’.

De afzonderlijke uitgave van dit
versje is door Klinkert niet vermeld. Over dit liedje zie men wat
mijn Vader heeft medegedeeld in zijne reeds aangehaalde Nìeuwe
Bijdrage, art. VI.
Aan Nederland, bij het afnemen van het krijgsbevel over de

bezetting van de Hage aan Zijne Hoogheid. In de oorspronkelgke
geheime lezing, zoo als het stukje destQds bij des dichters vrienden
gevonden werd, benevens de ware lezing volgens de bedoeling van
Mr. W. Bilderdijk. Nayler & Co. Amst. 1836. 4 ongepagineerde
blz. ho. 2) Deze uitgave is door Klinkert vermeld. Tollens v e s tigde er de aandacht op in zijn Nog iets enz. S 7 ; en Mr. G. Mees
ging hem daarin voor in zijne reeds genoemde bijdrage, waarin
van het dichtstuk Aan Nederland, door hem werd ,,a.angemerkt,
dat het in geheime lezing, dat is, in door elkaar geplaatste regels
bij ‘s dichters vrienden gevonden, en met die geheime lezing in
1837 bij Nayler en Co. uitgegeven werd”. Ten opzichte van het
jaar van uitgave vergiste hij zich, Naar de ware lezing is het vers
met eenig verschil opgenomen in Nalezingen 1. 24. De lste regel
luidt aldaar:
Zoo is dan ‘t Krijgsbewind en Graaflijke eereteekenen.

waarvoor in de andere uitgaven staat :
2100 zijn dan Krijgsbewind en Vorstlijke eereteekenen.

De 4de regel:
Eu voert, by ‘t strafbaarst doen, den zinneloossten klap.
-

-

-

1) Zie over dit versje Dr. Kollewijn, 1. 19!3.
2) Zie over dit gedicht Kollowijn, Bilderdijk, 1. 205.
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waarvoor elders staat :
En voert, by ‘t snoodst gedrag, den schaamteloouteu ‘) klap.

In plaats van Nederlanderen en elkanderen en in den laatsten
regel Zee/! vindt men in de Nal. : Nederlandren , elkandren en leev!
Alleen in de Nalezingen staat onder ‘t vers ‘t jaartal 1785.
Aan Nederland; ter gedachtenis van den dapperen hopman
Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De KLundert doorschoten. 2) ‘s Hage 1 7 9 3 , b i j Jacobs d e A g é . 6 b l . 8”.
Tweede druk van hetzelfde jaar, op dikker papier. Ex tempore,
geteekend B. Deze drukken zijn door Klinkert vermeld. Terwijl
in de Vad. Oranjezucht de coupletten uit 5 regels bestaan, hebben
zij er 4 in deze drukken. Ten gevolge van de bijvoeging van een
dichtregel zijn vele vierregelige coupletten eenigszins gewijzigd, maar
niet alle wijzigingen werden door die bijvoeging vereischt. Van
één vierregelig couplet werd slechts Sn regel onveranderd behouden.
In de Vad. Oranjezucht leest men:
Hoe! zijt ge met uw lotgenooten,
Ten roof aan ‘Y vijands oorlogsstoet,
In dezen grenewal ingesloten,
En hebt ge zoo veel bloed vergoten,
Op dat ge Hollands groud behoedt?

Het vierregelig couplet luidt aldus :
Hoe! zijt ge met uw tachtig manncu
(Hoe veelen smoorden in huu bloed !)
In dezen grenswal ingebannen,
Op dat ge Hollands grond behoedt?

Op het afsterven van Zijne Doorluchtigste Hoogheid, Prins
Willem George Fredrik van Oranje en Nassau, Brunswijk, bij
Ernst Willem Godlief Kircher. 8 blz. 8”. Klinkert, die van deze
afzonderlijke uitgave gewag heeft gemaakt, noemt evenals Glinder1) In A staat: zimeloosten.
2) De titel van ‘t vers, in de Yad. Ovar+jezucht, heeft niet de wooyden Aan &!t+
derland,

en in plaats van cJoorschote9~

heeft hij in de22 Gfloc?~Lt

gesneuaeltl.
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man 1799 als jaar harer verschijning; maar het best papieren
exemplaar, dat ik bezit, vermeldt geen jaartal. Op den titel staat
alleen nog het motto : »Z’eta precorse e la speranza”. Onder den
laatsten regel van het vers staat: ,,Catharina Wilhelmina Schweikhardt”. De tekst van het vers in deze uitgave stemt, ook wat de
spelling betreft, op een paar drukfouten na, geheel overeen met
dien in A. In den Catalogus Meulman , blz. 16 n” 21, zag ik een
Tegenzang vermeld. Welke Tegenzang zou daar bedoeld zijn?
Op het afsterven van Zijne Doorluchtige Iloogheid Prins Willem
George Frederik van Oranje en Nassau, enz. op den Zesde@] van
Louwmaand, 1799: door Vrouwe K. W. Bilderdijk. Nayler & Co.
1837. 8 b l z . SO. Deze druk, op paarsch gekleurd papier, is door
Klinkert niet vermeld. Tweemaal zijn in deze uitgave ronde haakjes
vervangen door komma’s en in duldt is de t weggelaten; maar anders
is er geen verschil in den tekst tusschen dezen druk en dien in B.

De Alleenheersching : Aan het volk vat2 Denemarken. MDCCXCIII.
12 blz. 8”.

De titel van dezen door Klinkert vermelclen druk is ’
een fransche titel. Aan ‘t eind van ‘t vers staat Bilderdijk. Men
zie over dezen druk mijns Vaders Aanteekeningen betreflende Bilderdijks werken , art. 1X. Aan het aldaar medegedeelde voeg ik nog
toe, dat op de laatste bladzijde van het best papieren exemplaar,
dat ik bezit, in twee talen een woord van Habakuk staat, en de
spelling van sommige woorden verschilt van die in de andere uitg a v e n 1). Over deze veel geprezen ode hanclelden
Da Costa in
Overzicht, blz. 22 en 23, en L)e Mensch en de Dichter, 412 en
413 ; B e e t s , Verscheidenheden (2e dr.), 312-314 ; Dr. Kollewijn ,

Bilderdijk. 1. 206. Een tegenzang gaf in 1823 A. F. Sifflé in zijn
gedicht De grondwettige Alleenheersching , geplaatst in cie Vad.
Letteroefeningen. In dat gedicht wordt te velde getrokken tegen
duisterlingen, verblind door middeleeuwschen waan, en eene aanteekening bij deze woorden luidt:

,,Men

denke hier aan de over-

1) In dezen druk vindt men: m e e r , urnar&j, af hangklijk , afhangklijkheid) aadren,
w a a r v o o r de andere uitgeven hebben: me&, toaarh,q,
afhanklijk,
afhmklijkheid,
v a a d r e n , Vorsfmhoners ; en voorts nog eenigc malen CCII ij voor een ,t/.
Vorstenhoonem,
1901.

33

482

TAAL-

EN

LETTERKUNDE.

gevoelens der Bilderdijksche /‘actie: door haar zou het
heelal wel niet verkikkerd e n verslibberd, maar wel degelijk ver. stedehouderd en verslaa/d worden.”
De A IltJenheersching , aan het volk van Denemarken. Leipzig,
1794. 12 blz. B”. De tekst van deze afzonderlijke, door Klinkert
niet genoemde uitgave stemt, ook wat de spelling betreft, op
enkele drukfouten na, overeen met dien van B. In plaats van
drevcnc

Noodorkanen, dat in ‘t 2de couplet aldaar tweemaal voorkomt,
heeft deze afzonderlijke uitgave op beide plaatsen Noordorkanen.
Droom ; door W. Bilderdyk.
Leipzig, 1805. (zonder naam van
uitgever) 8 blz. 8”. Van deze afzonderlijke uitgave maakte Klinkert
geen melding. Het door hem in zijn Lijst genoemde MS. vervolg
op het dichtstuk Droom, met den titel Verschijning, werd, sedert
die Lijst het licht zag, gedrukt Zie art. XSXVIII dezer Bilderdijkiana, Briefwisseling met de Tytlemans, 1. 158, en Dr. Kollewijn,
Bilderdijk, 1. 431 en 432.
Dat mijn’ Vader in 1857 met recht eone plaats vroeg onder de
,,bezitters der vollecligste exemplaren van Bilderdijks werken” 1) ,
bewijst o. a. cie bovenstaande opgave van afzond erlijke uitgaven der
meeste gedichten, in de Vad. Oranjezucht o p g e n o m e n . Slechts
van 8 in B geplaatste verzen wordt iu de collectie eene afzonderlijke uitgave gemist. Die 8 verzen zijn: A/beelding , blz. 13 en 14 ;
By het omdragen en planten van den roogenaamden Vrijheidsboom,
met zijn’ ijzeren hoed, te ‘s Gravenhage, blz. 15 eu 16 ; Lycidas
en Egle. Beurtzang, blz. 4 1 - 5 2 ; Aan Hare Koninklijke IIoogbeid, Mevrouwe
de Erfprinsesse van Oranje en Nassau, op den
geboortedag van Haren Doorluchtigen Gemaal, blz 90-94 ; Karel
de 1, blz. lG.5; Voor Miss S. . . met een geschenk van Hollandsche
Wafelen aan Zijne Hoogheid, blz. 191 en 192 ; e n Aan Zijne
Hoogheid, blz. 215.
Mochten er ook van deze 8 gedichten ééne of meer afzonderlijke uitgaven bestaan, clan zal het mij aangenaam zijn in de gele-

1) Zie zijne
aent , 1.857).

,.Nienwe Bijdrage tot de

list van Bilderdijku werken” (De Rccen-
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genheid te worden gesteld de merkwaardige collectie, die thans mijn
eigendom is, daarmede te kunnen completeeren. Ik stel op die
completeering p r i j s , omdat ik van plan ben de verzameling te
vermaken aan eene vaderlandsche of stedelijke instelling, wier
bestuur bereid zal worden bevonden haar in haar geheel te bewaren.
LXIX.

Aan den Koning.
Van Bilderdijks lied Aan den Koning, een troostzang bi,j ‘t overlijden van Prins Karel, verschenen in 1807 twee uit’gaven
in 8vo.
t,e ‘ s Grav. bij Gebr. van Cleef. De eerste druk is naamloos ; d e
2de 9 aan Klinkert 1) onbekend gebleven, vermeldt aan ‘t slot Bilderdijk als auteur en heeft een franschen titel, die in den eersten
druk ontbreekt. De tekst van den 2den druk heeft een paar fouten.
Terwijl men in den Isten druk leest: ,,van doodschrik fel beklemd”,
,,waar van uxe oogen schreiden !“, ,,stelp dat vocht”, ,,Mijn heeschen
golgeltoon”, vindt men in den 2den druk: ,,van doodschrik fel beklemd :“, ,,waarvan uwe oogen schreiden !“, ,,stelpt dat vocht”,
,,NIijn’ heeschen orgeltoon.”
In eene aanteekening, op bl.

69 en 70, toegevoegd aan De

Ziekte der Geleerden, zijn eenige regelen van het lied Aan den
Koning aangehaald met eenig verschil. Men vindt daar: ,,prijs
gegeven”, en niet ,,prijsgegeven”, ,,bekransen met lauwrieren” , en
niet ,,bekrnnsen en lauwrieren”, ,,Van Englen ondersteuntl”, en niet
,) Door d’Englendrom gesteund” ; ,, waarby”, en niet ,, waar by” ;
,,nagelaten”, e n n i e t ,,nagelaten”’ ; ,,De h a n d e n ” , e n n i e t , , D e
handtjens”; ,,smart-alleen”, en niet ,,smart alleen”.
LXX.

Vreugdezang.
Op de bevalling der Koningin dichtte Bilderdijk een Vre?~gdemng.
1) In diens Lijst
blade.“, ,,12 bladz.”

leze meu in de beschrijving van dit dichtstuk in plaats van ,,l
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Van dit lied verschenen in 1805 twee drukken, bij Gebr. Van
Cleef te ‘s-Gravenhage. In den eerst verschenen druk staat onder
het voorberichtje en onder het laatste couplet de naamletter B.
In den lateren druk, door Klinkert niet vermelcl , vindt men onder
‘t laatste couplet Bilderdijk. De tekst is in beide uitgaven eensluidend. De latere uitgave heeft twee drukfouten , in ‘t llde couplet
,,ontvangen” voor ,,ontfangen”, en in ‘t laatste couplet ,,Den naam
van Buonaparten” voor ,,Den naam der Buonaparten”.
Zooals Klinkert reeds in zijn Lijst opgemerkt heeft, maakte
Dilderdijk v a n d e n vreugdezang een Fransche vertaling, die hij
toezond aan Chr. Fr. Brisseau Mirbel te Yarijs. In een brief aan
dezen, dd. 20 Jul. 1809 (opgenomen in Brieven, D. DI. bl. í’4-81),
schreef Bilderdijk: ,,l’année passée . . . . j’ai publié d’abord une Ode
sur la naissance du jeune prince que je vous avais adressée avec
une traduction littérale, mais qui m’a été retournée sans vous
parvenir.”
De eerste drie coupletten van den Vreugdezang vormen den slotzang in Bilderdijks Treurspel Willem van Holland en korneo o o k
voor in zijn lied ‘s Konings komst tot den throon. In ‘t Iste couplet leest men aldaar ,,Van nieuwe glans” voor ,,Vnn nieuwen
glans”, en in het 3de ,,scheppers van hun velden”, voor ,,scheppers
van uw velden”, wat de Vreugdezang heeft. In dezen zang staat
in ‘t 2de couplet: ,,Zijn’ wakkren Koning hulde bie”; in plaats van
,,wakkren” heeft het lied op ‘s Konings komst tot den throon
,,dierbren”.
In den slotzang vnu d e n WiZZem van Holland vindt
men met het oog op den persoon, die bezongen wordt, in het
2de couplet: ,,Den Overwinnaar hulde bie”, e n ,,‘t Hesperisch
strand”, in plaats van ,,het N o o r d s c h e s t r a n d ” ; e n i n h e t 3de
couplet
,,En de oude veete werd geslist;
Gedempt, de bron der smarten!
De staf, door Diedrijks hand getorscht,
Behoort den aangebeden’ Vorst !
Hem, aller braven harten !”

.
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in plaats van:
,,En de oude vete werd geslist;
Haar overschot begraven.
Aan hem, die ons de rust hergaf,
Aan hem behoort de koningsstaf;
Aan hem, het hart der braven”.

Over de laatste regels van het lste couplet, waarin tot ,,Holland’ gezegd wordt:
,,Verhef het (hoofd) tot een’ hooger

trans,

En laat van de opgestoken lans
D’ ontzach tbren Liebaart waaien,
Daar de Arend in zijn steilste vlucht
Hem welkom heet in ‘t blaauw der lucht
By ‘t schittrend blimsemzwaaien”.

is verschillend gedacht. Terwijl Da Costa de strophe, waarin deze
regelen voorkomen, rangschikte onder de schoonste strophen, die
wellicht immer aan Bilderdijk ontvloeiden 1) , verklaarde, volgens
Tollens 2)) een met roem bekend geleerde, dat de medegedeelde
regelen ,,niets dan een aan Bilderdijk ongewonen en brommenden
onzin inhielden, en dat de leeuw, aan de opgestoken lans, door
den arend, in ‘t blaauw der lucht, bd ‘1 schittrend bliksemzwaaijen,
welkom geheeten : niets dan hyperbolische bombast was.” Mijn
Vader herinnerde aan dat verschil van meening op bl. 21 van zijn
voordracht Tollens’ Dichterrang gehandhaafd, en liet daarop volgen:
,,Ook ik moet belijden, dat deze plaats een der weinige is in Bilderdijks gedichten, die mij niet helder zijn.“. Da Costa gevoelde
zich toen genoopt eene verklaring van de bombastisch genoemde
dichtregelen te geven. 3) Met die verklaring kon zich zeker iemand
niet vereenigen en hij gaf in den Konst- en Letterbode, 1859, n” 48,
eene andere uitlegging. Mr. H. A. A. van Berckel, door mijn Vader

1) Zie ‘t Overzicht van het leven en de werken ‘vas Mr. W. Bilderdijk, bl. 86.
2) Zie zijn Stukje: Nog iets over de werken van MP. W. Bilderdijk, 5 12.
3) Zie De Mensch en de Dichter, bl. 440 en 442.

daarop geraadpleegd, deelde zijne gedachten mecle en stond eene
opvatting voor, in de hoofdzaak met de uitlegging van Da Costa
overeenstemmende, doch overigens van deze verschillende, en ook
hij moest erkennen, ,,dat niet alle uitdrukkingen van bombast
kon !en vrijgepleit worden.” Meu zie daarover mijns Vaclers Nadere

Bìjdraye tot de lijst van Bilderdijks werken, ut. P.11 (Vad. -Letteroef2: 1 SciO ) nc 5).

‘s Koniuys

komst tot den Throon.

Bij Irnmerzeel e n C o t n p . verschenen in 1809 van ‘s Konìngs

komst tot delz Throon. Feestviering
, twee drukken op verschillend
p a p i e r , i n 8vo. D e L i j s t V;I,TI Klinkert vermeldt er slechts éen.
De We uitgave heeft enkele drukfouten. Op bl. 13 reg. 2 van
boven staat zuiwere voor zuivre; op bl. 16 reg. 12 v. b. naar voor
na; op bl. 18 reg. 12 v. 1). afgrond voor Afgrond ; reg. 14 v. b.

overlaat voor overlaat!
Op den titel heeft Klinkert te recht laten volgen: ,,Door B. en
diens Gade.” Achter de cantate, die aan het einde Bilderdijk
als auteur noemt, staat toch een vers van K. W. Bilderdijk.
Bilderdbks cantate, door Dr. Kollewijn (Bild. 1. bl. 431) slechts
terloops vermeld, noemtle Da Costa in zijn werk De Mensch en
de Dichter, bl. 200, ,,een kunstjuweel van het eerste water, een
meesterstuk van keurig en verheven taalschoon en van eene
versificatie zo0 zangerig, d a t zy de hulp van den Componist
scheen te kunnen
muzyk te zijn.” 1)

2) Zie ook Da Costa’s

ontbeeren, om ook welluidende en streelende

Onerzicht, bl. Si.
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AANTEEKENINGEN

VAN

WIJLEN

DR. A. I)E JAGES.

Collectieve woorden als geboomte, gebladerte, zijn zeer gewoon.
In plaats van het laatste schreef Bilderdijk
Geblader. Avondschem. 82 :
Schrikbaar ruiachen door ‘t

geblader.

Geblader voor gebladerte te zeggen is niet geoorloofd,
woord naar zijn’ vorm niet anders kan beteekenen dan
of meer aanhoudende bedrijf van hetgeen door het werkw.
wordt aangeduid, b. v. het gebladtir in een boek, d. i.
houdend bladeren. De uitgang te mag evenmin ontbreken
Gerank. Staring, Gedichten, IK 46:
Dat wild gerank

daar het
het min
bladeren
het aanbij

en stekelruig

In andere bosschen tier.

Gerank als collectief van rank, d. i.
moeten luiden ; het gerank kan alleen
duiden. Nog minder goed dan gerank,
pres ontbreekt, is
Gepreste, voor wat men prest of perst

tak, had althans gerankte
de daad van ranken aanomdat ons een naamw.
; Bilderd. Cycloop, 13:

Voor éónen vollen kroes van zulk een

druifgepreste

Gaf ik al ‘t vee van al ‘t Cyklopendom ten beste.

Voor pres hebben wij pers.
Geaartte. Bild. Verspr. Gedichten, 1. 92 :
Van u is de orde ontstaan in ‘s baierts woest gevaarte,
En elk zijn plaats gesteld naar eisch van zijn geaartte.

Ald. 11. 44 :
Gy vormde tusschen geest en ‘t redenloos gehwte
De menschelijke ziel van middelbaren stand.

Geaartte voor geaardheid schijnt gesmeed naar gezindte voor
1) Vervolg van Nav. L, blz. 524.

458
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gezintlheifd,
doch die overeenkomst is slechts schijnbaar. Gezindte
beteekent, gelijk de andere woortlen van zoodanige vorming, een
collectief p d. i. de (gelijk) gezinden in vereeniging met elkander,
en gezindheid wordt dan in gelijken zin genomen, zooals men ook
onzes inziens minder juist zegt de menschheid voor de menschen.
Gezindheid kan ook beteekenen, of liever hete-kent eigenlijk de
hoedanigheid van het gezind zijn, zooals geaardheid die van den
aard, en dit kan door geaartte niet worden uitgedrukt. Evenmin,
of liever, nog minder te verdedigen is
Gebicdte voor gebod. Bild. Vermaking, 116:
De slaap is doof en

7
EIl acht noch bede noch gebiedt.

Eigenbatel~kheìd, voorzienlijkheid. Bosboom-Toussaint, Het Huis
Lauern. 1. 247: zou ik de lage eigenbatelgkheid stellen boven mijn
heilig werk ? A l d . 2 8 9 : 0 d i e f i j n e voortienlijkheid, h e r n a m
Cromhout, wie dan hoort ons op deze verlatene straat?
Deze afgeleide substantieven mogen niet tot de gelukkigste gerekend worden. Van eigenbaat heeft men eìgenbatig , d. i. ,,aan
wie de eigenbaat eigen is” ; doch niet eigenbatelijk.
Voorzienlijk
is wat te voorzien is, zooals bedenkelijk, wat te bedenken is; door
voorzienlijkheid echter wordt voorzichtìyheid , voorzorg , bedoeld;
doch ‘t had dan moeten zijn: voorzienigheid , zooals onze ouden
zeiden. l)
Tegenvoeter, tegenvoetster. Prof. de Gelder, Cosmogr. Lessen,
228: De inwoners van het punt B. worden de tegenvoeters van het
punt A genoemd. - Ockerse, Napol. l’tedevoeringen
, 11. 32: de
zegepraal Zijner eeuwige tegenvoeters ((1. i. de Britten tegenover
Napoleon). Lulofs , Staring geschetst, 291: eene heilige trotschbeid, die . . . . de tegenvoetster wil spelen van den heerschenden geest
der Eeuw.
Deze naamwoorden verdienen geen goedkeuring, omdat het

1) We&rwezeli~gheitl vindt men bij A. Simons,
we,xeli,y/~eid des misnoegenu.

Verhandelingen, 269: de weder-
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werkw. voeten, v a n ‘t welk zij zouden moeten afkomen, ons ontbreekt; men zegt er ook voor tegenvoeteling. 1)
Jaarhonderd, jaarduizend, eeuwhonderd, eeuwduizend. Ockerse ,
Ontwerp tot eene Alg. Characterkunde, St. 11. (1790), 195: het
einde des achtienden Jaarhonderds. Bildertl. Mengelp.
1. 311 :
Ja, die met elke Jamnhomlerd.
Steeds meer geschat

wordt,

.

..

meer bewonderd.

Dez. Geschied. des Vaderl. 1. 12 : het jaar 13 v a n h e t t e g e n woordige Jaarhonderd. Dez. Aant. op Vr. Bilderdijks Rotlrigo de
Goth , 11. 2% : Voor verscheiden jaarhonderden. Beets , Twaalf
Preeken, 4 : vorige jaarhonde)*den.
Meerman, De Groots Yergel. der Gemeenebesten , 111. 484 : in het
eerste der twee Jaarduizenden. Van der Palm, Al de Leerredenen,
VI. 85 : geene eeuwen, maar janrduizendejl. Dez. Bijbel voor de
Jeugd, St. 1X. 144: na eeuwen en jaarduizenden. Bilderd. Opstellen, 11. 116 : een 7~1~ duizendjaar (sic). - Ten Kate, Dichtwerken,
1. 2 3 2 :

-u zijn
Sekonden

eeuwen al8 een uur,

als jaarduizenden !

Bilderd. Geologie, Voorber. 7 : etlijke eeuwho nderden ouderdoms.
Dez. Opstellen, 1. ‘76: het hoogste uitspreeklijk getal van eeuwduizenden. Dez. Nieuwe Mengelingen, 1, 292 : Eeuwen van eeuwduizenden moeten er nog verloopen.
In deze naamwoorden ontmoet men eene navolging van het
Hoogduitsch, die door geene andere voorbeelden van zulke samenstellingen gewettigd wordt; zij zijn zoo verre van eene aanwinst
voor onze taal, dat Grimm verklaarde ons eeuw te verkiezen boven
het sleepende Jahrhundert.
Onzen naburen had men ook wel kunnen laten
Dandtaak met zijn daadzakel@k. Eliz. Bekker, De Twee Moeders,

1) Bilderdijk sprak van den ,,Paardenvoeter”
en voegde er deze aanteekening bij:
,,Of paardenvoeter my ernst dan spot zij, geef ik hun te raden die te.qenv0eter.y
iogevoerd hebben” (Winterbl.

11.

66).
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11. 260: Alle deeze redeneeringen

worden door eene daadraak

vernietigd. Vervolg op Wagenaar, XXXII, 297 : mogten zy zich
op daadxaaken beroepen en niet enkel woorden bezigen. Van der
Palm, Al de Leerredenen, X. 47 : deze dingen wilde ik thans als
bewezen waarheden en daadzaken onderstellen. Ockerse, Nagel.
Redevoer. 175: deze 6éne daadzaak zal u . . . doen zien enz.
Dermout, Nieuwe Leerrecl. 1. 27 : cie waarheid dezer Goddelijke duadxaak. A l d . b l . 5 5 : e e n e o f anclere gewigtige d a a d x a a k i n h e t
wereldbestuur. Halbertsma,
Het Geslacht der Van Harens, 107 :
zekere clu~idxa~íe~z der geschiedenis. l)
Fardon , Nagel. Retfevoeringen, 11. 198: ((le Treurspelen) bestaan
meest in verhalen en d~~adxakelijke bedrijven. Vreede, Geschieden Lette&. Herinneringen, St. 11. 49: dat dit gezag veelmalen
niet op wettige gronclen rustte, dat het. . . slechts dtladxaket[jk ms.
Aclelung zelf verklaart van Thatsache, dat het ongepast en tegen
de analogie samengesteld is, e n b o v e n d i e n aanleitling geeft tot,
l

misverstand. Sommigen onzer landgenooten echter schijnen de uitdrukkingen zoo g e p a s t t e oordeelen, dat zij, schoon in heitle het
woorcl &aad niet zeer noodig schijnt, er hebben bijgevoegd
Llaadkracht 2) en dmxdwerkelLjk. Tel) Kate , De Planeten, 185 :
Een godlij

ke daadkracht doorvoedde hun bowt.

Koenen, Geschied. tler Fransche Vluchtelingen, 292 : cie zuivere
zeden en het lofwaardig geclra,m dezer uitgewekenen hebben . . . eene
daadwerkellj’ke
bevestiging erlangd. Brieven van Mr. 1. cla Costa,
11. 236 : eene bedreiging, waartegen zij ctaarlwerkeltjk
geroepen
w e r d e n o p hunne h o e d e t e ziju. Bl. 2% : m e t daadwerkelijke
erkenning van het recht t7er Rooms&-Catholieke Kerk. _
‘t Is alsof men aau eene omzetting vnn kraclaldadig e n zuerlrcladig heeft gedacht.
Min gepast schijnt bij ons het gebruik van
Wankelmoed
(Hoogd. Wankelmuth). Bilderd. Affodillen, 11. 48 :
Helaas! iloe zal 11y

zich dien wankelmoed beklagen!

1) DaacZk~achtig

leest men in De Toekomst, 1867, bl. 59.
2) Zie ook Hofdijk, Ons Voorgesl. 11 272, en Brieven van Thorbecke,

ti.
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Wij zijn toch niet gewoon van qroolrïzoed,
kleìnmoed, xwaarmoed
te spreken, ofschoon wij grootmoedig, kleinmoedig, zwaarmoedig
bezigen. 1)
Om dergelijke reden schijnt evenmin gepast
Lany&jtle, voor lange zijde of zijde in de lengte. Hofdijk, O n s
Voorgesl. 11. 206: Tusschen dezen (kastanje) en den muur, en wel
met een der Laiayx@le,a daaraan sluitend, ligt we!ler e e n grafbed.
AM.: Twee bedden met hunne laizg@Zen tegen den muur.
BeenkleetZere)z.
Bosb. Toussaint , Het Huis Lauernesse, 1. 26 :
Ook was dat gewaad korter. . . . en liet nog veel van de beenkleederen zien, mede van laken.
Dit woord heeft noch in zijne samenstelling, noch in één der
samenstellende deelen iets wat onnederlandsch is; en toch verdient
het de overneming niet, naardien bij ons broek noch kousen onder
dien naam bekend zijn, en voor een naam, die beiden omvat,
beenbekleedìnq de voorkeur zou verdienen.
Tegen de Nederlandsche wijze van samenstelling zondigen uitdrukkingen als :
Krachtverheven. Helmers , Gedichten, 11. 147 :
Het krachtverheceu

Schrikverheven,

en der bergen spits ontweken!

Dez. AM. 153 :

Welaan. f ‘k wil verder nof; het scArikwerheue)L

Kunstervaren. Bild.
Affodillen, 1. 34 : het
Ku&yeleerd.
Bild.
Kunstversierd, Bild.

zingen!

Mengelp. II. 8 1 : kurzstervarel~
handen. Dez.
kunstervure,z oor.
Mengelp.
11. 131: Kunstgeleerde dapperheid.
Spieghels Hartsp. 77 : KuMversìerde reên.

Voorlez. over het 0. T. 1, 283: hetzelfde geloof
1) Da Costa bezigde lankmoed.
Twijfelmoed vindt
ill zijne meer naar binnen ingekeerde werkzaamheid en lrnkmoed.
men bij Van der Dussen, Proeven van Overzetting, 78:
Dit spreidde een zweem vau blos, in twijfdmoed
gegrond,
c
Op zijn gelaat.
Bl. 95:
Wat vreezen wij dan nog? waartoe die twoijfeimocd
Om zijnen felsben toorn te ontsteken . . . . ?
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Landverwexen. Bild. Navonkel, 1.

134:

- het schuim van lamherwexen suoden.

I Vondgeslagen. Bild. Rouwzangen, 14 :
Gy (druppelt) b a!sem op de zc;o&gesZagen

10%~

Kracht voor krachtig is niet geoorloofd; even weinig schrik voor
schrikkelijk; kunst voor in kunst of dool* kunst; land voor iiit het
land; wond voor met wonden. Door zoodanige samenstellingen
verliest de anders onwaardeerbare eigenschap der koppeling hare
waarde, en geeft zg aanleiding tot de vreemdste en onverstaanbaarste woorden, bij welke cie eerste vereischten, regelmatigheid en
tluidelijkheitl , gemist worden. Axn die vereischten voldoet ook
niet zeer
Windschokken , voor schokken als door den wind. Bild. Oprakeling , 63 :
Geen tal nocll voorbeeld trekt door invloed of gezag
Hem van dc waarlleid af, of ~oinhchokt dijn
gedrag.

Voorts verdient af keuring
Liefdekozen.
Bogaers , Balladen, 5 :
- hij, die fier ziljn arrl?
E n flnistrend lieftlekoost

haar

biedt

Nen koost g e e n lief&, maar wel lief, d. i. OP e e n e lieve wijze,
vandaar licflcoxetz , doch niet liefdekozen.
Enkele bijwoordelijke uitdrukkingen met den vrouwelijken genitiefvorm zijn ons zóó eigen geworden, dat men haar bezwaarlijk
het burgerrecht onzer taal zou kunnen weigeren, b. v. allerwqe,
middelerw@l: daaruit volgt evenwel nog niet, dat wij in dit gebruik
zo0 ruim zouden zijn, als onze Germaansche naburen. Integendeel
hebben wij ons steeds, zoowel in onze spreektaal als bij onze netste
schrijvers, van hen in genoemd opzicht onderscheiden, en wie
prijs stelt op het behoud dier eigenaardigheid, zal alZerxijds
1) en
1) Een voorbeeld van aller=ijtls

vindt men bij Bilderdiljk, Wit en Rood, II. 12:

‘t Vloeit alles in zijn kring, onwrikbaar uit zijn plicht,
En houdt zich allerzijds in ‘t zorglijkst evenwicht.
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vebrz$s voor van alle zijden, van vele zijden, liefst niet nagevolgd wenschen te zien, al ware het ook niet, dat, zooals Heyse
te recht opmerkt, de genitiefvorm seits onregelmatig is. In ‘t Hoogd.
is ‘t waar, dat dit seits, wegens het veelvuldig gebruik, gelijk
dezelfde Schrijver opmerkt, bloot tot een’ uitgang wordt, die zijne
beteebenis verliest; bij ons, waar die algemeenheid van het gebruik
niet bestaat., is het taalgevoel derhalve op dit punt nog niet verstompt, en de onregelmatigheid moet ons in ‘t oog springen.
Het gezegde is mede van toepassing op:
Eerstens, tweedens. Nolet de Brauwere, Proza, 1. 51: eerstens
werden wij . . . . geplaagd en gebeten. Delcroix, Geld of Liefde,
11: dit wel om verscheiden reden: eerstens, omdat, enz. Dez. 12 :
tweedens, omdat enz.
Hoogstens. J. T. Buys, Wetenschapp. Bladen, Bijblad , 111. 186 1,
bl, 11: kunnen wij hoogstens tot het vermoeden komen. Bosb.
Toussain t , Het Huis Lauern. 1. 148 : voor hoogstens twee dagen.
Beets, Stichtel. Uren, 111. 432: voor zijn levensvollen naam,
hoogstens dien der Voorzienigheid. . . . in de plaats te stellen. Nolet
de Brauwere, Proza, 1. Voorb. 6: Hoogstens was dat dienstig in
dien goeden, ouden, sofferigen tijd. Rogge, Joh. Wtenbogaert ,
II. 331: dat de theses den predikant hoogstens stof hadden kunnen
geven enz.
Inzichtens.
Versnaeijen, Achter de Gordijn, 240: om op voorzichtige wijze te gaan afluisteren of zij inxichtens zijn, langen tijd
te Brussel te verblijven.
Krachtens. Van Hengel, Leerredenen, 111. 302: krachtens de
wetten der spraakkunde. David, Vaderl. Hist. VI. 362: krachtens
het keizerlijk verlei. AM. 385: krachtens den afstand zijner moeder.
D. VIL 201: krachtens den vrede van Dipant.
Minstens. Henry, Leven van Calvijn, door P. J. L. Huet , 1.
284: om belangrijke stappen van vooruitgang minstens voor te

Dezelfde dichter bezigde generz+ls;
Poezy, III. 98:
- zulk een zaligheid
Als het zuiver minnend harte yenerzijds van ‘t graf verbeidt.
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bereiden, Hofdijk, Ons Voor@. 11. 46 : minstens even veel vertrouwen. Ald. 130: ,minstens met vederen gevuld. 1) Van Oosterzee, Redevoeringen, 11. 308: eene schare WMI minstens drie duizend.
Ald. 345 : eene gave van minstens een Thaler. Nolet de Brauwere ,
Proza, 1. 72: een treurdicht van minstens vier en zeventig Coupletten. D. 11. 65: Zal minstens hun stoffelijk bestaan er by winnen? Rogge, Joh. Wtenb. II. 509: een tijdperk van minstens twee
eeuwen.
Opxichtens. Stuart, Vad. Hist. III. 7 : de beschikking . . . zoo over
dit Kollegie als opzigtens de goederen. De Vrije Fries , VII. 4 :
den Groninger Edelman . . . . opxigtens wien de schrijver eenige bedenkingen opgeeft. Van Beers, Gevoel en Leven, 55: opxichtens
geringe lieden. Ald. 31: hare plicht opzichtens
het stiefkind. Versnaeijen , Achter de Gordijn, 32: zijne gedachten opxichtens ,mij.
Rooses, Levensschets van Willems, 24 : maatregel . . . . opxichtens
onze taal genomen.
Rechtens. Stuart, Vad. Hist. 111. 21: hunne bedenkingen in eenige
vaste stellingen . . . , regtens te bewijzen. Beets, St. Uren, 11. 359:
niets rechtens doen voor anderen. Ald. 364: De menschheid behoorde
rechtens niet meer tot het godsrijk.
Tijdens. Van Oosterzee, Reclevoer. 11. 168 : tijdens of na deze
gebeurtenis. Ald. 176 : tijdens of na den dertigjarigen oorlog. Nolet
de Brauwere, Proza, 11. 15: Tgdens eene te ver gewaagde verkenning buiten stads wallen.
Is overigens eenmaal binnengelaten, voor al zulke vormen zette
men de deur niet open, of twintigstens, honderdstens, enz. zouden
al spoedig volgen, en waarom dan ook niet bestens, xeerstens,
ern-

stigstens, duidelijkstens, ongelukkigstens, voor- en nndeeligstens
enz.? Men beroepe zich niet op volgens, nopens, behoudens 2);
want oorspronkelijk zijn deze en nog enkele andere vormen deelwoorden van de werkwoorden volgen, hopen, behouden met de adverbiale s, die dan ook, zooals Bilderdijk nog schreef, de d moesten
1) Zie ook ald. bl. 59.
2) Behoudens vindt men bij Kiuker , Ged. 1. Voorr 29; Van Oosterzee, Redcv. 11.184.

TAAL-

&N LETTEBKUND~.

495

hebben : volgends, nopends, behoudends. Maar de aaugehaalde uitdrukkingen zijn afleidingen van substantieven, of als zoodanig gebruikte adjectieven, die naar den aard onzer taal zouden moeten
luiden : ten eerste, ten tweede, ten hoogste of op het hoogst, van
inzicht, uit kracht van, ten opzichte van, naar recht, ten tijde
van, ten minste of voor het minst. De Nederlander heeft nooit
anders gesproken. En wat betreft het Hoogd.: Adelung zeide van
erstens in de vorige eeuw reeds, dat de beschaafde schrijftaal dit
zoowel als zweytens, drittens enz. liefst vermijdt. En de gebroeders
Grimm in hun Woordenboek, deel van 1862, getuigen, dat de genoemde woorden, in de zeventiende eeuw tegen de regelmaat ingedrongen, n tadelhaft” zijn. Had het Nederlandschen schrijvers betaamd, zulk eene woordvorming over te nemen en uit te breiden ? 1)
Eene bepaalde en duidelijke beteekenis aan zijn woorden te
hechten, is eene eigenschap, naar welke de Nederlander gezegd
mag worden altijd gestreefd te hebben. Uitdrukkingen, bij welke
die eigenschap gemist wordt, kunnen hem niet behagen, al strijden
ze ook overigens in geen opzicht met de regelen zijner taal. Zoo
eenige der in zwang geraakte uitdrukkingen aan het genoemde vereischte getoetst worden, zullen zij de proef niet knnnen doorstaan.
Van dien aard zijn de zegswijzen: hij is besloten, een wel besloten
man, het bevangen of onbevangen oordeel, zonder bevangenheid of
onbevangenheid.
Bellamij , Vaderl. Gezangen, (1785), 132 :
Becloten,

moedig, trouw en fier,

Dit was der vaadren aart.

Dez. Proeven voor het Verstand (1790), 113 :
In ‘t eind verwint de drift zijn hart,
Hij blijft beslooten staan.
1) (Konijnenburg) Taf. v. d. Staatsomw. XXII bl. Hl : zittends (de vergadering!.
op Wagenaar, YVII, 105, XYTII, 289: zittew. De Toekomst, 1867 , 378,
395 : 14clen.s. Hofstede, 0. 1. Kerkzaken, 11. 61 en Vervolg op Wagenaar, XVI.
179: zcittuijzens.
In hetzelfde Vervolg, X VIII, 2 9 5 : uoorbereidens. R o g g e , J o h .
Wtenbogaert , 1. 317 : nmnenu.
Vervolg

.
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Stuart, Ram. Geschied. IV. 168 : een heer van . . . . welbeslotene
mannen. D. XV. 356: eene taal, die zoo welbesloten als onderwerpelijk was. Van der Palm, Al de Leerred. X. 109: eene bende
v a n d a p p e r e e n welbesloten mannen. Dez. Bijbel voor de Jeugd ,
X. 55 : Een held als David, met zes honderd wel besloten mannen
onder zich. Bosb. Tousstiint, Het Huis Lauern. 1. 190: zij antwoordde snel en besloten.
Stuart, a. w. D. XL 407 : de beslotenheid en gestrengheid van
Petrejus. D. XV. 357: eene onverzettelijke besZotenheid
des Joodschen
Volks. Dez. Vaderl. Hist. 1. 453 : De afkondiging geschiedde . . . .
niet zonder betoon van vrij veel beszotenheid. Bosb. Toussaint, in
het Tijdschr. Nederland, 1874, 11. 40: Ik wil niet onbeduidend zijn,
sprak ik met beslotenheid.
Van der Palm, S,alomo, V, 255, bepalingen. . . . om bevangenen
en bevooroordeelden van het plegen der regtsoefening uit te sluiten.
Bilderd. Mengel. IV. 62 :
- waar

onbevangen,

De gulle lach der ronde wangen
Den grond van ‘t eerlijk harte toont.

Van der Palm, Salomo, 11. 2 2 5 : h e t o n b e v a n g e n oortleel. D .
menschkundige waarnemers. Doz. Al de
V I . 286 : onbevaqen
Leerred. X. 245: in onbevangen oogenblikken. D. X11. 122: Zoo
gij niet. . . , als onbevangen kinderkens het Koningrijk van God
aanneemt. Ald. 267: daar heers& vooroordeel, daar heeft geen
onbevangen onderzoek plaats. Clarisse , Voor Jongelingen, 1. 40 :
zijne onbevangene verklaring. D. T. Huet, Werken der Hall. Maatsch.
1X. 172: zijn eigen olzbevangen
gevoel. Hofdijk, Ons Voorgesl. 11.
179: het vrije leven in de onbevangen natuur. Bl. 191: wier rijkdom
van krullende lokken zoo onbevangen neergolft op de schouderen 1).
Van Oosterzee, Redevoeringen, 11. 97 : met een onbevangen blik 2).

1) Zie ook aldaar b l . 121, 14:3 en 170.
2) Odevangen gebruikten ook Van der Dussen,
en Dermout, Tiental Leerred. 49.

Proeven van Orcrzetting,

blz. 106
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Dez. Leven van Jezus, 1. bl. 239 : zonder dogmatische beuangenheid. Bakh van den Brink in De Gids, 1846, 11. 433: waar
de resultaten door bevangenheid van vooroordeel. . . . misvormll zijn,
Van der Palm, Redevoer. IV. 55: de juistheid en o~bevangenheid uwer beoordeeling. Dermout, Nieuwe Leerretl. 1. 12 1 : om
zich van onze onbevangenheid en argloosheid tot hun oogmerk te
bedienen Groen van Prinsterer, Ongel. en Revolutie, 238: Laat
ons met onbevangenheid nagaan enz.
Deze zegswijzen zijn alleen verstaanbaar voor hem, die weet, dat
het Fransche résolu onvervaard, moedig, het Hoogd. unbefangen
vrij van vooroordeelen beteeltent. De Nederlander, die dit niet
weet, en de uitdrukkingen verneemt, kan niet anders dan aan het
van besluiten slenken voor insluiten: besloten water, eene
beslotene stad, enz. Hij loopt groot gevaar bij bevangen of eene
zijner afleidingen te vragen: waarmee bevangen t Met schrik, met
deelw.

droefheid, of wel met slaap? want met zulke beheerschingen is
hij gewoon van bevangen te spreken.

Beteekenend,
onbeteekenend, beduidend, onbeduidend, beduidendbeid, onbeduidendheid. Hofdijk, Ons Voorgesl. 11. 3: de invloed
der Rorneinsche

levenswijze op die onzer Germaansche vaderen kan

onmooglij k beteekenend zijn geweest. hld. 41: Daarmede kunt ge
ook het beteekenendste
van Flehite voor gezien rekenen.
Ald. bl. 4 : Handel en nijverheid (waren) onbeteekenend. Bl. 208 :
muren van niet onbeteekene,ide
zwaarte. Van Oosterzee, Mozes, 6:
Zou dat verhaal.. . . te onbeteekenend zijn, om daarbij opzettelijk
stil te staan?
’
H. A. Meijer, Heemskerk, 63 :
Dat eedle mannen allerwegen,
Waarheen ik trad, bedzcidend zwegen.

Da Costa, Het Oogenblik, 19 : dat het Ontwerp . . . . eene beduidende verbetering zal hebben ondergaan.
IModderman,
Geloofsgetuigenis, 64 : een onbeduidend, alledaagsch
mensch.
Van der Palm, Al de Leerr. VIII, 139 : Dit alles heeft het voorkomen van zeer geringe beduidendheid.
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Stuart , Rom. Gesch. 1X. 14s: zoolang het geheele Gemeensmanschap niet was teruggebracht tot deszclfs oorspronkelijke onbe-

duidendheid.
Als men zegt: de invloed is beteekenend,
de verbetering is
beduidend, dan rijst de vraag : wat beteekent de invloed? wat
beduidt de verbetering ? Veel of weinig, goed of kwaad ? Op zichzelve, en zonder nadere verklaring, zeggen de uitdrukkingen niets.
Voorts zij gewezen op de woorden daarstellen en daarstelling.
Vervolg op Wagen. XxX1. (1799) 148: om hun Ed. Mog. tot het
daarstellen v a n eenen anderen Regt’er te randen. Van Wijn, Na1
op Wag. 11. 362: De moeilijkheid . . . . om zulk eene wigtige uitvoering daar te stellen. Muntinghe , Leerred. 74: een’ grooten en
magtigen maker, die . . . . alles daarstelde 1)
Van der Palm, Redev.
11. 105: n a a r m i j n e w i j z e van zien en dmrstellen. 2) Bilderd.
Mengelp. 1. Voorr. 11: wat er noodig waar om den Autheur dam
te stellen. Dez. Fingal, 11. 158 : dat deze (Navolging) echter nog
geen’ Virgilius daarstelt. 3) Van Hengel, Leerred. I. 3 10 : Zamenknoopingen van omstandigheden. . . . weet Hij tot hulp en uitredding daar te stellen. 4) Dermout, Tiental Leerred. 220: iets goeds
daar te stellen. Van ‘s Gravenweert, Marco Bozaris, Voorr. 6:
dat de onomstootelijke gronden. . . . door haar zijn daargesteld.
Ald. 28 : verbeteringen, door de Fransche Staatsomwenteling daargesteld. Beets, Twaalf Preeken, 4: dat (het vernuft) telkens
nieuwe wonderen daarstelt. Bl. 122: het heil door Gods g e n a d e
, . . daargesteld 5). Bosboom-Toussaint, De Delftsche Wonderdokter,
iI. 47 : ‘t gegeven geval, dat gij op u genomen hebt daar te stellen. “)
1) Zie ook bl. 264.
2) Zie ook al de Leerr. VL 41, VIXI. 330.
3) Bilderdijk bezigde het woord ook elders nog: Pestel, bl. 22 eu ij<); Fingal, 11.
175; Treursp. 1. 194, Jlijdr. tot de Tooneelp. 4; Wit en Rood, 1. 15; Buitenl. 212.
4)
5)
1X4,
pooz,

Zie ook ald. bl. 161, 11. 14, 113 en 163, 111. 14, 70, 153 cn 293.
Zie ook ald. bl. 40 en 133. Beets gebruikte ‘t woord nog: Camera Obsc. ,140,
310; St. Uren (2e dr.) 1, 11, 78, 229, 11. 257, 342, IV. 36, 247, 413; Ver(2e dr.) 140.

S) Zie ook ald. bl. 8, en ‘t Huis Lauernesse, 1. 154.
Lhwrstellen
vindt men nog bij de volgeudc schrijvers: Ockerse,

Nepol.

Redev.
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Bilderdijk,
Treursp. 11. 28 : de daarstelling des bedrijfs. Van
der Palm , Redevoer. 111. 121: treurspelen , waarin het aan edele

daarstellung ontbrak. D. IV. 190: eene vlugheid van bevatting en
daarstelìing 1). Dermout, Tiental Leerred. 16: de geschiedenis van
Gods openbaring, van hare eerste trekken af, tot hare volledige
daarstelling in . . . . Jezus Christus.
Dat het Hoogd. het bijwoord van plaats daar dikwerf en van
ouds met werkwoorden verbindt, b. v. darbieten, darbilden, dar-

bringen , darführen , dargeben, dargehen, enz. is bekend, en even
bekend is het, dat die verbinding onzer tale vreemd is, De reden
daarvan zal wel liggen in het ‘onbepaalde, dat aan de beteekenis
van dat daar eigen is. Hoe kwamen onze schrijvers er toe, met
opzicht tot het werkw. darstellen eene uitzondering te maken, en
te spreken van het daarstellen van een’ rechter, een’ auteur, het
daarstellen van gronden, wonderen en samenknoopingen , van een
uitvoering, een geval ; te spreken van de daarstelling van een
treurspel, van eene geschiedenis, en talloos andere voorwerpen
meer, ook van den meest verschillenden aard, zoodat men ten
slotte moet meenen, dat er geen persoon of zaak denkbaar is, die
niet kan daargesteld worden ? Eene uitdrukking van zoo onbe-

1. 102, 103; Nag. Red. 20, 33. - Clarisse, Voor Jongel. 1. 41, 62; Nag. Redev.
69. - Wise!ius, Mengel- en Tooneelp. 1. Voorr. bl. 23, D. IV. 124. - Henry,
Leven van Calvijn, door Huet, 1. 166. - Dellamy, Proeven, 11. 230. - Stuart,
Pad. Hist. 1. 9. Dezelfde, Rom. Gesch. IV. 296. VI. 465 - Fokken, VI. 115,
VII. 121; De Vrouw is de Daas, II. 5; Nagel. Verhandd. 47. - M. Tydeman in
Verhandd der Leidsche Maatsch. 11. 11. 21. -- Siegenb. Mna. IV. X4. - Limburg
Brouwer, Werken der Holl. Maatsch, VI. 84. - Van Kampen, Werken der Holl.
Maats&. 111 351. -- Van Kampens Blog. II. 41, 111. 25, VI. 275, VII, 116, 117,
1x. 44 , 392 , x. 92 , 106, 165. - Des hmorie van der Hoeven, Reder. 75. David, Vsd. Hist. VII. 443, - Van Senden, Nag. Leerr. 1. 93, 238, 261, 11. 7.
- Kneppelhout, Stijl Kunst, 444, 152. - Brieven van Thorbecke 4, 35. - Van
Oosterzee, Gedachtenis, 179. - Van Dam v. Isselt, Ged. 33. - Nolet de Brauwere,
Proza, 11. 1 0 0 . Dez. Dichtl. 7 2 . - Versnaeyen, Jacob van Maerlant, 7, 146. Kist bezigde niet alleen daarstellen, maar ook daarsteller, Leerr. over verscheiden
Onderw. 1. 12, 111. 8.
1) Zie ook ald. bl. 50, en Gedenkschr. bl. 2G5.

’
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paalden zin beveelt zich niet aan, en wie op juistheid van uitdrukking gesteld is, vermijde een woord, waarvan Dr. Nassau naar
waarheid gezegd heeft, dat hare invoering, onzer tale hare eigene
kleur en geur ontnemende, haar verarmt.
Eindelijk de uitdrukking in den regel. Halbertsma, Aanteekk.
op Maerlant , Inl. 1 9 : ontdekte ik, dat elke bladzijde in den
regel vijf en twintig woorden telde, wier beteekenis hun onbekend
was. J. T. Buys, Wetensch. Bladen, Bijblad, 111, 1861, 1 2 :
maar in den regel veroorlooft hij zich toch enz. Van Gilse, Verspr.
Opstellen, II. 23: Zoo was het vroeger in den regel. Ahl. bl.
99: de ontwikkeling, die in den regel voorzeker aan de universiteiten gegeven wordt. Van Oosterzee, Redevoer. 11. 189 : zij stelt
in den regel gaarne het derde deel harer inkomsten ter beschikking.
Ald. 393 : in den regel acht ik zeker enz. Hofdijk, Ons Voorgesl.
II. 243: vaartuigen . . . . die in den regel grooter zijn. Ald. 255 :
Zoo zijn de ramen.. . . in den regel geheel en al wech gelaten.
David, Vaderl. Wist. HI. 473 : De koude en het slecht weder lieten
hem niet toe het beleg in defa regel te doen.
Zooals uit deze aangehaalde plaatsen blijkt, zeggen sommige
onzer schrijvers, dat iets geschiedt in den regel; welken regel
bedoelt men daarmee? moet de Nederlandsche lezer vragen. Wij
zeggen : iets naar den regel doen ; doch dan moet die regel aangewezen zijn ; anders behoort men te zeggen : met orde, geregeld,
of iets dergelijks.
MEDEGEDEELD

DOOR
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II.
Schon die von H. de Borman zu dem zweiten Theile seiner Antikritik gewählte Ueberschrift ,,Thierry de Lynden d’après Ia critique
historique” zei& einen Anachronismus merkwürdiger Art : Die
Hauptpersönlichkeit in den ,, Annales”
deren bisher unbekannten
Ursprung ich auf Grund der Aussagen von deren Enkel, mit Beihülfe von zahlreichem authentischem Material enthüllt habe , diese
Persönlichkeit sol1 nun , nachdem deren Ursprung seit zehn Jabren
der schärfsten Kritik ausgesetzt war, von einem unparteiisch sein
wollendem Gelehrten mittelst gewisser historischer Anhaltspunkte ,
ohne dass er die weiteren hiezu unumgänglich nothwendigen archivalischen Forschungen gemacht hätte, in sein früheres Nebelbild
rehabilitirt werden, angesichts der Thatsache, dass EI. de Borman,
nach kritischer Beleuchtung der genannten historischen Anhaltspunkte, welche er eine ,,forteresse inexpugnable” nennt , die auf
denselben beruhende Genealogie des Dierick c van Lienden selbst
verläugnet d. h: Seine ,,forteresse inexpugnable” dem Gegner übergibt!
Mein Kritiker greift gleich, ganz logisch, zu einem der wich-

4) Schlues von Nav. LI, S. 430.

1901.

34

.
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tigsten

Bcwcisstücke: zu dern von Dierick van I,;en(len geführten
Wappensiegel,. und behauptet ohne weiters ,,il a incontestablement
porté, comme ses enfants, les armes pleines d e s L y n d e n d e Hemmen” unti unternimmt , iiir diese Behauptung einen dreifachen
Beweis anzutreten : 1’ das an seinem
eigenhandig geschriebenen
Testamente, in den ,,hnnales”, Preuves , p. 107, reproducirte
Wappensiegel , das, sagt er, alle Merkmale
trage ; 2’ das auf dem Grabstein zu Löwen
3” das Zeugniss des Kanonikers Wissocq
sage, das Wappen (mit der Helmzier) des

der Autenticität an sich
eingemeisselte Wnppen;
de Bomy, welcher ausGross-Dechanten Dierick

van Lienden , in Kupfer gestochen, s o w i e e s dessen Vater gefiihrt, gesehen zu haben.
Lauter Strohhalme an die sich mein Widersacher anklammert ,
wie sofort ersichtlich werden wird.
.

lch habe im ersten Theile meiner Replik bereits erwähnt, dass
der Text des in den .,Annales”
reproducirten Testamentes des Dierick
nicht vollständig, nur ein Auszug aus dem Original ist , und daher
nicht von seiner Handschrift herrühren konnte. Doch dies ist nicht
von Belang. Dass aber das an tlem Originale gehangene Wappensiegel, so wie es in den ,,Annales” dargestellt ist - denn am Auszug
eines Testamentes kann wohl nicht das Wappensiegel des Ausstellers hangen - alle Merkmale der Aechtheit an sich trage, ist eine
der vielen gewagten Behauptungen meines Kritikers , angesichts der
Thatsache , dass alle Lynden’schen Wappensiegel in den ,, Annales”,
zwei ausgenommen, gefalscht sind 11, und dass von den Siegeln des
Dierick sich nicht ein einziges erhalten hat. Auch in technischer
Beziehung ist die dem Testamentsauszug beigefügte Abbildung des
Wappensiegels des Dierick van Lienden fehlerhaft, und zeigt vielmehr alle Merkmale der Fälschung.
Ebenso verhält e s sich mit dem auf dem Grabstein zu Löwen
eingemeisselten Wappen des Dierick, und verweise ich hier auf
meine ausführlichen diesbezüglichen Erörterungen 2).

1 8 9 3 , Sigillographie d e r V a n Lyndeu Tl’. Ibid, 1 8 9 2 ,
1) De Navomcher,
2) Ibid. 1892, pp. 10-57.

10-39.
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Es ist noch mehr. Der für Georg van Lienden , Sohn des Dieriek 1, in der Collegiat-Kirche zu Sanct Truiden vorbereitete GrabStein, der jedweder Inschrift und jetlweder heraldischen Figur baar
ist und es immer war (ausgenommen den sitzenden Windhund im
Hauptwappen (Linden), den Lilien in den nebensächlichen Verzierungen (Hiemsdyck) und den sechzehn leeren Ahnenschilden), wurde
von Ernest van Lynden dorthin gestellt, urn die ihm beliebigen
Ahnenwappen einmeisseln zu können.. Er dachte, dass die einzige
Inschrift auf dem Grabstein in Löwen vielleicht eines Tages zum
Gelingen seines Zweckes nicht hinreichen könnte - der Grabstein
befand sich zur Zeit des Ernest in bereits vorgeschrittenem Verfal und dass die Zeit kommen würde, in welcher Seine Familie, falls ihre
neue Genealogie bestritten würde, solide Beweise für die Begründung derselben nöthig haben werde. Zu diesem Zwecke beabsichtigte Ernest van Lynden seiner Grossmutter, Maria van Elderen,
ein Monument zu errichten, welches, ausser dem Wappen derselben,
ihre eheliche Verbindung mit Dierick van Lienden, und den Ahnen
Randwyck repräsentiren sollte; 1) zu diesem Zwecke auch project.irte er das Grabmonument für Georg van Lienden, seinem Onkel,
welches sechzehn Ahnen zeigen würtle - die man auf dem GrabStein in der Collegiat-Kirche zu Sanct Truiden in Vorbereitung sieht.
Die Vollendung dieses Grabmonumentes scheiterte aber an unüberwindlichen Schwierigkeiten , welche theilweise in einem Streit zwischen
dem Pfarrer der Kirche und dem Dekan ihren Ausdruck fanden, 2)

1) De Navorscher, 1X9$2, pp. 110-112.
2)...... Nobilis et generosus dominus Georgius a Lynden ,,ibidem sepulttis
,,est , net dubitandum quin de dominorum consensu actum sit, prout Barbara ab
,,Heymsdyck, uxor dicti domini de Lynden, ibidem in eodem cum viro suo deposita
,,fuit
sepulchro, de juribus fuit altercatio inter pastorem ac decanum, anno 1523
(Auszug sus einem Register des Archives der Klrche U. L. F. in Sanct Truiden:
Jura collegialia C~pitdi B. M 7. Trudonensis, p. 6).
N.B. Das Jahrhundert 1523 ist offenbar ein Irrthum: in 1523 konnte keine
Streitigkeit
stattfinden, da Georg van Lynden erst in 1592 starb. Mann muss somit
wahrscheinlich 1623 lesen. CTm diese Zeit auch compilirte Ernest van Lynden die
Annales de la maison de Lynden.
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Ernest van Lynden nöthigtcn , seinen? diesbezüglichen Plane
zu entsagen 1).
Aus obigen Erörterungen geht hervor, dass das Wappen des
Dierick van Lienden auf dem Grabstein in der Kirche zu Sanct
Peter in Löwen, a u f d a s sich H. de Borman beruft, eine der
Hauptfälschungen in den Annales de la maison de Lynden darstellt.
Zum dritten Punkt führt mein Kritiker das Zeugniss des Kanonikers Wissocq de Bomy an, der das Wappen (mit der Helmzier)
des Gross-Dechant Dierick van Lienden auf einem Kupferstiche, so
wie es sein Vater geführt , gesehen habe.
Die von meinem Kritiker angezogene Stelle aus diesem Manuscript lautet wörtlich: ,,Un imposé en taille deuce d e l’an 1587
m’est tombé en mains où ses armes étaient gravées avec le timbre
tel que portait son père , etc. 2).
Dieses Manuscript umfasst alles was Wissocq, der urn die Mitte
des 17ten Jahrhunderts, also 80 Jahre nach dem Tode des Dierick
van Lienden schrieb, in dem Archive der Cathedrale von Sanct Lambrecht in Liittich finden

Wie oben erwahnt,

konnte. Er war vollstäudig davon überzeugt,

wurde der GTrabstein

gebrochene Streitigkeit dürfte daher
zuführenden heraldischen Sculpturen

nie vollendet. Die im Jahre 1623 ans-

wahrscheinlich wegen der auf demselben ausentstanden sein. Thatsächlich konnte im Jnhre

1623 wegen der 13egr~bnicsswchte keine Streitigkeit entstehen, da dieselben seit dem
T o d e , i n 4592 g e z a h l t waren, wie aus dem Rechnungsauszug des Nicolaus Bollie,
Vorsteher der Kirchenfabrik in 1592, hervorgeht.
(Ibid.) Extractum ex computu Nicol. Bollis uti

mamburni fabrice ecclesie Nostrc

Domine Trudon. de anno 1592 prout sequitur:
,,Item voer die kerkrechten joncker Joris van Lynden, ridder, drossart

des ampf s

,,Montenaken aa 1592 den 21 januarij gestorven ende in ons L. Vrouw Choor begraven
,,neffens d e n hooghen altaer, ontfangen van Henrik van Sint Jans tsamen voer de
,,kerkrechten

ende dat begraefenisse iii g. bb.

In dem obigen Akte wird die Bemahlin des Beorg van Lynden Barbara van
geheissen, während ihr suf dem Gtrabstein, der, nach den ,,Annales”

Heymsdyck

vollendet

gewesen sein ~011, es aber in Wirklichkeit

de lZemsd.yck zugesprochen worden ware

1) De Navorscher, 1892, p p . 110-112.
2) Ibid. 1894, Beilage, p. 19 8s.

(Annales

&e

war, der Name Marie Nicola$

de la maison de Lynden, p. 257).
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dass über den Ursprung des Dierick van Lienden Zweifel bestanden,
und glaubte sich diesbezüglich auf die ,, Annales” stützen zu können.
Er sagt auch ausclriicklich im Manuscript, dass er die Lienden’schen
Ahnen, nicht aus den Urkunden des Archives von Sanct Lambrecht,
sondern aus den ,,Annales” von Butkens geschöpft habe.
An einer anderen Stelle des Manuscripts sagt Wissocq : . . . . ,,on
a oublié d’enregistrer l’acte de réception.” Warum wurcle die
Aufnahme des Kanonikers Dierick van Lienden nicht registirt?
Man hat dies ja bei allen anderen Kanonikern gethan. Auf seinem
Ex-libris (dies ist der Kupferstich
den Wissocq meint) sind 16
dargestellt. Warum also, wenn er Seine Ahnen kannte, hat er sie
nicht bei seiner Aufnahme als Kanoniker vorgezeigt ? Aus dem
Manuscript geht klar hervor, dass Wissocq die adelige Abstammung
des Dierick van Lienden durch die Archivalien von Sanct Lambrecht
nicht feststellen konnte. Er glaubte sie sei genügend bewiesen,
wei1 er wusste dass die Kapitelsstatuten diesen Beweis erforderten.
Die Erklärung des Kapitels selbst, enthält nur unbestimmte Sachen,
wie ich später des Näheren erörtern werde.
Wenn Wissocq mit dem ,,tel que portait son père” anzudeuten
scheint, dass er das Wapp?n des Dierick (Vater) gesehen habe, so
kann hierunter keinesfalls (lessen Wappensiegel verstanden werden,
da ein solches bereits zu jener Zeit nicht mehr existirte, und die
von Lefort beschriebenen Wappen und Ahnen des Dierick, welche
Wissocq in den Kirchen von Lüttich gesehen hat , von Dierick
selbst aufgestellt worden sind und daher keine Garantie für ihre
Genauigkeit bieten. Wäre ein Wappensiegel des Dierick (Vater)
in Existenz, so würde die Controverse zwischen meinem Kritiker
und mir nicht so schwierig zu entscheiden sein.
Der dreifache Beweis des H. de Bormann , dass Dierick van
Lienden dasselbe Wappen geführt hätte wie Seine Kinder, ist somit
wissenschaftlich abgethan, und das Scheitern desselben muss auf
die von meinem Kritiker selbst eingestandene Thatsache zurückgeführt werden, dass er keine speciellen Forschungen über Dierick
angestellt hat, sonst würde er sich gewiss nicht einer solchen Blösse
ausgesetzt haben.
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W. de Borman sagt des weiteren, ich hätte mich in meinem
Beweis, dass Dierick van Lientlen der natürliche Sohn des Robert
van der Marck sei, nicht nur gegen das von ihm angerufene Prinzip
der Kritik, sondern auch gegen eine diesbezügliche auffallende
Unwahrscheinlichkeit versündigt. Quoi ! ruft er aus , ,,Thierry de
Lynden arrive a Liège, jeune , inconnu, sans fortune , et il n’aurait
pas eu l’esprit de se proclamer bien haut un la Marck , fut-ce un
bâtard, alors que ce nom était celui du prince évêque, celuí du
souverain maieur, celui d’une race illustre et puissante à Liège ?
Hätte das von meinem Gegner angerufene Prinzip der Kritik die
Wahrheit meiner Behauptung umgestossen, so \vürde eine weitere
Polemik überflüssig sein, da ich aber oben die Haltlosigkeit des
von ihm angewandten kritischen Systems nachgewiesen
muss dem letzteren offenbar ein fundamentaler Mangel
der es zur Entscheidung der Frage untauglich macht,
In betreff der ,,auffallenden Unwahrscheinlichkeit” deren
Kritiker bedient, bietet die einfache Verkehrung der
Erstaunen setzenden Frage
Theorie. Wie! Robert van
von Lüttich, Everard van
der Stadt, sollte es wagen

habe, so
anhängen,
sich mein
ihn so ín

den positiven Gegenbeweis zu seiner
der Marck, Vetter des Prinz-Bischoffs
der Marck, Regierender Bürgermeister
dürfen einen seiner natikrlichen
Söhne

unter seìnem. Familiennamen für einen wichtigen Vertrauensposten
beim Prinz-Bischoff der Stadt zu empfehlen ? Was würden die
Väter der allzeit urn ihre Freiheiten besorgten und Kampfesmuthigen
Stadt Lüttich gesagt haben angesichts eines solch’ ungeheuerlichen
Vorganges eines Van der Marck, zumal clie Gewaltthaten dieses
unzähmbaren Geschlechtes gegen ihre Vaterstadt noch iu deren
frischen Erinnerung waren? Die Antwort ist positiv: Die Berufung
eines natürlìchen Sohnes des Robert van der Marck, Regierender
Bürgermeister von Lüttich, unter seinem Familiennamen, auf einen
wichtigen Vertrauensposten am Hofe des Prinz-Bischoffs der Stadt,
unter den genannten Verhältnissen, wäre ein Ding der Vnmöglìchkeìt gewesen , u n d damit fällt auch die diesbezügliche Theorie
meines Kritikers zu Boden.
Dies aber sei nicht Alles, sagt H. de Borman. Er fragt weiters,
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,,Si Thierry était bâtard, qui expliquera comment il a obtenu du
prince Corneille de Berghes les fonctions de maistre d’hôtel et de
receveur général ?”
Hier haben wir wieder einen offenen Beweis? nicht dass mein
Kritiker Ursache hätte zur Stellung dieser Frage, sondern dass er
meinen ,,Schlüssel” etc., weder mit der geniigenden Aufmerksatnkeit
gelesen, noch denselben im Zusammenhang aufgefasst hat, wie
bereits im ersten Aijschnitt dieser Arbeit ersichtlich war. Dort
steht auf Seite 329 : ,,Im Jahre 1538 stirbt Cardinal Everard van
,, der Marck. Dierick van Lienden verlässt in Folge dessen den
,,fürstbischöfflichen
Dienst und zieht sich auf sein Gut Matthivaux
,,zurück. Nachfolger des Everard van der Marck im Episcopat
,,wurde Cornelius van Berghes, der, wie wir oben gesehen, mit
,,Robert van der Marck, Sohn des Robert, ein Jugetidfreund und
,,Studiengenosse des Dierick van Lienden war. Der nunmehrige
,,Prinz-Bischoff von Lüttich drängte Dierick, in seiner früheren
,,Stellung zu verbleiben, und erhielt des letzteren Einwilligung hiezu.
,,Von neuem sehen wir Dierick als maistre d’hôtel am fürstbischöff,,lichen Hofe, welche Stelle er auch bei den Nachfolgern des Cor,,nelius v a n Berghes, Erzherzog Georg und Roliert van Berghes
,,hegleitete , sich aber beim Regierungsantritt des Prinz-Bischoffs
,,van Groesbeeck,
seines Vetters, von Amt und Wtirde zurückzog.
,,Dierick kauft nun von Johan, Marquis van Berghes, Bruder des
,,vwgenannten
Robert, die Herrlichheit Dormael”.
Es ist somit ganz klar, dass ,,Verwandtschaft”
und Jugendfreundschaft des Dierick van Lienden zu den Van der Marck und
zu den mit denselben nahe verwandten Van Berghes die Erklärung
zu der von H. de Borman gestellten Frage geben. Aber diese wie
alle anderen Fragen , möglichen uncl unmöglichen , welche Zweifel
in meine Behauptung über die Vaterschaft des Robert van der
Marck erregen hätte können, habe ich alle, sammt und sonders,
in meinem ,,Schlüssel”, etc., vorgesehen, wohl wissend dass diese
Arbeit von der Kritik nicht allzusanft behandelt werden würde,
da es die Annales de la maison de Lynden’ definitiv in ihrem
wahren Lichte zeigt: als ein gelehrtes Lügenwerk.
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Ich bin meinem Kritiker bisher auf seinen Wegen gefolgt, und
habe die Haltlosigkeit seiner Argumentirung dargelegt , er wolle
mich aber entschuldigen wenn ich ihm auf seinem speciellen Excurs
über die Annales de la maison de Lynden nicht Folge leiste, sondern ihn auf die im ersten Theile dieser Arbeit angezogenen Commentare iiber dieses Buch, aus competenter Feder, und auf meine
eigenen zahlreichen Veröffentlichungen über die in demselben enthaltenen groben Fälschungen verweise. 1)
Es handelt sich hier nicht urn vereinzelte Entstellungen, Fälschungen und Verschweigungen , sondern urn ein gelehrtes System
von Fälschungen , welche alle einen Zweck verfolgen : Die Legitimisirung des Ursprunges des Dierick van Lienden, Aufpfropfung
desselben auf ein uraltes Dynasten-Geschlecht (Grafen d’dspremont
in Lothringen), Einfügung desselben in die Van Lynden in Geldern,
und schliesslich Glorificirung der aus dieser Conglomeration von
Fälschungen hervorgegangenen Nachkommenschaft des Dierick , die,
durch den nachhaltigen , machtigen Einfluss der Van der Marck zu
hohen Würden, Ehren und Reichthum gelangte.
Die Annales de la maison de Lynden von Butkens zählt eben
zur Kategorie derjenigen Bücher welche in das Zeitalter der gelehrten Fälschungen fallen, und je eher mein Kritiker sich d i e s e
T h a t s a c h e zu eigen macht, urn so besser wird es urn seinen Ruf
als Gelehrter bestellt sein 2).
Wer der gelehrte Fälscher in den ,,Annales” war, enthüllt uns dieses
Buch auf Seite 50. Dort steht: . . . . . ,,et le dit tiltre r e p o s a n t
,,au cabinet de Messire Adrien de Winssen Chevalier, seigneur de
,,Hoyncop et Heemsted etc., personage bien entendu en toute anti,,quité, qui m’a assisté singulièrement aux recherches de ce pre,,sent oeuvre.”

1) De Navorscher, 1891, 1892, 1893, 1894.
2) Von Interesse in dieser Beziehung ist das eben erschienene Werk: Alfred
Pennrich, die UrkundenfâJschungen
des Reichskanxlers Kaspar Schlick, Gotha 1901
Max

Dvorak,

XXII (1901) s .

Mittheiluugen

51-107.

des

Instituts

für

österreichische

Geschichtsforschung
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U n d 1 6 J a h r e s p ä t e r ( 1 Oktober 1642), nach d e r Veröffentlichung der unvollendeten Ausgahe der ,, Annales
,” und nach der
an diesem Buche von den bolländischen Gelehrten ausgeübten vernichtenden Kritik , schreibt Butkens cliesbezüglich ao seinen Freund
Carel van Rieclwyck :
,,Het selve boeck van Linden en heeft niet van my als d’ordre
,,ende stiel daer in geobserveert, want alle de documenten, charten,
,,pampieren ende historien waerop hetselve werck is gebout, s y n
,,my toegesonden ende in handen gestelt by degene die de directie
,,van het selve hadde geconcipieert ,” 1)
u n d weiter unten in diesem Briefe steht : ,,geene exemplairen
,,daervan en consten gedistribueert worden, gemerckt sy alle waeren
,,in banden van den Graeve van Rechem, imperfect ende sonder
,,Druck van de plaeten.” Der hier genannte Graeve van Rechem ,
ist Niemand Anderer als Ernest van Lynden, Enkel des Dierick,
und Butkens macht denselben verantwortlich für den ganzen Inhalt
der Annales de la maison de Lynden.
Ernest van Lynden hat somit das ganze Material zu d e n ,,Annales” geliefert, Adrien van W’insen die gelehrten Fälschungen in
demselben durchgeführt , und Butkens war so unvorsichtig die ganze
Machenschaft mit seinem Namen zu decken.
Gerade diejenigen Akte in den ,,Annales” welche mir H. de
Borman, als von besonderem Interesse für die zwischen ihm und mir
entstandene Controverse zur Prüfung anempfielt, sind , sammt und
sonders gefälscht. E r w o l l e sich d o c h s e l b s t d e r Mühe unterziehen , die Originale derselben , falls sie überhaupt existiren, zu
erforschen, und er wird bei eventueller Vergleichung derselben mit
meine Behauptnng bestätigt finden.
deren Text in den ,,Annales”
Ein solcber Entscbluss meines Kritikers wäre lobenswerther als
Seine bebarrliche Oppos&ion
gegen meine Arbeit, die die langgesuchte
Wabrheit entbält, welche doch auch das Ziel des H. de

1) Van Even, Brabandsch Museum, 1860,

pp.

258-267.

pp.

23-3’2,

und De Navorscher,

18%
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Borman sein muss, die aber , so wie sic von ’ mir kommt, und die
Fälschungen in den ,, Annales”
behandelt, sein Missfallen erregt.
Nicht genug dessen,
leistet mein Kritiker auch noch folgendes
halsbrecherische Wagniss: . . . ,,Quant à moi je ne vois pas ce
qu’on pourrait reprocher à ces textes” (die von ihm oben empfohlenen
Urkunden), und schickt sich an die ,,Annales ,” die im ausschliesslichen Interesse einer Familie, urn deren Ursprung zu legitimisiren,
verfasst worden sind, mit den Miraeus in Belgien, Van Mieris in Holland, Rymer in England ,. etc., auf gleiche Stufe zu stellen, lnuter
Urkunden-Werke von Autoren die im öffentlichen Interesse, im
Dienste der Wahrheit geschrieben und ihre Urkundenquellen angegeben haben, welch’ letzteres bei den ,,Annales”
nicht der Fa11 ist.
Zum Schlusse seiner tliesbezüglichen eigenthiimlichen Argumentirung versteigt sich mein Kritiker noch zu folgender Leistung :
,,Aucun des actes que l’on a produits jusqu’à ce jour ne contredit
cette descendance et je ne crains pas d’affirmer qu’on n’en produira
pas.” Gewiss, das ist wohl selbstverständlich, wenn die Originale
dieser A k t e entweder n i e e x i s t i r t haben, oder, w e n n solche vorhanden, nicht aufgefunden werden können ! Von der von H. cie
Borman nach diesen nicht authentischen Akten entworfenen Genealogie ist, bis jetzt , nur Steven van Lyenden der EINE Bronckhorst
geheirathet hat , urkundlich bekannt. 1) Die gesellschaftliche Stellung des Steven, welche durch den betreffenden, von mir entdeckten
Akt enthüllt wird, entspricht in keiner Weise derjenigen welche die
,,Annales”
über ihn aufstellen, wie ich in meiner Arbeit des Näheren
auseinandergesetzt habe , und das an der Urkunde hangende Wappensiegel des Steven ist, in Folge des in demselben vorherrschenden
Unterschiede (Turnierkragen zu drei Latzen) mit dem Wappen
welches die ,, Annales”
dieser Persönlichkeit zusprechen, für sich
allein genügend , die Genealogie der ,, Annales”
umzustossen , wie
ich im ersten Theile dieser Arbeit nachgewiesen habe.
Die 16 Ahnen des Dierick van Liendefa fcnd seiner Gemahlin.
Unter dieser Ueberschrift stösst man gleich zu Anfang der dieselbe
1) De Navorscher

>

1900,

pp,

321-322.
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behandelnden Dissertation auf eine bedenkliche Leistung meines
Kritikers. Er sagt, nur en passant, urn die Wichtigkeit der Sache
abzuschwächen, dass die Symmetrie in der Lage zwisehen den linken
und rechten Ahnenvierecken fehle, wohl wissend dass die ungleichmässige Lage nur in den linken Ahnenvierecken (Linden) wahrzunehmen ist, und schickt sich an, anscheinend ganz unbefangen,
nicht den Grund der Unregelmässigkeit in den linken Ahnenvierecken zu erklären, sondern , man staune , die rechten Ahnenvierecke
(Elderen), die unanfechtbar sind und die zu ändern, zum Gelingen
der Falschnng nicht nothwendig war, in Symmetrie mit den linken
Ahnenvierecken (Linden) zu bringen , die gefälscht sind !
Nach Ausführung dieser Kunstleistung , ruft mein Kritiker, selbstbefriedigt aus : ,,Mais c’est là une simple anomalie, dont on pourrait
citer d’autres exemples. Elle est sans la moindre importante dans
ce debat”.
H. de Borman sündigt offenbar auf die Nachsicht der Leser,
überzeugt, dass sie die von ihm vollführte Verdrehung der Wahrheit übersehen werde.
Thatsache ist vielmehr , dass die Identität der Repräsentationssysteme in den rechten Ahnenvierecken (Elderen), die Verschiedenheit des Systems in dem linken Ahnenviereck (Linden), der allgemeine Widerspruch welcher in den Reproduktionen des Epitaphs
von Ernest van Lynden und von Van den Bergh vorherrscht, die
verschiedenen Wappen welche von beiden Persönlichkeiten dem
Schild 3 des linken Vierecks (Linden) angewiesen werden, hinlänglich beweisen , dass in dem Hauptviereck (Linden) Fälschungen
vorhnnden sind. Daher ist es eine Unmöglichkeit die Symmmetrie der
rechten Ahnenvierecke (Elderen) nach derjenigen der linken richtig
stellen zu wollen, wie mein Kritiker es gethan hat. Diese sincl
gefalscht , jene unanfechtbar.
Dies allein genügt zur Verurtheilung des Autors der ,,Annales”
(Ernest van Lynden), und wirft ein zweifelhaftes Licht auf den
Vertheidiger desselben.
Und nun zum Hauptpunkt der Erörterung: der Ahne van Winsen
urn den es sich im linken Ahnenviereck (Linden) handelt,

512

GESLhCflT-

EN WAPENKUNl)E.

Auf dem Exlibris Diericks 11 ist, ebensowenig wie suf dem
Epitaph Diericks 1 und der Maria van Elderen, die hufstellung
der väterlichen Ahnen symmetrisch mit denen der mütterlichen Ahnen,
sie stimmt nicht überein mit der Genealogie der Van Lyntlen in
Geldern. Die Verschiedenheit der für die väterlichen Ahnen befolgten Systeme auf dem Exlibris und auf dem Epitaph, zwischen
demjenigen in der Zeichung von Van den Bergh, ist ein abermaliger Beweis für die Richtigkeit meiner These, die durch die Kritik
welche H. de Borman an derselben ausgeübt hat, in keiner Weise
berührt werden kann. 1)
Ernest van Lynden kannte, wie ersichtlich, die Ahnen seiner
Grossmutter ganz genau, wer möchte h e h a u p t e n , d a s s e r n i c h t
auch diejenigen seines Grossvaters kannte !
Est ist vorderhand nicht von ausschlaggebender Wichtigkeit zu
wissen, welche Familie das Wappen 3 in dem linken Ahnenvierecke
(Linden) repräsentirt, es genüge
die Thatsache dass hier gefälscht
wurde. Dass man in demselben nicht dasjenige der Familie van Winsen zu erkennen hat, geht zu genüge aus den hier unten beschriebenen Wappensiegeln dieser Familie hervor. 2)
H . d e B o r r n a n misst auch d e m Beizeichen ( 3 Herzen) i n d e m
Winsen’schen Wappen, so wie es auf dem Exlibris dargestellt ist,
eine Bedeutung bei die ihm nicht zusteht. Der Name selbst ,,Beizeichen” sagt schon , dass dasselbe nebensächlicher Natur ist, und
nicht mit dem Heroldsstück des Wappens verwechselt oder in
Beziehung zudemselben gestellt werden darf. Thatsachlich, halfen
sich die vielen Verzweigungen eines Geschlechtes theils durch ver-

1) Des Exlibris wurdc urn das Jahr 1587 ges tochen, und Ernest van Lynden muss
die ,,Annales” zwischen 1620-1626 compilirt haben. Da bei beiden die Ahacn des
Dierick 1, bis auf das dem Ahnen Winsen zugesprochene Wappen identisch sind,
ist es nicht ausgeschlossen, dasa das erstere dem letzteren zur Folie gedient hat d. h.
dass das in denselben reprasentirte
Ahnensystem von demselben Verfasser herrührt.
Die Verschiedenheit bei beiden in der Darstellung des Wappens Winsen zei@ zum
mindesten die UmicherheiZ welche in betreff dieses Ahnen vorgeherrscht hat.
9) Die Wappensiegel der Van Winsen
veröffentlicht
werden.

werden im nachsten

Heft des ,,Navorscher”
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schiedene Helmxeichen , theils aber auch durch Beizeichen im
Schilde, unter welchen der Turnierkragen seiner Bedeutung nach
die erste Stelle einnimmt.
Zum Schlusse dieses Abschnittes sehen wir die befremdende
Thatsache dass H. de Borman sich selbst in auffalliger W e i s e
widerspricht.
Er sagt:
,,En réduisant ainsi a aéant (sic !) les critiques élevées par mon
,,contradicteur sur les seize quartiers de l’êpitaphe de Louvain et
,,de l’ex-libris, ceux-ci nous apparaissent a l’abri de tout reproche.
,,Y verrons nous une preuve décisive de Ia descendance de Thierry
,,de Lijnden? je me garderai certes de le prétendre.”
Mein Kritiker trennt hier den Ursprung einer Persönlichkeit von
der ihr zugeschriebenen Genealogie, was eben so wenig möglich
ist, als wie die Quadratur des Cirkels. Er wil1 etwas beweisen
an das er selbst nicht glaubt, und an das was er bewiesen hat,
kann er auch nicht glauben! .Die 16 Ahnen des Dierick van
Lienden d. h. sein Ursprung, sind, nach H. der Boman, ,,à l’abri
de tout reproche, und, in einem Athemzug negirt er, in emphatischer Weise diesen Ursprung ! Hier ist wohl die Frage erlaubt, ob
man die Kritik des H. de Borman überhaupt ernst zu nehmen hat.
Wie ersichtlich, negirt H. de Bormltn den Ursprung seines historischen Dierick van Lienden, und , als kluger Mann sichert er
sich den Rückzug aus dem Labyrinth in das er sich verirrt hat.
Dies ist wohl das beste das er thun konnte angesichts der
T hatsache , dass der von mir in historischer Treue dargestellte
Dierick van Lienden, welchen H. de Borman nach der ,,méthode
imaginative” behandeln zu dürfen wähnte, sich als natürlicher
Sohn des Robert van der Marck bewährt hat.

Die Ahnen-oder

Adelsprobe beim Kapitel von Sanct-Lambrecht.

Wir haben es offenbar hier mit einer Kraftleistung erster Güte zu
thun , mit welcher mich mein systematischer Widersacher, nachdem
er mich bereits geviertheilt wähnte, schliesslich zu zermalmen hoffte,
und er steht nicht an, mir gleich zu Anfang derselben eine tenden-
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ziOs gefarbte Absicht zu untersclrieben, wnhrscheinlich um im Leser
Zweifel i n meine, n u r der Wahr’neit gewidmeten wissenschaftlichcn
Forschungen nufkommen zu lassen , indem er sagt: ,,D& les pre,,mières années de ses recherches généalogiques, M. le Baron von
,,Linclen, je ne sais pourquoi, manifeste une singulière animosité
,,contre la branche belge des Lynrlen de Hemmen (sic).” Dies
schreibt H. de Borman angesichts der ihm bekannten Thatsachen,
dass ich weder Mitglieder der Hollandischen- noch der Belgischen
van Lynden persönlich zu kennen die Ehre habe, und dass ich
eine , nur im Munuscript existirende, nur von ihm gelesene Geschichte meiner eigenen Familie bei weitem strenger kritisirt habe
als wie die Annales de la maison de Lynclen, 1) welches Buch der
Oeffentlichkeit übergeben wurde, und daher von derselben, mit
vollem Rechte kritisirt, und nun als wissenschaftliches Werk vernichtet worden ist. Wenn die Van Lynden von Barvaux das Resultat
meiner an Kosten reichen und mühevollen Forschungen am schwersten zu fühlen haben, so geht dies auf absolut natürliche Weise
zu. Die Existenz der Annales de la maison de Lynden wurtle mir
zu Anfang meiner Forschungen kund, und, selbstverständlich,
musste ich deren Inhalt meiner Prüfung unterziehen, aus welcher
mir klar wurde, dass die Existenzberechtigkeit dieses Buches in
dem Ursprung des Dierick 1 von Lienden-Dormael beruhe d. 1~.
dass es mit ihrn stehe oder falle.
Mein Kritiker sagt weiters: ,,On peut lire dans le ,,Navorscher”
,,de 1892 (pp. 40 et suiv.) les dif’ferents systèmes qu’il imagine
,,pour donner a cette branche une origine autre que telle présentée
,,par les Annales”. Dies muss seinerseits auf einem Irrthume beruhen,
denn dort widmete ich meine Untersuchungen der Genealogie des
Dierick 1 van Lienden auf dem Grabstein zu Löwen, uncl kam zur
Schlussfolgerung , irregeführt dur& einen professionellen Genealogen,
wia H. de Borman genau bekannt war, dass er von der Familie
Van den Bosch abstammen müsse, ohne jedoch, nach den abfälligen dieshezüglichen Bemerkungen des H. de Borman, auf clieser
1) De Navorecher, 1893,

pp.

9-52.
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Vermuthung zu beharren , da sie mir unwahrscheinlich erschien. Es
kann daher nur von einem Ursprungssystem sich handeln, demjenigen welches die Vaterschaft des Robert van der Marck beweist.
A b e r , s a g t n u n mein Kritiker triumphirend : $1 ne tarde pas
,,à comprendre que tous ces systèmes venaient successivement se
,,briser sur un écucill inévitable, à savoir les preuves faites par
,,Thierry de Lynden en 1563 pour sa réception au Chapitre de
,,Saint-Lamhert ,” und wir folgen ihm hier auf seinen Wegen.
IT. de B. gibt zuerst in gedrängter Form die Art uod Weise die
man bei der Erwählung der Kanoniker der Cathedrale von Lüttich
beobachtete.
.
Diese Regeln waren aber allseits bei den Domkapiteln in Gebrauch. Erst im 15. Iahrhundert, erst als man unbedenklich die
ganze auf dem Lande lebende Ritterschaft zum Adel rechnete kam
die Auffassung der Ausschliessung des Patriciats aus den Domkapiteln auch hinsichtlich der Kanonikate zur Geltung. Man sprach
jetzt von Sliftsfähigkeit und rechnete dieselbe zu den Prärogativen
des Adels, obgleich das von Seiten der Spitzen des Kirchenregiments
niemals gebilligt worden war. Die Kapitel wollten in ihren eigenen
Reihen nur solche Mitglieder haben die dem Separatinteresse des
Stifts und des darin zur Majorität gelangten Landadels entsprachen.
K a m e s d a n n i n d e r Folge, als man langst keine wirklichen
Turnierschrunken 1) mehr sah, aber die durch die Ritterspiele errichteten geburtsstänclischen Schranken mehr und mehr zu befestigen
strebte , auch , in den Domkapiteln und den geistlichen Ritterorden,
a u s s e h r utilitarischen Gründen, urn nämlich die Kreise der zu
Sinecuren Berechtigten immer enger zu ziehen, und wirkliche oder
auch nur angebliche Verdienste und Vorztige seiner Ahnen auszunützen , beinahe allenthalben dahin , dass man nicht nur eine
Vermehrung
der zur sogenannten Aufschwörung erforderlichen
Anzahl, sondern auch ein mehr oder minder peinliches Scrutinium,

1) In der Zimmerischen Chronik 111.
Domhewen : Es mag ftir

gangin

p. 206 heisst

ee von den Ahnenproben der

ein turnier gehalten werden, dieweil der ander sonst
ist, darin ain jeder sein stand und herkommen erweisen müssen.”

ab-
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hinsichtlich der geburtsständischen Qunlification der bei einer Robe
zulässigen Ahnen, statutarisch dekretiren konnte l), so ging natürlich damit Hand in Hand, dass die gar zu praktischen Zwecken,
oder auch nur der Eitelkeit dienstbar gemachte Genealogie, den
Kreisen der na& wissenschaftlichen Prinzipien gepflegten Dìsciplinen entrückt werden musste. Sie sank förmlich zur Magd der
sogenannten Jurisprudentia heroica herab !
Die ältesten bekannten, zur Aufnahme in ein Domstift genügenden Zeugnisse waren einfach genug, und noch im 16. Jahrhundert
hat man es nicht immer sonderlich genau genommen. ‘Herr
Christoph Werner von Zimmern sollte in Strassburg aufschwören.
Da fehlte es an einer Ahnfrau aus dem Erbachischén Stamme.
Schenk Eberhard von Erbach meinte zwar, man könne immerhin
eine von Ruepoltskirchen setzen, die PfafTen würden das nicht
merken, aber Wilhelm Werner von Zimmern, der sich viel mit
Genealogie abgab , brachte glücklich heraus, dass die betreffende
Dame, an deren Abmangel sich die ganze Sache zerstossen haben
würdc, eine geborene Freiin von Bickenbach war 2).
Dasselbe und noch mehr galt für die ,,Aufschwörungen” in die
geistlichen Orden.
4) Schon in der iJimme~ischen CAro~Lik 111. p . 5 1 9 i s t i n Rücksicht auf Strassburg vos 32 Ahnen die Rede. Vgl. auch TI1 p. 26 fiber das Bedenken der Constanzer
Domherren gegen die Aufuahme eines Freiherrn von Zimmern. Sie befürchteten,
wenn der hohe Adel im Capitel die Majoritgt habe, so hatten ,,die anderen Dompfaffen vom Adel und die Doctoren” das zu befürchten, was in Cöln und Strassburg
geschehen s e i , namlich die Ausschliesszcn.q. Es waren ntimlich damals i n Constanz
BO
viele Domherren aus dem Herrenstande vorhanden,
dass Bie, durch Beiziehung
weiterer

Persönlichkeiten ihres

Geburtsstandes,

die

Majorität erhalten

konnten.

Dem

Des. Erasmus von Rotterdam wird in den Mund gelegt: Christus der Herr hätte, ohne
Uispens, in Strassburg nicht Domherr werden können. Zimmerische Chronik 111. p. 207.
2) In der Zimmerischen Chronik 111, p. 208 steht : Ware der jung herr mit
dieser unzeitigen fallatia gehindert worden und durch den Korb gefallen, wie ich denn
wol weiss, ettlichen grossen Hansen bei unseren Zeiten beschehen sein: die wurden
mit jren , fingierten genealogie11
rejiciert , sampt den fürgeschriften , die sie von königen
und potentaten brachten. Das half sie aber nit. Man liess sie an die grosse2 glocken
lauffen. Das ware allhie, BO mans übersehen, au& beschehen, zudem die fursten
und grafen nit besigelt , soverr sie ainigen betrug oder mangel gespuert hetten.
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Das huldvolle Ermessen des Ordensherrn gal, ja zuletzt ginz
den Ausschlag, und so versteht es sich von selbst, dass , wenn bei
der Ertheilung der Ritterwürde Voraussetzungen galten, von einer
scrupulösen Beachtung aller zur Erlangung der letzteren gerechneten
Erfordernisse, dort nicht mehr die Rede sein konnte, wo
der Ordensmeister , mit einem lakonischen car tel est mon plaisir ,
Thäler auszufüllen und Berge zu versetzen machte, nicht zu erwähnen des in der kaiserlichen Kanzlei ersonnenen wunderlichen
Auskunftsmittels, nämlich zugleich mit dem Adel auf dem geduldigen Pergament auch Ahnen zu verleihen.
In den urspriinglich deutschen, aber romanisirten Landen setzte
man sich ohnehin über das in Deutschland wenn auch nicht genau
eingehaltene , so doch wenigstens fortwährend betonte Princip der
Ebenburt hinweg. Daher verlangte man dort von Aspiranten keine
sich auf die mütterliche Seite erstreckeede, streng durchgeführte
Ahnenprobe, ja man ging sogar in jenen zweisprachigen Provinzen,
welche mehr zur Bildung der Formen als des ethischen Gehaltes
des deutschen Ritterwesens beigetragen haben, noch einen Schritt
weiter, denn man liess auch Bastnrde, was nach echt deutschem
Brauche , wenigstens
ohne vorhergegangene Legitimation, gar
nicht möglich war, zu den höchsten Ritterehren ZU. Obg!eich die
Statuten des goldenen Vliesses ausser der Ehe erzeugte Sprösslinge
eigentlich ausschlossen , wurden doch solche aufgenommen. Nach
Herzog Philipp’s Patent, wie es der Waffenherold von Flandern
vorlas , sol1 der Orden bestehen
aus ,,vingt-quatre chevaliers, gentilhommes de nom et d’armes et sans reproches, nes et procrées
e n l e a l mariage” aber schon 1456 ist Antoine bátard de Bourgogne comte de la Roche Ordensritter. 1)
Dies ist die historische Auffassung über die Stiftwnü,ssi~h&‘ und
die sogenannten Aufschwörungen , welche H. de Borman als unfehlbare Institution hinzustellen beliebt , und man wird aus derselben

1) Reiffenberg
1. C. p. XX1 ud 35, uad Chestret de Har,effe, Elist. de la mais.
la Marck, pp. 241-242.
1901.

35
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den grnauen Werthmesser legen können an die Erörterungen desselben über die Aufnshme-Regeln zum Kanonikat an der Catbedralkirche von St. Lambrecht zu Lüttich.
Mein Kritikcr meint, ich verwechsle zwei Sachen: die von Dierick
vorzulegenden Beweise , und den Bericht welchen der Kanoniker
W i s s o c q d e Bomy tiber dieselbcn gibt in seinem Verzeichniss d e r
Kanoniker von St. Lambrecht, uni dass Dierick nicht nöthig gehabt
habe seinen Geldrischen Ursprung zu beweisen.
Alles was von
ihm verlangt wurde sei sein adeliger Ursprung väterlicher und
mütterlicherseits.
,,Cette preuve , il la fit parfaitement.”
Aber gleich darauf sagt H. de Borman, dass d i e v o n d e n
Kanonikern aus jener Zeit abgelegten Ahnenproben leider nicht
mehr vorhanden seien , und doch liest man einige Zeilen friiher
dass Wissocq einen Bericht über die Ahnenprobe des Dierick verfasst habe! Mein Kritiker verwickelt sich zusehends in Widersprüche.
Aus meinen obigen geschichtlichen Erörterungen geht hervor, dass
die Adels-oder
Ahnenproben bona fide bezeugt worden sind, und
es noch heute werden. Sie haben daher nur einen secundären
Werth für authentische Genealogieen, die durch urkundliche Belege
erhärtet zu werden haben.
Auch scheint H. de Borman hier nicht zu verstehen, dass, wenn
Dierick 11 Seine Adels-oder
Ahnenprobe bestanden er damit auch
seinen Geldrischen Ursprung , oder überhaupt, seinen Ursprung vollgiltig bewiesen hätte.
Und , wäre auch weiteres schriftliches Material, ausser dem von
Wissocq hinterlassenen vorhanden, so wäre es fiir eine urkundlich
zu beweisende
Genealogie ebenso werthlos wie alle diese Ahnenproben s i n d , d a s i e n u r b o n a f i d e ,,aufgeschworen” w e r d e n ,
denn, w i e w i r oben gesehen, galt bei der Stiftsmässigkeit das
Prinzip ,,Einer für Alle und Alle für Einen.” Es ist daher auch
v o n wenig Belang, dass Wissocq die Aussagen der Zeugen nicht
vollständig berichtet. Denn, würden wir dieselben auch kennen so
hlieben sic doch nur Aussagen aber keine urkundlichen Beweise.
Gleich beim ersten Zeugen, Arnold van Lynden, sehen wir das
ehen Gesagte bewahrheitet. Er sagt, dass Seine Voreltern , ohne
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Angaben lauten daher nicht einmal bestimmt, abgesehen davon,
dass man ihn gar nicht zu identificiren in der Lage ist.
Ueber die Aussagen des zweiten Zeugen, Juncker Dierick van
Lynden, muss H. de Borman selbst zugeben, dass sie offenbar
verstümmelt seien , während diejenigen des dritten Zeugen, Juncker
Arnold Pyck, ganz ausgelassen sind.
Wissocq schliesst Seine Angaben über die Abstammung Diericks
11 mit den Worten: . . . . ,,qui est tout ce qu’on a déposé de plus
considerable sur les dites lignes, mais on a oublié d’en registrer
l’acte de reception, même les droits ordinaires ne furent pay&

selon qu’il est noté en marge par ces termes etc. . . .
Dass Wissocq nichts über die Genealogie Lynden mitgetheilt
habe, war kaum nöthig zu betonen, aber dass der Aufnahme Abt
Diericks 11 nicht registrirt wurde, ist, im Zusammenhang genommen
mit den diesbezüglichen räthselhaften Verhältnissen , gewiss sehr
befremdend. Warum geschah
dies nicht? Man hat dies ja bei
allen anderen aufgenommenen Canonikern gethan !
Dass ich dies betont habe, ist nicht nach dem Geschmacke
meines Kritikers. Er sagt: ,, Aux yeux de M. von Linden, Wissocq
a eu le tort grave de completer ses annotations par des emprunts
faits aux ,,Annales” de Butkens. Fort bien. Mais qu’est ce que
cela a d e commun avec les preuves faites en 1563, soixante ans
auparavant 2”
Hierin liegt ja gerade der Hauptpunkt: In 1563 ist, wie ersichtlich, Dierick’s Abstammung weder bewiesen noch registrirt worden,
und urn dieses Chaos auszufüllen greift Wissocq zu den ,, Annales 11)
nicht behufs Entlehnungen zur Vervollständigung seiner Aufzeichnungen , wie H. de Borman ganz unbefangen sagt, sondern urn
die ganze Genealogie Dierick’ 11 a u s d i e s e m Buche, an S t e l l e
seiner nichtssagenden diesbezüglichen Aufzeichnungen zu setzen.

Die Erklärung des Kapitels

von Sanct Lambrecht. Dieses Attest
nach
den
Angaben
meines
Kritikers, dem Jean de Merode
de
iet,
Jehay , Regierender Bürgermeister von Lüttich, auf dessen Ver-
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langen,

ausgefol;t worden, Zu welchem Zwecke geschal] d i e s ?
Messire Johan van Merode, Herr zu Jehay , Godsencourt , Gasbeck
und Regierender Bürgermeister von Lüttich l), heirathete am 3 Juni
1601 Constanze van Lynden, Tochter d e s Herman van Lynden
und der Marie van Hamal, und Schwester des Ernest van Lynden,
Autors der Annales de la maison de Lynden , und bewohnte mit ihr
d a s Van der Marck’sche Ham in Lüttich. 2) Dies war in 1601.
Das Manuscript Wissocq welches nur eine Abschrift des Attestes
reproducirt die MAN ihm gegeben habe (Wissocq erwähnt nicht auf
welche Weise uod von wem er diese Abschrift bezogen habe) führt
das Datum vom 3 September 1614.
Johan van Merode muss daher offenbar Nachforschungen über die
Abstammung seiner Gemahlin , mit welcher er zur Zeit des Attestes
bereits 13 Jahre ehelich verbunden war, gemacht haben.
In einem
solchem Falie begnügte man sich nicht mit einem Attest, sondern

I) In den ,,Annales” von But,kens,
Meer, Ast und Autgorde genannt.

wird Johan van Merode

auch

noch Herr pon

2) Laut Testament des Johan van Merode vom 22 Mai 1622, bewohnte derselbe
mit seiner Gemahlin Oonstanze van Lynden das Palz der Marck’sche sp&ter Arembevg’sche Kam in LzZtich,

woraus man zu schliessen berechtigt ist, dass die van der
Marck’schen intimen Beeiehungen zu den Nachkommen des Dierick 1 va2 Lienden,
Grossvaters der genannten Constanze, andauernder Natur geblieben sind. Eine weitere wichtige Thatsache in der langen Reihe der vGn mir in dem ,,Schlüssel” etc.,
nach den eigenen Worten des Ernest van Lynden chronologisch zusammengestellten
Begebenheiten , welche mit dem dieselben bekräftigenden authentischen Material
zur
Eruirung des Ursprungs des Dierick geführt haben. Eine Verwandtschaft der Van
Merode CU den Van der Marck ist ausgeschlossen, da zwischen diesen beiden Familien
nur eine eheliche Verbindung stattgefunden hat, und zwar geraume Zeit vos der
Van der Marck-Van Lynden’schen Episode. Es war Adolph van der Marck (1415
-1485) der Maria Magdalena, einzige Tochter des Willem, Herrn zu Elderen
der Margaretha van Xerode
heirathete, welche Ehe zudem kinderlos blieb.

und

Johan van Merode bewohnte daher das Aremberg’sche Haus in Lüttich kraft der
intimen Ueziehungen der Familie seiner Gemahlin Constanze van Lynden zu den
Brüdern Everard und Robert van der Marck. Es ist dasselbe Haus in welchem der
Ehe-Contrakt ihrer (Constanze) Grosseltern Dierick van Lynden und Maria van
Elderen vbn Robert van der Marck und dessen Sohne Robert unterzeichnet und gesiegelt worden ist (Copie des Originals im ersten Abschnitt dieser Arbeit).
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man verlangte eine auf urkundlichen Beleges beruhende Genealogie
der betreffenden Persönlichkeit. So war es dazumals der Fa11 und
so ist est auch heute noch.
Johan van Merode sol1 also den ,,Attest” von welchem MAN dem
Kanoniker WisEocq eine Abschrift zugesendet hat, erhalten haben.
Konnte er sich mit demselben begntigen? Gewiss nicht ! Ebenso
wenig als H. de Borman sich, vorkommenden Fcllles, mit einem
derartigen Schriftstück zufriedenstellen , sondern die urkundlichen
Belege welche dasselbe begründen sollen verlangen würde. Ausserdem
sagt das ,, Attest” dass Dierick 11 . . . . . ,,a ete reçu chanoine pour
noble et mis au rang des nobles et chevaliers, comme procédant
de famille noble et génération ayant ici luy prouvé en notre dit
chapitre ses qualités de noblesse par plmìeurs nobles et gén&eurc
sieurs chevaliers etc. . . . . Das ist nebelhaft und hätten, zum
mindesten, die Namen dieser Herren genannt werden sollen. Auch
müsste von eiaem derartigen Dokument eine Abschrift im Archiv
von St. Lambrecht zurückbehalten worden sein. Dies ist aber nicht
der Fall, da es sonst Wissocq ausdrücklich bctont hatte. Ich hege
demnach die schwersten Bedenken gegen die Authenticität dieses
Dokumentes das, selbst wenn es wirklich j= existirt hat, dem Zwecke
f~i- welchen es verfasst wurde in keiner Weise geniigen würde.
Mein Kritiker wolle das Gegentheil beweisen, durch Producirung
des Originals oder einer authentischen Abschrift desselben!
Aus dem Vorstehenden ergibt sich mit mathematischer Sicherheit,
dass Wissocq die Adels- oder Ahnenprobe Diericks’ 11 van Lienden
weder durch die Archivalien von St. Lambrecht in Lüttich, noch
durch irgendwelche Belege urkundlich feststellen konnte. Er glaubte
sie sei genügend bewiesen, wei1 er wusste, dass die Kapitelstatuten
diesen Beweis erforderten, und sagt auch ausdrücklich, dass er
Seine Genealogie auf Grund der ,,Annales” von Butkens, dessen
Angaben er blindlings berichtet, festgestellt habe. Das ,,Attest”
des Kapitels von St. Lambrecht welches MAN Wissocq mitgetheilt
hat, kann getrost in die endlose Reihe der Fälschungen in diesem
Buche gestel1 t werden.
Diese Aufnahme des Dierick II als adeliger Kanoniker in das
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Kapitel von St. Lambrecht heisst mein Kritiker, immer siegesh e w u s s t , ,,le mur d’airain contre lequel vienneut échouer tous les
efforts de M. le baron von Linden.”
Dies genügt .y Und urn seinen ,,Triumph”, noch mehr hervorzuheben, sagt H. de Borman, im Tone selbstgenügsamer Gelehrsamkeit, dass dasselbe iiber die Aufnahme des Herman van Lynden,
Bruder Dierick’ 11, als Regierender Bürgermeister von Lüttich,
gesagt werden müsse. Er erklärt die bei diesem Vorgange eingehaltenen theoretischen Prinzipien , und betont schliesslich, dass nicht
der Schatten einer Widerrede gegen denselben gefallen sei , und
dass man ihm daher auf’s Wort glauben müsse.
Schon i m ,,Schliissel” etc., (pp. 395 & 396) habe ich hieruber
geschrieben wie folgt : ,,Wir haben schon an einer anderen Stelle
dieser Arbeit berichtet, dass Dierick van Lienden, Gross-Dechant
der Cathedral-Kirche in Lüttich, ein Sohn Diericks 1, die zu seiner
hohen Stellung erforderliche Ahnen-oder Adelsprobe nich hut be-

stehen können, und desshalb war auch sein Bruder Herman nicht
in der Lage dieselbe nachzuweisen.

H a t e r dieses

genealogisch-

heraldische Kunststück dennoch ausgeführt, so wird eine nähere
Prüfung der fraglichen Dokumente die Ueberzeugung verschaffen,
dass dieselben gefälscht’ sind.
Die erstere These habe ich nochmals, entgültig nachgewiesen,
und die zweite ist die natürliche Folgerung aus diesem Nachweis.
Ich habe daher diesbeziiglich nichts von meinen Behauptungen
zurückzunehmen.
Ueberdies, sind die urkundlichen Belege iiber
die Adels- oder A h n e n p r o b e d e s Herman van Lijnden, aus dem
Staatsarchiv von Lüttich verschwunden, ein Umstand der sich in
deu niederländischen und rheinistihen Archiven
stets wiederholt
sowie man auf Dokumente foischt die auf den Ursprung des Dierick
Bezug haben könnten.
Was den Geldrischen Ursprung des Dierick van Lienden anbelangt,
sagt schliesslich mein Kritiker, so gehe derselbe deutlich hervor aus
der Urkunde vom 25 Februar 1590. Allerdings, ist es hier das
erstemal dass die Verwaudtschaft der Familie des Dierick mit den van
L y n d e n v o n Geldern, urkundlich zum Ausdruck gebracht wird,
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aber die Umstände und Verhältnisse welche hiezu die Veranlassung
gegebeli
haben, bieten nicht den mindesten haltbaren Grund zur
Herstellung irgend einer Verwandtschaft zwischen denselben.
Uebrigens, rennt hier H. de Borman offene Thüren ein. Bin
ich ja doch selbst derjenige der im ,,Schlüssel” etc. den Ursprung
des Dierick aus Geldern in unbestreitbarer Weise festgestellt
habe, nur habe ich nachgewiesen , dass dieser Ursprung nicht
aus den Van Lynden von Geldern hervorgehe, sondern dass
Dierick ein natürlicher Sohn des Robert van der Marck sei, der,
nach urkundlichen Berichten, von 149O-150’7
in Geldern etablirt
war und dort mit einer Dame aus Geldrischer Familie verheirathet
gewesen , und zu gleicher Zeit mit einer anderen Dame, ebenfalls
aus Geldrischer Familie, ein unerlaubtes VerhaltCss unterhalten
habe. Thatsächlich waren bei der sehr grossen Anzahl des niederen
und hohen Adels im Reiche sehr viele die ihr Gliick, bei Stiften oder
geistlichen Orden suchen mussten. Nun bildetete sich damals ein
Ieder ein, es werde ihm nicht fehlen. Er zählte die Geschlechter
seines Ahnenbaums an den Fingern ab und sprach in seinem Sinne:
die sind alle gut und stiftsmässig. Allein es ist weit gefehlt. Bald

.

gebricht es an Bescheinigung der Abkunft von den angegebenen
Eltern u n d d e r e n T r a u u n g , bald ist das Geschlecht beim Stifte
unbekannt und sol1 deren Ritterbiirtigkeit beigebracht werden. Bald
ist Mangel an Wappen. Bald ist das Geschlecht ausländisch und
was dergleichen Gebrechen mehr sind. Auch kostet sein Ahnenbaum, und das ist der einzip Punkt der hier in Betracht gezogen
zu werden hat, und öfter eine Person in demselben, wegen der
damaligen Reisen, dem Botenlohn und dergleichen viel Geld.
Dutch die Betonung der Verwandtschaft war nun hier beiden fraglichen Parteien geholfen. Der etwa 20jährige Steven van Lynden
aus Geldern der in den Deutsch-Orden aufgenommen werden wollte,
und der, urn die nicht unbeträchtlichen Kosten der hiezu nöthigen
Adels-oder
Ahnenprobe zu vermeiden, aus Gründen die ihm und
seinem Vater am besten bekannt gewesen sein dürften, bittet den
durch Seine Vander Marck’sche Protection zu hohen Ehren und
Ansehen gekommenen Herman van Lynden, damals Regierender Bür-

/
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germeister von Liittich , auf Grund ihrer vermeintlichen Verwandtschaft, urn Zeugniss und Biirgschaft für Seine adelige Abstammung.
Dies, anstatt der urkundlichen Belege , wurde in Bausch und Bogen
bewilligt, uud illustrirt in klassischer Weise wie die sogenannten
Aufschwörungen eigentlich zu stande kamen, und beiden Partien
war damit geholfen: Steven van Lyndeu konnte , ohne die genannten
beträchtlichen Auslagen
für Adels-oder Ahnenprobe in den DeutschOrden aufgenommen werden, und Herman v a n L y n d e n war i m
Stande urplötzlich die so sehr gewünschte und lang gesuchte
Filiation
mit den van Lynden in Geldern zu dokumentiren.
,,Service pour Service” wie Talleyrand zu Napoleon I. s a g t e .
Aber hier eine thatsächliche Verwandtschaft zwischen den Ausstellern
der Urkunde herauscoustruiren zu wollen, wird Niemand auch nur im
Traume einfallen der die diesbezüglich vorherrschenden Verhältnisse
kennt, und damit muss sich auch mein Kritiker begnügen.
D i e e+ste Heiratht d e s Dierick, H. de Bormann beginnt Seine
diesbezüglichen Erörterungen in folgender Weise : Quand on étudie
sans parti pris les huit ou dix pages que Butkens consacre au
curriculum vitae
reconnaître que
vérité, etc.”
Mein Gegner
flächliche Kritik

de Thierry de Lynden, on ne peut s’empêcher de
, dans son ensemble, il a cherché à dire la
der sich der Meinung hingab, durch Seine obermeines ,,Schlüssels” etc, der ihm so unangenehm

zu sein scheint, diesen aus der Welt zu schaffen, verwickelt sich
immer mehr in unüberbrückbare Gegensätze , an denen Seine, für
diesen Fa11 angewendete Wissenschaftlichkeit hoffnungslos Schiffbruch leidet.
Man vergleiche das obige Bekenntniss meines Kritikers mit dem
was er über diesen Punkt in seinem eigenen Buche ,,Les é c h e v i n s
de la souveraine justice de Liège” aagt. Von der ersten Gemahlin
des Dierick sprechend, welcher Butkens den Namen Catherina van
der Marck gibt und aus ihr die legitimisirte Tochter des Everard
van der Marck macht, sagt er: Mais son erreur sur ce point est
flagrant, Nombreux s o n t l e s a c t e s qui établissent la descendance
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de Catherine , etc.” und Seine gelehrten Herren Collegen in Lüttich,
Baron 1. Chestret de Haneffe, und Chevalier de Harenne, sprechen
i h m dieses ,,unfehlbare” A x i o m nach ( V e r g l . ,,De N a v o r s c h e r ” ,
1900, pp. 339-344).
Nun aber, nach der Veröffentlichung des 2ten Theiles meines
,, Schlüssels” , etc., ist mein Gegner gezwungen zu sagen : ,,Mais les
révélations que Catherine de Birgel parait avoir faites à son lit de
mort, vinrent appendre au monde étonné (sic) que sa fille avait
en réalité pour père le comte de la Marck,
kung fügt er noch freundlichst hinzu: ,,Cette
bert (Cleynwarts) met à ne’ant l’explication
fantaisiste que M. le Baron von Linden avait

und in einer Anmerdéclaration (de Lamd’ailleurs absolument
imaginée.”

Ich bemerke hier nur, dass der Ausdruck ,,monde étonné” eine
Einbildung meines Kritikers ist, da Niemand, ausser ihm selbst
e r s t a u n t s e i n k o n n t e über die Enthüllung, nach aufmerksamem
Lesen meines diesbezüglichen Abschnittes im lten Theil des ,,Schlüsseis” ( p p . 339-344)) und dass Niemanl, ausser ihm selbst , die,
mit mathematischer Sicherheit begründete Behauptung , mit zu
Hilfenehme des psychologischen Momentes, über die Vaterschaft des
Everard van der Marck, für eine ,,explication absolument fantaisiste” halten wird.
r
Doch dies nur nebenbei.
H. de Borman hat den nicht mehr gut zu machenden Fehler
begangen, erst jetzt das curriculum vitae des Dierick van Lienden
in den Annales von Butkens unbefangen zzc studieren, anstatt dies
ver
Niederschreibung seiner Kritik über meine auf genauem
Studium dieses Buches basirte Arbeit gethan zu haben. Der Ausgangspunkt meiner wohldurchdachten diesbezüglichen Arbeit konnte
kein anderer sein als die Biographie des Dierick, wei1 sie, wie
ich in dieser und aurh schon in einer früheren Arbeit nachgewiesen
habe , nicht von Butkens, sondern von Ernst van Lynden, dem
Enkel des Dierick, persönlich verfasst wurde, und daher authentisch ist, und ich war der erste von den zahlreichen Kritikern der
,,Annales”
d e r s e i t d e m Erscheinen dieses Buches, i n 1642, a u f
diesen

unfehlbaren Schlüssel zu den Falschungen in demselben auf-
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merksam gemacht h a t . Mein K r i t i k e r m e i n t , i c h hätte (lieses
curriculum vitae des Dierick geschickt zu meinen Zwecken ausgebeutet. Dies ist aber nur eine ,,façon de parler”, eine Kunst in der
mein Kritiker Gediegenes leistet. Alles was ich diesbezüglich gethan
habe, besteht darin, dass ich die in derselben berichteten Begebenheiten über Diericks Leben in chronologischer Ordnung in ein
Gesammtbild gebracht habe, das mit dem dasselbe bestärkenden
authentischen Material, und unter Beobachtung des psychologischen
Momentes zur Eruirung des Ursprungs des Dierick geführt hat,
und dahin führen musste.
Mein Kritiker ist stilbst gezwungen zu sagen, wie oben ersichtlich, dass die Biographie in ihren Hauptpunkten der Wahrheit
entspricht, und wiederholt hier nur was ich auf Seite 343 des
,,Schlüssels”
etc., in ausführlicher Weise betone.
Dass Ernst van Lynden, anlässlich des ,,Ritterschlags” seines
Grossvaters, den ich als eine der ungeheuerlichen Lügen Pin seinem
Buche gebrandmarkt habe, nicht gezögert hat die Majestät des
Kaisers mit in Leidenschaft zu ziehen, wirft ein eigenthümliches
Licht auf dessen
ethisch-moraliscbe Anscbauungen! Das was H.
de Borman des weiteren über ein Memorandum der Familie sagt,
zeigt nur, dass er meinen ,,Schlüssel”, etc., nicht mit genügendem
Verständniss erfasst hat. Dort werden auf S. 343 alle von ihm
hypotetisch berührten diesbezüglichen Erörterungen in positiver
Weise anticipirt resp. beantwortet. Seine Kritik ist daher bereits
antiquirt und kann kaum als eine ernst zu nehmende Arbeit angesehen werden.
H. de Borman muss auch selbst eingestehen, dass er nie Specialforschungen über Dierick van Lynden angestellt habe, und daher
keinen Rnspruch darauf mache diesbezüglich Neues hervorgebracht
zu haben.
Ebenso verbält es sich mit den weiteren Bemerkungen des H. de
Borman über die erste Heirath des Dierick. Butkens, sagt er, hat
die Wahrheit nicht verhehlt, sondern nur ungenau berichtet indem
er die Catherina van der Marck alias le Polhiin alias van Aremberghe als Zegitimisirte Tochter des Everard van der Marck hin-
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stellt. Aber dies ist ja gerade der Punkt den H. de Borman, und
mit ihm die Herren Chestret de Haneffe und de Harenne beharrlich
negirten , und nun gezwungen sind, meine Behauptung, dass sie
die natürliche Tochter des Everard van der Marck war, nicht
allein in Folge der Erklärung des Lambert Cleynwarts, sondern
kraft meiner, dieser Erklärung vorangegangenen diesbezüglichen Be. weisftihrung anzunehmeo. H. de Barman hekundet erst jetzt ein
Verständniss für den Vorgang warum Catherina als Tochter vom Grafen Everard behandelt und in seinem Hause wohnte, während
ich, lange bevor ich die Processakte entdeckte , wie aus mcinem
,,Schlüssel ,” etc. ersichtlich ist , die Sachlage in positiver Weise
erfasst habe.
Mein Kritiker begeht immer den fundamentalen Irrthum, Butkens
mit Ernst van Lynden zu verwechseln, während doch nur d e r
letztere die Biographie des Dierick geschrieben und die Annales de
la maison de Lynden compilirt hat, und diese Verwechslung hat
ihn, wie ersichtlich , auf ‘falsche Wege geführt.
Uebrigens ist es Ernst van Lynden dennoch
gelungen, wie ich
ausführlich an verschiedenen Stellen des ,,Schlüssels” etc., nachgewiesen
habe, die wichtigsten Dokumente, über den Ursprung
seines Grossvaters Dierick van Lienden und alle (lessen Wappensiegel unauffindbar zu machen. Trotzdem habe ich den Ursprung
dieser Persönlichkeit , nach beharrlichgn Forschungen festzustellen
gewusst.
Ich kann daher nur mit Lächeln die Conclusion des H. de Borman
betrachten, dass ich einen ,,falschen Schlüssel” zu d e n Fälschungen in den Annales de la maison de Lynden erzeugt, und daas
er (H. de Borman) den kleinen Bastard in seiner Wiege erstickt
hätte. Das ist wieder Phrasengeklingel. Der Bastard ist vielmehr
kräftiger als zuvor aus dem De Bormanschen Schwefelbade hervorgegangen f und nie wird es meinem Kritiker gelingen, den von mir
behaupteten Ursprung des Dierick ‘van Lienden umzustossen. Meine
Arbeit ist daher mit nichten in leichtfertiger Art verfasst worden,
wie H. de Borman gerne glauben lassen möchte. Sie steht n u f
felsenfestem Grunde.
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H. de Borman nennt Seine Kritik eine ,,forteresse inexpugnable.”
Meine Replik beweist aber, urn im militairischen Idiom fortzusetzen, dass Seine ,,uneinnehmbare Festung” erstürmt, geschleift
wurde, und deren Besatzung über die Klinge springen musste !
Mein Kritiker entschuldigt sich schliesslich, dass er clie Partei
für eine in ihrer Ehre und ihren Traditionen angegriffenen Familie
genommen h a b e , und er versichert, dass er nur seinen persönlichen Gefühlen nachgegeben habe untl kein einziges Mitglied dieser
Familie kenne , noch irgendwelche Beziehungen zu derselben habe.

.

Das ist sehr schön gesagt ! ,,Stolz l i e b i c h d e n Spanier” s i n d
Schillers Worte die hierauf passen. Uebrigens ist est nicht nothwendig diese Betheuerungen des H. de Borman buchställlich zu
nehmen, sonst könnte man an ein anderes Spriichwort erinnert
werden : ,,&ui s’excuse , s’accuse.” Dunkel und verschlungen sind
manchmal die Wege der - Kritik.
Ausserdem muss ich wiederholt betonen, dass meine Arbeit ein
der Oeffentlichkeit iibergebenes Buch behandelt,.
Dass H. de Barman auch noch versichert, class es ihm angenehmer
gewesen wäre mich ob meiner Arbeit loben zu können, war, e r
wolle es mir verzeihen, zum mindesten überfliissig. Niemanden zu
lieb, Niemanden zu leid habe ich meine an M ü h e n u n d K o s t e n
reichen wissenschaftlichen Forschungen unternommen, und geize
weder nach dem Lob der einen noch fürchte ich den Tadel der
anderen. Sie sind einzig und allein der Wahrheit gewidmet, und
nur diese erkenne ich an als den Urquell aller Wissenschaft.
Die Wahrheit ist allerdings oft bitter und unsanft, aber sie ist
i m m e r heilsam ; nur durch sie kann das Familienleben gesund
erhalten werden. Die Geschichte beweist , dass noch nie eine
Familie an Aufdeckung der Wahrheit und an Bestrafung des Unrechts
zu Grunde gegangen
i s t , wohl aber an Vertusschung und Verdunkelung, an dem Nichtsehenwollen der Verderbniss. Der Gerechtigkeit muss freier Lauf gelassen
werden, sonst wiirde jele böse That,
fortzeugend, n u r n e u e s B ö s e s gebsren. Denn Recht muss Recht
bleiben untl jedes Unrecht gesühnt werden, sowohl im öffentlichen
Leben d e s Volkes, als auch im Privatleben des Einzelnen, sol1
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anders das Rechtsgefühl, und damit die Sittlichkeit d e s Volkes
nicht die schwerste Schädigung erleiden.
Mein Kritiker sol1 sich der Mühe unterziehen den Ursprung des
Dierick van Lienden auf eine andere Weise als die meinige festzustellen. Er hat alle nur denkbaren Hülfsmittel hiezu, sowohl in
den privaten wie öffentlichen hrchiven als auch in der activen
Unterstützung seiner gelehrten Freunde in Lüttich. Gelingt es ihm
aber nicht, wie ich ihm zum vorherein ver3ichern kann, selbst mit
der grössten Mühe das Gewünschte zusammenzunnden, so bin ich
berechtigt, gegen ihn die Anklage zu erheben, dass er eine leichtsinnige Behauptung ausgesprochen hat.
Einer der’ schwersten Vorwürfe liegt in den wiederholt geäusserten lnsinuationen , dass ich kein ,,erschöpfendes Bild” gebe, dass
das von mir entworfene Bild ganz unvollkommen ist in seinen
wichtigsten Punkten.
1. Ein Kritiker , der das Gebotene so arg missversteht wie H,
de Borman , ein Kritiker der in der Wiirdigung meines Buches den
Beweis geliefert hat , dass ihm die Geschichte des Dierick van
Lienden gerade in solchen Partien, denen er gewachsen zu sein
glaubte, sehr fern liegt, hat das Recht verwirkt, mehr zu verlangen
und als competenter Fachmann dort gehört zu werden, wo es sich
urn die Unterscheidung zwischen den ,,wichtigsten Thatsachen” und
dem ,,unwichtigsten Kram” handelt.
2. Er hat dieses Recht, urn so mehr verwirkt, da er, wie sich
ergeben, in meinem Buche selbst das nicht findet oder nicht finden
will, was darin s t e h t . Mein Kritiker löst aus dem überreichen
Material einiges ab , urn constatiren zu können, dass dies alles sei,
was ich über den Ursprung des Dierick biete.
3. Nach der Weltanschaunung des Higtorikers und Genealogen
bestimmt sich sein Urtheil über die relative Wichtigkeit eines geschichtlichen Vorganges. Was Wunder, wenn mein Gegner gewissen
Dingen eine höhere oder geringere Bedeutung beimisst, als ich es
für eine zusammenfassende Darstellung über Dierick’s Ursprung
anzuerkennen in der Lage bin. Was Wunder, wenn ich mit Vorliebe die Wichtigkeit des wirklichen Autors von Diericks curriculum
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vitae betone, während mein Kritiker z. B. ,,clie Belehnung von
Othée als ungenügend bezeichnet, üher den ,,Schlüssel” xu den Fäls c h u n g e n in den Annales de la maison de Lynden mit einem
Satze springen zu können glaubt ? obschon doch nach meiner Auffassung in einer Arbeit von dem TJmfang der meinigen das Gesagte
volkommen ausreichend ist.
4. H. de Borman hat ganz ausser acht gelassen , dass die Annales de la maison de Lynden zumal die Biographie des Dierick
van Lienden, der Hauptperson in diesem Buche, nicht von Butkens
sondern von dem Enkel derselben , Ernest van Lynden, geschrieben
wurde. Seine Kritik berücksichtigt diesen Urnstand
nicht mit einem
Worte. Er bat verschwiegen, d a s s R o b e r t v a n d e r Marck, laut
urkundlichen Daten, si& von 1495-1507 in Geldern aufgehalten
hat. Derartige Thatsachen, urn nur einige zu n e n n e n , h ä t t e n
meinen Kritiker unfehlbar in einem anderen Sinne beeinflussen
derjenige der Gerechtigkeit und cler
mussen, wenn sein Masstah
Wahrheit gewesen ware, wie er im Eingang und am Ende seiner
Recension versìchert.
Noch Vieles ware zu s a g e n über die Kritik des H. de Borman.
Es mag aber vorderhand genügen?
die von meinem Gegner in
Anspruch genommene u n d s o stark betonte W i s s e n c h a f t s e i n e r
Recension einer aäheren Beleuchtung ausgesetzt zu haben. Das
Ergebniss der Antikritik ist: H. de Borman’s Recension ist keine
Leistung der Wissenschaft, sondern des Gegentheils. Die Wissenschaft spielt in ihr eine sehr untergeordnete, wahrhaft klägliche
Rolle. Die Versicherung aher kann ich meinem Wiclersacher geben,
dass er meiner Arbeit keinen grösseren Dienst erweisen konnte als
durch Seine ,,vernichtende” Recension. Ich bin ihm dafür zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

(Zie Nav. IJ, blz. 301).
Jacobus Dumont, j+
Dirk van Eek, (zoon Eustatius van Hemert,
Jacques de Bêre,
(zoon van Jacques de 1703, kapitein der van Gerrit van Eek, (ex matre Butler)
Bêre ,a heer van Mau- dragonders in Staten heer van Hien, en
r i e t , e n v a n claire d i e n s t , adjudant-ge- van Elisabeth van
i de Choc de Baroque; neraal van den Gou- Lynden) h e e r v a n
verneur van Breda.
Hien, -/- o p Teysterbant 31 Jan 1695
25 April 1655 tr : te Bergen op Zoom tr : 15 Februari 1660 tr :
tr :
2 Juli 1679

Verbeterde Kwartierstaat XJe Bhe-Van Hoek

Rudolphus Hartman,

*>

Catharina van BalMargrieta de Hase
Petronella van BoMarguerite de Boudon, (dochter van Jean (Haes) (dochter van deck, (dochter van veren, (dochter van

0

Henry de Bêre,

1

Jacobus van Hoek,

Warnerus Lach,

heer van Teysterbant, geb: 4 Juli 1664,
geboren te Steenbergen
geb. te Puch de Gontrant (Aiguillon)
-/- op Teysterbant 23 Augustus 1749.
-/- te Steenbergen 5 Juni 1730
f te Bergen op Zoom 26 Maart 1726.
Hij refugieerde bij de herroeping van het page bij den Hertog van Wurtenberg, vaanEdict van Nantes, werd kapitein ten dienste drrg onder de dragonders van Hessen-Kassei,
dezer landen, drossaard van Halsteren, dijk- lid der ridderschap van Nijmegen, ambtsgraaf van de Beyermoeren
jonker en heemraad van Neder-Betuwe.
12 September 1706 tr: 3’ te Steenbergen 24 Augustus 1721
tr : te Bergen op Zoom . . . . . . . . . Juli lïO9 tr : 3” te

Josina Adriana van Hemert,

gedoopt te Bergen op Zoom 4 Juni 1686
begraven te Zierikzee 23 October 1747
\

Daniel

geboren te
T op TeIsterbant

Johannes de Pottere,

Arnoldus Bruynhoven Johannes
Peteinius Govert van Alpen en
en van Johanna van veelal genaamd Pitte van Catharina Bolder Veen), gedoopt te nius en Uaria Brüll) laert) geb. 28 Juni
Brielle 25 Aug. 1657. geboren ;l Mei 1645 1643, + 1724.
(vermoedolijk te Aken,
d e n stanlplaats v a n
haren vader) die later
predikant w e r d t e
Rheydt, + te Stolberg
1703.

Johan Melchior van Eek,

Maria Adriana Dumont ,

Lach,

Christina BruynhoMaria Elisabeth PeCatharina van Alven, (dochter van Dr. tein, (dochter van Ds. phen , (dochter van

de Boudon en van Adriaan de Hase en Johan Nelchior van Jacob Christoffel van
van Elisabeth van Bodeck, heer van Win- Balveren, heer van
Jeanne Lamy).
Osch) geb. te Bergen tersheim, en van Ha- Rosande en den Rooo p Z o o m 1 9 F e b r . dewig v a n Brakell) d e n T o r e n , e n v a n
1 6 4 7 , + a l d a a r 5 v r o u w e v a n T e y s t e r - O d i l i a v a n Assenbant, t 1 Dec. lf09. delft).
Febr. 1704.

\-/

Dr Nicolaus

(zoon van Constanti- (zoon van Ds Werne- (zoon van J o h a n n e s
nus Hartman en van rus Lach en van Eva de Pottere en Matthea
Cat,harina v a n Leeu- Gier), predikant te de Keve) geb, te Berwen) geb. te Rijswijk Stolberg bij Aken, gen op Zoom 22 Aug.
2 Aug. 1668, t te + te Stolberg.
1 6 4 2 , -/- a l d a a r 2 6
Steenbergen 26 Juli
Sept. 1712, schepen
1700,
predikant te
en rentmeester aldaar.
Steenbergen.
tr: te Steenbergen 23 tr : op het kasteel tr. te Bergen op Zoom
April 1696
Rheydt 30 Nov. 1667 31 Aug. 1666.

Catharina Hartman,

geb: te Steenbergen 3 Mei 1697
-f t e
6 Nov. 1779

19 October 1743.

geboren te Stolberg 8 April 1672
+ te Bergen op Zoom 3 Januari 1735
predikant te Oudenbosch en Bergen op Zoom

tr : te Bergen op Zoom 31 Mei 1707

Johanna Elisabeth de Pottere,

geb. te Bergen op Zoom 36 October 1682
-/- te Bergen op Zoom 29 Maart 1743.

.H

de Bêre,

Mr Rudolphus Hartman van Hoek,

tr: te Avezaat 2 Mei 1749

geb. te Steenbergen 1 December 1723, overl. te Bergen op Zoom
5 Januari 1784, schepen, burgemeester en weesmeester .te Bergen
op Zoom.
tr: te Bergen op Zoom 16 hIaart 1755

geb: op Teysterbant 28 April 1720,
j- op het Hoogo Huis te Beesd 21 Sept. 1782.

geb. te Bergen op Zoom 26 hIaart 1719,
+ aldaar 12 December 1786.

gedoopt te Bergen op Zoom 25 Januari 1719, overl. te Steenbergen 16 hlaart 1779; luitenant-kolonel in Statendienst.

Adriana Maria van Eek van feysterbant,

Christina Lach,

Ciprianus de Bêre,
*) De ouders van Jacobus van Hoek zijn niet op te
geven, aangezien in den tijd waarin hij geboren moet
zgn, (1660-1680) drie Jacobussen van Hoek te Steenbergen zijn gedoopt, zoons van drie verschille~rde echtparen. Grootvader
van alle drie was Jacob van Hoek,
G.-ca.. .*

geboren op den Dassenberg bij Steenbergen 7
November 1761, gedoopt te Halsteren, -/- te
Bergen-op Zoom 14 hIaart 1814 aan de wonden
op 8 Naart bekomen bij eene door hem geleide
poging tot overrompeling dier stad, begraven to
Wouw 16 hIaart; Kapitein in Ned. dienst
tr: te Bergen-op-Zoom 13 Dec. 1783

De plaatsing van den vorigen Kwartierstaat berustte op eene vergissing.
L . CALKOE~.

Catharina Johanna Elisabeth van Hoek,

gedoopt te Bergen-op-Zoom 3 Februari 1762,
overleden op den huize ,Zoomvliet” bij Wouw
25 November 1844

.
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- Slechts eenige aan-

vullingen en verbeteringen op de zeer belangrijke geslachtlijst dezer
familie.
Blz. 291: V. Jan van Gorkum stierf te ‘s Hertogenbosch 19 Aug.
1838 als kommandant van de 17e afd. Infanterie, Ridder M. W. 0. Zijn zoon was J. van Gorkum en gehuwd met L. W. Willinck, die
te Beek (bij Maastricht) stierf 28 Juli 1867. Deze hadden behalve
de dochter A. een zoon :
B. Willem Frederik van Gorkum, notaris ‘te Beek, sterft aldaar
30 April 1882, hij huwde te Breust bij l+:ysden 9 Aug. 1860 met
Louisa Josephina Franck, die stierf te Beek 25 Aug. 1883.
Bladz. 292. IVbis Dirk van Gorkum was gehuwd met Anna Stam,
die te Gouda stierf 10 Maart 183.5, oud 5 1 jaren, zij was R. K.
Bladz. 292. 2. (van IIIbis). François van Gorkum, stierf te Delft
29 Juni 1830, hij was Ridder M. W. 0. 3e klasse.
Bladz. 293. 3. Gerhardus van Gorkum, sterft te Arnhem 4 Juni
1836.
Bladz. 294. 4. Gesina van Gorkum, werd te Arnhem geboren
26 Januari 1848.
Bladz. %95. 6. Mr. L. C. Coster van Voorhout stierf te Lochem,
Bladz. 295. 8. V. J. van Gorkum, stierf te Deventer 11 Mei
1846 en diende bij het 30 regiment dragonders.
Bladz. 297. V. C. G. A. van Gorkum, stierf te Amersfoort 22
Januari 1879. Zijne vrouw S. E. Sanderus, stierf te Amsterdam
9 Oct. 1883.
Bladz. 298. D. L. K. van Gorkum, werd te Batavia geboren
9 Febr. 1880.
id. id. 4. Stierf te Venlo 11 Nov. 1847.
id. iel. 6. C. G. van Gorkum, sterft te Salatiga 22 Januari 1880.
Bladz. 2 9 9 . Pis. J. W. C. van Gorkum, stierf te Roermond
28 Augustus 1830.
Deze data’s zijn getrokken uit de verzameling advertentiën van
huwelijken, geboorten en overlijden berustende in het Genealogisch
en Heraldisch archief te Rijswijk.
A . A . VORSTERMAN

VAN OYEN.
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Geslacht van Gorkum (vgl. LI, bl. 289-301). - Het volgende
uit de Registers van Bergen op Zoom ter aanvulling der ,,bijlage
gen. v. Gorkum bl. 301” :
170’7, 31 Mei geh. Wernerus Lach (sedert 1’703 predikant te
B. o. Z.), j. m. van Stolberch met Johanna Elizabeth de Pottere,
j. cl. van B. o. Z. Hij werd 6 Jan. 1735 en zij 2 April 1743 in
de kerk begraven.
Uit hun huw. werden te B. o. Z. gedoopt:
1’ Nikolaas Floris, 10 Juni 1708.
2” Catharina, 8 Febr. 17 ll.
3’ Johannes, 15 April 1712.
4O Maria Elizabeth, 11 Aug. 17 13.
(get.) P. Peltzer en zijne vr. Eva Lach.
5” Maria Elizabeth, 31 Oct. 17 14.
6’ Johannes, 26 Febr. 1716.
7” Johannes, 10 Maart 1717.
8” Christina, 29 Maart 1719.
9’ Wernerus Adrianus, 3 Jan. 1721.
18 Febr. 1743 werd Catharina Lach, (2) vrouw van Corn. Johannes Rijcken; en
18 Nov. 1741 procureur Jacobus v. Hoek in de kerk te B. o. Z.
begraven.
16 Maart 1755 onclertr. te B. o. Z. Rudolf Hartman v. Hoek,
j. m. van Steenbergen met Christina Lach, j. d. van B. o. Z.
Nu ons blijkt dat Dr. Lach uit Stolberg kwam, is Alida Lagh
(Nav. XLIX bl. 178) geh. 10 Jan. 1707 met J. Verkouteren, stellig
zijn zuster.

‘s Graven hage.

FRED.

CALAND.

Nederlanders te Altona en Há,mburg. - Zie: Joh. Adr. Bolten,
Historische Kirchen-nachrichten der Stadt Altona. 17 90.
0.
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de Vos, de Ville, de Pellictien. - Reynier de Vos , Onderkoopman 1674, Koopman en Opperhoofd van Baticalo , Dissave van
Mature 22 Sept. 1684, Opperkoopman 15 Juli 1686, Commandeur
der Retourvloot 21 Oct. 1694, tr. te Mature Aug. 1674 Elizabet de Ville, weduwe van Andries Pellicaen, schipper. Bij wie :
Bartholomeus, ged. te Colombo 18 Aug. 1675, doopheffers 0.. a.
Gertruida de Ville.
’
Een Reynier de Vos, (wellicht Reynier bovengem ) tr. Dorothea
Francen, ged. te Colombo 3 Juni 1674, d. v. Jan Marten Francen
van Anhalt, Opper-chirurgijn te Colombo, en Isabella Margareta
Montanier van Delft. Bij wie:
1.
Reynier Jaco bsz , Boekhouder te Sadraspatnam, geb. 24 Dec.
169 1, t aldaar 24 Dec. 1726, tr. Catherine Maria, geb. 8
Aug. 1703, + 13 Apr. 1725, d. v. David Davidsz, Vrijburger te Sadraspatnam , -l- 8 Jan. 1725. Bij wie:
(a) Abraham, geb. 22 Sept. 1719, T 11 Apr. 1727.
(b) Marie, geb. 30 Dec. 1720, i- 13 Maart 1721.
(c) Reynier Jacob, geb. 20 Maart 1725, + 11 Dec. 1725.
2. Isabella Maria, ged. te Galle 29 Juni 1693.
Francina Clara Francen, ged. te Colombo 16 Nov. 168 1 (3de d.
v. Jan Marten Francen en Isabella Margareta Montanier) maakt
haar testament (Gall: 7 Aug. 1703) waarin zij zegt:
i;Dog indien de testatrice de eerst stervende mogte zijn, zo
,, zal insgel : de testant verpligt en gehouden zijn uyt te keeren
,,en aftegeven aen des testatrices oudste zusters zoontje Reyuier
,,Jacobszoon de Vos present ter cust Coromandal enz.”
François Valentyn (Van en naar Indië - Stellwagen) schrijft:
,,Ondertusschen naderde de tijd van het aanleggen der retour,vloot en ik kreeg, op mijn verzoek, ‘t Rotterdamsch schip
,,Waddinxveen tot mynen bodem, waarmede ik vertrekken zoude:
,,nam afscheid van alle mijne goede vrienden en vertrok onder
,,de vlag van den Heer Reynier de Vos Opperkoopman en ge,,wezen dissave van Mature op Ceylon, doch laatst schepen tot
,,Batavia, in ‘t begin van December” (1694) bl. 100-1 , . . . .
, . . . ,, Wij vertrokken den 3e* dito (Dec. 1694) , . . . . . .
1901.

36
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,,Op ‘t eerste (schip) was de Admiral of de Commandeur
,,dezer vloot met zijne vrouw” (wie?) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ,,den 2 4 A u g u s t u s (1695) kwamen wij voor Hellevoet,,sluys ten anker”.
Andries (Pietersz) (de) Pellikaen, geb. te Amsterdam, Schipper
van ‘t schip ,,Rheenen” 21 Oct. 1672 uit Texel naar O.-Indië, 21
Juli 1673 te Colombo, 1 Sept. 1673 zijn rechterbeen door den
vijand afgeschoten, 16 Sept. 1673 overleden. Zijne vrouw Elizabet
de Ville op Colombo nagelaten,
Gaarne vernam men nadere bijzonderhe len aangaande Reynier
de Vos, Elizabet de Ville en Andries Pietersz de Pellikaen.
Galle (Ceylon).

F. H. DE TOS.

Geslacht de Peterssen. .- In de in druk verschenen genealogische werken komt dit geslacht slechts weinige malen voor : eene,
zij het ook niet volledige genealogie, voor welke mij de gegevens
welwillend verstrekt werden door den Heer W. F. C. Momma, te
Bussum, zal dus velen welkom zijn.
1. Jacob de Peterssen, geboren, waarschijnlijk te Rendsburg in
1622, overleden, waarDenemarken den 3 en dag voor St. Michael
schijnlijk te Amsterdam 27 October 1704, gezant van Hannover,
Brunswijk en Osnabrück bij de Republiek der Vereenigde Nederlanden, enz. huwde te Slooten 22 April 1669 : Catharina Bicker ,
geboren te Amsterdam 4 October 1642, overleden 30 October 1678,
begraven te ‘s-Graveland 15 November (sic) 1678, dochter van
Jacob Bicker (de Jonge), Majoor der Amsterdamsche stadssoldaten,
Ridder van St. Marcus, en van Alida Bicker, weduwe Testman.
Hare 16 kwartieren waren:
Bicker.
Bicker.
de Vrij.
Tengnagel.
Loen gez. Boelens.
- de Moes.
Loen gez. Boelens.
_ Valckenier.
Benningh.
Benningh.
Cappit.
Bronckhors t.
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Quinringh.
Smit.
Tengnagel.
de Vrij.
Uit dit huwelijk 6 kinderen :
1°. Sophia Amelia de Peterssen, geboren te ‘s-Gravenhage 9
Februari, gedoopt aldaar in de Nieuwekerk 10 Februari 1671, overleden te Utrecht 17 Mei 167 1, begraven te ‘s-Graveland.
2”. Frederik Ernestus Jacobus de Peterssen, die volgt 11.
3O. Ulrich Jurg Wilhelm de Peterssen, geboren te Utrecht 24
September 1675, gedoopt aldaar aan huis, eenige dagen later
overleden, waarschijnlijk te Amsterdam 17 April 1700, ongehuwd.
4”. Christiaan Frederik de Peterssen, geboren te Utrecht 11
October, gedoopt aldaar aan huis 14 October 1676, overleden, .
waarschijnlijk te Amsterdam 25 November 1701, ongehuwd.
5’. en 6’. Tweelingen, geboren te Utrecht of Amsterdam 30
October 1678, waarschijnlijk spoedig daarop overleden.
11. Frederik Ernestus Jacobus de Peterssen, geboren te Utrecht
15 Juni, gedoopt aldaar in de Janskerk 17 Juni 1674, overleden
3 September 171.7, huwde te Ostenden bij Hamburg 12 Februari
1702 : Margaretha Ferhsen , weduwe van kapitein Theling, overleden 30 Januari 1712 (plaatsnamen onbekend, evenals zijne betrekkingen).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1°. J a c o b d e P e t e r s s e n , geboren 19 of 23 Maart 1703, overleden te Amsterdam 22 Januari 1780, ongehuwd, Gouverneur-

.

Generaal van de Zuid- en Noordkust van Afrika op ‘t kasteel St.
George el Mina, daarheen vertrokken 1 Januari 1741, teruggekeerd
in ‘t najaar van 1747, Bewindhebber der O.-I. Compagnie ter Kamer
van Amsterdam 1748, Commissaris der Weeskamer 1755, Schepen
en President-Schepen, Representant van Z. D. H. Prins Willem
de Vijfde.
2O.
Catharina Margaretha de Peterssen, geboren 26 of 29 Maart
1704, overleden 3 October 1773, huwde 7 December 1739: Mr.
Tiberius Beeldsnijder Matroos, geboren 7 Juli 1694, overleden 9
Augustus 1757, Secretaris des Geregts der stad Utrecht, (plaats-
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namen onbekend), zoon van Wolfert Beeldsnijder en van Jacoba
Matroos, weduwnaar van Alida Margaretha Meijn.
Zijn 8 kwartieren waren:
Beeldsnijder.
Rotterdam.

Matroos.
de Bruyn.
Hinlopen.

Steenbergen.
Blauwbijll.
Buys.
3”. Ernestus de Peterssen, die volgt 111.
4O. Anna de Peterssen, geboren 21 Juli 1706, overleden in 1723.
111. Ernestus de Peterssen, geboren 2 of 6 April 1705, Schoutbij-Nacht ter Admiraliteit van Holland en West-Vriesland, enz.
benoemd 8 Maart, doet den eed 12 Xlaart 1750, overleden in
Februari 1762, en begraven te Amsterdam in de Nieuwe kerk,
huwde aldaar 30 Mei 1730: Sara Catharina Mooy, geboren te
Amsterdam 23 Mei, gedoopt aldaar in :de Nieuwe kerk 27 Mei
1708, overleden te Amsterdam 25 Maart, begraven aldaar in de
Nieuwe kerk 30 Maart 1795, dochter van Hero M o o y e n v a n
Catharina de Vlieger.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1°. Sara Johanna de Peterssen , geboren te Amsterdam 12 Mei,
gedoopt aldaar in de Nieuwe kerk 13 Mei 1731, overleden, waarschijnlijk te Amsterdam 5 Maart 1755, ongehuwd.
2”. Mr. Isaäc Ernst de Peterssen, geboren te Amsterdam 28 ~
April, gesloopt aldaar in de Nieuwe kerk 1 Mei 1737, overleden
te Amsterdam 19 December 1783, Commissaris der staf1 Amsterdam, huwde aldaar 2 October 1759 : Geertruid Johanna de Graeff,
geboren 24 Februari 1740, overleden 5 Juni 1801, (plaatsnamen
onbekend), dochter vsn Mr. Gerrit de Graeff van Polsbroek, en
van Elisabeth Lestevenon. Zij hertrouwde met Jacob van de Wall.
Hare 8 kwartieren waren:
de Graeff.

3’O,

Lestevenon.
de
Vroede.
Hooft.
Backer.
Bicker.
Roeters.
van Gheel.
Jacob de Peterssen, geboren te Amsterdam 5 September,

GESLACHT-

_

EN

WAPENKUNDE.

537

gedoopt aldaar in de Westerkerk 9 September 1740, overleden
te Amsterdam 15 October, begraven aldaar in de Nieuwe kerk 18
October 1741.
4”. Mr. Jacob de Peterssen, geboren te Amsterdam 20 November,
gedoopt aldaar in de Westerkerk 29 November 1741, Commissaris
der stad Amsterdam, leefde nog in 1790, overleden. . . . . . . . .
5”. Jan de Peterssen, die volgt IV.
IV. Jan de Peterssen, geboren te Amsterdam 25 Februari, gedoopt aldaar in de Westerkerk 28 Februari 1745, overleden te
Amsterdam 21 October, begraven aldaar in de Nieuwe kerk 25
October 1786, Commissaris der Stad Amsterdam, huwde aldaar 20
1Maart 1768: Elisabeth Jacoba de Graeff, geboren 20 Januari 1751,
overleden te Amsterdam 9 Maart 1802, begraven aldaar in de
Nieuwe kerk 12 Maart 1802, dochter van Mr. Gerrit de Graeff
van Polsbroek en van Elisabeth Lestevenon.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1”. Jan Ernst de Peterssen, geboren te Amsterdam 4 December,
en aldaar ongedoopt begraven in de Westerkerk 13 December 1768.
2O.
Jan Ernst de Peterssen, geboren te Amsterdam 7 December,
gedoopt aldaar in de Westerkerk 10 December 1769, overleden te
Amsterdam 14 November, begraven aldaar in de Nieuwe kerk 16
November 1787.
3”. Geertruid Johanna de Peterssen, geboren te Amsterdam 29
April, gedoopt aldaar in de Westerkerk 9 Mei 1773, overleden te
Amsterdam 11 Juli, begraven aldaar in de Nieuwe kerk 16 Juli
1796, huwde te Amsterdam 24 Januari 1790: Richard John Sawyer.
4O. Isaäc Ernst de Peterssen, die volgt V.
V. Jonkheer Isaäc Ernst de Peterssen, geboren te Amsterdam
13 Februari, gedoopt aldaar in de Westerkerk 20 Februari 1780,
overleden te Amsterdam 15 November 1835, huwde te Utrecht 2
Juli 1802 : Elisabeth Clasina Voombergh, geboren aldaar 2 Juli
1781 , overleden 30 October 1826, begraven te Hilversum 3 November 1826, dochter van Albert Voombergh, en van Anna Christina Muntendam.
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Uit dit huwelijk eene dochter:
Jonkvrouwe Elisabeth Jacoba de Peterssen, geboren te Amsterdam 8 Mei 1819, overleden te Amersfoort 18 October 1885,
huwde te Amsterdam 18 October 1838: Barent Johannes Momma,
geboren te Amsterclam 28 November 18 11, overleden aldaar 28
November 1871, lid van den Raad zijner geboorteplaats (1849),
lid der Provinciale Staten van Noord-Holland, Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw, gerechtigd tot het dragen van het
Metalen Kruis, zoon van Willem Carel Momma, e n v a n A n n a
Elisabeth

Cramer.

Aanteekeningen.
De onder V genoemde Isaac Ernst de Peterssen werd op zijn
verzoek bij Kon. Besl. van 21 Augustus 1815, no. 73, en diploma
van 20 October 1816, in den Nederlandschen adel ingelijfd, op
g r o n d v a n e e n aan zijne bed-overgrootvader Jacob de Peterssen,
Heer van Engelenburg, Aschat
en Heyligenberg uitgereikt Keizerlijk
18 November 1676, waarbij deze met zijne
diploma, dd. Weenen
wettige afstammelingen in den Rijksadelstand werd verheven met
den titel van Baron en Barones. Dit diploma zou aan genoemden
Jacob de Peterssen niet zijn overhandigd, wanneer hij bij die gelegenheid niet had kunnen overleggen eene, door den Weenschen
Graaf en Kamerheer Henrich von Ahlefeldt onderteekende verklaring, dat Jacob de Peterssen tot een geslacht behoorde, dat steeds
tot den Deenschen adel was gerekend, maar dat door de langdu.
rige oorlogen der laatste jaren zijne bezittingen had verloren.
Beide diplomata en laatstgenoemde verklaring bevinden zich thans
in het bezit van den Heer W. F. C. Momma te Bussum.
Volgt nu de verklaring van Graaf Henrich von Ahlefeldt
Ick Henrich von Alefeldt, auff Osterade, Clüvensieck und
Erbherr, urkunde und bekenne hiermit für männiglichen,
Wolledler Gestrenger, Vest- und Mannhaffter Herr Jacob

:
Seestede
dasz den
Peterssen,

Weijland Frederici Tertii , Königs zu Dennemarcken , Norwegens
glorwürdigsten andenckens Ober-Cammerdiener nur umbst%ndlich
zu vernehmen gegeben t waszgestalt einige seiner Miszgönner und
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Wiederwertigen ihn seiner Geburth , und Herkommens halber
(: ob weren Seine Seelige Eltern allhie in Hollstein unter meinem
Adelichen Ritter-Guth Osterade Leibeigen gebohren :) hinterrücks
beschimpffen und anrüchtig machen wolten, Dannenhero ob gleich
Herr Peterssen, und vielen andern dasz Contrarium wissendt, mich,
der ich desz oberwehnten Adelichen Ritter-Guths anitzo Eigenthumbs
Herr, und Possessor bin, auch alsz die beste Nachricht und Wissenschafft davon hätte, umb ein glaubwürdiges und wahres attesa
tatum angesuchet ; Wann dann der Warheit zusteur, und solche
blame zu hintertreiben Ich wollgemellten Herrn Peterssen diesz sein
Rechtmässiges, und nicht unbilliges suchen keinesweges versagen,
noch abschlagen können ; so attestire und bezeuge crafft dieses,
dasz dessen Seelige Eltern in obberegten meinem Guth, weder
gebohren , n o c h erzogen, besondern in hiesigen Fürstenthumb
Schleswig, ausz dem Uhralten Geschlechte der Peterssen (: welche
sich allemahl zu Kriegs-und Friedenszeiten in König-und Fürstlichen
Diensten wie Ehrliche , Tapffere Leute gehalten :‘) freij gezeuget , gebohren und entsprossen , Wie aber , und auff wasz weise Sie dar
weggekommen, dienet zum unterricht, dasz wie für langen Jahren
des leidige Krieg in diesen Landern viele ehrlichte Leute ruiniret und
von den Ihrigen getrieben, dero Zeit solches Unglück Seine Seelige
Eltern auch getroffen, dasz Sie dasz ihrige, wie Sie es nicht langer
halten können , verlassen und davon gehen mussen ; Da Sie dann zu
erst nacher Rendsburg kommen und daselbsten ein Zeitlang gewohnet; hernach ihre verhesserung zu suchen , sich von dannen nacher
evenau (: welcher Orth meinem Guth Osterade angehörig :) sich
begeben, daselbsten niedergelassen , und etzliche Landereijen geheuret, solche auch einige Jahre umb billige Heur besessen, gebrauchet und genossen, bisz Anno 1643, da der Schwedische
Einfall in Hollstein geschehen
, Sie sich abermahl nacher Rendsendlich
in
die
langwierigen Belagerung daselbsten
burg reteritet ,
gest orben , und Ehrlich begraben worden, die nach gebliebenen
Kinder aber hie und wieder Zerstreuet, etzliche in den Krieg, clie
andere sich beij Vornehmen Herren allhie im Lande begeben, und
dermassen comportiret dasz ein jeder sein vergnügen und Sie selb-
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sten Ehre und Ruhm davon gehabt, wie dann der eine Sohn in
Teutschland unter der Kayoerlichen Armoe Anno 1646 auff einer
Partheij, alsz Rittmeister , der ander aber Anno 1659 in der
Batallie auff Fühnen in Dennemarken , alsz Lieutenant zu Pferde
geschossen
worden, Ob wollgemellter Herr Jacob Peterssen aber,
als der Jüngste v on allen Söhnen sich meiner seeligen Frau Mutter
solcher @ten Hoffnung bezeiget , dasz Sie selbigen in’seinen Kinderziehen, und
lichen Jahren zu sich genommen, zu allen Tugenrlen
kurtz für ihrem seeligen hint& mir selbigen mit höchster recommendation zur hand gelassenn , welche recommendation theils ausz
Söhnlichen Gehorsam , theils seiner guten Abkunfft , und verspürten
qualiteten halber nicht allein beij mir statt gefunden, besondérn
da ich die unverdrossene getreue dienste, so er mir und unserm
gantzen Hause allewege geleistet, beij mir erwogen, nicht anders
gekont, dan Ihm so viel müglich, zu solchem auffnehmen zu verhelffen, dasz er sein der Peterssen altes Geschlechte, welches,
wie man in den Historien findet, bereits fiir etzliche Hundert Jahre
renomiret gewesen , durch Seine geschicklicgkeit wieder in Consideration bringen möchte ; Lu welchem ende ihm dann alle Adeliche
Exercitia lernen zu lassen, kein fleisz , noch Kosten gesparet , biszer
sich so weit habiletiret , dasz mit meinem herrn Schwagern, H.
Friderichen , Graffen zu Alefeldt und Ripingen & itzigen Königlichen Dennemarckischen geheimbsten Estats Rath, und in dero
Fiirstenthümber Schleszwieg-Holstein , Höchstbetrauten Stadthaltern
ihn ausserhalb Landes, alsz in Franckreich, Italien. Spannien,
Engeland, Hollandt und Deutschland gesand, ds er sich dann auff
solicher Reise in die Neun Jahre alszo comportiret , dasz er nicht
allein grosz Ehr, und Ruhm davon getragen, besondern, dasz er
auch Anno 1654 in seiner Wiaderkunfft von dem vorhöchstgemellten
Gottseeligsten König für andern zum Ober-Cammerdiener gnadigst
erwehlet, und in Diensten genommen worden, worinnen er sich dan
auch, derogestalt bezeiget , dasz alle Ehrliche unpassionirte Leute,
ja Seine wieder wertige selbsten, die ihn doch seines glücks und
auffkommens halber inniglich gehasset, Seine
tigkeit rühmen mussen.

Treue und Auffrich-
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Gleichwie nun aus obigen allen genugsam Clar, und offenbahr, dasz
offt wollerwehnter Herr Peterssen nicht allein von ehrlichen Vorn ehmen freijen Leuten, gutes Herkommens und Geschlechts gezeuget
und gebohren, besondern auch durch sein selbst eigene Geschickligkeit und Qualiteten sich empor gehoben; So zweiffle nicht, ein
jeder unpassionierter werde diesem meinen attestato völligen Glauben
beij legen, und sich gesichcrn, dasz Ich nicht anders, denn
sich es in Warheits-Gründe verhält, attestiret, massen zu dessen
mehren beglaubung Ich dieses mit eigener Handt unterschrieben ,
und mit meinem angebohrnen Adeliche Zusiegel bestercket.
So geschehen Osterade , den 20. Septembris im Jahr Tausent
HENDBICH VON ALEFELDT.
Sechshündert Siebentzig.
Wapens.
gevierendeeld : 1 in rood een goud-gekroonde ,
gouden adelaar ; 2 in zilver drie zespuntige
roode sterren, geplaatst 2 en 1; 3 in zilver
zes roode kogels, geplaatst 3, 2 en 1; 4
in rood een goud-gekroonde gouden leeuw.
Hartschild : een dubbele zwarte adelaar,
elke kop gekroond van goud. Helmteeken:
de adelaar van het eerste kwartier, uitkomende.
Bicker :
bekend.
Fehrsen :
in zilver een roede keper.
Beeldsnijder Matroos : gevierendeeld : 1 en 4 : Beeldsnijder, bekend;
2 en 4 : Matroos: gedeeld van zilver en
zwart met vrijkwartier: in goud een roode
keper. Helmteeken : Beeldsnijder.
gedeeld
: 1 in blauw een gouden ster; 2 in
Mooy :
zilver de helft van een getand rad van rood.
de Graeff:
bekend.
Momma :
doorsneden gedeeld: 1 in blauw een zilveren
zandlooper ; 2 doorsneden : a in blauw een
zilveren duif (of gouden sijsje) gezeten op
de Peterssen :
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e e n knoestigen tak of stronk, waaruit een
gebladerde twijg ontspruit, alles in natuurlijke kleur ; b . i n z w a r t t w e e schuingekruiste gouden smidshamers. Helmteeken :
een zespuntige gouden ster tusschen twee
gouden olifantstrompen.

Apeldoorn.

JHR. IT. H. RÖELL.

GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE AANTEEKENINGEN
AANGAANDE

HOLLANDSCHE
DOOR

M R . F.

H.

FAMILIEN
DE

TE

CEYLON

Vos. 1).

CRYTSMAN.

A. Louis Crytsman van Breslau, tr. te Colombo 27 Juli 1692
Isabella Christiaans van Colombo.
B. Johannes Crytsman van Breslau, Commissaris van den Arreek
O.-I. C. te Colombo, f vóór Juni 1711 tr. (1). . . . . .
Hij tr. (2) te Colombo 22 Mei 1695 Simonia v a n d e Rondewerken, ged. te Colombo 27 Dec. 1676 d. v. Christiaan Joostz
van de Rondewerken en van Mitella Botelho van Colombo.
Bij wie:
1. Johannes Christianus, Boekhouder O.-I. C. ged. te Colombo
18 Oct. 1696, tr. aldaar 22 Maart 1722 Laurentia Dominicus van Colombo, ged. aldaar 4 Sept. 1704, d. v. Cornelis Dominicus en van Johanna Herding, ged. te Colombo
28 Aug. d. v. Hendrik Herding van Zutphen en van Florentina Bosgaert van Rotterdam wed. v, Jacob ? (Jan Pieters?) de Vos, Luit. O.-I. C.
Hij tr. (3) te Colombo 15 Juni 1698 Elizabeth Roelandsz, ged.
te Colombo 5 Nov. 1682, cl. v. Dominicus Roelandsz van Gent
en Maria Perez van Colombo.

1) Vervolg van Nav. LI, bl. 338.
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Hij tr. (4) te Colombo 6 Nov. 1701 Rachel Hogerlinde, geb. te
Colombo 24 Juli 1684, j- aldaar 28 Juni 1707. Bij wie:
11. Pieter Ernestus , ged. te Colombo 16 Dec. 1703.
111. Anna Eleanora, ged. te Colombo 23 Nov. 1704.
IV. Pieter Ernestus , ged. te Colombo 21 Apr. 1707, ged. aldaar 8 Mei 1707.
Hij tr. (5) te Colombo 25 Mei 1708 Geertruida de Haan, 1) ged.
te Colombo Sept. 1686, d. v. Jan de Haan van Dordrecht,
Fiskaal, d. O.-I. C. te Colombo, en van Alida Brouwer van
Amsterdam. Bij wie:
V. Johannes Ferdinandus, 2) plaatselijk Dissave te Matara, Opperhoofd te Jutucorin , geb. te Colombo 17 Apr. 1709, ged.
aldaar 21 Apr. 1709, j- te Matara 7 Dec. 1758, tr. (1)
te Colombo 15 Mei 1735 Josina Jacoba Wijnbergen van
‘s Gravenhage geb. 22 Sept. 1709, t te Colombo 19 Dec.
1736. Bij wie:
Susanna Gertruidá, ged. te Colombo 9 Dec. 1736.
Hij tr. (2) Anna Gertruida Laurentsz 3) van Colombo, ged.
te Colombo 10 Maart 1726, d. v. Hendrick Laurentsz van
Gottenburg, Asst. O.-I. C. en Anna Magdalena Louisz van
Colombo.
VAN HECK.

Isaac van Heck, van Schoonhoven, Pakhuismeester d. O.-I. C. te
Colombo, tr. Johanna van Veen 4) van Alkmaar. Bij wie:
1. Leonard, ged. te Colombo Aug. 1684, Administrateur O.-I.
C. te Galle , tr. (1) Maria Speelder, wed. v. Johannes Busschop. Bij wie:
(1) Mattheus , ged. te Galle Juni 1709, Onderkoopman
1) Gertruida de Haan, tr. (2) als wed. Crytsman te Colombo 7 Juni 1711 Jodeus
Willem Hildebrandt v. TJatavia,
Boekhouder.
2) Lapidarium Zeylttnicum 20, 73.
3) Zij tr. (2) a 1 s wed. Crytaman te Colombo 16 Dec. 1759 Godfried Leonard de
Coste van Gera, Kapitein d. Militie O.-I. C.
4) Nav. L, 554.
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en Thombohouder te Jaffna O.-I. C., tr. Elizabeth van
der Spar. Bij wie:
Magdalena Elizabeth, tr. Francois van de Rondewerken.
Leonard tr. (2) Wilhelmina Margareta van Oudshoorn van Sonneveld. Bij wie:
(2) Jacobus, ged. te Galle 18 Nov. 1714, Assistent O.-I.
C., tr. te Colombo 25 Nov. 1736 Cornelia Dominicus
van Colombo, ged. aldaar 15 Juni 1’718, d. v. Cernelia Dominicus en van Johanna Herding ged. te
Colombo 28 Aug. 1867 , d. v. Hendrik I-Ierding van
Zutphen en van Florentina Bosschart van Rotterdam.
Leonard tr. (3) Sara Mol1 van Macassar d. v. Arnold Moll,
Commandeur O.-I. C. te Jaffnapatnam.
11. Maria Elizabeth , ged. te Jutucorin 1 Jan. 1680, tr. Claas
Martheze, Administrateur O.-I. C. te Galle.
111. Adriaan , ged. te Jutucorin 26 h’laart 1690, tr. Christina
Rennert, ged. te Galle 21 Juli 1697 d. v. Jan Rennert en
van Elsebe Rex. 1) Bij wie:
Isaac ged. 16 Maart 1721.
IV. Isaac, ged. te Jutucorin 3 Aug. 1692.
DE

HA A N .

Jan de Haan van Dordrecht, Fiskaal te Colombo, -f vóór 6 Jan.
1709, tr. te Colombo 1677 Alida Brouwer van Amsterdam.
Bij wie:
1. Marcellis, ged. te Colombo 7 Oct. 1677.
II. Gertruid, ged, te Colombo Sept. 1678 tr. Johannes Crytsman.
111. Maria, ged. te Colombo 2 hlaart 1679, tr. te Colombo 16
Oct. 1695 Allarda de Keyzer van Cuylenburg Dispencier
O.-I. c.
IV. Marcellis, ged. te Colombo 7 Aug. 168 1.
V. Johannes, ged. te Colombo 27 Aug. 1682.
1’1. Livinia, ged. te Colombo 23 Nov. 1684, tr. te Colombo
1) Nav. XLIX , 110

verkeerdelijk gesteld Ree.
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8 Apr. 1703, Pieter de Visser van Vollenhoven Opperchirurgijn O.-I. C. te Galle.
Hendrik, ged. te Colombo 5 Aug. 1688.
Alida, ged. te Colombo 6 Juli 1690, tr. Cornelis de Vries

VII.
VIII.

Boekhouder O.-I. C.
Johanna, ged. te Colombo Sept. 1691.
Barbara, ged. te Colombo 15 Sept. 1693.
Alarda Maria, ged. te Colombo 8 Sept. 1695.
Rachel, ged. te Colombo 4 Jan. 1699, tr. te Colombo 4
Dec. 17 18 Marcellus Boudewijn Goltzius van Cochin ,

1x.
X.
x1.
x11.

Boekhouder O.-I. C.
PYL.

Laurens Christiaansz Pyl, Gouverneur van Ceylon O.-I. C., geb.
te Amsterdam, met ‘t schip ,,de Vrede” naar O.-I. A” 1654,
tr. Johanna van Dielen. Bij wie:
Pieter, ged. te Colombo 19 Dec. 1680, tr. Abigael Flok, ged.
te Colombo 18 Oct. 1691, d. v. Jan Flok van Solingen en van
Gimara Houton van Colombo. Bij wie:
i
Anna, ged. te Colombo 14 Febr. 1714.
HUYGENS.

Jacob Huygens, geb. te Middelburg 3 Apr. 1643, -f aldaar 10
Maart 1723, Koopman O.-I. C. te Colombo, tr. aldaar 18 Sept.
1675 Jacoba Vincemius van Galle, wed. Arnoldus van Oorschot,
Predikant. Bij wie:
1. Jacoba, ged. te Colombo 28 Juni 1676.
2. Maria, ged. te Colombo 2 Jan. 1678.
F A L C K . 1)

A.

Maria Anna Falck van Keulen, tr. te Colombo 6 Jan. 1737
Dirk Stokvis van Curaçao, Negotie-boekhouder O.-I. C.

4) Lapidarium Zeylanicum

, 21, 70.
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Frans Willem Falck, geb. te Keulen 7 Oct. 17 10, met ‘t schip
,,Stadwijk” naar O.-I. Dissave van Matara, -I- aldaar 7 Aug.
1737, tr. te Colombo 8 Mei 1735 Adriana Gobius 1) v a n
Samarang. Bij wie:
Iman Willem, geb. te Colombo 1 Apr. 1736, Gouverneur
van Ceylon, + te Colombo 6 Febr. 1785, tr. aldaar 28 Febr.
1762 Theodora Rudolphina de Wendt, 2) geb. te Batavia
d. v. Gerrardus Beylanus de Wendt, Brigadier te Batavia
en van Johanna Wilhelmina Muntz.

CLOPPENBURG .

A. Anna Helena Cloppenburg v. Swol, tr. te Colombo 5 Mei
1680 Jacob Swart van Amsterdam Assistent 0 -1 C.
B. Wilhelmina Cloppenburg van Swol, tr. te Colombo Dec. 1860
Gerrit Hofland van Amsterdam, Assistent O.-I. C.
C. Cornelia Elizabeth Cloppenburg van Swol, tr. te Colombo
5 Juni 1689 Gerrit van der Scheur van Eest, Vaandrig, wedr.
D. Edward Hendrik Cloppenburg van Swol, Boekhouder O.-I.
C., tr. te Colombo 13 Mei 1696 Theodora Bloeme, ged. aldaar
28 Febr. 1676, d. v. Adriaan Bloeme van Galle, Assistent
O.-I. C. en van Maria Velleza. Bij wie:
1. Theodorus , geb. te Colombo 21 Apr. 1697.
2. Theodorus, ged. te Colombo 1 Maart 1699.
3. Maria, ged. te Colombo 19 Dec. 1700, tr. te Colombo
24 Oct. 1717 Liebert Gijsbert van Assett , Assistent

O.-I. c.
4. Adriaan, ged. te Colombo 4 Dec. 1701.
5. Esther, ged. te Colombo 22 Apr. 1703, tr. aldaar
30 Mei 17 17 Johannes van Campen van Colombo,
Assistent O.-I. C.
6. Andreas Hendrik, ged. te Colombo 13 Nov. 1707.
1) Adriana Gtobius, tr.

(2)

te Colombo 8 Febr. 1739 als wed. Falck, Arent

van

Broyel van Amsterdam, Dissave van Colombo.
2) Theodora Rudolphina de Wendt, tr. (2) te Colombo 20 Oct. 17% als wed.
Falek,

Elias Paravicinni di Capella van Breda, majoor d. artillerie,

te Colombo.
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Liebert Gijsbert van, Asselt, van Gelderland Luit. O.-I. C. 1701,
tr. te Colombo 1 Mei 1689 Helena de Heef. Bij wie:
1 . Sophia Constantia, ged. te Colombo 18 Dec. 1689, tr. te Colombo
7 Febr. 1706 Lodewijk Sirault van Noorcopingh, Assistent.
2 . Liebert , ged. te Colombo Oct. 1691.
3 . Pieter, ged. te Colombo 22 Nov. 1693.
4; Hendrik Gijsbert, ged. te Colombo 28 Oct 1696, Pakhuismeester te Colombo 1740, tr. aldaar 15 Juni 1738 Cornelia
Johanna Magnus van Galle. Bij wie:
Gijsbert Elias, ged. te Colombo 12 Juli 1739.
5 . Sara Magdalena, ged. te Colombo 1 Maart 1699, tr. aldaar
24 Oct. 1717 Johannes Albertus van der Helm van Utrecht,
Assistent O.-I. C.
6 . Liebert Gijsbert, ged. te Colombo 21 Febr. 1701, tr. aldaar
24 Oct. 1717 Louisa Cloppenburg van Colombo. Bij wie:
Helena Florentina, ged. te Colombo 8 Febr. 1720.
F. 1%. DE VOS.
Galle (Ceylon).
GESLACHT

*

VRIESENDORP.

Van dit geslacht, is de geschiedenis te Dordrecht, beginnende
met 1701 , met uitzondering van dit aanvangspunt, vrijwel - voor
zoo ver ik haar heb nagegaan - geheel juist beschreven in het
bekende werk van Vorsterman van Oyen.
De oorsprong van het daar en ba Rietstap (latere uitgave) voorkomende wapen is mij totnogtoe onbekend gebleven.
Een voltooiing en uitbreiding dier bestaande geschiedenis ligt
voorloopig minder op mijn weg, maar wel zullen de lezers van
De Navorscher mij buitengemeen verplichten als zij mij, zelfs maar
de geringste aanwijzingen kunnen doen omtrent de Westfaalsche
afstamming van deze, mijne, familie.
Het geslacht stamt ongetwijfeld uit Westfalen, waar eveneens
door mij werd en w,ordt gezocht, maar het spreekt van zelf, dat
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ook in ons land, op vele aan genealogen welbekende wegen, nog
bijzonderheden te vinden zullen zijn, die mij van nut kunnen wezen.
Opdat de bereidvaardige navorscher zich zou kunnen orienteeren,
laat ik hier, naar tijdsorde gerangschikt, al die gegevens volgen,
die mij van de eerste en tweede Dordtsche generatie bekend zijn.
De bronnen en nadere bijzonderheden wijs ik aan belangstellenden gaarne aan.
Amsterdam.
J. VRIESENDORP.
Geschieden& van Hendrik Vrìesendorp (Frìesendorf) , oudst bekende
stamvader van de Dordtsche familie Vrìesendorp.
1680
Vóór 1681?
1690
1701 Jan.

Aletta Melanen - zijn toekomstige echtgenoote
wordt geboren.
Hij wordt geboren te Unna (Westfalen) ; bloedverwanten in de opgaande lijn onbekend.
Te Dordrecht bestaat de suikerraffinaderij van
Vriesendorp & Co. 1)
23 Hij is ingeschreven als lidmaat van de Luthersche
gemeente te Dordrecht.

Juni 26 Aletta Melanen huwt met Cornelis de Vogel.
n
1702 (lees 1701) Hij - Henderick Friesendorff - trekt als suikere
rafinadeur van den ,,Freisendorfschen Hof” te Alten
1Methler (bij Unna, Westfalen) naar Dordrecht.
19 Cornelis de Vogel voornoemd wordt in de Nieuwe kerk
1705 act.
1706

te Dordrecht begraven en laat geen kinderen na*
Dec. 29 Ten name van H. F. (Hendrik Friesendorp),
zijn ten comtoire van de gemeene landsmiddelen
te Dordrecht geldsommen belegd. Als . hij toen
meerderjarig - 25 jaar - was, moet hij dus
vóór of in 1681 geboren zijn.

1708 Maart 20 als voren.
3 Maria Friesendorp van Rotterdam - volgens over1709 Juli
levering zijn zuster - is ingeschreven als lidmaat
van de Luthersche gemeente te Dordrecht.
1) Het schriftelijk bewijs hiervoor schijnt verloren te zijn geraakt.
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1711 Febr.1 1 of 17 als 29 December 1706 ten name van N. N. (houder Hendrik Vriesendorp.)
1712 Jan. 27 Hij associeert zich met Adriaan onder de Linden.
Onder de huizen van de Vennootschap, die later
overgaan aan Onder de Linden, behoort het pakhuis
,,de Raapkoek” aan de Boomstraat te Dordrecht.
,, Jan. 31 Huwelijksaangifte en afkondiging van Hendrik Vrie7) Febr. 7, 141 sendorp jongman, wonende te Dordrecht bij de
Roobrug , met Aletta Melanen, weduwe van Cornelis de Vogel, wonende te Dordrecht aan het
Bagijnhof. Getuige Laurens Tourin.
1712 Febr. 12 Huwelijksvoorwaarden tusschen de beide aanstaande
echtgenooten ; notaris Jacob van Dijck.
I
Febr. 14 Huwelijksvoltrekking te Dordrecht.
7
Maart 18 De oude Freijsendorff (zijn vader?) sterft te Alten
3
Methler (bij Unna, Westfalen.)
Aug. 20 Het Contract van 27 Jan. 1712 wordt aangevuld.
l;l3 Jan. 19 Testament van Hendrick Vriesendorp en Aletta
Melanen.
Notaris Jacob van Dijck.
Tot voogden over de te verwachten kinderen
worden hierbij benoemd Hendrik Balthus jen
Adriaan Onder de Linden.
Febr. 19 Gedoopt te Dordrecht (Luthersche Gemeente)
97
Francina ; vader Hendrik Friesendorp , moeder
Aletta Melaan.
Getuigen Hendrik Balthus, Maria Melaan en
Maria Welsterberg.
Elsie Vriesendorp , zuster van Hendrik, geeft als
pillegift ,,Twee sulvere Lepels.”
1715 Jan. 10 Geboren Hendrik Vriesendorp, ouders als boven.
13 Gedoopt te Dordrecht (Luthersche Gemeente)
Hendrik Friesendorp.
Getuigen Willem Bruijn, Susanna Koeleman en
Maria Magdalena van Riedt. De raffinadeur en
getuige Willem Bruijn en de huisvrouw van Fre1901.

37

,-

d’
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tlerik Schoonenborg geven als pillegift ,,een sulver
schenkbord en twee sulvere soutvaten.”
1716
Hendrick Vriesendorp, de vader, diaken bij de
Augsburgsche geloofsbelijdenis, bij de Boomstraat,
betaalt f 5.- familiegeld.
1’7 16 April 30 Een contractje tusschen Hendrik Vriesendorp en
Adriaan Onder de Linden , waarbij de eerste zich
verbindt ,,het huijs een à tweemaal rond te werken”
voor 100 ducatons.
:, Nov. 3 Adriaan onder de Linden en Hendrik Vriessendorp,
Raffinadeurs koopen e e n h;ys op den Rietdyck
van outs genaampt de Roo Roos.
17 17 Juni 19 Dezelfden koopen een pakhuis in de Nieuwkerks traat.
1719 Febr.
Hendrik Vriesendorp, de vader, draagt 15 gld.
‘s jaars bij, tot coleeren van den tweeden predikant
bij de Augsburgsche geloofsbelijdenis. Het personee! der raffinaderij Onderdelinde & Vriesendorp
1720 Jan.

evenzoo 21 gld.
10 Onderdelinden en Vriesendorp, koopen een huis in

1722 Juli

2

1723 Dec.

2

1724

1727 Juni

5

het Toornstraatie van outs genaampt het melkmeysie.
Dezelfden koopen een pakhuis met wijnkelder in
Nieuwkerkstraat.
Hendrik Vriesendorp, de vader, koopt een tuyn in
‘t Mantanaaspaatje tusschen de tuinen van Jacob
Cumsius en Jan van Aalst.
Hendrik Vriesendorp, de vader, ouderling bij de Augsburgsche belijdenis, koopt een graf in de Groote
kerk te Dordrecht (n rs 24 en 25 letter E). De grafsteen is in 1901 nog in de kerk aanwezig met het
opschrift: ,,n” 25 E. Dit is het graft van Hendrik
Vriesendorp. Raffinadeur binnen dese stat 1724.”
Hendrik Friesendorp , de vader, koopman en suikerraffinadeur te Dordrecht verkoopt zijn huis te
Unna aan den bewoner Jan Hendrik Böcker.
Notaris Pieter Dögen.

.
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1727 Kersmis

1728 Febr. 24
?>

,,

28

7

Maart 5

77

73

>>

>

9

12

9)

April 8

>
,,

P&schen

,,

Mei

20

15
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Verschijnt de verponding ad f 17.6.- van den
tuin van H. Vriesendorp en A. Melanen aan het
Matena’s pad te Dordrecht, belend door de tuinen
van Jacob Cumsius en Joris Verleng.
Hendrik Vriesendorp, de vader, overl. te Dordrecht.
Hij wordt in voormeld graf begraven en woonde
toen ,,bij de Boomstraat” waar ook de Raapkoek
stond en nog staat (zie 27 Januari 1712). De
doodschulden bedragen f 548.7.-.
De eenige zoon Hendrik wordt gehaald van
IJselmonde.
De jongen, toen 13 jaar oud, ging
daar waarschijnlijk op kostschool.
Behalve de kosterin van de Groote kerk, kreeg
ook die van de Nieuwe kerk een som gelds, achtereenvolgens f 33.19.18 en f 12.8.-.
Adriaan Onder de Linden neemt van de erven van
H. Vriesendorp, de raffinaderij en het pakhuis ,,de
Raapkoek” over.
Aletta Melanen, weduwe van Hendrik Vriesendorp,
benoemt bij haar testament Adolf van der Linden,
Adolfszoon en Gijsbert de Lengh, kooplieden lte
Dordrecht, tot voogden over hare beide kinderen.
Notaris Bartholomeus van Gelsdorp.
De voormelde grafruimte wordt op Aletta Melanen,
wed. Hendrik Vriesendorp overgeschreven.
de wed. Vriesendorp-M$laanen koopt een huis
aan het Steegoversloot tusschen Jacobus Verhoeve
en Meynekes Verdeys.
Voor de kinderen wordt een zeker bedrag aangekocht ten laste van ‘t gemeene land van Holland
en West Friesland.
als voren.
De koop d.d. 5 Juni 1727 gaat te niet, doordat
de kooper, inmiddels overleden, niet betaalt.
Onderhandsche inventaris in duplo geteekend te
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1728 Juni
7
Juli
,,
l>
>

April

1733

1739

1760 Dec.
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Dordrecht door de weduwe Vriesendorp-Melanen
als moeder en medevoogdes, door Adriaan Onder
de Linden, als mede-voogd over de twee kinderen
en door Joan Becius als getuige.
14 Als 14 April 1728.
21 als voren. Notaris Barth. van der Star.
7
7)
79
>
24 ?
Niiaris
niik
bekl?nd.
”
17

1;32 Febr. 25 9
1)

E N

Barth. van der Star.
7
19
De compagnieschap der raffinaderij neemt een
einde. Afrekening.

21 Aletta Melanen wed. Hendrik Vriesendorp, benoemt
Isaacq Morje t o t v o o g d v o l g e n s t e s t a m e n t v o o r
notaris Bartholomeus van Gelsdorp.
Aart Schouwman (1710-1792) maakt de portretten
van ,,Aletta Milane wedue van Hendirick Vrisendorp,
out 53 jaar” en van ,,Henderick Vrisendorp den
zoon out 18 jaar.” De stukken zijn nog voorhanden.
De opbrengst van het huis te Unna wordt verantwoord, zoodat het huis waarschijnlijk in dit jaar
is verkocht en wel aan ,,Evert Caspar Heurde,
Bakker a Unna.”
19 Aletta Melanen wordt in de Groote kerk te Dordrecht begraven.

Bloys van Treslong. - Jonker Jasper v a n Treslong of van
Bloys geseyt Treslong werd in 1576 te Brielle geb. als oudste zoon
van Willem van Bloys geseyt Teslong, admiraal ex Adriana van
Egmond van Kenenburg. I-Iij werd in 1602 door de Staten tot
Kapitein aangesteld en legde 16 Apr. 1602 den eed af. (Zie eedboek op ‘t Rijksarchief te ‘s Gravenhage). Kort daarna huwde hij,
waarschijnlijk te Breda, met Lucretia de la Salle, dochter van den
ritmeester der Kurassiers Jean François, seigneur d’Argenton
, ex
Eleonora de Jonge van Crabbendijke, want den 10 Maart 1606
leverde hìj bij de Herv. gemeente te Brielle attestatie over van de
W;talsche
Kerk te Breda. Van 1606-1636 was hij ,,commandant
van den guarnisoene binnen den Briel”. Als zoodanig komt hij in
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tal van Resolutiën enz. voor. In 1639 is sprake van zijn opvolger
Jonker Philips de Grutere. Voor 1626 t zijne echtgenoote. Tusschen 1626 en 1636 hertrouwde hij met Adriana van Steenhuysen,
d. van den ritmeester Willem van Steenhuysen te Breda. In 1637
schijnt hij al commandeur van Loevestein en Woudrichem geworden
te zijn, hoewel ik hem als zoodanig eerst vermeld vind in een
acte van Den Brie1 dd. 6 Juni 1642 en in sent. Hof v. Holland,
1642 n” 118, en ‘t laatst in de sententie van ‘t Hof van Holland
van 1650 n” 92. In 1650 stierf hij op Loevestein tengevolge van
een ongeluk en den 29 Dec. 1650 kwam met attestatie van Loevestein te Brielle mevrouw Adriana van Steenhuysen, weduwe van
den Heer jTreslongh.”
Bovendien heet zij nog in een acte van 16
Dec. 1654, wed. van wijlen Joncker Jasper van Treslongh in sijn
leven commandeur tot Loevestein.
Aangezien de bovengemelde gegevens door mij uit officieele
bronnen zijn geput, kunnen zij als waar worden aangenomen, en I
wordt tevens de onjuistheid bewezen van hetgeen de geschiedschrijvers tot nu toe over Jasper van Treslongh vermeldden ; eenige
schrijvers wil ik even aanhalen, wellicht zijn er meer.
Smallegange noemt Jasper van Treslong al in 1.576 commandeur
van Loevestein , dus bij zijne geboorte (zie zijn Kroniek van Zeeland bl. 287). Dit werd overgeschreven door C. G. B. en J. G.
W. M. in ,,Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het Slot
Loevestein op bl. 28 van ‘t aanhangsel” te Gorinchem bij H. Horneer in 1840. W. van Dam van Brake1 in ,,De oorsprong van Loeevestein en Monnikenland”, Gorinchem 1856, maakt hem op bl. 51
in 1589 commandeur van Loevestein, dus op zijn 13e jaar, en vermeldt tevens op bl. 56 dat in 1634 het kasteleinschap van LoeveStein werd geaboleerd. Van Lennep in zijn Merkw. Kasteelen 1,
3de serie bl. 131, laat hem commandant of kastelein van Loevestein
zijn tusschen 1590 en 1600. Vooral deze laatste beschrijving van
Loevestein is vol fouten. Maar ,,De mortuis nil nisi bene”. Alleen
is het te betreuren dat onze voorouders zich niet beter op de hoogte
hebben gesteld, alvorens met hunne onjuiste opgaven het nageslacht
op een dwaalspoor te brengen.
Den Haag.

P.

C.
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Gedichten van J. H. Hoeufft (LI, 397). - ‘t Oncler 1 opgenomen gedicht vond reeds plaatsing in den Gedenkzuil voor W.
Bilderdijk, uitgave M. Westerman en Zoon, te Amsterdam. 1833.
De vertaling in ‘t Nederlandsch van Dr. Jan J. F. Wap , op bl. 129
er naast, luidt als volgt :
Aan den Dichter Jan van Walrb, toen hy Mr. W. Bilderdijk3
Grafsteen,
met allersierlijkste verzen had ingewijd.
Ja, Walré , ‘k mocht Uw klacht tot driewerf toe herhalen,
Tot driewerf diep geroerd by ‘s grootsten Dichters asch;
Alleen Uw Dichtpenseel kon Bilderdijk ons malen,
Den Zanger beide en Vriend, die Uwer waardig was.
Gij , Haarlems Bard, hebt d’eedlen Keurzwaan van het Sparen,
Toen Hij verzuchtte en stierf, een hulde toegebracht,
Die méer dan ‘t Grafgesteent’ Zijn naam ons zal bewaren,
En melden met Uw naam aan ‘t verste nageslacht.
In denzelfden Gedenkzuil komen nog twee gedichten voor van
J. H. Hoeufft. ‘t Eene op blz. 123 en 124 met een toelichtende
aanteekening op blz. 125, is getiteld GulieLmo Bilderdyk s. d. p. ‘t Andere, op bl. 131, is van dezen inhoud :
Viro ornatissimo
Jano J. F. Wap,
Bìlderdykìi parentalìa a me expostulantì. 1)
Bilderdij kiadem , Wappi, celebrare perentum,
Me pro communi poscis amicitia.
Poscis, ut accendam radianti lumina soli,
Oceano guttam ferra tributa jubes.
Bilderdijkiadem digne celebrare perentum,
Bilderdijkiades sit nisi, nemo potest.
J. H.
Bredae , 1@/,,32.
1) Ik had den Dichter Hoeufft
Geleerden verstaanbare taal.

verzocht , Bilderdijk

te bezingen

HOEUFFT.

in de voor alle
WAP.
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En dan volgt op bl. 132 :
Aan Mr. J. H. Noeufft ,
in antwoord op Zijne aan rnv gezonden Dichtregelen.
Voortreflijk Zanger, die, met echt Ausoonschen zwier,
Den waren Hemeltoon weet uit de snaar te lokken,
Nog eens: - ‘t Komt U slechts toe, de onsterfelijke Lier,
In uitvaartzang, by ‘t Graf van Bilderdijk te tokken !
Hij schittert, ja, in middagzonnegloed,
Maar ‘t voegt U , voor Euroop, dien hemelglans te malen,
En, werpt Ge ook slechts éen druppel in den vloed,
Die druppel zal den cijns van ‘t Vaderland betalen ;
Zoo wordt den Vreemdeling, in eeuwig schrift, gemeld,
Dat Batoos Erf haar grootsten Dichter heeft verloren,
Maar dat haar Hoeufft, haar Roomsche Letterheld,
Nog ‘t heilig vuur bewaakt in Phebus tempelchoren.
JAN J. F. WAP.

Tot mededeeling van ‘t andere gedicht van Hoeufft, Gulielmo
Bilderdjk, zoo aan den Heer M. G. Wildeman als andere belangstellenden, is ten allen tijde bereid
8. AABSSEN.
Amsterdam.
’

Joh. Acronius. - Waar zijn de volgende geschriften van Johannes Acronius te vinden:
Syntagma Theologiae. Groningen, 1605.
Elenchus orthodoxus pseudo-religionis Romano-Catholicae. Deventer, 1615.
Problema theologicum de nomine elohim. Groningen, 1616.
Problema de studio Theologiae recte privatim instituendo et
concionibus ecclesiasticis. Franeker, 16 18.
Spiegel des menschel. levens. Utrecht, 1609.
Wyckel.
H. BAKKER.

Brieven van Maria v. Reigersberch. - De Maatschappij der
Nederl. Letterkunde besloot in hare jongte jaarvergadering eene

,

.
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verbeterde en vermeerderde uitgave het licht te doen zien van de
in 1857 door Mr. Vollenhoven en Dr, Schotel uitgegeven Brieven
van Maria van Reigersberch.
De origineele brieven, die zich in de Bibliotheken te Amsterdam,
Rotterdam en Leiden bevinden, staan daarbij te mijner beschikking
doch ik mis een tiental, die in deze verzamelingen niet voorkomen
en niet meer onder de vroegere bezitters berusten.
Vermoedelijk zijn zij overgegaan in mij onbekende particuliere
Weshalve ik allen, die in het bezit mochten zijn
verzamelingen.
van brieven door of aan Maria van Reigersberch geschreven, beleefdelijk uitnoodig mij deze handschriften voor een paar dagen
toe te vertrouwen.
Dr. H. c. ROGGE.
Amsterdam.

Een gedicht van Hooft? - Den Lachenden Apoll, Uytbarstende in Drollige Rij~nen . . . . . . Verscheen t’ Amsterdam, bij Baltes
Boekholt, . . . . 1667. De opdracht is van P. Elzevier.
Op blz. 162/3 komt voor :
Drink-Liet.

Toon: Wel Jan wat Duyvel

doeje hier.

Al lang genoeg van dit van dat,
Gepropt f gestopt, geduwt, gestuwt door ‘t gorgelgat
Nu eens een poos aan ‘t slikken;
Heij , sa , sa ! sie soo zijgt de fluyt ,
Daer meê ga ikze slikken, likken,
Daer de dauw, die deê dat de dorst daer doofden uyt.

2.
Maer zus, daer sisten ‘t noch, za poy !
De maagh (!) die moeyde, maende mij daer mede moy,
Om meê soo wat te natten,
Biberon , bierebion sta bij !
Maer kan ik maer d e vaankan v a t t e n ,
Maatje, vraatje, ‘t baatje, ‘k laatje vaatje vrij.
P. C. HOOFT.

‘t Vers klinkt niet bizonder Hooftiaans; maar -

B. H.
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Mr. ADRIAAN VAN DER MINDEN.
In het op staatkundig gebied merkwaardig strooibillet van 1747,
waarvan mededeeling werd gedaan in ,,De Navorscher”, 1901, aflev. 5,
wordt onder andere personen uit dien tijd ook een voorvader van
mij ondergeteekende genoemd, van wien in dat stuk wordt getuigd,
,,van der Mieden is een goet Christen en een vroom patriot, door
,,hem sal de justitie staande blijven, God zegene hem.”
De redactie teekende bij die mededeeling aan dat die persoon zou
zijn geweest A. van der Mieden, Schepen en Raad te Alkmaar.
Ik meen echter te mogen doen opmerken dat wel van 17 17 tot
het einde van de 180 eeuw steeds heeren v. d. M. Burgemeesters
of Raden te Alkmaar zijn geweest, doch dat de bij het billet bedoelde persoon was Mr. Adriaan van der Mieden, Heer van Opmeer,
Raad en later President van het Hof van Holland, Zeeland en
Westfriesland. 1)
Bij deze opheldering schijnt het mij niet misplaatst eens de aandacht te vestigen op dien persoon, welke zeer in aanzien stond
bij het Hof van den Stadhouder en om vooral ook onder die aandacht te brengen de zeer vele brieven, die op enkele na, welke
ik op een veiling heb mogen inkoopen, sedert zeker wel een zestigtal
jaren liggen te rusten in het Huisarchief der Koningin.
In 1834, en alzoo in een tijd toen blijkbaar die brieven nog
niet naar gemelde rustplaats waren overgebracht, schreef J. van
Leeuwen, Griffier der Rechtbank te Leeuwarden, in de Kronijk
der geschiedenissen van de vrije Friezen ,,Uit eene verzameling van
,,eigenhandige en vertrouwelijke brieven van den Stadhouder ge1) Zie over hem: Gedenkschriften van Ct. J. van Hardenbroek (1747-87) uitgeg.
d o o r P r o f . Eramer. (Werken v. h. Hist. Genootsch.) Amsterd. 1901. Register
sparsim.
R ED.
1901,
38
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van de jaren 1734 tot 1747 aan zijn vriend en raadsman

,,den h e e r v a n d e r LMieden, Raadsheer in
,,mij goedgunstig door &Ir. J. Schonck, Raad
,,te ‘s Gravenhage medegedeeld, blijkt des
,,rakter. Ook is deze hoogst belangrijke
,,bevattende een aantal eigenhandige brieven

het Hof van Holland,
in het Hooggerechtshof
Vorsten uitnemend kacorrespondentie tevens
van Prinses Anna, den

,,Baron van Aijlva , den Hertog Lodewijk van Brunswijk, den opper,,stalmeester Grovestins, den Secretaris van Prinses Anna de Larreij
,,en anderen voor de geschiedenis van dierc tijd van hooge waarde”.
Ook Bilderdijk schijnt van die brieven inzage te hebben gehad,
toen hij in de ,,Ophelderingen en bijvoegselen” op het elfde deel
van zijne Geschiedenis des Vaderlands daarover aanteekent ,,Door
,,de goedheid van den letterlievenden Raadsheer in het Hoog,,gerechtshof te ‘s Gravenhage Mr. J. Schonck heb ik inzage gehad
,,van eene menigte meest eigenhandige brieven van Prins Willem IV
,,aan den Raadsheer Mr. 8. van der Mieden, beginnende Bath
,,30 Januari 1734 en loopende tot 22 December 1747 (waaronder
,,ook eenige korte van Prinses Anna). Deze brieven verspreiden
,,veel licht op den persoon van den Prins en verdienden wel eene
,,plaats in het Archief van het Koninklijk Huis”, terwijl die schrijver
op eene andere plaats aantoekent ,, Prins Willem IV zelf, voor zijne
,,verheffing teekende zijne brieven aan den Hollandschen Raadsheer
,,A. v a n d e r Mieden, of, als de brieven door een secretaris ge,,schreven waren, teekende de Prins eigenhandig er onder ,,zijn
,,onderdaenige en gehoorzaeme Dienaer”.
In t879 werd mij door de welwillendheid van den toenmaligen
Directeur van gemeld archief inzage van die correspondentie verschaft en heb ik alstoen opgemerkt dat niet alleen de bedoelde
brieven aanwezig waren, doch dat ook eene menigte brieven, door
v. d. M. zelf geschreven, aldaar werden bewaard.
Het zij mij vergund hier even aan te stippen dat ik bij die
inzage heb bevonden dat de Stadhouder zich toch niet altijd aan
de door Bilderdijk opgevallen en zeker tegenover een burger der
Republiek eenigszins bevreemdende onderteekening met ,,zijn onderdaenige en gehloorzaeme
Dienaer” hield, waar een zijner brieven
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met een ,,Totus tuus. Vale et me ama. Prince d’orange” besloten werd.
Het besluit nu, dat ik uit mijn betrekkelijk slechts kortstondig
bezoek aan dat Archief getrokken heb, is dat die zoo in het verborgen liggende correspondentie belangrijke stoffen bevat voor hem,
die zou willen ondernemen eene levensbeschrijving te leveren van
den Prins en dat, wanneer eenige openbaarmaking van die brieven
zou mogen geschieden en zeker niet het minst van de door Van
der Mieden geschrevene, zulks zeer ten goede zou komen aan eene
literatuur, die met betrekking tot de geschiedenis van ons vaderland
van dien tijd mag worden aangemerkt vrij arm te zijn.
MR. J. P. F. VAN DER MIEDEN VAN OPMEER,

Een geniaal sterrekundige. - In ,,De Navorscher”, aflev.
í’/8 worden door den ,,Nederl. Bond van Horlogemakers” inlichtingen gevraagd omtrent eenige daarbij genoemde horlogemakers,
en zulks ten behoeve van het in wording zijnde ,,Museum van
Tijdmeetkunde”.
Omtrent die personen geene inlichtingen kunnende geven, acht
ik het evenwel niet van belang ontbloot de aandacht te vestigen
op een voor enkele jaren op Wieringen overleden merkwaardigen
man, die met recht een ,,genie” genoemd mag worden. Zijn naam
is Jan Mekken, zich noemende ,,Astronomisch en natuurkundig
uurwerkmaker”. Mekken genoot in zijn jeugd nagenoeg geen onderwis en kon slechts zeer gebrekkig schrijven, toen hij op jongen
leeftijd als schaapherder fungeerde. Op heldere avonden den
sterrenhemel aanschouwende, kwam de begeerte bij hem op daarvan
meer te weten. Ter bereiking van dit doel, begeeft hij zich naar
Amsterdam en koopt op een boekenuitstalling een in het Fransch
geschreven werk over de sterrekunde.
Dat hij die taal niet verstaat, is geen bezwaar. In een kort
tijdsverloop maakt hij het Fransch zich eigen en is in staat het
boek te bestudeeren, en wel met zooveel succes, dat hij weldra in
staat is allerlei, zelfs de meest ingewikkelde sterrekundige berekeningen te maken. Het merkwaardige hierbij is dat deze
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berekeningen niet werden verricht op de gewone, door de mannen
van het vak gebezigde wijze, doch naar een door hem zelf uitgedachte methode, die, hoewel omslachtiger, toch tot het gewenschte
doel leidde.
In de geleerde wereld was Mekken geen onbekende. Herhaaldelijk
ontving hij bezoeken van binnen- en buitenlandsche geleerden, uit
verschillende landen herkomstig, waaronder professor van Hengel,
die deze bezoeken vaak herhaalde.
Wat had er van dezen man kunnen worden indien de geleerde heeren
hun belangstelling een weinig verder uitbreidende, Mekken in de
gelegenheid haclden gesteld een academische opleiding te genieten !
Het was in het jaar 1856 dat wijlen mijn broeder, als waarnemend Rijksontvanger tijdelijk op Wieringen verblijf houdende,
met hem kennis maakte. Mekken was toen bezig met de vervaardiging van een een planetarium. Zijne werkplaats was ontoegankelijk en zelfs beschermd voor de blikken van buiten, der
eenvoudige Wieringers , als voorbehoedmaatregel tegen het vernielen
van zijn werk, want algemeen heerschte de meening dat hij met
den duivel omging.
Een achttal jaren geleden had ik gelegenheid Mekken te ontmoeten, tijdens een kort bezoek dat ik aan Wieringen bracht.
In weerwil van zijn eenvoudige kleeding, gaven zijn persoonlijkheid en gesprekken, reeds terstond den indruk van een buitengewoon man. Op mijn vraag naar het planetarium ontving ik
ten antwoord dat het onvoltooid was gebleven en ingepakt op den
zolder lag. Financieele moeilijkheclen, veroorzaakt door de vervolging van een hem vijandig gezind notaris - naar ik meen belette de voltooing. Hij deelde mij verder mee langen tijd als
tolk bij Engelsche familien, geheel Europa doorreisd te hebben.
Belangstellenden kunnen op Wieringen zeker alle mogelijke
inlichtingen omtrent dezen merkwaardigen man erlangen.
Wellicht is er gelegenheicl
om het onvoltooide Planetarium voor
h e t ,,Museum van tijdmeetkunde” aan te koopen. Het zou daar
zeker op zijn plaats en voor ondergang bewaard zijn.

Den Haag.

C.

TH. IL

ENGELEN.
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Evernrd van Someren. - Het Biografisch Woordenboek van
AA, v. HARDERWIJK en SCHOTEL wijdt een tamelijk uitvoerig
artikel aan EVERARD VAN SOMEREN, wiens optreden als proponent

v.

D.

te Rotterdam in 1674 heel wat beweging veroorzaakte. Aan het
slot van dit artikel wordt gezegd, dat hij den 21 November 1675
als student in de medicijnen te Leiden werd ingeschreven en aldaar
waarschijnlijk den 14 Mei 1678 is overleden. Ook bij SEPP, Geschiedkundige Nasporingen, 11 186, lezen wij : ,,Zoo ik meen, is
hij 14 Mei 1678 overleden”, en zich beroepende op de mededeeling van jhr. RAMMELMAN
ELZEVIER, dat volgens de doopboeken
toen een dr. E. VAN SOMEREN gestorven is, voegt de schrijver
hierbij : ,,Daar een Med. Dr. E. VAN SOMEREN later niet bekend is
geworden, waag ik de gissing, dat met den naam op het Doodboek de student EVERARD is bedoeld.”
Die gissing lag waarlijk voor de hand, maar niettemin acht ik
aannemelijker deze, dat de doctor en de student verwante naamgenooten waren, en dat de laatste in de jaren 1682-1707 eerst
als conrector, daarna als rector der latijnsche scholen te Alkmaar
heeft geleefd.
De vroedschap dezer stad benoemde hem (in de resolutiën do- minus en te Rotterdam woonachtig genoemd) den 4 April 1682
tot conrector, op het oude tractement van f 500 en f 150 voor
huishuur, aan burgemeesteren overlatende met hem te accordeeren
aangaande het buitengewoon salaris van f 100, den 2 Maart 1671
aan mr. JACOBUS ZURENDONCQ toegekend. Hij heeft zich daarop
niet laten afdingen, maar het, blijkens de thesauriers-rekeningen ,
ten volle genoten In 1683 huwde hij met HENDRIKJE DE VISSCHER,
jonge dochter van en te Rotterdam; in de aanteekening
zijner ondertrouw, op den 4 Maart, wordt hij med. doctor geheeten.
Toen de vroedschap den 25 April 1693 den rector VESALIUS
MOBACHIUS,
die voor zijn verzwakt gestel te Groningen beterschap
dacht te vinden, het verzocht ontslag verleende, besloot zij voor
de openvallende plaats regard te slaan op VAN SOMEREN, indien
zich geen bekwamer sollicitanten opdeden, De keuze viel den
10 Juni evenwel op MONQUERIS,
rector te Leeuwarden, mits deze
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een aannemelijken kostprijs voor leerlingen zou opgeven. De benoemde besloot echter te Leeuwarden te blijven, waar hij medecurator was en geene kostleerlingen behoefde te houden.
Nadat nog BERNARDUS ZIJTSMA, rector te Zaltbommel, zijn dienst
had aangeboden, ging men den 18 Juli tot eene nieuwe benoeming
over en werd VAN SOMEREN verkozen. De conditië,n, den 21 met
hem getroffen, waren de volgende : hij zou niets vorderen voor de
tijdelijke waarneming van het rectoraat, tot een redelijken prijs
convictores aannemen, nevens vrije woning genieten f 600 voor gewoon en f 250 voor buitengewoon salaris (alzoo te zamen f 850,
d. i. f 50 minder dan zijn voorganger), integaan met St. Jacob;
zich geheel aan het rectoraat wijden en de visites als med. doctor
menageeren ten uiterste tot de vrienden, en waar hij zich, behoudens eer en noodzakelijkheid, niet zou kunnen dispenseeren. Zijn
mededinger ZIJTSMA liet zich in de volgende maand winnen voor
het conrectoraat.
In 1694 hertrouwde hij (ondertrouw 26 September) met GEERTRUIDA VAN SCHIJNDELEN, weduwe te Rotterdam.
Zij bezat daar
2 huizen, het een op den hoek van Lombardstraat en Meent, het
andere aan de westzijde van de Delftsche vaart, en overleed aldaar, op reis zijnde, onverwacht in 1704, denkelijk in November.
De beide huwelijken van VAN SOMEREN zijn kinderloos gebleven,
althans de alkmaarsche doopboeken der hervormde gemeente noemen hem niet.
Onder zijn rectoraat telden de 5 klassen der school in het najaar van 1693 65, in ‘94 gemiddeld 57, in ‘95 45lfi, in ‘96 48,
in ‘97 411/,, in ‘98 401f,, in ‘99 44, in 1700 43, in 1701 42,
in 1702 40, in 1703 301/,, in 1704 281/,, in 1705 32, in 1706
371/, en in het voorjaar van 1707 43 leerlingen. De daling van
het aantal in den aanvang was misschien te wijten aan het volgen
van MO-BACHNJS
naar Groningen door eenige kostleerlingen. Van
bloei der school getuigen de medegedeelde cijfers niet, en in 1708
werd dan ook door de vroedschap besloten, het aantal docenten
van 5 op 4 terug te brengen. Maar VAN SOMEREN was toen reeds niet
meer aan deze instelling verbonden. De vroedschap had hem den
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11 Mei 1707 het door hem ter burgemeesterskamer verzocht ontslag verleend. Wat den man - de student van 1664 en 1~675
kon ’ toen 62 of 63 jaren tellen - bewogen heeft tot zijne aanvraag, is mij niet bekend ; van bijzondere gevoelens in het godsdienstige vind ik hier niets aangeteekend. ‘t Kan zijn, dat hij van
de theologie afscheid heeft genomen - en hij had er alle reden
voor - toen hij zich tot de studie der medicijnen begaf.
Of en waar VAN SOMEREN na het verlaten zijner betrekking te
.Alkmaar nog een rol gespeeld heeft, is mij niet gebleken.
Neemt men nu in aa.nmerking, dat de proponent en med. student
v. S. van het Biogr. Woordenboek te Rotterdam in schooldienst is
geweest, dat onze alkmaarsche rector ,,dominus” en med. doctor
was, van Rotterdam herwaarts kwam en zijne beide vrouwen aldaar
heeft gevonden, dan zal men de gissing niet gewaagd achten, dat
beiden dezelfde persoon waren.
*
C. W. BRUINVIS.

Universeele Broederschap. - In ,,Het Nieuws van den Dag”
van 17 Jan. 1901, 4de blad, blz. 13, leest men van deze vereeniging, die 16 Jan. 1901 te Groningen haar 259jarig bestaan feestelijk
vierde. Een beknopt verslag van de wijsbegeerte (sic) dezer broederschap en van het werk harer organisatie, werd bij die gelegenheid gegeven. H. P. Blavatsky ving in 1875 dit werk aan, en
William Q. Judge zette het voort. De na de mededeeling van het
verslag gehouden openbare receptie werd opgeluisterd door eene uitvoering van de Jongens-Broederschap club. Wat is hiervan? En
wat beöogt deze Vereeniging ?
JAC. 8,
en

Verschenen is de brochure: CTniverseeIe
broederschap. Haar afdeelingen , methodes
doel. Internat. Hoofdkwartier Point Loma, San Diego, Californië 1901. Daarin

wordt genoemd als ,,Leidsvrouw en OfGcieel Hoofd” Katherine Tingley te New-York.
,,De IJ. B. organisatie is het resultaat vau een poging, die vele jaren geleden begonnen
,,is om de menschen tot een verwezenlijking te brengen van hunne volstrekte broeder,,schap als feit in de natuur; om te vergeestelijken, en aldus tot zijn ware macht en
,,waardigheid te verheffen het steeds groeiende intellect van de eeuw; om de gedachte
,;vrij te maken van *de begrenzingen der materialistische wetenschap en op die wijze
,,overal de bijna gestorven hoop in het hoogere doel van het leven en de verflauwende
,,energie

in het zoeken naar de waarheid wederom op te wekken.” De Theosophical

-
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opgericht door ‘de hierboven genoemde personen, was de eerste vorm der

later breeder
ontwikkelde organisatie, waarvan thans de T. S. de Letterk. afdeeli3g
vormt. De Broederschap heeft afdeelingen, of loges in bijna alle landen, en vele
takken van wijsgeerige, soaiale en godsdienstige werkzaamheid.

R ED.

Tuchthuis te Amsterdam. - In mijn bezit zijn 5 gekleurde
teekeningen , voorstellende : 1. De groote Plaats in het Tuchthuis
te Amsterdam (Mannenzijde). 2. De secrete Plaats in het Tuchthuis
te, Amsterdam (Vrouwenzijde). 3. De Binnen Moolen van het Tuchthuis te Amsteldam. 4. De Buiten Moolen van het Tuchthuis te
Amsteldam en 5. De Nieuwe Moolen van het Tuchthuis te Amsteldam.
Een der teekeningen drasgt het volgende onderschrift: ,,Na ‘t Leven
getek. door J. C. de Visser 1803”. De ,,Binnen Moolen” bevondt
zich op het terrein aan de Binnen-Amstel, waar thans het CircusCarré is gevestigd; de ,,Buiten Moolen” aan de Wetering dicht bij
het Polderhuis. Weet iemand mij ook te zeggen waar de ,,Nieuwe
Mooien” stond ?
Amsterdam.
J. D. KETELAAR.
Peter de Groote in Vlissingen. - In Nav. XIV, p. 138, wordt
van een handschrift gesproken waarin de komst van Tsaar Peter
in Vlissingen, April 1716 beschreven wordt, welk Hs. in het bezit
was van den schrijver. Leeft die bezitter nog? Zoo ja, zou het
niet mogelijk zijn met hem in briefwisseling te treden? Wanneer hij
mocht zijn overleden, zal misschien een zijner erven dit Hs. bezitten.
MARTINUX.

Collectie Heldewier. - Jhr. Mr. M. J. L. J. H. A. Heldewier,
gezant bij het Italiaansche hof, bezat in 1871 eene belangrijke collectie handschriften, waaruit Dr. Campbell in den Ned. Spectator
van dat jaar een achttal brieven mededeelde. De verzameling bevatte nog vele -brieven en stukken, door leden van ons vorstenhuis
geschreven en onderteekend , alsmede eene vrij volledige reeks van
autographen, door onze staatslieden en zeehelden van de lGie en 17e
eeuw nagelaten. Weet iemand ook of die collectie nog bestaat,
of anders waar zij gebleven is ?
H. C. ROGGE.
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Kwakel. - Bij Uithoorn wordt een nabij liggende buurt Kwakel
genoemd ; ook bestaat er een kleine teekening van een gezicht
buiten Amsterdam waarvan het onderschrift melding maakt van een
Kwakel. Wat is de beteekenis van dit woord, bestaat er een soort
brug aldus genoemd - zooals bijv. vonder?
Aan de middeneeuwsche beteekenis, bij Oudemans vermeld, van
een verkeer- of trictacspel, valt hier niet te denken. Eerder misschien aan den kwartel of quakkel, quakkelaar = vogelaar.
V.

Menschensmeer. - In een brief, ik meen, uit de 17d@ eeuw ,
schreef een Medicus, dat hij aan de Regenten van ‘t Gasthuis te
Leiden ten gescheake aanbood ,,een potteken menschensmeer”.
Wat was dat? En tot welk medisch gebruik diende dat?
E. LA URILLARD.

GESLACHT-

GENEALOGISCHE

EN

AANGAANDE

MOOR

WAPENKUNDE.

HERALDISCHE

HOLLANDSCHE

DOOR

DE

EN

M R. F. H.

FAMILIEN
DE

AANTEEKENINGEN
TE

CE Y L O N

Vos. 1).

(XLVIII, 643).

Pieter de Moor, tr. te Colombo 12 Juli 1705 Johannes Obrak
(wellicht d. v. Arent Obrak van Amsterdam). Bij wie:
1. Engelbert (volgt).
11. Johanna, ged. te Colombo 11 Maart 1708.
111. Aardt, (Arent Pietersz) volgt.
IV. Reynier, ged. te Colombo 19 Jan. 1716.
V. Maria Margareta, ged. te Galle 5 Aug. 1718, tr. te Colombo 30 Mei 1734 Raimond Buyk van Batavia Opperhoofd te Baticalo.
VI. Gertruida, ged. te Galle 25 Dec. 1720, tr. te Colombo
24 Nov. 1743 Jonas Orelius van Carlskrona (Zweden)
Equipagie-meester O.-I. C. te ‘Colombo.
VIL Catherina, ged. te Galle 27 Dec. 1722, tr. te Colombo
28 Juli 1748, Willem Visser van Amsterdam, Onderkoopman O.-I. C.
VIII. Pieter Wilhelmina, ged. te Colombo 22 Sept. 1726.
Engelbert de Moor, Boekhouder O.-I. C., ged. te Colombo 11 Apr.
1706, tr. (1) te Colombo 30 Sept. 1731 Plantina van de Rondewerken, ged. te Colombo 3 Febr. 169 1, d. v. Christiaan van
de Rondewerken, Garnizoen-schrijver O.-I. C. en van Plantina
Pleger. Bij wie:
1) Vervolg van Nav. LI, bl. 547.
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(1) Gerrit Joan, ged. te Colombo 24 Aug. 1732, 2de Pakhuismeester O.-I. C. te Galle, tr. te Colombo 29 Oct 1758 Johanna
Elizabeth Strobach van Amsterdam.
(2) Joost Pieter, ged. te Colombo 31 Jan. 1734.
(3) Arent Engelbert, ged. te Colombo 9 Sept. 1736.
(4) Engelberta Plantina, ged. te Colombo 30 Apr. 1741, tr. te
Colombo 30 Oct. 1757 Johannes van den Broeck van Colombo, Boekhouder O.-I. C.
Engelbert de Moor, tr. (2) te Colombo 19 Sept. 1756 Anna van
Geyzel, wed. v. Jochem Ertman Swalbe, Onderkoopman O.-I. C,
Aardt (Arent Pieterz) de Moor, ged. te Colombo 18 Jan. 1711 ,
Fiskaal te Galle, tr. Agnita Maria Bierens. Bij wie:
(1) Pieter Arent.
(2) Gatherina Johanna, ged. te Colombo 20 Sept. 1739.
(3) Anna Cecilia, ged. te Galle 13 Nov. 1740, tr. te Colombo
21 Aug. 1757 Dirk Joan Potken van Colombo, Onderkoopman O.-I. C.
(4) Dirk Jacob, ged. te Galle 2 Sept. 1742, tr. te Colombo 10
Maart 1776 Adriana Cornelia van Buuren van Jaffna,
MOOR.
Sigismundus Moor van Villach (Oostenrijk) tr. (1) te Colombo
1670 Dominga Suarus van Colombo. Bij wie:
1. Sigismundus , ged. te Colombo 12 Nov. 1671, tr. aldaar
Elizabeth de Wandel, ged. te Colombo 5 Bug. 1683 d. V.
Jan de Wandel en v. Maria Gerritsz. Bij wie:
1
(1) Sigismundus, ged. te Colombo 27 Mei 1701.
(2) Maria Jacomina, ged. te Colombo 15 Sept. 1715,
tr. (1) aldaar 3 Jan. 1738 Daniel Stephanus Cauzaius v. ‘s Gravenhage, Assistent O.-I. C. en (2) te
Colombo Juni 1741 Hubert Gerritsz v. Colombo, ged.
aldaar 13 Maart 1712, z v. Hendrik Gerritz, tomboschrijver en v. Gertruida Noppen&
11. Jan, ged. te Colombo 20 Aug. 1673.
Sigismundus Moor, tr. (2) te Colombo 29 Aug. 1677, Anna
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Coningh van Colombo, d. v. Claas Coningh van ‘s Gravenhage
en van Anna de Rosa. Bij wie:
111. Maria, ged. te Colombo 4 Nov. 1683.
IV. Nicolaas, ged. te Colombo Aug. 1685, Vrijburger O.-I. C.,
tr. te Colombo 20 Oct. 1709 Sophia Giethoorn, ged. te
Colombo 20 Mei 1696, d. v. Hermanus Albertsz Giethoorn
en van Maria Berenstraat.
V. Christina, ged. te Colombo 24 Juni 1688.
HALS.

Jacob Hals van Amsterdam, Kapitein der Burgerij te Colombo ,
geb. 6 Mei 1668, j- te Colombo 22 Febr. 1735 (Lap. Zeyl.
21) tr. (1) te Colombo 19 Febr. 1696 Dominga Suarus van
Colombo. Bij wie:
Elizabeth, geb. te Colombo 20 Aug. 1701, ged. aldaar 4 Sept.
1701, t te Galle 28 Dec. 1732, tr. 22 Juli 1718 Daniel Overbeek:, Gouverneur van Ceylon’ (Lap. 240).
HOFLAND.

A.

Gerrit Hofland van Amsterdam, Assistent O.-I. C., tr. te Colombo 1 Dec. 1680 Wilhelmina Cloppenburg van Zwoll.
B. Govert Gerritsz Hofland van
Amsterdam,
V.~ ~. . . tr. (1) te Colombo
_ ..-“e.be~
13 Juli 1681 Philippa du Pree van Colombo en (2) te Colombo 21 Febr. 1706 Maria de Silva.
C. Pieter Hofland van Colombo tr. (1) aldaar 4 Dec. 1707
Anna Gevertsz v. Colombo. Bij wie:
1. Gerrit, Assistent O.-I. C., ged. te Colombo 28 Apr.
1709, tr. aldaar 11 Nov. 1736 Cecilia de Wolf van
Jaffna. Bij wie:
(1) Gerrit, geb. te Colombo 9 Febr., ged. 16 Febr. 1738.
(2) Anna Isabella , ged. te Colombo 7 Febr. 1740.
(3) Pieter Bernardus , ged. te Colombo 11 Nov. 1742,
tr. aldaar 10 Febr. 1765lFrancina Eijmans van
Colombo.
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11.

Pieter, ged. te Colombo 7 Dec. 1710, tr. (2) 16 Nov. 1732
Thomasia Bello v. Galle. Bij wie :
(1) Carel, ged. te Colombo 29 Nov. 1733.
(2) Petronella, ged. te Colombo 17 Juli 1735.
Pieter, tr. (3) Ambrosessa Ferdinando. Bij wie:
(3) Pieter, ged. te Galle 21 Oct. 1739.
111. Johannes, Jong-chirurg@ O.-I. C., ged. te Colombo Juli
17 13, tr. aldaar 10 Oct. 1735 Maria Vendevogel van Tutucorin. Bij wie:
Gertruida Johanna, ged. te Colombo 30 Dec. 1736.
IV. Gabriel, ged. te Colombo 31 Oct. 1717, tr. (1) te Colombo
31 Jan. 1740 Francina Lourensz van Colombo ; (2) aldaar
15 Mei 1746 Johanna Caspersz van Colombo ; (3) aldaar
1 Nov. 1761 Francine Aletta Wijnroos van Colombo.
v . Arnout, ged. te Colombo 2 Juni 1720.
Pieter Hofland, tr. (2) te Colombo 10 Oct. 1723 Susanna
Gansevanger van Colombo. Bij wie:
Vl. Cornelis, ged. te Colombo 29 Oct. 1724.
VII. Daniel, geEL. te Colombo 16 Juni 1726.
VIII. Willem, ged. te Colombo 29 Aug. 1728.
IS. Angela Petronella, ged. te Colombo 3 Jan. 1730.
D. Maria Louisa Hofland van Negombo . tr. (1) Joan de Wilde,
Vaandrig O.-I. C. ; (2) 8 Oct. 1730 Anthony de VO S van
Amsterdam.
E. Thomas Gerrardus Hofland van Colombo, ASsistent O.-I. C.
tr. (1) te Colombo 10 Sept. 1780 Judith Recourt de la
Chaume van Colombo.
F. Maria Caroline Hofland, geb. 1783, j- te Colombo 30 Juni
1835, tr. Johan Petrus Mattheus Ehrardt van Langenzaltz,
Predikant, wedr v. Anthonetta ‘Maria Theodora Deijbert.
MOENS.

Adriaan Moens v. Middelburg, Hoofd-Administrateur te Colombo,
f te Batavia 12 Oct. 1792, tr. (1) te Colombo 4 Maart 1759,
Susanna Adriana Potken, wed. Wirmelskircker. Bij wie:
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1. Petronella Adriana 9 geb. te Colombo 30 Apr. 1760, f- aldaar
14 Sept. 1761.
2. Johannes Godefredus, geb. te Colombo 7 Mei 1761, j- aldaar
9 Dec. 1761.
Adriaan Moens , tr. (2) 22 Mei 1763, Sara Maria Raket van
Jaffna, waarschijnlijk d. v. Jan Helfrig Raket en Magdalena
Swinnas. Bij wie:
3. Petronella Magdalena, geb. te Colombo 11 Febr. 1764.
4. Adriana Maria, geb. te Colombo 25 Apr. 1765, -f- aldaar
3 Mei 1765.
5. Pieter Josias, geb. te Colombo 15 Apr. 1766, -/- 12 Febr. 1841.
6. Jacobus Mattheus, geb. te Colombo 19 Febr. 1768.
Adriaan Moens, tr. (3) te Colombo 2 Sept. 1770, Helena Metternach, geb. te Maassluis 15 Sept. 17 17, wed. v. Pieter
Blanckert , geb. te Colombo 1723, z. v. Dirk Blanckert v.
Rotterdam,
Kapitein der Burgerij te Colombo en van Rachel
Versels van Leeuwarden, wed. v. Moses Herman, Predikant.
Het wapen Moens is : De gu. au chev. d’or , acc. de trois trèfles
d’arg.
Het wapen Raket is: D’arq. à la croix engr. de sa. acc. aux 1
et 4 d’une massacre de cerf du même.
(Lapidarium Zeylanicum. 17. 27.)
RAKET.

Jan Helfrig Raket, Opperhoofd te Manaar 1743, tr. Magdalena
Swinnas, geb. 1 Aug. 1705, + t e Manaar 21 Oct. 1744. Zij
waren waarsch$líjk de ouders van :
1. Sara Maria, geb. te Jaffna 13 Mei 1734, T te Colombo
2 Apr. 1768, tr. Adriaan Moens.
2. Bartholomeus Jacobus (volgt).
3. Isaak A d r i a n u s .
4. Elias.
5. Daniel, geb. te Jaffna, Boekhouder O.-I. C., tr. te Colombo
20 Juni 1773, Esther Elizabeth van Breen.
6. Mattheus Petrus.

GESLACH!l!-

571

EN WAPENKUNDE.

Bartholomeus Jacobus, Commandeur te Jaffoa, tr. aldaar 23 Jan.
1’785, Susanna Elizabeth Mooyaart, geb. 29 Oct. 1750. Bij wie:
1 . Johan Robert’, tr. te Colombo 24 Juli 1803, Helena Petronella Francken van Colombo.
2. Mattheus Petrus, geb. te Jaffna, t te Batavia 1823, tr. (1) 23
Sept. 1807, Johanna Elizabeth Mooyaart, geb. 17 Nov. 1791,
-f 15 Dec. 1813. Bij wie :
(a) Magdalena, geb. 31 Dec. 1809.
(b) Bartholomeus Jacobus , geb. 25 Apr. 1810.
( c ) Elias, geb. 11 Juni 18 12.
(d) Jan Helfrig, geb. 13 Nov. 1813.
VAN

TEPLINGEN.

Christiaan van Teylingeo, Gouverneur v. Negapatnam , tr. Magdalena Wilhelmina Hester Kleybert, geb. 29 Aug. 1740, d. v.
Johannes Christoffel Kleybert van Schweinfurt, Dissave v. Jaffna,
geb. 4 Maart 1697, -t 7 Jan. 1745 en v. Hester Agatha
Woutersz. Bij wie:
Theodorus, Hoofd der Mahabadde O.-I. C., tr. Elizabeth Cornelia
Schreuder (wellicht d. v. Carel Frederik Schreuder, Dissave
van Jaffna). Bij wie:
Christina Wilhelmina Elizabeth, geb. te Jaffna 1792, + 13 Apr.
1819, tr. te Batavia 8 Nov. 1807, Frans Verster, ~Fiskaal
Batavia, geb. 11 Aug. 1785, j- te Batavia 4 Dec. 1811.
(Wordt vervolgd.)
Hoog-Kien.

Herman Cornelis de Witt
geb. 1728, getr. 7 April 1761
met Magdalena Cornelia Buck.

,

I
Maria de Witt,
getr. met mr. Herman Pieter de Hoog
te Dordrecht, lid van de Staten van Holland.

’
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Marinus Hoog, minister (predikant) of
Schoonhoven

1
John Hoog, magistrate
of Rotterdam.
/------F-~
Mr. Marinus Hoog
Old-Burgomr o f
Rotterdam.

---------.

Thomas Hoog
j- te Rotterdam

Mr. Herman Hoog

28 Nov. 1829
(two children).

Lsaac Marius Jacob, only
son; minister of Barneveld.
,,Mr. Alexander Petrie died 1662. To him succeded Mr. J o h n
Hog or Hoog.
For 3 generations, Mr. Hoog’s paternal ancestors had been respectable ministers of the Church of Scotland. His father, the Rev.

Thomas Hoog, of the united parishes of Larbert and Dunipace,
was married to Marjory Mwray , the niece of Sir John Mwray
of Philiphaugh.
Thomas was born at the manse of Larbert , Aug. 1655. On the
1 April 1679, he arrived at Rotterdam.
Whilst holding this office he married a respectable Dutch lady,
Mrs, Johanna van Strijen , widow of a Mr. Broedelet. Upon the 27
Sept. 1689, he was formally invested and introduced as successor
of Mr. Thomas Sinclair at Delft, by his uncle Mr. John Hoog
emer. Minister of S. C. at Rotterdam, - 1694 Febr. min. at.
Campvere , - 1699 Min. at Rotterdam. He died 1723, 6 Jan.
Had 7 Children, viz:

Martha Marjory , - married to Mr. William
and died at Edinburgh, Dec. 1755.

Scott

of Rotterd.,

Marinus, born at Delft, 8 April 1690. Died emer. min., of
Schoonhoven, 21 January 1766.
Thomas and James who died young.
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John, born at Campvere, 10 Jan. 1697. Minister of Brouwershaven; died 15 Oct. 1726.
William b o r n 2 8 March, 1699, a merchant, and long an
active membre of the Scottish Consistory at Rotterdam, died 13
July 1768.
Cornetius, born $1 August 1701, minister of Ooltgensplaat in
Over-Flakkee , died 30 Oct. 1739.
Doet. James Hoog, grandson of the Rev. Thomas Hoog, died
at Rotterdam 19 July 1763.
Marinus Hoog, Advocate, many years burgomr. of Rotterdam,
great grandson of Thomas 11oog”. (Stephen, History of the Scottisch church ,) Rotterdam. Edinb. 1833.
Mijne moeder Anna Maria Kien trok jaarlgks eene kleine rente
uit eene tontine, ik geloof ingesteld door een de Hoog. Zou een
der lezers van de Nav. dit kunnen ophelderen?
St. Petersburg.
MR. ROBERT C. ERMERINS.

Boden en Poullc. - In Nav. XXX (anno 1080) p. 584 wordt
gesproken van ,,François Boele of Poulle, in 1720 secretaris aan
de Kaap en diens broer (zoon) David Boele.”
Van dezen François en David wordt het wapen gevraagd.
In Nav. XXXI p. 236 wordt gesproken van het ,,bekende” wapen
van Poulle, zonder verdere opgaaf. Nav. 1X, p. 190 zegt: ,,van
Poulle” voerde: in zilver een dwarsbalk van blauw met eene hen
van zwart in schildvoet, terwijl Nav. XXXVI p. 59 opgeeft: Poulle,
in zilver een dwarsbalk van blauw (zonder de hen).
David voerde evenwel: in blauw een gouden gebogen dwarsbalk,
boven vergezeld van drie gouden gestengelde korenaren, rustende
op den balk en van onder een zilveren zespuntige ster.
Voorts werd David in officieele stukken steeds Boelen genoemd
en teekende ook in brieven en stukken nimmer Boele maar
Boelen.
Daar David in 1720 werd geboren en François’ echtgenoote vóór
1730 hertrouwde met Ds Krone (Zie Nav. XxX), zoo zijn François
en David waarschijnlijk geen broers. Zoon van François is David
nog veel minder. Immers zijne ouders waren MattbGs Boelen en
1901,
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Anna Boeuscham of Bouchams (misschien Beauchamps?). Wellicht
was David ,,broeders zoon” van François.
David (1720-1770) had een vollen broeder: Johannes (17 101791) gehuwd met Alida Cornelia van den Broek.
Grootouders van Johannes waren misschien Matthijs Janszoon
Boelen en . . . . . de Raedt.
Nergens noemde een lid der familie Boelen zich Boele of Poulle ;
zoover mij ten minste bekend is.
Zou iemand mij nu inlichtingen kunnen verschaffen over die
familie Boelen ? De familie was in de 18de eeuw Luthersch en
woonachtig in Amsterdam. Zoo werd Johannes Boelen (zie boven)
gedoopt 29 Mei cloor DS Dominicus, een Luthersch predikant te
Amsterdam.
Evenzoo was David Luthersch. Of de familie vóór
1710 reeds tot die gemeente behoorde is mij onbekend.
Ook zoude ik bv. gaarne antwoord hebben op de vraag of
Matthijs Boelen en Anna Boeuscham nog meer kinderen hadden
dan David (geb. 1720) -en Johannes (geb. 1710).
Verder of de doopgetuigen van Johannes Boelen, n. 1. Jan Boelen
en Helena van Sesperen echtgenooten waren? Of Jan Boelen een
broer was Matthijs? (Wel is mij bekend dat in 1716 zekere weduwe Jan Boelen aan DB Waaker bij eene collecte voor een nieuw
orgel in de Luth. kerk te Amsterdam f 25.- gaf.)
Dan zou ik gaarne willen weten hoe en of deze familie Boelen
met andere families van dien naam was geparenteerd ;
en eindelijk het in Nav. XXX beweerde verband tusschen de
families Boelen en Poulle ?
Zoo iemand mij inlichtingen kan verstrekken, houd ik mij ten
zeerste aanbevolen.

V. N.

Geslacht van der Meer. - In De Nav. 1597, bl. 486, vind
ik vermeld: Quirina van der Meer huwde met Hendrik Joostenzn
ex Maria van der Stryp of Margaretha Knobbert.
In mijn bezit is een gedeeltelijke genealogie Knobbert ; het zijn
aanteekeningen , die dateeren uit de 16e eeuw en door de personen
zelf opgeteekend zijn. Ik vind hierin nu de volgende aanteeke-
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ning , waaruit zoude kunnen blijken, òf dat Margaretha Knobbert
niet was gehuwd met Joosten .Hendrikzn, òf dat er in dien t;jd te
Delft twee Margaretha’s Knobbert waren, van wie de eene gehuwd
was met Hendrik Joostensn, en de andere met Joosten Hendrikszn.
,,Anno 1552 den 13 July starf onse suster grietge Duyst (lees:
,,Knobbert), getrout wesende ontrent een jaer met Hendrick Joos,,ten Leyt begraven in vaders graf inde nieuwe kerck (te Delft.)
,,Godt zy haer zijlen genadich Amen”
De aanteekening is van Paulus van Beresteyn, die gehuwd was
met de zuster van Grietje (Margaretha) nl. Volckje (Volckera)
Claesd’ Knobbert.
Grietje Knobbert was een dochter van Claes Adriaenzn Knobbert
en Marietje Duyst en was geboren 14 Dec. 1562:
I
,,Anno 1562 den 14 decembri ontrent seven ure voor noene
,,werde geboren grietge Claes waren getuyghen grietge Duyst ,
,,tryntje Cornelis ende Adriaen Tijck.” MR. E VAN BERESTEYN.
Scheveningen.
Wapen Bangemnn? - Is de veronderstelling juist, dat het
hierna beschreven wapen van de familie Bangeman is? Te weten:
coupé; 1’ partie supérieure : tranché, & dextre d’azur à trois étoiles, à sinistre d’or au bras armé d’un glaive; 2’ partie inférieure,
d’argent à deux pals d’azur. - Kleuren en metalen aangegeven
voor zoover uit den zegelafdruk te zien is.
VAN HOEVELL.
Huize Spijkerbosch onder Olst.
Wernink. - Kan iemand ook inlicht.ingen geven omtrent de
ouders van Johanna Christinn Wernink ? (Weernink, Werninck).
Blijkens aanteekening in een familiebijbel is zij in 1725 te Nordhorn
geboren. De oude kerkelijke registers zijn aldaar vernietigd.
Toen zij in het laatst van 1761 huwde met Gabriel Weerman te
Delden, kreeg zij 20 Dec. van uit Leiden attestatie om te Delden
te trouwen, en 22 Maart 1761 had Christina Wernink, wonende
Steenschuur te Leiden, attestatie naar Ootmarsum gekregen. Meer
is te Leiden niet te vinden,
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Uit haar huwelijk werden geboren: Carel Johannes Weerman,
na een paar dagen overleden, en Lambertus Johannes Weerman.
Een Johannes Lambertus Wernink te Deventer, weduwnaar van
Catharina van Lil, huwde 5 Febr. 1750 aldaar Margaretha Hoeberink, weduwe van Casparus Koolhaas. Onder de nakomelingen
van deze komen herhaaldelijk de namen Lambertus en Johannes
voor. Vermoedelijk is Johanna Christina een zuster geweest van
gemelden Johannes Lambertus Wernink.
Onder de thans in Deventer, Oudshoorn
Wernink, bestaat eene familielijst, die echter
dan tot Ds. Willem Wernink, een in 1754,
huwelijk geboren, zoon van J. L. Wernink te

enz. levende familie
niet verder teruggaat
uit genoemd tweede
Deventer.

Evenwel zijn er van veel ouderen datum sporen van het geslacht
Wernink.
Blijkens het Renunc. boek van Deventer kocht op 24 Juni 1675
Berend Wernink van Peter van Anraed het ,,Suykerhuis” te Deventer.
Vorsterman v. Oyen gewaagt in zijn bekend Wapenboek (deel 1
bl. 335 noot) van een brief, in 1582 geschreven door Gerhard
Wernink van Reine.
De moeder van prof. Johannes Wesselus Westenberg te Bentheim
was Maria Elisabeth Wernink.
In Twente moet ergens eene erve Wernink of Weernink hebben
bestaan ; is bekend waar?
Wie verstrekt mij gegevens omtrent de ouders van Johanna
Christina Wernink 2

Den Haag.

MR. A. S. MIEDEMA.

Bootbeen (XXXIV, 209; XL1 , 362). - Hoe is het wapen dezer
familie? De inzender van eerstbedoeld stukje: in blauw een anker,
vergezeld van drie 2 en 1) leliën, rechts van een zwaard en links
van een beneden de knie afgesneden menschenbeen (blijkbaar het
bovenstuk, den dij en knie, de knie gebogen). Helmt.: eene lelie
tusschen eene vlucht. Hoe weet de inzender dat het veld blauw is?
Naar deze beschrijving is het wapen op den kwartierstaat-van
ïYez[rs in de nieuwste serie der ,,Kwartierstaten”. De figuren zijn
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er ongearceerd. De inzender van het andere stukje (dus Nav*
XLI, 362) beweert (hoe weet hij die tijdsbepaling ?) dat op een
tusschen 1’727 en 1717 gegraveerd cachet het veld ongearceerd is,
hetwelk zilver kan aanduiden. Ik vermoed, dat wij dit moeten
aannemen, niet zoo zeer omdat we anders hebben een rood been
op een blauw veld (want we krijgen nu metaal op metaal, dus
toch eene afwijking van den regel) dan wel om de volgende reden.
In het raadhuis te Tiel zijn twee decoratiedoeken van het Koopmansgild. Het eene heeft door regen of ,,schoonmaak”
geducht
geleden, zoodat de wapens, die er op voorkomen, niet ten volle
beschreven kunnen worden. Bij die wapens is dat van den procureur Rootbeen, die in het laatste kwart der 1% eeuw leefde.
De roode kleur van been en lelies, de gele kleur van het gevest
van het zwaard en de roede en witte kleuren van vlucht (heraldiek
rechts rood) en dekkleeden hebben goed standgehouden. Maar
kleurloos zijn : het veld, het lemmer van het zwaard en het anker.
De moet van dit laatste doet aan zwart denken. Aangezien vlucht
en dekkleeden rood en wit (= zilver) zijn, is ongetwijfeld het
schild zilver. Het feit, dat de in dit geval witte kleur van het
schild niet standhield, maar de witte kleur van vlucht, en dekkleeden wèl , is wellicht te verklaren uit de veronderstelling, dat
men het veld verzilverd heeft. Met dat zilveren veld heeft men
dan blijkbaar uitgewischt het zilveren lemmer van het zwaard en
het vermoedelijk zwarte anker. De overige kleuren zaten er te
stevig op en waren blijkbaar door de zilverlaag te veel in het doek
(in de stof) doorgedrongen om gemakkelijk verwijderd te kunnen
worden.
Curieus is, dat men hier een heel rood been ziet, althans een,
dat ver bowen de knie is afgesneden. Mogelijk is dit eene ,,verbetering” van genoemden procureur, die zoo’n stuk-been wellicht niet
smakelijk vond. Dit is m. i. althans eerder aan te nemen dan dat
de graveur van bovengenoemd cachet zich zoo sterk zou hebben
vergist.
Wat weet men van deze familie behalve wat op bovenbedoelden
kwartierstaat en in ‘t Algemeen Ned. F. blad 1 is te vinden ?
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Het tarief voor onderzoekingen in Tiel belette mij mijti voorgenomen onderzoek door te zetten. Indertijd noteerde ik: 1693, 2
Juli, huwt Marcelis Marcelisse R. met M,irike Aarts de Jongh ;
1695, mei, Adolf Janan R. met Melie Hendriks van de Water,
uit Opheusden ; 1698, Feb., Arien Janszn R. j. m. van Tiel, met
Mayken Dircx de Rlanck, j. d. vau Tiel en Cornelis R (wiens vrouw
niet staat opgegeven) liet (0. a.?) op 20 Mei 1686 doopen zijn
dochter Weyadje en op 11 maart 16E?& zijn zoon Hendrik. Verder
huwde Peter R, j. m. van Tiel 3 Mei 1707 met Jantje van Hattem
j. d. van Doodewaard.
De doop van dezen Peter is in de slecht
bijgehouden doopboeken van het laatste kwart der 17e eeuw niet
te vinden. Ook staat hij niet op de lidm. lijst. Zijne kinderen
gingen naar Dordrecht en huwden daar.
0.
H. J. S.

Bloemendael. - Volgens aanteekeningen in de ,,Inventaris van
Syner Genade Juwelen, verguld toppen, schalen, ende oueruergult
siluer” - een boek in perkament, dat berust in H. M. Huisarchief - bracht Willem Lodewyks hofmeester, P. van Regemorter ,
door bevel van S. G. den 5 Aprilis 1606 tot Swoll aen jonkvrou
Bloemendael de Jonge” ,,een cristallen ketten , daeran knopen met
gouden sterrekes , gewardeert op hondert vijftig gulden”, welke
keten de Friesche Stadhouder haar vereerde, terwijl hare moeder,
,,juffr. Bloemendael d’0ude” ,,een verguld drinkgeschirr” ten geschenke ontving.
Deze beide kostbaarheden hadden indertijd behoord aan Princes
Anna, Willem Lodewijks gade. Bijna al haar juwelen waren nog
in ‘s Graven bezit, toen hij stierf. Doch deze vereerde hij.
Kan ook iemand mij iets naders mededeelen omtrent deze Zwolsche
dames Bloemendael ?
Kan ook iemand vermoeden, welken dienst zij z. G. hebben bewezen ?
D. L. WAGENAAR.
Middelburg.

Geslacht Calff. - Leven er nog afstammelingen van dit met
Peter den Groote bevriende geslacht in Zaandam of elders?
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Is de familie Kalff, die dikwijls in Ned. dagbladen voorkomt :
MARTINUS.
met de oude familie Calff van Peter 1 verwant?

V a n XarIe. - Wie kan mij iets mededeelen omtrent Arent
Jansz van Marie tot Marie, geleefd hebbende in de 10 helft der
17e eeuw?
V. M.

Van Oudt (LI, 93). - Wapen: silveren swaan met rooden bek
en pooten, op blauw veld.
8. Pelersbwg.

MR. R. C. ERMERINS.

Nassau-Portugal-fonds (LI, 242). - De vrager wordt verwezen
uaar een art. van C. J. Gijsberti Hodenpijl in: Maandbl. De Nederl.
RED .
leeuw, 1901.

Geslacht van Hüffel. - Twee leden van dit geslacht werden
in de Ridderschap van Overijse1 geadmitteerd, te iweten, Carel
Philip Crafft van Hüffel , verschreven van de haevesaete Beerse,
toegelaten ten landdage te Deventer 15 Maart 1714 ; en Adolph
Julius Borchard van Hiiffel, Landdrost van Salland, verschreven
van de haevesaete Verburg, toegelaten ten landdage te Deventer
12 Maart 1732. Eerstgen. was gehuwd met Jacoba Judith Isabella
van Rechteren en laatstgen. met Cornelia Maria de Jong van Ellemeet en daarna met Hermanna Cornelia Vriesen.
Van welke
Duitsche landstreek was deze familie van Hüffel herkomstig en welk
wapen voerde zij ? Is zij uitgestorven ?
Sp. b. 0.
VAN HOEVELL.
Van Dam. - Wie waren de ouders van Jacob van Dam geb.
Winschoten in 1748 en j- te Groningen den 23 Juli 1805. Uit
* zijn huwelijk met Janneke ten Cate had hij een zoon Junnes van
Dam geb. te Winschoten 21 Sept. 1775 en j- te Groningen 10
December 1835.
V. D.
Officier Van der Miele (?) - In de pas uitgekomen ,,Gedenkschriften van G. J. v. Hardenbroek” (Hist. Gen.) staat bl. 313 het
volgende. 1766. 13 Aug. ,,Dat den prins van Weilbourg, door
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Amersfoort passerencle
, door ec;) oud officier - zoo wel meen
Van der Miele genaamt - zeer wierde gesolliciteert om voor hem
te intercederen, ten eynde rnogte geavanceert werden,” enz.
Wat weet men van hem of van zijne familie?
0.

Haganaeus-de

Wit. - Bs. Theodorus

H. J. S.

lluganaeus, geb. te Leiden

9 Sept. 1708, -/- te.. . . , 1769.. . . . predikant

te Nieuw-Beijerland,
te Charlois en te Haarlem, trouwt te . . . . . den . . . . . 17.. . Eva de
wit, geb. te.. . . . den.. . . . dochter van. . . . . de Wit en van. . . . .
Welk wapen voerde deze familie de Wit?
Wie kan het ontbrekende aanvullen ?

De Bilt.

3. W. DES TOMBE.

Boogmans, Booghmans. - Kan iemand ook gegevens verschaffen
dit geslacht betreffende. Elke notitie is welkom. Een tak voert
op een veld van goud eene boog van azuur, waaronder twee gekruiste pijlen eveneens van azuur.

‘s- Graven hage.

DE V V. S.

Bentinck. - Graaf Bentinck, wonende op den huize ,,het Weldam”, bij Goor, noemt zich, blijkens zijn naamkaartje, tegenwoordig:
Le Comte de Bentinck et Waldeck-Limpurg.
Om zich slechts bij het eerste gecleelte van den naam te bepalen,
rijst de vraag, op grond waarvan genoemde Graaf, behoorende tot
het geslacht Bentinck, en geenszins van Bentinck, gerechtigd is
zich de Bentinck te noemen?
Voor zoover het aan steller dezes bekend is, noemen alle overige
leden van even vermeld geslacht zich Bentinck, en niet van of de
Bentinck. Ook aldus - blijkens hunne naamkaaftjes - de oudste
zoon en de op het kasteel Amerongen woonachtige broer van bedoelden Graaf. Trouwens zelf noemde hij zich nog verleden jaar wederom blijkens zijn naamkaartje Le Comte Bentinck et de Waldeck-Limpurg.
s.
Wat motiveert die plotselinge naamsverandering?
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Van Bambeeck. - Gaarne zag ik onderst. kwartierstaat aangevuld.
Nicolaas v. B tr.? Cornelia Gerards . . . v. B. tr. ? . . . van Buren
geb? t ?
geb? t 3
geb? j- ?
geb? t 3
Nicolaas v. B.
tr ? Elisabeth van Belle
geb? i- ?
geb? + ?
Nicolaas van Bambeeck
1600 “ r 3
tr 1638
Agatha Bos
1611 t 3
A. V. fr.
Wapen gevraagd. - In den achteqevel van den huize Eijkelhof onder Olst vindt men een steen ‘gemetseld, waarop een mij
onbekend wapen, voorstellende een eikenboom om wiens stam een
slang zich kronkelt ; verder de jaartallen 1642 en l’ï25, van de
stichting en herstelling waarschijnlijk. De Heer IJssel de Schepper,
die het huis thans bewoont, kon mij daaromtrent niet inlichten.
Zoude een der lezers van de Nav. het kunnen?
Huize Spijkerbosch onder Okt.
VAN HOEVELL.
Peter van Anghelen, eerste voorganger der Lutherschen te Edam,
Monnickendam , Purmerende en Alkmaar, daarna geordend leeraar
te Zaandam, overleed volgens Paauw (Europa’s Lutherdom bl. 362)
14 Mei 1664 te Alkmaar, Hij liet eene beschrijving van zijn leven
in handschrift na, terwijl er van hem een levensgroot potret bestond,
een en ander volgens Paauw in 1’742 nog in het bezit der nakomelingen van v. Anghelen’s dochter Justina. Weet iemand ook of
dit handschrift en portret nog bestaan en wien zij thans behooren ?
Met de beantwoording dezer vragen zal men zeer verplichten.
Edam.
W. J. KERNKAMP.

Van de Venne. - Is dit een Amsterdamsch geslacht? Daartoe
behoorde Pieter, die in 1625 huwde met Catharina Cloeck.
A. V. L.
Zie een lijstje van dragers van dezen geslachtsnaam in: Oud-Holland 1886,
217, ‘18 alwaar ook de genoemde P. v. d,
werpen.
1901.

blz.

V. voorkomt als drogist, j. m. van AntRED.
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Bolswsrder schilderij. - In ‘t Archief te Bolsward wordt bewaard een mes, - van 1658-1894 was het vastgehecht aan den
zuidergevel van Bolswards prachtig Raadhuis, - waarmede zeker
knaapje, Ype Willems, 8 jaar oud, zijn iets jonger makkertje, al
varkenslager spelende, heeft doodgestoken. Bij dat mes wordt aan
de Archiefbezoekers getoond een gekleurd plaatje, waarop een
jongetje staat vóór de Rechters, die hem schijnen aan te manen,
eene keus te doen uit eenige op de tafel gespreide geldstukken.
Achter ‘t jongetje bevindt zich ‘t publiek, ter zijde der Rechters ziet
men attributen der varkenslagerij.
Men wil, dat naar aanleiding van deze geschiedenis is vervaardigd
eene vrij groote schilderij, - op het plaatje staat: 99 CM. lang en
68 CM. hoog, - waarvan dit plaatje, ongeveer 15 bij 10 CM., eene
verkleinde reproductie zou zijn. Aan de achterzijde van het plaatje
is eene vrij ruwe penteekening aangebracht, voorstellende eene ruime
vestibule of verbreede gang. Aan ‘t eind van deze een hooge portiek, die toegang geeft tot de eigenlijke gang; aan den rechter muur
staat eene hooge kast, of is eene deur aangebracht, en tusschen
deze en de portiek staat eene groote , staande klok; tegen den
linker wand is geplaatst mede eene monumentale kast of is aangebracht eene zoodanige deur, en tusschen deze en de genoemde portiek hangt eene schilderij, waarnaast staat geschreven ‘t woord
SchLJderq.
Een en ander schijnt te beduiden, dat de bewuste
schilderij heeft gehangen in de vestibule van zeker huis alhier. Nu
weet ik in Bolsward geen enkel huis, en ik ken ze bijna allen,
met een zoodanige vestibule; deze laatste zal sedert door verbouwing verdwenen, verkleind of onherkenbaar veranderd wezen. Ook
heb ik van oudere lieden, dan ik zelf, wel gehoord, dat zij die
schilderij hadden gezien, maar nooit bij wien of in welk huis.
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Daar ik er nu zeer veel belang in stel, iets meer, liefst alles ,
van deze schilderij te weten, b. v. wie de maker er van was 3 waar
zij zich nu kan bevinden? of men haar koopen kan? enz. wend ik
mij om hulp in dezen, of om raad, hoe anderen mij zouden
kunnen helpen tot De Navorscher , die reeds zooveel donkers heeft
opgeklaard.
Bolsward.
D. BABTSTRA.

Versierde nokbalken, - Een mijner kennissen, bezig met de
bewerking van eene studie over ,,Die Kunst der Vierlande”, de
eigenaardige aan het Nederl, volk verwante boerenbevolking in de
nabijheid van Hamburg, heeft aldaar nokplanken met paardekoppen
ook enkele met vogelkoppen versierd gevonden. Hij vraagt of die
ook hier te lande aan de bovenhuizen worden aangetroffen. Wie
weet hierover iets mede te deelen?
Leiden.
J . 1). E . SCHMELTZ.

Klokken. - In Nav. 1857, blz. 125, wordt vermeld een exemplaar
van W. J. Fischer Verhandeliny
over de Klokken met aanteekeningen van den schrijver. Waar berust dat exemplaar? Mededeeling
verplicht den onderget.
Haar Lem.
J . W . ENSCHEDti.

Plaat. - Ik bezit eene groote plaat, voorstellende ,,De Waereld” , ,,geinvent. en geteekend door J. G. Visser”, ,,gegraveerd door
Th. Koning” (en wel : ‘,,proefdruk”). Het is eene allegorie, waarop
o. a. vier werelddeelen (Australië niet) met hunne landen genoemd
worden in kolommen. Verder ziet men kleederdrachten , symbolen
en producten van handel, landbouw, veeteelt, godsdienst, enz. enz.
Ik vermoed, dat zij van $- 1780 is.
Is zij zeldzaam? Ik zag haar nog nergens. Bleef het soms bij
proefdrukken?
H. J. S.
0.

.
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AANSTELLING VAN JOHANNES VETTER JOH.ZN.
ALS

STADS-HORLOGEMAKER

TE

GOUDA

(1791).

Extract uit het Kamerboek der stad Gouda.
Is na deliberatie goed gevonden en verstaan tot onderhouder van
alle de stads Uur-mitsgaders-speelwerken, met hetgeen daar aan
dependeerd in plaatze van Johannes Vetter, die daervan vrijwillig
afstand heeft gedaan, alsmeede tot opwinder van stads-horologiën
in plaetze van Jan de Bruijn overleeden, aan te stellen gelijk aangesteld wordt bij deze Johannes Vetter Joh.zn. en zulx te zamen
op een Tractement van drie honderd Gulden ‘s Jaers, ingevolge de
vroedschaps resolutie van dato 15 Decbr. 1754; gelijk ook op zodanige Instructie als hem zal worden ter hand gesteld.
De voorn : Johannes Vetter = Joh.zoon, heeft den
Eed van Zuijvering in Conformité van de Resolutie van
haer Edele Groot mog: in dato den 23 Januarij 1748,
alsmeede den Eed op de Constitutie der Hoge Regeering
en het Erfstadhouderschap van deze provincie bij hun
Ed. groot mog : op den 15 Febr: 1788 geattesteerd,
in handen van den Heer Praesident Burgemeester Mr
François de Mey Heer van Nieuwlekkerland afgelegt.
En zal betalen bij anticipatie ten behoeve van de
stad de Jaerlijksche recognitie ter somme van vijftien
Guldens, waarop het voorsz. bij opgemelde Vroedschapsresolutie is getaxeert.
Alsmede nog ingevolge de meergen. resolutie van de
Vroeclschap voor Amptgeld, als zijnde een Inboorling
de somma van Twee hondercl
Guldens, te betalen binnen den tijd van vier eerstkomende Jaren, yder Jaar
een gerecht vierdendeel, met den Verschijndag, op poene
van anders in conformité van voorsz: resolutie van dit
ampt te zullen zijn vervallen.

-.
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Actum bij de Heeren Burgemeesteren den 12 July 1791.
Accoord met voorsz: resol,
W. VAN EYK.

(Het oorspronkelijke stuk is in het bezit van het ,,Museum van
Tijdmeetkunde” van den ,,Ned. Bond van Horlogemakers” te Amsterdam).
Instructie, behoorende bij de voorgaande aanstelling.

Instructie voor den Onderhouder van alle de
Stads Uurwerken, mitsgaders Speelwerken met
hetgeen daaraan dependeert alsmede voor den
Opwinder van dezelven.
ART. 1.
De Onderhouder zal gehouden zijn aan de respective Horologiën
van de Stad en hetgeen daaraan dependeert, schoon te maken, te
repareeren en te onderhouden, met al hetgeen daaraan komt te
breken ter waardij van tien Guldens incluijs tot zijnen kosten te
maaken, en hetgeen hooger zoude koomen te bedraagen, zal hetzelve moeten communiceeren aan de Heeren Fabrijcqmeesteren, ende hetgeene dezelven zullen bevinden noodig gemaakt te moeten
wezen ende meerder dan de voorschreve tien Guldens zoude mogen
komen te kosten, bij haar zal worden betaald, ter discretie van
Twee Smits die het werk verstaan.
ART. 2.
Zal den Onderhouder ook alle de Draaden, die van het Spel
ofte Beijerwerk breeken, alsmede de draaden van de heele en halve
Uurslag van alle de Toorens tot sijnen kosten schoonmaken ende
onderhouden.
\
SRT. 3 .
Zal ook moeten schoonhouden het klavier en de nooten, ende
ghehouden zijn, zo wanneer de Klokkenist versteekt, in de Tonnen

I

te zitten, ende d e Nooten

v a n d e T o n n e t e neemen, en die te

Sorteeren.

ART. 4.
Zal gehouden zijn schoon te houden en te smeeren de respective
Tuymelaars ende Winkelhaaken, alsook de Horologiën , mitsgaders
alle de kamers op den Toorn, en dat vier of meermalen des Jaars
_ n a h e t g o e d v i n d e n v a n den Klokkenist en zal den Onderhouder
voor den Oly , daartoe noodig bij de Heeren Fabrycqmeesteren
betaalt worden zes Guldens.

A RT . 5.
De onderhouder ztil gehouden zijn telkens zo wanneer de Klokkenist speelt, bij hem op den Toorn te weezen, den tijd van een
u u r t o t d i e n s t v a n d e n voorsz. Klokkenist, omme d e draaden t e
hermaaken, die in het speelen

komen te breeken.

A RT . 6.
Zal ook de reepen, op het Speelwerk en Slagwerk moeten zett e n , zooals die breeken ofte noodig zijn zal, mits dat dezelve
zullen worden bezorgt bij de Heeren Fabryckmeesteren, en al hetgeen wijders noodig tot zijnen lasten moeten nemen, hetzij Koper,
o f Koperdraat o f IJzerdraat, zonder dat dezelve iets van buitenwerk zal mogen praetendeeren en alles zuiver en schoonhouden.
Zal voor ieder nieuwe dubbelde Noot genieten agt Stuivers.
Voor ieder enkelde Noot vier Stuivers.
Voor ieder nieuwe schroef eene Stuiver en agt penningen.
Voor ieder dubbelde noot te repareeren vier Stuivers.
Voor ieder enkelde noot te repareeren twee Stuivers.

BET. 7.
Zal ook als opwinder verplicht zijn, behoorlijk ter gezetter tijd
alle de Horlogiën of Klokken op te winden, op dezelfde voet, die
altoos de opwinder heeft waargenomen.
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ART. 8.
Voorts behouden Burgemeesteren aan zich, om in het vervolg,
ten allen tijden, deze Instructie zoodanig te interpreteeren, te altereeren, of te amplieeren, als na bewind van zaaken, zal geoordeeld worden te behooren.

ART . 9.
En zal van deze instructie een Exemplaar worden ter hand gesteld aan den Onderhouder en Opwinder, om zich daarna te reguleeren gel$k mede een exemplaar aan Heeren Fabrijcqmeesteren,
ende een aan dc Stads Klokkenist tot derzelver informatie en naricht respective.
Aldus gearresteerd bij Heeren Burgemeesteren der Stad
Gouda den 12e July 1’791.
Voor Kopie conform
de Secretaris der Stad Gouda.
(Het oorspronkelijke stuk is in het bezit van voornoemd ,,Museum
van Tijdmeetkunde.”
J. D. KETELAAR.
Amsterdam.

Gemeenlandshuis

Delft. - Weet iemand aan te wijzen waar

en bij wien afbeeldingen berusten van genoemd gebouw vóór 1645?
Met eenigszins spoedige medecleeling zal men zeer verphchten:
‘s Graverzhage.
M. G. WILDEMAN.

,
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