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Na afloop van den oorlog echter was de Generaal de Kot k
nauwelijks
geëmbarkeerd
om naar Ezwopa terug te keeren, of de
ontbinding
der Jagers vafz Gi lly etvrd
eeM feit, wat vermoedelijk
ook wel geschied zoude zijn als de Generaal gebleven was, want
in tijd van vrede behoorde zoo’n afzonderlijke
troep natuurlijk niet
in ons leger-verband.
Gil ly laat zich daarover uit als volgt:
Aussitôt le Général embarqui pour retourner en Ikop”, un beau matin
1’ on vint me signifier de les désarmer, et mes C~awurs furent incorporés dans différents Bataillons, et mes blnciers M ad u rai s reconduit
chez leur sultant à Madura par le Lieutenant
Bernard,
qui reçus
du sultant un Critze (kris) en or magnifique et un brevet peur le porter.
Le snltant pensait sendoute (sans-doz&) que s’ était le Lt. Bern ar d
qui avait pendant cinq ans eut soin de ses sujets; on ne le désabusa pas.
Eticore une déception et toujours les memes.

Dat Gi 11y daarover ontstemd was is wel iets natuurlijks, want
niet alleen werden z+ze jagers, waarmede hij zooveel beleefde en
zooveel verrichtte, naar alle zijden verstrooid, maar de befooning
VOOY
de VOOY hefz gedragen uoyg Rwam
aan het verkeerde adres;
de verbittering daarover rees op nieuw in zijn gemoed op, toen
hij na zooveel miskenning, vermeend of niet, zijne mémoires schreef
en de punten aanroerde, die hem zoo na aan het hart lagen.
Hierna zal, zoo uit de rapporten
zooveel mogelijk in chronologische
schillende gelegenheden. waarbij G i
scheidde, doch ook alleen w apen

dit werk.

1913

als uit de gedenkschriften,
volgen,
volgorde, het verhaal van de ver11y zich met zij n e Jagers
onderfe i t en, duar dit het doel ia van
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Gevecht bij. Boeroeboedhor (Kadoe)
op den lgden Sept. 1825.

Verhaal uit de Javasche Courant dato 28 September 1); dit \vas
door Cr i 11 y in zijne m/mohw in ‘t FranseR vertaald.
Al de tijdingen, welke sedert de mededeeling van den stand
van zaken op J?‘ava in ons laatste blad, van Samara~zg en de
Vorstedaanden zijn ontvangen, zijn bij voortduring van zulk een
gunstigen aard, dat wij de hoop mogen voeden, (zooals wij thans
kunnen zeggen, dat geen punt van ‘s Gouvernementsgebied meer
door muitelingen bezet is) spoedig te zullen kunnen aankondigen,
dat het oproer in het DjocjoRartasc/ze
rijk geheel gedempt is. 2,
-.-----

-___

--.,..-.--e

In de Residentie Kadoe, heeft op den 18~~” eene aanzienlijke
bende muitelingen, onder aanvoering van vier Djocjokartasche
Pangeralzgs, zich weder vertoond bij Boeroeboedhov.
Dezelve had
zich in behoorlijke slagorde gesteld en scheen onze macht moedig
te willen afwachten, of aanvallen.
De Majoor de Bast, aan het hoofd van IZO man Infanterie,
de Djnyang Sekars der Residentie Tagai, drie kompagnieën Madzdreesc/ze hulpbenden en een stuk geschut à I pond, liet op den
vijand eenige schoten met schroot doen, welke deze echter koelbloedig doorstond. Doch dadelijk daarop den stormmarsch aannemende, en snel één algemeenen aanval doende, ging de gansche
bende op de vlucht, en werd door de Qkyaxg .Se&rs v e r v o l g d
tot aan de uiterste grens der Residentie K ad o e, waar de rivier
Pobellbn zich vereenigt met de Progo. Behalvedeofficieren en
onderofficieren, reeds bij eene vorige gelegenheid door den Majoor
de Bast gunstig vermeld, prijst hij thans bij name het gedrag
van den Luitenant R y k s, (kommandant der T a g a 1 s c h e Djayajzg
SeRavs) en van den Lu i ten an t Gi 11 y, van den Madureeschen
Tonznzexgmg T j a k r a D i n i n g r a t e n v a n d e vr$z&&ers
R o e l o f f s e n S m i s s a e r t , welke laatste het geluk had, den
eerste te ontzetten door het afmaken van een muiteling, op het
‘) Uit de verzameling van oftîcieele rapporten van koLwet Nahuijs x deel pag. 3t-32 en 33.
‘) Een wel wnt al te o,4timistirrke uitspmzk; de oor@ was pus benomen, het succes
ge>-ing, en het upgestane gedeelte een kolossaal uitgestrekt en zeer moeili,k terrein.
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oogenblik, dat deze den Heer Roe 1 of fs met een piek zou hebb e n getioffen.
_____---------Eene vrij povere beschrijving van een gevecht, van zoo groot gewicht
dat er op volgt:
“Ook deze Residentie is thans weder op alle punten onder ‘s Gouvernements gezag teruggekeerd”.
Gi 1 lg zelf meldt niets van dit gevecht, en de een$ meerdere inlichting, die A. W. P. Weit ze1 geeft in zijn werk ,,de oorlog op Java,
is : “dat de vijand sterk was 4000 man (waarbij wellicht 150 geweer,,dragenden) onder de Pangerangs Aboe-Bakar en Adie-Wienoto
,,die zeer ooordeelkuudig waren te werk gegaan in de keuze van terrein
,,en bij de opstelling hunner troepen; in stëde van groote ongeschikte
,,massa’s zag men thans den vijand in kleinere meer beweegbare benden
,,verdeeld”. (Pag. 114, le deel).
Men bedenke, dat hiertegenover stond de macht van den majoor de
Bast, ;met 125 man Infanterie, eenige djayatzg Sekars (Inl. Kavalerie),
1 stuk geschut (t Pond) en 3 kompagnieën Madurezen (plm. 425 man
Inlanu’er~) met pieken gewapend, dus hoogstens een totaal van 600 man,
dan zal moeten erkend worden dat onze troepen, goed voorgegaan door
hunne officieren, dapper werk verrichtten tegenover een 6 à 7 maal
stérkeren vijand in eene goede positie, en dat zij die speciaal boven
alles uitblonken, om waardig te zijn afzonderlijk vermeld te worden,
meer, ja veel meer dan hun plicht deden, en daaronder was Gilly.

Aanval tegen de positie te Sodongan. 9
Dood

van

den

Pangerang

Aboe-Bakar. 2,

26 September 1825.
Uit de nzémoires van Gil 1 y.
Entouré par un ennemis qui déployait beaucoup d’ activité;
,le m a j o r d e B a s t , m’ envoya prendre position à Sodoyzgafz, ou
un pont jetté sur la rivière de ce nom, était precieux à conserver.
Le 27 Septembre dans la matiné le pangerang A b oe-Bakar
‘) Op de kaart komt voor Sa&wgan, Sa’egan, Sodazgan, en Gil1 y schrijft Sodongan,
als in de Residentie Kado e. De naam doet er weinig toe, daar het feit aiieen telt, ofschoon
dit kleine gevecht nergens vermeld is.
“) Aboe-Bakar is deze!fde uit het vorige gevecht (zie boven). Deze Tommengong
was een dag te voren met zijne bende verslagen bij Tielq? door de verenigde macht
onder den Lt. Kolonel Cleerens en die van den Ar&&zt Resident van Kendaal,
1-1 CI lmberg de Beckfeld.
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vint m’ attaquer à la tète de ses Pin i li k s (troupe d’ élite, portant le turban rouge, nair et Hanc, et veste rouge). (Zie hiervóór).
Le 26 à mon arrivé à Sudongan, j’ avais fait élever une traverse
à la tète du pont de mon coté, qui, étant plus élevé, me permettais de le prolonger par mon feux. Une partis de ma faible
troupe y était placée; 1’ autre était sur un jolie mamellon à la
gauche du pont et le prenait en écharpe par son feux.
Mes retranchements, quoique élevés à la hâte, me servirent à
souhaits; sur le midi le prince ce retira sans avoir pût m’entamer.
Je profittais de sa retraite pour perfectionnaire et ajoutter à
mes moyens de deffences ; cependant des (dés) le commencement de
l a premiere a t t a q u e j’ a v a i s e n v o y é u n homme à c h e v a l , p o u r
prevenir le major D up e r r o n (& Perron), Commandant la place
du Ma ge 11 an g, distante de 12 Paal (4 lieux) de ce qui se passait.
A 3 heurs après midi 1’ ennemi ce présenta de nouveau avec
des forces bien supérieur a telle de la matinée.
Combien je me félicitais, d’ avoir perfectionné mes ouvrages,
car avec un détachement de 60 soldat je ne pouvais geûre (g@Pre)
compter sur une victoire.
Malgré que la position que j’ occupais fût assez élevée, et conduisait au pont par une pente deuce, 1’ ennemi de son côté était
maitre de plusieurs petits villages très boisés, d’ ou leurs tirailleurs
pouvaient impunemant nous inquiètter.
A b o e - B a k a r r é s o l u t , à c e qu’ il me parut d a n s (d’e~) f i n i r
par un coup de main vigoureux, s’ avança résolument à la tête
de des lances, pour enlever le pont; je m’ apercevais bien que,
s’ il m’ était (wwttait) un peut (peu) de vivacité dans 1’ excution
(f’ excécution)
de son plan, nous étions perdus.
Je rassemblais donc tous mon monde sur son seul point, les
divisaient en trois sections, avec injonction de ne faire feux qu’a
mon commandement.
Le prince ce présenta alors vis-à-vis du pont; suivi de près de
600 lances, il marchait sous son parasal (Paym [Pajmg] marque
de son rang. 11 était Haanc et bordé d’un gaZoon d’or). 11 avansait avec assurance, car de rn-on coté le feux avait saissé (cessé.)
Suivis de ses prêtres qui hurlaient le nom d’ Alla ( A l l a h ! ) il
avancat (auanca) jusqu’a un tier du pont.
Je saissit alors ma carabine, j’ ajustais le prince, qui tomba
roide mort de dessus son cheval; un moment d’ esitation (d’kesi-

1
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tation) eut lieux, mais mes sections fesant feux alternativement
sur la tête de cette masse aglomerées sur le pont, les couvrirent
de bals (&zZZ~s), et firent tomber plusieurs chef. 11s commenserent
leur retraites. J’ aurais bien voulût les charger à la bayonnette,
mais je n’ osais abandonner mon retranchement, de crainte que
1’ ennemi, s’ apercevant de mon peut (PEu) de force, ne revint à
la charge.
Ce fut dans ce moment que le Lieutenant Rit k (Ry k) arriva
au grand trat avec un détachement de hussards, et une pièce de
4. Je lui fit desuite traverser le pont et soutenire par quelques
tirailleurs, de sorte qu’ il parvint à sabrer encore quelques s’ un
(quelques
UZ) de ces insurgés et ?I prendre le parasal du F’angeraq
A b o e Rakar.
Quelques coup de canons dans les Dessa me débarasserent de
leurs éclaireurs.
L’ ennemi s’ étant retiré tout à fait et découragé par la perte
de son chef, je ne craignais plus d’ attues (attaques) de leur
part; la même nuit le Lieutenant Riek rentra au Magellang
en conduisant une vingtaine de prisonniers.
AASTEEKENING. Hier stond de kleine troep tegenover eene meer
dan tienvoudige overmacht, en is alleen aan het kalme beleid van
den aanvoerder het succes te danken; de tijdelijke barricade, het bijtijds
vragen om versterking, de verdeeling van den troep om steeds vuurbereid te zijn, en de bedaardheid van den commandant maakten, dat de
kleine troep even heA)ard gehoorzaamde door het opgewekte vertrouwen.
Wel waren onze troepen met geweren bewapend, doch die had de
vijand blijkbaar ook in de aangrenzende bosschen opgesteld; de 600
mán sterke aanvalskolonne bestond wel alleen uit met pieken gewapende
opstandelingen, doch heel veel overwicht had het geweer in den toenmaligen tijd niet, want de behandeling om het geweer vuurbereid te
maken, was zeer omslachtig en de strijders waren slechts door de lengte
eener kleine brug gescheiden.
De groote factoren die de overwinning bezorgden, waren de uitstekende
en degelijke Militaire hoedanigheden en de groote moed van Gi 11 y.

6
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Rapport van den Luitenant-Generaal, LuitenantGouverneur H. M. de Koek. 1)
Komt voor in de m&.aires van Gi 11 y in ‘t FranseR vertaald.
Djocjokarta, den lcn December 1825.

.

D e M a j o o r d e B a s t , kommanderende de troepen in de Re&den& K ado e, heeft mij rapport gemaakt, dat hij, den ~7~”
November l.l., eene hevige ontmoeting met de muitelingen, in
den omtrek van Bo ro e boed h or heeft gehad.
Nabij den ouden Bramaknschen tempel van dien naam, is men
sedert eenige dagen werkzaam, om, evenals te Ka 1 i e dj i n k i n g,
eene benting, zooveel mogelijk ter bescherming van het Min o r e s c h e , aan te leggen.
Een gedeelte der troepen en hulptroepen was tegen 11 uur
‘s-morgens van dien dag nog niet in het bivouacq teruggekeerd,
toen een der schildwachten de aannadering van drie sterke
colonnes muitelingen op de helling der bergen bespeurde, welke
zich op die wijze aan de waakzaamheid der kavallerie-patrouilles,
in den loop van den morgen uitgezonden, hadden weten te onttrekken.
In een oogenblik was alles onder de wapenen, en in
orde geschaard ; de vijandelijke colonnes rukten niet te min
stoutelijk voort.
Dan, toen dezelve op kanon afstand genaderd
waren, opende de A4ajooy met dit geschut van zijne zijde zijn
aanval, liet vervolgens den stormmarsch slaan, en viel met zijne
geheele colonne de muitelingen zoo hevig aan, dat, ondanks hun
tegenstand, weldra de grootste verwarring onder dezelve ontstond,
en zij met groot verlies en in allerijl aan de andere zijde van de
Progo, of in het gebergte, de vlugt namen, zijnde zij tot aan
de oevers dier rivier en in het gebergte door Infanterie en Kavallerie onophoudelijk vervolgd geworden.
De sterkte dier drie vijandelijke colonnes wordt op ruim 4000
man geschat, waaronder men 800 geweren meent te hebben
gezien, alsmede bevond zich daarbij eene menigte pajongs en
vaandels, “) mitsgaders veel volk te paard. Het verlies des vijands,
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zoo op het slagveld achtergelaten, als in de Pro go door infanterievuur of op andere wijze omgekomen, wordt mij opgegeven
ruim 300 man te hebben bedragen, waaronder zich zouden bevinden, één Pàngerang en één Tommengong,
mitsgaders nog vele
andere aanzienlijke hoofden. Voorts zijn eene menigte geweren
en andere wapenen, muziekinstrumenten enz. in onze handen gevallen ; wij hebben van onze zijde te betreuren het verlies van
één ondeyo&er der nrti&rie, terwijl ook nog verscheiden huzaren
en Djnj,ng sekars (~n~ana’sche C a v a l e r i e ) gewond zijn geworden,
De troepen van i;lilaj,or de B as t , die zich reeds zoo dikwijls
i n d e Kado e h e b b e n o n d e r s c h e i d e n , h e b b e n z i c h n u w e d e r
allen *op nieuw verdienstelijk gemaakt; de Maj,or roemt nogtans
vooral den Kapitein der Genie Keer , de Luitenants de Br u ij n ,
Gil,ly e n M o n t f o o r d derInfanterie,
denLuitenant
Haustadt
en den kadet bombardier de I? icq uel mon t der artillerie, de
Luitenants Rij k s en Ga, b 1 e r der kavallerie, en voorts ook nog
den Adjudant-Onderofficier B ar b i e r , den Sergeant-Majoor d u
Nogues en den Wachtmeester Vincent.
Ik heb reeds meermalen gelegenheid gehad, Uwe Excellentie
de uitstekende diensten te doen kennen, welke de Majoor de
Bast , gedurende de onlusten bewijst, en het zal Uwe Excell.
zekerlijk niet onaangenaam wezen, daarvan als nu weder nieuwe
blijken te ontvangen.

De Luitenant Generaal, Luitenant-Gouverneur,
( w . g . ) d e Koek.
AANTEERENING : A. W. P. Weit ze 1 in zijn werk ,,De oorlog
Jdvau meldt hiervan: (10. deel pag. 211):
Dat de vijand zijne geweerdragenden in de middelste kolommen

op

vereenigd had, dat men twee-en-dertig pajongs telde, waarvan sommige
T@ verguld ‘muren, (een teeken van Hoogen adellijken rang); gewapende
priesters en personen van hoogen rang stonden aan het hoofd van
iedere kolonne.
In weerwil van de schade, in hunne gelederen aangericht door het
kanonvuur, bleef de middelste kolonne van den vijand beslist naderen,
zoodat de Bast de ruiterij onder Rijk s en G abler in hare flank
wierp, en aan het hoofd der Infanterie en het grootste deel der Mudurrzen
met gevelde pieken en geweren op haar aanviel. Moedig wachtte zij
den schok af, maar weerstond hem niet lang; de kolonne maakte rechtsom-keert, doch herstelde zich en werd andermaal aangevallen. Weder

8
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achteruit gedreven en nagezet wordende, sloeg zij weldra van een aanvankelijk geregelden terugtogt tot eene verwarde vlngt over. 1) t voorbeeld werd gevolgd door de beide anderen . . . . . 1’
Het was dus een moorddadig handgemeen en een zeer bloedige
nederlaag van den vijand, die in dit gevecht aangevoerd werd door
Diep o Ne go r o, den vorstelijken hoofdopstandeling zelf, en zal
de schatting der dooden van den vijand veel te laag zijn opgegeven, w a n t h e t a a n t a l d a t i n d e P r o g o v e r d r o n k , o n d e r d e
hevige vervolging was ontzaggelijk. In onze handen viel nog een
aantal gevangenen ; het aantal gewonden was onbekend.

Rapport van den Majoor de Bast. 9
Komt in de gedenkschiften

van G ill y voor in ‘t Fransck vertaald.
Bebegan, d e n

25

D e c e m b e r I 825.

Ik vereer mij U H. Ed. Gestr. te informeeren, dat ik, ingevolge
U H. Ed. Gestr. last, den Igen dezer met mijne onderhebbende
c o l o n n e v a n M a g e l l a n n a a r K a l i d j i n k i n g , e n d e n 20”’ n a a r
Pis an gang, ter ontmoeting van de colonne van den Majoor Le
B r o n d e V a x e l a , m e t d e Djocjokartasche P r i n s e n b e n g e m a r cheerd. Ter hoogte van Te m p e 1 gekomen zijnde, ontwaarde
ik eenig gewapend volk regts van den grooten weg, hetwelk ik
door de Luitant de Bruin met een peleton infanterie deed verjagen. Tegelijker tijd deed zich op mijnen linkervleugel eene
vrij groote massa met geweren gewapend op.; ik liet eenige kanonschoten op dezelfde doen, en zond den Luitenant Gi 11 y met 40
man infanterie, ter vervolging van dezen troep, welke dadelijk de
vlugt nam. Nadat deze detachementen waren binnengekomen,
zond ik den kapitein der genie, Keer , met 50 man infanterie en
een peleton huzaren, tot het doen eener verkenning voorwaarts,
welke mij kort daarna deed melden twee kanonschoten te hebben
gehoord, waarschijnlijk het sein van de van Dj ocj ocarta in
marsch zijnde colonne. Ik marcheerde toen dadelijk met mijne
geheele colonne voorwaarts, om in tijds het defilé van P i s a n g a n g
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te kunnen bereiken. De kapitein Keer stootte voorwaarts op
een aantal van circa 150 muitelingen, meest alle met geweren
gewapend, welke een hevig vuur op onze voorhoede begonnen;
dit evenwel dadelijk dopr de onzen beantwoord wordende, en
eene gepaste charge van het peleton huzaren, onder bevel van
den Luitenant Gab le r, welke er eenige van nederhieuw, deed
deze troep spoedig uit het oog verliezen, en onze colonne marcheerde vervolgens, zonder eenig letsel, tot aan het defilé van
Pisangang voort, alwaar ik den Majaor Le Bron de Vexela
ontmoette, welke juist met de passage van het defilé bezig was.
Nadat alle troepen het defilé gepasseerd waren, werden dezelve
van achteren door geweervuur vrij hevig aangevallen. Ik zond
toen 50 man infanterie met de Luitenants de B r u in en Gil1 y
aan den Kapitein K e e r, welken ik de achterhoede had opgedragen,
tot versterking. Hij was verplicht, de stukken van de achterhoede
voor eenige oogenblikken in positie te stellen, om de colonne
tijd tot den opmarsch te geven, en het vijandelijk vuur eenigszins
in bedwang te houden; bij deze gelegenheid sneuvelde één onzer
tamboers en werden twee man der Djocjocartasche colonne geblesseerd, waarna de vijand ons met rust liet.
Na alle mogelijke informatiën te hebben ingewonnen, omtrent
de ligging van L an go n g, besloot ik, den door U H. Ed. Gestr.
mij bevolen aanval op deze plaats, van den kant van Boer oeb qed h o r te doen, werwaarts ik dan ook den 22stra marcheerde.
Ingevolge U HEd. Gestr. intentie, liet ik de geheele beschikking
der operatie aan den Luit. Kolonel van den kruto~zl) over, welke
mij verzocht, hem in alles te leiden.
Den 23sten, des morgens ten 6 ure, begaven wij ons van Boe roeboedhor op marsch, de LuitenantKolonel Wiero Negoro
met zijne troepen het hoofd der colonne uitmakende, achter
welken de Prtnsen met hun gevolg aankwamen, waar achter ik
mijne colonne tot hunne ondersteuning had doen opsluiten.
De weg van Boeroeboedhor naar Langong is tot aan
de rivier de Pro go zeer goed, van daar begint de weste&e
oever geheel steil en bergachtig te worden, over welker helling
een smalle weg naar die ~plaats leidt.
Bij het intreden van dezen vrij moeilijken weg, beklom de
‘) Het uitgestrekte

VorstenvcrdZijJ,

waar eenigszins geoefende Inl. troepen in bezetting lagen.
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M a j o o r L e B r o n d e V e x e l a m e t e e n d e t a c h e m e n t inianterie,

onder Luitenant de Bruin, de kruin van het gebergte, en
volgde over dezelve de beweging der colonne tot digt voor
L a n g o n g , alwaar wij circa 12 uur aankwamen.
Lan gon g leverde ons twee heuvels, in het midden eene kom
Sawa-velden 1) insluitende, op. D e h e u v e l a a n o n z e Z&kerzijde
v o r m d e d e n steilen o e v e r d e r P r o g o ; d i e a a n o n z e YegteyzzjizE
was door eene vallei bebouwde rijstvelden omgeven, welke zeer
moeyelijk te doorwaden waren en in welker midden een riviertje
stroomde, dat deszelfs water in de Pro go werpt.
D e L&e?zant Kolonel Wiero N e g o r o , v o o r L a n g o n g g e komen zijnde, was met zijne troepen over eenen naast ons liggenden
heuvel getrokken, om van daar, door de sawa’s den &zker deugd,
waar de vijand zich in vrij groote massa opdeed, aan te vallen.
De vrees, dat deze troepen van den Lrato~t op eenen hardnekkigen
tegenstand van den vijand mogelijk zouden terugdeinzen, deed
mij den Kapitein Ingenieur Keer met den Luitenant de B r ui n
en 50 man infanterie op den heuvel zenden, teneinde de attaque
van genoemden LzriteTzant Kolonel te soutineren.
Ik rukte vervolgens met mijne colonne op onzen linkervleugel
v o o r t , e n d e e d d e n Majoor L e B r o n d e V e x e l a m e t e e n
gedeelte derzelve voor het centrum oprukken. Bij het opmarcheren ontwaarde ik regts en links beginselen van bentings van
klapperboomen en eene troep muitelingén, welke met lila’s *) begonnen te vuren. De heuvel aan de zijde der Pro go was mede
met een troep muitelingen bezet, welke drie stukken kanon schenen
te bedienen. Ik liet dadelijk regts en Zieks eenige kanonschoten
op den vijand doen, welke door verscheiden geweer- en lilaschoten
beantwoord werden; dit was het algemeen sein tot den aanval.
Ik deed de infanterie dadelijk door de Sawa’s aftrekken en met
de bajonet de positie van den vijand aanvallen. De fiZa]‘oor Le
B ro n de V ex e 1 a viel in het centrum aan, en de Kapitein
K e er , welke den Luitenant Kolonel van den kraton secundeerde.
was spoedig aan den voet van den Zinkerheuvel van den vijand,
welke nog steeds door hem verdedigd werd.
Mijne infanterie in de vallei, tusschen twee heuvels, vereenigd
hebbende, en mijne stukken in positie gesteld, zond ik Kapitein
*) 1Vaffe
2) Lila’s

r&tveZden: erg modderig.
= klein soort dvaagbnrc vuurmonden.
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K e e r , m e t d e n L u i t e n a n t d e B r u i n e n IOO m a n i n f a n t e r i e ,
den heuvel aan onze linkerzijde OQ, om zich van deze hoogte,
w a a r de muitelingen zEck vertoond hadden, meester te maken.
Ik trok met Luitenant Gi 11 y en een detachement infanterie,
door de Dessa heen en o&noette achter dezehe o p eenen heuvel,
d e n M a j o o r Le Bron de Vexela e?z defz Kapitein K e e r , v a n
waar wij den vlugtenden vijand reeds verreweg onderscheidden
en het onnoodig oordeelden, door het vervolgen van denzelven
onze soldaten te vermoeien. Ik deed als toen de geheele Dessa
La n go n g verbranden en werd door den zwaren regen gedrongen,
dienzelfden dag naar B oer oeboed ho r terug te keeren, alwaar
wij dan ook in goede orde arriveerden.
Ik moet U HEd. Gestr. mijne bijzondere tevredenheid te kennen
geven over al 1 e de bij deze gelegenheid onder mijne bevelen
gestaan hebbende officieren. D e M a j o o r Le Bron de Vexela
heeft mij gedurende deze expeditie alle mogelijke assistentie verleend; buiten dien moet ik U HEd. Gestr. aanbevelen, den Kapitein der genie Keer, de Luitenants de Bruin en Gilly der
Infanterie, de Luitenants H oyel en Kl aarin g der artillerie,
den Adjudant onder-officier Barbier der Infanterie en den Sergeant Dunogues.
w.g. de Bast, Majoor.
De bovenstaande v o o r 1 a a t s t e alinea wordt door eenige speciale
zinswendingen of uitdrukkingen in de vertaling van Gi 11 y duidelijker. Hij vertaalt als volgt:
Ayant de nouveau reunis mon infanterie entre les deux collines, je
plaçais mes pièces en batterie, j’ envoyai le capitaine Keer et le Lieutenant de Bruin avec 100 hommes pour s’ emparer de la hauteur de
droite(?) ou les inaurpi eitaient maaaéa. De ma personne, avec le Lieutenant Gil 1 y je culhutais tous ce qui ce trouvait dans le Dessa Langong, et rqóig& le major Le Bron de Vexela et Ze capitaine Keer
dont les ophations avaient reusais . . . . . .

Combat de Blabak.
22 Manr 1828.
Uit de gedenkachtiften van Gil 1 y ; dit gevecht komt zeer verkort in de
officieele
rapporten voor (2e deel pag. 126).
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Depuis quelques temps les rebelles semblaient être complètement désorganisés, par suite des frequentes déroutes qu”ils avaient
éssuyés; les colonnes stationnées dans les -environs de Dj o cj 0 c art a étant continuellement a leur poursuite, leur laissaient
peut d’espoires (d’espoir) de ce railler, dans cette résidence, soit
au Ba z a r-G é d é, soit 1 m i g é r i, le premier de ces endroits étant
considéré comme leur quartier Général, le second lieu étant le
cimetière ou êtaient déposés les princes de la Disnaties (Dynastie)
impériales, étaient pour les rmanais un endroit sacrée, et ou ils
venaient prier avant d’entreprendre quelques expéditions.
Traqués dans toutes la Resia’eme de Dj ocj ok ar t a, comme
je vienf de le dire plus haut, les rebelles n’eurent plus d’autres
resources que de ce jétter dans la résidence du Kadoe, qui n’avait
pour le moment que fort peu de troupes, et pour sucroit de malheur, leur brave chef le Lt. CoZooneZ de Bast l) était fortement
indisposé, par suite des fatigues qu’il avait éssuyés.
L’ennemie profïtta habilement de notre situation pour envahire
le distric de B 1 ab a c avec des forces impossantes.
Mr. le Lt. CoZoneZ de Bast et Mr. le Résident Le C 1 er c me
chargerent de purger la residence de ses nouveaux assaillants.
Une partis de la colonne du Lt. Colanel de Bast fut mise sous
mes ordres ; s’etait, outre mes C h as s e u r s s), une division de
200 hommes d’infanterie, un peleton d’hussards et deux pièces de
campagnes ; a la tête de cette colonne je me mit à arceller @arceler) les revoltés, et le dixième jours après nombres de petits
engagements, je parvins à les surprendres & z milles du fort de
Kaliedjinking. Nous eùmes un combat sérieux; je fus obligé
de faire charger plusieurs fois ma cavallerie sous les ordres du
Lt. van der Klencke et du marechal-des-logis Gibon; une
partis de mon infanterie et m es c h as s e u r s en vinrent à la
bajonette; dans la dernière de ces attaques, conduite avec vigueur
un des principaux chef de l’ennemi fut tué, ce que les fit abandonner le champ de bataille.
Après avoir fait rendre les derniers honneurs à deux de mes
soldats tués, et avoir évaqués sur le fort de Kaliedj i n king
mes blessés, aux nombres de huits, je me remit à la poursuite
‘) Was bevorderd tot Luitenant kolonsl.
‘) Dit is de eerste maal dat speciaal de jagers van

Gilly

in een rapport voorkomen.
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de 1’ ennemi, et ne le perdant plus de vus (VU), je le forgait a
évaquer là résidence du Kad o e.
D’ après les informations les rebelles avaient eus dans ces divers
combats, une trentaines d’ hommes tués et blessés.
J’ étais S (SOUS) Lieutenant lorsque j’ ai eu 1’ honneur de diriger
cette colonne, de la faire combattre et vaincre; je reçu de mes
chefs, et de monsieur le Resident les éloges les plus flatteurs, et
mon CoZoaeZ me proposa pour de 1’ avancement avant mon tour
. . . . . . . . . . . . .
que suivant ma bonne
é t o i l e j e n ’ o b t i n t p a s . J ’ e‘ t a i s e t r a n g e r , e t p a s courtisan!
Deze laatste verzuchting over tiiskenning moge wel natuurlijk schijnen
in het eerste deel der klacht, doch door te zeggen dat a$ vreemdeling
was, gaat hij toch wel wat te ver, getuige het kleine verschil in rang
tusscheu Zen en eersten Luitenant, en de vele vreemdelingen die dezelfde
gunsten genoten ah de landskinderen; het laatste deel, dat hij geen courtisan
was, is gegronder misschien, hij was wel wat te oprecht en maakte
van zijn hart geen moordkuil, zooals herhaaldelijk zal blijken.
In de verzameing van of$?ciëeZe rapporteen van kolonel Na h u ys
vinden wij onder dato 22 Maart 1826 (ze deel pag. 126) alleen dit
vermeld, tusschen meer andere gebeurtenissen.
Naar de kantenvanMinoreh enKalidjinking,RAdentieKadoe,
hebben onze troepen en inlandsche barissans (nu kortelings door den
Resident te zamen opgesteld) op het ontvangen berigt. dat de muitelingen
zich in die streken weer vertoonden, ook bewegingen gedaan, welke den
voortgang des vijands aan die zijde hebben gestuit; bij gelegenheid
dezer engagementen is een aanzienlijk inlandsch Hoofd gebleven. Te
Bla b ag hebben onze troepen weer positie genomen ; reeds vroeger
.vertoonden zich de muitelingen aldaar, doch werden door een gedeelte
der kolonne van den Lt. kolonel de Bast, onder den Luitenant Gil1 y
voedig verdreven.

Dit rapport behandelt ‘t feit wel wat te veel en b ag a t e 11 e,
en gaf zeker aan Gi 11 y zijne bovenstaande verzuchting in de pen
Het was hier toch een 2e Luitenant, die als kommandant van een
troep van 400 man Infanterie (daaronder de j a ge rs) twee stukken
geschut en een afdeeling huzaren onder twee officieren, ageerde
en vrij scherpe gevechten leverde, met het beoogde succes.
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Gevecht bij Grogol.
28, Julij 1828.

Zoo noemt het G i 11 y in zijne gedenkschriften, anderen spreken van
Bedelan
of Redilan.
Behalve de fransche vertaling van het officieele rapport, geeft Gil 1 y
ook het verhaal, hoe hij de zaak kent, vooral wat er met hem en
z i j n e Jagers gebeurde.
Ook in anderen werken wordt dit gevecht besproken en Gil 1 y’s optreden
geroemd.
Ondervolgend, vindt men eerst het oflcìeele rapport, daarna de korte
v e r m e l d i n g u i t e e n i g e anpere w e r k e n e n t e n slotte G i l l y ’ s

verhaal, en eenige opmerkingen van onzen held betreffende dit
gevecht.

Rapport van den GeneraaLMajoor
v a n Ge en
a a n Zgne ExceZlentìe d e n Luìtenant-Gouvernezrrgeneraal, geschreven te P ar ra s bg D e k s o, den
29 JuZy, 1826.
Komt voor in de uarzameling van o#ci&
Nah uij s. (2e deel, bladz. 167 en volgeude)

liappoha

van kolonel

Ik heb de eer Uwe Excellentie het volgende berigt, over mijne
bewegingen, sedert mijn laatste rapport, litt. D, aan te bieden.
N a d e n n a c h t v a n d e n 2Wen op den 27Bte11 dezer, in de Dessa
Paré te hebben gebivouacqueerd, ben ik des morgens van daar
Oostwaarts opgetrokken naar Tank i 1 an , alzoo ik geene de
minste berigten over D ipo Neg o r o had ontvangen, en ik dien
koers uit, veel beweging had ontwaard en gewapend volk zien
heentrekken.
Tot Tank i 1 a n t o e , zag ik meest op alle hoeken der Dessa’s
enkele gewapende menschen staan, die echter op onze aannadering weken ; bij Tank i 1 an niets bespeurende, zond ik mijn adjudant, den kapitein Koelm an, naar Dj ocj oc arta af, om, zoo
Uwe Excellentie eenige berigten mogt hebben, dezelve te vernemen.
Na de terugkomst van dien officier, heb ik mij weder in beweging gesteld, en den weg naar Brink elan tot in de Dessa

Katjebon ( 3 a 4 p a l e n l) a f s t a n d v a n T a n k i l a n ) g e n o m e n ,
alwaar ik den volgenden nacht ongemoeid bleef bivouacqueren,
1) E e n p a a l i s
minuten gaans.

op yuvu

gelijk

aan I

kwarrier

gaans; o p S u m a t r a i s e e n p a a l 20
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alhoewel ik even als ‘s morgens veel gewapend volk had gezien.
Daar ik geen de minste berigten ontving, zond ik des morgens
van den 2Wen, den Majoor van der Wyck, met eene sterke
verkenning naar 1 n t 0-1 n t o ; dan ook deze Dessa was ledig en
men kon niets vernemen,
Ik besloot toen noor&xrarts,
achter den berg Pa r é om en daarna
westwaarts aan te houden, in de hoop van daar eenige tijdingen
te ontvangen, en kwam tegen des namiddags twee ure, in de
Dessa Bede 1 a n (naar gissing 6 palen west ten zuiden van
Pi s a n g a n) en bleef daar bivouacqueren.
Eenige oogenblikken daarna kwamen de Hoofden van de Dessa’s
Kali e s a t en Mo e k o e a n zich bij mij onderwerpen, en wisten mij
van Di po Ne go r o niets te zeggen. Daags te voren hadden zij
rijst en kippen aan de Dessa Go di an (niet ver van Katje bon)
moeten leveren en zij wisten wel, dat hij zich in dien omtrek
had opgehouden.
Des namiddags te 4 ure, hoorde ik in de juiste 0osteZzj;ke
richting, en zeker op geen 2 palen afstand van mij, vij f, kort op
elkaar volgende, kanonschoten, en begaf mij met twee pelotons
kavallerie en het peloton jagers van den Lt. Kolonel de Bast r)
naar die streek, om te vernemen wat er gaande was.
Tusschen verscheidene Dessa’s en twee diepe ravijnen moest ik
naar het bedoelde punt marcheren; op ruim een paal van mijn
bivouacq, kwam ik op een langvormig terrein; alle Dessa’s waren
met vredeteekenen voorzien, en op alle hoeken vertoonden zich
ongewapende menschen.
Bij eene Dessa, ongeveer 1000 passen voor mij uit zag ik op
den hoek een ongewapend man staan, geheel in ‘t wit gekleed.
Een ravijn, dat achter deze Dessa liep, liet ik door het pe 1 o t o n
Jagers, onder den Luitenant Gi 11 y passeeren, en alzoo, paralel
met de twee pelotons kavallerie, langs het ravijn marcheeren.
Op circa 50 pas van die Dessa gekomen zijnde, schoot er opeens eene groote troep gewapend volk uit, die zich dadelijk in
front voor mij uit verspreidde, en met een ijselijk geschreeuw
op ons avanceerde. 2)
Ik liet de kavallerie op een gelid stellen
en, onder een hurrah, voorwaarts rukken ; de Jagers riep ik
1) Dit waren de Jagers van Gilly.
2) De marsch yan de kolonne van G een had plaats in verband met andere kolonnes,
die convergeerend samen moesten werken om te trachten Diep o Neg o ro te arresteeren.
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toe, doch zij konden het ravijn op dat punt niet passeeren, en
vuurden dus zijwaarts op hen.
Ik vleide mij, door deze beweging den vijand aan het wijken
te brengen; dan eensklaps ging er van alle kanten een geschreeuw
op; uit alle Dessa’s kwam gewapend volk te voorschijn en ik
zag mij geheel omringd. De troep, welke vóór mij was, kwam
nu met gebukte hoofden en op eene woedende wijze op mij
inloopen, terwijl het kogels om ons regende. Als toen beval ik
terug te trekken, hetgeen in orde geschiedde, den vijand, die
links, regts en vóór mij was, wel zooveel ontzag wetende in te
boezemen, dat wij door kwamen. Twee malen hadden zij mijne
passage gecoupeerd en zij vuurden van alle kanten, terwijl de
schemering reeds was genaderd, waardoor ik als toen door eene
Dessa heen en na het passeeren der ravijn,, in het gezicht van
mijn bivouac kwam. l)
Ik liet dadelijk daarop een paar pelotons Infanterie halen en
liet de kavallerie toen achter een bergje omtrekken, om de J a g e r s ,
die mede aan alle kanten waren ingesloten, te hulp te snellen. 2)
Intusschen had de vijand ons in massa vervolgd en ging de
kavallerie achterop ; dan juist kwam onze infanterie aan, die ik
onder een hevig vuur des vijands, achter een ravijn posteerde,
en aldaar een goed onderhouden twee-gelederen-vuur 3) op hem
opende, hetwelk den vijand dadelijk tot staan bragt.
De Luitenant Gi 1 ly had zich met het overschot zijner Jagers
op de kavallerie gereplieerd, en wat nog over was(?) kwam beh o u d e n b i n n e n . I k v e r n a m alstoen, dat ons verlies bedroeg
4 Europeanen, IO Inlanders, 4 Madureesche
jagers, en een Sumanapscke mantrie, die zijn Prins was gevolgd (welke laatste niet
van mijne zijde is geweken) terwijl nog een huzaar zwaar is
geblesseerd.
(Wordt vaortgeze~.

die zich zoude ophouden, volgens de berichten, te Ampel bij Grogo 1. Het was hier
de kolonne Le Bron de Ve xel a, die van zijn kant den vijand opjoeg en het waren deze
verdreven vijanden, aan die Kolonne ontsnapt. die aangevuurd door Di epo Ne gore zelf,
hier de kleine troep van Generaal van Geen zoo onstuimig en met zooveel succes aanvielen en hardnekkig bestreden.
1) E n d e J a g e r s v a n G i l l y d a n ? . . . . Zie G i 11~‘s Oeschouwingen, nan het sZof dezer
mededeelingen.
s) De bivak-kommandant, die nchter-ge&-ven was met den rvoep. schijnt daaraan uit zich
zelf niet gedacht te hebben, en dat op een paal afstand.
Zie G i 11 y ‘s deschouwingen
als boven.
3) Dit is het vuur eeoer afdeeling, waarbij de twee gelederen beurtelings ZJWPPZ,
zoodat
het WIP gelid tot ZIUTC~ gcveed is, als het andere de geweren laadt.
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Oostersche motieven bij Rembrandt.
DOOR

S.

KALFF.

Ofschoon Indië voor de dochter van Rembrandt tot een tweede
vaderland werd en hem te Batavia twee kleinzonen werden geboren, rechtstreeks heeft de groote Nederlandsche schildervorst
niet tot de kolonie in betrekking gestaan, en onder zijne honderden
schilderijen en etsen komen indische tafereelen noch indische
typen voor.
Toch bewijst het stuk van de Twee Negers, dat zich thans in
den Haag in de verzameling van Dr. Bredius bevindt, dat hij
het oostersche type wel aandurfde. Eveneens pleiten daarvoor
zijn Bportret van een oosterling< in de Ermitage te St.-Petersburg,
afgebeeld te halver lijve, en zijne studie in olieverf van’een jongen
neger in de collectie Stowe (Engeland), Voorts onder zijne etsen
eene liggende negerin, van 1658; een turksche slaaf, nog een
slaaf met een groote muts op het hoofd, en de »drie oostersche
koppen«, waarvan twee de trekken van Rembrandt’s vader vertoonen.
Doch volgens de ’ aanteekening bij Michel waren deze
drie het werk van Rembrandt’s vriend J. Lievens, en werden ze
door den schilder alleen geretoucheerd.
Evenmin als indische tafereelen en typen, waarvoor de voorbeelden hem jmmers ontbraken, bevinden zich onder zijne portretten
die van indische regeerings-personen of van bewindhebbers der
Oost-Indische Compagnie. Wel zegt G. P. Rouffaer in het tijdschrift Oud Holland (I8g4), waar hij over de portretten der
gouverneurs generaal bij Valentijn spreekt:
BHet allermerkwaardigste dunkt mij wel het portret van Carel
Reyniersz., dat hoogstwaarschijnlijk naar een origineel van Rembrandt moet zijn (uit zijne periode van de Staalmeesters)a:.
Doch hij geeft voor deze opgave zijne gronden niet aan. De
gegraveerde beeltenis van Reyniersz., gelijk die in Valentijn’s
bekend werk voorkomt, draagt een onderschrift, waaruit blijkt,
dat de gravure genomen werd naar eene teekening van den
Dordtschen schilder Matthys Balen, (een zoon van den beschrijver
der stad Dordrecht). En het portret van den gouverneur generaal
19’3
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dat zich in den oostelijken binnenhof van het Rijksmuseum bevindt, verraadt nog veel minder, dat het genomen werd naar
eenig gewrocht van Rembrandt’s penseel.
Trouwens, dit op
djatihout geschilderd stuk, eene verkleinde copie van het origineel
op het Groote Huis te Batavia, is vermoedelijk afkomstig van de
Oost-Indische Compagnie en even slecht van uitvoering als de
overige in het Rijksmuseum aanwezige landvoogds-portretten.
De tijdrekening zou zich overigens niet verzet hebben tegen de
mogelijkheid, dat Rembrandt het portret van dezen »Opperlandvoogd p. schilderde, want zij waren tijdgenooten. Rembrandt had
zich sedert het jaar 1631 te Amsterdam metterwoon gevestigd,
en die plafts was Reyniersz.’ geboortestad, werwaarts hij vóór
het jaar 1645, i n z i j n e toenmalige kwaliteit van raad ordinair
van Ned. Indië, tijdelijk terugkeerde. Doch onder al de bekende
geschilderde en geëtste portretten des meesters is er geen als dat
van Reyniersz. erkend.
Evenmin bestaat er een authentiek portret van Rembrandt’s
dochter Cornelia, het buiten-echtelijk kind door hem ageprocrëertc
bij zijne dienstbode Hendrickje Jaghers, en die zich niet lang na
den dood haars vaders te Batavia vestigde. Den 3drn Mei 1670
was zij, achttien jaren oud, in het huwelijk getreden met Cornelis
Suythof, iemand die tot den kleinen burgerstand behoorde; zijn
broeder Hendrik werd in 1669 vermeld als >varentsgezelc,
en
was een jaar later gevestigd als timmerman in de Anjelierdwarsstraat te Amsterdam. Het jonge paar woonde daar in Oct. 1670
in de Laurierstraat, en ofschoon ook Suythof, blijkens de aanteekening in het huwelijksregister, de schilderkunst beoefende,
die kunst gaf hem blijkbaar geen brood, want reeds vijf maanden
na zijn ondertrouw nam hij het besluit om zijn fortuin in Indië
te gaan zoeken. Hij stelde orde op zijne zaken, machtigde zijn
oom, den lintkramer Adriaan Taffijn, om zijne portie in eene
nalatenschap te innen en maakte met zijn vrouw voor den notaris
Hellerus
een testament, waarbij de langstlevende tot eenig en
universeel erfgenaam werd benoemd.
Het echtpaar vertrok toen met het schip ~TuZpenburg?zt naar
Batavia.
Hoezeer die plaats, en in ‘t algemeen de heele Oost,
een ondankbaar arbeidsveld voor een kunstenaar was, hij liet er
zijn penseel niet geheel rusten. In Nagler’s K&stlerZexlcan
komt
de. aanteekening voor:
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>Cornel S u y t h o f f , Maler a u s H o l l a n d , ü b t e Seine K u n s t a u f
Reisen u n d fer’tigte z a h l r e i c h e B i l d n i s s e . Urn 1681 lebte e r i n
Batavia, J. A. Boener stach nach ihm .das Bildniss des Artzes
Otto Hellwig (lees: Johann Otto von Helwig) bezeichnet: C. Suythoff pinxit Bataviae in India orientali, 168 1.
Het mocht aan de nasporingen van wijlen Mr. A. D. de Vries
n i e t g e l u k k e n o m o o k m a a r e e n e n k e l e v a n d i e »zahlreiche
Bildnissea te ontdekken. Alleen kwam hem een exemplaar in
handen van het door Nagler vermelde en naar Suythof’s schilderij
gegraveerde portret van den bataviaschen doctor v. Helwig; met
het wydluftig bijschrift :
Weisheit die in Süden, Westen und in Osten ist zu finden,
Womit China sich beriihmet: Wasein Bramin kann ergründen,
Diose Stirne balt verborgen. Helbig ist’s! mit ihm wil1 prangen
Teutschland. India, wir lassen dir nach ihm dein Hertz verlangen.
Deze v. Helwig was een duitsche medicus, stadsgeneesheer te
Batavia, die na zijn terugkeer uit Indië nog vele reizen maakte
en van een drietal buitenlandsche vorsten titels en ridderorden
ontving.
>Hoe g a a r n e « , s c h r i j f t M r . d e V r i e s , h a d i k w i l l e n
mededeelen, dat Suythof ,zich in de school van Rembrandt als
jong schilder had gevormd, maar daarvan legt deze gravure geen
de minste getuigenis af«.
In 1689 was Suythof cipier der burgergevangenis te Batavia,
en bovengenoemde schrijver uitte de meening, dat dit feit ageen
hoogen dunk geeft van de trouw, waarmede hij aan zijne kunst
gehecht was, en dat hij in dat opzicht zeker al heel weinig
doordrongen was van den geest, die Rembrandt gedurende zijn
geheele leven bezielde«, 1) Er is evenwel plaats voor de bedenking,
dat hij, die vrouw en kinderen ten zijnen laste had, vóór alles
leven moest, en meer waarborgen vond in eene vaste gouvernements-betrekking dan in de onzekere inkomsten van een kunsts c h i l d e r , i n e e n l a n d w a a r d e k u n s t zoo weinig geëerd en zoo
slecht beloond werd.
D e o u d - m a j o o r P . A . L e u p e b r a c h t i n >DP Navorsc&~« a a n
‘t licht, dat er, volgens de kerkelijke registers der Hervormde
gemeente te Batavia, aldaar twee kleinkinderen van Rembrandt
‘) Oud Holland 1888.
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geboren werden. Het oudste werd op 5 Dec. 1673 gedoopt onder
den naam des grootvaders, Rembrandt Suy-thof; het jongste op
14 Juli 1678 als Hendrik. Doch beiden kwamen op jeugdigen
leeftijd te overlijden ; ook Rembrandt’s dochter stierf, vóór het
einde des jaars 1685, vóór haren echtgenoot, blijkens de copie
van een rekest (van Suythof! in het archief der Amsterdatische
Weeskamer.
Hij zelf overleed in het begin van 1691, onder de regeering
van den gouverneur generaal Joannes Camphuis. Ware hij een
schilder van talent geweest, of die zich althans wist te doen
opmerken, dan zou hij allicht de bescherming genoten hebben
van dien landvoogd, welke niet alleen ijverig verzamelaar van
curieuse schelpen en zeegewassen was, maar ook naar ‘t schijnt
op de schilders een gunstig oog had. Althans, Houbraken vermeldt, dat de schilder Frans Withoos zeer bij hem in de gunst
stond.
Zoo aan den schoonvader een langer leven, aan den schoonzoon
een terugkeer naar de Amsterdamsche Rozegracht gegund ware
g e w e e s t , d e l a a t s t e z o u d e n k e l i j k w e l e e n indisch album mee
thuisgebracht hebben, w a a r v a n d e i n h o u d a a n R e m b r a n d t e e n
beteren kijk op oostersche menschen en dingen gegeven zou
Het orientalisch element bezat voor hem aantrekkelijkhebben.
heid, al gebruikte hij zijne oostersche motieven slechts voor het uitbeelden zijner bijbelsche tafereelen en israëlietische figuren. Dien
trek: het aanbrengen van oostersche kleederdrachten en draperieën,
van uitheemsche stoffage op zijne stukken, ontleende hij voornamelijk aan de opvattingen van zijn leermeester Lastman. De voorstellingen van het ,Oude Testament boeiden hem ook, omdat ze
hem gelegenheid gaven de joodsche t)-pen z i j n e r o m g e v i n g i n
kleurige o f teekenachtige o o s t e r s c h e g e w a d e n w e e r t e g e v e n .
Maar ook zijn vader, Harmen Gerritsz. van Rijn, schilderde hij
in eene kleederdracht, die gansch niet aan een Leidschen molenaar
deed denken ; integendeel zoo fantastisch, dat ze den franschen
graveur Jerame David aanleiding gaf er eene copie naar te snijden,
toen hij een portret van Mahomed noodig had. En onder dien
naam is deze afbeelding van Rembrandt’s vader bekend gebleven.
Op de verkoopingen te Amsterdam, die hem meer geld kostten
dan zijne middelen toelieten, en op zijne artistieke strooptochten
langs winkels, markten en uitstallingen, was hij er steeds op uit
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auytheemsche rariteyten c te bemachtigen, wier konterfeitsels hij
dan, te pas en te onpas, op zijne schilderstukken aanbracht.
Andries Pels heeft ons in dichtmaat verhaald, hoe Rembrandt
een man was
. . . die door de gansche stad, op bruggen en op hoeken,
Op Nieurre en Noordermarkt, zeer yvrig op ging .zoeken.
Harnassen, Moriljons, 1) Saponsche Ponjerts, bont
En rafelkragen, die hij schilderachtig vond,
En vaak een Scipio aan ‘t Roomsche lichaam paste,
Of de eed’le leden van een Cyrus mee vermaste; s)
En echter scheen hem, schoon hij tot zijn voordeel nam
Wat ooit uit ‘s waerelts vier gedeelten herwaerts kwam,
Tot ongemeenheid van optooisel veel te ontbreken,
Als hij zijn beelden in de kleederen zou steken. Enz.
In zijne ruime woning in de St. Anthoniesbreestraat, ruim
genoeg, o p d a t e r i n o n z e d a g e n e e n v i j f t a l g e z i n n e n k o n d e n
huisvesten, had hij als ‘t ware een klein museum bijeen gebracht,
waaraan het oostersche element niet ontbrak. Behalve tal van
schilderstukken van andere, vooral oude meesters, vond men hier
onder de vele wapens aindiaensche hantgeweren (d. i. krissen)
assegayen, bogen, helbaarden x, ook vreemde muziekinstrumenten,
waaronder een harp (de harp misschien, waarop hij zijn David
voor Saul liet spelen); voorts een leeuwen- en een leeuwinne-huyt,
een paradysvogel, venetiaansch glaswerk, chineesch porselein,
eene groote verzameling tropische zeegewassen, pleister-afgietsels,
prenten, enz.
Door de beschrijving van den inventaris bij gelegenheid van
zijn faillissement, verreweg het voornaamste der bestaande Rembrandt-documenten, is men te weten gekomen, welken inboedel
het perceel bevatte, sedert door een scheidingsmuur in tweeën
gedeeld, en dat men thans weer zooveel mogelijk in den oorspronkelijken toestand heeft hersteld. Onder de oostersche voorwerpen treft men aan : chineesch porselein, opgezette tropische dieren,
indische afgodsbeeldjes, ‘n japanschen helm, japansche waaiers,
en ~35 stuk indische hantgeweera ; zoodat Rembrandt inderdaad
sterke voorliefde bezeten schijnt te hebben voor die »Japansche
1) IJzeren stormhoeden.
2) Belaadde.
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Ponjertsg, waarvan de dichter zong, of voor die krissen, aan wier
versiering de kunst van den javaanschen »ouvrier-artistec
zich
steeds het liefst wijdde.
Na zijn faillissement in 1661, dat behalve den verkoop van
zijn inboedel ook dien van zijn huis in de St.-Anthoniesbreestraat
meebracht, verhuisde Rembrandt naar het perceel op de Rozegracht,
dat zijn sterfhuis zou worden. (Het draagt thans het huisnummer
184 en wordt bewoond door den eigenaar, den meubelmaker
Sluyter; terwijl bij gelegenheid van de Rembrandt-feesten aan de
voorzijde een medaillon-steen werd ingemetseld met het opschrift:
»Hïer stond Rembrandt’s laatste woning 16690.
Hij had toen de voorzorg genomen om ecnige van zijne kostbaarste miniatuur-schilderijtjes uit Hindostan na te teekenen, en
de copieën derwaarts over te brengen. Ze stelden voornamelijk
de Groote Mogols voor, te midden van hun hofstoet. De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en het hof der
PMogolders«,
de vestiging van de handelsfactorij te Suratte, de
gezantschappen, welke met rijke geschenken door de Comp. naar
Dehli en Agra gezonden werden, ten einde handelsvoordeelen te
verwerven, waren aanleiding, dat zulke indische miniaturen en
Mogol-portretten gedurende geruimen tijd in Nederland niet zeldzaam waren. Valentyn, die zijne »Levens der Groote Mogolsa
met verschillende afbeeldingen van hen en hunne gemalinnen
versierde, zegt van Mosoddien en Farochsjeer:
BDe beeltenissen dezer twee Keizers (die toen al grijs schenen
te zijn) wierden ter grootte van een schelling omtrent dezen zelven
tyd op Batavia gebragtc.
Van den gezant der 0. 1. Compagnie, Dirk van Adrichem,
bekwam hij eene afbeelding van het rijkszegel der Mogols, dat
in een grooten cirkel in ‘t midden het portret van keizer Aurungzebe vertoonde, en in elf kleinere ovalen, daaromheen de portretten zijner voorgangers. Aan het slot van de >Levens« vindt
men aangeteekend :
Bik moet nog met een letter hier bijvoegen dat ik alle deze
Groote Mogols, van Mier Timoer of Tamerlan tot Farochsjeer,
zeer net op zyn Hindoestansch ieder op een byzonder groot half
vel, ‘t geen hier en daar zeer fraai verguld was, verbeeld en op
meer dan een wijze vertoond, bij verscheidene liefhebbers gezien
heb, dog meest alle met een dubbele kring boven hun hoofdu.
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Waarna hij een veertiental dezer portretten beschrijft. Zoo
goed als die »liefhebbers< kon Rembrandt ze ook hebben, en
men kan zich van deze door inlandsche kunstenaars vervaardigde
afbeeldingen voorstellen, dat ze door hun opmerkelijk en antiwestersch karakter de belangstelling des meesters wekten. De
inboorling van Hindostan stond i. z. beeldende kunst zooveel
hooger d a n d e i n b o o r l i n g v a n J a v a , a l w a s d i e k u n s t g e e n
scheppende, maar navolgende. Terwijl Hendrik van Rheede tot
Drakestein gouverneur van Malabar was en de bouwstoffen verzamelde voor zijn botanisch werk Hortus Malabaricus, vond hij
gereedelijk in het land zelf de teekenaars, die de verschillende
specimina uit het plantenrijk keurig en natuurgetrouw afbeeldden.
Hoe zoo’n Mogolportret er uitzag, laat zich eenigermate afleiden uit Valentyn’s beschrijving van een daarvan:
»Abocsaid z a t o p e e n s o f a m e t v i e r v o e t e n , d i e m e n k l a a r
zag, leunende met zyn rug tegen een kostelyk kussen vol ruiten,
dog zoo, d a t m e n , schoon hij op zyn Indiaansch zit, egter beide
zyn voeten nog pas buiten zyn lichaam onder uit zien kan.
Men ziet hem in een wit neteldoek kleed met veel zwarte vlekken,
byna als boequetten hier en daar er als op gezaaid, terwyl hy
een paternoster of snoer in zyn linkerhand houd. Hij heeft een
muts gelyk als met toornkanten van den ouden tyd op, gelykende
zeer wel een ouden Jood, die wat mager en kleen van wezen is.
Van zyn hals hangt een keten met eenige kostelyke borstjuweelen<.
Anderen droegen een tulband met een reigerveer, parelsnoeren
om den hals, een sjerp of een met edelgesteenten bezetten gordel
om het lijf, en een valk op de vuist.
Waarschijnlijk op verkoopingen. hetzij de veilingen welke bewindhebbers der Compagnie
in het Oost-Indische Huis te Amsterdam geregeld hielden, hetzij
op de boedelvenduties van gerepatrieerde indischgasten, was
Rembrandt eenige van zulke acurieushedenc machtig geworden,
en zoo de curator in zijn faillissement er thans beslag op legde,
~h e t s t o n d h e m v r i j e r c o p i e v a n t e n e m e n . I n e e n d u i t s c h
kunsttijdschrift wijdde Fr. Sarre een opstel aan nRembrandt’s
Zeichnungen nach indisch-islamischen Miniaturen<, en gaf daarbij
de reproducties van eenige sepia-teekeningen des meesters in het
Britsch Museum. Een daarvan stelde voor den Grooten Mogol
Djehangir op zijn troonschabel, een andere Sjah Djehan te paard,
een derde Tamerlan, enz. Over de wijze waarop die miniatuur-
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schilderijtjes in zijn bezit kwamen, m a a k t Sarre ‘de gissing:
>Vielleicht kamen indische Miniaturen zuerst in Seine Hände
als er im Jahre 1642 den Direktor der Ostindiszhen Kompagnie
Abraham Wilmerdonks und Seine Gattin portratierte, und dadurch
in nähere Beziehungen zu dem Haupt (er waren er wel zeventien!)
der Ostindienfahrer trat, die in ihrem Palast (d. i. het Oostindische
Huis op den Kloveniersburgwal) sogar eine ethnographische
Samlung jener f e r n e n Länder angelegt hatten«.
Abraham Wilmerdonx was intusschen bewindhebber niet van
de Oost-, maar van de Westindische Compagnie; en Rembrandt
behoefde ook niet noodzakelijk naar het Oostindische Huis te
gaan om er zijne modellen te vinden. In lateren tijd kreeg ook
Valentyn ze langs een anderen weg te zijner beschikking.
Blijkens de inventarisatie van ‘s meesters inboedel behoorde
daaronder ook »een (boeck) vol curieuse miniatuurteeckeningen,
nevens verscheyde hout- en copere printen van alderhande dragtc.
De duitsche criticus geloofde (en de hollandsche deelt die meening),
d a t d a a r o n d e r v e r s t a a n m o e s t w o r d e n >ein i n d i s c h e s Album<.
Ook dr. Hofstede de Groot vestigde in een duitsch tijdschrift over
k u n s t d e a a n d a c h t o p R e m b r a n d t ’ s Dorientalische V o r b i l d e r a .
Werd dit album thans teruggevonden, het zou gewis evenveel
goudstukken als destijds stuivers opbrengen. Want bij den gerechtelijken verkoop van den inboedel in »de Keizerskroon<
gingen al Rembrand t’s t > kunstboeken a, schilderijen, curiositeiten
en obl>is d’ art voor even vijfduizend gulden van de hand. En
d a t t e r w i j l e e n p a a r A m s t e r d a m s c h e k u n s t h a n d e l a a r s i n 1659
verklaarden, dat zij zeker wisten dat Rembrandt’s ,papiere Konsten,
rariteyten, antiquiteyten, medaliën en Seegewassen, alleen f I I .OOO
waard waren, en zyne schilderyen f 6400.-c ,beyde eer meerder
als minder 8:.
‘Eene opmerkelijke proeve van de indische miniatuur-schilderkunst, welke Rembrandt zoozeer op prijs stelde en waaraan hij
eenige zijner etsen ontleende, werd door G. P. Rouffaer toegevoegd
aan een opstel, waarin hij aantoonde, hoe de sultans van Atjeh
hun Negenvoudig Zegel ontleenden aan de Mogol-dynastie van
Hindostan.
Die proeve bestond uit de reproductie van een hindostansch schilderijtje, dat onder het bestuur van Aurungzebe
gemaakt werd voor het opperhoofd van een der hollandsche
factorijen in het Mogol-rijk. Het behoorde aan den perzischen
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gezant bij het Nederlandsche hof, en werd in 1903 op eene
Haagsche tentoonstelling geëxposeerd. >Het trof mij dadelijk<,
zegt genoemde schrijver, »èn om de fijnheid’ van lijn en kleur
der elf geaquarelleerde miniatuurportretten, èn wegens de merkwaardige schikking : tien in een kring om één in ‘t midden heen,
èn om de bijschriften in x7de-eeuwsch Hollandsch aan den achterkant, op het ouderwetsche behangselpapier met begeleidende
Hindustani-namen
in Nâgari-karakters van een inlandsche hand,
waardoor in eens de herkomst vast stond als echt-inlandschx. 1)
Vroeger was dit schilderijtje in het bezit geweest van eene
aanzienlijke Nederlandsche familie, daarna in veiling gekomen op
eene antiquarische verkooping in den Haag en geraakte toen in
het bezit van den gezant. De Mogolportretjes waren uitgeknipt
en daarna in de bewuste volgorde geplakt op een stuk behangselpapier, loodblauw fond met gouden bloemen en ornamenten,
terwijl de namen der ‘afgebeelde keizers zoowel op voor- als
achterzijde waren vermeld. Rouffaer achtte het waarschijnlijk,
dat dit schilderijtje een herinneringsgeschenk was van keizer
Aurungzebe aan een hetzij optredenden, hetzij aftredenden opperkoopman der O.-I. Compagnie, hoofd van eene factory in Hindostan.
Wellicht ook behoorde het tot de tegengeschenken van
den Mogol aan den vertegenwoordiger der »Edele Maatschappij 4,
welke laatste er veel aan gelegen was om, ter wille van een
$%zan voor handelsconcessies, de gunst van den opperheer te
behouden.
De Fransche reiziger en juweelenkoopman Tavernier gaf in
zijne Six V’yages etc. eene afbeelding van het Tienvoudig Zegel
van Sjah Djehan, genomen naar een van de zilveren inhuldigingsmunten, welke de Mogols bij hunne troonsbestijging onder het
volk lieten strooien. Dat ook Rembrandt liefhebber en verzamelaar van munten en medailles was, bewees de inventarisljjst
van zijn boedel.
Als kunstwerk muntten deze portretjes uit door den kleurenrijkdom der gewaden en attributen, door de fijne penseelkunst
der uitvoering. Enkelen ook door de uitdrukking; de beeltenis
van DjAhangir b.v. werd geroemd als een zeldzaam levend, haast
sprekend portretje. Wanneer de hindostansche miniaturen in
Rembrandt’s bezit gelijke artistieke verdienste hadden, dan wist
‘) Bijdr. T. L. en Volkenk. V, N. 1. 1906.
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zijn kennersoog deze proeven van indische schilderkunst zeker
wel op de rechte waarde te schatten.
Van eene Nederlandsch-Indische schilderkunst was in zijn tijd,
zooveel jaren vóór Raden Saleh, zeker nog geen sprake, en wel
verre dat de gewrochten van Javaansche ‘kunstenaars hun weg
naar Nederland gevonden zouden hebben, zoo goed als die van
hindoesche kunstenaars, leest men integendeel, dat het de O.-I.
Compagnie was, die naar Indië exporteerde de gewrochten van
Hollandsche kunstenaars. En welke gewrochten ! In het Daghregister van het kasteel Batavia vindt men b.v. aangeteekend, dat
tegelijk met de bouwmaterialen, manufacturen, metaalwerken en
andere voor Indië bestemde artikelen verzonden werden : .
nEenighe slechte schilderyen van scheepen, ruyters te paerde,
naeckte personagiën, Moyses, Aron, Davidt, Salomon ende dierg e l y c k e p a t r i o t t e n u y t h e t O u d e T e s t a m e n t , a l l e v a n cleene
waerdye, omme tot schenckagie aen de (inlandsche) grooten t e
gebruycken, die daeromme ernstelyck hebben versochtc.
De O.-I. Comp. moest van alles in hare magazijnen hebben,
om hare kantoren in den lande van overzee te gerieven, tot
schilderwerken toe. Indië had op die uijze een débouché kunnen
worden, a l t h a n s v o o r d e m i n d e r e g o d e n v a n d e H o l l a n d s c h e
schilderschool; maar op de uitwisseling: oostersche tegen westersche
schilderkunst, behoefde men niet te rekenen. INooit zou de verzameling op het Oost-Indische Huis te Amsterdam verrijkt worden
met de proeven eener miniatuur-schilderkunst, die toch in het
O o s t e n e e n hoogen t r a p v a n v o l k o m e n h e i d b e r e i k t e ; g r o o t e
schatten van dien aard bezitten b.v. het India, House en het
Britsch Museum te Londen.
Had Rembrandt dáár eens kunnen rondspeuren, hoe zouden zijne
oogen geschitterd hebben!

GESCHIEDENIS.
Een ontvluchting en Bblijde

incomstea in de XW eeuw.

In Groningen werden gevangen gehouden in ‘tjaar 1497 Boeke
H a r i n c x m a , L o w D o n y a ende S y t y e H a r i n c x m a v a n IJlst; zsoe
isset g e s c h i e d t datter e e n b u r g e r w a s t o e Sneeck, genoemt J a n
Kanneken, ende was een coopman ende wijntapper, ende conde
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oock cannen maeckenc. Deze Jan reisde veel, toe Groningen ende
in Oost Vrieslandt, ouer die Eemse, om syn coemenscap toe doen.
Ende als hy toe Groningen quam, soe sprack hy Boeke altoos
an ; ende om dat (opdat) hy vaecker sonder suspitie tot hem
machte gaen, soe bestede hy hem met (bij) een cannemaecker
toe Groningen. Als hy dan alleen by Boeke was, soe besacb hy
dat sloth, daer Boeke in was gesloeten, ende alle gelegentheit daer
van, ende liet maecken een yseren v)Tle ende andere instrumenten
om dat slott op toe krygen ende off toe breecken. Doe hy dan
alle dingen hadde bestelt die hem van node waeren, soe is hy
tegen den auondt by Boeke gecoemen ende bleef die nacht
by hem. Ende in die selue nacht tusschen tualeff ende een
vre , h e e f t h y h e m o n t s l o o t e n , ende t o t e e n veinster w t
gecregen, ende clommen ouer die stadt mueren, daer alder
cleinste suspitie was, ende Jan te vooren versien hadde. Ende
Jan hadde die conste van suemmen ende swom voor ouer die
stadts graft, ende haelde Boeke met een lyne die hy by- hem
hadde omt lyff gebonden, tot hem ouer die grafte, ende gingen
te saemen een cleyn myle, daer Jan, des daeges te voeren, tuee
paerden hadde besteldt, daer sy op gingen sitten, ende quamen
gesont binnen Suoll, op den vierden Julij. Die van Suoll gaeuen
Boeke geleydt, ende ontfingen hem lieflick, ende tracteerden hem
eerlicken (naar zijn stand), soe lange dat Aanske, syn wyff, ende
Catrina, syn suster, met dartich mannen, tot hem quamen toe
Suoll, ende haelden hem met groter eeren thuys - (zo verhaalt
Worp van Thabor, en Petrus voegt er bij - ik haal dat telkens
aan tussen aanhalingstekens) - »mit macht van volck, ende hem
wort groete eere ghedaen toe Sloeten ende inder IJlst; ende
Snekers beyerden ende hlueden huer clocken hem teghen, ende
-(vervolgt Worp) - haelden hem met processie - >der clerckena in die kercke, en songen Te deum laudamus, - Bende sp o e 1 den
op den orghele in den kercken overhem,mitgroteblyscap,
God van hemelryck toe lowe en toe eeren.d: Daegs daer nae worde dat heilige sacrament om die stadt
gedraegen, ende misse van den Heilige Geest deuotelick gesongen ;
ende alle straeten worden met groene bomen behangen, ende
ellicke straete besonder schenckte Boeke met groter blytschap
dat Boeke van Groningen was verlost - Bende hy schencte den
borghers . . . . ; ende veel hoevelinghen wtten omlanden, syn
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vrienden quamen tot hem inder stadt, ende deden hem eere, ende
schencten hem heer1icken.c
Tout comme chez nous!: het luiden van de klokken, dat
groen maken van de straten, - alleen moet de aandacht gevestigd op het bespelen van hei orgel in de Sneker Kerk, al in
het eind van de XVe eeuw.
Misschien kan iemand meer orgels in Friesland aanwijzen, van
die tijd, of nog vroeger.
B. H.
Nav. LXI, 301,

434, 561.

Nog eens: Schenk v. Toutenburg.
Het is mij sinds nog gebleken uit W. Nagge, Historie van Overijssel
Deel 11, (uitg. Hoefer,) dat het wel degelijk George’s broeder Ernst
was, die gebleven is in den stormloop op Hattem (3 Juni 1528.)
Zijne overblijfselen werden naar Zwolle gebracht en daar op het
koor in de St. Michielskerk bijgezet.
Wat den anderen broeder van den stadhouder betreft, Willem,
ook hij heeft diens toenmalige krijgsbedrijven meegemaakt.
Vergelijk nog hierbij: Lambertus Hortensius p. 213: Interim
dum ardet pugna, Ernestus Schenkius, Georgii praefecti Phrisiorum
F(rater), quia improvide moenia subierat, globi jactu cecidit.
(Vgl. aldaar p. 126.)
Den Haag.
Dr. L. M. G. K OOPERBERG .
De Kudrun en Friesland.
Zijn niet in de Kudrun toespelingen. op Nederlands grond; en
hoort daarbij Campatda
.: misschien kan iemand me inlichten,
waar hierover ‘t laatst is geschreven.
Vergis ik me, of klinken de laatste lettergrepen in CawzpaiiZZa
speciaal Fries? Zou er dan onder verstaan kunnen worden het
plaatsje dat in de achtste eeuw ain Sutrachic
(d.i. Staveren c.a.)
vermeld wordt als Camp&g we& i Of is dit BKempenesse<
uit de
twaalfde eeuw ?
B. H.
~-..~~~

VOLKSKUNDE,
Treurzang ter eere van Admiraal De Winter. l)
Romance fknèbre
faite en e honneur
ae

S. E. Monseigneur le comte de Winter
Grand officier de 1’ Empire, Inspecteur
Général des côtes de la mer du nord
par le
R

:. F:. D. Yd. S:. P:. R

et
Chantée par lui
à

L a F’ompe

:. C:.

FunZPbYe

célébrée par
L a R :. 0 :. St Napoléon
n L. 0 :. d’ Amsterdam
le g Septembre 1812

aéaìée

<

Aux m â n e s d e ce Vertueux F:.

(maçonniek vignet)
Op de keerzijde van den titel leest men:
Dignum laude virum musa vetat mori
Horatius.
*

l

De Dood moog’ angst en schrik aan zwakke zielen geeven;
Haar opgeheven Seis doet nooit den Wijzen beeven!
Neen! zijn voortreffelijk deel, zijn wezenlijk bestaan, .
Is boven haar bereik en kan niet mêe vergaan!
Jonkvr. J. C. DE LANNOY.
(Hierop volgt de muziek: BMusique
lyre [ou guitare] par D. Veil<).

et accompagnement de

Ier Couplet.
Près de 1’ autel de 1’ amitié,
Que voile un crêpe funéraire,
Guidés par la deuce pitié,
Donnons des pleurs à notre Frère.
1) Zie over Admiraal De Winter o.a. A l g . N e d . F a m . b l a d 1885
1887, p. 24 e n 25. (M. G . W . )

p. xo, 1 8 8 6 p. 304,

,
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11 n’ est plus . . . . la tombe aujourd’ hui
Reçoit sa dépouille mortelle ;
Mais tout ne meurt point avec lui!
. . . . ses vertus restent pour modèle.
2°C Couplet.
La mort du Sage est un sommeil:
Par 1’ espoir elle est embellie;
Le bonheur 1’ attend au réveil,
Au sein d’ une meilleure vie.
11 n’ est plus, etc.
3 me et dernier Couplet.
Conduit par 1’ immortalité,
Viens . . . sur un trône de nuage,
Ami fidele et regretté,
Jouir de nos pieux hommages!
11 n’ est plus, etc.
Hierop volgt:

FINIS.
Vrije Navolging.
1.

Bij ‘t Altaar, dat uit Vriendschap brand,
Met ‘t treurigst floers des diepen Rouw omtogen,
Geleid door Droefheids reinste hand,
Moog’ onze Lof des Broeders Dood verhogen!
Hg ~2 aiet meer! Hij zonk in ‘t Graf, . . . .
Zijn sterflijk deel heeft ons alléén begeven;
Hij lag geenzins het Waare leven af:
Zijn Deugd is ons tot Leidraad bijgebleven.
2.

Des wijzen dood is Sluimering ;
De Hoop heeft hem het edelst deel beschoren,
Het hoogst Geluk van Hemelling ;
Ontwaakt word Hy in eeuwig heil, herboren.
0fscltoon niet meer - ofschoon in ‘t Graf, . . . .
Ofschoon zijn sterflijk deel ons heeft begeven,. . .
Ofschoon Hij lag ‘t nietig leven af;
Zijn Deugd is ons tot Leidraad bijgebleven.
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D’ onsterflijkheid is zijne Gids, . . . .
Kom dierbre Vriend! te midden uit de wolken,
En tuig van eene Droevenis,
Die allen treft, doch niemand kan vertolken!
4
GQ’ z$ niet meer! Gij zonk in ‘t Graf. . . .
Uw sterflijk deel heeft ons, helaas! begeven!
6 Troost! Gij lag ‘t nietig leven af;
Uw Deugd is ons tot Leidraad bijgebleven!
Amsterdam.

1. C. H.. . .
Medegedeeld door: M. G. W.

Oud

Volksdeuntje.

E e n o u d »Wiegenlieda
in a Weichsel-Schelde 11” Deel bl. 3 17 a
aantreffend, dat me in herinnering brengt een op hetzelfde doelende
volksdeuntje, moet ik het eerste wel geheel afschrijven.
Wiegenlied (Samland).
Die Bauersfrau.

On wenn et regent, denn öss et natt,
Denn geit min Mann nich nao de Stadt.
Min Mann ös to Hus, min Mann ös to Hus,
Min Iöwer, söter &Iann.
Schlaop en, min kind, en goder Roh,
Maok dine blanke Ochkes to!
Wisch, wisch & c .
Munn. Fru, wat singst du doch hüde fer dammliget Tig?
Frau. Eek kann doch singe, wat eek wöll,
Ick krieg doch sonst min Kind nich stöll.
Minn Mann ös to Hus, min Mann ös to Hus,
Min löwer, söter Mann,
Schlaop & c.
( D e r LieblZaber
Frau. Hei ös e rechter Dommerjaohn,

Kann hei denn gaor kein Dütsch verstaohn?
(Mìt Betonung).

Min Mann ös to Hus &c.
(Bey Lìebkaber kZopft*

weiter).

kZopft$.
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Frau. Dao mag dat Donner on Wedder dren schlaohn,
Kann hei denn nich von de Dehr weggaohn?
Min Man ös to Hus & c.
( D e r

Lìtbhaber mtfernt sick).

Frau. De Angst de ös nu äwerstande,
Nu ös hei von de Dehr gegange,
Min Monn ös tö Hus, min Mann ös to Hus,
Min löwer, söter Mann!
Schlaop en, min kind, en goder Roh,
Maok dine blanke Ochkes to!
Wisch, wisch, wisch! 1)
(In Friesland scheen de BLiebhaberx met de ontrouwe gade
door den terugkomenden man »überrascht zu seinc ; de BLiebhaberc fluks in eene kast gekropen, maar. . . . eene slip van de
rok bleef buiten steken. Dit maak ik althans op uit wat ik me
van het rijm en den zang herinner:)
F’YOUW: Heerom, heerom, heerom, heerom,
heerom, heerom, din din din,
Heerom trek je, heerom trek je, heerom
trek je slip wat in.
Man : Vrouwlief waarom, vrouwlief
waarom, vrouwlief waarom zing je dat?
VYOUZU: Manlief och ik, manlief och ik,
manlief och ik zing maar wat.
Kan ‘k niet zingen, kan ‘k niet zingen,
kan ‘k niet zingen wat ik wil?
‘k Doe ‘t dan houd ik, ‘k doe ‘t dan houd ik,
‘k doe ‘t dan houd ik ‘t kind wat stil,
(Meer is me niet bijgebleven).

TAAL-

EN
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Ponds ponds gewijs, en een paar andere oude uitdrukkingen.
In >‘t Boeck der Zee-Rechten, Inhoudende Dat Hoochste ende
oudste Godtlantsche Water-recht, dat de gemeene Cooplieden
ende Schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuyu,
I)

l

Van de Schelde tot de Weichsdr Nederd.

dial. van 1. en L. Leopold. Groningen x8&.,

TAAL-

EN LETTERKUNDE.

33

enz. enz., Tot Harlingen, Loüys Vlasbloem, 1646, welk boek thans
zeer zeldzaam is, vond ik op blz. 6 Brekenen van pont tot pondtc,
op blz. 18 r>betalen »pennick pennincx broederc, en verderop
apont ponde ghelijckc, en eindelijk op blz. 59, Bpenninck,
pennincx gelijcke«.
Voorts trok mijne aandacht op blz. 105, ten onrechte genummerd 107, Been ton Sementsa (voor de vaart tusschen Amsterdam en Utrecht), en op blz. 133, sEen last Sement, twaelf
smal-ton voor ‘t lasta (voor de vaart van Amsterdam op Hamborg).
Dit cement werd oudtijds te Amsterdam uit de grachten gebaggerd om als metselspecie te worden gebruikt en bezat goede
bindkracht.
Eindelijk nog vond ik op blz. 142, in eene ordinnantie van den
jare 1527 meermalen de term )Schip-Heer<, ter aanduiding van
hem die later jaren genoemd werd pschippera.
‘s-Gravenhage, 7 April

1913.

P.

M.

SCHELLING.

Imboeleedt.
In de Schepenvestbrieven van Breda, 1590, Sept. 6, komt bovenstaande uitdrukking voor in de volgende zinsnede:
ti. . . . [van] de achtergelaten goeden, daeraff de voors. Marie
staet ende inuentaris onder behoorlycken z&boeZeedt
hyer gethoont
ende gesien ter weescamer
geexhibeert heeft, . . . .«
Komt niet voor bij Verdam. Wat beteekent deze uitdrukking?
D.
Vruchteloos heb ik gezocht naar de 4 volgende boeken, en
geen exemplaar ter inzage kunnen bemachtigen. Kan iemand
mij daar soms aan helpen 7
I. De Kundschappen van Parnas door Trajaen Bokkalyn. In
1670 schrijft Vondel een gedichtje op de Nederlandsche vertaling; eveneens Adonkies van der Goes, die bij den titel voegt:
Ben nu in ‘t Nederlandsch gedrukt bij Hero Galamaa.
2. BDe Asiatische Banisea. Van Alphen, noemt het in zijne ,Digtkundige Verhandelingen«, 1782 op blz. 44: »eene platte, ouwerwetsche Hoogduitsche roman a. In de Nederl. vertaling van
Rabener, DVerzameling
van Hekelschriften< (Amst. Meyer 1766)
dl. 111, wordt het boek ook genoemd in het >Voorbericht van
den Schrijveru blz. VI en VII.
1913

3
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De Xederl. vertaler voegt er bij in een noot op blz. VI: »Eene
»wanschiklijke Hoogd. Roman, welke men ook aangevangen
»heeft in ‘t Nederl. over te zetten, doch dat gelukkig maar
..
,bil een deel is gebleeven ct.
3. De Nederl. vertaling van »Lebensgeschichte Tobias K n a u t s ,
des Weisen, sonst der Stammler genannt. Aus Familiennachrichten gesammlet. Erster Band, Leipzig, bey S. L. Crusius, I 773 <.
De inhoud moet veel overeenkomst hebben met Sfevne’s Tristram
Shandy.
4. 9 Door twee Vaderlandsche Vrienden c. Utrecht, Wed J. van
N.
Terveen, 1780.
~~-.

De oom van Jacob Cats,
Cats schrijft in zijn Twee-e?2-tuc/lt~~y~g~ levelz, na de 2Zeeusche
stadta Brouwershaven te hebben genoemd :
Mijn vader sat gestaegh daer midden in den raet,
Hij socht geen groot beslagh en oock geen hooger staet,
S+ broeder was geieert ez heeft oock veel gcscAyeve?z,
Sijn boecken zijn bekent, als die noch heden leven,
Plantijn ! uw druckerij die heeft er kennis van,
Als die veel is gebruy-ckt by menigh deftigh man.
Is er van dien oom van Jacob Cats iets bekend? En weet men,
waarover hij geschreven heeft? Uit de bovenstaande versregels
blijkt, dat Plantijn zijn werken gedrukt heeft. Dit zal wel geMR. C. BAKE.
schied zijn omstreeks 1600.
Wie zijn de schrijvers van de navolgende artikelen, voorkomende in »de Nederlanden <, »Karakterschetsen<, enz., ‘s Grav. I 841.
1. De doodgraver, onderteekend: D.
2. D e b r i e v e n b e s t e l l e r , B
l s.
>
D.
3. De kolver,
V. D. V. J.
4. De liefhebberijjager 2
>
5. D e k o f f i e h u i s j o n g e n »
En zijn de artikelen onderteekend t.k. van J. J. L. ten Kate?
Den Haag.

~--

A. J. VAN

HUFFEL JR.

Bastaard in den Don Quichotte.
In Kramer’s Algem. Kunst-Woordentolk (Gouda I 863) wordt
onder ‘t woord Bastaard voor den oorsprong verwezen” naar het
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16” Hoofdst. van den Don Quichotte. Deze aanwijzing lijkt mij
onjuist, ten minste voor de Nederlandsche vertalingen. Wie kan
mij eene juiste aanwijzing doen?
A. J. S. v. R.
MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Vrede van Munster.
Mijn vader bezit een zilveren penning, waarvan ik vermoed, dat
hij op bovengenoemden vrede betrekking heeft.
De eene zijde stelt voor, twee ineengesloten handen met onderarmen, horizontaal geplaatst op de middellijn van den penning,
welke armen te voorschijn komen uit wolken, aan iedere zijde
één wolk. Daarachter twee gekruiste horens van overvloed, 266,
dat de kruising achter de handen ligt, de openingen omhoog en
gevuld met bloemen, vruchten, enz.
T u s s c h e n b e i d e h o r e n s i n , (a c ht e r de handen) een tak met
vruchten (olijven?) verticaal geplaatst, het afgesneden einde onder
de handen uitkomend. Aan den bovenkant, van deze zijde van
den penning een stralende zon, en aan den onderkant eenig
dooreen geworpen wapentuig. Om alles heen het volgende randschrift :
GESARIS. ET. REGVM. IVNXIT. PA X. AVREA. DEXTRAS. 24. 8bris
100
5.1000 I,5 10.1
D e hoofdletters b i j e l k a a r geteldlgev& het’qaartal 1648. Dus
24 October 1648.
Nu is 30 Januari 1648 de Munstersche vrede gesloten en 5 Juni
d.a.v. hier te lande afgekondigd. De datum komt dus niet uit.
Aangezien ik zelf ‘t latijn niet machtig ben, vroeg ik een
latinist, naar de beteekenis van ‘t randschrift. Deze zeide, d a t
het ongeveer déze beteekenis Kofz hebben: De vrede vereenigde
de handen van keizer en koning.
De ommezijde geeft het volgende te zien: een stad, vol torens,
omgeven door vestingwerken. Op den voorgrond drie ravelijnen
en twee poortgebouwen. Tusschen het meest links gelegen en
het middelste ravelijn de letter E. Rechts van ‘t laatste heeft
vermoedelijk eveneens een letter gestaan, althans zijn er eenige
sporen van. Boven de stad twee engeltjes, het rechter met een
bazuin aan den mond, waarvoor het woord: PAX, het linker met
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een palmtak en beide vasthoudende een wimpel, die boven hun
hoofden zwevende het opschrift heeft:
MONAS. WES(T ?)
Om alles heen het randschrift:
HIC MAVoRS. TVMVLATVS ET. HIC. PAX ALMA. RENATA. EST
‘t welk dezelfde latinist zeide te wezen:
Hier heeft de oorlog gewoed en hier is de vrede gesloten.
De afkortingen monas. wes(t ?) breng ik in verband met monasterium en Westphalen.
Monasterium beduidt klooster, kloosterkerk, of munster, zoodat monas. wes(t?] zou beteekenen Munster
in Westphalen.
Dit nu zou alleszins verklaarbaar zijn en ook kloppen, immers
de Duitsche Keizer aan de eene zijde en de, Fransche Koning
bijv. aan de andere, elkaar de hand drukkend in 1648, maar
jammer genoeg komt de datum niet uit. En het: ~Hirr heeft
de oorlog gewoedc enz. is ook niet goed te begrijpen. Immers
het terrein van de oorlogen tusschen 1618-1648 lag niet bepaaldelijk in Westphalen.
Mij rest nog te vermelden, dat de penning een middellijn heeft
van 5 I m.M. en een dikte van plm. 1.5 m.M.
Welke Navorscher lost het raadsel op ?
M. SCHOLTEN
Nav.

VAN

A SCHAT.

LXI, 516.

De afkortingen, waarnaar A. K. vraagt, stonden als omschrift
Op de eene zijde las men:
op oude Nederlandsche munten.
Concordia Res Parvae Crescunt, Hollandia; en op de keerzijde:
Moneta Ordinum Provinciarum Foederatarum Belgiae, Ad Legem
B.
Imperatoris.
MEMORANDA.
De zeeslang bij de Romeinen.
De geschiedschrijver Valerius Maximus, een tijdgenoot van
keizer Tiberius, deelt in zijn werk Factorurn uc dictouum memorabZ&m C. IX mede, hoe drie voorteekenen den consul C. Hostilius
Mancinus zijn voorgenomen expeditie naar Spanje hebben ontraden (1. 6. 7 p. 28 ed. Kempf): te Lavinium ontsnapten hem
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de heilige hoenders, te Herculis Portus hoorde hij, toen hij scheep
ging, een raadselachtige stem roepen: aSlijf, Mancinus!<
en het
derde voorteeken wordt ons vervolgens aldus beschreven :
qua territus, cum itinere converso Genuam petisset et ibi
scapham esset ingressus, anguis eximiae magnitudinis visus
e conspectu abiit.
d. i. toen hij, door die stem verschrikt, was omgekeerd en zich
naar Genua had begeven en daar aan boord was gegaan, vertoonde zich een slang van buitengewone grootte, die daarop uit
het gezicht verdween.
De vele handschriften, waarin het werk van Valerius Maximus
ons is overgeleverd, zijn op deze plaats. éénsluidend, zoodat er
geen rechtmatige grond is om aan de overgeleverde lezing te
twijfelen en hieruit kan niets anders worden gelezen dan dat
Marlcinus bij die gelegenheid een zeeslang heeft gezien.
Julius Paris echter, die in de vierde- of in den aanvang der
vijfde eeuw onzer’ jaartelling een uittreksel uit het werk van
Valerius Maximus heeft vervaardigd, schijnt nooit van een zeeslang te hebben gehoord en geeft de plaats aldus weer:
cum - scapham esset ingressus, 271 en anguis eximia magnitudine visa e conspectu abiit.
d. i. toen hij aan boord van zijn schip was gegaan, werd daarin
een slang van buitengewone grootte waargenomen, die daarna
uit het gezicht verdween.
Hij veroorlooft zich dus de vrijheid, op eigen hand de woorden
in ea aan de mededeeling van Valerius Maximus toe te voegen,
vermoedelijk in de meening, dat de plaats die nadere opheldering
dringend noodig had. Nog willekeuriger gaat de Duitsche philo’ loog Stanger te werk door, tegen het gezag van alle handschriften
en Julius Paris in, eenvoudig het overgeleverde ingressus in
ingressgrus
te veranderen en derhalve Valerius Maximus te laten
zeggen, dat de reusachtige slang gezien is, toen Mancinus op het
punt stond om aan boord te gaan. Dat is dus weer een andere
manier dan die van Paris om van de zeeslang af te komen:
Stanger wil ons de onwaarschijnlijkheid opdringen, dat het monster
zich op de kaden van Genua zou hebben vertoond!
De vele betrouwbare ,testes oculati’ uit den laatsten tijd veroorloven ons ternauwernood, het bestaan van de zeeslang langer
in twijfel te trekken en het dier uitsluitend in de dagbladen van
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den komkommertijd te laten leven, en de hierboven aangehaalde
plaats bij Valerius Maximus levert voor haar bestaan een onverdacht getuigenis uit den jare 137 v. C., waarin de genoemde
Mancinus consul was.
Zijn er meer plaatsen in de classieke schrijvers, waar zij wordt
vermeld? Bij Plinius Nat. Hist. vond ik slechts (VI. 98):
circa has hydri marini vicenum cubitorum adnatantes
terruere classem.
d. i. bij deze eilandjes (vóór de Perzische golf) joegen zeeslangen
ter lengte van zo el, die op de vloot af zwommen, deze schrik aan.
Utrecht.

P. H.

DAMSTIL

Eene actrice uit den troep van Corver, in 1769.
De tooneelspeler M. Corver vertelt in zijne Tooneel-aantekeningen (Leiden, 1786) dat hij, in den winter eerst te Amsterdam
en later te ‘s-Gravenhage spelende, de gewoonte had des zomers
in andere plaatsen op te treden. >Reisden wij in den Zomer, als
wij slechts permissie konde bekomen, niet na Utrecht, Dort,
Rotterdam, Delfshaven en elders? . . . Wij verzamelden, gelijk de
Mieren, ons Brood in den Zomer, dat wij ‘s Winters hier in ‘s-Hage
0paten.a (Blz. 163.)
Eene bevestiging van deze mededeeling, althans wat Delfshaven
betreft, geeft eene acte, die in het archief der Amsterdamsche
Weeskamer berust.
Den 5den September 1769 compareerde voor den Notaris
Adriaan Hoogop te Delfshaven »juffrouw Catharina Lambregts, huisvrouw van Siem Sanders, althans behorende onder
de troep acteurs en actrices van Martinus Corver, Directeur van
de Nederduytsche Schouwburg in ‘s-Gravenhage, en met permissie
van de Edele Groot Achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders
der stad Delft, zig met de gemelde zijne troep tot het vertonen
van eenige Treur- en Blijspelen, onthoudende op De1fshaven.a
Als hare getuigen treden daarbij op sinjeurs Valentijn Roodermel
en Alexander Willem Hilverdink, die blijkbaar ook deel van den
troep uitmaakten/; de laatstgenoemde is later een bekend acteur
geweest.
Eenige dagen vroeger, 3 I Augustus 1769, had Catharina Lambregts
van Schepenen der stad Amsterdam verlof gekregen om, ofschoon
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gehuwd, in dit geval zelfstandig op te treden en »haar eigen regt en
interest waar te nemen.« Dit was noodig, omdat zij reeds sinds 1759
door haren echtgenoot verlaten was. Lang had zij niet met hem samengewoond, want pas in Januari van dat jaar waren zij te Utrecht ondertrouwd, waarvan te Amsterdam aanteekening was geschied in dezen
vorm: »den 12 January 1759 sijn alhier, op de acte van S. H.
van der Does, secretaris te Ctrecht, ingetekent Siems Sanders, j.m.,
op de Geldersche Caay, en Catrina van Planter, j.d., wonende
te TJtrecht; acte verleent den 28 Jan. 1759, om te Utrecht te
trouwen. « Wij zien hieruit’ dat Lambregts een patronym is, en
dat de familienaam der actrice Van Planter was.
De notarieele acte, waarvan ik het begin aanhaalde, had ten
doel om Catharina’s te Amsterdam wonende zuster Sara Lambregts,
gehuwd met Jean Daniël Cuére, te machtigen tot het in ontvangst
nemen van een ter Weeskamer aldaar berustend erfenisje, nagelaten door zekere Stijntje Rayers, vermoedelijk eene tante. Ook
deze zuster zelve moest een deel daarvan ontvangen en legde
daartoe o.a. een trouw-cedul over, waaruit blijkt, dat 14 April 1754
in den Haag in de Hoogduitsche Kerk waren gehuwd Jean Daniël
Cuére, geboren te Wilard a St. Croi, in het kanton Bern, en Sara
van Planter, geboren en gewoond hebbende te Amsterdam, en
toen in den Haag xoonachtig. Of ook deze personen tot de
tooneelwereld behoorden is mij niet bekend.

DR. JOH . C. BREEN.
Kan iemand mij nader inlichten omtrent een BFonds ZwartY:
en ,Pauw prebende<, die omstreeks 1780 in Amsterdam moeten
geweest zijn tot studiesteun van behoeftige theologische studenten?
N.
In een Reisaanteekening uit 1782 staat: »‘s avonds te negen
uuren van Rammekens vertrokken, kwamen wij ‘s nagts om een
uur ten anker in het &segat«.
Wat kan dat hsscgat in Zeeland zijn?
N.
~-Wat is de kleur en de vorm van de vlag van het onafhankelijke rijk Sarawak
op Borneo?
T. K.
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Het geslacht Van Herwerden.
door
Dr. C. H. EBBINGE WUBBEN.
[Voortzetting en Slot van Nav. LXI,

527).

VIII. c. Kinderen van Anthony Dirk van Herwerden en Grietje
van den Hoek:
I . yokannes Lubertus, g e b .
te Spanbroek 24 Nov. 1848, in
191 I (en eerder) mr. Smid te Voorburg, geh. te Midwoud 27
April 187 I met Grietje Bennemoer, geb. aldaar 24 Jan. 1850.
Kinderen ,onder 1X d.
2. Trzjhtje, geb. te Twisk 30 Nov. 1849, overl. te Amsterdam
15 Jan. 1891, geh. aldaar 26 April 1875 met yan Smid te
Oosterblokker.
J.‘AZida, geb. te Twisk Ig Oct. 1850, geh. aldaar 4 Mei 1879
met JYan Wittedol, z. van Simon W. en Louwtje Brouwer.
4. Grietje, geb. te Twisk 24 Jan. 1852, overl. 18 Mei 1905,
geh. te Wognum 4 Febr. 1881 met Meindert Hemmer.
5. ‘Cato, geb. te Twisk 10 Juni 1853, overl. 14 Nov. 1879,
geh. te Wognum 26 April 1879 met Meina’ert Hemnzer (zie
hierboven).
6. An+, geb. te Twisk 21 Juli 1858, geh. 20 Jan. 1883 met
Miekiel van dey @Ze te Waddinxveen.
7. G&rberta,
geb. te Twisk 15 April 1863, geh. te Schagen
27 April 1863 met Gerrit van der Mey, afk. uit Terschelling,
z. van Hillebrand v. d. M.
VIII. d. Kinderen van Louwrens van Herwerden en Maartje Fijnheer (Teetje Mijts?) :rj
I . yohannes
Luóertus, geb. te Nieuwe Niedorp 7 Dec. 1849
(leeft nog in Ig11), geh. a. 18 Mei 1873 met Teuntjeivierof,
‘) Of de onder a en 3 genoemde kinderen hier inderdaad thuis behooren. durf ik niet met
zekerheid te zeggen. De gemeente-secretaris van Nieuwe Niedorp bericht mij (Febr. IgIr),
dat Johannes Lubertus Tuynenberg van Herwerden. zoon van Laurens van Herwerden en
Maartje Fijnheer, aldaar geboren is 7 Dec. 1849;
terwijl de burgemeesttr
van Buiksloot
opgeeft (Dec. Tgra), dat aldaar overl?den is 18 Febr. rgog Lourens Johannes van Herwerden,
oud 66 jaar, weduwnaar van Teetje Mijts, eerder van Maartje Fijnheer; als kinderen vermeldt hij de bovengenoemde Maartje en Alida met de daarbij opgegeven datums.
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overl. 28 Dec. I 884 ; b. zg Maart I 889 met Viewertje Sçkonnen.
Kinderen onder 1X e.
2. Maartj,, geb. te Nieuwe Niedorp 7 Oct. 1873.
3. Alida, geb. te Nieuwe Niedorp 25 Oct. 1876, geh. met
Isaac Gerardus
Beertsen, geb. te Amsterdam g Febr. 1877.
VIII. e. Kinderen van Cornelis van Herwerden en Anna Jansen:
I

. Yokannes?

2.

Liefj’e?

3. Cornelis ?

VIII. f. Kinderen van Jacob van Herwerden en Sophia Elizabeth
Pitou :
I . CZaudius?
2. Enid Lief->, geb. 24 Dec. 1890

(?)

VIII. g. Kinderen van Johannes van Herwerden en Johanna Cornelia Elizabeth de Graaf:
I . EZizabetk,
geb. te Heerjansdam 2 I Febr. 1866, geh. te
Leiden 14 Juli 1892 met Caspar Andries EveZein, z. van
M. A. E. en A. Höweler, geb. te Amsterdam 17 Juli 1857.
2. Anna, geb. te Heerjansdam 30 Mei 1868, geh. te Leiden
2 2 Aug. 1895 met &ZY.
Geleste André de la Parma, z. van
Samuel de la P. en Elise Charlouis, geh. te Paramaribo 24
Febr. 1870.
3. ~okanna, geb. te Lisse 2 Mei 1870.
4. Marie, geb. te Lisse 17 Dec. 1872.
5. yokanzes Comelis Eliza, geb. te Lisse 5 Nov. 1874, achtereenvolgens predikant te Heemse (16 April 1899) en te Brummen. Geh. te Amsterdam 6 April r8gg met PetroneZZa
Antonia Ronzijn, geb. te Nijbroek (G.) 31 Mei 1872, d. van
Pieter R. en Ernestine Grandpré Molière.
Kinderen onder 1X f.
VIII. k. Kinderen van Barend van Herwerden en Maria Lourense:
I. Nies+ Elizabetk
Barendzha, geb. te Klundert 20 Maart 1868.
2. Leendert
Barend, geb. te Klundert I Oct. 1870.
VIII. i. Kinderen van Carel Willem van Herwerden en Jeanne
Francoise van der Burcht van Lichtenbergh:
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.?%za Cornel& Barend, geb. te Heerjansdam 20 Mei 1868,
achtereenvolgens predikant te Hinloopen (1 I Dec. 18g2),
Brielle (18g4), Rhoon (3 Dec. 1899); geh. te Brielle 28 Juli
1898 m e t Cathaviua KruZZaars, d. van Jacobus Johannes K.
en Adriana Plooy, geb. te Schiedam 17 Febr. 1863.
Kinderen onder 1X g.

I.

2 . Margaretha
WiZ/,?eZnzina Frederika, g e b . t e N u n s p e e t 2 2
Juli 1869, geh. te Hijlaard 8 Juni 1893 met ds. Adrianus
Dirk Conzelis Kok, z . v a n D i r k C o r n e l i s K . e n Gerritje
Keuzenkamp, geb. te Schiedam 6 Juli 1870.
3 . Jeamr Fratzçoise, g e b . te Nunspeet IO Aug. 1870, geh.
te Kampen 17 Nov. 1892 met ds. Azthonie van AndeZ, z.
van Hendrik Willem Helenius v. A. en Catharina Margrietha
Numans, geb. te Utrecht g Maart 1867.
VIII. j. Kinderen van Henricus van Herwerden en Galathea Henriette van Deen:
1. Clazdius H e n kus, geb. te Utrecht g Maart 1866, gepromoveerd te Utrecht tot Dr. in de geneeskunde 24 Juni
1893 ; achtereenvolgens geneesheer te Berlikum, te Tienhoven en control. geneesheer der Rijksverzekeringsbank te
Rotterdam.
G e h . t e U t r e c h t 6 J u l i 1893 m e t Catharixa
Gerardz’na Stefilr’s, geb. te Vianen 30 Juni 1867.
Kinderen onder 1X /z.
2,. Charlotte Auguste Brigitte,
leerares M. 0. te Utrecht.

geb. te Utrecht 15 Juni 1868,

3. Maria Anna, geb. te Utrecht 16 Febr. 1874, gepromoveerd
te Utrecht tot Dr. in de geneeskunde 30 Nov. rgog ; privaat-docente te Utrecht.
VIII. K. Kinderen van Henricus Hondius van Herwerden en Anna
Adriana
Verheyden, allen geb. te ‘s Gravenmoer; (behalve
de oudste zoon draagt geen hunner meer de naam HondzUs):
Simon Cornelis AmoZdus, geb. 27 Mei 1867, geh. IO Dec.
I 851 m e t MagdaZeena Catharina Berghuys, d. van Nicolaas
Jacob B. en Eva Honings, geb. te Amsterdam 20 (zI?) Oct.
1863. Woont te Amsterdam.

I.
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Kinderen onder 1X i:
2. Aya’ina ~acmnina, geb. IO Aug. 1868. Ongehuwd.
3. yohannes Antonie, geb. 6 Jan. 1870; werkzaam op een

handelskantoor te Rotterdam; geh. te Steenbergen I I ‘Mei
1905 met PieterneZZa Adyiana Huvers, d. van Pieter Christiaan Hendrik H. en Maria Eduardina de With, geb. te
Middelburg 28 Juli 1879.
Kinderen onder 1X i.
4. Arnohbs Abraham, geb. 26 Juni I 87 I ; militair-apothekersbediende, den Haag; geh. te Utrecht 13 Oct. 1904 met
Geeytyuida
WiZheZmina
Wegerzy, d. van Margarethus Philippus W. en Johanna Christina Phillipina Stoever, geb. te
Utrecht 2g Aug. 1882.
Kinderen onder 1X K.
5. Dirk yo/zannes Valkezbz~yg geb. 27 April 1873 ; in Den
Bosch hoofdagent voor een graanhandel; geh. te Middelburg
16 A p r i l 1903 m e t Maria yacoba HUV~YS, d . v a n P i e t e r
Chtitiaan Hendrik H. en Maria Eduardina de With. In
rgI I kinderloos.
6. Comelìa Hendrìyla, geb. 22 Aug. 1878, overleden 27
Febr. 1879.
VIII. 1. Dochter van Claudius Henricus van Herwerden en Theodora Magdalena Stuart:
Coynelia Ayzoida, geb. te Abcoude 23 Jan. 1872; woont
sedert 191 I in den Haag.
VIII m. Kinderen van Pieter Frederik Hondius van Herwerden en
Hillegonda Otten; (allen behouden de naam Hozdius):
I . Arnoldus Coyzelis Simon, geb. te Batavia 1 2 J a n . 1 8 6 8 ;
overl. aldaar 30 April 1869.
2. HiZZegonda
Coynelia Aynolda,
geb. te Batavia 24 Jan. 1869,
geh. aldaar 12 Oct. 1889 met Nicolaas Mauzizzs v a n der
Ham, gezagvoerder bij de Gouvernementsmarine in Ned.
Indië, geb. te Brielle 13’ Febr. 1855 en overl. te Soekaboemi
24 Sept. 1906.
3. 3~2. Hendrik, geb. te Batavia I I Mei 187 1, gezagvoerder
bij de Gouvernementsmarine, Ndl. Indië. Ongehuwd.
4. Pieter Arnold, geb. te Batavia 3 Nov. 1872, controleur
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B. B. te Padang; geh. te Bandoeng 2g Oct. 1898 met EZize
Anna van Haastert, d. van Christiaan Johannes v. H. en
Jacoba Wolterina van Riemsdij k, geb. te Rotterdam 16 Mei r 879.
- Kinderen onder 1X Z.
5. CZaudius Fienricus, geb. te Spankeren, Huize de Bokhorst,
I 8 April I 874 ; in rgro beambte thee-onderneming Tjiboengoer, Tjibadah, Preanger Keg. 1)
6. T%mdorus, geb. te Riouw 24 Maart 1876, in rgr I waarnemend Directeur Indisch Veem, Batavia. Ongehuwd in Ig I 2.
7. Maria Elin Hendrina, geb. te Batavia I Aug. 1878, geh.
aldaar 15 Aug. rgo3 met WZem Henri B?oekkz4y.sen, z. van
G. J. B. en Margje Everdina Brandenburg, geb. te Ridderkerk 9 Jan. 1873, overl. te Batavia 20 Febr. 191 I.
8. Gustaaf Adolf Maurits, geb. te Batavia 18 Mei 1881,
controleur B. B. te Poerwakarta, geh. te Bandoeng 5 Juli
rgog met Margaretha
Louise van Haastert, d. van Christiaan Johannes van H. en Jacoba Wolterina van Riemsdijk,
geb. te Bandoeng 21 Dec. 1889.
Kind onder 1X m.
g. Maria Aldegonda
Charlotte, geb. te Batavia 7 Juni 1883.
10. WiUem, geb. te Batavia 25 Mei 1885, machinist suikerfabriek Gesiekan, Djokjokarta.
1X.

a. Kinderen van Antonie Dirk van Herwerden en Jannetje

Hennip :
yacoba, geb. te Hellevoetsluis 6 Oct. 1873 geh. met Ozddrniezen (?) te Leiden.
2. Wilhedmiza, g e b . te Hellevoetsluis 4 April 1875. Ongeh.
te Amsterdam.
3. Maar~k, geb. te Amsterdam 23 Dec. 1877, geh. met
rohannes Chistiaan
Bodde. Woont te Amsterdam.
4. Yohtanna, geb. te Amsterdam 1 4 Oct. 1880, geh. met
Hendekus Antonizu van Ommen. Woont te Amsterdam.
5 . Yan, geb. te Amsterdam 4 Mei 1886. Ongehuwd te Amsterdam.
6. rans@, geb. te Amsterdam 21 Febr. 1889, geh. met W.
Pruin, sedert Mei rgro te Haarlemmerliede.
7. Leentje JYacuba, geb. te Amsterdam 21 Maart 1891. Ongehuwd te Amsterdam.
I.

‘) Zie Naschrift.
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1X. 6. Kinderen van Bernardus Johannes van Herwerden en Rozetta Planké, alle geb. te Amsterdam:
I. yaan, geb. 7 Jan. 1884, geh. met rockernina
yosziza Visser,
geb. te Werkendam 24 Febr. 1885.
Zoon onder X a.
.
2. MarzizzLs,
geb. 26 Juni 1885.
3. AntonZe
Dirk, geb. g Juni 1887.
4. Yohannes Pieter, geb. 8 Jan. r8g 1. Gehuwd ; in Ig 1 I kinderloos.
5. yacobtis, geb. 2 8 Febr. 1892.
6. Willem, geb. 16 Mei 1899.
1X. c. Kinderen van Johannes Lambertus van Herwerden en
Aagje Buis :
I . Bernardu
YoAawes,
geb. (te ?) 2g Sept. 1878.
2.. Yan, geb. (te ?) 4 Sept. 1882.
1X. d. Kinderen van Johannes Lubertus van Herwerden en Grietje
Bennemoer:
I . Anthony Dirk, geb. te Nieuwe Niedorp 3 0 April 1872,
ongeh. overl. te Voorburg 25 Juli 1907.
2. Guurtje, g e b . te Nieuwe Niedorp 17 Oct. 1873. O n g e h u w d 1910.
3. Cornelis, g e b . te Nieuwe Niedorp 8 Juni 1875 ; schilder,
geh. te Voorburg 16 Nov. 1899 met J.Yantje Vink, g e b .
t e Ochten.
Kinderen onder X 6.
4. Lou(we,Jrens,
geb. te Nieuwe Niedorp rg Oct. 1876; bloemist: geh. te Rotterdam 4 Juli Igo6 met Nee&+ Zerlenburg,
geb. te Rotterdam 22 Jan. 1881.
Kind onder X c.
5. Bemardus
yohannes,
geb. te Twisk I 5 Juli I 878, schilder;
geh. te Amsterdam met Adriaza Yohanna Qzknt, geb. te
Stolwijk 5 Juli 1884.
Kinderen onder X d.
6. Klaas, geb. te Twisk 2 Nov. 1879: onderwijzer; geh. te
Amsterdam 29 Juni 1905 met Margaretha
Adriana Quint,
geb. te Stolwijk I Sept. I 881.
Kind onder X e.
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7. Grietje, geb. te Twisk 22 Febr. 1881; geh. te Voorburg
18 Nov. 1908 met Antonius Hubertu J7osefus
Lemmers, geb.
te Hatert 4 Dec. 1878.
8. yo/zannes,
geb. te Voorburg 16 Mei 1891: rijwielhandelaar
te Voorburg ; ongehuwd in 1911.
1x.

e. Kinderen van Johannes Lubertus van Herwerden en
a) Teuntje Nierop:
I . Covnelis,
geb. te Nieuwe Niedorp 20 Jan. I 874.
6) Dieuwertje Schonnen :
2. yan Katkus, geb. te Nieuwe Niedorp 7 Aug. 1892.

1X.

f. Kinderen van Johannes Cornelis Elisa van Herweiden en
Petronella Antonia
Romijn, alle geb. te Heemse:
I . yohannes
Contelis Elisa, geb. 8 Jan. 1 9 0 0 .
2. Sophia Maria Ernestine, geb. 5 Jan. I 901.
3 . Pieter yokannes,
geb. 16 Oct. 1902.
4. Henrie Herman, geb. 2 I Nov. 1904.
5. Maria Frederika Adriana, geb. 3 Juli 1906.

1X.

g. Kinderen van Eliza Cornelis Barend van Herwerden en
Catharine Krullaars :
I . Carel Willent,.geb. te Brielle 23 Juni 1899.
2. Adrinna, geb. te Rhoon 9 Febr. 1904.
3, J7ohan Frans, geboren te Rhoon 3 I Oct. 1907.
4. Jacobus Johannes, geb. te Rhoon 28 Dec. 1908.

1X. h. Kinderen van dr. Claudius Henricus van Herwerden en
Catharina Gerardina Steffens :
I . Henrictis,
geb. te Berlikum (N.-Br.) 12 April 1894.
2. WiZheZmina GaZatha,
geb. te Berlikum 22 ‘April 1897.
1X.

i. Kinderen van Simon Cornelis Arnoldus Hondius van Herwerden en Magdalena Catharina Berghuys, allen geh. te
Amsterdam :
I . Anna Adriana, geb. 24 April 1893.
2. Nicolaas, geb. 23 Juni 1894.
3. Henricus, geb. 12 Aug. 1895.
4. rokannes Antoonie, geb. 4 Juli 1898.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

47

1x.

j. Kinderen van Johannes Antonie van Herwerden en Pieternella
Adriana Huvers:
I . Maria Eduardina,
geb. te Rotterdam I Juli 1908.
2. Henricus,
geb. te Rotterdam 28 April 1912.

1x.

k. Kinderen van Arnoldus Abraham van Herwerden en Geer-

truida Wilhelmina Wegerif:
I. Philippina
Johanna Chrz’stina, geb. te Maastricht g Oct. 1905.
2. Hentz’cus,
geb. in Den Haag 12 Mei 1907,
1x.

1. Kinderen van Pieter Arnold Hondius van Herwerden en
Elize van Haastert :
I. Jacoba HilZegonda,
geb. te Sawah Loento. (Padangsche
Bovenlanden) 20 Oct. x8gg.
2. Elise Anne, geb. te Sawah Loento I Maart 1901.
r)

1X.

m. Kind van Gustaaf Adolf Maurits Hondius van Herwerden
en Margaretha Louise van Haastert:
Hidegonda
Jacoba, geb. te Bandoeng 4 April 1910.

X.

a. Kind van Jan van Herwerden en Jochemina Josina Visser:
Bernardus
Jokannes, geb. te Rotterdam 8 Febr. 1910.

X.

b. Kinderen van Cornelis van Herwerden en Jantje Vink:
I . ~olzannes
Luberks, geb. te Voorburg 25 April Igoo.
2. Corne2i.s Hendvikus,
geb. te Voorburg 12 Juli 1902.
3 . Anthony Dirk, geb. te Haarlem 6 Jan. 1904.
4. Henah’ka
Margaretha,
geb. te Haarlem 24 Mei 1905.
5, Maria Martina, geb. te Haarlem 20 Dec. 1906.
6. Grietje, g e b . t e H a a r l e m
2 4 J u n i 1908.
7. Willem Dirk, geb. te Haarlem 15 Dec. 1909, overleden
3 Febr. Iglo.

X.

c. Kind van Louwerens van Herwerden en Neeltje Zeelenburg :
Grietje Corwlia, geb. te Schiedam I I Febr. 1909.

X.

d. Kind van Bernardus Johannes van Herwerden en Adriana
Johanna Quint:
Jokama,
geb. te Haarlem 30 Juni 1908.

‘I

In het

etabellaries

overzichtr

staat foutief opgegeven:

aElize Annau.
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e. Kind van Klaas van Herwerden en Margaretha AdrianaQuint:
Margaretha,
geb. te Amsterdam 23 Maart 1908.

Evelina

Den Haag, April rgr 2.
NASCHRIFT.
Het >Dagverhaal van Jan van Riebeeku, (uitg. Hist. Genootschap
111, 88) noemt au 1659 een »vendrigh yaiz van Hamara’ex«
Een zilveren penning, geslagen bij gelegenheid van het as-jarig
huwelik van C. H. van N. en H. va?l Revereiz (1117), bezit dr. C. H.
van Herwerden te Rotterdam; kleine portretjes op ivoor van man
en vrouw bezitten resp. de heer H. A. Boon, arts te Deventer, en
mej. P. G. A. Boon, den Haag.
De zilveren penning, geslagen bij gelegenheid van het z5-jarig
huweliksfeest van C. H. vayz H. en G. A. Commeh (IV b 10)
bewaart ook mej. C. A. van Herwerden, den Haag.
Pastelportretten van Cathar. vaiz H. en A. 3: Boon (V c 7),
beide door Joh. Anspach (1 goo), benevens een portret in waterverf
van C. Roos (IV b 2) berusten onder mej. P. G. A. Boon, den Haag.
Bij de opgaven van de levensberichten van dr. H. va?z Herwerden (VII g 3) nog te voegen dat door C. Brakman Jz. in
Eigen Haard van 3 Dec. Igro (met portret).
Bij C. H. Hondius van Herwerden (VIII m 5) te voegen: gehuwd zg Juli 1912 met Eilbertha van Gytenbeek.

Emilia van Nassau.
In de I\i. R. Ct. wordt medegedeeld, dat er nog afstammelingen
bestaan van Emilia van ikassau, die met den door Philips 11 verdreven Portugeeschen prins ikfund getrouwd was en die in het
kanton Waadtland leefde. Emilia vestigde zich na het overlijden
van haren man in Genève en liet bij haren dood in 1629 6 dochters
in vrij behoeftige omstandigheden achter. Een van haar dochters,
Maria Belgia, had een overste Grol gehuwd en dien 5 kinderen
geschonken, een jongen en 4 meisjes. De 4 dochters huwden
met edellieden uit het land en van dezen zijn de in Genève en
omstreken wonende families Rojard, Lautier, Ducosterd en Rochmom& afkomstig.
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Genealogische aanteekeningen betreffende
- familie van Dam (Amersfoort).

de

DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
(Voo?*tzetting

van Nav. LXI, 3 2 9 ) .

Of mr. W. v. D. zich inderdaad voor zijn verkregen Blandtwinningee\ eenigen tijd buiten de Republiek der Zeven Vereenigde
Provinciën heeft opgehouden, en, zoo ja, waar, is mij niet bekend.
Toen hij van de Staten de toestemming tot terugkeer verkregen
had, vestigde hij zich aanvankelijk te Utrecht, wellicht eerst nog
een korten tijd te Amersfoort, waar hij zg Juni 1630 een acte
teekende a). Te Utrecht leverden de »E. Mr. Willem van Dam,
out-Burgemeester der Stadt Amersfoort ende Joffre Johanna Hogerbeets, echte1.u den 17”~ Aug. 1630, Bwesende hy comparant gesont ende sy comparante sieck van licchaem te bedde leggende<
in hun woning, xstaende inde Oudemunsters Transc hun gesloten
testament over aan notaris Zwaerdecroon. Uit dat testament
blijkt, dat zij destijds reeds één kind hadden h). Zij maakten aan
den langstlevende van hun beiden >den usufruct ende lijftochtc van al hun goederen, renten, actiën, credieten,
kleederen
en kleinodiën gedurende 14 jaar na den dood van den eerstoverlijdende, tenzij er geen nakroost mocht zijn, in welk geval
het vruchtgebruik tot den dood toe genoten zou worden. Overigens werden de kinderen als universeele erfgenamen aangewezen.
Behalve den langstlevende benoemden zij, met uitsluiting van de
vroedschap en het gerecht van Utrecht, tot voogden van hun
kinderen: hij »mynen broeder, mr. (sic) Peter van Dam der
Medecinen Doctor< en zij »mynen broeder mr. Adriaen Hogerbeets, Advocaat voor den E. Hove van Holland ende myn swager
mr. Diderick Modens Domheer t’ Utrecht.a.
Zij maakte verder
een paar onbeduidende legaten 8). Dit testament werd den 15~~
Sept. 1630 door beiden in hunne woning voor den zelfden notaris
geheel »crachteloos, nul ende van onwaerdea. verklaard, ablijvende
alleen in zijn geheel de seclusie van de weescameren ende nomineeren van mombers daerinne geordonneerta 9”) (door beiden geteekend).
a) Zie het volgend gedeelte.
b) Te Utrecht beginnen de Remonstrantsche
zijn zij van dien tijd mede niet aanwezig.
1913

doopboeken met 1637; van Amerstoort
4
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Den 14~~ Dec. 1631 benoemden Mr. Dirck Mode, Canoniek van
St. Marie en Juffrouw Mechtelt Hoogerbeets bij testament, voor
notaris W. Brecht te Utrecht gepasseerd, tot voogden van hunne
kinderen hun zwager en hun broeder, de Mrs. Willem van Dam
ende Adriaen Hoogerbeets 9~).
’ Den lzen Maart 1632 0. S. maakten >mr. Wilhelm van Dam,
old Borgermeester der stadt Amersfoort ende Joffrouw Johanna
Hoogerbeets, echteluydenc , sbeyde gesondts lichaemsc andermaal
testament, wederom »t’ Utrecht ten huyse vande comparanten,
staende in Oudemunsters Trans aende Zuydtzijde der stratea,
doch thans vóór notaris Verduyn aldaar. Thans lijftochtigden
zij elkaar in al hunne bezittingen, Pwt rechter echtelicker lieffde
ende matrimoniale affecties, doch ditmaal voor slechts 7 jaar,
tenzij er geen nakroost mocht zijn, in welk geval het vruchtgebruik wederom tot den dood van den langstlevende zou voortd u r e n . Overigens maakte mr. W. v. D. tot zijn universeele erfgenamen zijn gezamenlijke, ~$00 voor- als naekinderenu; mocht
hij vóór zijn vrouw komen te overlijden, dan zou zijn avoorsoone
in een dobbele kindts portie ofte met twee handen inne tasten,
ende mijne nakinderen yder in een kindts deel1 ofte elx met
eener handt inne tastenu. Mocht zijne vrouw binnen 3 maanden
na zijn overlijden bij notarieele acte ten behoeve van zijne gezamenlijke kinderen afstand doen van het voordeel, haar bij de
huwelijksche voorwaarden beloofd en zijn vermogen dus slechts
tot haar dood in lijftocht en verder niet bezitten, dan zouden al
zijne zo0 vóór- als nakinderen in zijne nalatenschap selcx even
diep erven en deylena . Dit laatste zou ook plaats vinden, indien
hij na haar kwam te overlijden. Johanna Hogerbeets maakte
eenige kleine legaten, waaronder f 300 (caroli) ten behoeve van
de bedienaren des Goddelijken Woord< der Remonstrantsche gemeente te Utrecht; overigens wees zij hare eigen kinderen tot
hare universeele erfgenamen aan. Tot voogden van hun onmondige kinderen stelden beiden aan *den E. doctor Peter van Dam
ende mr. Adriaen Hoogerbeets, onse respective
broeders.< “)
Vermoedelijk verloren Mr. W. v. D. en zijne vrouw tijdens hun
verblijf te Utrecht een jong kind, hoewel Ferwerda, dit niet
vermeldt. Men vindt aldaar toch vermeld als aangebracht:
7> 1631. 26/g buerk. (26 Sept. de Buurkerk geluid) 3/10 St. Pauwels
(datum der aangifte van het begraven door den doodgraver,
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3 Oct. ; plaats van begraven, zijnde de nu afgebroken St. Pauwels
kerk.) Het kynt van Mr. Willem van Dam, nalatende egte Vader
en Moeder. St. Pauwels, 5-0-.x 14) (betaald aan de kerk.)
Alleen bij jonge kinderen werd de naam niet vermeld. De
doopinschrijving van Mr. W. v. D’s kinderen uit zijn tweede
huwelijk is noch te Utrecht noch te Amersfoort te vinden, vermoedelij k al weder, omdat zij Remonstrant gedoopt zíjn. Een
week’ vóór den dood van het hier vermelde kind verloor zíjn
broeder, Doctor Peter van Dam, insgelijks te Utrecht een j;ng kind. 14)
Dat men te Utrecht het in r6zg te Amersfoort gebeurde,
mr. W. v. D. later niet zeer euvel duidde, blijkt, behalve uit zijn
rehabilitatie, uit zijn verdere loopbaan. Rij de jaarlíjksche vernieuwing der Regeering te Amersfoort op g Januari 1634 werd
mr. W. v. D. aldaar wederom tot scliefen benoemd. Hetzelfde
ambt bekleedde hij er van 1638 tot en met 1641, van 1645
tot en met 1652, in 1655, 1656, 1659 tot en met 1661, van 1664
tot en met 1667, en eindelijk van 1670 tot en met 1673,
in welk jaar hij overleed. Daar den- 3oen Dec. 1672 te Amersfoort Bsonderling reflectie genomen zijnde op den als doen swaare
constitutie van tyden en saaken (vermits de invasie der Franschen)«
geen nieuwe benoemingen voor de vroedschap hebben plaats gevonden, doch de vorige leden gecontinueerd zijn, 7) is het niet
zeker, dat mr. W. v. D., die, zooals later blijken zal, voor de
Franschen gevlucht is, R) in 1673 feitelijk nog zitting gehad heeft.
Voorts was hij burgemeester te Amersfoort van 9 Jan. 1635 tot
1638; in 1653, 1654, 1657, 1658, 1662, 1663, 1668 en 1669.7)
Hij zat derhalve van 1634 tot en met 1641 en van 1645 tot aan
zijn dood onafgebroken in de Regeering der stad. Meermalen
daarvan was hij eerste burgemeester (1637, 1654, 1658, 1663 en
1669,) 7) zijnde meestal het tweede jaar zijner burgemeesterperioden.
Den 31~~ Dec. 1656 werd hij met algemeene stemmen door den
Raad verzocht het burgemeestersambt voor het jaar 1657 op zich
te nemen, nadat Pieter de Goyer en hij ieder 2 stemmen van de
keurmeesteren hadden gehad b) (zoodat een loting zou moeten plaats
vinden) en de Heer de Goyer verzocht had overmits zijn ouderdom en zwakheid geëxcuseert en overgezíena te mogen worden. 1”)
a) Zie het volgende gedeelte.
b) Er waren te Amersfoort 5 keurmeesteren.
gestemd,

6
Een hunner had blijkbaar op een ander
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Behalve in deze openbare bedieningen vindt men Mr. W. v. D.
nog in het volgende vermeld:
In 1626 werd hij curateur (regent) van ket St. Nz’colaas of Borger
w~eshis. 16) V oor t s is hij geweest regent van ket Samamezts- of
Bloklands gnst!zuis (na 1629) Ir), terwijl hij in 1634 regent w e r d
van het St. PiEtergastliuz’s. 18) A l s »regeerend v a d e r i n d e r tijd<
daarvan transporteerde hij 12 Maart 1636 het l/s deel van een
huis in de Bredestraat te Amersfoort aan Willem van Lielaer 19)
en 17 Mei 1649 gezamenlijk met Henrick van Zevender Bals indertijd gasthuismeesters van St. Peter te Amersfoortc een huis,
gelegen achter het oude weeshuis op Bloemendaal (te Amersfoort)
aan Claes Jansz. lsi A l s r e n t m e e s t e r v a n het Bloklazdsgasthuìs
teekende hij 2 Maart 1668 op een charter d.d. I 5 Nov. 1573 de
verklaring, dat de stad Amersfoort voor f 1200 een jaarlijksche
lijfrente à f 75 van het Bloklandsgasthuis had afgekocht, welke
rente op laatstgenoemden datum door de stad tegen f 1200 was
verkocht aan Johanna Ryck, weduwe van Wouter van Blocklandt. ““)
Den 20~” Mei 1639 transporteerde Mr. W. v. D. »als gemachtigde
van Isaac Puyt, a) wonende te Friedericstadtc, krachtens procuratie’:van burgemeesters en raad dier stad dd. 26 Jan. 1639, aan
Anthony van Hoeck, koopman te Amsterdam, het 1/5 deel van
2 huizen aan den Singel xgecomen ende naegelaten van Dr. Jacob
Peuyt, zijns constituants za. vader.« Dit ‘/& deel werd door Mr. W. v. D.
den 5”” Febr. 1653 als gemachtigde van Anthony van Hoeck
d’ oude te Amsterdam, krachtens procuratie, dd. I F e b r . 1653
voor notaris van Loosdrecht te Amsterdam gepasseerd, getransporteerd aan <Mr. Pieter Van Dam, bewindhebber en advocaat
der 0. 1. Compagnie ter Kamer tot Amsterdamx (zijn zoon), terwijl
Mr. W. v. D. seerste b o r g e r m e e s t e r deser Stadt« den 2fJen Sept.
1663 als gemachtigde van Mr. Simon van Hoorn, burgemeester
van Amsterdam, een huis aan den Singel transporteerde aan Ds.
Johannes Téckmannus. 19)
D e n 5”” April 1645 committeerden de Regeerders van Amersfoort de Heeren Jor Johan van Wijnbergen, eerste burgemeester
indertijd en Mr. Willem van Dam, oud burgemeester, indertijd
schepen, »om zijne Hoochheyt nevens Gecommitteerdens der andere
Steden, ende met assumtie van de advocaten Mol1 ende Ewyck
i n d e n Hage te gaen begroeten, ende te versoecken decisie
a) Zie voor hem het volgende gedeelte.
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vande saecke der steden tegens de Stadt Utrecht,< enz. Q) “)
Ook in 1657 werd Mr. W. v. D. in een dergelijke zaak gecommitteerd. In het Amersfoortsche archief vindt men eene Bspecificatie van verschot, door den burgemeester Willem van Dam
gedurende zijne reis en zijn verblijf in den Haag volgens Commissie
van de Regeerders van Amersfoort (dd. 23 Febr. 1657) om te
bekomen de stukken en papieren, rakende het proces, gehangen
hebbende tusschen de stad Utrecht en deze stad nevens de andere
steden dezer Provincie.< 22)
Uit dat stuk blijkt, dat de reis den 24”” Febr. 1657 te Amersfoort werd ondernomen en over Naarden, Muiden, Amsterdam
en Haarlem naar ‘s Hage ging. De datum van terugkeer wordt
niet vermeld. De geheele reis kostte, inclusief de betaalde adviezen aan advocaat en klerken, f 152---16.--.
De rekening werd
25 * Mei 1657 goedgekeurd en later door Mr. W. v. D. voor voldaan
geteekend.
Volgens sommige bronnen was Mr. W. v. D. voorts in 1648
een van de buitengewone afgevaardigden ter vergadering der
Staten Generaal om over de punten van ‘den vrede te onderhandelen. 2”) F erwerda vermeldt dit niet. Ik vond het ook nera) Uit de ingekomen brieven van Amersfoort ($0. 40, deel a) blijkt, dat de regeering
van Amersfoort 5 April 1645 aan die van Rhenen, Wijk en Montfoort schreef.
Die 4 steden
hadden ongenoegen met de stad Utrecht. Zij zonden Gedeputeerden uit hun midden naar
den Prins,
met de advocaten Mol1 en Ewyck, met verzoek of de Prins in de zaak beslissen
wilde, daar hij toch ook te beslissen had in e-ne questie tusschen de 2 vóórstemmende leden en de stad Utrecht.
Uit eeo brief dd. 8 Sept. 1645 blijkt,
dat de questie vermeld is op de Reschrijvinge
voor de a.s. Statenvergadering.
De punten van Beschrijvinpe. gegeven 28 Aug. 1645,
vermoedelijk de bedoelde, vindt men in deel 4013.
Het ging om punt xij: ~Item omme te
committeren ter vergaderinge van de Ho. Mo. Heeren St. Gen. der V. Ned. voor den tyd
van dry jaren, innegaende xsten October 1645
nnestcomende.
De daarnevens gestelde
instruclie voor den oud-burgemeester. die Amersfoort zou vertegenwoordigen in de a.s. vergadering der Staten van Utrecht. luidde: .te besorgcn, dat het recht van dese stadt
daerinne niet en werde gepraejudiceert..
Men wilde de prejudicie. die de stad Utrecht
de kleil)e steden wilde aandoen, tegrngsnn. en stelde nu een vó6rvergadering te Utrecht voor
(tusschen de kleine steden) om hunne houding ter Statenvergadering
te bepalen.
in Maart 1646
schreef de Regeering aan Hr. Constantijn Huygens, eerste secretaris
van 2. Hoogheid. De zaak was toen nog niet uit. De Regeering van Amersfoort wilde
toen zelf te ‘s Hnge komen, om er met den Prins over te spreken, in de hoop een einde
aan de langdurige onlusten te er!aogen.
De stad Utrecht wees echter de tusschenkomst
van den Prins af en nam een zeer autoritaire houding aan. Den Tgden schreef de Regeering van Amersfoort aan den I’rins en den r4den aan de Staten van Utrecht, dat men zich
nu bevond *in soodanich extremiteyt,
dat de gansche regieringe uande provintie soude
dependeren aent welgevallen ende apperyt. doen ende laeten vande selve Stadt, Die niet
meer nochtans inderdaet constitueert als een lithmaet in het derde Lith van de Staten deser
Provintie.. Dergelijke questiën tusschen de stad Utrecht, die de provincie trachtte te
regeeren, en de kleine steden had men telkens.
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gens in officieele bescheiden bevestigd, terwijl zijn naam niet
voorkomt in de, op het algemeen rijksarchief te ‘s-Gravenhage
berustende lijsten van de leden der Staten Generaal in, den tijd
der Republiek. Voorshand trek ik dan ook de juistheid van
bovenstaande mededeeling in twijfel.
D e n 17~~ Nov. 1651 verzocht Mr. W. v. D., destijds schepen
zijnde, aan de regeerders der stad Amersfoort, om voor het buitenbewindhebberschap van de Oost-Indische Compagnie ter Kamer
Amsterdam voor de provincie Utrecht aan te wijzen zijn zoon
Mr. Pieter van Dam, advocaat in het Hof van Utrecht, met de
belofte om in dat geval f 600 te geven aan de stad en nog
f 300 aan de armen. 2l) Werkelijk werd laatstgenoemde daartoe
den 17~~ Juli 1652 benoemd.s) Hij bleef geregeld giften voor de
armen te Amersfoort zenden. Den 3 len Dec. 165 5 deelde Mr.W.
v. D. in de Vroedschap mede, dat daarvan nog f 270 onder hem
berustten. S1)
Den 24co Nov. 1658 transporteerde >Mr. Wilhem van Dam,
in der tijt eerste burgemeester«, in die qualiteit een huis, gelegen
in de Heerenstraat aan Helena.Vogell, wed. Gisbert van Ruytenbeecq lg) a)
Voorts werd Mr. W. v. D. den 2gcn Maart 1658, burgemeester
zijnde, met anderen door de regeering der stad in eene commissie
benoemd aorn neffens de Heeren Scholarchen die voorslagen en
‘t geene vorders tot redres, verbeteringe, goede reputatatie van
.de schoole
(d.i. de Latijnsche school) ende onderwyzinge van
de Jeught dienstigh sij, rijpelijck
te examineren, etc.< De commissie vergaderde 6 April 1658; hare notulen zijn bewaard. Op
13 April d.a.v. vereenigden de regeerders der stad zich met het
de gecommitteerden voor
advies der commissie, abedanckende
haere gedaene moeyten en devoirenc. ““)
van Dam had verder geruimen tijd zitting in de Gedeputeerde
Staten van I;trpclit. In dit college nam hij, zijne commissie
verstreken zijnde, den loen Febr. 1671 afscheid, eraan herinnerende,
hoe het 42 jaar geleden was, dat hij aldaar als Gedeputeerde der
stad Amersfoort den eed had afgelegd in handen van den grootvader van den in 1671 zittenden president. b) Hij bedankte nu
Ha. Ed. Mo. voor alle eer en beleefdheid, in haar college genoten,
a) Gijsbert van Ruyterbeeck was meermalen schepen te Amersfoort.
b) De Heer van Sandenberch.

Hij overleed in 1658.
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waarop de president uit naam der Staten verklaarde aden gemelten heere van Dam haer Ed. Mo. altoos seer aengenaem geweest te syn en betuygt met leetwesen te verstaen de expiratie
van syn Ed. commissie, erkennende de Provintie aen syn Ed.
verschuldigt
te wesen voor de diensten in soo een reex van jaeren
gedaen.g. 25)
Ook is mr. W. v. D. aangeboden om raad-ordinaris in het Hof
der Provincie Utrecht te worden, >edog bedankte daarvoor, zeggende, Zîezjeer de ou&ste van Amersfoort, dan de Yongste z’n ‘t Hof
te wezen. a ““)
AANTEEKENINGEN.
‘4) Register van den Aenbreng der Persoonen overleeden in de Stadt ende Vrijheyt van
Utrecht. 16) Van Bemmel, 11, blz. 651. noot. 16) Van Bemmel, 1, blz. 3.55. Hij heet hier
ten onrechte aburgemeesterr,
omdat hij in 1626 nog slechts schepen was. Wellicht is de
titel eerst in r6zg of nog later achtergevoegd. ‘7) T. a. p. 1, blz. 336, 1s) Als voren. 1,
blz. 33r. 19) Protocollen van transporten en plechten van Amersfoort. Rijksarchiefte Utrecht,
s)
Oud-archief Amersfoort. van Rootselaar, 1.
doet het ten onrechte voorkomen,
alsof W. v. D. in 1573 vermeld wordt op het bewuste charter. I’) Vroedschaps-resolutieboeken Amersfoort. “2) Archief van Amersfoort, No. 825. De bedoelde specificatie is door
*J) Scheltema, Staatkundig Nederland. 1, blz. 276/8,
mij medegedeeld in Navorscher. rgrr, 551.
en in navolging van hem zoowel het Biographisch Woordenboek van van der Aa als dat
van Kobus e n lhr. d e R i v e c o u r t . 20 Mededeelingen van den archivaris van Amersfoorl
Dr. Reynders. in De Navorscher rgo3.
blz. 94 tot 98. %) Resolutieboeken der Gedeputeerde Staten van Utrecht op den genoemden datum. 25) Ferwerda, genealogie-van Dam.
Ook Scheltema en van der Aa, t. a. p., vermelden beiden dit feit.

Familie ,,Erckelens” genaamd ,,van Aken”.
Een schild van azuur met een band van zilver, beladen met drie koeken van sabel.
Helmteeken. Een koek van sabel tusschen een vlucht van sabel
.
en zilver.
Wapen.

Op een bestaand thee-servies is geen helmteeken aanwezig,
doch een kroon. Hetgeen de vraag doet ontstaan of dit met
recht gevoerd wordt. Zie o.a. de vraag van Dr. F. van Erckelens
in de Navorscher van 1905, p. 161.
De familie is afkomstig uit Aken en heeft deze stad om geloofsredenen verlaten. Zij vestigde zich te Utrecht en liet daar
de familienaam Erckelens vallen en wordt sedert dien tijd genoemd
avan Akena. Het Burgerboek der stad >Utrechta. geeft geen uitsluitsel omtrent het tijdstip der vestiging, alleen wordt melding

*

56

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

gemaakt van Peter van Aken, cruysbeeltwerker 4 Jan. 1617 wat
niet veel wijzer maakt.
Wel wordt te Utrecht nog gevonden:
a. Jan Govertsz. v. Erkelens tr. Utrecht 2g Oct. 1592 Jannechien Coert, b. Laurens Jans v. Erckelens, tr. Utrecht 24 April
1634 Jannichen Peters, zonder echter te kunnen zeggen met zekerheid dat zij tot het hier te behandelen geslacht behooren.
1. Peter yansg. Erckelefzs, jm. van Aken 1) zoon van Jan Erkelens,
geb. Aken 1591, + Utrecht 30 Oct. 1654 ‘s nachts 3 uur 63 j.
(zie fam. UDozija), begr. Utrecht 13 Nov. 1654, geh. Utrecht 24
Aug. 1620 (Dom) met Neeltge Hermans, jd. van Kesteren a), geb.
Kesteren I Nov. 1595, t Utrecht 12 Nov. 1685, ‘s nachts 12 uur
88 j. 12 dg. (zie fam. >Dozy), begr. Utrecht 14 Nov. 1685. Uit
dit huwelijk werden geboren elf kinderen, voor zoover mij bekend.
I . Margaretha van Aken, geb. Utrecht, 20 Oct. 1612, overl. id.
5 Jan. 1719, 88 j. 11 w.
2. Hubert van Aken, die volgt 11 a.
3. Elisabeth van Aken, die volgt 11 b (1 en 2).
4. Hermen van Aken, ged. Utrecht, 6 April 1629 (Dom).
5. Roeland van Aken, die volgt TI c. (1, 2 en 3.)
6. Pieter van Aken, geb. Utrecht IO Juli 1634, overl. id. 26
Juni 1718, 84 j. 14 dg.
7. Henrick van Aken, ged. Utrecht 28 Juni 1635 (Geertekerk).
8. Henrick van Aken, ged. Utrecht 7 Aug. 1636 (Geertekerk).
9. Barbara 3 van Aken,
10. Cornelia.i ged. Utrecht 18 Dec. 1639 (Geertekerk).
I I. Cornelia van Aken, die volgt 11 d.
IIa. Hubert van Aken, zoon van Peter Jansz. (Erckelens) van Aken,
van 1 en Neeltge Hermans van Kesteren, geh. met Petronella van
Eyckelsbeek, dochter van Nicolaas van Eyckelsbeek en Magteld
de Keyzer, uit dit huwelijk werden geb. . . . . . kinderen, Hendrik
van Aken, die volgt IIIa.
IIb. I. Johannes van Eyckelsbeek, zoon van Frederik Jansz. van
Eyckelsbeek 3) en Annichen Bartholomeus van Litsenburg3; ged.
1) Hij was bombasijnbereider, woonachtig aaxi de Geertebrug bij zijn huwelijk op de
Nieuwe Gracht.
s) Zij woonde bij haar huwelijk in de Lijnmarkt.
3, Frederik en Nicolaas (nicasius) zijn kinderen van Jan (Johan) nicasius van EyckelsVoorts is nog een broer van hen Jan Y. Eyckelsbeek.
beek en Aeltgen Jansdr. van Billet.
‘) De ouders van Johannes, huwden te Utrecht 6 Juni 1610, zij is begr. Utrecht 11 Sept.
1635. en eene dochter van Bartholomeus YQQ Litscnburg en Jannigje Coos.
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Utrecht I 3 April 1628, begr., staat niet teutrecht vermeld, geh.Utrecht
2 April 1650, met Elisabeth van Aken, dochter van Pieter Jansze
Erckelens van Aken, van 1 en Neeltgen Hermans jd. van Kesteren,
ged. Utrecht 20 Juni 1624, begr., Utrecht I Mei, 1715, uit dit
huwelijk werden geboren . . . . kinderen.
Cornelis van Eyckelsbeek, ged. Utrecht 20 Juni 1651.
1.
2. Aletta, ged. id. 8 Sept. 1652, begr. id. 21 Juli, 1673, van
deze kinderen stierf I Jong op 8 Nov. 1652, begr. te Utrecht, (no. I.)
IIb. 2. Henricus Versteegh, zoon van Hans Versteech en Jannichien
Henricx. ged. Utrecht 20 Mei 1629, begr. id. 22 Sept. 1673, geh.
Utrecht 2g April 1655, met Elisabeth van Aken, dochter van
Jansz. Erckelens van Aken, van 1 en Neeltgen Hermansdr, van
Kesteren, ged. Utrecht 20 Juni 1624, beg. Utrecht I Mei 1715,
uit dit huwelijk werden geboren 6 kinderen
I. Johannes Versteegh, ged. Utrecht 20 Mei 1656 (Geertekerk).
2. Conelia, ged. id. 2 Dec. 1657 (Dom).
3. Petrus, ged. id. 21 April 1661 (Catharina kerk), getuigen
Roeland van Aken en zijne huysvrouw.
4. Henricus, ged. id. 28 Dec. 1662 (Catharina kerk), getuigen
als bij 3.
5. Hermannus, ged. id. 3 Aug. 1664 (Dom).
6. Johannes, ged. id. 7 Aug. 1667 (Buurkerk), getuigen als bij 3.
Van deze kinderen stierven jong en werden begr. te Utrecht
a. 21 Nov, 1659, b. 4 Juni 1661, c. g Oct. 1665, d. 30 Oct. 1665.
11~. I. Roeland van Ahecn, l) zoon van Peter Jansz Erckelens van
Aken 3) v a n 1 . en Neeltgen Hermans jd. van Kesteren, ged.
’ Utrecht, 26 Juni 1631, Geertekerk, begr. Utrecht, 2g April 1698,
ondertrouwd Utrecht I I Sept. 1651, attestrate op Amsterdam,
g Oct. 1651,
geh. I. met Elisabeth van Eyckelsbeek, d. van
Nicolaas van Eyckelsbeek “) en Magteld de Keyzer, 4) ged. Amsterdam, begr. Utrecht, 26 Oct. 1668. Uit dit huwelijk werden
geboren I I kinderen.
1) Naam Erckelens, jm. van Aken wordt samengetrokken tot aErckelens van Aken.
en ten slotte vereenvoudigd tot rvan Akena.
2) Was houtkooper.
J) Was de zoon van Jan Nicasius Y. Eyckelsbeek en Alltgen. Jans d. van Billet, begr.
Utrecht, Buurtkerk 15 Aug. 1670.
4) Was de d. van Aart de Keyser en Elisabeth Jans dr. v. Deventer, begr. Utrecht, Geertekerk
4 April 1664.
314) 4 Dec! 1617 werd voor Not. Gysbertsen te Amsterdam de acte van hun voorw. verleden.
Hij, geassisteerddoorzijne moeder en zijn broeder lan Nicolaas, was een bekend beeldhouwer.
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t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.

Arnoldus van Aken, ged. Utrecht, die volgt 111 6.
Petrus (Pieter), ged. Utrecht, 22 Juli 1655, die volgt 111 c.
Cornelis, ged. Utrecht 4 Jan. 1657.
Nicasius, ged. id. g Mei 1658.
Cornelia, ged. id. 31 Juli 1659, die volgt 111 $
Mechteld, ged. id. 24 Febr. 1661.
Roeland,
ged. id. g Febr. 1662, die volgt 111 d (1 en 2).
Cornelis, ged, id. 21 Jan. 1663, die volgt 111 e.
Aletta, ged. id. 16 Febr. 1664.
10. Henricus, ged. id. g Nov. 1665, begr: id. 20 Febr. 1684.
I I. Johannes, van deze elf kinderen stierven er 3 op jeugdigen
leeftijd, begr. zonder vermelding van voorn., respectief I. 4 Jan.
2. 12 Mrt. 1664. 3. 27 Nov. 1665.
1657.
Roeland van AkePn, 1) alsvoren 11~2, geh. 2. Utrecht, I Juni 1669
met Cornelia de Leteren (de Lestre), geb. Amsterdam, begr.
Utrecht, 18 April 1693. Uit dit huwelijk werden geen kinderen
geboren.
‘11‘ 3. Roeland van Aheen, alsvoren 11 c’, gehuwd 3” Utrecht I I Sept.
1694, met Geertruyd Borghorst, ged. A’dam, begr, Utrecht 27 Mei
1719, uit dit huwelijk werden geboren geen kinderen,
‘J II Mrt. 1671, Raad in de Vroedschap,)
te
1684 ‘85. ‘go
Schepen
Utrecht.
1
notar acten.
a. g Juni 1686. de heer Roeland van Aken, Raad in de Vroedschap in de schepen der
Stadt Utrecht ter eenre ende Pieter van Aken deszelfs zoon ter andere zijds.
Verklaring dat Pieter in plaats van x/3 part. voortaan van zijn vader de 112 zal hebben
in diens ncoopmanschap van hout. mitsgaders in de *saegmolen.. Juffr. Cornelia de Lester
huysvr. van den eersten comparanl verklaard dit goed te vinden.
b. 24 Juni 1616. Roeland van Aken verklaard te prelegateeren aan zijn zoon Pieter de
112 van zijn l hoff en speelhuysa staende ende gelegen buyten de Tolsteeghpoort met bevoegdheid de andere x/2 tegen taxatie over te nemen.
c. 1 Jan. 1687. I’e heer Roeland van Aken, raad in de Vroedschap ende oudschepen
der Stadt Utrecht. Elis van Aken, laatst Wed. van Henricus Versteegh rnde Corneliavan
Aken wed. van Pieter de Vries, mede-erfgenamen van Zaliger Pieter van Aken en de
Neeltje Hermanrdr. van Kesteren . . . . Coopacte.
Van Roeland van Aken bestaat eene schilderij in 1680,
geschilderd door 1. van der
Meer, als regent van het Amhachtskinderhuis
te Utrecht,
notar-acten.
a. 22 Aug. 1694.
De heer Roeland van Aken Raed ende outschepen deser stadt toetomende
Bruydegom ter eenre ende Juffr. Geertruijd Borghorst toecomende
Bruijdt ter
andere sijde acte van huw. voorw.
6. 4 ]uli x698.
Juffr. Geertruijd Borghorst wed. van den Heer Roeland van Aken . . . .’
Arnoldus van Aken apothecaris, Pieter van Aken houtcooper . . . . , Machteld van Aken.
Rollondus van Aken predicant te We1 en Amelroys. Cornelis van Aken, Ds. Hermanus
josephus Keijenbergh, predicant te Veenendaal als vader ende voochd van kinderen verwekt ,bij Cornelia van Aken gezamenlijk nog opkomende. yoor hun broeder ]ohannes van
Aken overeenkomst betreft de Sch$idinf van den, poedel,

.
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&I. Peter de Vries, geb. 1642, overl. Utrecht 26 Juli 1678. oud
36 j., begr. Utrecht, 5 Aug. 1678, geh. Utrecht, 7 Mei 1667,
met Cornelia van Aken, dochter van Pieter Jansz. Erekelens van 1
en Neeltge Hermans v a n Kesteren; ged. Utrecht, 1 8 Dec. 1639
(Jacobikerk). Uit dit huwelijk werden geboren 5 kinderen.
.
I . Johannes de Vries, geb. en ged. Utrecht, 26 April 1668,
(Jacobikerk), begr. id. 25 Mei 1668.
2.
Cornelia, geb. Utrecht, I I Sept. 1670, ged. id. 13 Sept.
1670 (Catharynekerk), begr. id. IO Oct. 1670.
3. Johannes, geb. Utrecht, 2 Juli 1672, ged. ‘id. 4 Juli 1672
(Jacobikerk).
4. Elisabeth, geb. Utrecht, 22 Mei 1674, ged. id. 24 Mei 1674
(Jacobikerk).
5. Cornelia, geb. Utrecht, 23 Mrt. 1677, ged. id. 25 Mrt. 1677
(Jabobikerk), overl. 15 Febr. 1707.
11111. Hendrik van AKen, zoon van Hubert van Aken, van Ba en
Petronella v. Eykelsbeek, geh. met Margaretha van Eyckelsbeek.
Uit dit huwelijk werden geboren . . . kinderen.
I.
Pieter van Aken, advocaat te Amsterdam, ongehuwd.
2.
Petronella.
3. Cornelia, bij acte Ig N o v . 1731, verleden voor Not. Gerard
Burghout te Amsterdam, transporteert Adriaan Ockhuysen aan
Cornelia v. Aken te Amsterdam, 5 obligaties, (3 er van staan op
naam van Claude Louis de Purmondt).
4. Hendrik 1) woonde te Amsterdam, Singel b. d. Lelystraat,
notaris te Amsterdam, begr. Amsterdam (N. Kerk) 3 Juli 1767,
ongehuwd.
5. Margaretha, testeert 10 Febr. 1750 voor Not. Arnoldus de
Ridder te Amsterdam, ongeh. woont te Amsterdam, Singel t. o.
de Bergstraat.
IIIh. Arnohbs van Aken, zoon van Roeland van Aken, van 11~1 en
1) Test. q Febr. 1753 voor Nots. Arnoldus de Ridder te Amsterdam legateert.
a. Geertruida Roel. v. Aken, dr. Y. Arnoldus.
b. Petronell-a Marg. Keijenberg dr. v. Ds. Keyenberg en Cornelia v. Aken) ieder
c. Marg. van -4ken dr. v. Pieter en huysvr. Y. Reinier v. der Meulen
) eenesom
d. Roeladina Y. Aken dr. van Roeland, te ‘s-Gravenhage
) van
e. Johanna v. Aken dr. yan Roeland te Dordrecht
) fro.ooo
/ Sus. Barb. Y. Aken, alsv. wed. Adr. v. Dam te Dordrecht.
Bij acte 13 Oct. 1767 verleden voor Nats. Arnoldus de Ridder te A’dam transporteeren
Bernard en Isaac Scholten als excut-test. van Hendrik V. Aken aan Geertruida Roelandina
Y. Aken-3 Obligaties. .
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Elisabeth van Eyckelsbeek, ged. geen doop te Utrecht gevonden,
begr. Utrecht, 10 December 1735, ondertrouwd Utrecht, 14 Mrt.
1680, geh. id. I April 1680, met Sophia Martini, begr. Utrecht
24 Jan. 1716. Uit dit huwelijk werden geboren 7 kinderen.
I. Elisabeth van Aken, begr. Utrecht 3 1 Oct. 1690.
2 . Clasina, ged. Utrecht, 13 Oct. 1682 (Buurtkerk), begr. id.
26 April 1742.
3. Roeland, ged. id. 16 Jan. 1685 (Buurtkerk), begr. id. 17
Juni 1685.
4. Peter, ged. id. 8 Aug. 1686 (Dom). die volgt IV a.
5. Corneiia, ged. id. 18 Sept. 1688 (Cathrynekerk), begr. id.
27

Sept.

1713.

6. Roeland, ged. id. Ig A u g . 1690, die volgt IV b.
7, Geertruyt ,Roelandina, ged. 17 Nov. 1684, die volgt IV e.
111”. Pietev van Aken, 1 zoon van Roeland van Aken, van IIcl en
Elisabeth van Eyckelsbeek, ged. Utrecht, 2 2 ,Juli 1655, begr.
Utrecht, g Juni 1727, geh. Utrecht, 25 Jan. 1678 met Margreta
de Kempenaer, 1) d. van Jacobus de Kempenaer “) en Christina
Leppers, “) ged. Utrecht 5 Dec. 1649, begr. Utrecht 26 Mei 1726.
Uit dit huwelijk werden geboren 7 kinderen.
I.
Elisabeth, ged. Utrecht 14 Nov. 1678, begr. id. 30 Jan. 1733.
2. Christina, ged. id. 17 Juni 1681, die volgt IV d. (1 en 2.)
3. Roelanda ged. id. 24 Dec, 1682.
4. Anna, ged. id. I Oct. 1684 die volgt IV e.
5. Jacobus ged. id. 8 Aug. 1686.
6. Roeland, ged. id. 1 0 Juni 1688.
7. Margareta ged. id. 26 Juli 1691 die volgt IV f.
IIId. I . Roeland van Aken “) zoon van Roeland van Aken van 11 cl en
Elisabeth van Eyckelsbeek, ged. Utrecht rg Februari 1662, begr.
Well. (G.) 1708, ondertrouwd ‘s-Gravenhage, 26 Juni 1689, geh.
met Maria van Hensbroeck. “) Uit dit huwelijk werd geboren I kind.
I . Gerard vatì
Aeken.
‘) Testeeren te zamen 10 Mei 1~x1 de hr. Pieter van Aken ende Juffr. Margarntha de
Kempenaer egtel. als volgt: Bevestiging van een vroeger test. met preclegatie van een
l thuyn en speelhuysc aan hun zn. Roeland, voor de getrouwe diensten in ‘t wa&nemen
van hare houtcoopmanschap.
2, Was de zn. van Carel de Kempenaer en Elisabeth Cornelisch v. Rirtbeeck, begrav.
Utrecht 28 Juni 1652.
3, Was de dr. vanJohan
Pieter% Lepper en Stijntje Arentsdr. van Bilderbeek.
4, Predikant te Well. en Ammerzoden.
b) Woonde te ‘s-Gravenhage.
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Blijkens eene acte van procuratie, verleden g Febr. 1730, voor
‘Roeland
Nolthenius, notaris te Dordrecht, geven zijn zwager
Adriaan van Dam en zijne halve zusters Johanna en Roelanda
van Aken volmacht aan Mr. Johan van Campen om hunne belangen voor den Hoogen Raad van Holland waar te nemen Bals
erfgenamen extestaments van Gerrit van Aken, in Indiën overledenc,
contra Jan Cente Palestyn, cum suis.
IIId. 2. Roeland van Aken, alsvoren IIIdl, geh. Well. (Gr.) 12 Mrt.
16991) met Anna Magdalena (van) Walraven, d. van Johannes Walraven 2) en Susanna
Harel, ged. Baardwijk, 26 Nov. 1673. Uit
dit huwelijk werden geboren 3 kinderen.
I . Susanna
Barbara, ged. Well., 3 Dec. 1699, die volgt IVg.
2. Roelanda, 3) ged. Well., begr. Dordt. 7 Febr. 1794, ongeh.
3. Johanna, 4, ged. Well., begr. Dordt. 3 April 1795, ongeh.
IIIe. CorneZis van Aken, “) zoon van Roeland van Aken van 11 cl en
Elisabeth v. Eyckelsbeek, ged. Utrecht 24 Nov. 1747, geh. Utrecht
20 Jan. 1705 met Johanna Maria van der Voort, begr. Utrecht 2.5
April 1743. Uit dit huwelijk werden geboren geen kinderen.
111’. Curnelia van Aken, dochter van Roeland van Aken van 11 cl
en Elisabeth van Eyckelsbeek, ged. Utrecht 31 Juli 1659 geh.
Utrecht g Juni 1690, met Hermanus Jacobus Kreyenberg. “) Uit
dit huwelijk werden geboren 2 kinderen.
I. Margaretha Petronella ged. tr. met Henricus Hubertus Reppel.
2. Cornelia, ged. tr. Utr. 26 April 17 18 met Abraham de Bie.
IVa. Peter van Aken, 7) zoon van Arnoldus van Aken van IIIb en
1) Acte V. huw. voorw. te Heusden 25 Jan. 1698.
s) Predikent te Baardwijk.
Huwden te ‘s-Gravenhage 8 Dec. 1669.
3) Testeert 7 Sept. 1767 voor notaris Pieter van Gelsdorp te Dordt, testeert g Dec. 1769
voor denzelfden, benoemd tot execu.-test. bij acte door notaris François Pistorius te Dordt
verleden.
a. Jan Hooft Dan. Oud-raad en regeerend schepen.
6. ]an van der Star, notaris en procurenr.
Testeert 19 jan. 1785 voor notaris Jan van der Star te Dordt.
3) en ‘) vermaken alles aan de fam. van Dam.
Roelanda van Aken woonde blijkens een proc, g Febr. 1730 verleden voor notaris Roeland Nolthenius te Dordt te Amsterdam en Tohanna van Aken te Dordrecht.
6) Med. Doet. te Utrecht, later genoemd te Utrecht. Testeert 13 Juli 1699.
Prelegateert, zijn oudsten broeder Johannes v. Aken en Roeland van Aken, pred. te Wele en Amelroy,
mede zijn broeder, Mechtelt Y. A. zijne zuster en de a kinderen van wijlen Cornelia van A.
zijne overl. zuster. Benoemt tot erfgen. zijn a broers. Arnoldus en Pieter V. Aken.
s) Predikant te Herwijnen, Veenendaal.
7) Predikant aan de Kaap de Goede Hoop.

62

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

Sophia Martini, ged. Utrecht 8 Aug. 1786, met Anna Bolwerk.
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
IVb. Roeland van Aken, zoon van Arnoldus v. Aken van IIIb en
Sophia Martini, ged. Utrecht rg Mrt 1767, geh. Schoonhoven
11 Mei 1729 met Jacoba Waal, geb. te Schoonhoven, begr. te
Utrecht, 13 Dec. 1763. Uit dit huwelijk werden geen kinderen
geboren.
Iv”. Wijnand van der Wel, geh. met Geertruyt Roelandina van
Aken, d. van Arnoldus van Aken, van 111 b en Sophia Martini, ged.
Utrecht, II Nov. 1694, begr. Utrecht, 20 Sept. 1774. Uit dit
huwelijk werden geen kinderen geboren.
Test. Geertruida Roelanda v. Aken, Wed. van Wynand van
der Wel. Verleden voor notaris Jurriaan van Lanckom te Utrecht
IO Jan. 1771.
Legatarissen o.a. :
a.

Haar nicht Anna Magdalena van Dam, huysvr. Evert Coenders
wonende te Buren, bij vooroverl. aan haar nicht Anna Magdalena van Aken, huysvr. Kaptein Coenders - thans mede
wonende te Buren;
6. Mevrouw de Chavonnes, wede Daniel Heining, Kaap de Goede
Hoop en haar kind Roelanda;
c. Mr. Petrus Madgard, advocaat te Utrecht;
d. de huysvr. van predikant Gysbertus Elsnerus; Barbara Elisabeth de Haart en Franqoise
de Haart te Utrecht;
Nicolaas
Degenman,
zoons Luitenant Degeman,
e. Jacob en
comp. Kapitein du Pont.
Erfgenamen zijn :
Haar neef Willem Cornelis
Ackersdijk, oud-schepen en raad
van den Bosch.
Haar nicht Margaretha Petronella Keyenberg * Keppel (Utrecht).
Haar nicht Margaretha van Aken * van der Meulen (IJsselstein).
Haar nicht Susanna Barbara van Aken wede ,van Dam (Dordt).
Haar nicht Anna Magdalena van Dam huysvr. Evert Coenders
(Buren).
Scheiding der nal. voor notaris Bernardus Sluyterman te Utrecht
30 Maart 1775,
Comparanten :
I . Joan Hendrik de Vlieger, advocaat te Utrecht, gemachtigde
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voor mT. Willem Cornelis Ackersdijk (proc. 28 Mei 1775, notaris
Johan v. Bruggen, te ‘s Bosch’.
2.
Henricus Hubertus Keppel en Margaretha Petronella Keyenberg.
3. Petrus van der Meulen te Vianen, vice-drossaard van Stad en
Baronie van IJsselstein zn. v. Rijnland en Marg. v. Aken,
(proc. 23 Jan. 1775, IJsselstein).
4. Roeland Leonard van Dam, koopman, gemachtigde voor zijne
moeder Susa Barba Aken wede Adriaen v. Dam (proc. Jan van
der Star, notaris Utrecht, 27 Jan. 1775.
IVd. 1. Willem Mulet, zoon van Marten Mulet en Maria Ammeland,
ged. Utrecht 23 Dec. 1685 (Dom), begr. id. 17 Mrt 1712, geh.
Utrecht 25 Jan. 1707 met Christina van Aken, dochter van Petrus
van Aken (van 111~) en Margreta de Kempenaer, ged. Utreckt
17 Juni 1681, begr. id. 27 Nov. 1744.
Uit dit huwelijk werden geboren een kind, MargritaMulet, ged.
Utrecht 5 Dec. 1708 (Dom), begr. id. 23 Mei 1710.
IVd. 2. Arnold van Marienhof, zoon van Abraham van Marienhof
,en Sophia van Wijck, ged. Utrecht 5 Jan. 1676 (Janskerk), begr. id.
3 Sept. 1736, geh. id. 54 Aug. 1714 met Christina van Aken,
alsvoren van IV dl.
Uit dit huwelijk werden geboren 2 kinderen: I . Adriana v.
Marienhof, ged. Utrecht 16 Juni 1615 (Cathryne K.) 2 . Pieter v.
Marienhof, ged. id. 2g Juli 1716 (Domkerk).
IVe. Pieter Carel Mangard, Wedt-. van Maria MuerenbeZ, begr.
Utrecht, 2 0 Dec. 1749, gehuwd Utrecht, 2 Febr. 1723, met Anna
van Aken, d. van Pieter van Aken en Margaretha de Kempenaer,
ged. Utrecht, I Oct. 1684. Uit dit huwelijk werd een kind
geboren.
Pieter Mangard, ged. Utrecht, 3 Oct. 1725 (Domkerk).
IV’. Mr. Rynkard van der Meulen, 1) z. van Baucke Reinders van
der Meulen en Geertje Jacobs van der Linde, ged: Meppel, 15
Febr. 1699, begr. . . . .s) I April 1755, gehuwd Utrecht, 2 0 M e i
1720 met Margareta van Aken, d. van Pieter van Aken en Margreta de Kempenaer, geb. Utrecht, 24 Juli 1691, ged. Utrecht,
1) Schout en Vice-Drossaart van IJsselstein.
De naam van der Meulen komt in de doopregisters te Meppel niet voor maar Baucke
teekent als getuige bij een huwelijk in 1690: Bauke Reinders van der Meuk!. Evenals de
naam Reinders in Rijnhard wordt de oude naam Bauke later veranderd in Banco.
9 De opengelaten plaatsen zullen waarschijnlijk nIJselstein= zijn.
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26 Juli 1691, begr. . . . . 26 Dec. 1782.
Uit dit huwelijk werden
geboren 5 kinderen.
I. Roelof, ged. . . . . 21 Mei 1721, begr. . . . . 27 Dec. 1723.
2. Margaretha
Petronella,
ged. 8 Mrt. 1723, begr. 16 April 1731
3. Banes Roelof, ged. . . . 2 0
Febr. 1727, huwt Amsterdam,
23 April 1754, Catharina
v, Moerkerken.
4. Pieter, ged. . . . . I Jan. 1729, tr. IJselstein,
14 Mrt. 1768,
Clara Henrica Trakranen.
5. Jacob, ged. . . . . 26 Mrt. 173 1, begr. . . . . 26 Febr. 1741.
IVc. Adriaan van Dnm, z. van Leonardus
van Dam van IIIds en
Margrietje Veltmans, ged. Dordt. 8 Oct. 1688, begr. Dordt, 8
Febr. 1749, geh. Wel1 (G.) 17 Oct. 1726 met Susanna
Barbara
van Aken, d. van Roeland
van Aken en Anna Magdalena
v.
Walraven,
ged. Well, 3 Dec. 1699, begr. Dordt, 27 Jan. 1782,
.Uit dit huwelijk werden geboren 5 kinderen.
I
.
Margrieta Elisabeth,
ged. Dordt, 15 Oct. 1727, tr. I. Adolf
Adriaan de Koning, 2
.
Iman Spruyt, 3. Julius Henricus Wieben.
2
.
Anna Magdalena,
ged. id. 15 Jan. 1729, tr. Evert Baron
Coenders van Helpen.
3. Adriana Elisabeth,
ged. id. 5 Mrt. 1733, tr. Mr. Nicolaas
de
Voogd van der Hum.
4. Leonora,
ged. id. 17 Mrt. 1731, tr. Hendr. Engelbert.
5. Roeland
Leonard van Dam, ged. id. 1742, op 17 Oct. tr.
Agatha van Hombroek.
Mocht
iemand mij eenige aanvulling
kunnen verschaffen
dan
zal hij mij met de toezending
ten zeerste verplichten,
waarvoor
bij voorbaat
mijnen oprechten dank.
Raamsdonksveer,

I Juni 1912.

C. W. VAN DAM.
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Nav. LXI, 486.

Geslacht Mouthaan.
Het volgende is geen rechtstreeksch antwoord op de vraag;
het kan echter zijn nut hebben het openbaar te maken.
Gegevens verstrekt door een lid van het betreffende geslacht,
gedeeltelijk verzameld uit mondelinge mededeelingen; verzoeke
beleefd om aanvulling en z.n. verbetering.
1. NicoLaas Mouthaan,
geb. (te Amsterdam?) 1768, Apr: 27,
f (te Amsterdam?) 1845, Aug. 4, X te ? 1790, Apr. 25
Ester T~eitwe, geb. te ? 1768, Juni 22, t te ? ?
Uit dit huwelijk:
I . Johannes,
volgt A 11;
2. Isaac, volgt B 11;
3. Anna, geb. te? 1799 Sept. 17, + te ? 1845, Aug. 1 2 ,
ongeh.
4. Maria, geb. te ? 1811, Sept. 12, t te ? ?, X te ?
1840 Nov. 12, Wz’Zhwz CLanssen, g e b . t e ? ? Mrt. I .
A.
11. yolzannes hfouthaan, geb. te ? 1791, Febr. 28, t ?, X t e ? ?
WiZhelwkza KTzottebelt, geb. te ? 1802, Febr. 10.
Uit dit huwelijk:
Nicolaas haat geb. te ? 1822 Nov. 25, t te (A’dam?)
1.
1899 J a n . 19; X t e ? ? Margaretha
M a r i a AmeZia
KrawizReZ, geb. te ? 1827,? t Den Haag 1897, Juni 5.
Hiervan nakomelingen te A’dam in leven.
Elisabeth, g e b . t e ? 1830, Aug. 21, X Wiclem van
2.
Tgen, u i t w e l k h u w e l i j k A . k?. W. v a n Tgen X G.
A . Michelsen.
B.
11. Isaac Mouthaan,
makelaar in huizen, geb. te (A’dam?) 1792,
Dec. 2, t te (A’dam?) 1863, Sept. 5.
X IO A’dam 1820, 20 Apr.-7 Mei Geert?+ B&t, geb.
te ? (+ 1797) Dec. 30, t te ? 1828 Febr. 18;
x 2 ” te ? 1830, Mrt. 20, yacoba Marsman,
geb. te ?
1860, Juni 14, t A’dam 1875, Oct. 7 of 12, kinderloos.
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1 . Nicolaas, volgt IIIA.
2.
Paulus yohanrzes, volgt IIIB.
‘9’3

66

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE,

111 A. Nicolaas Moutizaan,
geb. A’dam 1821, Aug. 26, -j- Utrecht
1880 Dec. 14.
X I” Uithoorn, ? PetroneZ,?a J7acoba Roothaar, geb. te ?, ?,
t te A’dam? Kinderloos.
X 2” Haarlem 185 5, Juli 19, 3koba Gerardzka Mosselmans, geb, te ? 1828, Sept. 6, t te ? ?
Uit het tweede huwelijk:
I . Isaac Mouthaan, geb. Uithoorn 1856 Apr.
25, f Bergeik 1898 Apr. 23, X Zaamslag 1882, Juni 20, HeZeFza
Antoinette
Krul, geb.. te ? I 860 Nov. I 8, uit welk huwelijk:
yohanna Gerardina geb. te ? 1883, Juni 13.
2.
Suzarzna yohaa?za Mouthaan, geb. Uithoorn 1857, Sept. 2 I
X U t r e c h t 1 8 7 8 S e p t . 2 6 Eqqelberhs Jfarivzus
van
1rsendgh, g e b . t e ? 1852 Febr. 6.
Uit dit huwelijk:
a . 3ohanna Gerardka, g e b . t e ? 1879 J u l i 2 3 ;
6.
yohama PetroneZZa, geb. te ? I 88 I, Jan. I 2 ;
c. Arent g e b . t e ? 1883, Jan. 1 2 .
3 . Yacoba Mouthaan, g e b . U i t h o o r n , 1859 F e b r . 2 0 , X
Lienden 1892, Oct. Ig J7oAaTznes Ch? istianus de Haart,
geb. Utrecht 1849, Aug. 2 1 .
111 R. Pazzlzrs yohannes Mouthaan, g e b . t e ? 1 8 2 4 , S e p t . 1 2 , t
Vrijenban 1899, Apr. 8 als Oud-Hoofdingenieur-Adviseur
der Holl. IJz. Spoorweg Mij., X 1853, Aug. 2 5 Gesz’na
Brave, geb. 1826, Mei 28, t Vrijenban 1902, Aug. I .
Uit dit huwelijk:
1.
Isaac Paul geb. Woerden, 1854, Mei 29, j- Kralingen
1857, Apr. 2 2 ;
2 . yokanna EZisabeth,
geb. Kralingen 1856, Mei 13; X
t e V r i j e n b a n ? M r . Pieter AóeZ P o s t Uiterweev, g e b .
Schiedam,? Febr. 23, uit welk huwelijk 6 kinderen.
3 . /saac +Y-acobzzs g e b . D e n H a a g , 1858 A p r . 8 , X Vrijenban 1884, Juli g .!%ette HerJriette van Gelder, g e b .
Solo (Java) 1854, Jan. 18.
Uit dit huwelijk:
a. MY. Szzzette Paulina WiZlzeZmìtza iY. geb. Vrijenban
1885, Juli 2 2 ;
b. racqzres Frederik BT civiel-ingenieur, geb. Vrijenban
1887, Febr. 15;
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c . PauLka yulznnna Gesina M. g e b . V r i j e n b a n 1892,
Jan. 29.
4. Lanzdevta Geertruida, geb. Den Haag 1860, April 2 1 ,
X Vrijenban 188 1, Sept. I E. L. Kmseman geb. te?
1858, April 3. [Dit huwelijk door echtscheiding ontbonden].
Uit dit huwelijk:
Ekonora Gesina yohanna Kr., g e b . t e ? 1885, A u g . 2 3 .
IviZZewtina Maria Elisabeth, geb. Den Haag 1863, Mrt 16.
5.
6. yacoba Nz’coZine, geb. Den Haag 1866, Mrt 27, + aldaar
1868, Mrt 16.
Uit dezelfde bron, zijn de volgende losse gegevens, verzameld
door een bekend genealoog.
Zwaluwe.
Nelis Mouthaan X Maria van der Werken;

Kind: Teuntje,

ged. 1768, Juli 6.

G e r a r d JíIouthaan

X Maaide Verschoor;

Kinderen: Gerard, ged. 1774, Febr. 18;
yohannes, ged. 1780, Maart 25.
G e r a r d Mouthaan X ComeZia

.

Petiet;

Kinderen: Pieter, ged. 1776, Jan. 30;
Pieter, ged. 1779, Juli 22;
Maria, ged, 1 7 8 1 , Mei 25;
Comeiia, ged. 1787, Dec. 16.
Pieter Mouthaan, geb. Almkerk. X Ik. E’lisabeth
Oostdijk, geb.
A l m k e r k , X 2O. 1 7 8 3 , J u l i 4 M a r i a WiZZems Timmers g e b .
Zwaluwe. Uit het tweede huwelijk:
Kinderen: Maria, ged. Lage Zw. 1783, Apr. 18;
Pieter, ged. » x 1786, Sept. 8;
Nicolaas, ged. »
> 1789, M r t . 22;
Nicolaas, ged. Klundert 1790, Mrt. 25.
Dordrecht.
1803, Juli 16 Theunis Mouthaan, jm. geb. te Delfshaven (zn.
van Floris en yamze@ vaz der Giessen) X Antonia van Sprang,
jd. geb. te Oudenbosch (dr. van yohames en ComeZia Venus(?))
JFan yacobsz. Mouthaan X C a t h a r i n a Pieters:

Kind: Pieter, ged. 1685, Oct. 2.9.
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Evert Mouthaau X Aibey+ Theunis K?zìpscheer:

Kinderen : Theunis, ged. 1685, Dec. 5 ;
T~ewzZs, ged. 1688, Apr. 1 2 .
CorneZis

Mouthaa?z

X Lysbeth du Ramt@;

Kind : Cornelia, ged. 1698, Jan.

31.

JacoB

&Touthaa?t X Maykex HarseZe?l ;
Kind: AZbertus, ged. 1724, Oct. 12.
Jacob Mozdzaan X Lysbeth van der An ;

Kind: Cornells, ged. 1724, Nov. 27.
Jacob IGouthaan

X Lysbeth Raat (= van der Aa P);

Kind: He&&, ged.

1727,

Apr. 3.

Jacob Mouthaan X Mayke Karledier;

Kinderen : Ever&

1721,

Mrt. 4;

Johanna, )
ged. 1722, Dec. 27;
Jacob,
(
Jacob, ged.’ 1726, Sept. 22;
Amza Anthonia, ged. 1729, Mei 29;
J a c o b Lbfoutknan X Neeltjr valz der Beeck;

Kinderen : ~o~wwes, ged. 1 7 2 4 , Mei 6 ;
Johannes, ged. 1725, Juli 8 ;
.%06, ged. 1722, Juli 28;
Anna, ged. 1726, Juli 21 ;
Amza Conzelia,
g e d . 1729, F e b r . I ;
Johannes, ged. I 731, Jan. 17.
I 75 2, A u g . J 3 , NicoZaes Mout/zaan
(Claeszoon e x Joosje v a n
Oostrum)
j .m. v a n D o r d t X PìetemeZZa
valz Santex Thomas&.,
j.d. van Dordt.
ArnoZdus van Breda >( Elisabeth Mouthaau;
Kind: Casparus, ged. of geb. te Dordt of Rotterdam, 1782, Apr.

I I

(in het mij verstrekte afschrift onduidelijk).
Delft.
Antonie Mouthaan X Mensa van der Spd;
Kinderen : Anna, ged. 1750, Nov. 17;
Henddka, ged. 1 7 5 2 , Dec. 31.
Den Haag.

De Commies Mouthaan laat in de Remonstr. Kerk, in Dec.
165 5, eene dochter IKaria doopen.

,
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&Targaret/za Mouthaan Hugo’s dr., ondertrouwt 1661, Oct. 30,
Mr. Reter vaz &Y sfeer, baljuw en schout van Naaldwijk. Een
zuster van haar is gehuwd met Abrakanz vae dey iveer, b r o e d e r
van Pieter.
Ondertr. 1688, Oct. 24:
Diyk Lpbergm Wedr. X Aa’rìa~za Mouthaan.
-?7anneQ’e Mouthaan -f 1791, Sept. 27, 78 j.
Hendrina Mouthaan j- 1794, Sept. 13, 39 j.
Ondertr. 1824, April 25 :
J7arz Mout/zaa~z, j.m. geb. Spijkenisse X EZisabetk
Venzeer, j.d.
D.
geb. Loosduinen.
Nav. LX1 p. 537.
,,Ruit- of Ovaalvorm” - Scholten

van Aschat.

»Voor wapenteekenaars en liefhebbers van heraldiek
raad ik het werk van Kuyper zeer aan.s
De redactie van het Maandblad van het Genealogisch-Heraldiek
Genootschap »De Nederlandsche Leeuw,« 1910 No. 3 beoordeelt
dit werk anders:
»De Heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakkenu door J.
. Kuyper, medailleur-modelleur, teekenaar, hoofdleeraar aan de Akademie van Beeldende Kunsten, Den Haag-Amsterdam, C. J. Veen
MCMX. c\
»Gaarne zouden wij een uitvoerige bespreking aan dit werkje
wijden, doch ons Maandblad biedt daartoe te weinig ruimte. Of
de litteratuur op heraldisch gebied evenwel door deze uitgave is
verrijkt, meenen wij te mogen betwijfelen. Het is een troebele bron,
waaruit dorstenden naar heraldische kennis al heel weinig gezond
voedsel zullen putten, ze 1 fs waar dit wordt toegediend, in oorspronkelijke uitingen van den schrijver, een hoofdleeraar
der Academie van Beeldende Kunsten in de Hofstad. Dat de
eenvoudigste grondbeginselen der Wapenkunde voor dezen Hoofdleeraar een gesloten boek zijn, blijkt genoegzaam uit de onderschriften der voorbeelden op blz. 77, waar hij de geijkte en juiste
term gedeeld, als gespleten voorstelt, en van gedeeld
spreekt als zulks d o o r s n e d e n moet luiden- Verder wordt door
hem een voorbeeld, dat geblasoneerd zou mogen heeten: v a n
zilver met een paal van azuur, den rechter schildrand rakende,
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door dezen hoofdleeraar eenvoudig beschreven - ja eenvoudiger
maar ook onzinniger kan het niet - als . . . . >z ij de re c h t s.a
Een gevierendeeld schild heet bij hem »gevier d.c Een verschoven pa al heet bij hem een verschoven . . . . ba 1 k. Het v ai r
wordt steeds als >f e hx aangeduid. Waar we zouden spreken
van : >In zilver twee palen van azuurx meent onze hoofdleeraar
dit te mogen uitdrukken als »4 X gespleten dubbele paal.<
Spreken deze voorbeelden niet genoeg, om het te mogen betreuren
dataaneene»AcademievanBeeldendeKunstengdergelijke
onzin wordt onderwezen?
Zooals hierboven reeds gezegd, kunnen wij uit hoofde der ,
weinige plaatsruimte slechts op en k e 1 e zaken wijzen. Ten slotte
dus alleen nog de uiting onzer verbazing, dat op blz. I 17 de
bej am m erin g wordt uitgesproken: »dat bij het aanbrengen
van dergelijke wapens (er is hier sprake van wapenversiering en op
rijtuigen) meerendeels onbetrouwbare geestelooze Fransche voorbeelden gevolgd worden, waarin alle regelen en beginselen der historische heraldiek absoluut miskend zijn, terwijl het veelal bij den
wapenvoerder aan kennis ontbreekt den juisten vorm hiervoor aan
te geven.< De schrijver duidt geen tijdstip aan, doch daar hij in
‘t algemeen spreekt, moge hierbij worden opgemerkt, dat in de
laatste zo jaar, wat ‘s-Gravenhage betreft, vele wapenschilderingen
op rijtuigen zijn vervaardigd door den Heer J, E. van Leeuwen,
wapenteekenaar bij den Hoogen Raad van Adel, enz, Hollanderstraat 6. ald. bij wien de ho ofdl eeraar Kuyper zonder twijfel
nog,enwehopen met vrucht, in de leer zou kunnnen gaan.<
Ingezonden door Jhr.

VAN

KINSCHOT

- Tiel.

Wij ontvingen nog van andere zijden gegronde critieken op
het werk van Kuyper, waarvan wij in ons volgend Nr. nog een
enkele zullen plaatsen. Ook wij kunnen genoemd werk niet erg
aanbevelen.
R ED .
Nav. LXI, 409,

477.

Rijk Tulbag.
Op een desbetreffende vraag in de Nav. LVII, 86 werd door
mij in Nav. LVII, 433 het volgende medegedeeld :
>Uit geslachtsreg. van Oude Kaapsche Fam. door de Villiers,
blijkt, dat Rqk Tulbagh van Utrecht, gouverneur van de Kaap-
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kolonie, 26 Aug. 1725 gehuwçl is met ElzSabeth .%~eZZengl-e6eZ, geb.
Kaap de G. H. 16 Febr. 1705, dr. van ~olzannes SW. en zijn eerste
vrouw yo/zanna Cruse, waaruit twee kinderen l).
Hij werd 14 Mei 1699 te Utrecht in de Jacobikerk gedoopt als:
R&k, s o o n v a n Dirck Tulbak e n Catrina CattepoeZs.a
In verband met Nav. LXI, 477, moet opgemerkt worden dat
Tu Zbaglz :
1”.
2O.

niet geboren kan zijn op 2 1 Mei ;
blijkbaar tweemaal gehuwd is geweest.

Bijzonderheden over zijn loopbaan zijn misschien te vinden in
d e »Personaliaa der V.O.C. op het Rijks-Archief, afd. Kol. Arch.
NASCHRIFT.
Vreemd genoeg was bij tweehoofdig onderzoek dezen naam niet
te vinden in de Personalia, misschien daaruit te verklaren, dat hij
den langsten tijd van zijn leven op dezelfde plaats was.
Het levensbericht bij Theal: Chronicles of the Cape Commanders, loopt van blz. 361-373 en is zeer belangrijk.
D.
Nav. LXI, 586.
V a n Baalen.
Comelis van Baa- Anneke van Bat- Hena’rz’K Gerrit v.
Zeu, g e b . t e G o - goyen, g e b . t e Schaara’enburg,

rinchem, I Nov.
1737; f a l d a a r
7 Jan. 1814.

Herwijnen I 2 Juni 1728, -/-te Gorinchem 3 Juli

geb.
t te

te

?

yokanna
Geertruy d e Booy ,

geb. te ?
tte ?

1803.

?
Gehuwd IO Dec. 1762.
Gehuwd
-v“-/Govert van Baalen, geb. te Asperen
CZasiua Catkarina van Sckaai-den13 Febr. 1766, overl. te Rotterburg. ged. te Rotterdam 5 Juli
dam 28 April 1817.
1767, overl. te ?
Gehuwd te Rotterdam 17 Mei 1789.
9
CL
/
CorneZìs v a n BaaZez, g e b . t e Ròtterdam 2 6 M a a r t 1724, medicinae
doctor, overl. te Rotterdam 13 Mei 1836, gehuwd te Assen 25 Sept.
1817 met WiZZenzina Cornelia Hofstede, geb. te Assen 2 Juni 1793,
‘)

~okannes Dirk, ged. 16 Jan. 1729.
2. Willem, ged. 4 Maart 1731.

I.
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overl. aldaar IO Qec. 1863, dochter. van Mr. ,Johannes Hofstede en van Anna Theodora Geertruida Schroeder.
Assen, 24 Maart 1913.

J. A . R . K Y M M E L L .

Nav. LXI, 585.
De letters P. E. N. beteekenen vermoedelijk: BPauperis est
numerarex d.i. >het past den arme te tellen« of ‘zooals wij thans
zouden zeggen : »pas op je dubbeltjes<.
Eigenlijk zou het zijn: oPauperis est numerare pecus< waarin
npecus« geld beduidt.
J. C. G. H. v. H.

De la Fontaine.
Goswin Schluiter (zoon van Abraham Jacob Schluiter en van
Catharina Geertruid d’ Outrein) geb. 12 Mei 1726 $ 2 Mei 1789
huwde 14 Aug. 1763 Anna Elisabeth de la Fontaine geb. 3 Febr.
1731 f- 6 Dec. 1817. Zij behoorde tot het geslacht de la Fontaine
Wicart, afkomstig uit Henegouwen, voerende van blauw bezaaid
met gouden bijen. Wie waren hare ouders en is van dit geslacht
de la Fontaine ook een stamboom gepubliceerd?

Barten.
Volgens de genealogie van het geslacht Merkes van Gendt
huwde Gerrit Merkes geb. Nijmegen I I April 1725 ’ j- 18 I I
14 Sept. 1762 Sophia Ida Barten. Is van dit geslacht Barten
een wapen bekend ?
-~~
I

Ammon.
Mei 1731 huwde te Kleef Johan Friedrich Ammon met

Theodora Maria Everwijn, dochter van Everhard Everwijn en van
Wie waren de ouders van Johan Friedrich
Lucretia Tichler.
Ammon ?

Delwarde.
Marie Sohie Delwarde (dochter van Louis Emmanuel en van
Helene J o s e p h e R i n s ) g e d . t e A t h . 1 5 A u g . 1772 t k a s t e e l
Haeren 28 Sept. 1844 huwt z I Dec. 1799 Jhr. Mr. Johan Cornelis
van Panhuijs, heer van Haeren, Bongert en Dammerscheidt geb.
Maastricht 4 Aug. 1766 t kasteel Haeren 21 Oct. 1849. H o e
is het wapen Delwarde ?
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Gruyters.

Josephinus Linus Claessens ged. Roermond 23 Sept. 1779 T
aldaar 24 Mei 1 8 5 0 , lid v. d. sted. raad (zoon van Petrus en
van Maria Janssens) huwt Roermond 8 Febr. 1805 Johanna
Petronella Gruyters ged. 15 April 1784 te Gent -l- Roermond 21
Sept. 1869 (dochter van Joannes en van Maria Ida Janssens).
Hoe zijn de wapens Claessens en Gruyters?
H. K R O N E N B E R G .

Van den Akker.
Waar zijn gehuwd:
Godefrz’dus
van derz Akker, overleden 1 2 Juli 181 I te Boxtel
en Engeha Maria HuZfras, en hoe zijn de namen hunner ouders?
Zij wonnen te Dussen de volgende kinderen : I . Adrianus van
den Akker, gedoopt I Juni 1785.
2 .
~oannes Hendricus vaiz dm
Acker, gedoopt 28 Juli 1786. 3. Adrianus van den Acker, gedoopt
4 December 1788. 4. Maria ALìda van den Akker, gedoopt 1 3
sept. 1791.
5. Petrus Hendricus van den Akker, gedoopt 16 Febr.
1 7 9 4 . 6. roannes Godefridus van den Akker, gedoopt 14 Febr.
1800, en 7. Franciscus van den Akker, gedoopt 14 Febr. 1803.
Eene beantwoording dier vraag zou mij zeer aangenaam zijn,
als mede de mededeeling, of bovenstaande personen gehuwd zijn
geweest en ook kinderen hebben nagelaten.
v. D. A.
In den catalogus No. I 3 I do 20 Maart 1912 van den Boekhandelaar S. Gouda Quint trof ik opgegeven het volgende boekwerkje:
Van Arkel. Aanteekeningen, Genealogische van de familie
van Van Arkel van 641-1622.
Amst. 1785, fol. . . . f 2.75.
De firma Gouda Quint waarschuwde mij tegelijkertijd, dat bovengenoemd boekwerkje reeds was verkocht.
Nu neem ik de vrijheid te vragen, of een dergelijk werkje nog
verkrijgbaar is, en zoo ja, tot wien ik mij moet wenden om hiervan in het bezit te geraken.
Tevens verzoek ik beleefd mij wel te willen opgeven, in welke
boeken en waar verkrijgbaar, ik inlichtingen zou kunnen vinden
betreffende de familie van Arkel.
Daar waar reeds een boekdeeltje bestaat van 641-1622 is de
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niet uitgesloten, dat ook van lateren datum aanbestaan.
.--. .~

V A N

ARKEL.

Behooren de hieronder opgegeven personen tot de familie Verheijen, welke familie A. A. Vorsterman van Oijen beschrijft in
zijn Stamwapenboek voor aanzienlijke Nederlandsche Familiën ?
Hendrina Verheijen, geb. 19 Febr. 1792 te . . . . , overl. 12
Dec. 1868, te iimsterdam,
dochter van Otto Verheijen [gekomen
van Kalkau] en Cornelia van Diest [gekomen van Loenen, weduwe
van Pieter Becker]. Was gehuwd (waar en wanneer onbekend)
met Jacques Jean Eschauzier, (zoon van Jean Pierre Eschauzier en
Esther Brand) geboren 25 Juni 1775 te Amsterdam en aldaar I I
Januari 1839 overleden.
Zoo ja, hoe zijn zij dan aan de Verheijens geparenteerd.
W. L . V A N D E N A K K E R .
Wat is het kenmerkend onderscheid tusschen:
E e n HeerZajZkeid
(Heer).
(Vrijheer).
Een VY& Heerlijkheid
(Ambachtsheer).
E e n AnzbacAtsheerlijkheid
Een Hofstad en een Ridderhofstad?
Enkele Huizez hebben een ezken Wapen. is dit overlevering ,of
J. C. S.
recht?
ONDER

DE

STUDEERLAMP.

Roald Amundsen. Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt mit dem Framm 1910-1912, (met 300 platen
e n 15 k a a r t e n , 2 deelen, g e b . 22 Mark) uit het Noorsch door
Pauline Klaiber.
München -‘J. F. Lehmann’s Verslag - 1912.
*The only progress which is really effective depends, not only upon
the bounty of nature, but upon the energy of man.=
(Buckle, History of Civilisation).

Een van de belangrijkste gebeurtenissen der laatste jaren op
wetenschappelijk gebied is wel de ontdekking van de Zuidpool
door Amundsen, het lijkt al niet zoo gemakkelijk, wanneer men
het verhaal daarvan in de twee net gebonden deelen, die de reis-

ONDER

DE

STUDEERLAMP.

75

beschrijving bevatten, doorleest, maar om een goede voorstelling
te krijgen van de groote gevaren en moeilijkheden, waarmede de
energieke reizigers te kampen hadden op hun tochten door ‘n
onbekende woeste omgeving en een onstuimige natuur, daarvoor
zou men wel de reis moeten meegemaakt hebben.
Want de Bbounty of naturea, waarvan Buckle in het boven
aangehaalde spreekt, was vaak omgekeerd evenredig met de aenergy
of man«, en deze energie van den stoeren Noor Amundsen, we
moeten die bewonderen.
Hij heeft ten slotte het punt bereikt, waarna men tot nogtoe
vergeefs had gestreefd, en treffend is de kalme eenvoud, waarmede
hij van het behaalde succes spreekt in zijn van begin tot einde
boeiende werk, dat in keurigen band, op zwaar papier gedrukt met
duidelijke letter en mooie platen, vooral de portretten zijn bijzonder gelukt, ook den uitgevers alle eer aandoet.
Geen droog wetenschappelijk werk, maar ‘n aantrekkelijk geschreven boek, dat de gebeurtenissen doet meeleven en toch ontwikkeling gevend en bronnen opend voor hen, die naar ontwikkeling .streven.
Tal van aardige tooneeltjes met talent en humor weergegeven
en dan weer de hooge ernst, die den geleerde kenmerkt, wanneer het raakt de materialen, die der wetenschap kunnen dienen.
De enthousiaste inleiding werd geschreven door Fridtjof Nansen
en karakteristiek juist zegt hij : zDer Wind jagt mit rastlosen
Sausen iiber diese durch die Schneewüste fiihrenden Spuren hin
- bald werden sie ausgelöst sein. Aber der Schienenstrang der
Wissenschaft ist gelegt, unser Wissen ist bereichert worden.<
Het eigenlijke werk begint dan met de geschiedenis van het
Zuidpool-onderzoek, en wordt er aan herinnerd, wat mannen als
Bartolomaeus Diaz, Vasco de Gama, Cabral, Vespucci, Maggelhaen,
Drake, de Hollander Dirk Gerritz, la Roche op dat gebied gedaan
hebben, hoe bij het groeien der wetenschap
ook de reizen van
Bouvet in 1758, Marion-Dufresne (1772) meer nut brachten voor
de lateren, maar meerdere schreden voorwaarts of liever Zuidwaarts werden gedaan door Jacob Cook, (7 xo 10 ’ 2. Br.‘, Bellingshausen, Wedell, Dumont d’urville, Rosz, Johann Franklin, en
daarna komen de allerlaatsten, Larsen, Gerlache en andere mannen der wetenschap, die het onderzoek naar de Zuidpool gediend
hebben, als Drygalski, Nordenskjöld, Brute; in Igog was het zui-
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delijkste bekende punt 88” 23’ door Shackleton bereikt, waarna
Amundsen op 17 December 1911 de kroon op het werk gaat
zetten door de Noorsche vlag te planten op go”.
In het 2de en 3”” hoofdstuk wordt het plan, de uitrusting
voor Amundsen’s tocht en de afvaart behandeld, waarbij het
eigenaardig
verschijnsel, d a t d e aFram< (Voorwaartsch) b e k e n d
wegens hare Noordpool-reizen ook het verst zuidelijk zou komen
en tegen alle hindernissen bestand bleek te zijn; als tweede onontbeerlijk middel om vooruit te komen, dienen de bekende woeste
poolhonden genoemd te worden, die door hun enorm uithoudingsvermogen en onontbeerlijke trekkracht voor de sleden den verren
tocht mogelijk hebben gemaakt, de tooneeltjes, die schrijver
hiervan geeft’ zijn werkelijk zeer lezenswaard, en hoe de dieren
verzorgd worden aan boord, moge blijken uit . . . yinach jedem
Mittagessen konnte man regelmäszig einen nach dem andern von
der Mannschaft mit einigen sorgfältig zusammen gescharrten Speiseresten auf seinem Teller bei den Hunden erscheinen sehenx.
Daarna komt in de hoofdstukken volgende de beschrijving van
het ijsgebied, de jacht op de zeehonden, en het bouwen van en
verblijf in een stevige hut, die als uitgangspunt en voor overwintering zou dienen het »gezellige« »Framheim« met de noodige
tenten er om heen, een eigenaardige kolonie te midden van sneeuw
en ijs, en hoe levendig en opgewekt is de beschrijving van dit alles.
In het gd” hoofdstuk vindt men de ervaringen opgedaan in de
nabijheid van de pool en op pag: 814 komt dan eindelijk het
culminatiepunt . . . het bereiken van de Zuidpool zelve, en de
eenvoudige en aantrekkelijke wijze, waarop die resultaat wordt
beschreven, pleit in hooge mate voor den ontdekker, we kunnen
niet nalaten hier den schrijver even zelf aan het woord te laten . . .
xWir hatten allen Grund uns für das, was geleistet worden war,
gegenseitig zu achten, und ich glaube gerade dieses Gefühl druckte
sich in den kräftigen und festen Handedrücken, die gewechselt
wurden, aus.
Nach dieser ersten H a n d l u n g schritten w i r z u r zweiten, d e r
gröszten und feierlichsten der ganzen Fahrt - dem AufpAanzen
unserer Flagge . . . .
Fünf rauhe, von Frost mitgenommene Fäuste griffen nach der
Stange, hoben die wehende Fahne auf und pflanzten sie auf als die einzige und erste auf dem geographischen Südpol. So
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pflanzen wir dich, du liebe Flagge, am Südpol auf und geben
d e r Ebene, a u f d e r e r l i e g t , d e n N a m e n »König Haakon V I I
Land ! a
En dan begint de terugtocht.. . . de tocht naar het Noorden,
verder worden eenige hoofdstukken gewijd aan de Fram, beschouwingen over de meterologische waarnemingen in Framheim,
over andere onderzoekingen in 1910/1 I gedaan en ten slotte het
»wetenschappelijks bewijs, dat Amundsen de Zuidpool bereikt heeft.
Ook een nuttig register ontbreekt niet. Van de bijgevoegde
kaarten zijn wel de belangrijkste die van 750-90” 2. Br. en IOOO
W. L. v. Gr. tot I 50” 0. L. v. Gr., waarop de afgelegde weg
nauwkeurig aangegeven en de kust van de Antarctis met de verschillende ontdekkingsreizen ; van de platen moeten we nog
noemen, de mooi gekleurde Pdrijfijsgrens bij maneschijn«, Bwinteravond in Framheima, de typische. afbeelding van den kok Lindström, zooals trouwens in het algemeen de portretten bijzonder
scherp genomen zijn, een werkavond in de hut, peiling der zeediepte op het ijs, de Fram aan den rand van het zeeijs, Helmer
Hanssen aan den voet van de ijswanden, de vriendschap der bemanning met de honden, e. a.
Dit is een boek, dat zoowel in de bibliotheek van den geleerde als in de huiskamer van ieder beschaafd gezin behoort
aanwezig te zijn, omdat het op aantrekkelijke wijze de wetenschap
geeft en tevens boeit van begin tot einde; het is een kostbare
onderneming, vooral door de vele platen en kaarten, die de uitgevers op zich genomen hebben, maar ongetwijfeld zal het werk
zijn weg vinden.
De weg naar de Zuidpool is geopend, hoewel nog niet gebaand,
want Robert Falcon Scott, die 35 dagen na Amundsen de Zuidpool bereikte, vond met vier zijner gezellen op den terugweg den
dood, maar Amundsen komt als den eerste de eereprijs toe, >progress which depends upon the energy of mano:, en daarom blijft
zijn werk ook ‘n standaardwerk.

Jozef Israëls,

bij J. Ernest Phythian.

London. - George Allen en Company Ltd. - 1912.
aBut the works of a master require no index. Hjs features and
colming are taken from naturer.
(Junius).

In Nederland of Europa den lof te gaan zingen van Jozef

78

ONDER

DE

STUDEERLAMP,

Israëls is overbodig, voortdurend leeft en geniet men nog van
zijn heerlijk talent ook door de tallooze reproducties, die er van
zijn werken zijn ontstaan e n niet ophouden te verschijnen, en
ook hierin valt het machtige en levende van den grooten meester
te bewonderen.
Een van de beste werken, xIsraëls-reproducties«
bevattende, is
wel het bovengenoemde van Phythian, eenvoudig in zijn blauwen
band, simpele lijnsiering en gulden letters, degelijk papier en
zuiver artistieke letter, geeft het een uitvoerige en grondige toelichting bij de platen, de opvatting van den schilder, en deze
beschrijving is zoo minutieus, doet zoo in alle opzichten de kleine
onderdeelen op de schilderstukken tot hun recht komen, dat we
Israëls volkomen leeren begrijpen, al valt er wat voor te zeggen,
dat een- onderschrift bij een schilderstuk overbodig is, men krijgt
een indruk bij het zien en deze indruk moet zich sterken en
vastzetten in ons voorstellings- en toetsingsvermogen aan de
werkelijkheid en het indrukwekkend schoone moet dan ook blijken,
maar dan komt ook de lust boven, er alles van te weten en te
zien, wat anderen er in zien en wat ons ontgaan is, we willen
meer bijzonderheden ook van den kunstenaar zelf weten en zijn
bedoeling, en hoewel dit in tal van werken over Israëls reeds gedaan
is, lijkt ons het bovengenoemde door zijn eenvoud en helderheid
van opvatting lang niet de minste plaats in te nemen en toont
ten volle, dat het werk van den grooten meester is Da leader in
a movement that took the art of his country back to a vivid
and inspiring interpretation of contemporary life, and of the
natura1 world in which that life was lived«.
De reproducties zijn in één woord keurig, en het procedé is
van een bewonderenswaardige duidelijkheid, vooral de kleurendruk
is uitstekend geslaagd, we zien de bekende stukken bijna in
werkelijkheid; bij den titel: Israëls in zijn studeervertrek en verder
zijn bekende stukken uit het visschers- en strandleven, waarvan
we als de meest treffende noemen: na den storm, de tocht over
het kerkhof, kinderen aan zee (verschillende stukken), het portret
van Veltman, het zelfportret, een zoon van het oude volk, David’s
spel voor Saul, de wetschrijver, een flirtation aan het strand,
het Hollandsche visschermeisje, verschillende huiselijke tafereeltjes,
waaronder treffend juist gereproduceerd : de moeder, visschersvrouwen, op den uitkijk, een tooneeltje in Laren, huis toe, de
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weg door de velden, pannekoek bakken, de buren, aan het
spinnewiel, wanneer men oud wordt, alleen in de wereld, de be.grafenis, e. a.
Dat we deze nieuwe Engelsche uitgave hier waardeeren, moge
blijken uit het groot aantal exemplaren, dat we den uitgevers toewenschen in Nederland te zullen plaatsen, het land, dat zijn
groote mannen weet te eeren, e n e e n aechte Israëlsc bezitten
kan niet iedereen zich veroorloven, velen zullen zich dan moeten
behelpen met een reproductiewerk, wanneer het dan een uitgave
betreft als deze, waarin de platen zoo goed geslaagd zijn, kan
wel troosten, maar in ieder
m e n z i c h o o k m e t d a t ubehelpena:
geval dient men wat van Israël te bezitten, de firma Allen heeft
de gelegenheid geboden, en alle lof voor de wijze, waarop zij haar
taak heeft vervuld, het is een boek voor de salon.
Het jaar der dichters.
Muzenalmanak voor 1913, samengesteld door J. Greshoff.
Uitg. C. M. B. Dixon en Co. Apeldoorn. - 1912.
Dit aardige artistiek goed uitgevoerde boekje bevat een bundel
gedichten, die Bde uitingen zijn van een aantal dichters, die naast
de tallooze verschillen der persoonlijkheden een bijzondere visie
op leven en schoonheid en hun opvatting van doel en wezen der
kunst in hoofdzaak gemeen hebben«, van : Th. van Ameide,
J. C. Bloem, W. van Doorn, P. N. van Eyck, Frank Gericke,
Geerten Grossaert, Jacob Israël de Haan, Henriëtte LabbertonDrabbe, Mr. A. van der Leeuw, Jan van Nijlen, François Pauwels,
A. Roland Holst, J. J. de Stoppelaar, Jhr. Dr. Nico van Suchtelen
en J. J. Thomson.
Het zijn dus de jongere modernen, die hun poëtische produkten
geven en treffend mooie zijn er bij, we noemen slechts: >Des
harten schatc van Van Suchtelen, $De verschijningc van Roland
Holst, >De verlatenee; van Van Eyck, maar ook enkele, die ons
minder gelukkig gekozen lijken, b.v. de Haan schijnt niet z’n
beste gegeven te hebben, ook van Ameide valt uit de stemming
in zijn ballade aan de maan, waarvan een strophe aldus eindigt:
B . . . . wen gij uw keren &lans gaat breiden
en droomen weeft om dorre heiden,
een parel toovert in een traan.. . .
Gij zoudt mij willen leeds bevrijden?
Zwijg stil, zwijg stil, mevrouw de maan*.
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Het stijve Bmevrouwx typeert en de slotregel sluit hier al heel
weinig ; maar over het a!gemeen is het een fijn bundeltje, dat
hier bijeen gegaard is, en een aardige almanak-idylle van 1913.
G. F.
ONTVANGEN.
Handleiding

voor

Zangschoolonderwijs

ten gebruike bij Bredeé’s Zondagsschoolrooster voor 1913, door
C. van der Hoeven. Ik. Aflevering, Januari-Maart.
J. M. Bredée’s Boekhandel en Uitgevers-Mij., Rotterdam, 1913.
(Prijs per jaar f 0.80).
H. J. Schouten, Der von Christina von Schweden
Mord des Marquis Monaldeschi.

befohlene

(Sondernabdruck aus der Monatschrift für Kriminalpsychologie
und Strafrechtsreform).
Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung. Heidelberg.
Van onzen tijd,
Weekblad voor staatkunde, letteren en kunst. Redactie Mr. A.
A. H. Struyken, C. R. deKlerk, A. Steenhoff-Smulders, MariaViola.
Uits,tapjes op paedagogisch
en aangrenzend gebied
door S. K. Feitsma.
A. L. J. Schmal - den Haag.
Internationale
Feestelijke
Studentenbijeenkomst.
Uitg. Minerva. - Leiden Igx 3, N. V. voorh. E. J. Brill.
Verzameling van eenighe rare en curieuse boecken
u y t d e IS?, 168 ende 17’ eeuwe voor sooveel die sich bevinden
in de Librye ghenoemt ‘t Leeskabinet te Rotterdam
door Tiddo Folmer.
Rotterdam - 1913.
1912.

Pansophie, door Egied Wyn.
- Drukkerij xPlantin«,
E. Secelle.
--~Nieuwe Prospectus van »de Navorschera:.

KRIJGSGESCHIEDENIS.

Eenige bladzijden uit de Nederl. Indische
Krijgsgeschiedenis
1820-1840
u i t d e ,,mémoiws” v a n
F. C. GILLY DE MONTELA, Gep. Majoor 0. 1. Leger,
door
A. S. H. BOOMS, Gep. Ltizt. Kol. 0. I. Leger.
( Voortzetthg van Nav. LXII, 16).
Gilly teekent hier in het rapport aan ,,les chasseurs avaient
perdus 4 2 bommesfl. Dit was het verlies van een troepje Jagms
van 60man, waarmede Gilly gestreden had. ‘t Had dus gespannen!
Al wat nu de Jagers en ligzaren had gevolgd, vereenigde
zich onder gezang en woest geschreeuw, en wilde op de Infanterie
aanvallen. Het donker belette ons iets te kunnen onderscheiden;
op ons bivouacq zelf werden verscheidene schoten gedaan en
overal hoorde men op de Gom-Gom 1) slaan. Ik liet toen alle
troepen in bataille stellen en de Infanterie nog versterken; mede
zond ik derwaarts twee handmortieren, welke ik aan het uiterste
punt liet brengen en granaten uit dezelve werpen. Deze moeten
eenig goed effect gedaan hebben, alzoo na het tiende schot de
vijand naar zijne kampongs terug trok. Den geheelen nacht liet
ik dë troepen onder het open veld blijven, na alle kanten van
goede posten te hebben voorzien; ook den geheeien nacht hebben
wij beweging in de omliggende Dessa’s bespeurd, zonder dat men
echter iets heeft ondernomen.
Met het aanbreken van den dag was alles stil ; ik zag, zoo van
de Zuid- als Noordzijde, weder aanhoudend kleine troepjes gewapend volk trekken naar hetzelfde punt, waar wij hen gisteren
gevonden hadden. Ik had nog gehoopt, dat dezelfde troep, die
kanonschoten had gedaan, ons geweervuur zou gehoord hebben
en komen opdagen, of wel heden morgen den vijand komen
opzoeken ; ik heb hiertoe tot 12 uur gewacht, dan te vergeefs;
mijne troepen waren door den drie-daagschen marsck, en den
gehelen tzackt onder de wapenen te zQ& geweest, te veel vermoeid,
1) De Inlander noemt dit Tmg-Z’mg; het zijn holle houten rijstblokken, waarop alarm
geslagen wordt.
1913
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om iets op zich zelve te ondernemen, te meer daar mijn laatst en
a’ag~~&-es
reeds was uitgedeeld.
Tegen 12 ure liet ik den terugmarsch naar Dek s o aannemen.
Nauwelijks waren wij in beweging of er kwamen er weder eenige
uit de Dessa’s opdagen en ons bivouacq beschieten; . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .
Ik ben zoo vrij, uwe Exellentie te verzoeken, den majoor Le
Br o n order te zenden, gom m e t uij,e ma@ mede den .ydcll van
Pisangang n a a r Grogel aan & rz#zcne, terwijl er van deze
zijde mede eene sterke colonne derwaarts zal vertrekken. l) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Generaal Majoor, Kommandant der troepen,
(w.g.) van Geen.
Be majoor F. V. A. de S t ue r s zegt van dit gevecht in zijne
M~rnoires sur la Guerre de Java, op pag. 14 en 7 5.
Le 22 Juillet le genéral (van Geen) se rendit avec cette troupe
a D ix o (De ks o), et se mit à la tête des troupes réunis sur la
rive droite de la Pro go.
Le 28 du dit mois il faillit devenir victime de son brillant
courage et de sa trop grande ardeur.
Ayant entendu tirer à
peu de distance quelques coups de canon, il se dirigea vers ce
point à la tête de deux pelotons de Cavalerie et d’ un detachement
d e C h a s s e u r s ( G i l l y ) . Après une marche de quelques milles
(p&) il rencontra 1’ ennemi qui, comme on 1’ apprit plus tard,
avait dû fuir devant une de nos colonnes du coté de Pisangang;
telle-ci n’ ayant point connaissance du voisinage du général van
G e e n , reprit le chemin de Pisang a n g lorsqu’ elle eut atteint
s o n b u t , cebi d e mettre I’ ennemi CZ @te, c e qui compromit l a
position du général, qui avait cru trouver 1’ ennemi au prises
avec les nôtres ; mais les fuyards s’ étant réunis aux nombreux
habitants des dessas, fondirent de tous côtés sur cette faible
troupe avec autant d’ impétuosité, qu’ elle fut forcée à la retraite,
et que le général n’ echappa de la mêlée que par miracle.
11 y
‘) W a a r o m m o e t d e G e n e r a a l - M a j o o r Kornmonda~zt
d e r t~mpcn d i t v r a g e n a a n d e n
Lu~ttenant-gowvernerr~.-ge>leraal,
e n w e l s p e c i a a l v o o r d e n Mo&w l e B r o n d e Vexela.
terwijl aan iW+or S 0 11 ewyn, Kolonel C 1 e eren 5,
Kd~d C o c h i u s e n L t . KoZonel
de Bast voor die beweging derecte orders worden verstrekt? (Zie hieromtrent ook de
/zierna
vo&-endc
reflexions
van Gilly zelf, uit zijne gedenkschriften.
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perdit 17 chasseurs et quelques hussards. 1) Le Ceutenant Gi 1 ly
d e M o n t e 1 a s’ y dishtgua particuZ&emant par sou i n t r é p i d i t é.
In’zijn werk De oorlog op Java zegt de Luitenant A. W. P.
Weit zel, le deel pag. 332 en volgende, in het algemeen hetzelfde als
het officieel e rapport hiervdór, doch wijdt aan dat gevecht meer
woorden dan de Heer 1) e S t u er s hierboven.
*
Na de beschrijving van Le Bron de Vexela’s tocht en de
vermelding, dat Diep o Neg o r o onder de vluchtenden herkend
was, zegt hij:
Het waren deze schoten welke door van Geen vernomen
werden.
Meer gehoor gevende aan de inspraak van zijn uitstekenden moed, dan aan de stem der voorzichtigheid, wierp de
GeneraaZ
zich terstond in den zadel en snelde, slechts vergezeld
van een met bussen bewapend peloton j ag e rs, naar den kant
waar hij den vijand veronderstelde “); twee pelotons huzaren, naar
luid zijner bevelen opgezeten, volgden hem onmiddellijk. . . .
. . . . . . . . . . - . .
Toen men de bedoelde dessa
tot op 50 pas genaderd was, kwam eensklaps eene talrijke bende
vijanden daaruit te voorschijn ; want inderdaad hadden de opstandelingen, die door Le Bron de Vexel a verdreven waren, hierheen de wijk genomen en moet Diepo Negoro zich in hun
midden bevonden hebben . . . . . . . . . . . . . . .
Terwijl zij aanrukten (tzuee pelotons Infazterie uit /2et bivak), had
de gencraaZ
een goed deel zijner huzaren, om een bergje heen,
ter ondersteuning van G i 11 y gezonden, die geheel van hem afgescheiden en eveneens Za?lgs aZZe k a n t e n t?zgesZotm - w a s g e r a a k t .
D i e n s m o e d i g e J a g e r s h a d d e n zich met k u n VUUY vez-dedìga!

zoolazg z$’ konden, &aay ezitdel~k k w a m d e vgami /ten zoo nabzj;
dat er vaak geez t@ tot Zaden overschoot. Hunne bus niet met
d
e
nooa$y-e vaardigheìd aZs schìet-en stootwape?t k u n n e n d e gebruikett , moesten zij zich SOYU met den kolf tegen dez imh+tgenden
vijand verweren; a c h t tien dezer braven bZeve?t op het sZagveM
‘) L>e verliezen worden nog al verschillend opgegeven, zie pag. 81.
Gilly zelf kan’t
voor zijn troep het beste weten, en die zegt 42 dagers, en dat is te begrijpen, in aanmerking nemende de positie van dat troepje aan zich ae1j oveug&tcn;
zie zijn eigen
verhaal hierna,
“) Het rmarcher au canon* van Napoleon, dat de kolonne Le Bron de Vexela
hier ook had moeten toepassen.
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en niet zonder moeìte en ìnspannìng *gelu&te het aan G i 11 y met de
overìge de kern toegezonden ruìterg te beretken l) . . . . . . .

N.B. De cursiveering is van den samensteller; ook hier weer verschil van verlies der j a g e T s.
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Toen alles stil was geworden, hoorde men door vele honderde
keelen, in de rigting van den berg G r o go 1 een statig gezang
aanheffen. Dit was - gelijk men later vernam - eene Godsdienstige pZechtZg/zeZd door Diep o Ne go r o zelf bestuurd; hij
dankte den Hemel voor de behaalde voordeelen, en smeekte
misschien diens zegen af over de gruwelen die hij stond te
plegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het volgende vinden wij omtrent de houding van Gil 1 y en zijne
Jagers in dit gevecht, op hladz. 381 en 382 van het werk van den
kapitein A. J. A. Gerlach, getiteld: Fastea militaires des Indea orientules NeérlandaiseJ. Na een zeer bekort overzicht van den opmarsch, van
inhoud volkomen overeenkomende met het voorgaande, vervolgt hij:
Cédant alors à 1’ ardeur de son impatience et de son courage,
oubliant la prudente, qui soit être le premier guide d’ un commandant en’ chef, sur qui retombe le poids d’ une si grande responsabilité, le général monte à cheval; et suivi seulement de
deux pelotons de c h as s e u r s, il vole du coté où il suppose
trouver 1’ ennemi. Deux pelotons de hussards recevaient en même
temps 1’ ordre de le suivre immédiatement. Arrivé dans une
clairière entourée de quelques dessa’s, le généval marche sur le
plus rapproché. Soudain à une cinquantaine de Gas de distance
1) N o o t v a n d e n H e e r Weitzel o p p a g . 334 v a n h e t E e r s t e d e e l
w e r k *De o o r l o g o p Java*.
Dit voorbeeld leert, hoezeer het af te raden is, een troep busschutters in het
afzonderlijk tegen den vijand aan te voeren. Later bekwamen die Jagers echter
eigenaardige samenstelling; het nde gelid bestond toen uit bl ndureesch e
zoodat iedere óursc/wfler door een p;eR beschermd werd.

van zijn
open veld
een geheel
picheniers,

AANTEEKENING VAN DEN SAhlENSTELLER.
Dit voorbeeld leert. hoezeer het af te raden is, om, slechts fe rode gaande met eiin’ moed
en het vcrtrouwe~z op hei mindere gehnlte
von dm v&znd, eene oprukkende kleine troep
zoodanig in twee deelen te #itzs, dat zij door eene ernsti,ve terrein-hindernis, eooais eelt
diep nzv@ is. grscheidert
r$%. en op die wijze 44 nfiondw?ijR Runnen worden verslagen.
De
vijand zag hier door de beuekn van den ye~?euaaZ
eene beweging uitvoeren. die voor Aem
‘tmeed gewetmAt was; de nederlaag ware nog voorkomen geworden. als Gilly zijn advies
had kunnen doen begrijpen of verstaan uit de verte. (Zie het eigen verhaal van Gilly
hierachter).
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un ennemi nombreuy se rue sur lui; en quelques instants la
petite troupe est enveloppée de toutes parts; sa perte parait certaine. Mais le peril double le courage, on serre les rangs, on se
bat comme des lions. PZUS d’ wze foz’s Zes c h as s e u rs doivent se
faire j*our à travers I’ ennemì; Zes carabiys m so7zt pius pue des
wzassues.
Drie vingtaine de ces braves restent sur Ze cámzp de bataille.
En$n, grace à Za bravoure du Lieutenant Gil1 y de Mon tel a et
au devouement des kussards, Ia retraite s’ effectue sans trap depertes 1).
M’ij zijn nu genaderd tot het eigenhandig verslag van den voornaamsten
ooggetuige, tot de eigen gedenkschriften van Gilly, dat wij
hierna in zijn geheel weergeven, waaruit blijkt. dat de lof b e m en zijnen
jagers gegeven, ten volle verdiend is. Aan de waarheid van dat
verhaal. gegeven de prsoouZ$&id van G i Il y (zie ook de verklaring
(certificaat) van den II a r o n van Na h u ij s d e Ru r g s t ‘hiervóór, kan
e n m a g n i e t wordeu yctu+J&; h i j w a s z e l f d e h o o f d p e r s o o n .

Combat de Grogol.
28 Juillet 1828.
Les divisions, de messieurs la coZoneZ C oc h i u s et du Lt. coZoneC
de Bast, sous les ordres du Générak van Geen, se mirent en
marche le 24 Juillet 1826, du Dessa de D ex s o (Dekso) pour se
porter dans les environs de Tempel, où 1’ on supposait que
1’ ennemi ce trouvait encore.
Mes Chasseurs formaient 1’ avant-garde de cette colonne.
La Journée du 24 ce passa sans accident, et la nuit fut tranquille.
Le 25 sur les I I heures du matin, le généraZ venait d’ordonner
une halte, pour faire raffraichir les troupes, lorsqu’ une nué de
rebelles fondirent sur nous de tous côtés; le pays très boisés et
couverts de petits tampons (Kampongs, viZZages) avaient servi
admirablement à masquer leurs approches; dans un instant nos
rangs furent formés, et peut de moment après 1’ ennemi étaient
repoussés à la bajonette, et dans différentes directions; ce fut
d’ abord une mêlées, dans laquelle mes chasseurs prirent un
drapeau rouge, appartenant aux S i p o u n d i n g s (zie hiervóbr) portant le turbau et la veste bZauc/ze) commandé par le se i k Hans a r i (Sheik Hansarz].
‘) De cursiveering is van den
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Dans la soirée du 27 le général nous fit prendre position à
une demi paal de distance des trois mamellons de G r o go 1 (ou
montagne de Pa r ée).
Je dois dire ici pour la gouverne des militaires qui s’ étonnent
avec raison, de voir que des colonnes ont été souvent attaqueés
à 1’ improviste, que cela ne doit pas être attribué au défaut de
vigillance, mais à la conformation des localitées.
L a p a r t i e d e J a v a , ou cette expedition avait lieu, était très
populeuse, les Dessa très raprochès, ne sont souvent séparé que
par un intervalle de 40 à 100 pas, souvent moins; chaques villages
est plus ou moins fortifiés par des enclos, ou haies très vives;
1’ intérieur remplis de cocotiers, tammarins et autres arbres, leurs
donnent a quelques distances 1’ aspect de petits bois, ou de
forêts, car quelques uns de ces villages ont une grande étendues
et sont d’ une grandes beautés; leurs situations est toujour favorable à une déffence (dkfens~)
par les obstacles naturelles où
qu’ils onts sus y ajoutter.
Les habitants très aux faits (nu fait) des routes que nous
devions suivre, connaissant parfaitement leurs terrains, pouvaient
facilement ce dérober à notre vue, ou nous attaquer à 1’ improviste
suivant leurs interrêts.
S’il ne sont pas en force il ce dispersent et en peut de temp
tout à disparut, et ils courent par différents sentiers ce railler
sur nos flancs ou sur nos derrières.
NOS colonnes avec leurs materielles (wzatériel) et devant marcher
aux travers des risières m’ etaient (mcttaient) toujour beaucoup de
temp à les rejoindres; nous arrivions alors sur eux, fatigués par
des marches longues et pénibles, brulés par le soleil. L’ ennemi
au contraire, quoiqu’ ayant parcourut la même distance ce trouvait
reposé, parceque n’ ayant pas de materielle ils pouvaient voyager
par des chemins plus court et connus d’ eux seul, surtout dans
les commencements de’ cette guerre. 11s attendaient donc n o s
attaques s’ ils ce trouvaient en force, ou ce dispersant de nouveau
ils nous obligaient à de nouvelles poursuites, souvent plusieurs
fois infructueuses, et comme ont doit le voir très fatigantes. Le
hasard seul aprés quelques mois de guerre m’avait fait découvrire
plusieurs de leurs sentiers pour traverser facilement les ravins et
les montagnes.
Je revient à mon sujet!
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Pendant la nuit nos avants postes furent très tranquilles; les
diverses rapports ne donnant aucune certitude sur Ia position
des ennemis, le général avait décidé quand (+w’ CS) attendant de
nouveaux renseignements, les troupes reposseraient pendant cette
journé.
11 en fut autrement; sur 4 heures r/? plusieurs coups de canons
ce firent entendre sur notre droite, dans la direction du fort de
T e m p e l , où devait ce trouver la Colonne de Mr. le major Le
Bron de Vexelas.
Le général me donna l’ordre de me porter en avant avec une
f$‘nine de chasseurs dans la direction, d’ ou les coups de canons
s’ étaient fait entendre, et de pousser ma reconnaissance assez
loin pour avoir des nouvelles.
Je marchais d’ abord ver le pied des montagnes de G r o go 1
et ensuite, en prenant sur ma gauche, je passait une petite rivière,
e t m e d i r i g a i s (d&z&k~) e n traversant des champs de riz
inondés, vers un grand Dessa ou il me semblait apercevoir quelques mouvements; arrivé à un coup de pistolet de l’enceinte du
Dessa, j’ acqui la certitude qu’ il ce remplissait de monde arrivant
de la direction ou la canonnade s’ était faite entendre.
Je fit halte et me disposait à tater l’ennemi après avoir envoyé
une ordonnance au général, qui, impatient lui-même d’ avoir des
renseignements, arrivait sur ce terrain très difficile avec sa cavalerie;
je pus donc moi-même lui faire mon rapport.
Je lui demandais 1’ ordre de tanter (tenkr) une attaque pour
ies forcer à ce montrer et pouvoir juger de leurs nombres; le
général doutais que j’ eusse bien vù car les rebelles, nous ayant
aperçus, ce tenaient parfaitement à couvert dans le Dessa.
En arrière, et parallelement un Dessa ce prolongait (polongeait)
un ravin assez profond; le géneral ordonna à son adj” le Capitaine
Ko 11 e m an e (Kael~~arz?)
de le traverser avec quelques hussards, et de voir ce qui ce passait au de là du Dessa.
Peut de temp après eet adjudant r,evint dire qu’ il n’ avait
apperçut que des hommes isolés et parfaitement inofensibles.
En entezdant ce rappart si contraire au nzien, 1.e prìais Ze général
de porter sa cavaZerries tin peut en arrit\re et hors des rizières en
lui provzc?ttazt de Lui faire voir r ememi.
ye né puis emoe me yezdye compte pou~quoi
le gézéral ne vodut
p a s saxs (s’ eiz) yapoytcy 2z cc p u e je Zuui a2ait d i t ar la position
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d e s YebeZZes, lui qui a v a i t e n m o i t o u t e con.ance; JUT dois donc
attri&zrer cela h sen é t a t maladif e t a u nombreuses contFariétées
pu’ iZ t$Wouvait d e quelpues o#àcier.s sz4pErìeur.r. ‘>

11 m’ ordonna donc de traverser le ravin -) et de le prolonger
dans la direction du Dessa; par cette manoeuvre 1’ ennemi, devait
ce trouver entre deux feux.
J’ executais cette ordre lentement, car je pensait qu’ aussitat
que les rebelles me verraient engagé de 1’ autre côté du ravin
iZs chargeraient en masse notre CavaZeerie, qui se trouvait en bataille
sur un terrain qui ne lui était pas favorable. “)
Le général s’ appercevant de mon esitation (késitation)
me fit
signe de marcher; je résolus, puisque je n’ avais pût être compris*)
d’ accélérer mon mouvement, et, lorque je Serait hors de vue du
général, d’ entrer dans le Dessa en refranchissant le ravins pour
tomber sur les derrières de 1’ ennemi. 5)
Le temp me manqua; pendant que j’ étais occupé à chercher
une passage, des cris épouvantables ce firent entendre, mèllé
(mêlé) au bruit lugubre du gon (gong) (instrument en cuivre)
me firent juger qu’ indubitalement notre Cavalerie était attaqué.
Je raillait mon petit pleton (peloton) de Chasseurs et voulut
revenir sur mes pas; cela fut impossible, j’ etais 1 i t t é r a 1 e m en t
e n t o u r é e t l e cercle q u e f o r m a i e n t 1 ’ ennemi c e
r e s e r a i t (resserraz’t) r a p i d e m e n t .
Je nourrisait 1’ espoir de voir paraitre la division du major Le
Bron de Vexel a qui devait entendre mon feux, puisque les
canons qu’ elle avait ti& sur les quatres heurs après midi, l’avait
été sur les mêmes ennemis qui venaient de ce jetter sur moi.

‘) De cursiveering is van den samensteller.
Zijn raad was goed, doch als armf s&?aat
weet hij ongevraagd voor zijn beminden chef erne uerschooni%g te vinden.
s) H i e r b o v e n s p r a k h i j v a n assez profond, dus eene terreinhindernis die niet
te versmaden was. (Zie de n o o t bij het gevecht van G r o g o 1).
3, D a t w a s j u i s t g e z i e n v a n G i l l y denervarenkrijger;
de uitkomst bewees dat.
*) N o o t van G i 11 y door hem onderstreept.
C e n’ e t a i t p a s étonnant qu’un
zd. Lientenant
qui f e s s a i t ~@&zif)
l a guerre depuis d e l o n g u e s années, voulut
e n savoir un p e u t
p l u s q u e M r . l e C a p i t a i n e Kolleman
( K o e l m a n ? ) qui
avait fait
sa c a r r i è r e d a n s d e s Bureaux.
Den generaal spreekt hij nog altijd vrij!
Had de generaal maar naar den
ondervindingrijken Luitenant geluisterd, dan zouden wij in Indii?
eene nederlaag mimier
tellen, maar dan konden wij ook niet zooveel heldenmoed mzer beschrijven.
*) Dat r a v ij n, die hinderpaal, zat den e r v a r e n G i 11 y dwars in de maag.
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Mais rien ne parût. ‘)
Je fit bonne contenance et paya bien cher 1’ audace de ceux
qui aprochaient trop de ma troupe.
Dans ce sanglant combat mon monde s’éclaircissait; mes deux
plus braves sous-officiers, deux jeunes gens plein d’ avenir, les
nommés Derêder (de Ridder?) et Maseur(?) étaient tué;
sur mes 60 c hasse u rs, plus de moitié avaient succombés.
J’ avansait cependant peut 2 peut (jeu a jeU) vers le pied des
montagnes de G r o go 1 pour y prendre position et attendre du
secours.
En aprochant du pied du mamellon le plus raproché,
je m’ apercus qu’ il etait occupés par les rebelles.
Resolut de sauver à tout pris (przk) les débrits de mes c h ass eu r s, je leur donnait 1’ ordre, de ne plus avoir d’ autre bût que
de tacher de ganier (gagner) le mamellon qui était devant eux,
et en le tournant ils pourraient peut-être reçevoir du secours des
t r o u p e s d u tamp, qui, entendunt Z e bruìt du cokdat, devad
suretzeizt

marcher h notre aide 2).

Après ces instructions je m’ elancais au galop sur la troupe
ennemi, qui interceptais notre seul passage; je m’ aprochais assez
près dt eux pour qu’ils pussent bien me reconnaitre pour le c h e f
d es c h as s e u r s, ët Iew fatrp consevozk f e.rpoir de wze #ren&e $1.
11s abandonnerent effectivement leurs positions, car j’ é t ai s
pour eux une bonne Capture. Les voyants bien acharnés
à ma poursuite je dirigait ma fuite ver une direction opposée à
telle que suivait mes c h ass eu rs. Je règlais ma course de maniere à l e s a t t i r e r t o u j o u r s u r m o i p a r l’espoire d e m e
faire prisonnier ; je ne pouvait aller loin sans recontrer de nouveaux obstacles.
Mes c h ass e u r s profitterent de cette faute de 1’ ennemi pour
franchir la seul porte de salut qui leur resta; ils rencontrerent
bientôt un detachement d’infanterie, qui, bien que beaucoup trop
tard, venait en fin à leurs secour.
Pendant ma course au milieu du cercle qui m’ entourait, et
t o u t e n e n t r a i n a n t à m a p o u r s u i t e l e s hommes qui
auraient pû me fairemer (ferwzer) la retraite, je ne perdais
pas de vue le mouvement de mes chasseurs, et ausitôt
1) Noot van G i 11 y door hem onderstreept.
L e t e m p j u g e r a s i l e gener’al é t a i t secondé! A l w e e r z i j n g e n e r a a l
v 6 ó r a 11 e s ! Kanonschoten’ zijn Y e e 1 v e r d e r te hooren dan gewrcrschoten.
a) Yergcefche hoop z>atz Rvanigen hr&kcr .f ? ! E r k w a m n i e t s ! !
s) Dat noemt men O P O F F E R I N G .
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qu’ ils eurent disparut derrière le mamellon, je partis à toutes
b r i d e afin d e l e s r e j o i n d r e a v a n t q u e l ’ e n n e m i n e f û t
revenus de son erreur; j’eu le bonheur de rejoindre les débrits (oMris) de mon détachement, reduit à 18 hommes 1).
Je mit pied à terre et donnait mon cheval au caporal 0 b in (?)
grièvement blessé, et aidé d’un autre c h as s e u r je port a i s s u r
m on èp au le un jeune chasseur nommé Tor ré (?) blessé d’ un
coup de lance dans la cote; je n’eut pas le bonheur de le sauver,
car il eut la tête fracassée par un des derniers coup de fusil de
l’ennemi; je fut couvert de la cervelle de ce brave jeune homme 2,
11 pouvait alors etre 6 heurs du soir; la resistance que j’avais
opposée à 1’ ennemi, et la direztion que j’ avais donnée à ma
retraite, avait forcé les rebelles de distraire une partie de leurs
forces destinés contre la cavallerie pour me les opposser. Par
ma manoeuvre je fit une diversion assez forte pour que le gkneral
pût ce retirer, ce qui ne fut pas sans courire de grands dangers
et le risque d’ être pris, si son cheval n’ eut franchi un fossé
assez large et profond; plusieurs hussards furent tué à ses cotés.
Le g&zéra(, étant dégagé, envoya desuite des ordres au tamp
pour faire marcher à mon secour, s’ il en était encore temps, car
tous le monde me croyait perdu.
11 e s t i n o u i q u e l e ColoneZ C oc h i u s , qui commandait l e
bivouac et qui entandait le bruit du combat à une aussi faible
d i s t a n c e s , n e v o u l u t jamais e n v o y e r d u secour, m a l g r é
les sollicitations du Lt. Colounel de Bast.
Lorsque je rejoinie (rpjoignis) le général il me dit hautement
BBonjour
m o n Bayard m o d e r n e , - v o u s v e n e z d e f a i r e
u n e r e t r a i t e qui m é r i t e l ’ a t t e n t i o n d u g o u v e r n e m e n t 3)<.
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1) Dus p jagers gesneuveld; bij het geredde troepje waren nog g e w o n de n, en dat
van een totaal van 60 j a g e r s ! ! ! ! . . . .
2) Zie hierv5ór omrrent de g e h e c h t h ei d der j a g e r s aan een aanvoerder ~13 G i 11 y.
3) Zie hieromtrent hiervóór het slot van het ucvs/o~ van d e S t u e r s en G e r 1 a c h ‘s
beschrijving.
Vermoedelijk heeft GeneraaI v a n G een een s p e c i a a 1 rap p o r t (@zez%) ingediend.
( d e Genemal v a n G e e n WRS gem man wzn ijMe wowden). d o c h e e r s t i n I 8 3 3 w e r d
G i 1 ly op zijne beurt bevorderd tot le 1,uitenant en in Sovember I 8 2 8 kreeg hij zijne
belooning i n d e n v o r m v a n h e t R i d d e r k r u i s d e r M i l i t a i r e Willrmsorde,
terwijl hij reeds herhaaldelijk in de rapporten
met onderscheiding vermeld ww en 1 oor het
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De twee gestippelde regels vervangen eene verw+ng van Gi 11 y naar
eenige andere bladz$derz van zijne pdenkschriftelz, w a a r i n b ij zij n h a r t
uit s t o’r t, ten gevolge van deze gebeurtenis, doch waarin steeds den
generaal van Geen van zijne zijde geen blaam treft, en hij in zijne
bitterheid alleen het verwijt slingert naar andere hooggeplaatsten, wat
een bijzonder inzicht geeft in de heerschende toestanden.
De overwegingen van G ill y omtrent deze gebeurtenissen volgen
hieronder.
Ré flec tio n s sur la Journé du 28 Juillet 1826
(combat de Grogodj auprks des montagnes de G r o go1
ou ParC e t s u r d ’ a u t r e s s u j e t s .
A quoi attribuer que le Ckc;f& cn~+enterzt,
monsieur le coloncl
Ie hit uk combat puisque
la distance ,n’ était à peine d’ une demie lieus, 6ìea Zooi~z d>cnvoye~

C 0 c h i u s, gui eMvzdait parfaìtement

rezfort, ?ze faìt mc"me pas poussey we yecowzaìssance,
pour
s’ asswer de ce gzte devenaìt Le g é n é r a 1 et sa tronpe; le Lt. Colont-Z
d e R a s t lì engagait (I’y engageaìt)
pourtant a v e c i n s t a n c e s ?
du

Les deux pletons d’ infanterie, qui sont arrivés pour essayer de
me dégager, fze SL’ sozt nzìs cz mouvemexts .pe SUY I'oydye du
Gé?zéyaZ,
qui avec grand peine, et deployant la plus grande bravoure, avait rejoint le campement.
Si je n’avais pu me faire jour moi-mème avec le peut d’ hommes
q u e j’ a i rammen&, nous aurions partagé le sort des autres, qui
s o n t t o u s tomb& c r i b l é s d e c o u p s d e lances.
C o m m a n t s’ e x p l i q u e r , que l e mal>ti>r Le B r o n d e V e x e l a ,
qui nous avaient (avait) attiré dans sa direction par sa cannonade, ne
s o i t p a s revenus sur s e s p a s ? Plusieurs de ses officiers m on
(m'ont) de c 1 ar é que la fusillade était bien distinque (dìstìzct),
de plus, dans la matin& la colonne de Pisa n ga n g avait eu affaire
à une partie de cette troupe d’ insurgés.
Pourquoi S.Ex’:e le général van Ge en, qui donne des ordres
à tous les chefs des autres colonnes, pour un mouvement combinés,
prit-il (prìe-t-d) S.Ez’” Z e Lt générad Lt G o u v e r n e u r d’ ordonner
gevecht bij B 1 a b a k Y o o r b e v order i n g b ij k e u z e was voorgedragen. (Zie de
2 laatste alinea’s van di m&moires
over dat gevecht).
Zelfs dit gevecht bij Gro go 1, waar zijne kordaatAeìd.
zijn kalwze moed, zijn beleid en
zijne doortastrndkcid zoo helder en schitterend in ‘t oog springt, waren niet in staat. trots de
vermelding van Generaal v a II G ee n. hem zoo’n onderscheiding, b e v order i n g bij
keu z e, waardig te keuren, en dus IW~Y vc~rliensle
te beloonen. Is dit vero~ac/z&zmi~.
en

tegenwerking

door

intrigue of onverscldligheid?
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ti monsieu~ le nzajor Le Bron d e V exe 1 a de coöperer de solt
c8té n cette muzoeuvte en se dirigant (dirigeant) de tel ou tel
c&é? (Zie slot rapport van generaal van Geen.)
11 devait donc suposer une suite de mauvaise volonté,
alors! Pourquoi ne pas sévir? 1)
L a p o s t é r i t é d o i t j u g e r d e c e s iaits, e t e n f a i r e
Jus t ic e; j’ ai manqué dans cette occassion
d’ être victime de la
méssintéligense et de la jalousie, qzk 7z'as pas saissé
(cessé) de

règnter

entre

pZusiews

chefs de

dìférentes colonnes,

c on t r e 1 e u r c h e f s, mais encore contre les officiers subalternes
qui avaient le bonheur de ce signaler par quelques faits d’ armes,
sans leur aprobation.
N e d o i t o n p a s e n a c c u s s e r l a t r o p g r a n d e indulgence d e n o s généraux?l)
La vé r i t é veux (wut) que je dise, que sorti pour une reconnaissance avec 62 hommes je suis rentré avec 18, donc 44 resté sur le
terrain, 2, d’ autres déroutes aussi sanglantes viennent à 1’ apuis
(I’ apptii) de ce que j’ avance.
A quoi attribuer les deroutes de Damac @wak) (A), de
Ko r i o (B), à la Zacheté et à I’ hcapacité des chef, pourquoi
l e s conserver e t 1 ’ é l e v e r aux honneurs? Bantoelkaron
(C), K e t j e w a r (D), à trop mépriser son ennemis; autres défaut,
autres preíives d’ incapasitées, le massacre de nos blessé’s et malades, de cinq princes nos aillés avec toutes leur suite de près
de 400 hommes, d’ un officier, le Lt H au b e r t (?) et 60 soldats
d’escorte (E), dans la plaine entre Dekso et Pisangang près
du dessa de Li n c o n g le 30 juiilet; n’ était il pas à prévoir que
1’ ennemis, encouragé par son succes du 28, serait en force dans
nos environs et qu’ ils avaient suivie notre retraite du 29; le
commandant de De kso n’ as pas fait preuve de prudente, lui
que nous 1’ acsions (accustons) dans (d’ en) avoir trop. 3)
1) J ui s t brave!! Waarom ‘t gezag niet zelf gehandhaafd? G i 11 y zou wel gehandeld hebben als hij bevelhebber was geweest. Juist! Het nageslacht spreke
r e c h t , w a a r zooveel o f f e r s v i e l e n d o o r o n w i l . j a l o e z i e , o n k u n d e , o f m o e d w i l lige
nalatigheid.
2) Hier is G i 11 y ook omtrent de sterkte van den troep schijnbaar in tegensprak met
vroeger, doch hiervóór spreekt hij van UIC soixa&zinc
De vraag blijft open, of hij den man
die &odgescMen werdt ben hij hem als geblesseerde hìe@ dragen (T o r r é?) ook telt tot diegtwnen die ma temgkwamin, of &J’ diegenen, waarvan hij zegt: d on c 4 4 re s t 6 s s u r 1 e
terrain.
Het is echter niet van belang, het verlies is geweldig; plm. 74 uio
3,
De
aangehaalde
voorbeelden
zullen
wij
hierna
kortelings
v e r m e l d e n s u b A, B, C , D e n B, o m d a t G i l l y d a a r v a n b e k e n d h e i d
veronderstelt en het den lezer een kijkje geeft op de Indische
o o r l o g v o e r i n g e n d e l a a k b a r e o n v o o r z i c h t i g h e i d v a n s o m m i g e chels.
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Comment ont été punis l’officier superieur qui me fait
d o n n e r ?t Singossariel) e t a u milieux d ’ u n e n g a g e m e n t
s e r i e u x , d e s c a r t o u c h e s pleines 2 moitiC d e c e n d r e
ce qui a dùs me faire retirer avec perte?
Qu’a t ’ o n f a i t d u t r a i t r e ! qui à S a m a r a n g traficquait d e
notve sang, tandis q u e n o u s t o u s jeunes sous-Lieutenant et premier-Lieutenant soutenions, en ZOUS jouant de la mort, 1’ h o n n e u r
d u drapeaux Neerlandais!? Nous n’etions pas jaloux, neus
e&ves de Mars, des succes d’ un d’ entre nous; nous le fêtions et
aspirions après 1’ instant ou le sort des armes nous mettrais dans
1’ occassion de faire comme celui qu’ il avait favorisé. B i e n l o i n
d’imiter des hautes dignités militaires, nous nous
e m p r e s s i o n s d e contribuer d e n o s f a i b l e s m o y e n s A
la Gloire d’un de nos camarades.

A. De nederlaag en vlucht van Demak.
Een kort verhaal van deze nederlaag volgt hieronder geput uit de
navolgende werken :
Verzameling offi.ciële
28 deel,

Rapporten ban kolonel Nahuijs,

b adz. 17 en 18.

De oorlog op Java door h. v. P. Weitzel, 1~ deel bladz.
120-133.
Fastes Milit.aires door A. J. A. Gerlach, bladz. 359.
Mémoires de la guerre de Java van F. V. A. de Stuers,
bladz. 44 en 45.
De pangerang van Serang had reeds lang op de gelegenheid

gewacht om openlijk de zijde van Die po Negor o te kiezen, die in
die streken van Java, te Wirosarie, Grobogan, Poerwodadie,
Mangar, Borogame en Pasiliaan vereerd werd als: Panumbah a n P o e r b o y o S a b i l Olah (hoofd van dm heiligen str$).
De hoofdplaats Poer w odadie was reeds door de opstandelingen

verrast en in vlammen opgegaan, waarbij zij twee stukjes geschut
veroverden; de Heer Ha& k, Resident van Jap ara en Joana was met
zijne kleine macht, van Dj agan g Se k ars en ongeoefende hulptroepen

verslagen en vervolgd, zoodat aan de rebellen den weg naar Se m ar an g
openlag en zij ook daarop aanrukten met eene sterke macht onder de
aanvoering van de Pangerang van Yerang, toen generaal van Geen
‘) Het verslag van het gevecht bij SingBsavic

volgt uit de gedenkschriften hierna.
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te Se ma ran (z aankwam en, beslist handelende, van troepen ?zaZf en
Ree1 geoefend eene kleine macht bijeenraapte, die tegen den vijand stand
kon houden tot er versterking kwam uit de troepen die tegen Boni
hadden gestreden, want op Java heerschte door het verrassende en
overweldigende van den opstand overal gebrek aan troepen. Te
Semarang deed de schutterij dienst als garnizoen, en 16 jongelieden van de beste families dier plaats meldden zich als v rij w i 11 i g e r s
bij de huzaren aan om den vijand te gemoet te gaan. Zelfs 50 gewapen de matrozen van de landingsdivisie van het fregat de Javaan
werden bij de uitrukkende kolonne gevoegd.
Generaar! v a n G e e n , meeneode dat nu kapitein Buschkens te
De m a k genoeg troepen bijeen had om den vijand te gemoet te gaan
en den doortocht te Oeletten, gaf dezen officier den last op den 3en September 1325 des morgens zeer vroeg op marsch te gaan naar Demp e t,
en, als hij daar den vijand niet vond, ziju tocht door te zetten tot
Mint erin g, doch deze tocht ZI% te regelen, dat hij met het aanbreken
van den dag op laatstgenoemde plaats aankwam, ten einde den vijand
met kracht te overvallen en uiteen tti drijven. 1) Te D em a k moest
eene voldoende bezetting achtergelaten worden.
K.B. Dema k ligt 16 paler van Semarang, circa 4 uur gaans;
14 palen van D e mak (circa 311s uur gaans), doe8
Mintering,
met eene kolonne duurt de mars& v e e 1 1 a n g er.
Kapitein Mess bleef met 300 Madurezen te De mak achter en
Buschken s ging in den nacht van 2 op 3 September om 12 uur op
marsch, met eene macht bestaande uit:
Een kompagnie Sumanappers onder kapitein Lassasie;
50 matrozen van het fregat de Ja vaan ;
100 Madureesche piekeniers;
d e 1 6 v r i j w i l l i g e k a v a l l e r i s t e n v a n Semaranz;
40 Djajang-Sekars (Inl. kavalleriej onder Lt. Bornemann;
2 kanons (eenponders), ouder le Lt. Hoyel, adjudant van
den Generaal,
eene totale macht van circa 300 man.
Vroeg in den morgen kwam hij te Mint eri ng aan en vond de Dessa
verbrand, doch vernam alleen, dat de vijand op Gom b o, 4 paal verder
was teruggetrokken ; v e r d e r n i e t s ! !
Hoewel B u s c h k en s hier de grews der kern voorgeschrevefb
6ezeging
Rad hereìkt, meende hij nog verder. tot G om b o te mogerz en moeten door
1) Overvallen van een Inl. vijand in eene in opstand zijnde streek met vele goed-bevolkte kampongs is feite&& ozmo,veZQ’/z,
want de vijand is reeds van den aanmarsch verwittigd, zoodra
de troep een korten tijd op marsch is.
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rukken, hoewel zijn troep reeds vermoeid was terwijl toch nu zekm van
o v e r v a 11 e n As vga?lds geen sprake meer kon zijn, de afstand van zijn
punt van uitgang reeds zeer groot was. en h ij wist, dat zijne heterogene
troep bestond uit onervarene, weinig gedisciplineerde manschappen, terwijl hem van den vijand niets bekend was omtrent sierMe en 6ewapening.
Na ruim

een uur rust werd de marsch voortgezet en om half negen
kwam de kolonne uiterst vermoeid in het gezicht van de opstandelingen,
die in vrij geregelde kolonnes op twee ?t drie liniën geschaard en 10
à 12000 man sterk, goed voorzien van a&ietgeweer, en zelfs twee lichte
veldstukjes medevoerend, den tegenstander afwachtte ; alleen zijn moed
gehoor gevende besloot Busch keus tot den aawval.
Onder woest geschreeuw rukten de opstandelingen onweerstaanbaar
voorwaarts, en toen Bu S C h k ens bemerkte, dat talrijke nfdeelingen
vijanden zijne vhlg& omtrokken, besloot hij tot den terugtocht,
die aanvankelijk met bedaardheid en in goede orde geschiedde, doch
toen eene ruim van geweren voorziene afdeeling v@an&n, in den rug
gekomen, dien terugtocht wilde uf%jden en eew wel onderhouden vuur
opende, ontstond er verwarring en eindelgk eme ordelooze vlucht.
Te vergeefs trachtte Bus c h ken s tot orde aan te manen. te vergeefs
plaatste Bornemann zich met de Djajang-Sekars dwars op den
weg, de verwarring was zóó groot, dat de vrees sterker werkte dan de
weinige discipline, en de toestand was van dien aard geworden, dat
Buschkens zich verplicht achtte uit te roepen, dat ieder maar
e e n g o e d h e e n k o m e n k o n z o e k e n ; alleu s t o o f u i t e e n a l s k a f
voordenwind, a c h t e r v o l g d d o o r d e n m o o r d l u s t i g e n , hloeddorstigen vijand.
Het verlies was ontzettend!! Wel wist een goed deel der
Sumanappers en een twintigtal matrozen zich te redden,
maar het overige der kolonne, waarbij circa 50 Europeanen, was in het
gevecht gesneuveld, OP werd gedurende de vlucht jamm,erl$ afgemaakt;
behalve de twee veldstukken,
waren 150 gemeren in ‘s vijands handen
gevallen, en al de munitie ging verloren. V a n d e S e m a r a n g s c h e
vrijwilligers bleven 12 op het slagveld.
De generaal van Geen misprijst zeer de onvoorzichtigheid van den
kapitein Bus c h k en s in zijn officieel rapport, welke officier van zijne
zijde zich weinig tevreden betuigt over den kapitein Las sa si e , den
Luitenant de Wit, maar daarentegen met lof het gedrag vermeldt van
de Luitenants Bornemann en Hoyel.l)
Dit is het geval A wat Gi 11 y bedoelde in zijne gedenkschriften hiervóór vermeld.
‘) Reeds 15 September had genenzal

v a n G e en deze nederlaag schitterend gewroken.
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B. N e d e r l a a g b i j C o r i o o f K o r i o 1 October 1828.
V e r z a m e l i n g o f f i c i ë l e R a p p o r t e n v a n K o l o n e l Nahuijs,
3e deel pag. 322 en volgende.
De oorlog op Java door A. W. P. Weitzel, 2e deel, pag 291.
F a s t e s M i l i t a i r e s v a n A . J . A . Gerlach, p a g . 1 4 6 .
M é m o i r e s d e l a Geurre d e J a v a v a n K . V . A . d e S t u e r s ,
Pag

125.

r

N. B. In zooverre noodig zal hier gevolgd worden het rapport, dat
de Majoor Bus c h ken s zelf indiende omtrent deze nederlaag.
Rapport uun den ïUajoor Kommandant der 8e moZ6ele colonne, aan ZGne
Excelientie den Lzcit. Gouverneur Generaal.
Ben&g te Lengis den le October 1828.
Ik heb heden den treurigen plicht volbragt, den XoloneE C 1 eere n s
rapport te doen van eene geheele nederlaag, die ik, met het onder
mijne bevelen staande gedeelte der Se Colonne, door den vijand geleden heb.
Gisteren morgen werd mij tijding gebragt dat een groot getal muitelingen de B o g o w o n t o , in den nacht overgetrokken, in de Dessa Wonot
waren. Ik maakte met mijne kavallerie eene verkenning, zag den vijand
in de Dessa Winko, circa twee palen ten Oosten van Leng is, en
liet, daar ik zag dat bij sterk was, tellende ik ruim 80 paarden alleen,
het gedeelte mijner colonne te Ko eni s liggende, herwaarts komen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . .
. . . . . Hij (de vijand) volgde daarop zijne beweging noordwaar&
en ik insgelijks, tot ik zag, dat hij in de Dessa T ege r stand hield,
waarom ik daartegenover aan den oever der rivier bivouacqueerde. . . . .
De; morgens (1 Oct.) echter was de vijand uit T eg e r verdwenen,
en ik vernam, dat hij verder ten noorde% gemarcheerd en op 2 à 3
palen boven mij, de thans overal waadbare rivier, was overgetrokken,
zijnen marsch naar K e m i r i rigtende. Ik volgde hem onmiddellijk, doch
onderweg werd mij stellig verzekerd, hem te C ori o, omtrent 5 à 6
palen ten oosten van Mer d en te zullen vinden, en ik ontdekte hem
dan ook welhaast, doch niet zeer sterk, bij die Dessa in bataille staande
en mij wachtende.
Eerst op 200 schreden opende ik het schroot- en twee gelederen-vuur
en dreef den vijand terug; -latende ik als toen mijne Kavallerie chargereu,
welke, door de bariesan van den Tommengong Si end o Neg o r o ,
die mijnen linkervleugel uitmaakte, gevolgd werd, terwijl ik mijn deta-
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chement M R d ure ze n en Ta g al e z en met twee &a~o~rders in bataille
hield. Nauwelijks echter was de KuvaZZerie geëngageerd, of eene geslotene massa welgekleedde Infanterie drong uit de Dessa op mijne
linie aan, zonder voor het groote werking doende vuur te wankelen.
Ik liet daarom het geweer vellen, en den stormmarack slaan, doch hierop
viel de gemelde massa met woede in mijne gelederen, met het noodlottig gevolg, dat, wat in dezen aanval niet viel, zich door
d e vlugt t r a c h t t e t e r e d d e n ; i n d i t t i j d s t i p m o e s t o o k d e
1Yavaletie w i j k e n , e n d e s v i j a n d s o v e r w i n n i n g w a s o n h e r roepelijk beslist!!
Mij uit de mengeling van den thans alg emeenen moord met
moeite gered hebbende, had ik het geluk de Kavallerie te rejoigneeren
en die te vereenigen, maar er was aan geene hereeniging der infanterie
te denken, zijnde gewis derzelver helft in den eersten
schok geuallen . . . . . , . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . deb6esde het De.ssa’s volk de verstrooide maascJ&zppen
afgemaakt
en zelfs de vrouwen vermoord . . . . . . .
(
~.~_--

WOY&

,

voortgezet).

.~ ~~
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N a v . L X I , 509.
In verband met de vraag van den Heer van Hoeve11 aangaande

Rien het volgende :
O p d e BNieuwe k a a r t v a n d e B a r o n i e v a n B r e d a e n ‘ t Markgraafschap van Bergen op Zoom,c uitgegeven te Amsterdam bij
BIsaak Tirion c en geteekend : x J. Keizer fecit I 73gu, komt ten Zuiden
van voornoemde heerlijkheden, en ten Westen der meierij Hoogstraten en ‘t land van Turnhout, dus ten Noorden van Antwerpen, ‘ t l a n d v a n Rieen v o o r . Dit zal wel een overblijfsel van ‘t
oude Rien in Hettema’s atlas zijn. Of de naam nu nog bestaat
weet ik niet.
SCHOLTEN
VAN
ASCHAT.

1913
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Volks- en Straatliedjes verschenen in 1813-1815
betreffende Napoleon, de Vrijheidsherstelling
en Oranje.
Verzameld en opnieuw uitgegeven door
W.

P. J . O V E R M E E R .

(Voortzetting van Nav. LXI, 568).
XLJ.

Nieuw Lied.

Op den tegenwoordigen tijd.

Juich, Neerlands Volk, bij ‘t eind der druk - Hoezee
Wij zijn verlost van ‘t Fransche Juk - Hoezee
Oranje Neerlands Toeverlaat
Is !t steunpunt weer van Neerlands Staat - Hoezee, hoezee;hoezee.
2.

Wij kennen geen partijschap meer, Hoezee
Maar dingen allen na de Eer - Hoezee
Dat men ons weer Bataven noemd
Door heel de Waereld heen beroemd, Hoezee, hoezee, hoezee.
Komt geeft elkaar den Broederhand, Hoezee
Dit vordert ‘t welzijn van ons Land, Hoezee
Want trekken wij geen eene Lijn
Dan zijn wij maar verlost in schijn, Hoezee, hoezee, hoezee.
Weg dus met Kees of Prinsgrzind,
Hoezee
Oranje is algemeen bemind, Hoezee
Oranje boven roepen wij
Wij zijn van slaafsche ketens vrij, Hoezee, hoezee, hoezee.
XLII.

Buonaparte’s

Aanspraak

in @ken Geheimen raad, op liet eide van /zet jaar
achttiert-kondert en dertien.
In 1814 verscheen te Utrecht bij 0. y. van Paddenburg
en
0. y. van &K een »Koddig dichtstuk door U. y. van Monsjou«
onder bovengenoemden titel. Wij zullen het geheele gedicht hier
niet overnemen, doch enkele brokstukken mededeelen. ‘)
‘) Een exemplaar berust o. a. in de Koniskiijke
x0. 23695.

Bibliotheek. Catalogus der Pamfletten,
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Op humoristische wijze laat de dichter Napoleon aan de leden
van zijn geheimen raad eene bekentenis afleggen van al zijn
laatste tegenspoeaen.
En over ons land luidt het:
De Hansestea’en, hé, wat bliefje? en nu dat
* Zo vette HoZZand ook, ‘t is alles voor de kat!
Dat Holland, dat ons zo veel wichtige Ducaten
Alleen bezorgde, als al de andere van mijn Staaten
Te samen, is nu weg! - Men nam mij ‘t Koetje af
Dat mij in mijne beurs zulk kostbaar Zuivel gaf!
Van waar bekom ik nu helaas al die Millioenen?
Waar dekt men weer zo warm het talloos legioenen,
Als ik daar naakt en kaal en mager heenen zond?
Waar vind ik ooit zo schoon, zo lekker stukje grond,
Waarop mijn hong’rig heir van schraale Ambtenaaren
Het vet der aarden vond? en binnen twee drie jaaren
In overvloed vergat, dat ‘t eens hun stukje brood,
Als Schaaresliep,
met Lier, of door Marmot genoot!
Neen zeg ik, neen, vertroost mij niet mijn vrinden!
Er is nooit iets zoo schoon als HolZand weer te vinden.
En koomt het HoZZands YoZk ook eenmaal op de Baan,
Dan koomt het hinkend paard voor ons nog achter aan.
Je kent dat Kaasvolk niet, je kunt je niet begrijpen
Hoe deftig, stil, bedaard zij met hun- lange pijpen,
In ‘t hoekje van den haart de kat zien uit den boom;
Zij schijnen traag te zijn, besluiteloos en loom,
Maar ja! ik zeg nog eens je kent ze niet Mijn heeren !
Met dat verbruide volk is gansch geen gek te scheeren.
Zijn ze eenmaal aan de gang, legt eens hun pijpje neer,
Dan gaan ze onverzaagt de Duivel zelf te keer;
Dan ziet men dadelijk, hen goed en geld en leven,
Voor de onafhankelijkheid met vreugd ten offer geven.
En, gaan zij eenmaal met hun schepen weer in zee,
Och arme Franschen, roep dan driewerf ach en wee!
Dan is het met je uit; - haal mij de duivekater,
Dan worden zij voor u Cosakken op het water:
Nog leeft in Nederland dat vreeselijk geslacht,
Dat eens de Spaansche troon aan ‘t wagg’len heeft gebragt.
En tot slot roept NapoZeon

uit:

Ei lieve geef nu raad; en help mij uit de pruimen.
Al mis ik van de taart dan ook de beste kruimen,
Och! als ik van de korst nog maar een stukje houw!
Ik zweer je op mijn beurt, dat raak ik uit het nouw,
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Ik zal je allen ruim en rijkelijk bedenken,
‘k Maak je allen tot Barons, ik zal je titels schenken
Zo mooi als je maar wilt; want ljeve vrienden, ziet
Dat weet je, ‘k zag nooit op een handvol titels niet.
Om Lint voor ‘t Eerligioen, weest daarom niet verlegen,
‘k Heb zeven kisten vol nog gisteren thuis gekregen.
Daarom, och vrienden lief! ik bid je voor het lest,
Toe geef mij toch eens raad! en doet voor mij je best.
XLIII.

‘t Herstelde Vaderland.
VoZ&Lied.
Geluk zij ‘t lieverVaderland!
Men dans en spring nu hand aan hand!
Kom uit de borst gezongen! (bis)
Op hoogen toon nu overluid
Lang leef de Zesde Qvatyè Spruit!
De Strijd is nu voldongen. (bis)
Bevinding van hltzelfde Lot
Schiep Prinsgezinde en Patriot
Tot Broeders en tot Vrinden. (bis)
Nu roepen ze allen overluid
Lang leef de Zesde Oranjespruit!
Dat moet ons hart verbinden. (bis)
3.
Beteugeld in den harden dwang
Die Neêrland uit der volken rang
Voor altoos dagt te roeijen. (bis)
Men zing nu vrij en overluid
Lang leef de Zesde Oranje Spruit!
Dat kan het we& doen bloeijen (bis)

4.
‘t Is altoos schaad’lijk en verkeerd
Dat wij, gevoelig nu geleerd,
Elkander wederstreven ; (bis)
Veel liever t’ zamen overluid
Lang leef de Zesde Oranje Spruit!
Dat doet de rust herleven. (bis)
5.
‘t Oranje is nu geen leus voortaan
Maar ‘t teken van ons zelfbestaan
Elk draagt het met genoegen. (bis)
Waarom dan nu niet overluid
Lang leef de Zesde Oranje spvuit!
Dat kan ons heil vervroegen. (bis)
6.
Komt, Broeders, geeft elkaar de hand!
Wij hebben weêr een Vaderland!
Laat Eendragt dat bewaken. (bis)
Met handgeklap dan overluid
Lang leef de Zesde 0raTy.e spruit!
Hij zal ‘t gelukkig maken. (bis)

XLIV.

*

Hulde aan Napoleon.
Toegewijd door eez Hollandsch Meisje.
NAPOLEON ‘k wijde u mijn hulde!
‘t Geen steeds mijn hart voor u vervulde,
Zal u mijn zangster doen verstaan:
Kom, leen haar slechts goedgunstige ooren,
Zij zal geen vleitaal u doen hooren,
Voor waarheid vat zij ‘t speeltuig aan.

VOI,KSI\UNDE.

Tot u, D Keizer

Ruonapavte

!

Tot u, D bron van leed en smarte!
Is deze mijne zang gerigt:
O! mogt zij tot uw harte dringen,
Ellendigste der stervelingen,
‘k Houde u een spiegel voor ‘t gezicht.
* ,
Die spiegel zal uw oog ontdekken,
Een beeld ontciert door zwarte vlekken,
Een beeld dat zeer afschuwelijk is.
Hoe, zult gij wel verwonderd vragen,
Zie ‘k zulk een beeld een eerkroon dragen?
Ach! ‘t is uw eigen beeltenis.
*
*
Als mensch, als edel mensch geboren,
Hebt gij, als mensch uw schoon verloren;
U zelv’ den grootsten schat ontroofd,
Die met den Kroon door u verkregen,
In glans, en schoon niet op kan wegen,
Die Kroon, voegt ook niet op uw hoofd.
l

*

Deugd, moet den mensch tot cieraad strekken,
Moet ziels rust, vrede en vreugd verwekken,,
In ‘t hart waar deugd zich openbaart.
Zal waar geluk, zal blijdschap wonen;
Geluk, veel meer dan Keizers Kronen
Dan hunne goude scepters waard.
i
*
Zou ‘k u dan niet eller;dig heten?
U! die der deugd geheel vergeten
Dit schoon derft dat u cieren moest?
U! die om Heerscher, Vorst, te wezen,
Om u, als Krijgsman te doen vreezen,
Deugd, hebt veracht, vertrapt, verwoest?
*
*
Derft gij de deugd, gij ‘derft haar gaven!
Dit kan uw levenswandel staven,
Die rusteloos, zonder vrede is:
Gij derft het waar geluk des levens,
Gij leeft u zelv’ en anderen tevens,
Tot vreugd - geluks - verstorenis
.
f
l

Sta rustelooze, rustverstoorder !
Onmenschelijk menschen moorder!
Sta stil, slechts voor één ogenblik!
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Uw oog zie dan in ‘t zwartst voorleden,
Een bloedweg door uw voet betreeden,
Zeg trots, dat bloed, dat stortte ik!
* =
l

Gij moest, door zuchten, bloed en tranen,
Den weg tot uwen troon u banen,
Dit was ô held! uw eer, uw roem ;
Waardoor gij Keizer, Vorst moest wezen,
U voegt een rang, meer uitgelezen,
Kom, dat men u maar Duivel noem.
* *
0 mensch! zoo diep u te verzaken;
Den duivel u gelijk te maken,
Ach ! dat is uw bestemming niet!
Laat af! ‘t zijn uw natuurgenoten,
Uit éénen Vader voortgesproten ;
‘t Is broed’ren bloed dat gij vergiet!
* i
Gij hebt, door al uw g;oote daden,
Niets dan den vloek op u geladen,
Den haat van elken onderdaan.
Helaas! den mensch, die zoo moet heeten,
Moet vrede, rust, geluk vergeten,
Voelt zich in wreede kluisters slaan.
l

*

Die kluisters, vreeslijk Om te dragen,
Hadt gij om ons ook heen geslagen;
Wij zagen, door uw Heerschappij
De rust en vrede, ons ontrukken,
Wij moesten ook verneed’rend bukken,
In uwe wreede slavernij!
l

*

Wij slaven! 6 slechts d:e gedachten,
Daar wij de slavernij verachten,
Stortte ons alleen in ‘t ongeluk!
Deed ons uw enge ijzere boeijen
Nog meer verachten en verfoeijen
Wij haten uw tijrannisch juk?
* *
Wij haten u, en uw regeering ;
Uw Dwinglandij ! uw overheering,
Maakte ons het leven moede en bang.
Deed welvaart, voorspoed ons ontvlugten,
Deed ons steeds sterk verlangend zuchten
En wenschen uwen ondergang!
*
*
l

VOL,KSKUNL>E.
’ Uw ondergang? Ja ‘t was het wenschen,
Van duizenden verdrukte menschen,
Die hijgden naar verademing;
Wier stil vertrouwen, en verwagting,
Op uitkomst, redding smart verzagting,
Zich grondde op uw vernedering!
*

l

Triomph! die zagen wij geboren,
Gij hebt uw sterkte, uw magt verloren,
Men vreest, gehoorzaamt u niet meer:
Triomph! al uw geroofde landen,
Verscheurden uwe slaafsche banden,
Hernamen hunne vrijheid weer !
*

l

Wij hebben ook uw slaafsche keten
Met eigen handen losgereten,
‘t Was meer dan tijd, 6 roofgedrogt!
Dat wij die vrijheid weer hernamen,
Weer in ‘t bezit dier regten kwamen,
Door onzer vad’ren bloed gekocht.
*
*
0 Dwingland! toen gij *u in ‘t roemen,
Onoverwinbaar dorst te noemen,
U zelv’ verhief ten hoogste top!
Toen klonk die troosttaal ons in de ooren
Gaat hoogmoed niet den val te voren?
Een afgrond vang dien trotschaard op!
l

*
.

Hoe is het u! gij die voor dezen
Een werelddwinger wildet wezen,
Nu gij die hoop vervlogen ziet?
Vreest gij, in ‘s afgronds donk’re kaken,
Die onder uwe voeten kraken,
Xu, nog het loon der ondeugd niet?
*
*
Kom ! keer nog tot u lelve weder,
Leg uwen kroon en scepter neder,
Eer ze u wordt van het hoofd gerukt;
Eer u door ‘s overwinnaars handen,
De kroon van eeuw’ge smaad en schande
Wordt bloedig op het hoofd gedrukt.
*
i
Gij zijt der menschheid van geen waarde,
Ga! vlugt! naar ‘t uiterst eind der aarde
Waar u geen menschelijk oog meer ziet;
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Daar kunt ge u zelv’ eens regt beschouwen,
Zelv’ zoo gij wilt een hutje bouwen;
En leven als een herremiet.
*
1
Maar neen! gaat liever *in de wouden,
Het met den leeuw en tijger houden,
Sluit met hun een verbintenis ;
Daar kunt gij regt uw lust genieten
Van. roven, slagten, bloed vergieten:
Daar dit hun werk ook ‘t uwe is.
t
*
Zwijg Zangster! Zwijg, *wat stoute toonen
Zwijg, met dien held te schenden, hoonen,
Die zich een Kroon verwinhen kon;
Leg voor dien Vorst uw speeltuig neder,
Het speelt op zulk een toon niet weder,
Zwijg Zangster van NAPOLEON!
( Wordt voortgezet).
~.-~-

Benige Puntdichten van den Amsterdamschen wever
Jan van Gysen, 1668-1722.
Medegedeeld door A. AARSEN.
Aan fl. N., op z@z zeggez dat het zonde was dat ik Weven moest.
Gij zegt, ‘t is zonde dat van Gysen weven moet;
En de Armen dienaars van de kerk der Doopsgezinden,
Die zeggen weer, ‘t is zond’ dat gij ‘t zoo weinig doet,
En dat gij nimmermeer bent op ‘t getouw te vinden :
Dus is ‘t als David zegt, het zondigt al wat leeft,
De een omdat hij niet, en de aâr omdat hij weeft.
Aan N. N. tegen wij Segpzde,

gij praat als een gek.

‘t Is waar, ‘k praat als een gek, maar ‘k heb met voordacht
[zoo gedaan,
De redens hiervan zijn, omdat gij ‘t zoudt verstaan.
Aan p+? VZeeschhouzwer

ovey het leveren van ozld mager Vleesch.

Mijn Vrind, ik loof dat gij mijn Doctor hebt gesproken,
Die zegt dat ik mij van vet eten wachten moet;
En ‘t vleesch van u dat is nog nooit mij opgebroken,
En ‘t duurt lang in de maag, derhalve is het goed.
‘k Bedank u voor uw zorg, maar om u niet te tergen,
Zoo zal ik u nooit weer tot die beleefdheid vergen.
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Lodewijk XVI en Madaw De Mazhtenon.
Alweer een nieuwe ramp voor Lodewijk Bourbon,
Zijn liefste halsvrindin, Madame Maintenon,
Daar hij zich op vertrouwt, die heeft de koorts gekregen:
Die eens in ‘t onderspit geraakt, dien loopt soms alles tegen!
Het is een soort van vreugd, in tegenspoed zijn rouw
Te zien verzoeten door het troosten van een vrouw.
Maar dat men door een vrouw vijn vloten, heirs en steden
Ziet dwingen, en zijn macht en kracht met .voeten treden,
Dat ‘s onverdragelijk, tenzij men ‘t lijden moet,
Omdat men ‘t heeft verdiend als Lodewijk nu doet:
Die zooveel prinsen heeft voorzien met Koningsnamen,
Ziet zich nu door een vrouw in oorlogslist beschamen.

Loaezelgk

XIV ei2 z$t drie tegenstanders.

Vorst Lodewijk zoekt door recepten te purgeeren;
Maar zoo hij tot eens ducht te ziveeten was gezind,
Zoo wist ik raad, meer als hij zelven zou begeeren,
Dewijl men in Euroop geen beter dok’toors vindt
Om Franschen, op zijn tijd, op ‘t krachtigst te doen zweeten,
Als Doctor Ouwerkerk en Marlbourg en Eugeen,
Dat zijn er drie die raad voor Fransche kwalen weten:
De een ligt hen van de huig, d’aâr snijdt hen van den steen,
’ De derde doet hen, al hadden ze eerst gekropen,
Slechts in een uur of twee als jonge herten loopen.
Aau #jn Doctor.
Mijnheer, mij dunkt dat is onmenschelijke taal,
Dat is eerst kranketroost die staat op losse schroeven,
Omdat er duizenden behebt zijn met mijn kwaal,
Zoo heb ik reden mij nog meerder te bedroeven.
‘k Weet mijn natuur is zwak, maar echter niet zoo kwaad
Dat zij zoo gruwlijk ooit haar evennaasten haat.
Aan zeker voornaam (J) Dichter.
‘k Had laatst een vers gemaakt voor zeker deftig Heer,
Maar ‘t ingebeelde Hoofd der Amstelsche poëten,
Ging naar hem toe, en bad, mijnheer, doe dat nooit weer!
Van Gysen, dat is maar een wever moet gij weten.
Gun mij de eer dat ik u Dichten. maak en druk!
Mijn naam zal aan uw naam veel grooter luister geven.
‘k Dacht, zijt gij Hoofdpoëet, ik blijf veel liever kruk,
Want ‘k heb veel grooter walg van ‘t beedlen als van ‘t weven.

MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Nav.

LXII, 35.

Vrede van Munster.
De hexameter op de eene zijde van den penning beteekent:
De gulden vrede heeft de handen van (den) keizer en (de)
koningen vereenigd. De leoninische hexameter aan de ommezijde :
Hier is de krijgsgod begraven en hier de zegenrijke vrede herboren.
De latinist heeft dus het eerste vers niet nauwkeurig- en het
tweede geheel verkeerd vertaald; immers, hij heeft tumzdaatus
verward met tumultz~atus.
De opschriften zijn hiermede duidelijk gemaakt en begrijpelijk:
de afwijking der data blijft nog ter oplossing over.
D.
De hier beschreven penning is inderdaad geslagen ter herinnering
aan den Vrede van Munster, beter gezegd Westfaalschen Vrede.
Wij vinden hem in den Catalogus der Nederlandsche en op
Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, in het Koninklijk
Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen, deel 1,
‘s-Gravenhage, 1903, bladz. IOI, No. 739. Op den vrede van Munster.
Door E . KeUer.
Voorz. HIC MAVORS . T V M V L A T V S E T . H I C . P A X ALMA . RENATA EST. Gezicht op Munster, waarboven twee
engeltjes, de een met vredepalm, de andere met bazuin, waaruit
PAX, een lint vasthouden, waarop MONAS : WEST. Onder
de stad de initialen van den graveur E. K Keerz. geheel als
v. Loon 11. pag. 320, 3.
Dirks Repert. 11, 1102. Madai 5176 2. 36 gr. 52 m.M.
Tot zoover
de aangehaalde Catalogus.
Over dezen penning raadplege men voorts Bizot, Medalische
historie der Republiek van Holland, Amsterdam 1690, over bladz.
rgo, no. 3, D. S. von Madai, Vollständiges Thaler Cabinet,
2ue Vervolg, bladz. 176, no. 5978 en P. 0. van der Chijs, Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde, IIde deel, 2de
stuk, 1841, bladz. 497.
Ten slotte nog de datum: 24 8bris. Deze is wèl juist.
D e n 24Stzn October 1648 werd gepubliceerd het >tVestfaalsche
tractaat<<,
een collectieve naam, dien men geeft aan twee in
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Westfalen geteekende tractaten, een te Osnabrück, 6 Augustus,
het andere te Munster, 8 September.
Deze tractaten maakten een einde aan den Dertigjarigen
Het tractaat van Munster werd gesloten tusschen den
Oorlog.
Keizer en Frankrijk, dat van Osnabrück tusschen den Keizer en
Zweden.
H. J. SCHARP.

Amsterdam.
MEMORANDA.

Versche

Zalmetersl

In de Rekening Hendrick van Varick, schout van Antwerpen,
eindigende 22 Mei 161 1, leest men in de rubriek : »Anderen ontfanck van contraventie van den placcate van den jaere XVIc neghen
den lesten December verbiedencle de schandalen ende exercitien
die eenighe gebruycken tot veractinghe van den heylighen Catholycque Apostilicque religie. a
»Item dat de huysvrouwe van Augustyx Cze Loorme, makelaer
haer hadde vervoordicht op eenen sondach te transporteren in
compaignie v a n meer andere persoonen naer het fort van Lillo,
ende aldaer soe men presumeert ter predicatien te gaene ende
van daer wederomme aen de kaye te schepe te comen in groote
menichte van volcke sulcx datter op de kayen tegens hun aencommen veele volck vergaderden d i e r i e p e n verscke saZ?neters
ende anderc &oZentien sulcx datter g r o o t schandael gebeurde en
apparent was eene ongeluck te geschieden, heeft desen rendant
deselve doen daghen in rechten ende conclusie tegens haer genomen in conformiteyt vande voorsz. placcate, Ende is gecondemneert in de pene van xxv g.«
Terzelfder zake werden vervolgd :
Margriete de Heer; Artus Wyfferincx, passementwerker; Mayken
en Tanneken, jongedochters ngebreytwerckersc ; Willem Willem
ansz., aglaesmakerc;
Anthony Levyn, passementwerker; Servaes
: ansz., diamantslyper; Jacques de Heer, acaffawerckera ; Catlyna
de Witte, wed.; Mayke van Meulen, oud 80 j,; Rut Jansz. van
Vuytrecht, 3 mesmaker c, en Tanneken van Haerlem. - De acht
laatsten kregen geen boete, terwijl de overigen er met eene lichtere
M . G. W .
straf afkwamen.
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Curieuse doctors rekening uit de laatste helft der lSae eeuw,
medegedeeld door J. D. W AGNER .
Rekeninge ten dienste van den
Wel Edele S’ Hoves van Gelderland
gedaan door den Chirurghyn J: v:Wij.
.

1760. Den 14 Novber Derk van Alphen gevisiteert den selve
bevonden met jigtige pijnen in sijn beene, als meede
afsweeringe van de nagel van de klijne toon van de
linker voed, en versweeringe van twee nagels van de
regter en linker hand, met uijtwassinge van fungeus
vlees, daar aan tot den 14 JanTi 1761 vier en vijftig
verbanden gedaan . . . . . . . . . . . . f 27
den selve den baart afgenomen . . . . . . . f I
den Ig December met den Chirurghijn Hofman een
Consultatie over hem gehouden. . . . . . . . f 2
tot den 7 Janrij 1761 ses Conferenties met den
Chirurghijn Hofman gehoude . . . . . . . . f 6
in die tijdt twemaale te same raport aan sijn Hoog
Welgeboore Heer Baron van Heekeren Heer van
Beurse gedaan . . . . . . . . . . . . . . f 2
den gedetineerde een dubbelde breukband besorgt f 21
d e n 1 8 Decemt;er eene Roelof Verhijde sijn baart
afgenomen . . . . . . . . . . . . . . . f 1
Desz rekening is by ‘t Hoff gemoderert en gestelt op vijff en
veertig guldens seven strs
In kennisse van mij griffier
E. J. Brandsen.
45-7-:

t e s a m e n f 60

Voldaan
J: v: Wij.

Invoering van den Gregoriaanschen Stijl.
Schepenprotocol van Zevenbergen 1583.
Hier staet te noteren dat ter ordinantie van de overheyt van
de Landen van dese maent Januarius syn achtergelaten thien
daghen, sulck datmen in plaetse van te scqven den tweeden
heeft moeten scryven den twelfsten January, welck
January,
scryvens hier nae in alle volgende acten is geobserveert ende
naegevolcht.
H. J. S.

MEMORANDA.

109

Nav. LXII, 39,
Saravak.

I

In den »Almanach de Gotha, Annuaire généalogique, diplom a t i q u e e t statistiqueu, 19 13. Gotha, Justus Perthes, lezen wij,
bladz. 985 :
»En 1842 Sir James Brooke obtint du sultan de Brunei le
territoire de Saravak sit. sur la côte nord-ouest de Bornéo et
devint Kajah de Saravak. Entre 1861 et 1885 plusieurs territoires
furent ajoutés et en 1890 le district du Limbang, en 1905 celui
du Lawas y furent annexés. Le 14 juin 1888 Saravak fut placé
sous le protectorat du gouvernement brit., qui représente 1’ état
d a n s s e s aff. étrang. Pavillon: jaune, cantonné par une croix
dont la tige, noire à droite et .rouge à gauche, a le double de
la largeur de la traverse, noire à droite et rouge à gauchea.
Amsterdam.

H. J.

_ --~-

S CHARP .

Kompas.
‘t Kompas wordt al gememoreerd in de Glossen van Neckam
(X1” eeuw) in Oud-Engeland.
Waar is meer 1 aa t s t e betrouwbaar nieuws over dit nuttig en
H.
onmisbaar instrument te vinden ?
Voor enige maanden stond in de Nieuwe Courant een uiting
, van v. Moltke, welke neerkomt op een grote verheerliking van
de oorlog. Ik verzuimde ‘t nummer te noteren.
Gaarne zou ik vernemen, waar die mening in originali te
D R . E. G.
vinden is.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Aanteekeningen uit de oide registers te Amersfoort
D O O R

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
fVoo~tzettin,g

Gedoopt

(St.

van Nav.

LXI, 259)

Joriskerk):

d e n I 8en feb r u a ry I 6 I 6 heeft Tuenis tueniss. zijn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Jurrien.
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den 8 el’ September I 6 I 6 heeft Jan eeckholt zijn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Geertruit.
D e n 1 CTI J uni u s I 6 I 7 heeft docktor dam zijn kint ten doop
ghehat ende kind is ghenaemt dignaetgen.
d e n I” J u ni u s I 6 I 7 heeft Peter de Goeyer zyn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Weimpgen.
d e n 30’” 0 c to b e r I 6 I 7 heeft Willem van Esselt zijn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Grietgen.
den I 2 A p ri 1 I 6 I 8 heeft. . . . (oningevuld) zijn kind ten doop
ghehat ende kint is ghenaemt: Johannes.
den gen Au g u s ti I 6 I 8 heeft Reyrer bernts. zijn kint ten doop
ghehat ende kint is ghenaemt: Grietgen.
D e n 27~” 0 c t o ber I 6 I 8 heeft doctor Dam zijn kint ten
doop gehadt ende kint is ghenaemt Jacob.
den I 5’” December I 6 I 8 heeft de Scholtus Dueuerden syn
kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Peter.
d e n I 7’” December I 6 I 8 heeft Jan van Esselt zijn kind
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: margareta.
d e n 7~;’ S e p t e m b e r I 6 I 9 heeft Jan ecker syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Johannes.
den 2:” November I 6 I g heeft Adriaen couenhoven syn kint
ten doop ghehat ende kind is ghenaemt: cristyaen.
d e n 15’” October I 6 2 o heeft henrick van barneuelt syn
kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Jacob.
den 30”” Jan u ar y I 6 2 I heeft de Buerghemeister Johan Sael
met Sofija van Dueverden sy-n huisvrou haer kint ten doop ghehat
ende kind is ghenaemt: Henrick.
den 6~” Meert I 6 2 I heeft Jan Jacobsz. ven bemmel met weimpgen zijn huisvrou haer kint ten doop ghehat ende kint is genaemt: Henrick.
den 8- Meert I 6 2 I Johan de Ridder met Mechtelt Willem
van dolders dochter zijn huysvrou hebben haer kint ten doop
ghehat ende kint is ghenaemt: Geertruit.
den 3 I Meert I 6 2 I heeft Joncker Otto van Rossom met syn
huis vrou Thomasma pembroeck haer kint ten doop gepresenteert
ende is ghenaemt: Maergrita.
d e n 2~11 A pril I 6 2 I heeft Reyer van butselaer ruiter onder
den Prins van Oraengen met Jannitgen Jans syn huisvrou haer
kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Henrick.
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den I 2”” J u n y I 6 2 I heeft Jan van Esselmuijnen ende metgen
Adriaens syn h u i s v r o u haer kint t e n d o o p g h e h a t ende kint is
ghenaemt Ariaentgen.
den I o J ul y I 6 2 I heeft Johan Both luitenant zijn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemd: Lijsbetgen.
den 2”” 0 c t o be r I 6 2 I heeft henrick Lucassen syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Henrick.
d e n 2 8,,11 November I 6 2 I heeft Ghysbert Jansz. Buis met
Helena Adriaens van hoboken haer k i n t t e n d o o p g h e h a t ende
kint is ghenaemt: Jan.
d e n 20“” J a n u a r y I 6 2 2 heeft Joncker Adolphs Wennemer
van Raetsfelt cornet onder de compagnie van zijn Princilike Exie
zijn kint ten doop ghehat ende kind is genoemt: Wennemer.
den I 4 Meert I 6 2 2 Jonkheer Johan van Zuilen La Leien (?)
swager zijn kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Cornelis.
d e n 2 7~” Oc tober I 6 2 2 heeft Jan Henricksz. van Ruitenbeeck met Feinsgen Jans. syn huisvrou haer kint ten doop ghehat
ende kint is ghenaemt: Henrick.
den 2 8,” N o v e m b e r I 6 2 2 heeft Johan de Ridder zijn kind
ten doop ghehat ende kind is ghenoemt: deliaentgen.
den I 5’” Me v I 6 2 3 heeft Jol‘ Adolf Wenmer van Raesvelt, Luitenant van de Compagnie van de Ruiterij van den Prins van oraengen
syn kint ten doop ghehat ende kind is ghenoemt: Godert Henrick.
den 2 4’” October I 6 2 3 heeft Jan van Esselt syn kint ten doop
ghehat ende kint is ghenaemt: Dorethea.
den 2 3”” Jan u ar y I 6 2 4 heeft Jan van Ruetenbeec syn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Jan.
d e n 2 5~” Jan uary I 6 2 4 heeft moni Chese Ritmeester vande compaengie van den Prins van Orangen s y n k i n t t e n d o o p
ghehat ende kint is ghenoemt: Lowijs.
met
den ge Me er t I 6 2 4 heeft Willem Jansen couvvenhouen
Geertgen J a n s s y n h u i s v r o u haer k i n t t e n d o o p g h e h a t ende
kint is ghenaemt: Cornelis.
den 8e Au gu s t y I 6 2 4 heeft Jan both Luitenant syn kint
ten doop ghehat ende kint is genaemt: Henrickgen.
d e n z 6~” September I 6 2 4 heeft Tuenis Verbuerch syn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Harman.
d e n I 22~~ december I 624 heeft reijer van butselaer syn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Willemgen.
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den 2 gen december I 6 24 heeft euert van domselaer Ruiter
onder de compaengie van den Prins van Oraengen syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Aelt.
den z 3”” J a n u a ry I 6 2 5 heeft Theodorus Schut Rector alhier
heeft (sic) s)-n kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt : Niclaes.
d e n I 8en Meert I 6 z 5 heeft capiteyn schese syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Schaerlotte.
d e n 6en m a e i j u s I 62 5 heeft Johan de Ridder syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Mecheltgen.
den I 4’” Meert I 6 2 6 heeft Domselaer een Ruiter syn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Annitgen.
den 3 o::I~ Me y I 6 2 6 heeft henrick van esselt syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Gerrit,
den 3 0’11 M ey I 6 .z 6 heeft Reyer van butselaar sijn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Jan.
den 4en J u ly I 6 2 6 heeft Aert van Dueverden van Voort syn
kint ten doop ghehat ende kint ghenaemt : Cornelis.
den 17”” Au gu s t y I 6 2 6 heeft Willem van Esselt sijn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Peter.
den 5”” September I 6 2 6 heeft Jan de Ridder syn kint ten
doop gehat ende kint is ghenaemt: Jan.
den 7”” Se p te m b er I 6 z 6 heeft Aert van Snuel syn kint ten
doop gehat ende kint is ghenaemt: Gerritgen.
den 2 7’11 december I 6 2 6 heeft Jan petersen van Lochorst
syn kint ten doop gehat ende kint is ghenaemt: Henrick.
den I Sen Feb r u ary I 6 2 7 heeft Gosen van Lynden, Ruiter
onder capiteyn Chese syn kint ten doop gehat ende kint is
ghenaemt:
Jannitgen.
d e n 7~n October I 6 27 heeft Aelbert Jansen van Bbecholt,
Ruiter syn kint ten doop gehat ende kind is ghenaemt: Frans,
den I 8en J an u ar y I 6 2 8 heeft Joncker van der goes syn
kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Andries en de getuigen syn Ryck Aertsen Brouwer met syn wijf.
d e n 30en Mee r t I 6 2 8 heeft Aert van Dueverden van Voort
syn kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Maxemilianus.
2 2”” April I 6 2 8 heeft Rijck Aertsen Brouwer syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Weintgen.
den 3en J u nij I 6 2 8 heeft Joncker Jan van Esselt syn kint
ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Willem.
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Au gu s t y I 6 2 8 heeft capiteyn Hamel syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Eduwaert.
d e n I 9”” 0 c t o be r I 6 z 8 Reyer van Butselaer syn kint ten
doop ghehat ende kind is ghenaemt: Evertgen.
den I’ 1’” N o v e m b e r I 6 2 8 heeft Mr. Chese, Ritmeester van
de ruiters syn kint ten doop ghehat ende kint is ghenaemt: Judit.
den 2 gen Nouember I 62 8 heeft Peter Buick syn kint ten
doop ghehat ende kint is ghenaemt: Euert.
Den 27en January 1629 heeft Peter van butselaer met Wouter
buijs en dochter haer kint ter doop ghehat ende kint is genaemt:
Reijnier.
den 23en February 1629 . . . Jan de Ridder . . . . . Willem.
d e n 15’” Meert 1629 . . . Monsieur Tempel Luitenant van den
commanduer . . . . Steven.
den 4”” Aprillis 1629 . . . de Capiteijn Bartholomeus . . . . Heiltjen.
d e n 16rn April 1629 . . . gelis Sandra met Jannitgen Rammen
dochter . . . . . Jannitgen.
den 12~~ July- 1629 . . . Aert van Snuel . . . . . Guert.
den Igen Augustij 1629 . . . Gosen van Lijenden . . . . . Jannitgen.
den Igen nouember 1629 . . . Gosen Jansen van bemmel . . . . . Gerrit.
d e n 13en December 1629 . , . Aernt van dueverden van voort
. . . . . Susanna.
den 8en Januarius 1630. . . den Ritmeister Chese . . . . . Philips.
d e n 23en mey 1 6 3 0 . . . Daniel Baddel m e t A l e i d a F e r r e r i s
. . . . . Urbanus.
den 27”” Junij 1630. . . Otto zoounslupher bedienaar des heyligen
evangelij tot (in volgende acten ook: zaunslifer geheeten) Amersfoort , . . . . Elisabeth.
den 27en Juniij 1630. . . Jacob Tuenissen Buijs . . . . . Elisabeth.
den 3 een Augusty 1630 . . . Jan van Ruitenbeeck . . . . . Besseltgen.
den 5”” September 1630.. . Aelbert van boeckelt . . . . . Aeltgen.
Maria ende magdalena, dochters van zijn Ghenade Graef Robert
Graef van oxfort heer Viscount Balbreck Gouvernuer van Amersfoort weerdichlick gheboren van Beatrix Graefin van Oxford sijn
echte wijf syn ghedoopt in S. Joannes Karck den ij (2)“” Augustij
1630 door D. Valter vakistone prediker int Regiment van heer
Edwoed Eerwod . . . . . Collonel.
den 5”” October 1630. . . Johan de Ridder.. . . . Geertruit.
d e n 17~” October 1630.. . d. E. Schut Rector.. . . . Joanna.
d e n gen
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den 2”” nouember 1630. . . Monsiur Thins . . . . . Barbara.
den 21cn nouember 1630. . . Aert van Snuel . . , . . Jan.
den 8,” december 1630.. , capiteyn Kloek . . . . fenneken.
d e n 13”” meert 1631 . . . Jan fransjen van dael . . . . , Goutgen.
den 3~” April 1631 . . . cappiteyn Schippon . . . . . Maria,
den 3”” Junius 1631 . . . Gerrit vander muelen . . . . . Annitgen.
den 12’” Juniij 1631 . . . Peter buy-ck . . . . . Peter.
d e n 19in Junius 1 6 3 1 . _ , Jan Jansen met Grietgen van Ruitenbeeck . . . . . Besseltgen.
den 21en Juni)- 163 1 , . . Aert van Deuverden . . , . . Johanna.
d e n 25rn Augustp 163 1 . . . den Edelen Jr. Joan Woltzogen wt
Oostenrijck, wonende inden doelen. . . . Johannes Andreas.
den 19’~” Jan. 1632 Jacob, een soon van Willem frans van dael.
den 6’2” Martius 1632 Cecilia, de Dochter van Jan fransen van Dael.
den ZO july- 1632 (G. K.) Cornelis de Soon van Jan van Ruitenbeeck.
den 2’:” December 1632 Assuerus, de Soon van Theod. Schut:
D : Rectore.
den 22en Mart. 1633 Jonker Hansz. Woltzogen, hier uijt Ostenryck heeft laeten doopen e e n s o o n g e n a e m t Friderick.
d e n 26,“’ mart. 1633 Hester, d e D.. van Aert van Snuel.
den 9’” Julius 1633 Weyntgen, het kint van pieter buijck.
den 30’ n (?) Julij 1633 Gerritgen, het kint van Reijer van Butselaer.
d e n 26”” Augusty 1633 Hendrichien, het kint van Joncker Jan
v a n k’sselt.
den 12”” September 1633 Philippus, het kint van Cap. Schipper.
den 13”” September 1633. Jan, het kint van Jan fransz. van dael.
d e n 15’:” S e p t e m b e r 1 6 3 3 . frederick, h e t k i n t v a n J o n c k e r
Geeraet van balveren.
den 6~” October 1633. Anna, het kint van Jan van ruijtenbeeck.
den 17”” November 1633. Aeltgen, het kint van Mathijs Boucholt.
den 21~11 Febr. 1634. Ryc, het kint van Cornelis van Diest.
deu 2en Merty 1634. Jan de soon van Willem Francen van Doel.
d e n 23en Mart. 1634. Antoni en Weymgen De kinderen van
Antonius Logn van Ruytenbeek.
den I 5 May 1634. Johan Aelbert, het kint van DJ Otto Zaunslifer.
D. getuy-gen
S. Gen. Joan Albert Grave tot Solms, resideerende
t’ Utrecht Gouverfleur, Item Sr. Willem Bruyn Bewindhebber t’
Amsterdam ende Hester Zaunschliffer t’ Utrecht.
d e n 22’” Augusty 1634. Michiel, het kint van Peter Scheffer.
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den 12”” October 1534. Annitgen, het kint van Jan fransz. van dael.
den 8~11 Mart. 1635. Lodowick, de Soon van Jr. Jan Woltzogen
van Nuszingdorf ende Jfr. Sophia geborne Wolzogen, Baronesse
van Nieuhuys, ballingen ‘uyt Ostenrijck.
den 8en Mart. 1635. Evertjen, t’ kind van Henrick verburch.
den I 5”” Mart. 1635. Assuerus, de soon van I’etrus Schut, Conrector.
den 12en Juny 1635. Ida, het kint vande E. Heer van Gent.
den 14”” Julij 1635. Daniel, het kint van doctor Schutt.
den 9”” Aug. 1635. Adriaentjen, de dr. van Jan van Ruytenbek.
den Ig:il Nov. 1635. Baptista, dochter van Jr. Gerhard van
Balveren ende Jfr. Elisabeth van Vogelsank.
den 4’” December 1635. Aleyda, dr. van Joan de Ridder.
den 6en December 1635. Stijntgen, het kint van peter Scheffer.
den 27’” December 1635. Ariaentjen, het kint van Willem van
barnevelt by t out tweeshuys.

I

Verzuimd is te vermelden:
5 83 heeft peeter van Dam en syn huusvr. altgen foutten een
kynt ter doep gegehadt den HIJ JanuarJr en het kynt is
gegenaempt weemgent en dyr gegetugen syn dees herman
van donselaer en weem fuutten ende rickgen fuetten.

LINNE.
PAR

AIME

MESDAGH.

(Voortzetting van Nav. LXI, 465).
Deux actes cités antérieurement prouvent suffisamment que Lambert
de Busco a été contemporain de Jean van Lijnde, mort en 1400,
cité sous le nom de Jean van Lijnde le vieux.
11 ne peut être
que Lambert, fils de Lambert van Millen, alias van den Bosch van
Millen, frère du chevalier Guillaume van den Bosch van Millen.
La cession du bois de Millen du coté de Laurent en faveur de
son neveu Guillaume van den Bosch van Millen, est donc une
chose toute naturelle. Au reste, dans un acte du 12 février 1417,
le chevalier Guillaume est qualifié d’oncle de Lambert de Linde,
alias de Busco. A ce propos, l’auteur disserte du sujet de la
signification
avunculus, (oom en flamand) qui s’applique tant
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du coté paternel que du coté maternel et qui, dans un sens plus
large, indique une parenté provenant du grand-père maternel.
P a r conséquent, à part cette disgression, le père de Lambert
van Linde, alias de Busco, Jean van Lijnde et le père de sa femme,
N. de Busco, avaient un ancêtre commun: Gauthier van Millen.
Cet oncle, Arnould van Millen, alias de Busco, alias van Linne et
ce grand-oncle, Lambert van Millen, alias van den Bosch van
Millen, sont fondateurs des branches dont Jean van Lijnde et sa
femme, N. de Busco, descendent.
Le chevalier Guillaume (van den Bosch van Millen), aurait du
choisir comme héritier un fils de son frère, non de sa steur. 11
fit donc choix, comme héritier, du fils de sa steur, femme de Jean
de Lijnde, alias de Busco. C’était précisément ce dernier qui
aurait du hériter le bois de Millen, héritage qui, pour des raisons
inconnues, avait échu au père du chevalier Guillaume.
D’après la chronique d’Hemricourt, ce Guillaume était un homme
sage et gracieux et d’une grande droiture de coeur. S’il a institué
comme son héritier le fils de sa steur et non le fik de son frère,
il faut en conjecturer qu’il aura voulu réparer une injustice faite
au mari de sa steur, Jean van Lijnde, alias de Busco.
D’après les registres de bourgeoisie de Maastricht, la jeune
branche de la famille van Millen, qui se nommait van den Bosch
van Millen, prit en plus le nom de van Lijnde.
Ainsi Lambert van den Bosch van Millen, nommé van Lijnde,
n’est autre que Lambert, fils de Jean van den Bosch van Millen.
C’est dans les trente dernières années du XIIIi~lll~ siècle qu’Arnould ‘van Millen, fils de Thomas, a la suite de l’acquisition du
droit seigneurial du bois de Millen, prit le titre de de Busco et
comme plus tard il prit aussi le titre de seigneur de Luine,
fait observé pendant trois générations, il est de toute évidence
que van Lijnde est égal à de Busco.
Notre raisonnement prouve que les biens qui en 1370-78 étaient,
possédés par Lambert de Busco l’étaient en 1400 par Jean de Lijnde,
alias de BUSCO, pour passer ensuite a ses héritiers. C e Lambert,
même personnage que Lambert van den Bosch van Millen, fils
d e Lambert van Millen alias van den Bosch van Millen et
de Marguerite van Canne, possesseur des biens susmentionnés
et de l’étang de Spauwen était déjà mort en 1390, puisqu’à
cette date, l’étang fut donné en fief à son frère Guillaume, plus
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tard chevalier. Après la mort de son père, il hérita aussi le
bois de Millen.
11 trépassa en 1414, et trois ans plus tard, ses biens passèrent
à Lambert van Lijnde, alias de Busco, fils de Jean van Lijnde et
N. de Busco, steur du chevalier Guillaume. Par là, la forêt de
Millen et l’étang de Spauwen retournèrent dans la possession de
la branche aînée des van Millen qui s’intitulait van Lijnde alias
de Busco.
Cet état de choses dura jusqu’en 1415, Cpoque où Laurent
van Lijnde disposa en faveur de son neveu Guillaume van den
Bosch, descendant de Jean van den Bosch van Millen se réservant
pour lui et ses successeurs l’étang de Spauwen.
La complète identité des van Lynde et des Busco van Millen
et l’union étroite de cette branche des van .Millen avec les van
den Bosch van Millen, ayant été clairement demontrée, il ne sera
pas sans intérêt de démontrer au point de vue héraldique cette
fois-ci, la même identité de ces familles.
Arnould de Busco, alias van Millen, avait pris en 1284 les
armes de sa femme, exemple suivi par ses successeurs.
La branche aînée des van Millen, devenue a cette date, van
Lijnde, prit comme emblême héraldique, le lion. Mais la branche
cadette, qui commence avec Lambert van Millen, époux de Marguerite van Canne, laquelle prit le nom de van den Bosch van
Millen, garde l’emblême héraldique de la famille.
Quelques exemples sont cités ensuite pour appuyer cette assertion. Walterus, dominus de Meling, miles porte: de vair à trois
pals, au lambel brochant. Cimier: un chapeau pyramidal garni
de deux boules - 1339.
Arnould van Melün, riddere, porte: de vair avec huit pals, au
franc-quartier chargé de trois croissants - 1362.
Jean, fils du seigneur Arnould van Millen, porte: de vair à trois
pals au lambel brochant et sur le tout un franc-quartier chargé
de trois croissants.
La famille van Millen est d’une haute et noble extraction.
Comme au Moyen-Age, on changait assez fréquemment d’armes,
il ne sera pas sans intérkt de consulter le sceau des échevins de
Millen de 1314.
A cette époque, leur sceau se blasonnait de la facon suivante:
un lion couronné la queue terminée en tête de griffon contournée,
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le dit lion contourné accompagné de trois fleurs de lis au pied
coupé, deux aus flancs, une en pointe à senestre et posée en barre.
11 est à remarquer d’abord, que le graveur du sceau a fait une
erreur. C’est un griffon qui évidemment dévait figurer dans le
sceau et non la queue du lion terminée en tkte d’aigle. Le
griffon se compose cl’un aigle et du corps inférieur d’un lion.
La famille van Millen avait clonc, dans la personne du griffon, uni
leurs deux embl&nes héraldiques. Ce cas se rencontre aussi dans
la famille van Rode, van Lynde.
Ce fait est d&nontr&
notamment par les armes de Lambert van
Millen, alias van den Bosch van Millen, et de son fils, le chevalier
Guillaume van den Bosch van Millen. Tous les deux portèrent:
de vair à la fasce chargée de deux lions rampants. Le fait de
porter en plus des lions n’est pas constaté seulement chez eux,
mais chez leurs descendants, héritiers du bois de Millen et puisque ce dernier était un alleu, non un fief, ce sont là bien des
armoiries familiales.
Le frère du chevalier Guillaume, fondateur de la branche van
den Bosch van Mopertingen scellait: de vair à la fasce chargée
de trois fleurs de lis, armes presque identiques à celles des van
M i l l e n citées p l u s haut. L’écu des van Lijnde de Maastricht,
est, la rose (Spauwen) exceptée, le même que celui des van den
Bosch van Millen. 11 faut donc en conclure que les van Lijnde
de Spauwen et ceux de Maastricht sont seulement deux rameaux
de la branche d’une même famille.
On trouve encore le lion dans les armes de Lambert van
Lijnde, alias de Busco, en 1484 et dans celles de Lambert van
Lijnde, alias de Busco, en 1475.
L’auteur continue ensuite sa dissertation au sujet de certains
meubles héraldiques.
11 cite un van der Linden de Herenthout,
lequel portait : trois chevrons à l’aigle issant.
Or, les chevrons
ont été port& également par les van Millen van Mommestegen,
et furent port& en cceur par les van Lijnde, qui sont des van
R o d e , d’Aix-la-Chapelle. Donc, l e s v a n R o d e d’Aix-la-Chapelle,
qui ont une origine avec les van Lijnde de cette dernière ville,
sont sortis de la même souche que les van der Lijnden d’Herenthout et les van Millen de Mommestegen. Le doute n’est donc
plus possible. La crkltion du griffon indique clairement l’alliance
de deux familles: van Millen et van Lijnde.
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’ La quatrième partie de l’ouvrage, est surtout consacrée aux
sceaux et & l’héraldique. Après avoir démontré d’une façon
magistrale, les véritables armes des van Lijnden et celles des van
Millen-van Lijnde, l’érudit auteur démontre dans cette partie
que, lorsque les documents pour la reconstitution des familles
font défaut, les sceaux armoriés y suppléent, nous dirons, d’une
façon étonnante.
A ce sujet, nous verrons plus d’un exemple
Cette qúatrième partie a comme titre: Les sceaux artypique.
moriés des seigneurs Millen-lez-Herderen et des branches issues
d’eux: les seigneurs van Lijnden et les seigneurs van den Bosch.
Avant de passer à la description des sceaux, le savant auteur
appelle l’attention du lecteur sur un fait observé souvent e n
héraldique dans le tours des ages.
Parfois, les membres d’une même famille portaient deux armes
différentes et parfois, le meuble principal, le meuble familial devait
ceder s a place d’honneur, à un autre emblème, parfois plus
commun, p o u r être r e l é g u é à l a place d u cimier ou à l a place
du support.
Cet exemple se rencontre précisément dans le sceau de van
Lijnde, chevalier - 1339 (Kon a u lambel, cimier lion issant); e t
dans celui de van Lijnde van Spauwen - 1482 (une rose, cimier
et support un lion couronné).
Passons maintenant à la description des sceaux.
A. - 1339. Johannes de Lijnden de Wijnde, miles, porte: u n
lion au lambel brochant.
B. - 1374. Geldolf van der Linde porte: un lion couronné.
C. - I 348. Jean van der Linden porte : trois roses à cinq feuilles.
D. A 1417. Jean van Lijnde, alias de Busco, époux de N. van
den Bosch portait: une rose; et son fils: un lion rampant.
E. - 1482. Laurent van Lijnde, échevin de Spauwen, porte
d’abord une rose à cinq feuilles simple avec support un lion
rampant couronné à la queue fourchée; ensuite une rose à cinq
feuilles, boutonnée, bordée et à la tige feuillée avec un lion
couronné rampant à la queue fourchée, comme support.
F. - 1475. Lambert van Linde, échevin de Maastricht porte:
un lion rampant à la queue fourchée et du vairé du coté dextré
du chef.
G. - 1484. Lambert van Lijnde, khevin de Maastricht porte:
de vair à la fasce chargée d ’ u n e r o s e entre deux fleurs de lis.
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H. - 1609. Jean de Lijntre de Baillonville porte: d’or au lik
couronné de sable, le dit lion portant en coeur un écusson de
gueule à une rose d’or à cinq feuilles, boutonnée et bordée
d’argent. L’écu est timbré d’un heaume avec une plume d’autruche d’or entre deux plumes idem d’argent et cimé du lion
issant de I’écu. Lambrequins: de sable et d’or.
1. - 1682-1751 (d’après sa pierre tombale). Jean Léonard,
chevalier de l’ordre de Malte, porte: parti d’un tilleul et d’un
lion tenant un anneau dans ses griffes, timbré d’une couronne
de laurier à cinq feuilles.
K. -Baron Adhémar van Lijnden porte: d’or au lion de sable
tenant dans ses griffes un anneau, timbré d’un heaume avec une
couronne de laurier à cinq feuilles et enrichie de pierres précieuses,
cimé d’un lion issant de sable tenant dans ses griffes un anneau.
Lambrequins de sable et d’or.
Toutes les armoiries que nous venons de décrire ont une certaine valeur, quoiqu’ à coté de choses intéressantes il yen d’autres
qui ne disent pas beaucoup. Nous allons les analyser au point
de vue historique pour en tirer le plus d’arguments possibles en
faveur de notre these.
Dans les armoiries A et R, le lion tient sa place dans l’écu,
tandis q u ’ u n meuble concurrent: la rose, le remplace dans
l’écu G. Pour ce qui regarde le lambel dans le blason A, il est
à considérer d’abord, qu’en héraldique, il est employé d’abord
comme brisure et ensuite aussi comme un meuble proprement
dit. La rose entre parfois en concurrence avec le lion, c’étaient
généralement des rameaux de la branche principale qui prirent
la rose comme emblême héraldique c’est pourquoi, elle figure
dans la branche des van Lijnde van Spauwen, laquelle était une
branche dérivant de la branche principale.
Dans l’écu D, le véritable meuble familial a cédé le pas à
la rose. Quant aux trois roses qui indiquent une plus jeune
branche, elles figurent dans I’écu C.
Nous voyons une rose dans l’écu L). C’est le sceau de Jean van
Lijnde, alias de BUSCO, époux de K. van den Bosch, et cette rose
indique (contrairement à l’ccu C, trois roses) que ce Jean van
Lijnde, alias de Busco, époux de N. de Busco, appartenait à la
branche principale, des van Lijnde, en opposition de Jean van
der Linden de l’année 1348, portant trois roses.
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L’tcu E, indique la réunion de deux branches. La rose reste
dans l’écu tandis que le lion devient support. Nous avons deux
armoiries différentes de ce Laurent van Lijnde. Comme l’une
appartient au style ogival, I’autre au style renaissance, elles sont
très importantes pour la sphragistique et pour l’héraldique.
Dans l’écu F, paraît le lion avec un franc-quartier de vair (une
parenté avec van den Bosch van Millen).
Dans G, paraît le vair avec la fasce chargée d’un losange entre
deux fleurs de lis. Le porteur de ces armes, Lambert van Lijnde,
alias de BUSCO, fils de Jean, avait hérité le bois de Millen de son
oncle le chevalier Guillaume et il remplaça alors le losange par
une rose pour prendre le lion comme support. Par l’héraldique,
eet écu représente l’union des branches des van Lijnden, alias de
Busco van Millen, avec les van den Bosch van Millen.
L’écu H, au lion avec un écusson à la rose en cceur fait connaître l’emblême familial, et la rose prouve que le porteur descendait des van Lijnde van Spauwen.
Les plumes d’autruche
n’ont aucune importante, au Moyen-Age on les employait souvent dans les cimiers, mais les van Lijnden ont presque toujours
employé comme cimier le Iion issant.
1. A remarquer que le tilleul n’est nullement l’emblême
h&aldique des van Lijnden, mais bien de l’abbesse du chapître
noble de saint-Amour de Munsterbilsen, emblême qu’ils prirent
lorsqu’ils devinrent hommes de fief de la dite abbesse. Plusieurs branches émigrées 2, l’étanger ont conservé le tilleul dans
leurs armoiries en. souvenir de leur origine néerlandaise. Quant
à l’anneau que le lion tient dans ses giiffes, il peut provenir
d’une autre branche ou d’un autre rameau de la famille. Un
Jean van Lijnden stelle en effet avec trois anneaux en 1370. Pour
ce qui regarde la couronne de laurier, c’est un emblême chevaleresque et nous avons VU dans le courant de cette étude que les
membres de cette famille séculaire, qualifiés du titre miles, n’étaient
pas rares.
Dans la deuxième partie, nous avons relaté la vente de la
seigneurie van Millen en 1282, faite par Arnould van Millen à
Thierri de Heinsberg. IJ est évident que, sans la permission du
nouvel acquéreur, Arnould n’avait pu porter les armes de sa
seigneurie vendue. Cette permission, l’a-t-il obtenue? Nous ne
le pensons pas. Précisément à la suite de cette vente, nous
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voyons d’après une charte de la commanderie des Vieux-Joncs,
le même Arnould prendre les armoiries de sa femme, c.a.d. le
lion de la maison de Wassenberg. Arnould van Millen n’aurait
pas díì porter un, mais deux lions, étant devenu le chef de la
branche principale après le décès de son père, Thomas van Millen.

Namen en
16~-1Se

,

bijnamen (meest zonderlinge) te Zevenbergen,
eeuw, voorkomende in de schepenprotocollen.

1563 De Wed. van Hendrick Cornelis of Lange Heyn.
Joris Pieterz. alias Dicken.
1564 Bastiaen Arisz. dictus Vischer.
Gielis Ariaensz. alias Rueben.
1565 Jacob Cornelis alias Vayerken.
Ary Woutersz. alias Popelrij.
1566 Jacob metten baerde.
I 567 Cornelis Willemsz. Vierniet.
1569 Merten Ariaensz. alias Kees.
Cornelis Jansz. alias ouwe Neel.
I 571 Ariaen Janssz. alias Joncker Luy.
Claes Reynertsz. alias Dictus Selden.
1577 Dierick Bernaerts diemen noemt den Cleeffschen Dierick.
Cornelis Jansz. diemen noemt Blauwen cooman (koopman).
Jan Andriesz. alias Valck.
Ariaen Cornelis alias Nee1 neeff.
1578 Claes Willemsz. alias Allemans Claes.
Cornelis Pietersz. Corenneeff.
I 579 Jacob Ariaensz. diemen noemt Jacob de Wenenaar, landbouwer
Dierich Bontecraye,
Pieter Pietersz. diemen noemt Spierwit, sieckelijcken van
lichaem wesende.
1580 Henrick Jansz. alias Vrees, schipper in Nieuwervaart.
Hendrick Snoes van Breda.
1582 Ariaan Jansz. alias Cooman Ariaan.
1584 Jan Jansz. Schuytenaar diemen noemt Ewert Hansken.
.
1585 Peter Petersz. van Haarlem diemen noemt den onschuldigen
Pieter, connestapel van tapt. Pauwels van Lel-en, jegenw.
liggende met syn galeye van oorloghe voor de schansse
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van den Noortdam tot Sevenbergen.
Cornelis Petersz. alias Neelkenmoet.
Simpel Hans.
I 587 Pieter Gielisz. alias Peerneeff.
Sr. Andries van den Kyeboom diemen noemt van Turnhout.
Cornelis Adriaens Stompvoet.
De erve,n van Adriaan Cornelisz. gen. Keysers Hoff.
Jacobmijntken Joris Petersdr. dyemen noempde den Dicken
Joris, wed. wijlen Aert Adriaensz. van Wijngaerden.
1588 Cornelis de Vlaminck alias Neeloom.
Geridt Adriaenssz. Bol1 diemen noemt Schipper.
Jan Arisz. Koyman als gehoudt hebbende gehadt Maeyken
Peters dr. wed. van Suyckerde Pyer.
Henrick metten Baert.
Cornelis Geritsz. diemen noemt de Haltenaer.
Jan Anthonisz. diemen noemt vuyten Hoeck.
Gyelis Adriaensz. alias oom Gyel.
1590 Symon Franss dyemen noempt Heerschap.
1591 Cornelis Aertsz. Rocksnoer.
1592 Jan van Schuytener djemen noemt Swart Hansken.
Cristiaen Frans Beens diemen noemt Mussen.
1593 Dingnus Huybrechts diemen noemt Trap an.
Cornelis Jacobs diemen noemt Cocbe.
Jan Adriaensz. diemen noemt Jan Broer.
I 594 Cornelis Cornelisz. diemén noemt Houtemont, Timmerman.
(Bijnaam wegens zijn bedrijf, òf hij had de. gewoonte te
zeggen : »houd je mond«).
Laureys Adriaenz. diemen noemt Swager.
Cornelis Adriaenz. Swartenbaert.
Wouter Cornelis Jongens.
Cornelis Janss. alias Jonge neel.
1595 De wed. van Cornelis Janss. Misput.
Willem Domisz. alias Willem Vossz.
1596 Jan Claessz. alias Pijper Jan.
1599 Jan Huybrechts diemen noemt Jan Panis.
1601 Jan Marten Kappers, diemen noemt Jansken duysent guldens,
schipper won. op de Leur.
1602 Cornelis Adriaensz. alias Snaphaen, mollener te Terheyden.
,1603 Willem Willemz. diemen noemt Payen, later schepen.
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1605 De wed. van Anthonis Lenaerts, alias Cortentoe (= toon).
1606 Matthijs Matthijsz. diemen noemt Jonge Muyssen, later schepen.
1608 De wed. van Jan Janz. van Houtheren diemen noempde
Jan Aelmeye.
1682 Cornelis Laurensz. Rotappel (trouwboek).
1736 Hendrik Suijkerbuijk, Mr. Smid.
I 7 58 Abraham Sootjevis.
1768 Maria Smoor (trouwboek’.
1775 Johanna Vroegdronken (dito).
1785 Abraham Vroegop (doopboek).
H. J. S CHOUTEN .
_-~

Oude heraldische benamingen gevonden in het werk (M. S.)
van van Ryc&&&sen te Leiden:
Cnotteu
voor leeuwenkop.
Vingerkoeden
B vair blokjes.
Lampen.
a idem.
Wi?zkeZkaak
n keper.
3 zuil.
Zoutvat
Bos
> schoof.
Aker, neker, ackers eikel.
Avent
B adelaar.
Groenewoud
B kikker.
Graaf
> schop.
Iyzervarkcz
» stekelvarken
Bank
s golvende
balk.
ELzcpYop
> denappel.
Coot
P been.
Boot
> bloembol.

Schackbevt
voor geschaakt.
Toren
B burcht.
Heem &it
a hermelijn.
ankerkruis.
Cvom km$is P
2 klaverbladen.
Klavers
B hert (dier).
Hart
Hert
»
hart.
SLeg
> klopbamer.
Eegst
»
egge,
3 tol.
Taats
» geblokte balk.
Ladder
a eikeldop.
Akcremmrr
> doelwit, schijf.
Perck
a hermelijnstaart.
Steepzaker
Roode O.-R.
> papagaai.
mosch

-.~- .~

STEENKAMP.

Nav. LXII, 74.

Heerlijkheden.
1. Heerl~kkeid
is het recht van den Heer eener plaats om binnen
zeker gebied regeermacht uit te oefenen.
De bezitters van Heerlijkheden waren aanvankelijk meestal
kleine
leenmannen, ook dikwijls achterleenmannen, die aan de
Leenrechten waren onderworpen. De leenmannen volgden elkander
bij versterf in het landbezit op.
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Volgens Heusler, Institutionen, 1, 336 en vlg., is, naar Germaansch Recht, Heerlijkheid niet een recht, doch zelf voorwerp
van recht! van eigendom of van zakelijk recht.
De Heer kon regeermacht in leen hebben. Dit was regel, doch
noodzakelijk was het niet en die macht had hij niet in zijne
hoedanigheid van leenman.
Men raadplege R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, S. 587 e n 597; Fockema-Andreae, Het Oud-Nederlandsche Burgerlijk Recht, 1. bladz. 28 1-283 ; Kroell, L’ immunité
f r a n q u e , Iglo, v a n Reede, De zoogenaamde heerlijke regten,
I 854, bladz. 31 en vlg.
Ambachtsheeren hadden het recht
11. Ambachtsheerl~kted
van middelbare en lage jurisdictie.
De middelbare, ook civiele jurisdictie of dagelijksch gericht
genoemd, bestond in het hooren, onderzoeken en beslissen van
alle burgerlijke geschillen, van alle kleine misdrijven, waartegen
kleine of schoutenboeten gesteld waren.
Onder de lage jurisdictie rekende men: overdracht van vast
goed, het maken van gerechtelijken uitersten wil, het benoemen
van voogden en dergelijke.
Ook het Ambacht, het rechtsgebied, kan aangeduid worden als
beter evenwel is het om het rechtsgebied
Ambachtsheerlijkheid;
te noemen: Ambacht.
Aan eene Ambachtsheerlijkheid waren verbonden: het recht ’
om ambtenaren en bedienden van het* Ambacht aan te stellen,
een aandeel te ontvangen in de boeten en voorts allerlei privaatrechtelijke bevoegdheden en rechten, zooals jachtrecht, vischrecht,
recht van tol, veer enz. De Ambachtsheer kon zelf het schoutambt waarnemen, of, wat meestal gebeurde, een ander tot Schout
aanstellen.
111. Vr@-, Huls- of Hooge Heerl~kkeid. ,De halsheeren oefenden
boven de middelbare en lage jurisdictie ook de crimineele jurisdictie uit.
De hoofdambtenaar heette hier Baljuw. Gewoonlijk was deze
t e v e n s S c h o u t ; in sommige Hooge Heerlijkheden waren een
Baljuw en een Schout. Beiden vorderden recht, eerstgenoemde
voor de hooge, laatstgenoemde voor de middelbare en lage juris-.
dictie. Het vonnis werd gewezen door mannen, indien de Baljuw,
door schepenen, indien de Schout fungeerde.
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Onder de Hooge Heerlijkheden vond men er, die allodiaal
= onleen waren.
IV. Ri&&r/zo,fsteden.
Erfgenamen eener Ridderhofstede, waarop
eenig leen gevestigd was, moesten binnen jaar en dag zoodanig
leen van den Graaf of Bisschop verheffen en bij de bevestiging
daarvan eenige onkosten betalen of heergewade geven.
H. J.

Amsterdam.

.%HARP.

Vrooman.
De familie ?+uonzan
heeft in haar bezit een antiek geschilderd
wapenbord, vertoonende het wapen van I!YgFfzond COZ~WLW%OV~~Z,
en er is een traditie in de familie, dat de Y~oo~z~s een tak van
de Egmonds zijn.’ De naam r’~uo~za~ schijnt in Nederland betrekkelijk
onbekend te zijn. Een kapitein Vroa~~nn
wordt, als ik mij niet
vergis, in het Algemeen Nederlandsch Familieblad voor r8gI(?)
in 1691 te Dordrecht genoemd.
Wie kan hieromtrent nadere
v . L.
inlichtingen geven ?
~--~
ONDER

DE

STUDEERLAMP.

Arthur Chuquet, ktudes d’ histoire (cinquième série).
Paris. - Fontemoing et Cie.
Historische schetsen speciaal in en om het jaar 18 IZ geweven,
het voor Frankrijk zoo interessante jaar.
Besproken worden: de geschiedenis van Napoleon in Rusland,
het leven van Coca Lefebvre, Duverger, Jacquemont, Rigau,
Fezensac, de Poolsche Joden, de keizerlijken garde, de terugtocht
uit Rusland etc.
De beschrijving is boeiend en interessant en lijkt ons, hoewel
niet alles te controleeren is, in hoofdzaak juist, als zoodanig vormt
het een bijdrage tot de kennis der feiten van dien tijd.

Eenvoudig leerboek der theosofie door C.

CV. Leadbeater
uit het Engelsch door M. J. M. M.
1912 - Uitgave van de N. V. Theosofische Uitgevers-Mij.
Amsterdam.

Een kort leerboekje voor a.s. theosofen of voor hen, die zich
tot de theosofie aangetrokken gevoelen, te kort om aanspraak te
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willen maken op volledigheid, maar men krijgt er toch een blik
op, wat theosofie is; in verschillende hoofdstukken wordt een en
ander meegedeeld over het »absolutea in den mensch, de vorming
van een zonnestelsel, de evolutie van het leven, de samenstelling
van den mensch, den toestand na den dood, de Breïncarnatiec,
het doel van het leven, de aplaneetketensn en ten slotte het
gevolg van theosofische studie.

Qe

Wereldreis der Symbolen door Graaf Goblet d’Alviella

(met 145 illustratiën) uit het Fransch door A. J. J. Hattinga
Raven.
‘s Gravenhage. - F. J. van Paasschen.
Een eigenaardig boek, dat er met zijn teekeningetjes en gravures
erg geheimzinnig uitziet; wat is er dan ook geheimzinniger dan
de symboliek? Het gevoel uit zich in de symboliek en deze uiting
is zoo maar niet dadelijk verstaanbaar; ook de godsdiensten spelen
hierin een groote rol, Semart, Lenormant, Ledrain e.a. hebben
hierover reeds geschreven.
Bovengenoemde uitgave bevat een verzameling van de artikels
over de symbolen, verschenen in de »Bulletins de 1’Académie
royale de Belgiquex, de »Revue de 1’Histoire des Réligionsc e. a.
en hiermede is een nuttig werk verricht, want heel veel wordt
er in opgelost, wat vroeger achter een mysthieken sluier verborgen
was, het bevat een algemeen overzicht der gemeenschappelijke
symbolen bij verschillende rassen, het gammakruis of tetraskelion,
de symboliek en mythologie van den boom, de gedaanteverwisseling der symbolen, de gevleugelde bol, den caduceus, de trisoela
en een practisch register, waarin men slechts behoeft op te zoeken,
wat men noodig heeft.
Dit boekje zal vooral bij onze >navorschers« en snuffelaars in
den smaak vallen, wij kunnen het ook zeer aanbevelen:

Jahrbuch der. Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band XXX, Heft 5.
Studien iiber Rubens, von F. M. Haberditzl (mit 4 Tafeln
und 40 Textabbildungen).
Wien - F. Tempsky. - 1912 - Leipzig - G. Freytag.
Deze folio-aflevering, bevattende pag. 25 5 - 298 van bovenge-
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noemd jaarboek, handelt speciaal over Rubens en wel over eenige
vroegere werken met bijzonder mooie reproducties van de schilderstukken, als de SGrafleggingg, Abrahams offerc., ade M a d o n n a c ,
pde kouwelijke Venusx, Bhet standbeeld van Ceresa, ade geboorte
van Lodewijk XIIIa, aLeeuwenjacht«, e . a . ,
Ook de »toelichting< is met kennis van zaken geschreven, en
de argumentatie om de echtheid der stukken te bewijzen is ruim
gedocumenteerd.
Wanneer zullen eens in Nederland zulke royaal uitgevoerde
werken verschijnen?
Friedrich Nietzsche, Godenschemering of Hoe men met den
Moker filosofeert, vertaling van H. Schutjes.
C. L. G. Veldt - ‘s Gravenhage - 1912.
Een vertaling van Nietzsche en hier en daar zelfs vrij araak<,
hoewel het zeer moeilijk is, om Nietzsche karakteristiek juist weer
te geven.
Er zijn sommige passages, die zich nu eenmaal niet laten vertalen, maar over het algemeen kunnen we met deze Nederlandsche
uitgave wel vrede hebben, ook als de vertaler zijn >Nawoordc
had weggelaten.
Nietzsche behoort tot de philosofen, die door de jongeren gaarne
gelezen worden, de studenten ascheppen er gaarne mee opa e n
zelfs de bakvisschen sgeurenc er mee, en dit zal hun, nu hij in het
Nederlandsch beter in hun bereik ligt, vrij wat gemakkelijker vallen.
Het lijkt ons nu eenmaal onmogelijk om zonder een stevige
basis van een geschiedenis der philosofie b.v. van Prof. Spruyt
een goeden kijk op dê wijsbegeerte in het’algemeen te krijgen,
maar voor hen, die dit niet noodzakelijk achten en 7.00 eens door
‘n oppervlakkig overzicht Bgeleerdo:
willen xdoena, kan Nietzsche
wel goed zijn om mee te beginnen, hij is nu eenmaal in de mode.
G. F.
-~CORRIGENDA.
Nav. LXI, pag. 563 reg. 11 v. o. staat: woerdein m. z.: werd&.
,
,
*
6a.v
I
Henckenius m. z.: Menckenius,
.
.
B
5.’
3
hleriks m. z.: Meritis.
*
,
n
4’s
,
Langena In. e.: Langenn.
,
l
,
3,’
,
Berm m. z.: Berns.
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De eerste school te Vogelenzang.
Hoewel het onderstaande reeds door mij werd medegedeeld in
de Stads-Editie der 0. H. Ct. van 25 Juli 1911, wil ik het in
dit oudheidkundig tijdschrift nog eens herhalen als bijdrage tot
de geschiedenis van ons lager onderwijs.
Bij het verrichten van nasporingen in het oud-archief der gemeente Bloemendaal, vond ik in de notulen van Schout en Schepenen het ontstaan vermeld der eerste openbare school te Vogelenzang. Dit dorpsgedeelte was stiefmoederlijk bedeeld, daar de
plaatselijke overheid niet de minste zorg droeg voor het onderwijs der jeugd. De kinderen moesten ter school gaan òf te Overveen òf te Bennebroek, naar gelang hun woonplaats was in dit
uitgestrekte ambacht. Het jaar 1795 zou hierin echter verandering brengen, want onze Vogelenzangers begrepen, dat de leus
v a n v r i j h e i d , g e l i j k h e i d e n b r o e d e r s c h a p h u n n e wenschen zou kunnen helpen vervullen. Uit een request, door 34
p e r s o n e n o n d e r t e e k e n d , d a t o p ,,den rechtsdag” te Overveen 7
Mei 1795 werd behandeld, blijkt, dat zij zich beklaagden over
dezen toestand, te meer daar ze moesten bijdragen in de dorpslasten van de drie ambachten. Bovendien strookte een dergelijke
achteruitzetting
geenszins met de zooeven genoemde geldende
leuze. Tegen dit laatste argument konden Schout en Schepenen
niets inbrengen, zoodat de zaak niet op de lange baan werd geschoven. De notulen van 18 Juli d. a. v, geven ons daarover meerdere
inlichtingen. Blijkbaar had de plaatselijke regeering reeds
tot eene oproeping besloten , want we lezen in het verhandelde
van dezen ,,rechtsdag” o. m. :
,,Verscheiden schoolmeesters zich aangegeeven hebbende, heeft
de Municipaliteit dezelven kennis gegeeven van weegens het
Tractement, dat hetzelve gesteld was op f 60 ‘s jaarlijks en vrije
inwooning , waarop verzogt wierd dat de Meesters, die daartoe
inclineerden zich zoude begeeven in het school tot Overveen om
zich aldaar te laaten examineeren in ‘t schrijven en cijfferen ;
door den Stadsschoolmeester V e 1 t r u p , ende beyde schoolmeesters zo van Overveen, als Bloemendaal, teneinde visie te neemen
niet alleen van de Pronkschriften, maar ook van hetgeen zij in
de tegenwoordigheid der Meesters voor de vuist in het school
schreeven.
9
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,,Dezelve schriften bij de Municipaliteit ingeleevert zijnde, hebben gezaamentlijk nagezien de schriften, die hun gepresenteerd
waaren, drie, de fraaiste uitgenoomen hebbende, en dezelve Meesin presentie van de Municipaliteit, hun examen afgelegd hebbende in het leezen, is er een nominatie geformeert in deze
ordre :
K l a a s B l esgraaf, ondermr. t e S c h i e d a m ,
G. K. de Ni e LI we, schoolmr. te Amsterdam,
J* v a n P o o l e n , schoolmr. te Akersloot.”
De uitslag der stemming was, dat no. I werd benoemd met 6
stemmen tegen 3 op no. 2.
Aldus ontving Vogelenzang in 1795 h a a r e e r s t e d o r p s s c h o o l
met een hoofd voor f 60,- ‘s jaars en vrije inwoning.
W. P. J. OVERMEER.
H e t ,,herinneren” a a n e e n zoo meteen verdwenen type port
me aan iets te zeggen van.. . , , ,,de Dokkumer Wouden.” Met
Murmerwoude (op slechts 3/4 uur, vrij juist zuidelijk van Dokkum)
als middelpunt, heeft men zoo ongeveer oost/west liggen de zes
dorpen (welke dan Dokkumer Wouden heeten) :
Driesum, Wouterswoude, Dantumawoude,
M u r m e r w o u d e, A k k e r w o u d e, Rinsumageest.
Wel met name zijn het de met spatiëering aangegeven dorpen, welke opvallend eigenaardigs hadden. Ze liggen in eene rij
aan grint- en straatweg en nu met voldoend ,,wereldverkeer”. En
niet ongezellig, al moet men aan dat -,,woude”, s p ij ti g ge n o e g,
niet meer aan veel en wel allerminst aan hoog geboomte denken.
De grenzen van die dorpen loopen ongemerkt in elkaar: typisch
is, dat elk huis in die vier dorpen zijn eigen erf zoo heeft, dat
ze bij uitzondering maar vlak naast elkaar staan. De regel is:
een bloemtuintje voor den gevel met (steen-)pereboompjes en
dit door eene heg van den kunstweg gescheiden, links en rechts’
en achter ‘t huis tuingrond en veelal òf een appelhof òf enkele
vruchtboomon en -boompjes (Geestertjes). Kenmerkend in die 4
dorpen zijn nog 5 achternamen of ,,vannen”, waarvan er weer 4
el der s in het gewest varianten hebben:
Annema,
elders Anema,
H a l b e s m a , ,, Halbert- en ook Habbetsma,

DORPSGESCHIEDENIS.

131

Minnema,
elders (?)
Sikkema,
Sikma.
>,
W i e g e r s m a , ,, Wigersma,
n a a r d e m a n s n a m e n A n n e ( A n e ) , H a l b e , iMinne, S i k k e ,
W i (e) g e r.
Ze vonden de vrouw hunner keuze nog voor eer1 halve eeuw
en minder bijna altijd in h u n n e dorpen, dit trouwen in de familie zal ook zijne minder goede zijde hebben gehad, en gaf ook
weer iets typisch, zoodat men zei : ,,o maar die is uit d e D o kk u m e r W o u d e n : ik kan ‘t met één oog wel zien.” Landbouwkundigen zouden er de aanfok van vee bij te pas
brengen, doch wel niet met een zeker schrijver uit België denken
aan een Kaïnsteeken wegens.. . . . d en m oord van Bonifa c i u s. Ik meen wel, dat zich bij dit heer een gedraaide haarlok
in den nek bevond, doch ben daar niet meer zeker van.
M. i. is (of liever: w a s) dat trouwen ,,in de familie” d e oorzaak ; ‘k zou er anders geen weten. Wel woonde en woont hier
een vrij groot getal Doopsgezinden, bij wie deze gewoonte ook
veel p 1 a c h t te bestaan.
Als kind weet ik heel goed, hoe men in deze ,,streek;’ zeer weinig
uit z ij n ,,wouden” wilde verhuizen. Rijk was ze niet: die vier
dorpen hadden zandgrond, eerst links en rechts bij de grensdorpen
Rinsumageest en Driesum ,,begon weer de klei.” - Een soort
van rustige tevredenheid bij ingespannen werkzaamheid was de bevolking eigen, maar ze zagen ongaarne, als men van buiten af een
hunner huwbare meisjes buiten hun ,kring ging brengen. Ook was
de trek tot .verplaatsing buiten den kring niet groot; zelfs niet bij
d e n geringen m a n ; hij had het dan nog liever wat minder dan
,,in de verte” werken.
Zoo vond men er zeldzamer dan elders groote boerderijen en was
het grondbezit wel eens versnipperd. Doch de eischen des levens
werden toen ook laag gesteld, en voor wie eerst ,,een half zak
zout” met hen ,,ver-at”, d.w.z. wie van buiten was gekomen en wel
voor lange jaren, was het er gezellig bij eene bevolking, welke
men wel nagaf ,,een gouden karakter” te bezitten.
Onderlinge hulpvaardigheid w a s zeer groot.
Men was zeer gesteld op degelijk lager onderwijs, en toen
& 1780 er in Nederland eene beweging kwam voor v o 1 k s onderwijs deed hier ongeveer alles met den grietman mee om nieuwe
scholen te stichten.
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Eigenaardig en prijselijk scheen me ook altoos hier de hooge
ingenomenheid met zang en de moeite, welke men deed en nog
doet om in zijn soort flinke zangvereenigingen te bekomen.
Uit mijn kinderleeftijd herinner ik me levendig de hooge ingenomenheid hier met d e b 1 a u we k 1 e u r, wat - tijdelijk dan ! in den Patriottentijd wel eens met verderaf gelegen dorpen moeite
m o e t g e g e v e n h e b b e n . Toch was men hier, als ik eens in ,,het
Kollumer oproer” (Nav. LX, 1 1 v.) deed uitkomen zeer sterk
Oranjegezind.
Maar ik herinner me dit ,,blauw” : blauwgeverfde buitenblinden,
idem zoldering van binnen, blauw geschilderde boerenwagens en
,,phaetons”, blauw laken bij de mannen en blauwe schoudermantels bij de vrouwen tot zelfs blauwe druifhyacinthen (,,kraeltsjeblommen”) en blauwe ,,ketels” in de mondstukken van pijpen. ‘n Oorzaak voor die eigenaardigheid vond ik niet, ‘k weet enkel
dat het zoo w a s.
En nu mag ik niet langer belet vragen. Alleen dit: als de bedoelde schrijver van zoo even met vele andere schrijvers ,,Ronifacius” en drie en vijftig van zijn volgelingen te Dokkum liet vermoorden, onthef ik deze goede plaats van die blaam. Sommi.gen
kunnen zelfs de plek vrijwel aangeven. . . . bij Murmerwoude, en
de woeste Heidenen van dit dorp zijn wellicht alléén schuldig.
G . POSTMA.
KRIJGSGESCHIEDENIS.

Ordres en Reglementen voor het Guarnisoen van Sluys
in Vlaenderen en de onderhorige Forten,
medegedeeld door JOS. KLEIJNTJENS S. J.
(Voortzcttizg

v a n Nav. LXI, 238).

De Capiteijn sal alle avonden even na het slaan van den taptoe, door een Sergt. en eenige manschappen laeten patrouilleeren
door de Stadt, alle de gemeene herbergen en voor al het Schuttershoff doen visiteeren, welke Sergt. alle militaire persoonen, die
hij tegens de ordres daer in soude koomen te vinden alsmede
alle Soldaeten en Cannonniers die hij op straet vint na de hooftwagt in arrest brengen en aenteijkenen in wat herberg hij de
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arrestanten gevonden heeft. Tusschen elff en twaelff uuren sal hij
een dito patrouille laeten doen, die de gansche Stadt rond door
alle de straeten moet gaen om te zien off alles in tranquiliteijt
is waervan de Capt. des morgens, na het atlosschen aen den
Gouvernement- oíï Commanderende officier, rapport sal doen den
officier van de Hooftwagt aen de grootmajoor en een Sergeant
aen den ondermajoor.
14.
De Capiteijn van de wagt sal de Hooftronde doen tusschen
tien en twaelff uuren, de officier de visiteer Ronde tusschen
twaelff en twee uuren en de officier aen de zuidpoort sal de
dagronde doen, die gedaen moet zijn voor het slaen v a n d e
Reveille, het teijken van de Hoofdronde is een Ronde copere
pennink gemerkt met de letters H. R.

Wanneer de Capt. van de wagt eenig rapport sal ontfangen,
dat de Gouverneur off Commandeerende officier, sullen buijten
de Stadt gegaen zijn, sal hij op staende voet daer kennis van
laeten geven aen den oudsten officier, die het commando gedurende de absentie van de Gouverneur off commandeerende officier, moet op sigh neemen, daer en boven sal hij dat ook laeten
weeten, aen den grootmajoor en ondermajoor, wanneer de Gouverneur off commandeerende officier, weder in gekomen sullen
zijn, sal de Capt. weder kennis laeten geven als vooren.
16.
De Cannonnier die aen de Hooftwagt op ordonnantie is, sal
alle morgen tusschen het openen van de poort en de aflossching,
met een man van de wagt op alle batterien gaen visiteeren off
alles daer in ordre is en rapport doen aen de Capiteijn van het
geene hij sal gevonden h e b b e n , gemelden Cannonnier sal sig
niet sonder permissie van de Capt. van de wagt absenteeren, onder wat pretext het ook zijn mogt.
17.
Uij het afleveren van vuur en ligt voor de wagten, sal altoos
een Sergeant van de Hooftwagt present moeten zijn, die moet
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toesien dat ijeder het zijnne en niets meer weg neemt, en ook
sorg draegen dat geene disputten voorvallen tusschen luijden die
turff e n c a e r s e n haalen.
18.

Wanneer bij de Battaillons over particuliere fauten, Soldaeten
in arrest gesonden worden sullen de Capiteijns van de
wagt de selve op de requisitie van de Commandant
v a n h e t B a t t a i l l o n d a e r d e n a r r e s t a n t v a n wesen s a l
laeten v o l g e n .
N.R. alle arrestanten, die wegens garnisoens delicten in arrest
koomen moeten inmediaet in de speckamer geset worden.

Buijten dat het hospitael des middags door de Capiteijn, en
d e s a v o n d s o m s e v e n uuren door de Officier van de wagt sal
besogt zijn, sal de Capiteijn des morgens voor de aflossingen,
door een Sergeant doen verneemen, naer de verandering t’ sedert den avond, in het selve voorgevallen.
De Schiltwagt die voor het hospitael staet, sal geene sieken
uijt het selve laeten gaen, sonder van een lootje van den Dotter
voorsien te zijn op poene voor de schildwagt, die deese ordre te
buijten gaet van handen en voeten gesloten in de provoost geset
te worden te water en te broodt.
Sulcke welcke d e n Dotter oordeelt dat genesen zijn, en uijt
het hospitael kannen g a e n , sal men daer met gewelt uijt doen
gaen indien sulks niet gewillig doen.
Geen officier sal sig aenmatigen de sieke soldaeten in het hosp i t a e l m e e r Eeten, dan volgens ordonnantie van don Dotter te
doen geven, de binnen vader sal daer op geen reguard geven.
Daer sal absoluijt geen tabak in de sieke camer gerookt word e n o p poene d a t d e geene die tabak roken sal, na sijnne genesmg, na de provoost sal gebragt werden.
Buijten de onderofficieren, die na haere sieken koomen sien,
sal de schildwagt geen andere soldaeten in laeten gaen.
Wanneer op het gesteide uur des namiddags van drie tot vier
uren vrouwen na haere mans sullen koomen sien, sal de schildwagt haer visiteeren off zij geene vrugten, jenever off ijets a n ders dat verboden mogt zijn, daer inbrengen en sulks iets bij
haer vindende sullen zij haer te rug jaegen en niet binnen laeten
gaen.
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20.

De Capiteijn sal sorg draegen dat alle patrouilles, soo bij dag
als bij de nacht, ordentelijk gedaen worden en tot dat Eijnde
des avonds door de onderofficieren die de sleutels te rug brengen aan ijeder binnen wagt toe senden drie lootjes, om door de
patrouilles afgehaelt te worden.
21.

Des morgens de poorten geopent zijnde ende sleutels aen de
Hoofdwagt gebragt, sal de Capt. gemelde drie lootjes wederom
aen ijeder wagt senden, om te dienen voor de dag patrouilles.
22.

De Capiteijn sal de aflossinge in persoon, het Dagrapport brengen aen den Gouverneur off commanderende officier, en den
officier van de wagt sal het selve brengen aen den grootmajoor,
aen den ondermajoor sal mondeling rapport gedaen worden door
een Sergeant, des avonds de poort gesloten zijnde, zal de Capt.
door den officier van de wagt een gecachetteerd rapport zenden
aen de Gouverneur off commanderende officier, en een diergelijk
rapport door een Sergt. aan de grootmajoor.

Ordre voór de Wagt aen de Paspoort en het RaveIin.
art. 1.
Den officier alhier de wagt hebbende sal sorg draegen, dat
zijnne schildwagt voor het geweer, alle inkomende persoonen,
Exactelijk aff vraege waer zij van daen komen en sal hij Commandant van de wagt, alle vreemdelingen en andere van buijten
inkomenden afvraagen haere naemen, qualiteijt off bedieningen,
w a e r z i j v a n daen koomen en de plaets waer zij denken te logeren, de selve voorts met een man tot haer geleijde, na de
hooftwagt zenden uijtgesondert lieden van distinctie, die hij alleen hacre naemen en qualiteijt sal afvorderen en senden e e n
v a n haere bediendens na de Hooftwagt, persoonen welcke b e kent zijn, sal men laeten gaen met dit verstand, hetzij magestraets persoon, ofte officier van het garnisoen. Soo zij de nacht
buijten de Stadt hebben gepasseerdt daer rapport van moet ge-
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daen worden. De schildwagt sal ook geen gemene laeten passeren langs de wagt om na het kleijne pas te gaen dan die de
wagt hebben op poene van de provoost.

Niemant sal vermogen te visschen in de grachten van de passen ofte van de Linie van communicatie alsmede niet in de buijtengracht ten zij hij alvorens getoont hebbe sijnne qualificatie, en
e e n teijken van de Gouverneur. off commanderende officier, van
welk teijken een dubbelt aen de wagt sal zijn.

De commandant van de wagt sal van tijd tot tijdt door den
dag eene patrouille uijt senden, welcke naukeurig sal na sien off
geene defecten ontdeckt worden aen s Lands gebouwen, als magazijnnen, cassernes en soo voorts, gelegen so op het grote pas
als aen het middel en agterquartier, en moet hier omtrent eene
bijsondere oplettenheijd gebruijkt worden in de aflossching, op
dat zijn post sonder defecten mag overgeven, mits een ijeder
moet gewaerschout zijn dat alle defecten welcke gevonden worden, na dat hij sal afgelost hebben en daer voor de aflossing
geen rapport van gedaen is, voor sijn rekening zullen staen, waer
om ijeder officier en onderofficier wel serieuslijck bevolen word,
alles Exactelijk te Examineeren off het ook in compleetheijd i s ,
en niet afte losschen voor en al eer hij van de defecten die hij
mogt gevonden hebben rapport aen de Hoofdwagt sal h e b b e n
laeten doen.

De selve patrouilles sullen ook toesien off omtrent de bewoonde gebouwen (het zij die bij burgers of millitaire bewoont
worden) als mede op de wal eenige vuijligheijd gevonden word
en ingeval van ja, sullen zij de naest gelegen bewoonders van
de gebouwen en de schildwagten, onder welkers post de vuijligheid gevonden word obligeeren om de selve weg te doen en
indien men bevind dat een corporael die de patrouille sal gedaen hebben en deese ordre niet had geobserveert sal hij die
vuijligheijd selfs moeten ruijmen.
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Het sal niemant gepermiteert sijn eenige sluijs te openen, ten
zij hij door eene ordonantie van de officierswagt geassisteert zij,
en sal den officier geen ordonantie mogen geven, ten zij hem
de qualificatie van de persoon door een teijken, aen hem verthoont, sal gebleeken zijn en van dit teijken sal een dubbelt aen
de wagt zijn en sal soo haest, eene sluijs onder sijn post sal geopent zijn daer van rapport doen aen de Hooftwagt, gelijck hij
mede doen sal wannee; de selve weder sal toe gemaekt zijn,
6.
De paspoort sal niet gesloten worden voor en al eer de post
binnen is en sal de selve altoos wanneer de brug mogt opgehaelt zijn, het zij onder de scutztijd, off tusschen twaelff en een
uur, in off uijt gelaeten worden.

Als den’ taptoe en de Revielje in de Stadt geslagen wordt, sal
de tamboer van de wagt het selve doen drie mael o p e n n e e r
het grote pens.
8.
De Herbergen op het grote pas sullen Even na het slaen van
den taptoe gevisiteerd werden door den sergt. off corporael verselt met eenige gewaepende manschappen, welcke alle persoonen
die daer tegens de ordre in gevonden worden, in arrest sullen
neemen.
9.
Alle inkomende wagens met houdt het zij faseel, tackebosschen
o f f blocken, sullen aen de wagt afgeven, het zij drie fasseelen
tackebosschen, off blocken, van de wagens die de selve mogten
geladen hebben, waer van sal zijn een voor den ondermajoor,
een voor de wagt en een voor de portier, en sal de sergt. na de
aflossinge daer van een briefje brengen aen den ondermajoor.
10.

De Sergt. off corporael, die de wagt heeft in het Ravelin, sal
soo veel schildwagten houden als hem geordonneert sal worden,
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en sullen die schildwagten bij de nacht naukeurig agt geven op,
alles wat buijten wacts haere posten passeert en omme gaet, en
soo haest haer iets bijsonders voorkomt, sullen zij daer aenstonds
den Sergt. off corporael van adverteeren, welcke dan sal roepen
aen die van de poort, en de saek sulks vereijsschende, sal daer
voorders kennis van gegeven worden daer het behoort,
11.

Gemelde Schildwagten sullen voor al niemant, tot haere p o s ten laeten aprocheeren, ten zij op speciaele ordre van den sergt.
off corporael en indien het mogelijck is dat de schildwagten malkanderen b e r o e p e n , sullen zij sulks doen, ten Ende d e schildwagt voor het geweer, de Sergt. off corporael kan waerschouwen
d a t ijets a e n d e e e n off ander post te doen is, en sal als dan
gemelde Sergt. off corporael in persoon gaen sien watter te doen
is en daer in remedieeren ofte kennis daer van doen aen de
poort.
(Wordt voortgezet.)
GESCHIEDENIS.

Correspondentie over een bezoek aan Antwerpen door den
Prins en Prinses van Oranje in 1769.
{ B r i e f vaz derz Staats-.%rmtnris

nnn dez GrmraaZ D e Piza.)

Monsieur.
Le Prince et la Princesse d’ Orange se rendront dans peu de
jours a Anvers s o u s l e s n o m s d e Comte et Comtesse de Culembourg. 11s garderont le parfait incognito et il est apparent qu’ils
refuseront les honneurs qu’on voudroit leur rendre, mais il convient cependant qu’on leur prtsente de leur rendre ceux qui sont
dus à Leurs Rangs. C’est pourquoy je désire, Monsieur, qu’après
les compliments ordinaires vous leur offriez de faire rendre les
honneurs tel que de faire présenter les armes et de faire placer
une Garde à Leur Logement, etc.,
Je VOL& préviens au reste que M.Geelvinck, ministre de LL. HH.
PP. en cette tour s e rendra à Anvers ou vous pourrez tacher d e
le voir et je joins au surplus une lettre pour Mr. Van Schare1
q u e j e s o u h a i t e q u e v o u s lui fassiez remettre d’ abord et vous

GESCHIEDENIS.

139

poutriez vous arranger avec lui pour que le Prince et la Princesse
d’ Orange puissent voir les rarités qui se trouvent à Anvers.
Je suis avec la plus parfaite considération. . . 1 . . . . . . . . .
(San

Excelhce à Monsieur Vax Scko~cl.~

Le Prince et Princesse d’ Orange qui voyagent sous les noms
de Comte et Comtesse de Culembourg arriveront dans peu de
jours à Anvers où ils souhaiteront vraisemblablement de voir ce
quil y a de plus rare en ladite ville et comme personne ne connait
mieux que vous, Monsieur, les choses remarquables qui s’y trouv e n t j e s o u h a i t e q u e si vous êtes à votre campagne vous vous
rendiez d’ a’oord à Anvers et que vous vous entendez avec monsieur
le Général Piza, qui vous fera remettre les présentes et avec Mr.
de Geelvinck, ministre de LL. HH. PP. en cette Cour qui se rend
à Anvers sur les choses et objets les plus remarquables qu’ on
pourrait faire voir aux Prince et Princesse d’ Orange.
Je suis, etc. . . , . . . . . . . . . . , . , . . . , , . . . . . . . . .
(Di generaal de Piza aan den Staats-SecrefansJ

Monseigneur.
J’ai reçu la lettre que V. E. m’ a fait 1’ honneur de m’escrire
dattée d’hier.
Le Prince ‘et Madame la Princesse d’Orange arrivent icy demain 1’ après midy L. A. R. et Sér., logeront au Grand Laboureur, je verai Monsieur Geelvinck ministre de LL. HH. PP. a
son arrivez, la lettre de Voltre Excellente pour Mr. van Schorel
luy a etoit envoyez par espre a sa campagne et les honneurs
s e r o n t rendus a Leurs dits Altesses si Elles en désirent, j’ai
l’honneur destre avec le plus profond respect.
De Votre Excellente,
Monseigneur,
Le très humble et très obéissant serviteur
(get.) DE PIZA.
Citadelle d’ Anvers,
l e 25 J u i n 1769.
(De generaal De Piza aan den StaaLs-Secretaris.)

Monseigneur.
Le Prince d’orange est arrivez test aprez midy a sept heures

i
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du soir et Madame la Princesse à huit. Après les compliments
ordinaires je luy est offert les honneurs militaires et une garde
à leur logement il a remerciez la garde et a demandez deux sentinelles pour faire éloigner le peuple de la porte d e s o n l o g e ment ce que j’ai fait placer dabort.
Monsieur Van Schorel est arrivez hier de la campagne et a
etoit avec moy faire la tour au Prince qui demain vera quelques
raietez de la ville et après viendra voire la citadelle.
Au retour de chez le prince à ‘la citadelle j’ay reçu la lettre de
V o t r e Excellente p a r Estafette vers les huit heures et derny et
j’aurai grand soign non seulement de m’informer de l’intention
du Prince pour s’ il veut aller voire le tamp d’artillerie de Bonheyden mais tascherois avec toute l’adresse possible à l’en détourner et je donnerai avis à Mons. le comte de Ferrari par
Estafette soit de l’un ou de l’autre et comme je dois accompagnez
demain le Prince et la Princesse et que peut estre je n’aurois le
temps d’écrire a Votre Excellente je m’avance de cette nuit affaire
c e p e t i t raport à V . E x c . ayant l’honneur destre avec le plus
profont respect.
Monseigneur,
De Votre Excellente
le très humble et très obéissant serviteur,
(get.) DE PIZA.
Citadelle d’Anvers,
le 26 Juin 1769 à minuit.
(Generaal de Piza aan den Staats-Secretaris.)

Monseigneur.
Le Prince et Madame la Princesse d’ Orange partent demain
à 7 heures du matin pour Malines prenant la route de l’abbaye de
St. Bernard, ils ont estez très satisfaits des raretes qu’ils ont veu
en cette ville a ce que leurs Altesses mont temoignez.
Elles se sont diverts beaucoup chez les Reverants pères Jesuites
qui o n t f a i t t o u t l e u r etort pour leur faire voire tout ce qu’ils
ont de plus rare chez eux.
J’ai joué si bien mon rol que le Prince n’ira point au tamp
d’ artillerie à Bonheyden et jen est donnez avis a Mons. le comte
de Ferrari par estafette. Le Prince ne garde aussi rigoureuse-
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ment 1’ incognito que je le croye je 1’ accompagnerais demain a
1’ abbeie’de St. Bernard et prenderois congé de leurs Altesses.
J’ai l’honneur d’estre d’un tres profont respect.
De Votre Excellente,
Monseigneur,
le tres humble et le très obeissant serviteur,
(get.) DE PIZA.
Citadelle d’Anvers,
a minuit le 27 Juin 1769.
(Secrétairerie d’ Etut et de guewe no. r496.
Archives généraZes d e Royauwe, BruxeZZes.)

-

Medegedeeld door : M. G. WILDEMAN.

Brief van den Koning van Spanje d.d. Madrid 13. 3. 1663
in zake Van der Bruggen.
(‘t Adres luidt: A wzon cousin Ze Marquis de Caraz.a de Nre
Conseil d’Estat Nr. L i e u t e n a n t Gouv, e t Captie General de n o s
pays bas et Bourgne.)

Mon cousin.
M’ayant d e l a p a r t d e C o n r a r d e t C o n s t a n t i n v a n
d e r R r u g g e n, fik du feu Consr. Van der Bruggen décédé en
ceste Cour este présenté la reqte cy joincte tendante a titre de
Chlr et confirmation du port des armes de 1’ ancienne et noble
famille de Van der Bruggen en Brabant avecq permission de les
faire supporter de deux lyons. J’ay bien voulu vous remettre lade
reqte et vous dire que j’ay accordé le titre de Che’ audit Conrard
van der Bruggen tant seulem(en)t, et qu’ en regard de lade confirmation et support d’ armes vous la faciez, voir et examiner et
sur ce me réservoir de v re advis mesmes silz sont descendants d e
lade ancienne et noble famille de Van der Bruggen pour après en
ordonner ce que je trouveray convenir a tant Mon Cousin Nre
Seigr vous ait en Sa Ste. garde.
De Ma le 13 de Mars 1663.
(get.) P HILIPPE.
(Papiers d’ Etat et de Z’ Audience archives générales du Royaume.
BruxeZZes.)

M. G. W.
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Eindhoven op 30 Januari 1578 door de Spaanschen
ingenomen.
Men leest in de ,,Geschiedenis van Eindhoven,, door L G. A.
Houben” (Turnhout r8go), :e deel, blz. 172: ,,Willem de Zwijger
telde vele aanhangers en vrienden, zoo binnen als buiten de stad;
eer het jaar 1577 ten einde was, zoude Eindhoven in de macht
der opstandelingen zijn. Jonkheer van Immerceel verscheen in de
laatste weken onverwacht voor de poorten en nam bezit van de
plaats en kasteel l), door de vrienden daarbinnen geholpen.
Men kan zich voorstellen met wat gevolgen. De onruststokers
eenmaal de stad meester, gaven hun verbitterd gemoed lucht in
eene herhaling van de geweldenarijen in I 567 gepleegd ; de beeldstormerij had andermaal plaats en de ontheiligde en geplunderde
kerk bleef gedurende twee jaren verlaten.
Gedurende twee maanden hield Immerceel zich staande, gedurende welken tijd zijne troepen ten koste der burgerij daar verbleven.
D u b o y s 2) werd gevangen gehouden op het kasteel, zoodat
noch hij, noch zijne vrouw of kind dit mochten verlaten.
Berlaymont verscheen echter in de eerste maanden van 1578
met eene groote wapenmacht en verjoeg Immerceel zonder tegenstand.”
Blijkens de aangewezen bronnen gaf zich Houben vele moeiten
het werk zoo volledig mogelijk té maken. Uit de aangehaalde
woorden kan men derhalve besluiten, dat hem de datum der
verovering van Eindhoven door de Spaanscheu onbekend bleef,
daar ze reeds in de eerste maand van gemeld jaar geschiedde,
n.1. op 30 Januari 1578.
Deze datum wordt vermeld in een brief van Hendrik van
Steenhuys, ambtman van Grave, aan de regeering van Nijmegen,
geplaatst in het reeds in 1793 verschenen weinig bekende en nog
minder geraadpleegde werk van Mr. G. van Hasselt, ,,Stukken
voor de vaderlandsche historie”, 3e deel, blz. 1 2 0 ; welke brief
hier volgt:
,,Edele, Ersame, wijs, ende seer vursienighe Heeren ende vruu1) Houben teekent h i e r b i j CM: ,,l)e datm~
hedf2.n zijn verloren gegaan”.
2) J a n D u b o y s , drossaart

van Sdhoven.

w o r d t n e r g e n s g e v o n d e n , o o k d e bijzonder-
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den! ick kan niet laten U L. the verstendighen, als dat die
spaenjarts gisteren Endhoven in hebben ghenomen, ende die
Ruyteren daer in gheleghen in die vloecht geslaeghen, alsoe
datter deese nacht alhier een deel aenghekomen is; en heb deese
morghen een schrievens ontfanghen van den Heer van Helmont,
dat hij bidt, dat men hem t o t a s s i s t e n c y w o l d schicken e e n
vendelen knechten. Ende so der Stadholder vertrocken is, niet
weetende aen wie men sulcx vorderen moet, heb ick U L. dit
wel willen verstendighen, ofter eenighe hoep weer om hem bijs t a n t t h e d o e n ; ick saechter wel in the brenghen t s o n d e r v a n
den vijanden beschedicht the wordden. Oick heb ick U E. dit
selffde wel willen adverteeren, op dat U ende U volck op ‘t
goeder h o e t h a l d t ende a e n den Hopluyden ende Ritmeesters
schraefft, datten .vijant vur handen is, op dat wij den anderen
hulp ende bijstant mochten doen, wie d’ eerst van noeden weer,
als wij alles goets tot U E. betrouwen, versoeckende van U E.
een schrieftelick antwoirt. Hir mit U E. den Almechtigen bevelende.
Datum Graeff den 31 January anno I 577 1).
Uwen goitwilliger der Amptman van de Graf.
Henrick van Steenhuys.”
Opschrift : ,,Den Edelen, Ersamen, wijsen ende voirsinnighen
Heeren Burgemeester, Schepenen ende Raedt der Stadt Nimeghen,
miju g u n s t i g e g o e d e Heeren ende Vrunden.”
Rotterdam.

CH.

C. V. VERREYT.

Groesbeek tot Baronnie verheven 24 Maart 1605.
(Op het stuk is met nndcre /tand in margìm gesteM: >.Son Alteze
bìen ìQornzér de la guadité et services du Remonstrant et de ceulx
d e s a m a i s o n se contente que la tewe e t 9 d e Groesbeeck soit
kìgée f n barom& COM~IZP iZ Z e wquìert e t dont sera déféc/zée patelde. D., à BruxeZZcs Z e 2 4 d e Mars 1605.)

Jehan d e Groesbeeck, chevalier Sr.
Nostre Duché d e Geldre, releve de
D Arnhem remonstre humblement
possédé la dicte terre et Seigneurie
~-~ .~

dudict lieu scitué en
Nostre court feodale
que ses ancestres ont
passez
de cincq cents

1) Naar den ondert stijl yan Hrabnnt, waarbij het jaar met Pascha
tijdrekening dus 31 Jan. l.iï8.

begon. Volgens onze
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ans continuellement soy comporté entemps de paix et
guerre fort noblement et chevaleureusement soij allié de
mesme sans aulcune macule ou reproche ayants ses dicts
ancestres esté touts très devots et zeleux serviteurs aux
Princes de Bourgogne et d’ Austrice sans varier dont les
histoires et reputacion font ample foy et notament les frais
services de messire Jean, Seigneur dudict Groesbeeck son
père, ayant fidel et valeureusement servuy longues années
et signament, de Lieutenant-gouverneur et capitaine-général
en Frise, soubz feu le Comte d’ Aremberge et depuis mort
gouverneur des ville et pays d’ Utrecht pour feu Sa Majesté Catholique, les traces desquelz le Remonstrant at suivij
sans varier de la facon comme c’est veu et est notoire
n’ ayant jusques ores perdeu nul poinct de servir à feu
s a dicte M a j e s t é . - - -i - - - - - (Papìeys d’ E t a t e t d e 2’ Audience. Anoblissements,
requêtes e t Zettres d e recommandation, Archives générales du Royaume, Bruxelles.)

M. G. W.
TAAL-

EN

LETTERKUNDE.

Onder oude famillepapieren vond ik een geschrift op welks
omslag staat :
Spreuke vapz ‘s werelds misbrvik
Die men noemt de Hauwc huik.

terwijl daaronder, kennelijk van lateren datum, is aangeteekend:
,,N.B. hiervan bestaat een groot, schoon schilderij, toebe, , h o o r d h e b b e n d e a a n d e famille Wentholt . . . . wellicht
,,aan Koning Willem de ze verkocht, als zijnde van waarde.
,,1836.”

.

Daarna volgen aan de binnenzijde, 216 spreekwoorden en gezegden waarvan velen nòg in gebruik en duidelijk zijn.
Anderen vond ik opgehelderd in Tuinman’s of Stoett’s verklarende werken. De hiernavolgende, waaronder er zijn die hun oorsprong ontleenen aan toestanden of voorwerpen uit vervlogen tijden, vond ik niet, zoodat mij hun beteekenis onbekend blijft.
Weet iemand opheldering. ? En is iets bekend omtrent bovengenoemd schilderij ?
‘s Gravenhage.
J. C. A. WEERTS.
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I.
8.
9.
I I.

Craaken zijn groote scheepen.
eer mije kwam was ‘t paard dood.
hij besch . t de galg.
deeze danst met zijn beer.
16. hij heeft de haas zien loopen.
23. hij ziet waar het varken vast zit.
26. zij ziet of ‘t val heeft.
27. daar de tuin het laagste is wil elk er over.
29. maar die hem heeft die heeft hem.
35. hij wagt de ganze.
38. ‘t is kwaad waater zij de rijger en kon niet zwemmen.
46. is ‘t anders niet op straat als een falij bruid.
47. deeze draait koppen en groot wiel.
49. de kreupele boode brengt de regte tijding.
54, die vlooijt, het paard onder de staard.
62. deze reijd met de lans.
64. zij gaat met heijn door.
69. zij krijgt haar bakker.
70. deeze verhuist met pak en zak en veegt zijn gat aan de poorten.
7 I. die draagt de dag met manden uit.
74. deeze raakt het paard in ‘t oog.
83. hij roept mosselen eer ze aan het land zijn.
84. deeze gaat met de haarzak om.
89. deze slaat de rot.
go. die twee tollen zamen.
IOO. men geeft het kind een lantaarntie.
104. hij schobt de bot.
I I I. hij stelt de pijpen.
I 21, de kramer verkoopt fluiten, briìle en trompette.
127. zijn schaaf snijt niet.
137. de schapraaij is er hoog gehangen.
139. de kat is de kaas bevoolen.
I 52. hij steekt het varke door de buik.
153. zij is zoo blank als een kraaij onder de vleugel.
160. het is een louw.
162. het is kwaad voor de kreupele mank.
165. wat meent gij wel dat paardestr . d vijgen zijn.
167. schep op met de groote pot lepel de klijne is een gat in.
179. zij steekt de bierkrans uit.
10
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zij strooij haar pluimdjes in de wind.
184. zij snijd hem het g . t af.
185. deze is beezig met wargaarn,
186. die zit er schoon mede bij de bruid.
189. deze ziet na den oijevaar.
197. hij ontdekt de pastij.
198. ‘t is nog vroeg in het gasthuis de zieken die slapen nog.
201. zij brand de haring om de rook.
206. hij is in de schoorsteen gehangen.
207. hij wind het spit in de asch.
209. die valt tussen 2 stoelen in de a,sch.
210. die kat heeft een schoone staart.
2 12. 2 zotten in I kaproen.
181.

,,De Persoon.” 1)
Dit van buitenaf in ons Nederlandsch lang ingeburgerde woord
ga ik nat u u r lij k niet bespreken.
Maar wel heeft het in ‘t Friesch eigenaardige toepassing en . . .
misschien ook elders, al zwijgen óók hier alweer onze Friesche
boekjes, die trouwens a 11 e te z a m e n geenszins de taal voldoende
doen kennen.
De oudere vorm is persona, en als men nu weet, dat oudFriesch eene toonlooze a heeft, is het uit te spreken persóne.
E e n ,,persoua”, als ik lees, was vooral iemand die eene beni
ficie g e n o o t , waaraan dan eenig werk verbonden was, maar die,
de voornaamste voordeelen daarvan trekkend, de eigenlijke werkzaamheden door een ander (vicaris) liet verrichten.
Ook gold de naam voor parochie-priester, hoofdpriester: pers o n a Douwe, p e r s o n a H e n d r i c u s .
Hij had dan iets waardigs en stond niet met ieder gelijkvloers.
Zoo wordt (of werd het althans voor korte jaren) nog gebruikt : ,,Ik h e b d e ( n ) p e r s o o n g e z i e n e n g e s p r o k e n ”
(n.1. den waardigen, d e n nobelen heer). - ,,Juist; en hoe kwam
1) Verre van in te stemmen met enghartigheid, laatdu6kendheid, zelfgenoegzaamheid
en . . ? groot gebrek aan waarheidwin la ij on S, schrijvers in ‘t Friesch, al te veel
voorkomend,
(het volk is flinker en doet daaraan niet!) - heb ik toch wel de vaste
overtuigin-, dat voor h e t N ed er1 a n ds c h een schat in (ouder) Frieseh ligt. Ik ben
beslist van oordeel ,,blijk e n schijn” (dat heet: bewijsl) te kunnen geven. - Zoo vraag
ik de ltedactie van ,,de Navorscher” op den man af: is er soms plaats voor voorbeelden?
(Zeer zeker ! Red.)
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u den persoon zoo in de eerste ontmoeting voor ? - ,,Ui t n emend. De persoon, (met wien ik me voorshands niet te familiaar durf te maken, als zijnde hij een man van aanzien) - d e
persoon beviel me ongemeen, leek me hoog fatsoenl i j k , b e r e i s d e n o n t w i k k e l d e n t o c h zoo v l o t e n i n n e m e n d . . ,. k o r t o m , i k s t e l m e v o o r , w e z u l l e n i n
de(n) persoon eene degelijke aanwinst in de samenG. P.
leving begroeten”. . . .
VOLKSKUNDE.

Een legende, die geen volkslegende is.
Uit mijn schooltijd herinner ik me een verhaaltje, dat ik voor
waar bestaand in onze jongenstaal geef, zonder te vatten hoe die
legende in de taal kwam. Of ze anders dan in beperkt gebied
voorkwam? Voorzoover Friesland wist men op tal van plaatsen
er ook al niet van.
Nu wat w ij elkaar vertelden komt hierop neer:
Mahomed was niet tevreden met het kleine cijfer van aaohangew en wilde een keer een grooten slag slaan. Nu had hij een
diepen put doen graven en op den rand ervan lag een steen,
iets kleiner in omtrek dan die put. Verder was hij met iemand
overeengekomen, dat deze op den bodem van dien nog waterloozen
put zou staan, en dat deze een boek met geschreven letter zou
medenemen. Men zou dan een ander boek aan een haak laten
zakken ; dit had hij af te nemen en het zijne aan de haak te
hangen: daarmee was zijn plicht volbracht.
Mahomed riep geloovigen en ongeloovigen nu bij dezen put en
na eene philippica tegen de laatsten uitgedonderd te hebben zei
hij zoo ongeveer: ,,Let op, of ik de wonderdoende Profeet ben,
Ziet hier een geheel onbeschreven boek; kijkt toe maar! Ik zal
het aan de haak laten zakken en als ik ophaal u een geschreven
boek, een heilig boek, toonen.”
Een en ander werd gedaan en de zaak kwam uit als de profeet had gezegd.
En eene breede schare werd den geloovigen toegevoegd.
L a a t n u - b e s l o o t h i j - ter eeuwige gedachtenisse dezen
steen hier in den put vallen. En men deed dat.
Toelichting behoeft hier niet bij. G. P.

1

VOLKSKUNDE.

Holland boven alles.
Wijs: 0 groote

Koopman em.

Van alle landen hier op aard,
Is Holland mij het meeste waard,
Het bloeit door ‘s Hemels zegen. (dis)
Geen goud bedekt het in zijn schoot,
Maar werkzaamheid verdient er ‘t brood,
In ruimte en allerwegen. (bis)
Van al de talen hier op aard,
Is Hollands taal mij ‘t meeste waard,
Ze is zuiver van gebreken.
Op maagdenlippen klinkt zij zacht,
Een man kan nooit met forscher kracht
Dan in het Hollands spreken.
Van al de zeden hier op aard,
Zijn die van Holland ‘t meest mij waard,
Waar zij niet zijn bedorven,
flaan deugd en Godsdienst hand aan hand,
Door moed en zeden heeft ons land,
Zijn grootsten roem verworven.
Van al de’ meisjes hier op aard,
Zijn die van Holland ‘t meest mij waard,
‘k Wist nergens ze op te sporen,
Die zoo beminlijk zijn en goed,
Dan die bij ons zijn opgevoed,
In Holland zijn geboren.
Van al de vrouwen hier op aard,
Zijn die van Holland ‘t meest mij waard,
Zij doen ons gaan op bloemen,
Waar kan men meer op huwlijksmin,
Op trouw en zorg voor ‘t huisgezin
Dan hier in Holland roemen.
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Van al de dichters hier op aard,
Zijn die van Holland ‘t meest mij waard,
Hoe voelen w’ ons ontgloeijen,
Wanneer ‘er van hun Godenlier,
Met zachtheid, kracht of eedlen zwier,
De schoonste zangen vloeijen.
Van al de Vorsten hier op aard,
Is Neerlands Koning ‘t meest mij waard,
Zijn welvaart is de mijne,
Geboren op denzelfden grond,
Stond zijn wieg waar de mijne stond,
Mijn graf zal staan bij ‘t zijne.

F

Van alles wat men vindt op aard,
Is Holland mij het meeste waard,
Want waar wij ons begeven, Naar Noord of Zuid, naar Oost of West,
In Holland vindt men alles ‘t best,
Lang, lang moet Holland leven!
De a’ickter is mij niet bekend.

s-Gravenhage.

M. A. v. R. v.

D. K.

Op de daden der Zeeuwen door een Hollander. ~
Mij lust het wild gedruisch van ‘t golven woeden,
Bij ‘t stormgeloei daar schuimend langs uw zand;
Mij ‘t worstlen met die aangehitste vloeden,
0 Zeeuwen 1 van uw heilig strand.
‘k Bemin die kracht, dien moed van uwe helden,
Dien forschen strijd, die met de baren lacht,
En, spijt der waatren schrik, uw rijke velden
Met gouden korendosch bevracht.
‘k Bemin dat land, zoo veilig in de stroomen,
Door de Almagt zelv’ des hemels teêr behoed,
Die, om ‘t geweld der golven in te toornen,
Uw ziel doordrong met zulk een moed.
‘k Heb Zee 1 a n d lief, den grond, die mannen teelde,
Door ‘t wereldrond om trouw en deugd vermaard,
Die, waar de driekleur van zijn vanen speelde,
Den schrik verspreidden over de aard.
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Wie telt de daàn dier helden? wie de zanden
Der Noorderzee, waar ze op uw kusten breekt?
Wie roemt de deugd dier nederige landen,
Die zulk een reeks van eedlen kweekt?
God hoede u, make u groot, en sterk de banden,
Gestrikt om uw’ en Hollands dierbren grond I
En houd’ ze veilig in 0 ra n j es handen!
Zoo leve uw beider roem tot ‘s werelds jongsten stond.
Een g-ea’icjlf van een Hollnnder, dat voorkwam in
den Zeeuwsclzex VolksaZmanaR
van het jaar 1836.

M. A. v. R. v.

‘s-Gravenhage.

,,Oetal-raden”

D.

K.

(,,getalriede”).

Een nu wel onnoozel moetende schijnen spel, indertijd evenwel
de verwondering van gasten gaande makend. De lezer ziet dadelijk
straks bij het mededeelen wat de eenvoudige toedracht der zaak is,
vooral als hij een weinig aan algebra deed.
Nu, ‘t ging volgens een Friesch for m LI 1 i er, dat me wel moet
heugen, omdat het eenvoudig was en vaak aangehoord is. De
opgever spreekt eigenlijk alleen, de ander doet wat hem gelast
wordt en knikt ,,ja” telkens als hij aan ‘t verzoek voldeed. Daarom laat ik den opgever alleen spreken in geheel dezelfde Friesche
woorden van toen, en zet in het Nederlandsch den tekst of het
formulier daarnaast.
A spreekt dan, B hoort aan :
- Bitink ris in getal.
- B e d e n k ‘ereis e e n g e t a l .
(B. knikt.)
- N o c h s a f o l l e derbij!
- Nog zooveel erbij I
(ook wel: dûbelje itl) (B. kn.) i (ook wel: verdubbel het!)
- N o c h (tsien) derbij!
- N o g (tien) e r b ij !
(B. kn.)
- Middendoor1 (=door t w ree
- Middentrochl (B. kn)
deelen .)
- N o u s a f o l l e ô f d w a e n - N u z o o v e e l a f d o e n a 1s
je eerst hebt gedacht.
astû earst tocht hast.
(B. kn.)
- H â 1 d s t (fiif) o e r !
(Je) H o u d t (vijf) o v e r 1
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Men zou natuurlijk de bewerking veel langer kunnen maken en
is ho,egenaamd niet gebonden ti e n t o t h e t d u b b e l t e v o e g e n .
Elk ander getal is net eender met ti e n, wat dit aangaat. Om
d e s p a n n i n g t e grooter te maken kan men makkelijk uitbreiding
G. P.
aan het genoemde geven ! -

MEMORANDA.

Het landgoed Middelwijk in Averloo onder Diepenveen.
Uit oude stukken in mijn bezit blijkt o.a., dat dit landgoed uit
d e v r o e g e r ,,in den Ampte en Hove Colmschate” hofhorige Erven Groot en Klein Middelwijk benevens een gedeelte van een
voormalig Erve de Winkel bestaat en verder, dat het in de familie Bouwer, zich later geschreven hebbende van Marckel Bouwer,
is geweest. Uit het Markeboek van Borgele blijkt, dat G. en K.
Middelwijk elk voor ‘1s waere in die Marke gewaert waren. Den
16 Juni 1655 werd het Groot Middelwijk verkocht door Curatoren
in den boedel van Adriaen Gelinck en zijne huisvrouw en werd
Everhardt Bouwer 1. U. D. kooper. Den 2 0 Januari 1700 werd
een gedeelte van het Erve de Winkel door Otto Ernst van Hoevel Heer van ‘t Weseveld, en zijne echtgenoote Henriëtta Aleida
Doijs verkocht aan Everhardt’s zoon Antoni Bouwer, wien sedert
1714 ook het Klein Middelwijk behoorde, dat te voren aan
de Prioraet van Deventer had behoord, en daar hij sedert den
dood zijns vaders (1699) eigenaar van Groot Middelwijk was, kwam
hem thans het geheele landgoed Middelwijk toe. Na afsterven van
dezen Oud-Burgemeester Antoni Bouwer behoorde het aan diens
kleiczoon den Burgemeester Hendrik Frederik Bouwer en daarna
aan diens zoon mr. Arnold Henrick van Marsekel Bouwer, wiens
grootmoeder eene juffrouw van Marckel was. Volgens de ,,Geslachtkundige Aanteekeningen van mr. J. van Doorninck” was bovengemelde Antoni een zeer beroemd advocaat en een zijner zoons
was Arnold, gehuwd met Geertruid van Marckel en vader van
Hendrik Frederik, die insgelijks erfgenaam werd van Johanna Cathrina van Marckel -t 1760.
Onder meer goederen verkocht Arnold Hendrik den 2 September en 27 December 1814 het Middelwijk aan eene associatie,
die den 23 October 1812 te Deventer was opgericht en die door
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Commissarissen vertegenwoordigd werd, te weten door Abraham
Santbergen, mr. Adam van Doorninck en Herman van Loghem.
Deze associatie werd ontbonden en het Middelwijk verkocht den
26 April 1816 aan Hendrik Bussemaker, van wiens schoonzoon
Isak Bussemaker mijn vader het landgoed in 1855 kocht, waarop
een heerenhuis met ééne verdieping stond, dat hij liet afbreken.
Van dit huis is een sierlijk bewerkte glazen beker met deksel afkomstig, waarop het vroegere jagthuis is afgebeeld, dat twee verdiepingen had. Op dien beker vindt men boven het huis geschreven : ,,flet groeijen en bloeijen van Middelwijk.” Aan .den achterkant is het wapen van Bouwer aangebracht, zijnde een ovaal
schild waarin een klimmende leeuw met een ruiten schildje, waarop
een passer, tusschen de voorpoten. Daaronder staat het jaartal
1759 Boven het wapen treft men deze dichtregelen aan :
,,Hier vanght men haer met haer e n veeren ook met veeren,
IHet iacht spel is hier groot gepleeght bij al de Heeren,
Want z iaaghen of gij het weet? dikwijls vergeeten doet
Al ‘t gene dat een mens so swaar maakt van gemoet.”
Op den voet staat: Jacob Sang, inv: et Fee: Amsterdam 1759.
Bovengenoemde mr. A. H. van Marckel Bouwer woonde te Dev e n t e r o p d e n Brinck in het huis waar later de rechtbank was,
nu het Kantongerecht, en des zomers op het Joppe onder Gorssel, het Middelwijk had hij tot Jagthuis. Hij was gehuwd met eene
Baronesse van Heeckeren van Waliën, die na zijn dood (1S26)
‘s winters te ‘s Gravenhage verbleef en ‘s zomers te Zutphen. Zij
stierf in 1544. Haar echtgenoot was een zonderling man, die geen
orde op zijne zaken had, waardoor die landgoederen moesten verkocht worden. Bij de komst van Willem Ì in 18 13 was van
Marckel Bouwer onder de Notabelen opgeroepen (zooals men toen
nog meende een rijk man) om in de Kamer der Notabelen zitting
te nemen; in een almanak van dien tijd stond hij vermeld als
Baron van Marckel Bouwer, zooals hij zich zelf zeker had opgegeven.
Mr. R. J. W. F. VAN HOEVELL
sp. 0. 0.

Een zonderlinge titel voor de Biddagpredikatie van
16 Februari 1746 te Schijndel.
De dwaze liefhebberij van zonderlinge titels voor boeken te
plaatsen, behoort gelukkig tot het verledene.
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Van deze titels maakten vooral predikanten bij hunne werken
gebruik met het doel natuurlijk vele lezers te winnen.
Van vele lezers kwamen van zelf meer koopers voor die geschriften, zoodat de zonderlinge titel dienst doet als reclame.
Werkelijk is hij ook ,niet anders!
Waarom die groote omhaal van woorden bij vele dier als
met de haren er bij gesleepte titels, die het behandelde onderwerp
eer verduistert dan opheldert, bij andere een kernachtige beaardigheid, om niet te spreken van den
knoptheid of goedgeboxn
grappig scheldenden titel van menig pamflet - als het niet was
om de nieuwsgierigheid en daardoor de kooplust van het publiek
te prikkelen.
Wel is waar noemen vele predikanten dier dagen bij voorkeur
z i c h ,,Redienaar d e s W o o r d ? , maar dit heeft toch een edeler
beteekenis dan het spelen en kunsten maken met woorden.
Een bolleboos in dit gedoe was Petrus Grootveldt Franszoon,
predikant te Schijndel en Liempde. 1)
Hij kwam met een drietal titels voor den dag, waarvan zijne
tijdgenooten, anders gewend aan die geestelijke kwakzalverij, zeker nog opgezien hebben.
Of hij daarmede vele lezers en koopers voor zijne schriften gewonnen heeft, betwijfel ik, daar ze alle drie zeer weinig voorkomen.
Het zou te veel van het geduld der lezers en der plaatsruimte
van het tijdschrift gevraagd zijn, de drie titels hier af te schrijven. De zonderlingste van het drietal wil ik hun evenwel niet
onthouden als bewijs, dat ik niet te veel zei, toen ik het gelukkig achtte, dat de dwaze liefhebberij voor zonderlinge titels voor
goed verdwenen is.
Wij danken dit geschrift aan de biddagpredikatie door Grootveldt in den voormiddag van 16 Februari 1746 te Schijndel gehouden, welke hij in hetzelfde jaar bij den boekdrukker en boekverkooper Henricus van Irhoven te ‘s H e r t o g e n b o s c h t e r p e r s e
legde. 2)
1) Hij was aldaar predikant
een afmnderlijke kerkgemeente
kant WIS Maruitios GIYJI~I~.

van 1737 tot aan zijn dood in 1773. Schijndel werd toen
e n
Liempdebij Boxtcl gevoegd. Zijn opval,ger
als predi-
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De titel luidt woordelijk:
,,Boet-Trompet Van Getrouwe Voorgangeren in het Protestant
sche Zion, t e g e n , of in de uure der Verzoekinge Geblazen, en
Beantwoordt, zoo door Een opregt Duive-gekir Van ‘s Heeren
bedrukte
Gunstgenoten, of droefheidt der Hijligen, die na Godt
is, in de naarste raad-en-hopelooste omstandigheden van tijden
en zaken, onder een gevoelig en smertelijk beweenen van haar
Verval en Zonden, als der zelver oorzaken, als Wanhopig Beirengebrom Of een droefheidt na de Wereldt, van den bevenden
Huichelaar en verschrokken Zondaar, voor den Heere uitgestort.
Voorgesteldt en aan de Gemeente van Schijndel ter betragting
aangedrongen op den Algemeenen Dank-, Vast- en Bede-dag,
Den 1 6 van Sprokkelmaandt 1746. In eene Leer-Rede over Jes.
LIX : g , 1 0 , 11.”
Hij droeg dit geschrift op aan zijn oom Pieter Boellaard,
,,Heere der Heerlijkheidt Thuyl etc. etc. etc.”
Vreesde ik niet aanstoot te geven, dan zou ik een paar stukken der predikatie afschrijven, om te doen zien, op welke wonderlijke wijze hij het ,,opregt Duive-gekir” en ,,Wanhopig Beirengebrom” er door heen weet te vlechten.
Alleen veroorloof ik mij zijne woorden en gevoelens over zijne
protestantsche landgenooten en zijne gemeente over te nemen,
als eene bijdrage van den preektrant dier dagen.
,,Zien wij Nederlandts-naam-Christendom, zien wij deze gemeente,
waar in het niet een hair breedt beter, als elders, indien niet
erger toegaat, maar eens over: wat is al je uiterlijke Godtsdienst
(ik spreke van den grootsten hoop, en die uiterlijk nog iets vertonen) anders als schijn, lippenwerk, sleur, gewoonte, bedrog,
gevijnsheidt, huichelarije ? een hardt oordeel voorwaar! zo laten
velen zig voorstaan; men mag lijden, dat men die oordeele, die
Vijanden van allen Godtsdienst en openbare veragters van Godt
en zijn woordt zijn, die een openbaar schandelijk en ergelijk leven voeren, die’er zo velen in Landt en Kerke zijn, en dezelve
als overstroomdt hebben; gelijk die zeker haar eigen oordeel
medebrengen, en ontwistbaar de Achans en voorname beroerderen
van ons Israël zijn; maar menschen, die van een ander bestaan
zijn, hubsch en stil leven, van grove en ergelijke zonden zig
wagten, niemandt aanstoot geven, naarstig in ‘t Kerk gaan, zo in
‘t openbaar, als bijzonder Godtsdienstig in Psalmenzingen, Godt
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op gezette tijden te bidden etc., te veroordeelen, dat is ligtvaardig; van dezulken te derven denken, dat ze niet opregt voor Godt
zijn, dat ze daar niet mede volstaan konnen; onchristelijk en liefdeloos ; dat deze ook oorzaken van s‘ Landts plagen zijn zouden,
gruwelijk.
Verre van daar; dat is zo ligtvaardig, liefdeloos, nog gruwelijk niet eens; alzo je dog met alle die dingen voor den Duivel
kont varen.”
Van het vieren 1 nn .dcn Zondag zegt hij :
,,Hoe wijnig wordt ook die Geestelijke Eeuwige Sabbath, na
den aardt des N. T. in ware ruste gevierdt? het is als of het tot
onzen Sabbath niet hoorde van zonden en boze werken te vieren,
en met een H. Verlustiginge zig in den Heere te berusten, en in
die ruste zig te verkwikken; hoe wijnigen zijn ze, die in zodane
Sabbath behagen hebben ; in een Godtsdienst in geest en Waar
heidt, hebben de minsten vermaak; het blijkt dog, wanneer men
allen Godtsdienst van de meesten besluiten ziet binnen den Zondag, met bloot van lighaams arbijdt te rusten, en den openbaren
Godtsdienst na sleur en gewoonte eens, of tweemaal, dat anders
overtollig is, bij te wonen: terwijl men d’ overige dagen in rustloze zonden werken, zonder eenige Godtsdienst doorbrengdt : ja
d’ overige tijdt van dien dag zelfs, zo dra men maar buiten de
Kerke is, in vuige ledigheidt, vuile dertelheidt, en schandelijke
weilust besteedt, en ondertussen in de Kerke zelve niets verrigt
heeft, dat na eene Geestelijke Sabbath vieringe gelijkt: 0 herteloze Godtsdienst 1e n a n d e r e n o n d e r t u s s e n i n d e Werelt g e h e e l
verzopen, Vijanden van allen Godtsdienst zijnde, zelden of nimmer daar verschijnen, hatende zo, met de Godtzaligheidt, ook de
gedaante: en wanneer geschiedt er meer ijdelheidt, en zonden,
als op die dagen, binnen welke het Naam-Christendom
alle zijne
Sabbath vieringen en Godtsdienst oeffeningen bepaaldt? het is
als’ of het een dag was, den Duivel, en niet den Heere gewijdt:
dan zijn de herbergen, de huizen der ijdelheidt en de tenten der
godloosheidt het volste ; dan krielen de wegen van dronke
menschen, dan vindt men de geselschappen van speelders, lasteraars, dertele en onrijne menschen bij een; terwijl de opregte
in zijn Godtsdienst en H. Overdenkingen gestoordt wordt door
h e t getier der godlozen, door de vedel, door d’ Hoere liederen,
door ‘t vuile Herodias danssen; roepende stemmen, overal, waar
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het straffeloos geoogluikt, wordt, van het pligt-verzuim der Amptenaren, welke het zo duur aanbevolen is van wegens de H. Overheidt, op welkers godtvrugtig bevel wij dezen dag afzonderen, alle
onordelijkheidt met der daadt te doen ophouden: men zie nu
eens, of dit overeenkomt, met hetgeen de Heer van dit Volk
vraagdt.”
Voorwaar geen fraai tafereel van het kerkelijk leven omtrent
het midden der 18e eeuw in ons land!
Men doet verstandig echter alles maar niet voor goeden munt
aan te nemen, doch er op bedacht te zijn, dat bij deze zaken
bijna altijd, dikwijls zeer sterk overdreven wordt.
Rotterdam.

CH. C. V. VERREYT.

Hildebrandus Goffredus a Doengieterpo
was in ‘t eind van de XVe eeuw pastoor in Huizum bij Leeuwarden.
Hij werd geboren in S c h i n g e n in Menaldumadeel.
Patrem habuit Goffredum à doengieterpo eius pagi Primatem . . .
vertelt Suffridus Petrus, die ‘t weten kon. De vraag is: wat is
pagus doengieterp ? Donjeterp is een sate in Ferweradeel. Is ‘t
het Dongjum n. van Franeker?
B. H.
GESLACHT-

EN
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De oude Registers van den Burgerlijken Stand
der gemeente Nieuwer-Amstel.
Aangezien de lijst van de oude registers van den Burgerlijken
Stand der gemeente Nieuwer-Amstel, voorkomende in A. A.
Vorsterman van Oijen : D e o u d e K e r k r e g i s t e r s i n o n s
l a n d , ‘s-Gravenhage,
1892, 4 to, niet volledig is, meen ik goed
te doen, ten gerieve van heeren genealogen, hierna eene volledige
’ lijst van die registers te publiceeren, met aanduiding tevens van
de nummers, waaronder zij in het archief ten gemeentehuize te
Amstelveen, zijn te vinden.
Zooals bekend is, grenst Nieuwer-Amstel onmiddellijk aan Amsterdam, was daar vroeger zelfs een soort voorstad van. De registers van eerstgenoemde gemeente vormen dus dikwijls eene
welkome aanvulling op die van laatstgenoemde.
Amsterdam.

H. J. SCHARP.
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A.

Archiefnnonner.

D OOPBOEKEN.

153

1.

Doopboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, van 3 Februari 1704 tot en met 12 December
I 790, zonder klapper.

153

11.

Doopboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, v a n 30 Januari 1791 tot en met 16 Februari
1 8 1 2 , met klapper.

153

111.

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
B o v e n k e r k , v a n 31 M a a r t 1684 t o t e n m e t 4 M e i
1724, zonder klapper.

153

Iv.

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Bovenkerk, van 3 Januari 1744 tot en met 3 Maart
1788, zonder kiapper.

153

v.

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Bovenkerk en Amstelveen, van 14 Maart 1788 tot en
met 25 Augustus I 816, met klapper.

155

VIL

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Buitenveldert, van 2 Juli 1671 tot en met 12 Januari
I 700, zonder klapper.

153

VI

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Liuitenveldert, van 9 Januari 1700 tot en met 6 hlaart
1784, zonder klapper.

153

VIL

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Buitenvelder?, van 16 Maart 1784 tot en met 2g Januari 1812, met klapper.

153 VIlI.

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van de
Nes, van 25 Mei 1687 tot en met 23 Maart 1728,
zonder klapper.

153

Doopboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van de
Nes, van IO Mei 1728 tot en met I Maart 18 12, met
klapper, beginnende 1750.

1x.

B.
T

155

1.

ROUWBOEKEN.

1)

Trouwboek van het Rechthuis van Amstelveen, van

:) In het ltijksarchief te IJ:mrlem bevindt zich een register van huwelijksproclnmntiën,
over 1793-1811, in 2 deelen.
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Archiefnummer

3 Juni 1764 tot en met 3 I December I 804. De klapper bevindt zich in deel I 55 II.
155

11.

Trouwboek van het Rechthuis van Amstelveen, van
27 Januari 1805 tot en met 10 Maart 181 1 , met klap
per, óók over de jaren 1764 - 1804.

155

111.

Register van huwelijksaangiften van 29 Maart tot
en met 26 April 18 I 1, zonder klapper.

155

Iv.

Register van huwelijksaangiften van
met 27 December 181 1, zonder klapper.

155

v.

Trouwboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, van 26 Juli I6gg tot en met 17 December
1775, zonder klapper.

155

VI.

Trouwboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, van 7 Januari 1776 tot en met 16 Februari
1812, met klapper.

153

111.

Trouwboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Bovenkerk, van 7 Mei 1684 tot en met 21 Januari
1724, zonder klapper.

153

Iv.

Trouwboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Bovenkerk, van 18 Juni 1744 tot en met 22 Februari
1775, zonder klapper.

155

VII.

Trouwboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Buitenveldert, van 23 October 1672 tot en met 7 Juni
1698, zonder klapper.

155

VIII.

Register van het Middel van het trouwen, van 6 Mei
1757 tot en met 18 December 1766, zonder klapper.

155

1x.

I

Mei tot en

Register van het Middel van het trouwen, van 4 Januari
1788 tot en met 12 Juli 1 8 1 1 , zonder klapper.

155

x-

Register van het Middel van het trouwen, van 16 November 1788 tot en met 6 Mei 1803, zonder klapper.
(Blijkbaar een kladregister.)

159

1.

Huwelijksgebodenboek van Rietwijk e n Rietwijkeroord, van 1683-1698, zonder klapper.

159

11.

Register van het Middel van het trouwen, van Riet-
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wijk en Rietwijkeroord, van 30 December 1695 tot en
met zo Maart 181 1, zonder klapper. Bevat ook huwelijksafkondigingen 18 1 I .
C.
B EGRAAFBOEKEN.

15 5 VIL

155

x-

Register van ontvangen recht op het begraven, van
I Mei I 757 tot en met 2 I Januari I 767, zonder klapper.
Register van ontvangen recht op het begraven, van
16 Januari 1782 tot en met 4 Mei 1803, zonder klap-

per.
157

1.

‘57

11.

Register van ontvangen recht op het begraven, van
2 Januari 1783 tot en met 3 I Mei 1797, met klapper.

Register van ontvangen recht op het begraven, van
I Juni 1797 tot en met, 30 December 181 1, met klapper.

157

111.

Gravenregister van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, begonnen Mei 1759 De oudste aanteekening
is van 1661, de jongste van 1772.
Met klapper op de doopnamen !

157

Iv.

Begraafboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, v a n I Februari 1783 tot en met 28 Januari
1792, zonder klapper.

157

v.

Begraafboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, van 7 Februari I 792 tot en met 30 Mei 1804,
zonder klapper.

157

VI.

Begraafboek van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen van 4 Juni 1804 tot en met 29 Juni 1819, zonder
klapper.

153

111.

Begraafboek van de Roomsch-Katholieke Kerk van
Bovenkerk, van 2 Juni 1684 tot en met 27 October
1723, zonder klapper.

159

11.

Register van ontvangen recht op het begraven van
Rietwijk en Rietwijkeroord, van rg Februari 1698 t o t
en met 18 Februari I 805, zonder klapper.

160
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Aanteekeningen betreffende de familiën WORMER
en ROOTHOOFT te Purmerend.
,,In den Name des Heeren Amen.
1667.
17 Julij, Sondagh, sijn wij Jacob W o r me r, out sijnde 24 Jaren en 8 Maenden, en Stijntje R o o t h o o ft s, out sijnde zo Jaren en 411s Maent, te samen in den H. Houwelijcken Staat bevestigt binnen Purmereynde door David K n i b b e, Predicant aldaar.
1668.
18 May, V r i j d a g , ‘s middaags tusschen elf en twaelf uiren is
mijn Huysvrouw verlost van een Jongedochter en is op Pincxterd a g h g e d o o p t e n g e n a e m t Niesje, na haar grootmoeder; de gepeeters : Zck Jacob W o r m e r Voornoemt als vader, Dirck Pietersz.
R o o t h o o ft, grootvader en Pieter B 1 a u w voor de Heer en
Mr. Franco Ri c c en, Raatsheer in den Hoogen-Raden van
Hollant.
z Augustus, Donderdagh, ‘s middaghs tusschen elf en 1’2 uren
is ons dogter voorsz. in den Heere ontslapen, out sijnde IO weecken en 6 dage.
I 669.
30 Junij, S o n d a g , ‘s morgens is mijn huysvrouw verlost van een
Jonge soon en is genoempt na sijn grootvader Zaliger Claas, over
welcke t e n s e l v e n d a g e t e n d o o p e h e b b e n g e s t a e n : I c k J a c o b
W o r m e r voornoemt, Dirck Pietersz. R o o t h o o ft, grootvader
en grootmoeder Dieuwer Jans (Overtwater).
26 September, Donderdagh, ‘s morgens omtrent 7 uiren is ons
Soontje voornoemt in den Heere gerust, out wesende 12 weecken
en vier dagen.
1670.
2 Julij, ‘s avonts tusschen 8 en g uiren is Niesjen Gerrits, moeder van mijn Stijntje Root h o o ft s, huysvrouw van Dirck Pietersz.
R o o t h o o ft, Burgermeester en Raet des Stads Purmereynde, *)
aen een Hertsvangh in ruym een uire tijts in den Heere gerust,
out sijnde 61 Jaren, 8 Maenden mins 5 à 6 d a g e n .
7 Augusti, Donderdag, ‘s avonts omtrent 9 uiren is mijn Huysvrouw verlost van een jongedochter en is des Sondaghs daer aen
‘) Volgens de Jonge, Gesch. van het N ederl. Zeew ez CU, 2e d l . , b l z . 3 9
wilde de raadpensionaris Jan de IVitt dezen 1Jurgomecster,
in plaats van deo Initenant-ndmiranl Cornelis Tromp, in 1665 aan het hoofd onzer vloot plaatsen.
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ten doop gepresenteert, en genaempt Niesje naer haer grootmoeder zaliger. De gepeeters: Ick Jacob W o r m e r als vader, Dirck
Pietersz. R o o t h o o ft grootvader, Mr. Pieter Bordingh oom en
Geertje R o o t h o o f t s a l s P e e t .
1673.
30 April, Sondagsmiddaghs ten I uiren is mijn Huysvrouw
verlost van een Jongesoon en is ten selven dage genaempt Claas
nae sijn grootvader Zaliger, en is ten doop gepresenteert door
mijn Jacob Wormer als vader, Dirck Pietersz. Root h o o ft grr otvader en Dieuwer Jans Overtwater als grootmoeder.
5 J n n i j , Maendach, ‘s avonts omtrent 1 0 uiren i s o n s Niesje
voorsz. in den Heere gerust als sij out was 2 Jaren, g maenden
en 26 dagen.
1675.
I 8 Augustus. Sondagh, ‘s middags tusschen een en twee uiren
is mijn Huysvrouw verlost van een Soon en is genaempt Dirck
na sijn grootvader Dirck Pietersz. R o o t h o o ft, en is Dinsdagh
avont daer aen volgende ten doop gepresenteert door mijn Jacob
W o r m e r als vader en dito grootvader, en Geertje R o o t h o o ft s
als Peet.
16779
25 November, Donderdag, ‘s avonts regt voor vijf uiren is mijn
Huysvrouw haer zuster Geertje R o o t h o o ft s, na een sieckte
van elf dagen seer godsalich in den Heere ontslapen, als sij out
was 32 Jaren.
1678.
I Maert ‘s nagts ten half een uiren is mijn Huysvrouw verlost
van een Jongedogter en is den dito gedoopt, en genaempt Niesje
n a haer grootmoeder Zaliger Niesje Gerrits; de gepeeters : Ick
Jacob W o r m e r als vader, grootvader Dirck Pietersz. R o o t h o o ft
eu grootmoeder Dieuwer Ians (Overtwater).
1679.
21 October is Cosijn Jan 0 v e r t w a t e r in den Hee.re gerust,
out zijnde 40 Jaren.
1680.
17 Januarij is onse Nichte Lijsbet W o r m e r in den Heere
gerust, out sijnde 32 Jaren.
31 Maert, Sondagh, ‘s avonts omtrent 1 0 uiren is mijn Huy+
vrouw verlost van een soon en is Dingsdagh avont gedoopt, en
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genaempt Garbrant na sijn Oom Gerbrant W o r m er ; d e gepeeters : ‘t kints vader voornoemt, Gerbrant W or m er en grootmoeder Dieuwer Jans Overtwater.
30 Junij, Sondag, ‘s avonts voor elf uire is mijn Suster Hilgont
Dircks, na elf dage sieckte godt saligh in den Heere gerust, out
sijnde 48 Jaren 7 3/4 Maent.
5 December, Donderdag, is mijn Huysvrouws vader Dirck
Pietersz. Root h ooft, nadat hij maer een groot etmael sieck gelegen had, ‘s morgens ten half agt uiren in. den Heere gerust,
out sijnde 731/2 Iaer.
1681.
21 May, W o e n s d a g , ‘s morgens omtrent 8 uiren is mijn Huysvrouw Stijntje R o o t h o o ft s verlost van een dochter en des
anderen daegs inde kercke door Dominé Leydecker gedoopt, en
genaempt Geertje na mijn Huysvrouws Zuster Geertje Roothoofts
Zaliger ; de gepeters : ‘t kints vader en grootmoeder Dieuwer Jans
Overtwater.
1684.
22 May, M a a n d a g h , ‘s avonts omtrent 6 uiren is mijn Huysvrouw voors. verlost van een Soon en is 25 dito door Dominé
Lease gedoopt, en genaempt Pieter nae mijn huysvrouws grootvader Zaliger, broeder Zaliger en nae mijn oom Zaliger; de gepeters : ‘t kints vader en grootmoeder Dieuwer Jans Overtwater.
4 Junij, Sondag, s’ avonts omtrent 7 uiren is onse Pieter voornoemt in den Heere gerust, out sijnde 13 dage en een uir.
20 November, Maandag, ‘s avonts omtrent 8 uiren is mijn Oom
Gerbrant W o r m e r, na 8 dage siekte, in den Heere ontslapen,
out sijnde 66 Jaren.
I 2 December, Dingsdagh, ‘s morgens over een uiren is mijn
waerde moeder Dieuwer Jans Overtwater godsaligh in den Heere
gerust, na 4112 week sieckte, out sijnde 773j,1 Jaren.
1687.
14 November, Vrijdag, ‘s avonts ten 8 uiren is onse Gerbrant,
voorsz. in den Heere gerust, oud sijnde 7 Jaren, 7 maenden e n
14 dagen.
1689.
18 Julij, Maandag, ‘s middags omtrent 12 uiren is mijn Huysvrouw Stijntje Root h o o ft s verlost van een dochter en is den
19 dito van Dominé Lense gedoopt, en genaempt Dieuwertje na
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mijn moeder Zaliger Dieuwer Jans (Overtwater); de gepeeters :
I c k J a c o b W o r m e r a l s v a d e r e n Mevrouwe H e l e n a R i c c e n ,
Vrouwe van Stoetwegen, weduwe van de Heer Nicolaas Ham e 1,
in sijn leven Burgermeester en Raet des stads Uy.reght.
1697.
April is Hendrick M u n . n. i c k, oud 25 jaeren, 2 maenden
A”“.*d.
e n 20 dagen, met onse dochter Niesje Wormer, oud 19 jaeren
*
en z maenden, getrouwt door Do. Simon Le n s e.
28

1699.
Maart, Sondag, ‘s morgens ten vier ueren is onse dochter
voornoemt verlost van een jonge dochter, op den selven dagh
gedoopt en genaamt Eefje, na haar grootmoeder Saliger Eefje
Moen ; de gepeters: het kints-vader Hendrick M u n n i k , grootvader Jacob W o r m e r en Trijntje M o e n al;-%&%.
15

1702.
Augusti is Pieter van der Leij Adriaensz., oud 26 jaeren, met
o n s e d o c h t e r Geertje W o r m e r, o u d 21 jaeren, in den Egtenstaet verbonden door Do. Wesselius.
8 October is onse Soon Claes W o r m e r, oud 2g jaeren, met
Neeltje Ploegh, o u d rg jaeren (verjaert den 8 Junij), in den
H. huwelijken staet getreden en getrouwt door DO. Johannes Wesselius.
1703.
2
November, Vrijdagh, ‘s morgens ten ses ueren is onse dochter Geertje W o r m e r verlost van een jonge soon en Sondag
daer aen volgende gedoopt door Do. Isacus L e ij e n d e k k e r,
en genaemt Adriaen na sijn Grootvader Zaliger. De gepeters :
Pieter van der Leij Adriaensz, vader, Jacob W o r m e r grootvader, en Grietje van der Leij, Peet.
1704.
May, Pinxter-Maandagh, ‘s morgens ten half elf uren is onse dochter Neeltje Ploegh verlost van een jonge dochter en ‘s namiddags noch gedoopt door Do. Isacus Leijendekker, eu genaemt
Stijntje na mijn Huisvrouw Stijntje Roothooft. De gepeters : Claas
W o r m er vader, Jacob Wormer grootvader en Niesje Wormer,
Peet.
18 Augustij, sijnde Sondagh, ten drie ure is dit bovengeuoemde Stijntje Wormer in den Heere gerust, out sijnde twaelf weecke
en 6 dage.
I

2.
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6 Januarij, Vrijdag’s, morgen ten 8 uren is onse dochter Geertje Wormer verlost van een dochter, weeght IZ pond, en is Sond a g h d e n 18 dito door Dn. Lense gedoopt Stijntje naer mijn huysvrouw Stijntje, Roothooft; de gepeters: Pieter van der Leij vader,
Jacob W o r m e r grootvader en Niesje Wormer, Peet.
31 Augustij. Maendag , ‘s morgens tussrhen 7 en acht ure is
onse schoondochter Nee!tje Ploegh verlost van een jonge dochter
en Vrijdagh den 4 September gedoopt van Do. 1, e n s e n , genaemt Lijsbet naer haer grootmoeder; de gepeters: Claas W o rm e r vader, Jacob W o r m e r grootvader en grootmoeder Lijsbet
J ans.
1707.
23 October, Sondagh middag ten twaelf ure is onse dochter
Neeltje P 1 o e g h verlost van een Jonge Soon en is dien selven
dagh gedoopt, door Do. Hengstenberg, Jacob naer sijn grootvader. De gepeters: Claes W o r m e r vader, Jacob Wormer grootvader en grootmoeder Stijntje R o o t h o o ft.
1708.
rg Februarij is onse Soon Dotter Dirck Wormer getrouwt met
Juffrouwe Anna L e n s e, out sijnde Jaren, maanden, wed. van
Do. Harmanus vander V ij v e r, oud sijnde Jaren, maanden, door
de El*. van den Geregte, dewijl (hij) siek was. S’ naghts tusschen
d e n 2 5 eu 2 6 F e b r u a r i j is bovengenoemde onse Soon Dotter
Dirck W o r m e r inden Heere ontslapen, naar dat (hij) maar seven
dagen getrout is geweest.
rg Maart, Maandag, ‘s morgens omtrent ten tien uiren is mijn
beminde man Jacob Wormer, na eenige dagen siekte seer godsaligh, inden Heere ontslapen, ‘out sijnde 65 jaren 4 maanden.”
Bovenstaande aanteekeningen, bweschreven op twee bladen groot
folio papier, vermoedelijk afkomstig uit een familiebijbel, kocht
ik onlangs met eenige andere oude documenten. Deze aanteekening voor de genealogie nog van belang zijnde, dacht ik goed te
doen ze in dit tijdschrift te publiceeren.
Ch. C. V. VERREYT.
Rotterdam.

Menton,

de Blok van Ginderdeuren,
Boschaert, Kien.

In den zuidergang der Groote kerk te Alkmaar, ongeveer ach-
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ter den’ predikstoel, kunnen op een grafzerk met eenige moeite
alsnoch de volgende opschriften gelezen worden: Hier leyt begraven J v d i c k B 1 y e r s d r. van Amsterdam. is gervst den 2g
April A0 1582. - Noch leyt hier begraven Mr. Frans J ansz.
M e n t o n is gervst den 24 Maert AQ. 1615. - Noch leyt hier
begraven S v s a n n a Frans d o c h t e r sterf de 2 Ianvarivs
anno 1641. - H i e r l e y t b e g r a v e n L i j s b e t h F r a n s e n M e n t o n in den heere gervst op den vyfden Augusty AO. 1654.
Een schilder en zijn gezin zijn dus hier ter ruste gelegd. Veel
is van hem niet bekend. Zijn tijdgenoot, v a n M a n d er , hem
noemend onder de leerlingen van Frans F 1 o r i s, schrijft:
,,Frans Menton, van Alkmaar of aldaar noch woonachtig,
een verstandig man, een goed meester in de kunst, een bekwaam
teekenaar en plaatsnijder, en een ervaren portretschilder, die door
zijn goed onderwijs ook goede discipelen gemaakt heeft.” H o ub r a k e n verklaarde zijn geboortetijd niet te weten, maar noemde
zijn sterfdag, overeenkomstig de aanwijzing der grafstede, den 24
van Lentemaand 1615 [ J a c o b u s d e Jan g h, die eene nieuwe
uitgaaf van v. Mand e r s schildersboek met toevoegingen bezorgde, schreef ten onrechte den 24 van Louwmaand]. 1 m m e rz e e 1 doet hem geboren zijn te Alkmaar in I 550, maar toen
F r a n s J a n s z o o n in 1580 poorter van Alkmaar werd, noemde
hij zich schilder van Haarlem.
M e n t o n bezat een eigen graf; het was gedekt met een rooden
steen, gemerkt met een F en aaneengeschreven M en E. Toen
eene algeheele vernieuwing der zerken moest plaats hebben, kocht
zijne dochter L ij s b e t h den 5 Januari 1636 voor f 16 van kerkmeesters een blauwen, en zij zal dus wel de beide eerste opschriften hebben doen inbeitelen. Reeds 1 2 jaren te voren, bij eene
beschrijving van de gerechtigden tot de graven, had L ij s b e t h
aangifte gedaan voor zich zelve, hare zuster S u s a n n a en haar
broeder D a v i d. Laatstgenoemde heette zich niet Ment o n, maar
K i n n i s, bedoelende dus niet alleen de vertaling van m e n t on
in k i n, maar tevens zijn zoonschap met K i n s z o o n = K i nn e s = Kinnis, zooals Janszoon o o k Jannes e n Jannis
uitgesproken wordt. L ij s b e t h is gehuwd met C o r n e 1 i s Gerb r a n t s z., begraven den 21 Juni 1633.
Volgens het aanteekenboek der ontvangen grafrechten, is den
26 Mei 1606 nog een lid rran het gezin van Ment o n begraven ;
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voor zoover het weinige onduidelijke schrift zich laat verklaren,
schijnt het nog een dochter van den schilder te zijn geweest.
Blijkens eene kwitantie van den z Maart 1588 bezaten M e nt o n‘s kinderen eene lijfrente ten laste der stad, jaarlijks f 45 bedragende.
D a v i d s dochter J a c o m i n a, begraven 6 Mei 1668, huwde
met Jan Baptista de Blois van Ginderdeuren,
z o o n v a n Jasper B l o i s v a n T r e s l o n g , j- 1 6 5 0 , e n E l i sabeth van Ginderdeuren, t 1647.
Hun zoon, D a v i d d e B. v. G., begraven 18 Februari 1710,
trouwde den 7 November 1694 voor burgemeesteren en in de S.
Franciscuskerk (getuigen Jacob Torenburg en Catharina
P r a n g e r ) m e t E n g e l t j e Koerten, d e n 16 J a n u a r i 1719
te Egmond aan den Hoef plotseling overleden en den 23 d.a.v.
te Alkmaar begraven. Van hun zijn geboren 2 dochters, M a r i a
J a c o b a , g e d o o p t 2 0 S e p t e m b e r 1695, e n Susanna M a r i a ,
gedoopt 5 Juli 1697, in beide gevallen met genoemden T o r e nb u r g als doopheffer.
De jongste dochter huwde den 12 Juli 1716 kerkelijk (getuigen
Jan Boschaert en Matthias van Wijk) en 2 dagen later voor burgemeesteren met Jacob Bo S C h ae rt, te Schoten.
Zij overleed den 6 Januari 1729 en reeds den 4 September van
dat jaar hertrouwde hij met E 1 i s a b e t h H i 11 eg o n d a v a n
N a a r d e n , te Utrecht. Hij stierf den 30 April 1 7 5 0 . Uit zijn
eerste huwelijk zijn geboren :
C o l u m b a M a r i a , gedoopt 16, begraven 28 Mei 17 I 7.
23 September 1718.
M a r i a C o l u m b a , ,,
17~
>>
D a v i d W i l l e m J a c o b , ,,
23 April 1720, begraven gSept. 1723.
Angelica,
28 Januari 1722.
>
Geertruida
Tecla,
26 Juni 1723, begraven 8 Juni 1725.
5 Febr. 1726.
W i l l e m D a v i d , ,y
6 Sept. 1725,
J o h a n n e s B a p t i s t a , ,,
14 Januari, begracen 23 April 1727.
I Mei 1728.
G e e r t r u i d M a r i a , ,,
De oudste dochter van David, Maria Jacoba, huwde den
28 Maart 1713 voor burgemeesteren met J o ha n Ba r c h m a n
d e W a e l W u y t i e r s , van Utrecht. De man was rijk, maar
kreeg het te kwaad met het podagra en moest veel het bed
houden ; het huwelijk bleef kinderloos en liet aan geluk te wenschen over. In het voorjaar van 1721 verliet hij zijne vrouw en

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

167

trok hij naar zijne geboortestad, waar hij in 1723 overleed.
Maria J aco ba was intusschen bevriend geraakt met een officier, Johan Kien, den in 1697 1) geboren zoon van mr. Ni colaas K i e n , pensionaris van Alkmaar en rentmeester van de
Egmonden, Zijpe en Vroonlanden, en Margaretha Tromp;
en na het overlijden van haar man verzocht hij burgemeesteren
met haar binnen den verboden tijd te mogen huwen, op grond
dat zij reeds 21/z jaar als buiten huwelijk had geleefd. Zijn verzoek werd den g October toegestaan, den 24 volgde de eerste
huwelijks-afkondiging
en de voltrekking geschiedde buiten de
stad, vermoedelijk’in een der omliggende dorpen, zooals toen in
‘.
d e n gegoeden stand veel gebruikelijk was. Hoewel Ma r I a Ja c o b a roomsch was, werden de kinderen uit hun huwelijk 2) in
de gereformeerde kerk gedoopt, t w.:
den g April 1724 Nicolaas David, begraven 23 April 1724.
I Juni 1725.
I> 2 2 Maart 1725 David,
1,
9, II A p r i l 1 7 2 6 M a r g a r e t h a .
7 Febr. 1739.
>>
> II Maart 1728 Johan,
1
7
3
1
David.
>> 15
Maria” Jaco ba overleed den 9 Februari 1733. K i e n wist
zich te troosten, o. a. m e t M a r g a r e t h a Winder, d e j o n g e
vrouw van den schepen Lucas Knuyse, die den 21 Mei 1734,
hoewel zij 6 maanden zwanger was, haar man ontvluchtte (den
6 April I 737 zijn zij verzoend). K n u yse zich deswege ongunstig
over Kien uitgelaten hebbende, deed deze hem den 5 Juli bij
zich verzoeken ; in een afgesloten vertrek eischte hij herroeping
van het gezegde en het aangaan van een tweegevecht, op weigering waarvan hij hem een dracht zweepslagen toediende en
daarna onder groot betoon van beleefdheid weder uitliet. Schepenen namen deze bejegening van hun jongste medelid, al kon
deze geen getuigen bijbrengen, hoog op en gaven bevel tot aanhouding van Kien, die zich den II verwijderde, maar, na behoorlijke citatiën en niet-verschijning, den 23 December veroordeeld werd in de kosten en eene boete van f 3500, z13 voor den
hoofdofficier jhr. Joh a n v a n E g m o n d v a n d e N i j e n b u r g
en l/s voor de gereformeerde armen.
1) Het Biogr. Woordenboek van v. 13. Aa noemt als geboortedag den 11 Juni,
UKW de doop had mxlr; den 26 Mei plaats gehad.
2) Het tV o o r den b o e k kent hun 8 kinderen toe.
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Aan K i e n s bevordering in den krijgsdienst heeft dit gebeurde geen hinder toegebracht: hij werd in 1735 majoor, in
1743 kolonel-commandant van het regiment Sc h ai c k , in 1747
generaal-majoor.
In het register van B o s s c h a ’ s N e e r l a n d s
Heldendaden komt zijn naam niet voor. Hij overleed in Juni

1754.
Volgens overeenkomst der gerechtigden werden den 4 October
1709 Ment o n s graf, nr. I 10, overgedragen op de namen van
G e e r t u i d v a n d e n H a m , weduwe van Gaspar de Blois
v a n G i n d e r d e u r e n , e n d e heeren Reinier e n D a v i d d e
S w a e n , en de graven nrs. 58 en 59, mede in den zuidergang,
afkomstig van L i j s b e t h
Fransd., weduwe van Cornelis
G a r b r a n d s z . , waarin de gezinnen van David de 131 ois e n
Jacob
B o s c h a e r t , benevens de 2 oudste kinderen van Kien
waren begraven, op naam van D av i d de B 1 o i s v. G. ; in 1768
vervielen deze 3 graven aan de kerk, zeker omdat niemand er
zich om bekommerde en de jaarlijksche contributie voldeed.
Maria Jaco ba en haar zoontje Johan zijn ter ruste gelegd op
het koor, in nr. 184, door K i en , toen ritmeester in het regiment
carabiniers, na haar overlijden in 1733 gekocht.
C. W. HRUINVIS.

Afwijkende kleurenaanduiding in de Wapenkunde.
Ik wensch er de aandacht op te vestigen, dat Thomas de
Rouck i n z i j n ,,Den Nederlandschen Herauld ofte Tractaet van
W a p e n e n e n Politycken Adel”, uitg. bij Jan Janssen te Amsterd a m i n 1645, en wel op bl. 55 der Korte Beteekeninghe der
konstwoorden, achter in dat werk opgeeft als aanduiding van :
sa bl e (zwart). schuine strepen van rechts naar links en daarover
van links naar rechts ; az u r (blauw), schuine strepen van rechts
naar links en si n o p 1 e (groen), schuine strepen van links naar
rechts. Voor pou rp r e (purper) geeft hij geen aanduiding op,
Zooals bekend geven Menestrier (1691) en latere schrijvers,
ook Weleveld (1848), voor zwart , loodrechte strepen van boven
naar onder met dwarse er overheen ; voor blauw, dwarse strepen ; v o o r g r o e n , schuine van rechts naar links en voor p u rper schuine van links naar rechts.
Wat het orangée betreft, vind ik verschil van aanduiding
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in de ,,Cours abrégé de blason” (1824) par Joseph Martin, Dr. des
lettres pensionnaire de 1’Université en de ,,Eléments généraux du
blason” (I 862). Eerstgenoemde : schuine strepen van links naar
rechts met dwarse er overheen ; laatstgenoemde: schuine strepen
van links naar rechts met loodrechte van boven naar onder er
overheen.
Het sa n g u i ne heb ik alleen gevonden in de ,,Cours abrégé
de blason” voormeld en dit duidt het aan door schuine strepen van
links naar rechts Di: back meldt, dat deze oranje en bloedroode
kleuren er nog door de Engelschen werden bijgevoegd.
De werken van L. Geliot (Indice armorial, 1635), van P. Palliot, historiographe du roi et généalogiste des Etats de Bourgogne
t 1698 en van P. J. Spener, heraldicus en theoloog t 1765, h e b
ik niet kunnen raadplegen. -

De Ridderorde van Friesland of van de
Koninklijke Kroon.
Het was mij, en zeker ook anderen, niet bekend, dat er zulk
eene orde heeft bestaan, en daarom wi1 ik er hier melding van
maken. Ik trof die aan in de ,,Cours abrégé de blason (suivi
d’une notice détaillée sur les Ordres de Chevalerie)” Paris 1824,
waarin wordt gemeld, dat Karel de Groote die in 802 heeft ingesteld om de diensten te erkennen der Friezen in zijn oorlog
tegen de Saksen. Het was een orde ten gunste van diegenen
onder de Friezen, die gedurende vijf jaren dapper den Keizer en
K o n i n g o p h u n n e k o s t e n hadden gediend. De ridders droegen
e e n e o p e e n wit gewaad goudgestikte keizerskroon, waarbij als
lijfspreuk : corondabitur legitime certans.
Deze orde heeft niet lang bestaan.
Sp. o. 0. 17 Jan. 1913.
Nav. LXI, 527.

Mr. R. J. W. F. VAN HOEVELL.
-~-~~~~ .-

Wapen De Saint-Obin.

Een fout is geslopen in de (heraldische) wapenbeschrijving :
h e t 2de e n 3de k w a r t i e r zou z i j n : G e d w a r s b a l k t v a n z e v e n
s t u k k e n ; ,,gedwarsbalkt”
wordt volgens Rietstaps Handboek
echter, evenals de samenstellingen met schuinbalk en paal, alleen gebruikt voor een ondersch. met dwarsbalken, schuinbalken
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en palen bedekt schild ,,i n effen getal”. Hier zal de beschrijving dus moeten luiden: ,,van goud met drie rechterschuinbalken
van azuur (blauw)“.
D.
Nav. LXI, 537, LXII, 69.
Ruit- of ovaalvorm.
Ku@Y:

Dc Hcrddìck ia dc Bouwkunst.

In het belang van de beoefenaars van de Heraldiek in R’ederland, zie ik mij genoodzaakt ten sterkste tot voorzichtigheid aan
te sporen bij het gebruik van het werk van Kuyper: ,,De Heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken”, dat in een vorige
aflevering onder dit hoofd zeer werd aanbevolen. Voornamelijk
heb ik hier het oog op de heraldische terminologie, die wemelt
van germanismen, (terwijl wij toch een eigen kunsttaal rijk
zijn), geen wonder echter als men weet, dat een groot deel van
het boek aan een Duitsch werk ontleend is. Dit is o. a. aangetoond in het maandblad van het Geneal. Herald. Genootsch. ,,De
Ned. Leeuw”, gelijk gedeeltelijk in de Nav. meegedeeld. Men
gebruike liever het standaardwerk, dat helaas zeldzaam (en duur)
is geworden van J. H. Rietstap, Handboek der Wapenkunde (Gouda
1857), of van H. J. Junius, Heraldiek (A’dam 1894, le druk; er
b e s t a a t e e n tweede druk) of van Mr. L. van den Bergh, Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde (‘s Grav. 1851). 1)
Over het onderwerp zelf wordt hieronder de meening van
eenige schrijvers gegeven :
R i e t s t a p , H a n d b o e k , b l . 81:
,,Otschoon door de heraldieke regelen het gebruik van het
ruitschild aan de gehuwde vrouwen en weduwen niet outzegd is,
bedienen deze zich meerendeels van een ovaal schild, ‘t geen
de eerstgenoemden (heraldisch) links’) naast het wapen harer echtgenooten plaatsen ; (en eeo noot) desniettemin kiezen de gehuwde
vrouwen dikwijls een gewoon- en de weduwen een ruitschild.”
J . H . J u n i u s b l . 3 2 . ,,Reeds de Romeinen beelden vrouwen
met spoel of haspel in de hand af en ook de herauten der mid-
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deleeuwen beschouwden den vorm van dit embleem der vrouwen.
deugd, n.1. den ruitvorm als den meest gepasten vorm. Vrouwenwapens worden altijd, onder welke omstandigheden ook, in den
met uitzondering alleen van regeerende
ruitvorm
afgebeeld,
vorstinnen en van die vrouwen, die, zooals Jeanne d’Arc, h a a r
wapen zelf door wapenfeiten verwierven.
Een andere vaak gebruikte, maar niet aanbevelenswaardige
vorm is de ovale, bijzonder voor geestelijken en voor gehuwde
vrouwen.”
B e r n d 1) schijnt den ovaalvorm over het hoofd te hebben gezien als vrouwenschild, ten opzichte van die vraag zegt hij:
bl. 33: ,,Fiir die Wappen der Frauen dienten anfangs Schilde
von denselben Formen wie für die der Männer, wie man auch
iiberall in Siegelwerken sehen kann, und die rautenförmigen
kamen erst später in Gebrauch, jedoch weder überall n o c h ausschlieszlich, indem auch Wappen der Männer in Rautenschilden
vorkommen.
,,Unnützer Weise ware Geliot und de la Colombière von einer,
und Campanile mit Andern v o n anderer Seite, nach de Aviles
(2.87) darüber verschiedener Meinung, ob alle Frauen oder n u r
Jungfrauen Rautenschilde haben sollten?”

Grafmonument

Albemarle,

Warnsveld.

In H. W. Heuvel, Geschiedenis van het land van Berkel e n
Schipbeek (J. H. Scheen, Lochem 1903) vindt men op pag. rg7,
waar sprake is van de Voorst en Albemarle (+ 1720): ,,Toen
voor eenige jaren een paar Eogelsche Heeren na.ar Warnsveld
kwamen, om de tombe van Albemarle te zien, vonden ze die niet
meer, Ze was bij de vernieuwing der Kerk in 1824 weggeruimd.”
Mij dunkt, dat van die ,,wegruiming” toch wel een spoor moet
zijn te vinden .in de kerkelijke rekeningen. Misschien ook wel in
een courant van dien tijd.
Wie onzer Geldersche Navorschers wil dit onderzoeken en in
dit tijdschrift het resultaat van zijn nasporingen te boek stellen?
M. G. W.
1) D i e Hauptstiicke
d e r Wappenwissensehaft
missenschaft.. . n.s.w. Bonn, 1849.

. . U.S.W.

11. Die allgemeine

Wappen-

ONDER

DE

STUDEERLAMP.

The land of the New Guinea Pygmies
an account of the story of a pioneer journey of exploration
into the heart of New Guinea,
by Captain C. G. Rawling, C. 1. E., F. R. G. S.
(met 48 platen en een kaart.)
London. - Seeley. Service & Co. Limited. - 1913.
,,VictorY may be inconstant to our arms. 13ut there
are triumphs which are followed by n o reverse. There
is an empire esemt froni al1 natura1 causes of deca?.
Tliose triuml)hs a r e tlie pacific triumplis o f reason
over barbarism.”
(Macaulay,
Speeches.)
Veel kunnen wij Nederlanders van de Engelschen leeren, in
veel dingen kunnen zij ons tot voorbeeld strekken, maar vooral
wat betreft hun energie, hun onderzoekingslust, de ontzagwekkende groote diensten, die zij der wetenschap bewijzen.
Het mag toch van belang heeten, dat een belangrijk deel van
Nederlandsch Guinea door ren Engelschman is onderzocht en dat
de resultaten daarvan in een Engelsch boekwerk zijn neergelegd,
dat in Engeland is uitgegeven en daar aftrek vindt; het doet wel
even pijnlijk aan, dat de schrijver Rawling geen Nederlander is
en dat de Nederlandsche regeering hier niet beschermend achter
staat, maar dan moeten we toch het kloeke werk neutraal bekijken en dan moet het ons van het hart, dat is &-gelgh werk.
Zooals het daar voor ons ligt in zijn typisch Engelschen rooden
band met als eenige titelversiering in goud een vrouw, die bezig
is hout te hakken met een steenen bijl, talrijke keurige illustraties
en groote kaart achterin, maakt het een soliden indruk en die
wordt bij het lezen niet verzwakt; het handelt, zooals de titel
aanduidt over een onderzoekingstocht op Nederlandsch Guinea
en wel in een gebied nog weinig of nooit door ‘n Europeaan betreden, de beschrijving van de landstreken en rassen is uiterst
minutieus, het is een doordringen van het menschelijk vernuft,
het banen van een weg voor de beschaving in de onbeschaafde
streken van de natuurmenschen en dit streven moet waardeering
vinden.
Met tal van moeielijkheden heeft de schrijver te kampen gehad,
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maar hij heeft overwonnen en dit kan ons in Nederland als koI. loniseerende mogendheid en nog wel in eigen kolonie niet onverschillig zijn ; wanneer het geldt Noord- of Zuidpool-ontdekkingen, het in-bezit-nemen van onvruchtbare ijsvelden, kan dat interesse wekken ook natuurlijk omdat hiermede de wetenschap verrijkt wordt, maar meer nog moet dit geval zijn met ons eigen
levend, bevolkt en vruchtbaar Nederlandsch Guinea, dat we nog
zoo weinig kennen, ook een reden om voor bovenstaand werk
meer dan gewone belangstelling te voelen - het is het waard en bevat in zijn 360 pagina’s veel wetenswaardigs. Speciaal van
de inboorlingen is veel studie gemaakt, hoe treffen de vaak
schrandere koppen, die wij er afgebeeld vinden, de familie-groep
op pag. 56, een inlandsche schoone op pag. 64, ook volgens onze
begrippen niet leelijk, de typische weduwe, de getatoeëerde vrouw,
een opperhoofd, de ,,padvinders”-groep, en verder de belangwekkende afbeeldingen van de kano’s, de dorpen, de wouden, de pogingen om vuur te maken, de feestvieringen, enz. enz., het is alles met zorg gekozen en de beschrijving treffend van eenvoud en
leering.
W e willerl over het boek niet meer zeggen dan dit : h et
moet gelezen worden door ieder Nederlander
d i e v o e l t v o o r z i j n land en zijn koloniën, en behoort weldra in het Nederlandsch te worden vertaald, opdat het
\alle ouder het bereik van meerderen, dat zal dan een begin van
triomf zijn van beschaving, door Nederlanders daar te brengen, op
barbarisme, intusschen den Engelschen uitgevers de eer voor hetgeen zij door dit boek daartoe bijdragen.

Italy in the thirteenth century
by Henry Dwight Sedgwick,
a short history of politics, religion literature and art in the times
of Innocent Hl. St. Francis, Niccola Pisano Giotto and Dante
( 2 deelen)
London. - Constable & Co. Limited. - 1913.
Erncst Renan heeft gelijk als hij de 13e eeuw noemt ,,le p l u s
grand siècle du moyen âge” en John Fiske eveneens als hij haar
betitelt met ,,the glorieus century”, en de schrijver van bovengenoemd werk zegt, ‘dat in dien tijd is ,,the sun high in heaven,
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the days work has begun” en dit blijke voornamelijk in het cultuurland Italië uit dien tijd, want al kan Frankrijk bogen op zijn
prachtcathedraals
en universiteit, Spanje op zijn Moorschen stijl,
Duitschland op zijn hanzesteden en Engeland op zijn Magna
Charta, Italië, het land van Thomas Aquino, Innocentius 111,
Dante enz. biedt meer verscheidenheid van cultuur dan alle andere te zamen, en daarom heeft een speciaal werk op dit gebied
alle reden van bestaan.
We vinden in Sedgwick’s boek een grondige behandeling van de
hoofdpersonen, gebeurtenissen en toestanden uit dien tijd en wel
van nieuwerwetsch standpunt bekeken, het boek is ,,bij”, dat blijkt
ook uit de wijze van illustreeren en de keuze der platen.
Ook voor den opzet van het werk niets dan lof: eerst de inleiders van de roemrijke eeuw: Jnnocentius 111, Joachim de profeet en de pauselijke invloed, keizer Frederik 11 en vervolgens de
poëzie, Bologna, haar school en professoren, de schilder- en
bouwkunst, Innocentius IV, de Franciscanen, de leerlingen van
Joachim en de stedeninvloed; het tweede deel gaat voort met de
bloeiende poëzie, Venetië, de Fransche overheersching (I 261-66),
Karel den Veroveraar, den tijd van Gregorius X tot Nicolaas 111
(12721280) en dan weer tot Bonifacius VIII (1295). Stelselmatig
volgt dan het geestelijk leven (Thomas Aquino), de geschiedenis
van Lombardije, Romagna en Piemont in de 2de helft der r2e
eeuw, het allerbelangrijkste hoofdstuk over de zeden en gewoonten, de beeldhouwkunst etc. en ten slotte een nauwkeurige tijdtafel, een uitvoerige bibliografie en een index.
Het is prettig van stijl en toch echt wetenschappelijk geschreven, zoodat het behalve als studiewerk ook voor gewone ontwikkelingslectuur kan dienen en daartoe dragen de mooi afgewerkte
platen niet weinig bij : we willen hiervan slechts noemen : de
photogravure : den Dante-kop voorstellend, het beeld van Gregorius 1X, d e cathedraal t e Modena, San Lorenzo, de kerk van
St. Antonio te Padua, de afbeelding van Bonifacius VIII, Karel
v a n Anjou, de slaaf, het spreekgestoelte te Pisa enz., ook de
nauwkeurige kaart van Italië uit dien tijd dient vermeld, kortom
dit boek mag er zijn, en maakt in onzen tijd van ,,speciaalstudie”
een uitstekend figuur. ,,In every great epoch there is some one
i d e a at work, which is more powerful than any other and which
shapes the events of the time and determines their ultimate issue”,
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heeft Buckle gezegd in zijn ,,History of Civilisation’ , zoo in eenig
opzicht, is dat in de 13de eeuw bewaarheid en dat is wel de idee
der grootscheid die overheerscht ; we mogen Sedgwick dankbaar
zijn dit in voldoende mate te hebben doen uitkomen in zijn werk,
dat alle aanbeveling verdient en ook in ons land moet gelezen
en begrepen worden.
The English scene in the eighteenth century,
by E. S. Roscoe (illustrated)
London. - Constable & Company Limited. - 19 12.
Een aardigen kijk krijgen we op het maatschappelijk en huiselijk leven in Engeland in de I8de eeuw door Roscoe’s werk; in
de hoogste mate boeiend weet de schr. de tooneeltjes weer te
geven uit dien tijd en ons de toestanden helder voor te stellen.
Het leven in de Engelsche hoofdstad, de beschrijving van den
adel, den middenstand, de geletterde wereld, de geestelijkheid en
den boerenstand is belangwekkend te noemen en de plaatjes, die
er bij gegeven worden, ,,doen” het goed.
Vooral interessant zijn de z.g. theatertuinen of tooneel in de
openlucht, de hanengevechten, de theetuintooneeltjes, de genietingen van ,,Bath” en verder verschillende portretten als van Richard Nash, Fielding, Pope, John Wesley, e. a.
De uitgave van het boek is degelijk en goed verzorgd en al
weder moeten we zeggen: wanneer krijgen we in Nederland eens
zo0 iets? onze rijke Hollandsche pamflettenverzameling leent zich
zoo uitstekend daarvoor.
The passing of the Turkish Empire in Europe
bij Captain B. Granville Baker,
(met 33 platen en een kaart.)
London. -- Seeley, Service and Co. Limited. 1913.
,,Calamity ma‘ kJe inflicted hy others, hut no people
can hc degrsded
except by their own acts.”
(Buckle, History of civilisation.)
Het Turksche regime heeft zich overleefd, zijn eigen gedesorganiseerd bestuur heeft het te gronde gericht, cie zieke man is
stervende ; de verbonden Balkanstaten hebben het de genadeslagen
toegebracht en terwijl in den Balkan nog alles overhoop ligt, is
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Granville Baker bezig den toestand daar te schetsen en zijn verwachtingen uit te spreken voor de toekomst in zijn zeer lezenswaardig werk hierboven genoemd.
De schrijver, die de dingen van Engelsch standpunt bekijkt,
is niet zonder bezorgdheid voor de toekomst eu kan de werkeloosheid van zijn vaderland te dien opzichte niet goedkeuren;
vaouit Constantinopel, waarheen een niet te verbergen sympathie voor de Turken hem dreef, schrijft hij zijn indrukken en
laat ook de historie der Balkanstaten de revue passeeren, in verband met de plaatsen, paleizen, moskeeën enz., die hij bezocht.
Voorin bevindt zich een kaart, waarop in teekens aangegeven
de veroveringen op het voormalig Turksch gebied, ‘t lijkt een
ironie als men dit resultaat vergelijkt bij hetgeen de overwiunende staten oorspronkelijk van de Porte eischten, maar desniettemin is het waarheid - een ommekeer in de wereldgeschiedenis.
Bijzonder aardig zijn de talrijke kiekjes en teekeningen die het
boek opluisteren.
Ook aan de volkslegende en folklore is een plaatje gewijd kortom het geheel geeft een degelijken blik op het leven en de
volken van den ruwen Balkan en zijn geschiedenis. Het is een
nuttig boek.

Onze tooneelspelers.
Portretten en biografieën (zde druk).
Rotterdam. - Nijgh en Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij. 1
Dit aardige boekje bevat een korte levensbeschrijving der voornaamste Nederlandsche tooneelspelers met hunne portretten, sommige in ,,burger” anderen in ,,rol”, die geregeld optreden. Alle
gegevens zijn up to date bijgewerkt, zoodat het een waardige plaats
inneemt naast de zuster-uitgave : ,,Onze Musici”, ,,Afgevaardigden”
e n ,,Ministers”, en wel hetzelfde goede onthaal in beschaafde kringen zal vinden.
Het is gedrukt op mooi glanzend papier in duidelijke letter
en de portretten komen helder uit.
Men wil toch in den schouwburg genietende van het Nederlandsch
artisten-talent toch ook wel eens iets naders weten van de optredenden en daarvoor is het boekje bij uitstek geschikt.
G . F.

KRIJGSGESCHIEDENIS.

enige bladzijden uit de Nederl. Indische
Krijgsgeschiedenis
1820-1840
u i t d e ,,mémoires”

van

F. C. GILLY DE MONTELA, Gep. Majoor 0. 1. Leger,
door
A. S. H. BOOMS,

Gep.

Luit. Kol. 0. 1. Leger.

(Voovt2etti3zg

van Nav. LXII, 97).

Onder de verlorenen betreur ik zeer den Ze Luitenant der infanterie
van Vierssen, den Luitenant der artillerie van der Molen,
den Chirurgijn der 3e klasse d e P o r r e en den Raden Tja kr a
Winatta, Patih van Brebes, zoon van den Regent van Tagal.
Niet durvende hopen, dat, bij de verraderlijke handeling der Dessa’s,
veel kan behouden zijn is mijn verlies ten naastenbij als volgt:
5 Europeanen, 6 Amboinezen, 40 Sumanappers.
70 à 80 Tagalezen.
30 Pradjoerih v a n K a r t a N e g a r a .
1 Huzaar en 2 Djayang Bekara.
2 E én p onder s met bespanning, munitie en bedienhg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik hoop op spoedige en krachtdadige maatregelen van den Kolonel
Cleerens; de gisteren naar mijne gissing ruim 2000 man sterke
Ik eindig deze,
vijand, zal onder deze bevolking spoedig zeer toenemen.
met de verzekering, dat mijne brave Sumanappers en Tagalezen
met roem gevallen zijn *) en dat des vijands verlies zeer aanmerkelijk
is geweest.
De majoor, kommandant der mobiele
colonne No. 8.
(w. g.) Buschkens.
H e t w a s d e j e u g d i g e Sentot, ( P r a w i r o D i r d j o , ) d e b e kwaamste en moedigste onzer tegenstanders, die onze troepen die
geduchte nederlaag berokkende; die zoo slim was om den m aj o o r
Busc h kens naar het terrein te lokken waai hij alles voor den
s t r i j d h a d g e r e e d g e m a a k t , e n d i e o p h e t jz&te oogenbU zijne
garde, de Pin i 1 ik s, (zie opgave hiervóór) in den strijd bracht;
l) Het 6eurden gedeelle van den troep, waaronder 59 huzaren van de z e s t i g, kwam
met den bevelhebber heelhuids terug, t e r w i j l d e a n d e r e n m e t r o e m v i e l e n .
19x3
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d e mnl>or R u s c h k e n s d e n v i j a n d m i n d e r w a a r d i g a c h t e n d e ,
liet zich lokken naar Korio en streed zonder reserve.
D e n 7”” O c t o b e r 1 8 2 8 w i s t B u s c h k e n s b i j KedoongT awa n g die nederlaag te wreken op Sen t o t en hem te verslaan, w a a r b i j w e d e r G i l l y m e t z i j n e j a g e r s z i c h o n d e r scheidde,
Dit verhaal volgt later naar tijdsorde.

C.

Het

gevecht

en

terugtocht van
1826.

Bantoel-Karang.

4 Augustus

Verzameling officiëele
rapporten, van Kolonel Nahuijs
2e deel bladz. 176 en volgende.
D e o o r l o g o p J a v a , d o o r A . W . P . W e i t z e l l e d e e l blatlz.
352 en volgende.
Pastes m i l i t a i r e s , v a n A . J . A . Gerlach biadz. 3 9 6 .
Mémoires de la guerre de Java, van F. V. A. de Stuers
pag. 76 (tocht naar Kalassan, doch uiterst kort).
N. B. In zooverre het voor goed begrip noodig is,
wordt het officieele rapport gevolgd.
Rapport

ean den M a j o o r L e B r o n d e V e x e l a a a n
Generaal Majoor van Geen, geschreven te Rodj o
Koesoemo den 4~ Augustus 1826.
den

ingevolge U Hoog Edelgestrenges bevel, ben ik dezen morgen met
het krieken van den dag opgebroken met mijne colonne, en die van
den Majoor S o 11 e w y n , ten einde eene verkenning te maken naar Bant o 1.
. . . . . . Tot op omtrent een paal van Bant 01 gekomen zijnde,
zonder beletsel, trof ik aldaar den vijand in twee troepen, ieder van
ongeveer 400 man, verdeeld, de eene op den grooten weg van Jok so
n a a r S e l a r o n g . en de andere regts van denzelven. De Majoor
S o 11 e w ij n marcheerde met zijne colonne op de troep, welke regts
van den grooten weg stond, en ik marcheerde op de andere aan.
Alvorens van elkander te scheiden, sprak ik af met den Mujoor So llew i j n , om ons weder te vereenigen adter Bant o 1 te Bant o 1 k ar o n.
De Majoor Sol 1 e w ij n manouvreerde zoo doelmatig, dat hij . . . .
b”qna zonder moeite te Bant o 1 k ar o u aankwam; maar daar ter plaatse
werd zijne positie zeer netelig, hebbende aóór zich den vijand welke
hij verdreef, en krijgende achter zich den vijand, welke voor mij vlugtte,
zoodanig, dat hij in een oogenblik geheel door vianden omairlgeld wad.
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Maar daar ik den vijand op de hielen volgde, kwam ik ten gepasten
tijde met mijne colonne aan om hem te ohtzetten . . . . . . . .
. . . . . . . Gebrek aan ammunitie en de vijand zich
aan alle zijden retirerende, deden mij den terugtogt aannemen.
Zoodra de vijand mijne retireerende beweging gewaar werd, kwam hij
van alle zijden weder opzetten, en van Bant 01 tot Krapiak was Ret
een aanhoudend gevecht, zoowel achter, op de beide janken, als aan
het h o o fd der kolonnes.
Ten einde de retraite te dekken, versterkte ik den linkervleugel met
twee pelotons Europezen, onder de bevelen van den kapitein D u d z e 1 e
en Luitenant de Langle; ook stelde ik daarbij mijne 2 tweeponders,
onder de bevelen van den kapitein R y n b e n de en de Luitenant Arn 01 d. BG elke deata begon een nieuw gevecht, en mijn achterwacht van
Europezen was genoodzaakt, dem viand met de bajonet verscheiden malen
terug te drgven.
A 11 e mgne infanterie-patyonen, als ook die der reserve,
verschoten zijnde, moest ik de geweren met kavablerie-patronen doen
laden ; ook was a 1 mijne artillerie-minzctie verschoten.
De Luitenant Bi ss c h off, wiens gehouden gedrag niet genoeg geprezen kan worden, deed nog een paar charges met zooveel succes, dat
den vijand bij Krap ia k den lust verging om verder te volgen ; van
daar ben ik rustig in mijne positie teruggekeerd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de majoor komm,andant
(w. g . ) J . E. L e B r o n d e V e x e l a .
Het gevecht duurde van ~11~ uur des mo~gem tot 4 uren in
den ~~a~&Vag.
LI)e vijand werd aangemoedigd door de tegenwoordigheid van Diep o Ne go ro; de totale sterkte des vijands
was 6000 à 7000 man, waaronder eez groot gedeelte met schietgeweren.
Gelukkig voor den troep dat de vijand verder van de vervolging afzag, daar anders het gemis aan munitie, zoo voor izfanterie als artzUerie,
noodlottig had kunnen worden.
Deze gelegenheid wordt benut om eenige namen te noemen van hen
die zich dien dag bijzonder onderscheidden, en waaronder eenige voortkomen die beroemd zijn in de Indische krigageRchiede&.
De majoor S 011 e wij n en de Inlandsche majoor K a m s a, de kapiteins
d’J4rembauld de Dudzele en van Ingen, de Luitenants Roeps,
Poland 1) en Rö del, de Sergeant majoor B 01 and; de Sergeanten
‘) R o e
bekende
zag.
Van
Krijgsroem

p s die gedurende dezen oorlog en ook later zooveel
heldendaden deed, en de
T o o n t j e Poland, van wiens leven eene afzonderlijke beschrijving het licht
beide worden bloedige heldenfeiten vermeld in schrijvers werk mïVeevLzndscA
i n hulinde t.
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Natal, L e e n k n e c h t , H o o g e n h u i z e n e n G o s e k l o o t , b e n e v e n s
d e n Hankeur N i e u w m a n , a l l e n d e r .l~zfar&rie. D e k a p i t e i n Rijnbende; de Luitenants Smidt en Arnold; de Sergeant Rijnhart
en de korporaal van den trein Ri k kers (of Rek kers) allen der
Artillerie.
De wachtmeester Ral oe en den korporaal Sm o d j ie der
De
Djajany-Sekars onder den bovengenoemde Luitenant R i s s c h o ff.
Luitenants Jienlaga (of Jgnlaga) en de Puit der Sumanapechelansiers. Zoomede de Luitenant 1Me j a n, fungerend adjudant ran den majoor
Sollewijn.
D. N e d e r l a a g b i j K e d j i w a n g , ( K e t j i w a n o f K a d j i w a n ) .
9 Augustus 1826.
Verzameling of ‘iciëele Rapporten, van kolonel Nahuijs
2e deel, bladz. 198 en volgende.
De oorlog op Java, van A. W. P. Weitzel le deel, bladz. 357
en volgende.
Fastes Militaires van A. J. A. Gerlacb bladz. 397.
Memoires de la guerre de Java van F. V. A. de Steurs
bladz. 77.

D e n 8~71 Aups~us h a d d e n L e B r o n d e V e x e l a e n Sollew i j n d e n v i j a n d g e s l a g e n b i j K a l a s s a n g e n r\Tjamplong, d o c h
reeds den volgenden dag had de ongelukkige nederlaag een vlucht
plaats te Kedjilvang.
N.B. Hierbij wordt het verhaal gevolgd opgenomen
i n h e t s p e c i a l e r a p p o r t v a n d e n GnlernnZ wzajooy v a n
Geen, aangevuld door de beschrijving uit andere werken.

Rupport van den Generaal majoor van Geen aan z+e
ISxcellentie den Luitenant Generaal, geschreven te Dj o cjokarta den 12dea Augustus 1826.
Als een vervolg van het rapport over de bewegingen der kolonne,
van den 7ea dezer, heb ik de eer Uwe Excellentie verder te berichten.
(Volgt het ver/taaZ van /Iet gEvec&
JampLoo7zg) op 8 Augz~st~s
1826
. . . . . . . . . . . . .
lIen g’:ll dezer werd de Majoor S

b@
.
.
o

KaZassan
. . . .
. . . .
11 ewij n

ex Njnmplong (of
. . . . . . .
. . . . . .
met een kolonne
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van 100 man gcregrlde Infanterie, 2 0 0 m a n &Inlzgko-Ncgorosckr
infanterie, 50 ATadurcesc/ze
piekeniers en een aantal hoofden van
Mangko Negoro met hun gevolg (volgens Weitzel 500 man
Bar i ss a n), I tweeponder, 2 handmortiers en de Djnjang-Sekars
op eene verkenning]) naar Kitjewan g e z o n d e n .
De kolonne marcheerde over Passar Pet é en kwam van
K e t j i w an zonder iets vijandigs te hebben ontmoet . . . . .
Een man in Kitje wan opgevangen, verhaalde, dat Dip o Neg or o
zich met eene geringe magt in eene Dessa, eenc halve paal verder ophield 2); op dit berigt stelde genoemde majoor zijne magt derwaarts in
marsch , geleid door den persoon, die hem hetzelve had gegeven.
Van deze Dessa komende, stootte men eensklaps op den aldaar verzamelden vijand, naar gissing 3000 man sterk. Tusschen de onzen en
den vijand was een diep doch smal ravijn, voor hetwelk de troepen
deploijeerden en het gevecht met een hevig twee gelederen en kanonvuur begon. Dit werd door den vijand levendig beantwoord, maar
eindelijk werd hij gedwongen achteruit te trekken; de Majoor trok toen
onder bescherming van zijn geschut, met de kolonne het raviju over,
welk geschut, uit hoofde der diepte van het ravijn, onder dekking van
een peloton infanterie achtergelaten werd. . . . . . . . . . .
N.B. (W eitzel pag. 358). Het terrein aan de overzijde (van
het ravijn) destond uit zeer modderige r+velden; 1 in k s van het
front der onzen was em keuvel.
(Vervolg rapport) . . . . . . . . Een gedeelte van den regtervleugel van den vijand trok om een heuvel en stootte op den Zinker der
onzen, welke uit de Hoofde*, met hun gevolg, van M a n g k o Neg o r o
bestond (600 man). Deze raakten, op het zien des vijands aan die zijde,
in verwarring, en namen de vlugt.
(Weitzel zegt,pag. 368 es 359) . , . . . . . tot de barissen van
Man g k o e N eg o r o plok?eling overstelpt werden door eene sterkere
massa bandals welke zich achter genoemden heuvel verzameld hadden.
(Dus eene hinderlaag vooruit klaar gemaakt, waarvoor
dan ook de vijand de troepen hierheen had gelokt. - De
aamertateller).
1) De spatiëering van dit woord is van den Samensteller ten einde de aandacht te
vestigen op de o@wAt. die de majoor Sollewijn kreeg, waarvan hij echter afweek met zulk
ongelukkig gevolg, omdat hij niet bedachtzaam genoeg en t e on t s t u i m i g
handelde, alleen zijn moed gehoor gevende, en hakende naar roem, ten koste
van zoo talrijke verliezrn.
3 Had Dip o N eg o r o dien man we.E-ht daar gesteld om zich te /aten opwreven en
den vwraaér te spelen,
teneinde, vertrouwende op den onnadenkenden ~echt2ust mw sommi.e
kolonne-commnirdanten, den troep te lokken naar de plek die hem ‘Ivoordceligst was?
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(Vervolg Rapport) . . . . . . . De vijand dit bemerkende viel
toen met alle hevigheid van al 1 e k an t en op ons aan, waarop eene aZgemene vlug t fret gevolg was.
Over het ravijn werden spoedig een 20-tal Europeze+z, .benevens de
Djajang-Sekurs, gerailleerd, en welke, onder het geroep van ,,,,Leve de
Koning~~~‘,
zwoeren gezamelijk te leven of te stervenl). De vijand drong
al door en omsingelde de onzen van alle zidem.
De artillerie-paarden
wérden door hen ter neder gestoken (ze ZaTen dus Izcel dicht OO), waardoor het geschut in hunne banden bleef; de latc Luitenant Ho y el
ontving hierbij eene ligte blessure, een kanonnier een lanssteek in den
rug, terwijl de Luitenant Schmidt au f Alt ans t ad t het stuk, hetwelk met schroot geladen was, nog afbrandde, toen de vijand het reeds
had aangevat.
Nu bleef het restant der onzen niets over, dan zich met bajoIlet en sabels eenen weg door den vyand te banen.
Deze stoute beweging
imposeerde den vijand, die, hoewel baanmakende, echter niet ophield
om tot Pass a r P et é te vervolgen; in de retraite hadden zich de vluchtelingen weder bij ons hoopje samengevoegd, waardoor het tot 49
Ihropeesche infanteristen en eenige Inlandars aangroeide . . . . .
(Weit z el. zegt, pag. 359) . . . . de Europeanen werden onwillekeurig in den vliedenden stroom opgenomen, en in een oogenblik was alles weder aan de overzijde der djoerang, zonder dat
het den officieren gelukt was ook maar een zwak peloton rondom
De dappere Luitenant- Adjudant R ö d e 1
zich te vereenigen.
vond bg eene daartoe aangewepzde poghg den dood.
(De S t uer s zegt, pag. 77) . . . Un des officiers, le brave
Lieutenant Röd el, se donna ia mort au moment d’ &tre atteint
par 1’ ennetii, car celui-ci ne fait point de prkonniers, mais leur
tranche la tete pour la présenter C ses chefs.
Op het ontvangen dezer eerste tijd%gen,
(Vervolg Rapport).
(door vhgtelingen) rukte de Majoor Le Bron met eene goede magt,
dadelijk derwaarts, om, zoo mogelijk, nog de vlugtelingen op te vangen;
hij ontmoette dan al spoedig den Majoor Sol le w ij n, welke als toen
gezamelijk naar Ka 1 as san terug keerden. 2)
Op dezen zoo noodlottigen dag, hebben wij het verlies te betreuren
van den braven Luitenant Rödel, en den vrijwilliger Canter
V is s c h e r, welke zich eenige dagen te voren nog zoo roemrijk hadden
onderscheiden, van 10 Europeanen, 12 Inlanders en 112 MangkoNegorosche i n f a n t e r i s t e n , 2 Djajazg-Sekara, e n v a n d e n Madureeaden
1) E r g t h e a t r a a l ! H a d m e n d a a r t o e d e n t i j d ? ! ! !
3) De v r a a g i s gewctfigd. kod de m+or L e B r o n nirt VFI&Y
v o o r t kumen g a a n o m
nogmcertereddea!??ofwas’t
v o l d o e n d e , datdemajoor Sollewijn
en zijn troepje
van 49 Europeanen gered was ! ? ?
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k a p i t e i n d e r Pionntire P a n d j i e T e d j o K e s o a m o , w e l k e m e t 1 1
der z@nen roemvol’ sneuvelde.
Mede zijn dien dag in ‘s vijands handen gevallen, I tuxqonder ijzeren
kanon, 2 handmortiacn à 3sIs duim, 20 schoten voor kanon-handmortieren, 1500 inJanterìe patronen, 9 artillerie trek-, pak- en. rijioaarden,
benevens al 1 e tuigen voor voorspanning, terwijl buiten die der gesneuvelden, nog vele geweren den buit der vijanden zijn geworden, alzoo
er verscheidene Mangko-Negoro’,q g e h e e 1 n aak t e n o n g e w a p en d
(sic) zijn teruggekomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De genero& majoor, kommandant der troepen,
(w. g.) Van Geen.

Ook hier wist de vijand den te voortvarenden aanv o e r d e r , d i e b u i t e n z i j n e o p d r a c h t g i n g , izaar h e t
terrein te Zakken dat VOOY den InZa?za’schen

v&wzd ‘t pnstigst was,

het modderige terrein der rijstvelden, en hier had
ook weder de algemeene bajonetaanval plaats zonder
noemenswaardige reserve, die paniek en vervolging had
kunnen voorkomen.

E. O v e r v a l e n m o o r d t u s s c h e n D e k s o e n
Pisangang bij de Dessa Linkong (Lenkong),
30

July 1826.

Verzameling officiële Rapporten, van kolonel Nahuys
2s deel, bladz. 166 en 181.
D e o o r l o g o p J a v a , van A. W. P. Weitzel, 10 deel, bladz.
339 en volgende.
Fastes M i l i t a i r e s , v a n A . J . A . Gerlach,
pag. 384.
M é m o i r e s d e l a guerre d e J a v a , v a n F . V . A . d e
Stuers, pag. 73.
N. R. Van deze bronnen zal het noodige worden vermeld om
elkaar aan te vullen, De officiëele rapporten zijn wel ‘t karigst
in hunne mededeelingen.

In .het bericht omtrent de krijgsverrichtingen op Java,
van g Augustus 1826 komt het volgende
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yavasche Coura?zt

in de
voor.
. .
. .
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Het doet ons leed, deze gunstige berichten te moeten besluiten met
de vermelding van een voordeel, door de muiteZingen behaald, hetwelk,
hoezeer niet onbelangrijk, echter, zoo wij hopen, geenen invloed zal
hebben op den gunstigen voortgang der maatregelen, tot de algeheelen
herstelling der rust in de oproerige districten.
De beide voogden des Jongen Sultans namelijk, die zich met kolonel
Co c hius naar De kso begeven hadden, ten einde mede te werken
tot de onderwerping der bewoners, waren, tengevolge van den gunstigen uitslag hunner pogingen, op den terugweg naar Dj o c j o k ar t a,
toen zij door de muitelingen overvallen, en niettegenstaande zij door
een Detachement, bestaande uit een officier, 50 InZandsche Infant&&n
en 8 Auzaren begeleid werden, i n h a n d e n v a n d e n v i j a n d
gevallen.
Een gedeelte van dit detachement en van het gevolg der P T in s e n,
waaronder de Pangerangs NO t t o di Ningra t en Poer w o
K o e s o e m o , i s t e D j o c j o k a r t a t e r u g g e k o m e n . V a n h e t ovetige
had men nog geene andere zekere berigten, dan dat de Luitenant
Hou ber t en verscheidene manschappen, slagtoflers van ‘s vqands aanval
z$a geworden.
Er zijn onmiddellijk colonnes uitgezonden om de gevangene Prinsen
op te sporen;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I n de Jìkvasclze Courant, waarin het Rapport van Gewraal
Majoor van Geen van 8 Angustus 1826 is opgenomen, wordt
dit rapport gevolgd, door eenige mededeelingen der redactie,
als volgt:
Reeds maakten wij de ongelukkige gebeurtenis bekend van de gevangenname der voogden van den Jongen Sultan en de Djokj osch e Prinsen op den 30e Julij. Het detachement, dat hen
begeleidde, bestond uit 1 officier, 50 Infanteristen en 8 huzaren, alsmede
25 van des Sultans soldaten, behalve het talr;jk gevob. Van het detachement is, tot dusver slechts teruggekomen 1 korporaal, 10 Infanteristen
en 2 huzaren. D e b e i d e P a n g e r a n g s , N o t t o d i N i n g r a t
e n P o e r w o K o e s o e m o , hebben zich, zooals wij reeds gemeld
hebben, met de vlugt naar Dj o c j o c a r t a gered.
Er blijft bijna
geen twijfel, dat de beide voogden en zes der Prinsen
door de muitelingen zijn vermoord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dit ongeluk wordt voornamelijk toegeschreven aan het te groote
vertrouwen, dat de brave P a n g e ra n g M a n g k o N e g o r o stelde
in de oxdemorpen volkeren. Hij meende zeker te zijn, dat de vijand
hem niet omsingelen kon, dacht dat hij bij tijds van deszelfs bewegingen
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zoude worden onderrigt, en toen zijne zendelingen de orders moesten
overbrengen tot den terugtogt, aan dat gedeelte zijner magt, hetwelk
meer voorwaarts gelegen was, z@n, ZW allen onderschept geworden.
D e g e h e e l e b e v o l k i n g . . . . i s alzoo w e d e r o m
in volkomen opstand . . . . . . . . . . . . . .
( wovat voortgezet).
GESCHIEDENIS.

Feestdicht op het huwelijk van Graaf George van Solms met
Sabina van Egmont, prinses van Gavre., 14 Maart 1595.
Onlangs kwam mij in handen een quarto blad pergament met
het volgende door .de lardeering met allerlei Kanaansche stijlbloemen vrijwel onbegrijpelijk geworden feestdicht, dat had moeten
dienen bij het hubvelijksfeest van den graaf van Solms met Sabina
van Egmont. Ik geef het hier als een curiositeit; wellicht heeft
een onzer medewerkers het geduld om de ontboezeming te ontleden.
Zooals men zal bemerken geven de beginletters de namen :
Georgius a Solms Sabina d’ Egmont, weder. In ‘t orgineel zijn
de beginletters in goud opgewerkt. In den linkerbovenhoek van
het blad straalt een alziend oog, eveneens in goud, en in de beginletter, de G is een eenhoorn aangebracht, wiens hoorn tot in
het oog reikt!
Congratdation
a’e Maviage du T?-esnobk Genereux e
t
Magnanitne Seìgneur George Everhart Comte de Sohns, Seigneur de Myntzeuberg
et Sonneuwalt, Etc. avecg la Trpsìilustre
Dame Madame SaBìna d’ Egmont Prìncesse de Gavve, Etc.
Ze 14 de Mars Z’ Au 1595.
Grandeurs, Louuanges et Congratulations
En Nombre Infini veues a 1’Imminence
Occuper Icy vint, ce bout d’ occasions 1)
Retenu et arresté par leur Magnificence
Graces Impetrant et Acces par Licence
Je Rond de Coeur tien, Cools Rlan Nommé Sire,
Vous souhaitant Iluy Par Divine Clemente
1) I n margine:

Sirach 39, x 26.

,
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Salut et Prudente, Pour bien construire
Après Un tel conflict, La Maison qu’ admire
Sa Maison diste Queslever Je voy ‘)
0 Mon Seigneur en Toy Jusques a sa Poincte 2,
L’ Unicorne estant Qui porte sur Toy “)
k’a Corne dict 11, Qui de Toy s’ accoincte “)
Si avant que mon Rond, soit Joinct a ta pointe “)
Sans lequel Tout aigu est Ja desbrisé “)
Amour Divin, Qui ces deux appoincte 7)
Benissez test Heroe en Toy allié
yoin dans ces Deux Un au Trois d’ Eternité “)
Non joyaulx precieux ny Perle Tresexquise
A 1’ honneur ou respect de ceste alliance
Donne Luy Monseigneur Ton Cools a barbe grise.
i?stant destituc, helas de telle chevance
Germe de vie 11 Prie qu’ avanche s)
Mon Dieu, abundace, afin qu’ a sa Gloire
0 Bras Omnipotent Qui au But sacré lance l”)
Xon en L’ ombre soit construitte La Memoire 11)
Triumphante : Mais Luysante Ta Maison Notoire In)
(get.) , . . Cools.
Medegedeeld door M. G. W ILDEMAN .
~.
-

1) In rnargine: Cantica 9 x 4, 4 Esdra 10, 54. psalmoru 145 xg.
I Kegum IO x 4 18 ap. pap.
a,
Id.
id.
Deuteronome 33, rj’.
?
id.
Psalm 92. II ; 4 Esdra 8, 47.
1;
id.
Esaie 8 x 10.
id.
Actovum 9 x 5, Matthieu SI, 44.
9
Cantica 8 x 6 Pseaume 45.
id.
9
id.
Genesui 2, 24 Ephesuus 5. 32, x Joan 5 x 7 apoca I x 18.
9
id.
2 Corinth 4, 7, Esaie 11. puis 6 x 7, 19, 1603 palladi sacrum.
9
‘0) Psaume 2 x 1.
‘l) 4 Esdra 2, 3 6 .
1’) post XI may 1603 Cantica 6 x 4. Apoca ZI.
Al de voorgaande aanteekeningen staan aan de rechterzijde van den tekst. Aan de linkerzijde daarvan komen behalve eenige niet te ontcijferen krabbels nog de volgende voor:
*Dit was de congratulatie die ick den ouden Mr. Jan Co& notaris in ‘F Gravenhage
bereijdt hadde om den Grave op syne bruyloft met die edele Gravinne te vereeren maer
door eenige consideratie” dat naer hiele, ende syn a!le woorden vast gemaect.r
Verder: 3, 8. 1603 Bernardus de Breydenbach, In secunda peregrinationem ab Hierusalem
per solitudinem in monteno Sinay ad sancta Katharina sic loquitur de illarum personarum
qui secum remanserunt et ad Sanctem Katharinam simulpexerunt quarum nomina. Utinam
atq. utinam sint scripta in libro vitae.
Dns Johannes Comes de Solms Dns in Myntzenberg. omnibus quidem aetate junior. sed
aio non minimus et nobilitate nulle atiorum secundus, immo omnibus pedariorpriorq., Etc.,

MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Nav. LXII, 35, 106.
Vrede van Munster.
Eene bepaalde oplossing der vraag door den schrijver van het
artikel onder bovenstaand opschrift in nde Navorscherc, Afl. I en
2, 1913, gesteld, vermag ik niet te geven. Onderstaand kan
echter bij verder onderzoek misschien van dienst zijn. De gegevens ontleende ik aan Aitzema en aan Wagenaar.
De vrede tysschen de Vereenigde Gewesten en Spanje werd
inderdaad op 30 Januari 1648 te Munster geteekend, zij het ook
dat één afgevaardigde, de Heer van Nederhorst, de teekening
weigerde, als zijnde eene afzonderlijke vrede tusschen ons land en
Spanje niet te vereenigen met onze verbintenis met Frankrijk, om
niet dan gezaamlijk vrede te sluiten, (Intusschen stelden de onderteekenaren zich op het standpunt dat Frankrijk zijn recht verbeurd had door in 1647 te trachten een afzonderlijken vrede met
Spanje te sluiten, iets dat door Frankrijk ontkend werd). 14
Februari 1648 protesteerde Frankrijk en verzocht aan de Vereenigde Gewesten het tractaat te desavoueeren. Daar Utrecht
en Zeeland zich tegen de ratificatie verzetten, duurde !let lang
voordat deze beide Gewestén ten slotte toegaven, en werd het 5
Juni voordat de vrede hier openlijk werd afgekondigd.
Op 24 October 1848 werd te Munster de vrede geteekend tusschen Frankrijk en het Duitsche Rijk.
Op denzelfden dag werd te Osnabrugge de vrede geteekend
tusschen Zweden en het Duitsche Rijk.
Deze beide vredestractaten, inzonderheid het laatste, zijn sedert
als fundamenteele wetten van het Duitsche Rijk beschouwd.
Bij het verdrag van Munster verkreeg Frankrijk de opperste
macht over de drie Bisdommen Mets, Toul en Verdun; hetzelfde
recht dat de Keizer tot dusver had op Pignerol, Brizak, Opperen Neder-Elzas, Suntgau en de tien Rijkssteden in den Elzas
gelegen; benevens het recht bezetting te leggen in de vesting
Filipsburg.
Frankrijk’ gaf daarentegen aan Oostenrijk terug de vier Wsudsteden, Rijnfeld, Sekkingen, Lausenburg en Waldshut, benevens
eenige andere plaatsen.
Bij dit verdrag werd de positie geregeld van Beieren, Wurtemberg, ,Hessen-Kassel en andere Duitsche Staten.
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De Vereenigde Gewesten werden in dit verdrag niet gekend.
In het verdrag van Osnabrugge, tusschen Zweden en het
Duitsche Rijk, werden de Vereenigde Gewesten daarentegen wel
begrepen.
Spanje protesteerde tegen het verdrag van Munster; Paus Innocentius X protesteerde tegen de beide verdragen; al deze protesten bleven zonder uitwerking.
De gedenkpenning kan even goed betrekking hebben op den vrede
te Munster als op dien te Osnabrugge. Het opschrift Monas-Wes
kan men vermoeden te beteekenen Klooster of Munster in Westphalen. Het randschrift Hit Mavors tumulatus zou men eer geneigd zijn in verband te brengen met den vrede van Osnabrugge,
daar die streken wèl geteisterd werden door den oorlog met Zweden,
doch niet door den oorlog met Frankrijk.
‘s-Gravenhage, 5 Mei 1913.

P.

M.

S C H E L L I NG .

VOLKSKUNDE.

Volks- en Straatliedjes verschenen in 1813-1815
betreffende Napoleon, de Vrijheidsherstelling
en Oranje.
Verzameld en opnieuw uitgegeven door
W. P.

J. O V E R M E E R .

(Voortzetting valz Nav. LXII,

104).

XLV.

Nieuw Lied.
Op een aazge?zame

wijs.

Napoleon waar zijt gij gebleven,
Napoleon, waar is uwe tijd,
Eertijds was ge Keizer van Genève,
Daar gij nu op een eiland zijt. (bis)
*
1

Waar ik trok er zoo menig millioen?
Eertijds had ik er plaats om te wenden,
Maar nu heb ik er niet meer van
[doen. (bis)

Waar zijn alle mijn brave soldaten,
Waar is Maria Louiza mijn kind?
Geheel Nederland moest ik verlaten,
Omdat ik geen plaats meer vind. (bis)

Waterloo zal ik altijd onthouden,
Als ik denk aan die droevige dag,
Ik meende er mijn dapper te houden,
Maar helaas, ik verloor deze slag. (bis)

*

l

Waar is Antwerpen*, Vlissingen, Oost[enden,

l

*

l

*

Ik riep altijd: Kom over Belgieken,
Kom nader en reik mij uwe hand,
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Ik zeg adieu, mijn brave soldaten;
Ik zeg adieu, aan mijn vrouw en zoon,
Dit verlies doet mij u verlaten,
Ja zelfs stad, en Land en kroon. (bis)

Had ik het, ik zou er niet wijken,
Niet bevreesd zijn voor Holland. (bis)
l

I

Maar al die troepen’kan mij niet baten,
Ik verloor ja hand over hand,
Ik verloor veel van mijn brave soldaten,
Ik moet hen laten in den band. (bis)
l

*

Ik zeg adieu, mijn brave soldaten!
Dien naar het slagveld met mij ijl’,
Dit verlies doet mij u verlaten,
Ik voel het bloed stolt in mijn aders
[stijl. (bis)

l

Men zag daar de e*erste Lancieren,
De Dragonders die waren vooruit,
Maar de Hollandsche Kurassieren,
Die spelen altijd achteruit. (bis)
l

l

l

*

Napoleon moet scheiden van het leven,
0 wat een bedroefde dag,
0 God wil hem pardon toch geven,
Hij werd gedompeld in het graf. (bis)

.

Adieu dan Frankrijk hoog te prijzen,
Ik heb verloren den slag,
Van Koerland heb ik moeten reizen
Ik moest naar een eiland voor
[straf. (bis)
I
i
.
(Overgenomen uit ~Driemaana’eZjksche Bladen, Jrg. VII, blz.
62-64 a . Dit tijdschrift ontleende het aan de ~Graafschap-Bode<
Zie ook de aanteekening op blz. 25 van
van 1 6 Maart 1907.
e.g. tijdschrift, alsmede het lied door den heer G. Laso?ider G. Am.
te Enschedé medegedeeld, blz. 75-79).
XLVI.
Een Nieuw Lied. Op het Vlugten der Franschen, En de Lof
van Oranje.
Komt Nederlanders al te zaam, ha, ha,
Hoord hoe de Franschen zyn gegaan, ha, ha,
In Duitschland hebben zy slaag gehad,
De Keizer kreeg daar voor zyn gad, ha, ha, ha,
2.

Waar is die dikke Keizer nou, ha, ha,
Die al de Vorsten dwingen wou, ha, ha,
Maar ziet de kans is nu verkeert,
Zij hebben hem goed Hoogduits geleerd, ha, ha, ha,
Met schande keert hy nu terug, ha, ha,
Al schietende neemt hij de vlugt, ha, ha,
Met zyn helden komt hy in Parys,
En dat van een verloren rys, ha, ha, ha.
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Wel Keizer had gy het we? gedagt, ha, ha,
Dat gy zou worden uitgelagt, ha, ha,
Dat Orarq> weer zou worden geplant,
Al in de Tuin van Nederland, ha, ha, ha.
5.
meerder waard, ha, ha,
Keizer wreed van aard, ha, ha,
en bloed en Kinders nam,
ons als wreed tiran, ha, ha, ha.
6.
Vloek, vloek zy dan de Franschen naam, ha, ha,
Oranlme, Oranje zingen wy zaam, ha, ha,
Wij zingen OyanJ> wel gemoet,
En dragen linten op de hoed, ha, ha, ha.
7.
Oranje word nu weer hersteld, ha, ha,
Door Rus en Pruis dien dapre held, ha, ha,
En ook de Keizer van Oostenryk,
Viva, viva roepe we alle gelyk, ha, ha, ha.
8.
En Engeland komt ook met zyn magt, ha, ha,
Zoo word de Oranje held gebragt, ha, ha,
Met groote vreugde in den Haag,
Daar men de Fransche heeft uitgejaagt, ha, ha, ha.

Oranje is ons
Als Frankryks
Die ons goed
En handelden

Nu gaan zy heen dat Fransche goed, ha, ha,
En hebben nu beet ons geld en bloed, ha, ha,
Douanes ganen hand aan hand,
Met de Gendarmes uit ons land, ha, ha, ha,
10.

Met
Zo
Dat
Die

Hollands Geld al op haar rug, ha, ha,
neemt dat dieverot de vlugt, ha, ha,
zoo na Keizer Napoleon,
Bloedhond heet haar wellekom, ha, ha, ha.

Nu
Nu
Gy
Dat

helden het is met u gedaan, ha, ha,
kunt gy ketellappen gaan, ha, ha,
hebt u rol hier uitgespeeld,
ieder mensch lang heeft verveelt, ha, ha, ha.

Wy denken nooit aan gee;Fransche weer, ha, ha,
Wy stellen ons nu in tegenweer, ha, ha,
En stryden voor de Oranjestam,
Waardoor ons land in vrijheid kwam, ha, ha, ha.
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Zoo ryst ons Neêrlands g!oriezon, hoezee!
Prins W&m
is ons vreugdebron, hoezee!
Ja vreugde de Oranje- held,
Die ons verlost van ‘t Frans geweld, hoezee! hoezee! hoezee!
14.
Hoezee! hoezee ! Oray2 leeft, hoezee!
Waarvoor een ieder eerbied heeft, hoezee!
‘t Is Oraeje weest verblyd,
Men denkt nu om geen haat of nyd, hoezee! hoezee! hoezee!
XLVII.
Malbroekius Redivivus Of een Nieuw Lied op een oude Vois.
Een Keizer, jong van dagen,
Mironton, mironton mirontaine;
Die alles kon verdragen,
Behalve sneeuw en ijs’; (ter.)
Liet eens het blesje toornen,
Mironton, mironton mirontaine;
Waarop hij was gekomen
Van Moskou naar Parys. (ter.)

»Je mogt mij ledebraken;
Mironton, enz.
>Ik ben, bij ‘t Keizermaken,
»Reeds OVPY ‘t p a a r d getz’ld! (tey.)
* *

Nu drukt hij, diep bewogen,
Mironton enz.
Zijn hoedjen in de oogen,
En spoort zijn ros - en vliedt. @Y.)
En reeds zijn twee paar weken
Zijn vrouwtje trik aan ‘t razen:
Mironton enz.
Mironton, enz.
In hoop en angst verstreken,
DJOU rug, 6 dwaas der dwazen!
,Schijnt weer op slaag gesteld. (ter.) Maar brieven krijgt zij niet. (ter.)
DJa ! kijk jij maar gramstorig!
Mironton enz.
Nu klimt ze, als*door h e t bruijen
>Je maakt een mensch baloorig,
Mironton enz.
2 J,ou halfbevroren held ! (ter.)
Gekweld der Maartsche buijen,
*
*
Tot in de hoogste goot. (ter.)
Ach! sints haar Uitverkoren
,>Je bent me vai de regten !
Mironton enz.
Mironton enz.
Geen snoeven meer doet hooren,
aNiets droom je, dan van vechten,
>En loopt al voor de kou !9: (ter.)
Acht zij hem zeker dood. (ttr.)
>Och! Mietje! laat dat smalen ;
Mironton enz.
Zij ziet, met pluim en kanten,
,De drommel zal mij halen,
Mironton enz.
)Zoo ‘k nu niet goed mij hou. (ter.)
Een’ Paadjen lanterfanten,
En roept, zoo hard zij kan : (ter.)
,Kom, kus mij, lieve vrouwtje!
»Hebt ge ook, (6 staak mijn vreezen!)
Mironton enz.
Mironton enz.
>En help dan, met een douwtje,
,Den IMonz’teur gelezen ?
Me in ‘t zaal; - maar niet te wild! (ter.)
,Wat staat er van mijn man?< (ter.)
* *
l

*

I

l

l

*

l

*
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BMevrouw,
wil, zonder schromen,
Mironton enz.
,Maar weêr op ‘t aardrijk komen,
Te kermis komt hij weer; (tpr.)
,En koopt dan voor zijn zoontje
Mironton enz.
,Een goudpapieren kroontje :
BDie goede, beste Heer! !a (ter.)
. .

shlaar, zoo h i j we& m o e t vlugten,
Mironton enz.
~200 neemt - het staat te duchten,
De vijand zijn geweer !a (ter.)
sWat is daaraan gelegen?
Mironton enz.
>Je weet, Mevrouw, zijn degen
Doet toch geen mensch meer zeer. (ter.)
* /

>Och Paadjen, op zijn praten
DEn, moet Mijnheer gaan loopen,
Mironton enz.
Mironton enz.
,Durf ik mij niet verlaten,
»Loo helpt - we willen ‘t hopen Dit maakt mij ‘t hart bevreesd. (ter.) Je vader vast je manc. (ter.)
sHij zwoer ook, zonder gekken,
Doch ! Paadje, wat een praatje!
Mironton enz.
Mironton enz.
aNaar Petersburg te trekken,
,Je weet, dat mijn Papaatje
>En is er nooit geweest<. (tev.)
BHem niet wel zetten kan. (ter.)
. f
t
DZOU ‘t U, Meviouw, d o e n b e v e n ,
DNeen! hoe jij ‘t ook moogt draaijen,
Mironton enz.
Mironton enz.
,Wijl ‘t eens hem, in zijn leven,
sJe kunt mijn angst niet paaijen.
Is van den duim gegleên? (ter.)
Vast raakt hij op de flesch !s. (tp~.)
>Je weet, nooit stoot een graauwtje,
sMevrouw
wat kan het scheelen,
Mironton enz.
Mironton enz.
,fk Laat staan Mijnheer!) een
,200 ze Mijnheer al kelen,
[blaauwtje
Dan wordt jij Regentesa. (ter.)
BTweemaal aan d’ eigen steen C. (ter.)
l

.

l

l

l

l

BMaar, zoo zij hem eens krijgen?
Mironton enz.
SZij zullen hem doorrijgen,
Dan is hij dood - 6 smart !C (ter.)
DMevrouw,
och! wil niet schromen,
Mironton enz.
,Het zal zoo ver niet komen,
BMijnheer loopt veel te hard! (ter.)
*

l

BMaar, Paadje, dat regeeren
Mironton enz.
,Kan ik onmooglijk leeren,
Je weet ik val niet leep. (ter.)
,Och! kleine bloed van Romen!
Mironton enz.
,Vast zal je in ‘t weeshuis komen,
200 Paatje gaat om zeep!
*

l
l

*

Zoo klaagde ‘t goede vrouwtje ;
Mironton enz.
Zoo kermde ze om haar boutje:
Vaak riep zij: (denk haar smart!) (ter.)
a Och ! allerliefste Rusjes !
Mironton enz.
.‘k Geef ieder honderd kusjes,
>Maar slaat hem niet zoo hard!x (ZPY.)
I Mei

1813.
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TOEGIFT.
Het Bulletin kwam aan - Mijnheer kreeg op zijn huid,
Mevrouw bleef stom van smart - dus is mijn lied hier uit!
(Komt voor in de

1814

bij 7. van T&Y

Rijmelarij van LP~Y. Cornelis van Made).

te Leiden uitgegeven

XLVIII.

Een nieuw Lied.
Stem : Onzefi Erf-Stadhouder moet $2 geëerd.
1.

Die liefde heeft voor ‘t Vaderland, Vivat!
Die tree’ hier toe met hart en hand, Ha! ha!
En roep’, wanneer hy zal verstaan
Wat dat’ er moet voor ‘t Land gedaan.
Vivat ! vivat I vivat!
2.

Geen Franschman schreeuwe op onzen grond, Vivat!
Wy lachen met zyn boozen vond, Ha ! ha !
Van Vryheid en Egalité;
Hy voer die naar zyn moordhol meê,
Ha! ha! ha!
Komt, brave Kaerels! die hier staat, Vivat!
Komt binne, word hier Cameraad, Ha! ha!
Versiert uw hoed met Noêrlands pluim,
Den brave Krygsman leeft hier ruim.
Vivat ! vivat ! vivat !
Komt, vecht met ons voor Land en Stad, Vivat!
Voor vryheid, burger, goed en schat, Vivat!
Wie liefde heeft voor Neêrlands grond,
Neem hier de Kr>-gsmansrok terstond,
Vivat ! vivat ! vivat !
Gy, Jongmans! hebt gy lust en moed, Vivat!
Treed binne, grypt naar pluim en hoed, Vivat!
Waar is ter waereld schoonder stand,
Dan held te weezen voor het Land,
Vivat! vivat ! vivat !
19’3

‘3

194

VOLKSKUNDE.

6.
Ja! ja! wy zien uw vrolyk oog, vivat!
Myn hand houd hier ‘t verband omhoog, Vivat!
Waarby hier ieder dapper man,
Een Landerverlosser worden kan.
Vivat ! vivat ! vivat !
Gy, brave borsten! gryptdan aan, Vivat!
En roept met ons, In ‘t hart voldaan, Vivat!
))Oranje, vryheid en ons land,
~Blyv’ lang met ons in zegenstand!
Vivat ! vivat! vivat !

XLIX,
Een Woordje aan Napoleon,
Gewezen Koopman in Tabak etc., etc., etc.
NAPOLEON! ‘k vond’ laatst een snuifje,
Ik meen ‘t was*van d e Uran$ kleur,
Aan U door NEERLANDS-MAAGD geboden;
‘t Voldeed vrijwel in smaak en geur:
Maar - ‘k ben een minnaar van een pijpje,
Ach! welk een band heeft mij gekneld,
Zints gij, als koopman Tabago,
Alöm ons heb de wet gesteld!
Thans heb ik ook tot U een woordje !
Want helsche nuk ontstak uw borst,
Dat gij de slechtste soort van bladen,
Ons voor Tabak verkoopen dorst?
De waar, door U regie geheeten,
Stonk wel drie uren in het rond,
En ‘k zogt op ‘t laatst gedroogde kruiden,
Waar ‘k die maar in een boomgaard vond.
‘t Is waar, gij vente ook hooger prijzen
Bij mindere sqort; doch heel de kraam
Van al uw winkels was foppage,
En slecht in soort, schoon best in naam:
Het bleef regie, en daar uw hebzucht,
(Dit zij hier onder ons gezeid)
Mijn beurs ook deerlijk had bestolen,
Was mij de slechtste soort bereid.
Ik kon niet anders doen als zuchten,
En bij den pijptrek dien ik deed,
Ontviel mij vaak een stuurschen drommel,
Staag op uw’ kop geredundeerd:

*

VOLKSKUNDE.

Maar door één’ wenk, ‘t was of wij droomden,
Werd ‘t Land verlost uit zijn ellend,
Men riep alöm Oranje boven!
NAPOLEON is insolvent!
De pakken, met den wreeden A r e n d ,
Met rand en lak wat bijgelapt,
Zag ik in koelen moed verscheuren;
En zelf uw uithangbord vertrapt,
Bevuild, gesmakt, vaneen geslagen !
Te henker! ‘t bleek ras zonneklaar,
Dat gij gezien waart als Cartouche,
Bij ‘t licht van Plutoos Kandelaar!
En om de waarheid U te zeggen,
‘k Werd ook zóó opgeruimd van ziel,
Daar ‘k IJ, met uw Tabak, zag zinken,
Als gij, toen ge eerst in ~~uscou viel.
Nu, Koopman! Zoo ge ooit we& die neering
Begint, blijf bij uw eigen kroost,
En zoo gij ‘t elders wilt beproeven,
Beproef het dan om laag bij yoost.
‘k Zal U geen pijpje presenteren,
Dat ‘s vriendenwerk - waar wou dat heen?
Doch - kon ik U wat pruimen geven,
‘k Gaf ze U gevoelig twee voor één.
Wat hebt ge ons deerlijk toch geslagen,
Beroofd, verwoest! - ja, heel Euroop’
Hebt ge in den diepsten kuil doen zinken,
En nog riep gij : Tabak te Koo$!
Dan zacht - ‘t verhaal van al uw gruwlen
Voegt niet bij ‘t woord dat ‘k tot u had;
Dit zal de wraak U wel doen voelen,
Bij ‘t bloed dat U in de oogen spat!
Genoeg, ‘k zal dra met lust weêr smoken,
‘k Riek reeds de Marylandsche blaân;
De Portorico, de Kanasser
Lacht reeds van verre ons geurig aan!
Ik zegge dra, want in het casus
Daar ‘k thans met anderen in verkeer,
Zie ‘k nog bedwelmd, met kille ontroering,
Op U met gramme blikken neer!
Ons gantsch bestaan deed gij bezwijken,
Ons graan is door U uitgepeld;
En, hoe Oranje ons onheil lenigt,
Ge ontstal, per vlugt, alöm ‘s Lands geld.
De PRINS, in onzen schoot geboren,
Juicht als )HIJ ons herstellen kan !
Dit beurt mij op, en ‘k rook intusschen
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Niet meer regie van een Tieran!
Ik heb uw bakhuis nooit bekeeken;
Doch - hoe het met uw gevel strookt,
Nooit zult gij hier Tabak meer rieken,
Uw pijp is toch haast uitgerookt!
Uw rol zal dra ten einde loopen!
Ruk ijlings heen met pak en zak
Naar ‘t rijk der Elizeesche velden,
Ontmenschte KOOPMAN IN TABAK !

(Uitgegeven in 1814

te ‘s Gravenhage, bij W. K. MANDEMAKER.)

_- -- -~

(Wordt

voortgezet).

MEMORANDA.

Komt er nu eens om!
Reçu de I’avocat de Leenheer la somme de quatre vingt cinq
florins pour huit tableaux respresentans :
IO deux portraits hollandais; zo un paysage; 3O un poulet,
etc. ; 40 du poisson, etc. ; 50 L’hiver ; 60 deux/t;gurespnr í”r?zier.s;
7O une chasse.
(get.) C. J. DE BOECK.
Bruxelles le 27 aôut 1767.
[Inv. sommaire des Corps de métiers et serments. NO 905
Archives générales du Royaume.]
p. c. c. M. G. W.

Molens naar hollandsch model in Frankrijk.
In navolging van ons land wilde Bonaparte, toen hij nog consul
was, ook in Frankrijk korenmolens, zooals men die in ons land
trof, hebben.
Ingevolge een schrijven van den Eersten Consul aan den toenmaligen Franschen minister van Binnenlandsche Zaken Chaptal,
gedagteekend Saint-Cloud, 23 December 1802,
wordt door eerstgenoemde om overlegging gevraagd van een project voor het oprichten
in Frankrijk van een honderdtal korenmolens, naar hollandsch model,
met aanduiding der plaats waar deze molens behoorden te staan 1).
Of evenwel uitvoering aan dit plan werd gegeven, daarop moeten
we het antwoord schuldig blijven, want in het werk van Chaptal
>Mes Souvenirs sur Napoléon 1 c konden we over deze niet onbe-

‘) Correspondunce

de Napoléon 1 N”. 6503.
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langrijke zaak niets aangeteekend vinden. Echter in de verzameling documenten van den Franschen Intendant van Binnenlandsche
Zaken Baron d’Alphonse vonden we eenige staten l), betreffende
de verschillende molens, welke na de annexatie van ons land met
Frankrijk in de zeven departementen aanwezig waren en waarin
diverse producten werden verwerkt.
Ziehier een opgave:
pp1

windl molens.

molens
molens
door water met paar1 gedreven. I denkracht.

Departem. der monden v.d. Maas
1084
5
van
den
IJsel
.
.
.
II
134
32
van de Wester-Eems .
I>
647
van de Ooster-Eems ,
132 /
>
Friesland . . . . .
1,
2653
van den Boven-IJsel .
I>
172
190
van de Zuiderzee , . , 1348
1
9,

65
5
; 187
’ 50
137

Totaal

1154
171
834
182

2790
362
1349
6842

Hieronder bevonden zich g5 5 korenmolens.
Ook het aantal watermolens voor het uitmalen der polders was
niet gering, het bedroeg niet minder dan 4142.
Wel een verschil met thans nu de techniek met stoom het
meerendeel onzer vaderlandsche molens heeft doen verdwijnen.
Vrijenban

bij

Medegedeeld door C.
Delft.
~--

F.

GIJSBERTI

HODENPIJL.

Hens Heimstra-Bollen.
Nu is de Tummel, ende de gewoonte van Suypen, dus verre
gecomen, »dat den enen den anderen vergt en tergt om den Keyser-Ridderlycken Hens te ledigen; doch dese hebben voor des
soberen Aristippi tyden lange doodt geweest: want hy seyde,
Heer Vrundt, wat seg je nieus? dat tonnen Heimstva-BoZZm t o t
onsent wel doen . . , .o:
Zo staat er in P. BA4ERDT D E U G D E N S P. 1645, blz. 285.
Eenige uitleg is wel gewenscht. Wie geeft deze?
~l) Rijksarchief.

H.

,
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,,Een

kemel door het oog van een naald.”

Met weet dat hierbij allerlei wijzigingen zijn : een van de bekendste is, meen ik, dat een kemel in een kabel is veranderd;
een variant van de latere tijden.
Toch vind ik in het Boeck der Partyen van Jancko Douwama
(XVI” eeuw) S. I 19, al : »ten opzigte van den rijke jongeling, ( ZO
is het), dat een kemel of k a b e 1 ligter zouden gaan door het oog
van een naald, dan een rijke konde komen in den Heme1.a
Is dit iets van Jancko Douwama? Komt het vaker voor in
vroeger eeuwen? Waar ligt de oorsprong?
B. H.
Zijn de gebruiken als: het loopen aan verschillende zijden van
verloofden en gehuwden, het dragen van verloovings- en huwelijksringen aan verschillende vingers, e. d., willekeurig of zijn ze
X.
te verklaren ?
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AIME M E S D A G H .

(VooYtuetting

EJl

Slot vaz

Nav. LX(I, 122).

Les van den Bosch van Millen portèrent de vair à la fasce
chargée de deux lions rampants et affrontés; ou bien de vair
à la fasce chargée de fleurs de lis. Le vair est emprunté aux
armes de la ville de Tongres, qui porte cette fourrure dans ses
armes. Comme cimier ils avaient deux cornes de buffle chargées
de vair ou le lion rampant. L’aigle était port6 par les van
Millen, ce qui explique la création du griffon dans le sceau scabinal de Millen.
Les fleurs de lis proviennent des van Wesemaal, qui à leur
tour, les ont prises aux van Rode; et comme ces derniers s’étaient
fusionnés avec les van Lijnden, il n’est pas étonnant de voir
dans leurs armes des fleurs de lis. La famille van Lijnden a
porté différents noms, donc d’après l’endroit où la branche
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s’était fixée elle a porté des armoiries différentes. Les van Lijnden,
alias de Busco van Millen, étaient seigneurs de Martenslinde et
de petit Spauwen. Le surnom du Bois, van den Bosch de Busco,
provient de l’endroit: le bois ou la forêt de Millen. D’eux
dérivent deux familles: les van den Bosch van Millen et les van
den Bosch van Mopertingen. Quelles sont leurs armes? De vair
à la fasce chargée de trois fleurs de lis, voilà Mopertingen; de
vair à la fasce chargée d’un losange entre deux fleurs de lis,
voilà Melin, répond Hemricourt. Le point intéressant c’est qu’aux
Archives de 1’Etat à Maastricht on posède le sceau de Lambert
van Lijnde, nommé de Busco. 11 est identique à celui de Lambert
van Millen en 1412, et au second de Lambert de Busco de 1423,
(de vair à la fasce chargée de trois fleurs de lis-Mopertingen).
Voilà donc bien une preuve que la branche cadette des van Millen,
qui se nommait van den Bosch van Millen, par suite de la cession
du bois de Millen opérée par la branche aînée qui se nommait van
Lijnde, alias de Busco, en sa faveur, prit aussi le nom de van Lijnde.
Lambert, le premier possesseur du bois de Millen, de la branche
cadette des van Millen, qui dans la suite se nommait van den Bosch
van Millen, avait d’après l’usage du temps adopté les armes de
sa nouvelle seigneurie. 11 enleva le losange et les deux fleurs de
lis pour les remplacer par deux lions rampants, qui au fond,
représentaient les armoiries de sa famille, les van Millen. Tous
les van Lijnden tenaient par la tradition à un siège familial commun
qui est Martenslinde. L’auteur après avoir cité quelques faits et
fait ressortir notamment que le lion de Wassenberg est bien le
meuble héraldique des van Lijnden, que ce lion est tout semblable
( au lion de Flandre, que l’aigle a été porté par les van Millen
prouve que de l’union des deux familles est né le griffon du sceau
scabinal de Millen. Lambert suivit l’exemple d’Arnould van Millen,
et en 1368, par l’acquisition de la forêt de Millen, il prit le nom
de van den Bosch van Millen en même temps qu’il en prit les
armes. Le blason du Bois de Millen est de vair à fasce chargée
d’un losange entre deux fleurs de lis. Un certain Lambert, par
son mariage avec Aleyde van Mopertingen, devint le fondateur de
la branche van den Bosch van Mopertingen, dont les armes se
blasonnent de la façon sui’vante: de vair à la fasce chargée de
trois fleur de lis, cimier: deux cornes de buffle chargées à une
fasce à une fleur de lis. Enfin, Lambert van den Bosch, nommé
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van Repen, tîls de Guillaume-Eustache van den Bosch, à la suite
de son mariage avec Marie van Repen, abandonna ses armes pour
prendre celles de sa femme. Son fils, Guillaume van den Bosch
van Repen, est probablement le fondateur des seigneurs de Mombeek,
d’où une nouvelle séparation de branches et d’armoiries, laquelle
branche nouvelle prit les armes des seigneurs de Mombeek.
Maintenant, pour l’intérêt de cette étude, il sera de la plus grande
importante de connaître le rang et la position de Godefroid de Lenn,
cité e n 1 2 2 0 , comme possesseur de Linne (Martenslinde), ou
plutôt, d’une notable partie de son territoire. Ce Godefroid est
cité comme témoin dans un acte de donation relative à la commanderie des Vieux-Joncs. Dans le rang hiérarchique de ces
témoins, Godefroid prend la place réservée aux princes du paJs,
il en semble resulter, qu’il devait appartenir à l’ordre Cquestre
et qu’il devait descendre d’une haute et puissante lignée. Ce
rang occupé parmi les témoins, nous fait conclure, qu’en 1220,
il devait être seigneur de Linne. Expliquer et rendre plus claire
sa descendance, demandera quelques lignes.
Commençons par le testament d’Ale)-de et de Gertrude van
Linne, béguines à Tongres. Elles se qualifient de domicellae;
donc elles sont nobles de naissance, ce qui devait être aussi le
cas pour leur père Lambert. Si les deux sceurs ont fait leur testament, il faut en conclure que déjà âgées, une soixantaine d’années
sans doute, elles pensaient a la mort. C’est ce qui permet de
conclure que leur père avait du vivre en 1258 ou 1248, hypothese
démontrant que Lambert appartenait à une autre branche de van
Linne que van Linne, alias de Busco van Millen, puisque le titre
est seulement pris en 1284 par Arnould. Par ce testament toute
une lignée généalogique est prouvée. Lambert van Linne avait
un fils, cité en 1307 dans les archives de la commanderie des
Vieux-Joncs.
Ce fils Jean, avait deux filles, Odile et Aleyde, ainsi
nommées sans doute d’après les noms de leurs tantes.
Donc, i l
devait y avoir à côté des van Linne ou van Linde, alias de BUSCO
van Millen, une seconde famille portant le nom de van Linne ou
van Linde, qui devait avoir pour fondateur, Godefroid de Lenn.
D’après le testament, Lambert, nommé van Linne, était d’extraction noble, il habitait ‘Tongres avec ses parents et il possédait des biens à Martenslinde, lesquels passt’rent à ses enfants.
Vers 1308, il devait être mort. Son fìls et successeur se nommait
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11 est nommé Johis de Melins, filius quondam Lamberti
militis. 11 habitait également Tongres et y avait des possessions,
augmentées encore par héritage provenant de son frère Robin.
La descendance commune des van Lijnde et des van Millenlez-Herderen est aussi éclaircie par ce fait, que Jean van Lijnde,
époux d’Odile
van Herten, était un descendant direct d’Arnould,
seigneur de Linne, puisque parmi ses biens hérités, on trouve ceux _
provenant de Lambert van Linne, epoux de Helswende.
Linne est cité pour la première fois en 1057. Millen en 1197.
A cette époque, ces derniers figurent comme hommes libres parmi
les témoins dans les actes publics. D’une haute et puissante
lignée, ils étaient possesseurs du pays, du Ehâteau-fort, du bois de
Millen et d’une partje du territoire de Linne. Deux fois, une
division semble s’être produite dans les biens. La première fois
en 1220, lorsque Godefroid van Millen, comme possesseur de la
part que les van Millen avaient dans la seigneurie de Linne, en
prit le titre de seigneur. La deuxieme fois, quand van Linne,
alias de Busco van Millen, donne la foret de Millen à son
n e v e u Lambert, époux de Marguerite van Canne, et que leurs
descendants prennent le titre de van den Bosch van Millen.
L’auteur traite ensuite de ces biens et de leur origine, pour
terminer par un acte de 1487, prouvant que Guillaume van der
Lijnden et Guillaume van den Bosch, sont un personnage absolument identique. 11 se pourrait maintenant, sans être certain, que
Jean van Linne, fils de Lambert et de Helswende, soit Jean van
Lijnde van Wijnde. En effet, il porte un lion au lambel à trois
pendants, comme Lambert.
En 1247 et en 1267, nous voyons figurer Lambert van Millen
comme témoin dans un acte de l’abbaye d’oriente.
Ce Lambert,
contemporain de Thomas, miles de Milne, doit avoir été un’frère
à c e dernier.
Ce Lambert, est le premier de la famille van Millen ayant porté
ce prénom, et il se retrouve dans toute la lignée jusque vers 1550.
Les biens situés à Linne, appartenant à Lambert, époux de
Helswende (1250-1307), p a s s é s entre les mains de Lambert v a n
Millen, époux de Marguerite van Canne, il faut penser que ces
biens, qui ont été utilisés pour former la seigneurie van den
Bosch van MiIlen, provenaient en vertu d’un échange de possessions avec les van Lijnde alias de Busco.

’
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La dkshéritance de Jean, fils de Lambert, et de Jean, fils de
Jean, fait supposer qu’il n’y avait plus de descendance masculine.
Du reste, ils ne sont plus cités, ni dans les archives de la commanderie des Vieux-Joncs, ni dans celles de Maastricht, ni dans
celles de Linne, ni dans celles de Millen. .
C’est ce qui explique l’existence d’un Jean van Lijnden van
Wijnde, qui porte le même nom, le même prénom et les mêmes
armes: le lion au lambel à trois pendants. Le fait de rencontrer le lambel dans les armes des van Lijnde van Wijnde, que
nous voyons également chez van Winde, nommé van der Linden,
n’est pas aussi capricieux
qu’on pourrait le penser.
Ce lambel
fait içi plutôt partie intégrante du blason.
Divoeus, cite à propos de la sixième famille patriçienne de
Louvain, lors de la bataille de Bastweiler,
un certain Gauthier van
der Linden. Nous connaissons deux écus de ce personnage. Le
premier, de l’année 1374, est écartelé: au I et au 4 d’un lambel
a trois pendants et d’une étoile à cinq rais; au 2 et au 3 d’un
semé de fleurs de lis au lambel à trok pendants. Le second écu
est écartelé: au I et au 4 d’une étoile à cinq rais en pointe, surmontée d’un lambel; au 2 et au 3 de trois pals en retrait et de six
croisettes, 3 en chef et 3 en pointe. Cette deuxième armoirie
provient d’un fief. En effet, Thierri van der Linden, dit van
Ouderaen, stelle ainsi d’après son fìef de Beets.
De ce même Gauthier van der Linden, descendent les van der
Linden de Hoogvorst, dont les armes sont: de sinople au chef
d’argent, chargé de trois maillets de gueule. Içi donc, le lambel
n’est pas une brisure de cadet, mais un meuble faisant partie
intégralement de l’écu, et provenant du fief de Beets.
Quant à I’identité qu’il y a entre van Lijnde et van Wijnde,
aucun doute n’est possible. En effet, dans une charte du dut
de Brabant de l’année 1283, il est dit clairement: Johan van
Winde, dit de Tilia. Tilia est la traduction en latin du flamand
Cette identité se démontre aussi au point de vue héralLinde.
dique. Les van Winde portent le lion ou le chevron dans leurs
armoiries tout comme les van der Linden de Herenthout. Quant
aux van Lijnden, fixés en Flandre, ils portent soit le lion, soit le
chevron, soit d’autres meubles. 11 arrive aussi, que par le port du
chevron, les van Winde et les van Lijnde, s’identifient avec les van
Lijnde de Lierre-Herenthout.

,
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Wijnde ou Winde, était une seigneurie, et comme nous voyons
apparaître en 1260, les van der Linden, dit van Winde, il faut
chercher leur souche à Martenslinde même.
N o u s n e c o n n a i s s o n s ,pas le nom des enfants de Godefroid,
mais il doit avoir eu au moins un fils. Lambert, époux de Helswende, doit avoir eu un oncle, et le fils de ce Lambert, par l’acquisition de la seigneurie de Winde, en prit le nom.
Les chevrons
prouvent, qu’avant de se fixer a Winde, ils ont passé par Herenthout.
N’oublions pas de citer le célèbre abbé de l’abbaye sainte-Gertrude
à Louvain (1626-1642), nommé Geldolf van Rijckel, dont la mère,
Anna van Winden, dite Linden, portait un lion dans ses armes.
Dans l’ancien marquisat d’Anvers, à Herenthout, vivait en 1380,
un Jean, dit van der Linden, dont neus’ connaissons la descendance, pièces en mains. -L’aigle a étC portée par les van Lijnde
(Millen); or, un premier sceau de
. Laurent van der Lijnden, porte:
un coupé d’une aigle issante et de trois chevrons en bande, avec
l a m ê m e a i g l e c o m m e cimier; armes, q u ’ o n r e t r o u v e s u r s a
pierre t o m b a l e , dans la collégiale saint-Gommaire de Lierre. Ce
Laurent, devait connaître parfaitement l’histoire et l’origine de
s a famille.
En effet, nous voyons figurer, dans un second sceau, un coupé
d’un tilleul (Munsterbilsen) et d’un lion rampant (WassenbergLynde), avec en pointe trois rhevrons dans la position de la bande
(van der Linden-Herenthout-van Winde); le cimier, qui a disparu,
ne pouvait être qu’une aigle issante (van Millen).
Les chevrons peuvent provenir soit des armoiries communales
de Lierre, soit des van Millen van Mommestegen, lesquels portaient
le chevron. 11 est tres diffiçile de justifier cette dernière assertion,
parce q u e n o u s ne connaissons pas les sceaux de Lambert van
Millen et de sa fille futta. femme de Guillaume Proest van
. Millen. Ou bien, Guillaume Proest van Millen, fils de Sébastien
Lowet, a pris les armes de sa femme, ou bien ce sont les armes
des de Lowet. Quoi qu’il en soit, dans les églises de SaintTrond, le chevron figure comme meuble héraldique sur les
pierres tombales de la famille Lowet.
En suite, sont traités les écus ‘des van Lijnde (Gueldre) et ceux
des van Lijnden (Aix-la-Chapelle): le sautoir simple ou engrêlé,
parfois accompagné d’une clé et supporté par l’aigle des van
Millen (Aix-la-Chapelle). L’écu d e Nicolas van Rode, échevin de
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cette dernière ville, mérite une mention spéciale.
Sur le sautoir
engrêlé, il porte un ecusson en cmur (donc un ecusson familial).
C e Nicolas, était fils de Guillaume qui, à son tour, était parent
de Jean van der Linden (1 septembre 1340), par un autre parent,
nommé Franco.
Le fait de porter ce chevron en ccEur, montre
la même origine familiale des van der Linden d’Aix-la-Chapelle,
et de ceux de Herenthout. Les noms de de Rode et de Lijnden,
s’expliquent dans une même famille, et le sautoir prouve aussi
la descendance des van Lijnden et des van Rode d’Aix-la-Chapelle avec les van Linne de Crefeld.
Près de Duren, il y a un chàteau en ruines ‘), berceau d’une
autre famille de Rode qui. plus tard, devint Merode. Dans l’entourage de l’empereur Henri V, un Arnulfus de Merode est cité
C o m m e homme libre et comme prince, il figurait à
en 1103.
la place d’honneur parmi les témoins de l’acte. 11 paraît également, d’après le cartulaire d’Afflighem, dans une charte d’Ida,
comtesse de Boulogne en 1098. En I 141, le dit van Rode, cède
à l’abbaye du Part, la partie d’un bois situé aux environs de
Linden.
Les aieux des de Merode, étaient des de Rode (Louvain),
et ces derniers sont donc identiques aux van Lijnden. Ceci sera
prouvC
par les sceaux armoriés suivants.
1330. - Henri de Rode, échevin de Louvain, porte: trois pals
au chef charg6 à dextre d’un écusson au lion.
1370. - Hilger van Rode porte: trois pals au franc-quartier
chargé d’une étoile.
1374. - Johan van Roede porte : trois pals au chef chargé de
deux lions léopardés affrontés.
L e s d e s Merode portent: d’or k quatre pals de gueule et à
la bordure engrêlée d’azur. Le fait d’ajouter un quatrième pal,
prouve qu’ils descendent d’une branche blus près du tronc qu’eux.
11 s’ensuit que les de Merode se sont séparés des van Rode avant
I 170, si cette séparation s’6tait
faite plus tard, les armes seraient
restés les mêmes dans les deux branches. L’auteur termine l’identification des van Rode et des de Merode, par un argument
sigillographique
concluant. 11 cite l’exemple de Gérard de Merode
de 1338, qui porte quatre pals au franc quartier de trok pals.
Avant de terminer cette partie, le savant auteur donne une
*) 11 y a i c i une p e t i t e erreur, l e ch?itrau n’est
p a r t i e d e l’ann&, par l a famille d e Merode.

p l u s e n ruines, puisqu’il
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petite dissertation sur les deux meubles héraldiques concurrents:
la rose et le sautoir.
Comment la rose devint-elle le meuble concurrent du lion, dans
les armes des van Lijnde et des van Spauwen? On ne peut pas
l’expliquer d’une manière ordinaire, puisqu içi n’est pas question
d’un
embranchement du tronc, mais du tronc lui-même.
Arnould, chevalier de Linne, était le fondateur des jeunes branches principales de la maison van Linne. 11 prit, d’après un wage
du temps, en 1284, les armes de sa femme, c.a.d. le lion de Wassenberg, armes adoptés par ses successeurs et encore conservées
de nos jours.
D’autre part, nous concluons d’après cette étude, que l’autre
branche principale des van Linne, qui descendait de Godefroid de
Lenn, portait également le lion; donc, deux lignes principales
portaient, à la suite de différentes causes, un meuble héraldique
identique: le lion. 11 fallait donc chercher un moyen pour
dislinguer ces deux lignes principales, portant le même meuble
héraldique. Comme nous I’avons VU plus haut, la plus ancienne
branche des van Linne, avait pris comme meuble concurrent, le
lambel à trok pendants. La même chose peut être aussi provenu
de Godefroid. Probablement que son petit-fils Lambert van Linne,
a apporté ce dernier meuble dans sa branche, puisque Godefroid
n’avait aucune raison particuliere pour fair cela en 1220. La
concurrence entre l’emblême héraldique (lion), et la figure commune,
a donc un caractère plutôt sporadique, et cette nouvelle ligne ou
branche, apparaît seulement en 1284. Comme Lambert était un
contemporain d’knould, il aura pris de son libre arbitre la
r o s e comme meuble héraldique, afin d’éviter la confusion avec
Arnould qui portait, à partir de 1284, le lion. Ce changement
n’était donc pas la suite d’un caprice, mais d’un motif sérieux,
c.a.d. éviter la confusion. Lambert et Arnould n’auront pas
négligé de faire valider juridiquement leurs emblêmes héraldiques
respectifs.
Les moyens pour y arriver étaient, du reste, faciles:
achats ou donations de fiefs, et qu’ils ont réussi dans leurs moyens
n’est pas douteux. 11 suffit, en effet, de jeter un coup d’ceil
sur les sceaux armoriés décrits et discutés plus haut. 11 est
aussi à remarquer que, lorsque plus tard, ils ont porté le tilleul,
ils l’ont fait seulement & titre de vassaux de l’abbesse de Munsterbilsen.
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Jusqu’à ce jour, il n’a pas encore été possible de dire quand
le sautoir est entré dans les armes des van Lijnden, puisque les
sceaux des van Linden (Louvain), d’où il provient probablement,
font défaut. Mais dans les chartes suivantes, nous trouvons cependant des traces, qui pourraient éclaircir l’origine du sautoir dans
leurs armes.
1236, I I Septembre. - Simon van Linden, chevalier, vend la
sixième partie des dîmes de Capellen-lez-Glabbeeck, qu’il tenait
en fief d’Ivain de Winghe, au chapître de Tongres.
1 2 2 0 . - Henri, fils de Henri van Linden, et son frère, fondent
pour un anniversaire, une dîme sise dans la circonscription de
Winghe (Winghe-Saint-Georges).
En 1236, Ivain de Winghe, était donc le suzerain de Simon
de Linden, et il est probable que Henri avait aussi des relations
de fief avec lui.
Ivain portait dans ses armoiries le sautoir.
Donc, d’après l’usage du temps, il n’y a rien d’étonnant que
des van Linden aient pris les armes de leur suzerain, Ivain
de CVinghe, dont ils étaient les vassaux.
L’auteur parle ensuite des van Lijnden de Louvain, fusionnés
avec les van Rode.
Comme nous avons déjà parlé de cette
fusion, dans l’étude critique que nous avons fait paraître au sujet
d’un ouvrage du même auteur uurkundliches über die van
Lijnden,* nous ne reviendrons plus sur cette question.
L’auteur résume ensuite admirablement ce qu’il a si bien exposé,
puis démontré, au sujet de l’ancienneté, de l’histoire, de l’héraldique, etc., des différentes branches avec leurs sous-branches et leurs
rameaux de la famille van Millen, appelée, a partir de 1284, van
Lijnden, et il termine par quelques considérations sur la situation
politique et jurdiques des hommes du Moyen-Age.
L’auteur a cru devoir ajouter à I’étude si intéressante une cinqième partie, laquelle est, pour ainsi dire, la répétition de cette
première partie si admirablement documentée.
Aussi nous n’y
reviendrons plus. Seulement, n o n s tenons à faire remarquer
l’importante donation citée dans l’acte de I 147. Liitgard van
Merheim donne, du consentement de ses trois fils, nonante-six
bonniers au monastère de saint-Remi à Reims, dont vingt-quatre
bonniers sont situés à Linne. Quand on saura, qu’à Martenslinde on employait comme mesure agraire la verge dite de saintLambert, que donc un bonnier y valait un peu plus de quatre-
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v i n g t s e p t ares, on se sent en admiration devant la genérosité
de Lutgard, en même temps qu’on est saisi d’étonnement, à’la
vue de ces richesses immenses en terre.
Notre tache est finie, avec impartialité nous avons examiné
eet ouvrage, et nous devons dire qu’il est excellent sous tous
les rapports.
Le savant auteur a puisé à des sources sûres; avant d’avancer
quoique ce soit, il a fouillé aves soin les moindres détails. C’est
vraiment un ouvrage de bénédictin. Au reste, pour comprendre
la somme de travail, de patience, de science et d’érudition, que
comporte une étude de ce genre, il faut, comme on dit vulgairement, aavoir m i s l a main à l a pate). Par un repos, justement
m é r i t é , le baron Adhémar van Lynden ne cesserait-il pas ses
savantes publications? Nous ne le crayons, et surtout, ne le
s o u h a i t o n s p a s , parce qu’il est un de ces hommes qui, comme
Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde, devraient prendre comme
devise : aRepos ailleursc.

AIME

MESDAGH

Archiviste-sigillographe des Archives générales
du Royaume de Belgique.

AANVULLINGEN

EN

VERBETERINGEN

OP

Rietstap’s ,,Armatial

Ghbal” 2e. druk.

N. 3. Grooterideels naar cachetafdrukken en daardoor niet
voldoende beschreven.
Albertz’ (Ned.) In blauw een kasteel van zilver, geopend van
zwart, op groen terras. Helmt. : vier zilveren halve degens, de
gevesten omhoog, de buitenste goud gemonteerd, de binnenste
zilver.
Apeldoorn (Amersfoort, uitgestorven). Gedeeld : I. een ankerkruis, 2 twee takkebossen op T vormige handvatsels (of twee
hermelijnstaarten ?) Helmteeken : een mand met vuur.
Arent (Breda, Zevenbergen, Dordrecht, Rotterdam). Een naar
rechts gewende winkelhaak. Helmteekens : rechts een antieke
hamer, links een bijl. (Te Zevenbergen regeeringsfamilie).
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Bazgtrt (Amsterdam).
Een keper, vergezeld van boven van
een vallenden eikel, aan de zijden van twee achtp. sterren, en
in den schildvoet van een lelie. Helmt.: een naakte engel, uitkomend, met wijd uitgespreide vleugels, de rechterarm van af
de elleboog opgeheven en de hand iets vasthoudend, de linkerarm
afhangend langs het schild.
Baren& (Noord-Holland).
Een steenen brug van twee bogen,
een hek dragend.
Rechts een boom. In den schildvoet twee
zwemmende zwanen, naar elkaar toegewend.
Beck&g. Een horizontaal liggende eikentak, waaruit een takje
met twee bladeren en twee eikels voortkomt. Helmt.: een eikel
tusschen een vlucht.
Belmo~zte
(Portugal, Nederland) Baron te Madrid I I Juni 1693.
In rood een klimmende leeuw van goud, getongd en genageld
van blauw.
Schildhouders : twee zwarte arenden met bek en
pooten van goud, tong van rood, en hermelijnen, met goud omboorden, halsband.
Het schild gedekt door de baronnenkroon,
zooals die in de Oostenr. Nederlanden gedragen werd. Devies :
Virtute et Fide. (Diploma eic. is bij den heer J. W. Chevallier
te Brummen).
Vati den Berg (Vianen). Een faas. Hier overheen een leeuw.
Helmt. : antieke vlucht.
Van den Berg (Rotterdam).
In goud een klimmende leeuw.
Helmt.: de leeuw uitkomend.
De Bruyn (Vechtstreek, speciaal Kockengen). Schepenzegel I 8e
eeuw: een springend paard op terras. Helmt. : het paard uitkomend.
Burgersd~k
(Leiden). Gevierendeeld: I en 4 in zilver twee
dooreengevlochten ringen en-face, met stokken verbonden aan de
randen van het schild; z in blauw drie korenaren van goud,
naast elkander, gesteeld en gebladerd, en-pal; 3 in goud een
Hartschild: als I en 4. Helmt. : twee armen, berood kruis.
kleed, de handen van vleesch, welke twee dooreengevlochten
ringen vasthouden.
C/zevaZter (Frankrijk, Nederland). In blauw een bladerkroon
van goud, met rood gevoerd, waaronder een zespuntige ster van
Helmt.: een engel, met goud gekroond, gekleed in rood,
goud.
met groene omslagen om hals en mouwen en groenen gordel.
Dekkl: goud en blauw.
C/zevallzer (Sedan, Nederland). In blauw een springend paard
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van goud op terras van groen. Helmt. : het paard uitkomend.
Couvée (Valenciennes, Leiden). Lees voor rood: zwart.
Dedel (Utrecht, waaruit de moeder van Paus Adriaan. Zie mijne
verhandeling in »De Nederl. Heraut« IV blz. 82-102). Drie
weerhaken.
V a n Deh. In goud een zwarte kookketel, in ‘t schildhoofd
vergezeld van drie zespuntige zilveren sterren. Helmt.: een ster
uit het schild. Dekkl. goud en zwart. l)
Van &eren, Van Dzrren (Zevenhuizen, Dordrecht). Blijkens
schoutenzegel, laatst I 7” eeuw, en schepenwapen van 1701 in de
verkochte en spoorloos verdwenen kerkramen te Z., gevierendeeld :
I en 4 een achtpuntige ster, 2
en 3 drie ruiten. Helmt.: de
ster tusschen een antieke vlucht.
Duncan (Zeeland). Varianten bij de opgaaf van Rietstap. De
oudste serie der >Kwartierstaten«,
tabel-Cau, geeft een hart van
zilver met gouden vlam. In latere serie, zelfde tabel: in goud
een ontvlamd hart van rood. Op een groot cachet met vier
kwartierwapens (beschreven Ned. Leeuw 1896 no. 8) is het hart
van zilver.
Een cachet vertoont een ooievaar als helmV a n Dusseldorp.
teeken, terwijl ook een vlucht van zilver en rood als zoodanig
voorkomt.
Vm Eyk (Mijdrecht).
In groen drie vallende gouden eikels.
Geen helmteeken.
Van Eeden (Amersfoort). Een zandlooper. Helmteeken dito. Fockens (Groningen en Friesland). Twee klimmende naar elkaar
toegewende leeuwen, op een terras. H.elmt. : uitkomende leeuw.
FocKens (Friesland). Gedeeld: I doorsneden a. een fokkemast
met zeil, b. Muntinghe, 2 een halve adelaar, uitgaande van de
deellijn. Een andere tak heeft in plaats van dit laatste: doorsneden a. drie boomen naast elkaar (denkelijk Cloppenburg),
b.
Veeldtman.
Goflaw.

Getralied schild. Gekroonde helm. Helmt.: een
uitkomende wildeman, houdend in de rechterhand een bundel
van vier pijlen en in de linker een ovaal schild, waarop een roos.
Gunning. Geheel foutief. Lees: in blauw een gouden hart.
Helmt.: het hart, waaruit twee groene takjes komen.
‘) Rietstap geeft een geadelde uit Nederland afk. familie Duin in Meckenburg en Denemarken, oorspr. Pott geheeten, voerende als hartschild bovengenoemd wapen, doch de
sterren vijfpuntig.
1-l
‘913

’
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De Groot (Asperen). Schepenzegel r8e eeuw: een dravende
eenhoorn. Helmt.: een antieke vlucht.
De Hoas (Tiel, Betuwe). Voeg bij: zegel van 1583.
Heenk (Nederland). Gedeeld: I drie adelaars, z drie banden.
~LZZ Nensbergelz (Amersfoort; uitgestorven). Een berg, die uit
drie kleinere schijnt te bestaan. Gekroonde helm. Helmt.: kop
en hals van een paard. Schildhouders: rechts een staand paard,
halverwege te voorschijn komend van achter het schild, links
een klimmend paard.
Hezdf (Betuwe). Zegel van 1586: een gekroonde, klimmende,
leeuw. Op een cachet 17” eeuw is ‘t schild gekroond.
HiooZen (Kralingen). Doorsneden : a. een stappend paaschlam,
b. een merk: een omgewende, antieke vier, waarvan de vertikale
staak verlengd is en doorsneden wordt door een heele en een
halve (linker) dìvarspaal, de uiteinden, behalve het onderste, voorzien van een dwarspaaltje. Helmt.: het paaschlam.
HoogCnnd (Scherpenzeel in Geld., Amst.) Gevierendeeld: I en 4
in goud twee roode dwarsbalken, z en 3 in zilver, twee patrijzen
in natuurlijke kleur, naast elkander, en een zwarte bol daaronder
Hemt.: een vlucht, rechts goud, links rood. Dekkl. rechts goud
en rood, links zilver en zwart.
Hoos (Holland. In 1586 was Cosmas Claesz. Hoos, Secr.
van Spanbroek) zeven ruiten, geplaatst 2, 3, 2. Helmt. een ruit.
Hdsnzaz (Harderwijk). Gevierendeeld: I en 4 een staande
leeuw, z en 3 drie lelies. Het schild gedekt door een bladerkroon.
hYzfYz(c)k.
Rietstap
geeft: in zilver een tulp, de steel doorboord van een gevleugelde pijl, en-face, de punt naar links, alles
van zwart. Vorsterman van Oyen geeft: in goud een zesp. ster
van zwart, waaronder een groen klaverblad. Een cachet geeft
deze combinatie : in goud een zesp. ster van zwart, waaronder
de doorboorde tulp; helmt. : de ster.
Kesman.
Gedenkpenning bij Dirks : In zilver een ‘man, die in
zijn rechterhand iets vasthoudt, dat op een kopje en een schoteltje
gelijkt.
ras~H$;;~rdeC;a~n (‘s-G ravenhage). In groen een haan op ter.:
De Kor&zgh (Dordrecht).
In goud drie ijsvogels op stokje.
Helmt. : een ijsvogel.
Iran dey Koog(h) (Zaanstreek). Gedeeld: a. een halve adelaar,
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uit de deellijn voortkomend, b. een boom op terras. Helmt. :
e e n adelaarskop. met hals (rechts) en een boom (links), beide
uitkomend.
Of (andere tak ?) : Een voetangel, vergezeld van drie rozen.
Helmt. : de voetangel, waarboven iets onherkenbaars.
DEY Li/. Wapen op huwelijkscachet, gecomb, met m.l. wapen
- Hoos: een bloem met blad op terras.
V”PZ .L~t.senburg. Doorsneden : I. in zilver twee roode lussen,
2. in goud een roode schaaktoren.
Meerburg (Leiden) = Van Meethrg.
Du MortiPr (Amst.) Gedeeld: a. in rood een naar rechts gekeerd mortier op een rolpaard met twee wielen, b. in zilver een
roode keper en drie penningen. Helmt. : een vijzel.
I\iicoZai.
Doorsneden: a. in goud een aanz. hellebaardier op
terras, houdende in de linkerhand een hellebaard, b. in zilver
een zandlooper. Helmt.: een zandlooper.
Nicrharrn (Dordrecht, oorspr. zeker Duitschland). Gedeeld :
a. een ankerkruis, b. een klimmende gekroonde leeuw. Helmt. :
een haan.
Le Noóel (Zeeland). In blauw een gouden keper, vergezeld
van drie gouden of zilv. rozen.
Naomen (Zaandam). Merk (op grafzerk 1672): Een cirkel,
waarin drie driehoeken, de middelste met de punt naar boven,
de beide anderen met de punt naar beneden, aan elkaar sluitend
zoodat de bases één lijn vormen.
Palairet.
In blauw een zilv. poort, met een toren aan elk
uiteinde en een van het middenstuk opvliegende arend, omziende
naar een gouden stralende zon, uitgaande van den rechter
schildhoek.
Pleyte (Zeeland). Een pleit (platgeboomd vaartuig met twee
zeilen).
Pul (Amersfoort). Op kaart van den Slaperdijk. In blauw drie
zilv. schenkkannen. Helmt. : een schenkkan.
Rete2 (oorspr. RLPteZ, Frankrijk, Nederland). Doorsneden: a. in
goud drie ringen van rood, naast elkaar, b. in rood drie palen
van vair. Over alles heen een band van zilver met een rooden
vos. Helmt. : de vos uitkomend. Dekkleeden: zilver en rood.
Mogelijk eene door erfelijke ambten aan het huis C&%‘Zon verbonden familie.
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V a n Rep.
Gevierendeeld : I e e n p e n t a l p h a , z e e n linkervrijkwartier,
waarin iets onkenbaars, 3 een boom op terras, 4
onkenbaar.
Hartschild: een dubbele adelaar, Helmt.: een uit-.
komende leeuw.
Rìngrhg-.
In zilver twee blauwe visschen, schuingekruist.
R&rt (Sedan, Nederland).
In blauw een springend hert.
Helmt.: het hert uitkomend.
ROW@ (Barneveld). Drie ankerkruizen. Helmt.: een ankerkruis
tusschen eene vlucht.
Rootbe~n (Betuwe, Dordrecht). Volgens cachet: in blauw een
anker, vergezeld van drie lelies, rechts een zwaard, links een
beneden de knie afgesneden menschenbeen. Helmt.: ben lelie
tusschen een vlucht. Volgens een ten deele uitgewischt decoratiedoek van het Kramersgild te Tiel is ‘t been (met voet) boven
de knie afgesneden, en rood, evenals de lelies; het zwaard is
van zilver (weggewischt) met gouden gevest; helmt.: een lelie
van rood tusschen een vlucht van rood en zilver. Dekkl. zilver
en rood. Het anker is denkelijk zwart (weggewischt) en ‘t schild
denkelijk zilver.
V a n Rassam ( H e n r i c u s v. R. pred. te Bommenede, 1664.
Handschrift in de Prov. Bibl. v a n Zeeland). Gevierendeeld: I e n
4 een ankerkruis, 2 en 3 een jachthoorn. Hartschild: een papegaai
met opgeheven rechterpoot.
V a n Z@zberk. Zegel v a n 1743: drie gekroonde bijenkorven
naast elkander.
Van der Scheer.
In goud twee ledige blokken van zwart,
dooreengevlochten en schuin gekruist. Helmt.: een antieke vlucht
van goud en zwart. Dekkleeden dito.
.Seve7zhysm2
(Zeeland). Variant. Gedeeld : K. drie klaverbladen
2. een toren op terras, de toren geopend van de kleur van het
schild en voorzien van vier torentjes naast elkaar.
Sz&ozd.
Een boom, waartegen twee klimmende leeuwen, op
terras. Helmt.: de boom tusschen een vlucht.
Sz@zax (Betuwe). Gevierendeeld : I en 4 vol zilver, 2 en 3 in
rood een wapenknecht van zwart. Helmt.: de wapenknecht uitkomend.
Smits (Gouda). Doorsneden : a. in goud een molenrad, oprijzende uit de deellijn, b. gefaasd van goud en ?, van zes stukken,
het goud beladen met een kronkelende paling. Helmt.: twee
olifantstrompen.
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Sanderson.
Schepenzegel 17” eeuw in het R. A. te Utrecht.
Doorsneden : I. in rood drie maankoppen van goud, 2. in goud
e e n ossenkop van rood. Helmt.: de ossenkop.
Van Steen(n (Betuwe). Drie gaande leeuwen boven elkaar.
Gekroond schild.
VOZ der Steegh (Tiel). Zegel van 1586: een staande leeuw,
rustend met een klauw op een schild met drie sterren.
Teng(Pr.
Lees : (Beieren, Nederland).
Van den í”hoorn (Zierikzee). Gedeeld: I. een kerktoren, 2. twee
naar elkaar toegewende vleugels. Helmt. : de kerktoren.
Tieltwzans
(‘s-Hertogenbosch). Dit is een patronymicum van
een schepen, wiens nakomelingen den naam en het wapen van
het oude geslacht vafz Rreq~Z aannamen.
Van Vasttxozl (Gelderland). Handschrift met wapens van een
Geldersch studentengezelschap te Utrecht, in het Archief aldaar.
In rood dertien bizanten van goud, geplaatst 4, 4, 3, 2, met een
rechter vrijkwartier (dat 4 bizanten bedekt) van zilver, beladen
met drie korenaren van goud, gebladerd van zilver. Helmt. : het
meubel van het vrijkwartier.
Vedurgh
(Betuwe). Drie wassenaars, waaronder drie sterren.
Versteegh (Betuwe). Doorsneden: a. in goud twee haken van
zwart, schuin gekruisd, b. in blauw een zwaan van zilver, gekroond
met goud.
Van Voortlzuysen
(Gelderland). In zilver een molen van natuurl.
kleur op groen terras.
Vos (Dordrecht). In zilver drie roode vossen. Helmt.: de vos
uitkomend tusschen een vlucht van blauw (rechts) en rood (links).
We~t/zer
(Noord-Brab.). In zilver een stappend paaschlam op
groen terras. Geen helmteeken.
Zuurdpeg (Dordrecht, Leiden). Fabrieksmerk sinds 1652 : in
zilver een blauwe klok.

Berlijn.

-

H. J.

S C HOUTEN .
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Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam (Amersfoort).

de

DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
( V o o r t z e t t i n g van Nav.

LXII,

55).

Mr. Willem van Dam stierf den 16~~ Juni 1673. N. S. te Leiden 27), werwaarts hij en zijne tweede vrouw porn de Fransen
gevlugt warena l). Zijne ega was hem den loen April t. v. in den
dood voorgegaan.
Vermoedelijk waren Mr. W. v. D. en zijn vrouw Amersfoort in
1672 ontvlucht bij de nadering der Franschen, indachtig aan de
groote moeilijkheden, die de komst der Keizerlijken onder Montecuculi in 1629 hun gebaard hadden. Dat zij naar Leiden, en
niet naar Amsterdam of elders uitweken, komt waarschijnlijk, omdat hunne dochter Dina van Leeuwen 0) hier als weduwe woonde.
Mr. W. v. D. werd aldaar begraven als volgt: BDe prs. kerck
van den 17~” tot den zsen Juny 1673 (aldaar tusschen de genoemde
data in de Pieterskerk begraven) de Heer Willem van Dam« 2s).
Omtrent het verfnogen van Mr. W. v. D. bestaan enkele verspreide gegevens, die daarvan eenig denkbeeld geven.
Op den 2gen Jan. 1600 0. S. aontfangen
van peter van dam
hondert vyff ende tseuentich gulden waer voor hy sal hebben
vyff ende twyntich gulden Jaerlicx dene helft op syn soen peter
van dam oudt seuendalff Jaer ende dander helft op syn soen
Willem oudt vyer Jaere, die vader hefferg ““). Uit deze lijfrenteinschrijving blijkt, zooals reeds in .den aanvang werd vermeld, dat
Mr. W. v. D. omstreeks 1596 geboren is. In de lijst van de lijfrenten van .1622 komen beide zonen nog voor, >de vader heffera.
De rente werd aan beide nog betaald op 9 Oct. 1663 (voor ‘t jaar
1661). Voor het jaar 1663 staat Peter v. D. er nog in, doch is
er voor hem niet meer gequiteerd; wel voor W. v. D. door JOhanna Hogerbeets. Voor 1664 staat alleen W. Y. D. erin (teekent zelf) 30).
Den rg en Aug. 1624 bekenden Dirck Meynss en Geertgen Ghysberts, zijn huisvrouw, een erfelijke jaarlijksche losrente van f 97,s
n) Dina van Dam trouwde te Amersfoort 2 Sept. 1660 ms. met Mr. Nicolaes van Leeuwen. Hij overleed te Leiden 7 Febr. 1668.
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schuldig te zijn aan >Drs. Peter en Willem van Dam, gebroeders,
als erfgenamen van Peter van Dam hare vader zal :u
Zij mocht
te allen tijde met een hoofdsom van f 1700 worden afgelost.
Tot onderpand stelden de schuldenaars hun whuizinge, op heden
ontvangen, staande op de Langstraat lg),.
Den 15~~ Febr. 1627 stelde, bij acte gepasseerd voor notaris
J* van Ingen te Amersfoort, Cornelis Harmansz. Sppcker, burger
aldaar, zich borg, alsof het Dsyn eygen selffs schuit« was, voor
het restant à f 431 van vorengenoemde schuld, door zijn -uschoonouders aangegaan, en nog verschuldigd aan sDrs. Peter ende
Willem van Dam, gebroeders.<
De acte werd opgemaakt te
Amersfoort ter woonplaatse van Mr. Willem van Dam, schepen,
ter presentie van Jacob van Dam, die haar mede-onderteekende.
In margine staat, eigen handig geschreven en onderteekend : D Dese
borchtochte cesseert, als d schuld daerinne vervath voldaen en
betaelt. get. t Amersfoort, de zg Juny 1630. W. van dam “Q).
Den 2gcn Juni 1643 compareerde Mr. Willem van Dam, oud burgemeester, als gemachtigde van zijn broeder Dr. Peter van Dam
krachtens procuratie d.d. 23 Juni 1643 vóór notaris Houtman te
Utrecht gepasseerd, en ook voor zichzelf, voor het gerecht van
Amersfoort en bekende, dat de hoofdsom hem voldaan was. De
acte werd daarop doorgeslagen lg).
Zoo compareerde hij ook Ig Febr. 1627, ten einde een plecht
van f 150, hem van zijn vader aangekomen, te doen royeeren lg).
Den gen Nov. 1625 werd vóór notaris J. van Ingen te Amersfoort een acte gepasseerd, inhoudende, dat op 4 Oct. t. v. Thonis
Thonisz. verkocht had. aan Mr. Willem van Dam en zijn erven,
zeker stuk land, groot omtrent anderhalff margen, gelegen op
Isselt, tusschen het ohooghe campgen«, den Brinck en de steege,
voor f 725. De acte is o.a. geteekend door W. van Dam en door
Jacob van Dam (als getuige) 90).
Den gen Sept. 1626 verklaarde Thonis thonis, bij acte gepasseerd vóór notaris J. van Ingen te Amersfoort, verkocht te heb- ’
ben aan Mr. Willem van Dam, schepen der stad Amersfoort en
zijn erven, een perceel lands, groot omtrent I’/~ margen, wesende
‘t hoochste vanden weytcamp, soo ‘t selve eertijds affgegraven is,
noch een maetlands groot omtrent derdehalff dammaten, affgegraven vande polmaet, alles opde gerechticheyt ende servituyt als
d’ selve parchelen met Jacob van Dam opten 13~” martij laest-
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leden affgescheyden ende geloot zijn, volgens de erffscheydinge
daer van synde.a De kooper lag er aan de eene zijde naast met
land. Totale koopsom 2000 caroli guldens. De acte is geteekend
door W. van dam en door Jacob van Dam (als getuige) g.7).
Den 10”” Mei 1633 werd te Amersfoort een huis getransporteerd
»in den Amersfoortschen engh aan den Berch in de vrijheid der
stad, waer aen de eene zijde naest gelegen is de oud-burgemeester ,
Dam« lg). Mr. W. v. D. bezat hier dus grond of een huis.
D e n 4e* April 1637 compareerde vciór schepenen van Amersfoort Bmr. W. v. D. als ‘t recht van de nevenstaande plechte
(d.d. 8 Aug. 1615 van Henrick Marcelisz. en Margriet Ghijsberts
echteluyden aan Peter van Dam [mr. W. v. D’s vader] en zijne
erven) bij erfflotinge vercregen hebbende, ende bekende van de
hooftsomme ende renten in de selve begrepen, ten vollen voldaen
te sijn« lg). Zij bedroeg f 150 à 6”/” op een huis en oliemolen
in de Pothstraat.
Als lid van de vroedschap kreeg mr. W. v. D. over het geheele
jaar 1638 f 25-15 presentiegeld; voor 1639 f lg-3 31).
Den 19en Maart 1640 accordeerden de Staten van Utrecht aan
Willem van Dam, oud burgemeester van Amersfoort, »op syn
versouck in coop van een halff mergen landts, behoorende aan
de Gebeneficieerde goederen, gelegen onder Isselt, voor de somme
van twee honderd en vijftig guldena 32).
Voorts werd mr. W. v. D. den Sen Sept. 1640 door den leenheer van de leenen, behoorende onder Emmiclaer, beleend met
Been partije landts, groot 5 margen 407 roeden, genaamd de
Duyst, behoorende onder ‘t gerecht vant Hoghe landt<, terwijl
hij den 21en Dec. 1666 Bmette ledighe handt» opnieuw met
dat leen beleend werd, vermoedelijk bij eene verwisseling van
leenheer s3). Den 8en Juli 1674 0. S. machtigden de erfgenamen
van mr. W. v. D., bij acte vóór notaris Anthonis van Brinckesteyn
te Amersfoort gepasseerd, notaris Cornelis van Dael te Amersfoort,
om dit leen vóór den leenheer op hun naam te doen transporteeren s), (met de handteekeningen van Dina van Dam en François van Bergen) $0).
Den 13’” Oct. 1643 kocht mr. W. v. D. met 2 andere heeren
a’t gehele resterende Corpus« van het klooster van St. Barbara
»Welke drie heeren deze Woningen wederom vervoor f 8925.
deelt hebben aan drie perceelen, vallende bij lotinge het tweede
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Huis van ‘t Heerestraatje aan de Heer Mr. Willem van Dama.
Later werd het geheel zoodanig veranderd en vertimmerd, dat
men weinig meer kon zien, dat het een klooster was geweest 3*).
Den 24rn April 1655 bekende Maes Gerritss. f 176, voortspruitende uit achterstallige landpachten, schuldig te zijn aan mr. W.
v. D., >oud burgemeester en stoelbroeder in het schependomu ; hij
beloofde vóór I Jan. 1656 te zullen betalen met 50/,, rente bovendien. Als onderpand stelde hij ‘l/lp van zijn huizinge enz. in de
Bolderstraat 19). Den 31en Juli 1655 werd dit huis, awaarvan d e
lasten, groot f 176, komen aan mr. Willem van Dam, oud burgemeester«, door Maes Gerritsz. en Aeltjen Ghijsberts, Echtelieden
getransporteerd aan N. N., terwijl de plecht 5 Oct. 1682 namens
amr. Franchois van Bergen, raad ord. in den hove van Utrecht,
als getrouwd hebbende Maria Elisabeth van Dam, dochter en erfgename van mr. Willem van Dam, oud burgemeestera door notaris
van Zevender (procuratie voor notaris Woertman te Utrecht d.d.
16 Sept. 1682) aan een ander werd overgedragen lg). De belofte
om vóór I Jan. 1656 te betalen, was blijkbaar niet vervuld geworden.
Burgemeester Willem v. D. negotieerde in den loop van 1662
aan de stad Amersfoort f 1500 a 4°/0; Johanna Hogerbeets
teekende in 1663 voor ontvangst der f 60.- rente. Voor 1664
teekende W. v. D. zelf, voor 1675 Dina van Dam, Wed. N. van
Leeuwen ; ontvangen g Febr. 1677. Uit de stedelijke rekening
van 1675 blijkt voorts nog, dat Mr. W. v. D. de stad Amersfoort
2 kapitalen had gegeven, rentende f 40.- en f 80.-, voor het
maken van 3 steenen werven op de spoey ; daarvoor teekenden
onderscheidenlijk Dina v. Dam, wed. van Leeuwen en François
van Bergen. Voorts gaf Mr. W. v. D. een kapitaal van f 2000.rentende f go.-, Bgenegotieert in trachte van de Res. d.d. 24
Juli 1671 tot productie van ‘t schephooft in den mont van de
riviere de Eema. Dina van Dam teekende o. a. 9 Febr. 1 6 7 7
voor ontvangst van de rente. “0)
In 1672 komt onder de lasten, die de stad Amersfoort jaarlqks
te dragen had, voor: s5)
Willem, sone van Pieter van Dam f 12-10
Mr. Willem van Dam . . . . 3 4.Mr. Willem van Dam . . . . > 60.B o r g e r m e e s t e r v a n D a m . . . D 40.B o r g e r m e e s t e r v a n D a m . . . > 80.Voorts
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nog onder het hoofd: >de renten van de capitalen tot het verdiepen van d’ Eem genegotieertc : De Borgemr. van Dam f 80.Een deel dezer lasten werd reeds hierboven vermeld.
Uit een in Juni 1681 gemaakt overzicht van kapitalen, opgenomen op vast goed binnen Amersfoort, blijkt, dat de erven van
Mr. W. v. D. toen bezaten: 3G)
Op de stad Amersfoort: een kapitaal van f IOOO.-, op 18
April 1664 door hem belegd; thans eigenaar Juffr. dina van
dam, wed. d’Hr. Nicolaes van Leeuwen ; voorts f 1500.-, verschijndag 2 0 Mei (rentebrief d.d. 2 0 Dec. 1662), eigenaar als
voren ; f 2 0 0 0 , den 1 8 Juli 1670 door Mr. W. v. D. belegd,
eigenaar als voren. Nog f 2000 kapitaal, belegd door Dina van
Dam, wed. van Nicolaes van Leeuwen, den 30 Juli 1671.
Op den slaperdyck op Amersfoort: een kapitaal van f 1200
staande op naam van Christina Hogerbeets; het eerste jaar verschenen Ig Sept. 1656.
Op de Eem: een kapitaal van f 1400 in 3 brieven d.d. 8 Mei
1664, belegd door Mr. W. v. D.; eigenaar Juffr. van Leeuwen.
Op de Capelle : een kapitaal van f 1200, verschijndag 2g Oct.;
belegd door Mr. W. v. D., Burgemr.; eigenaar Juffr. Dina van
Dam, wed. d’Hr Nicolaes van Leeuwen tot Leyden.
Op het huisgeld: kapitalen van f 1500 en f 168, op naam
van Mr. W. v. D. of des zelfs erfgenamen, of François van
Bergen.
Ook Mr. François van Bergen, v. D.‘s schoonzoon, raadsheer
voor den Ed. Hove Prov. van Utrecht, had verschillende kapitalen
ten bate der stad binnen Amersfoort belegd.
Uit deze opgaven blijkt, dat Mr. W. v. D. en zijne naaste
verwanten de stad meermalen geld voorschoten, wanneer zaken
van algemeen nut tot stand gebracht of gesteund moesten worden.
( wordt voortgemy
AAXTEEKENINGEN.
q) C o n f o r m van B e m m e l 1 1 , b l z . 659, d i e d e n d a t u m 0 . S . o p g e e f t (6 J u n i ) . “s) Grafhoeken, oud-archief te Leiden. 49) Stedelijke rekeningen Amsf. r.sqg.
3u) Stedelijke rekeningen Amsf. van de opgegeven jaren. 51) bijlagen stedelijke rekeningen yan de opgegeven
jaren. az) Rijk+archief Utrecht, coll. van Zuylen: 3 ‘I‘aeffels
van allerley commissiën ende
Instructien der Ed. hlog. Heeren Staten des Lants van Utrecht beg. zj Febr. 1625 en eind.
1 ]uli 1640, f o l i o ccv. 33) Deze gegevens zijn ontleend aan de zoo aanstonds te noemen
acte d.d. 8 Juli 1674. Zij zijn door mij in de transporten van het gerecht Hoogland niet
gevonden, terwijl die van Emmeklaar uit dien tijd ontbreken. ö4) van Bemmel, 1, blz. 3o8/g.
35) M e m o r i e v a n d e l a s t e n , d i e d e s t a d Amersf. jaar!ijks t e d r a g e n h e e f t . 1 6 7 2 . A r c h i e f ,
39 Memorieboek, enz. archief No. 663.
Nu 97.
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Onderstaande aanteekeningen betreffende de familie Harel of
Have1 zijn wellicht nog voor deze of gene van belang, waarom
ik ze hier mededeel.
Nagelaten kinders van Elizé Have1 zoon van Adam Have1
te Wezel, is geheylikt te Aken met Mari Mott den 14 Aug.
1590 en is in Amsterdam overleden 14 July 1626 en de
W e d . Boonen d e n ZI April 1643 in Amsterdam, dezelve
hebben te Aken geproduceerd navolgende kinders geboren :
A” 15gr. 2
6
Augteharen eerste zoon genaamd Adam die
overleden is 23 febry 1593.
A” 1593. 21 April geboren Mari getrouwt aan Lpuis Wastelier,
zij is overleden I 5 8 her 1638 en naargelaten 6 kinders genaamt
Mari, Jacq, Anne, Sara, Elizé, Abraham.
16 8her is Jean Have1 geboren.
A” 1594.
rg xher is geboren Isacq en is overleden den 31 xbr
A” 1.595.
1.597.
Ao I 597 I 5 feby geboren Janna die met Weijnand Weijerstras getrouwt 12 9ber 1628, hij is tot Nimwegen overleden den 20 xbr.
1635 en naargelaten Mari, Johannes, Elizée en seur Janna
Have1 overleden den 29 Aug’e 1661 in Amsterdam.
Ao 1598 15 Maart is geboren Anna die den 23 Juny 1637:
getrouwt heeft Richard Beauchamps en zamen eenen zoon
Pieter die overleden is en dito Richard ook den I 5 7ber 1662.
Anna decedé le 26 9b. 1672.
Ao 1599 26 Jully is geboren Adam getrouwt met Magdalena
Romps den 14 xbr. 1631 in den Haag en aldaar geprocureert 10
volgende kinderen: Mari, Christiaan, Elizé in zee overleden,
Jacobus, in Smirna overleden, Jan overleden in den Haag,
Susanna, Pieter overleden in Smirna, Angeniet, Anna en
jong kind Adam overleden, en dito vader 1669. . , . Maij in
den Heer gerust.
Ao 1600 22 Julij geboren Susanna, getrouwt met Balthazar de
Bane den 12 9ber 1628 en is overleden den I gb, 1635 tot
Leijden, en naargelaten 4 kinderen zijnde Mari, David, Balthazar, Elizée.
Ao 1 6 0 1 3 0 7ber g e b o r e n E s t e r getrouwt 9 Aug,s 1 6 3 9 m e t
Woulter van Oort, die 14 8bci 1639 overleed te Utrecht, zij
zwanger en een kind dat maar 7 m. leefde na hem, zij is in
Amsterm overleden den 22 April 1664.

.

.
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Ao

1602 12 9br geboren Sara, die heel subijt overleed 16 I I
Auge 163 I ongetrout.
Ao 1603 2 9br geboren Magdalena die den zae is overleden.
AQ 1605 1 6 Jan’Y geboren Elizabeth die den 22 febrY 1605
overleed.
Dit is een copije van een orgineel door Jan Harvel
(Harrel?) zelvs geschreven,

Ao

9 Julij hebben de Nigten Eijkelenbergh mij verhaald,
dat Elizéus Harrel in de Akense trouble tijden 8 kinderen voor
aff na Amstern gesonden heeft en hij daarna zelvs gevolgt
is, dewelke een laken drappier zijnde, een kar met Lakens
afgesonden hadde dewelke gespolieerd wierde, waar onder
een pak met een eijsere ketting omwonden, hetgene men
niet a.angeroerd hadde ter welker gedagtenis Elizeus Harrel
een erve op den Keijsersgracht gekogt hebbende, aldaar een
stuk van die ketting verguld zijnde liet uithangen, waardoor
dit hups met de naam van de goude ketting tot nog toe
gereputeerd is.
Ook wisten gemelde Nigten mij te zeggen dat Maria Mott
huysvrouw van Elizéus Harrel alhier de eerste buyten Moeder
in het Wale Weeshuys geweest heeft:
1739

De famillienaam Haiel
voor als HaTiel.

is onduidelijk geschreven; komt ook

Welke is de juiste?

‘s-Gravenhage.
Genealogische

CVEERTS.

werken.

Mr. Dirk dc Bruijn Georgez., Burgemeester van Wyck by Duurstede in syn leven te Amsterdam coopman
synde, heeft beschreven X1X Deelen in folio van alle voorname familiën met de wapens
er bij welke geschat syn op 19 duysent gulden tegen de heerlykheyd Van Hardenbroek.
Maar nog grooter ist er geweest ‘t Amsterdam in XVIe Eeuw
1640 genaemd Georg .S~TCFZ (elders Joris Pietersz. Seyen). Deze
heeft dertig jaren bezig geweest met de geslachtsregisters op te
maken van alle voorname familiën in de XVII Provinciën met
alle hare Wapens seer net met de couleuren afgeset. 30 Deelen
sooals er staat in de lykoratie van syn soon ArnoZdm Seyn, die
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hier in Leyden Professor is geweest en was geboren ‘t Amsterdam I I Sept. 1640, gestorven 21 Oct. 1678 alhier.
De boeken berustten bij de familie de Lange te Gouda. Een
inventaris er van komt voor in de handschriften van v. Ryckhuysen, Bode met den Bussche te Leyden op het gemeente Archief aldaar.
Later meldt deze dat de boeken daar niet meer zijn, doch
wellicht te Amsterdam bij 21. d. DzLsse?z (13 April 1761) op de
Heerengracht by het Koningspleyn !
Waar zijn zij gebleven?
STEENKAMP.

In xEigen Haard n” 42 van 19 Oct. ‘12 las ik een stuk historie,
door Jhr. Mr. Victor de Stuers. Daarin werd de naam Heshusiua,
een onder-adjudant van het Corps de Garde der roode Lanciers,
genoemd.
Gaarne zag ik mij ingelicht omtrent doopnaam, afkomst en
woonplaats.
In het Kerk. Archief der Ned. Herv. te Putten o/d Veluwe is
vermeld :
Samuel Heshusius en zijne Echtgen. Johanna Aletta Gyseling, wonende in 1772 aldaar. In 1776 zijn ze weer met
attest. ingekomen van ‘s-Hage en in 1778 weer vertrokken
naar Amsterdam.
Samuel Nicolaas Heshusius Wilh. fil. in 1776 met attest.
ingekomen en in 1777 vertrokken naar Renkum. Er werd
bij vermeld : Bwoonende
op den Hoog adelijken Huysen
Vanenburgc.
Voorts Johanna Maria Heshusius, in 1799 vertrokken naar
Coeverden.
In het woordenboek van Van der Aa wordt vermeld:
Samuel Heshusius, predikant te Terwolde 1717, Epe 1740.
Zijn zoon Wilhelmus Heshusius, proponent in 1743, predikant
te Oene, te Renkum en te Hinlopen.
A. M O L L .
Putten, Mei 1913.

ONDER DE STUDEERLAMP.
Handleiding bij de beoefening der Gewijde
door J. van Andel, (de druk).
Nijkerk. - G. F. Callenbach. - 19x3.

Geschiedenis

Uit den aard der zaak hebben we hier te doen met een werk
van een bepaald godsdienstige tint en van tendensieusche richting,
het wil noch verteller noch verdediger zijn der bijbelsche historie,
daar het die als bekend en aangenomen beschouwt, maar de
schrijver bedoelt den samenhang der feiten aan te toonen, die
in de Schrift worden medegedeeld.
We staan hier dus meer op den bodem van het geloof, dan
van de zuiver logische wetenschap, daarom heet het ook een
gewQZe
geschiedenis, loopend van Adam tot Christus en even
een blik werpend in de toekomst.
Van dit standpunt uit moeten we het werk dan ook bekijken
en komen we daarmee dan ook op theologisch terrein, waarop
we niet verder zullen ingaan.
Slechts oneens moeten we ons verklaren met hetgeen schr. in
de inleiding zegt: »Een zeker aantal feiten kan wel stoffe geven
tot samenstelling eener kroniek, maar vormt op zichzelf nog geen
geschiedenis.
Van geschiedenis kan eerst sprake zijn, waar de
feiten zich uit een gemeenschappelijk streven verklaren: zij begint
eerst dan, als eenzelfde gedachte velen aangrijpt, en tot vereenigde
najaging van een bepaald doel voortstuwta.
In de eerste plaats: wat is de verhouding van Bkronieka: t o t
>geschiedenisx? Is een gebeurtenis van weinig invloed, dan is
zij evenmin waardig in een Pkronieka als in een Bgeschiedenisc
opgenomen te worden ; als de feiten zich verklaren uit een gemeenschappelijk streven, wanneer is dat? logischer wijze wordt
dan de historie van een individu overbodig : welk gemeenschappelijk
streven zat b.v. voor in de geschiedenis van Napoleon? was hij
niet juist de man, die tegen het toenmalig Bgemeenschappelijkc
democratisch streven inging?
Welke Bgemeenschappelijkheid6; kunnen we in de bijbelsche
geschiedenis in het leven der aartsvaders enz. ontdekken?
Deze opmerking staat natuurlijk buiten het boek, waar we het
over hebben, alleen kan er uit blijken, hoe moeilijk het is een
juiste definitie te geven van sgeschiedenisc, wanneer men deze
van uit één bepaald gezichtspunt bekijkt.

l
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De Theosophie in hoofdtrekken uiteengezet door J. de Jager.
Uitg. C. M. B. Dixon en Co. - Apeldoorn - 1913.
De firma Dixon mag er roem op dragen keurig uit te geven,
haar boeken zien er artistiek netjes uit; als is het nog zoo’n klein
of eenvoudig werkje, het papier, de letter, kortom het geheel is
aantrekkelijk, deze opmerking moet ons van het harte, voor we
een enkel woord willen zeggen van het handboekje voor de beoefening der theosofie, dat voor ons ligt. Nieuws geeft het boek
niet veel, waar al zoo’n massa uitvoerige literatuur over dat onderwerp bestaat. Het bevat de gewone beschouwingen over occultisme, helderziendheid, reïncarnatie en karma, de ontwikkeling van
den kosmos en de menscheid etc. op eenvoudige, heldere wijze
gedaan en dat heeft het voor, dat het begrijpelijk is voor iedereen
klaar en duidelijk. Men kan voor- of tegenstander zijn van de
theosofie, wat ieder beschaafd mensch er van weten moet, is er
in te vinden en wel gemakkelijk, en als zoodanig bevelen het
boekske van de Jager aan; men dient in ieder geval een boek
over de theosofie in zijn bibliotheek te hebben, dat men zoo
noodig kan naslaan, en daarvoor is het zeer geschikt.
Nederlandsch-Spaans

Woordenboek.

door Dr. A. A. Fokker - Gouda - G. B. van Goor Zonen.
Na het Spaans-Nederlands is nu na geruimen tijd het Nederlands-Spaans woordenboek verschenen, het eerste Nederlandsche
op dit gebied.
Als zoodanig beschouwd werkelijk een toe te juichen poging,
we hadden het gaarne wat uitvoeriger gezien, maar zooals het nu
is, kan het toch zeer goede diensten doen, en staat het niet ten
achter bij de tot nog toe gebruikte Fransch- en Duitsch-Spaansche
dictionaires.
De schrijver wilde ook alleen een >schetswoordenboek«
geven,
zooals hij in zijn >Voorrede<
zegt, en we gelooven gaarne, dat
hem dat >hoofdbrekens«
gekost heeft, in ieder geval daarin is
hij ons inziens geslaagd, en we geven de hoop niet op later van
zijn hand eens een uitgebreider woordenboek te zien verschijnen,
tot zoolang kunnen we het best met dit >Schetswoordenboekc
stellen, daar het toch het meest »practische< bevat.
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Dialect-Bibliotheek 1.
Overijselsch Dialect.

Woordenboek van het Geldersch-

door Prof. Dr. J. H. Gallée - Deventer - H. P. ter Braak.
Het is slechts een dun boekje maar degeZq&; dit »dialect-woordenboeka, en in het algemeen moet ons een woord van hulde
van het hart voor het flinke plan der uitgevers om een geheele
>Dialect-bibliotheek<
te doen verschijnen.
We achten dit van zoo groot belang voor- onze taalstudie, dat
we hierop in een afzonderlijk artikel in dit tijdschrift denken terug
te komen. Voorloopig willen we dit plan bij onze lezers met een
krachtig woord aanbevelen, trouwens de naam van Prof. Gallée
is er borg voor, dat we goed werk te zien krijgen. Voor de
kennis der Nederlandsche dialecten, die tot nog toe fragmentarisch
in meer of minder belangrijke dissertaties werden behandeld, moeten
we het toejuichen, dat deze arbeid nu eens aangepakt wordt door
mannen van het vak, dat .is in ieder geval wat anders dan een
doctorandus-scriptie.
De uitgaven van onze Nederlandsche BDialect-Bibliotheek x verdienen ieders belangstelling.
Tragedies et ComBdies de 1’Histoiie récits des temps revolutionnaires d’après des documents inédits par Ernest Daudet.
Paris - Librairie Hachette et Cie. - 1912.
Dit werk bevat historische tarereelen uit het laatste deel der
1 Sde eeuw, vlot geschreven in los-gemakkelijk, we zouden bijna
zeggen populair Fransch en voor ieder die in geschiedenis belang
stelt en zich dit smakelijk wil voortgezet zien, een lezenswaardig
boekje.
De veelbewogen dagen, die er in beschreven worden,
wekken nog heden voortdurend de algemeene interesse, daarom
zal ook deze uitgaaf haar weg wel vinden.
G. F.
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Bekkesnijden
door
W. P. J. OVERMEER.
Wanneer wij de oude keuren, landrechten, plakaten, resolutiën enz. excerpeeren en de gemaakte aanteekeningen in system
matische orde bij elkander brengen, dan komen wij tot de slot.
som, dat nog zeer veel bruikbaar materiaal beschikbaar is tot de
nadere kennis van het karakter, de zeden en gewoonten onzer
voorouders. Ja, meermalen moeten wij erkennen, dat we er eigenlijk nog zeer weinig van weten en onze wetenschap daaromtrent
nog vrij oppervlakkig is’. Een der oorzaken ligt - meen ik wel in het feit, dat men overtuigd is, dat men het weet - e e n
algemeene kwaal - weshalve wij niet verder onderzoeken en
5 blijven staan op het door ons eenmaal ingenomen standpunt. En
als andere oorzaken mogen o. m. wel genoemd worden : gebrek
aan belangstelling en tijd en het missen der gelegenheid om de
bestaande en beschikbare bronnen te raadplegen.
Bij het doorwerken van bovengenoemde bronnen werd o. a.
mijn aandacht gevestigd op de ettelijke verbodspalingen tegen
de
m e s s e n g e v e c h t e n , een bewijs dus dat deze barbaarsche
gewoonte algemeen in zwang was in vroegere. eeuwen. Een nader
onderzoek echter leerde mij, dat daarover zeer weinig litteratuur
bestaat, alsmede dat de schrijvers in onzen tijd, die de vroegere
volkszeden beschreven, wt inig of geen aandacht hebben geschonken aan dezen zoo ingewortelden karaktertrek onzer voorvaderen.
Was het niet der moeite waardig? Hierop kunnen wij toch moeilijk ,,neen” antwoorden, daar men andere zaken eveneens tot in
de kleinste détails onderzoekt en - waar men steeds zoo hoog
de voorvaderlijke deugden roemt en ophemelt, dient men ook de
volksgebreken in het licht te stellen, al ware het alleen maar om
andere zaken meer juist te kunnen beoordeelen.
Van het ,,bekkesnijden” heeft ieder wel eens gehoord en
wij denken al dadelijk aan ,, Ferd inand H uyc k”, waarin
Van Le n n e p o n s d e h a n d e l i n g e n v a n zoo’n messentrekker
heeft beschreven. 1) Jammer dat het slot dezer ,,snijpartij in den
dop” zoo onbevredigend is en we hadden wellicht - althans in
1) Ik wijs hier vooral op de uitgave, voorzien van illustratién van 1) BV i d Bl es. De
afbeelding in dit hoofdstuk is bijzonder mooi.
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e e n r o m a n - zoo’n messenduel liever tot het eind zien voeren
tusschen twee Gooische boeren, waardoor onze historische kennis
meer zou zijn verrijkt. De jeugdige hoofdpersoon had eveneens toch
een ondergeschikte rol kunnen spelen en zou even goed ongedeerd te Amsterdam zijn teruggekeerd.
Wat deelen de geschiedschrijvers ons mede over deze snijpartijen ?
B i j V a n S l i c h t e n h o r s t 1) - i n d e z e e e n d e r o u d s t e m i j
bekende bronnen - lezen wij :
,,De zwem-kunst en vecht-gewoonten met het stael ofte vuyst
werden bij de nakoemelinghen al noch onderhouden. Hoewel ick
niet en weet of het laetste tot meerder eer of schande dient, om
de dickwijls oploopende hevigheyd van de waghen-luyden en de
schuyt-voerders ; voor al wanneer sy bebierd ofte anders ontsteeken zijn.
,,Alzoo m e n d a n d o o r g a e n s h o o r d v a n e e n sneede t e geev e n , d e n beek o p t e s n i j d e n , ende o o k v a n b r e e k a f ,
wanneer sy het oord ofte den top van ‘t mes begeeren afgebrooken te hebben, ende liever snijden dan steeken, liever schenden
d a n dooden willen. Zoo dat sy meermaels tot geringhe, ofte
geene oorzaeken, als de onvernuftighe dieren, tegen hunne mackers en vennooten vergrijpen, ende de wel her-gebraghte gewoonte
haerer voor-ouderen door dit lelijk en onnoodigh aenwenssel grootelyx verontheylighen.
,,Dan het slimst van allen is, dat zommighe het mes-gevecht
voor een ridderlijk hand-werk houden, ende de boeren elders zoo
over stuyt boos, kitteligh ofte verblind zijn, dat sy zomwijlen met
voordacht, om te kraekeelen 2) hayr-pluysen, wtgaen, ofte om een
heel gelagh het gat wt te iaeghen; ende w t l o u t e r brooddronk e n h e y d e n o n g e t e r g h d i n d e kroeghen e e n blooten
o p s t e e k e r a e n e e n d r a a d t e n t o o n hanghen,
die niem a n d m a g h a e n r o e r e n ofte van daer haelen, hy en
1) A r e n d van S l i c h t e n h o r s t .
Arnhem, 1654. fol. 13-14.
3

Noot

wn

Van

XIV

Boeken

van

de

Geldcrsse

Slichtenhorst:
Natis in usum laotitiae scyphis
Pugnare Thracum est, tollite barbarum
Morem verecundnmnne Bacohum
Ssnpuineis prohibetL riuis.
Horat. 1 Carm. Od. 7.
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moet getroost zijn een kansie met hen te waeghen.
,,Maer wie en zal sich niet zeghenen wanneer hij hoort van
het (God wouts) loffelijk gebruyk, ‘t welk ick weet voor eenighe
jaeren in eenige vlecken van Holland en het Sticht van Utrecht
sterk in zwangh gegaen te h e b b e n ; d a e r h e t v r o u w - v o l k
de walgh had van een jongh-man, wiens back-huys
met vele schrammen en lid-teekens niet deghelyken
en was door-kerfd. . . . . . . . . ,.”
Verder veroordeelt de schrijver het gedrag dezer dames.
Bovenstaande beschrijving van het bekkesnijden is voorwaar
duidelijk genoeg.
Lu dolf Sm ids licht ons - bijna een eeuw later - nog wat
beter in. 1)
Deze schrijver zegt :
,,B e k- s n yd e n ; hier sienwe geensins op brooddronke pluggen, ofte wilde straat-schendery, maar alleenlyk op het aloude
snywerk by de boeren, in de kermissen hier te lande.
,,Te weeten m e t e e n m e s s o n c l e r p u n t e n o p j u i s t e
v o o r w a a r d e n . Immers is deese gewoonte soo verre gegaan
in het Sticht van Uitrecht, dat het jonge vrouwvolk van een bruigom walgde, die geen schram of litteekens in syn tronie kon
laaten sien. - - - - - - - _ - _ _ _
,,Ik vinde by C i c er o (van de Plichten, 2 B. 7 H.) dat
A l e x a n d e r , gesegt d e F e r e ë r , b a n g e n rondsom v o o r hinderlaagen vreesende, met de bloote degen voor hem dede gaan, barbarum e t e u m q u i d u m c o m p u n c t u m notisThrejidiis:
een woeste vent op kaak en wangen braaf geteekend : want dat
d e T h r a c i ë r s , selfs onder den beker, wel van leer wi!den
trekken, bevestigt H o rat i u s I. B, 27 Lierd.”
Hoewel Smi ds het werk van van Slichten horst als
bron gebruikte, deelt hij. ons nog mede, dat zulk een vechtpartij
v o o r w a a r d e n ” plaats had, doch hij vermeldt
JJO P 4 ‘ u i s t e
ons de voorgeschreven regelen niet. Bovendien zoekt hij den oorsprong bij de Grieken.
Dit gevoelen deelt L e F ra n c q v a n B e r c k h e y 2) niet, die
1) Lu cl 01 f S mi ds. Schatkamer der Nederlandse Oudheden. Haarlem, 1737. Blz. 29.
2) Natuurlyke Historie van Holland. 111, blz. 526,
v. v.
In dit deel komt op plaat 11, afb. 6 en 7 eene afbwlding
gereed om elkaer een veeg met het mes te geven.

TOW

van twee boeren,
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het niet onwaarschijnlijk acht ,,dat men den oorsprong hier van
,,te zoeken hebben in die eer, welke onze vroegere voorzaaten,
,,de oude Batavieren, stelden, in het schermen ; en met het naakte
Jichaam konstiglyk tusschen bloote zwaarden en gevelde pfrie,,men t e s p r i n g e n ; ‘t welk volgens T a c i t u s, eene byzondere
,,konst der Batavieren was, waar mede zy zig als een spel ge,,meenlijk vermaakten.”
Evenals deze schrijver en S m i d s rangschikt T er Go u w 1)
het bekkesnijden onder de volksvermaken; eene meening, die wel
voor bestrijding vatbaar is. Aanvankelijk moge zulks het geval
zijn geweest, al vroeg waren ,de m e s j e s z o n d e r punt”vervangen door scherpe messen en ontaardden deze ruwe duels in
ergerlijke vecht- en snijpartijen, veelal tengevolge van dronkenschap
en daarmede in verband staande feiten, zooals wij nader uit de
wettelijke verbodsbepalingen zullen zien. 2)
De oorsprong zal wel altijd duister blijven : voor ons is het genoeg te weten dat het een oud.vaderlandsche gewoonte was (mogelijk wel een uitvloeisel van de aanraking der Germanen met de
volken uit Zuidelijke landen), die ons de bewijzen geeft van de
vroegere ruwheid. Het oorspronkelijk doel moge niet geweest zijn
elkaar levensgevaarlijk te kwetsen of te dooden, zeker is het, dat
men elkander wilde mismaken en dat men trotsch was op een
gekerfd gelaat. Ongetwijfeld zal zulk een duel veel vaardigheid
e n k u n s t h e b b e n geëischt en ik kan begrijpen dat men zich
aldus oefende, omdat in tijden van oorlog het gevecht van man
tegen man destijds een gewoonte was. 3)
I n d e n t i j d v a n L e Francq v a n B e r c k h e y w a r e n d e z e
snijpartijen nog in zwang, vooral onder de boeren, hoewel ze alleen nog voorkwamen ,,by o n g e m e e n e o f r o e k l o o z e g e vallen.” 4)
1) De Volksvermnken. Blz. 5 6 4 - 5 6 6 .
2) Nog heden ten dage speelt het mes in ons land een voorname rol. Men leze mau
eens nauwkeurig de berichten in de couranten. Vooral in fabrieksplaatsen en in & znidelijke provinciën.
“) T er G o o w meent, dat het snijspel afkomstig is uit de Germaansche wouden. Volgens dezen schrijver behoeft men ook niet uit Horatius te bewijzen, dat het van
Ilomeinsche afkomst is. Wel is waw, dat deze in een lied ,,aan zijn tafelvrienden” zong:
Drink vrij een lekkre flesch,
Of wil je, drink er zes.
Maar trek daarbij geen mes.
(Lil>. 1, Ode XXVU.)
Maar - volgens Ter G o u w - doelde hij op een dronkemsnsgevecht, niet op ons
snijsyel.
4) T e L’ Gouw verwijst nog naar A ar d b o 1 111, blz. 478. Dit tijdschrift heb ik
echter niet kunnen raadplegen.
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Maar even verder verhaalt deze schrijver het volgende :
,,Ook is dit vegten met het mesje nog heden aan onze Hollanders en Vriezen, benevens de Stichtsche boeren, boven eenige
andere natie, eigen ; inzonderheid de Hollandsche en Vriesche
zeegasten en matroozen.
,,Men verhaalt en brengt het gemeenlyk by als een staaltje van
de handigheid der Vriezen in dit stuk, dat zekere Vriesche schipper, zig hier omtrent, by uitstek kweet, na lang gesard te zijn,
door een Haan ev eer van een Voor snyder (want dus
n o e m d e n z i g d i e Baazen, w e l k e n m e t e e n H a n e v e e r
o p d e n H o e d gongen.)
,,Onze Vries, geen mes by de hand hebbende, nam, zegt men,
‘zyne slof of muil in de vuist, en keerde dien baas snyder zoo
konstig en tevens gevoelig af, dat hy, met opgezwollen kaaken,
beschaamd terug week, zonder den gaauwen Vries te hebben
kunnen kwetsen.”
Er was dan ook dikwijls een bruiloft of kermis, waarop een
of ander slachtoffer viel, die dan met de eer van een held werd
begraven.
Ja, in het begin der 18e eeuw was het zelfs nog de algemeene
gewoonte, dat de herbergiers een mes met zilveren heft, voorzien
van kleurige linten, uithingen, als prijs voor den besten voorsnijder. Hij, die dit mesje aanraakte, moest snijden of geld verbeuren. Het was dan ook volstrekt geen scha,nde,
zoo men e e n
veeg o v er de wang kreeg, doch die hem gaf, kreeg natuurlijk de eer. 1) Men sneed zelfs met afgesleten munten.
Het was in dien tijd nog niet beter met de vrouwen gesteld,
want zij ook trokken meermalen het mesje, 2) althans de Gooische
dames.
Onder haar (in den omtrek van Hilversum) waren er, die ,,zoowel als de mannen voor ‘t mesje gongen”. Le Franc q van
B e r c k h e y h e e f t ,,een Gooilandsch wyf gekend, dat zig in den
Haag ophield, hetwelk op zekere verkooping, op eene buitenplaats, het mes, (‘t welk zy t u s s c h e n h a a r ’ k o u s s e b a n d droeg)
van leer trekkende, byna alles wegjoeg ; en niet zonder moeite
door de gerechtsdienaars getemd wierd.” 3)
1) Van 1 c er trekken noemde men het ook, omdat het mes met een handige
zwaai uit de leeren schede werd getrokken.
2) Zie ook het medegedeelde hieronder bij D P o s t e, De Haagsche Kermis en bij V a n
d e Vennc.
3) Nat. Hist. 111, blz. 751.
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T e n slotte n o g e e n e mededeeling van een buitenlander, n.1.
den bekenden Duitschen officier G r a b n er.
Deze zegt 1) na het karakter van ons volk beschreven te
hebben :
,,Ehemals mag es freilich nicht allezeit so friedlich zugegangen
sein ; indem unter den gemeinsten Schlag von Volk eine Sitte
herrschte, die oft blutige Auftritte verursachte. Jeder gemeine
Mann trägt nähmlich noch bis diese Stunde ein scharfes Messer
in seiner Tasche, welches er sonst zu Trutz- und Schutzwaffen
brauchte.
,,Gerieth er mit einem Andern in Streit, so wollten es die
Gesetze der Matrosen Ehre, solchen durch e i n M e s s e r d u e l a u s
zumachen ; wobei es je doch eine unverbrüchliche Regel war,
b l o s zu schneiden, aber nicht zu stee h e n ; w e s h a l b e s auch
selten gefährlichere Folgen, als eine Narbe im Gesichte gab. Renomisten pflegten auch wohl auf Kirchmessen, Jahrmärkten, und
bei dergleichen gelegenheiten, in den Herbergen und Trinkgelagen ein Messer in den Balken der Decke zu stecken, u n d sich
mit jedem, der solches nur anriihrte, herum zu s c h n e i d e n .
,,Doch diesse barbarische Sitte, die gleichwol blos Muth und
Irascibilitat verrieth, ist heut zu Tage, wenn ich einige Gegenden
im Herzen der Provinz Holland ausnehme, ganz abgekommen.”
Men ziet dus het oorspronkelijke - d.w.z. het snijden dus
niet het steken - was toen nog in zwang.
Maar dat het snijden zoo onschuldig was als G ra b n e r ons
voorstelt, wordt tegen gesproken door de geschiedenis.
**
*

.

Het behoeft nauwelijks gezegd, dat verschillende
tooneelschrijvers, het bekkesnijden tot hun onderwerp
minste het invlochten in hunne beschrijvingen.
En wij steken natuurlijk in de eerste plaats ons
B r e d e r o . Z i j n ,,Boeren geselschap” geeft ons
voorbeeld 2) :
1) J. G ra b n er. Ueber die Veroini$en Xederlmde.
2) Boertish Lied-boek.

dichters en
kozen, tenlicht op bij
een aardig

Hriefe. Gotha, 1792.
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Arent P i e t e r G y s e n , m e t M i e u w e s , J a a p e n L e e n ,
E n K l a a s j e n , e n K l o e n t j e n , die trocken ‘t samen heen,
Na ‘t Dorp van Vinckeveen:
Wangt ouwe Fr a ngs, die gaf sen Gangs.
Dit boerengezelschap gaat dus naar het barbaarsche feest van
de gans trekken te Vinkeveen, alwaar het een ander gezelschap
aantreft. Er wordt ,,eschrangst, gedroncken, g e s o n g e n , gedreumelt, gedangst, gedobbelt en gekangst.” En tot slot natuurlijk de
messentrekkerij :
Aelwerige 1) A r e n t, die track het ierste mes,
T u e g e P i e t e r Kranck-hooft, e n KorseligeKes,
Maer B r a n g t v a n K a a l l e n e s ,
Die nam een greep, hy kreegh een keep,
Mit noch een boer vyf ses.
De Meysjes die liepen, en lieten dat geschil,
Kannen noch kandelaers, noch niet en stonger stil:
Maer K l o e n s die stack, e n h i l
Soo dapper uyt, dat een Veen-puyt 2)
Daer doot ter aerden vil.
S y m en nam de rooster, de beusem en de tangh,
En wurrepse E b b e r,t, en K r e 1 i s vuer de wangh
Het goetjen gingh sen gangh,
Het sy deur ‘t glas, of waer ‘t dan was,
Myn blyven was niet langh.
Heel verheffend was zulk een tooneeltje zeker niet, waarbij bovendien nog een moord plaats greep, als ware het de gewoonste
zaak der wereld. Geen wonder dat B r e d er o ten slotte zegt :
Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet,
Mydt der Boeren Feesten, sy syn selden soo soet
Of ‘t kost yemant zyn bloet,
En drinckt met myn, een roemer Wyn,
Dat is jou wel soo goet.
Ook in de ,,K 1 u c h t van de K o e” krijgen we er iets van
te lezen : 3)
‘) Korzelige, gemelijkc.
2) Veenkikker, boer.
3) V. 273-276. Uitgave Dr. J. t e W i n k e 1.
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De Gauwdief:
Maer hoe vaertet, Oom, willen de maets hier wat vechten?
Boer :
By go jase, Maatje, je hebt hier sulcke besuchte kittige
knechten, 1)
Die soo wacker snijen, wat, ‘t het gien bescheyd: 2)
Daer is hier Han s Po o d t, die noch lestent ien neer eleyt.
En In ,,G r i a n e”

3)

als B o u w e n

Langh-lijf

spreekt:

De Dubbeld’ uw 4) noch de Schouwt, en durven hum niet vangen,
Guts wolven hoe is die K a r e 1 gheteyckent in zyn wanghen I
Nou lestent quamer een dief-layer tot zynent kuyeren,
Hij veterden 5) hem na zyn korn 7, en hij leyden hem in de luyeren.
Het leste kartier en deuchd niet, wat sel ickje mier segghen?
Hy wodt gisteren alweer een sneetge4nt hondert legghen 7)
Dan ick houwer myn gheck mee! ick heb altijdt verstaan,
Het is ghesoncdt, mit ien hielle huyt slapen te gaan.
Bij v a n de V en n e 8) vinden we de volgende waarschuwing
Wil je vechten ? treck geen Messen.
E n z e g t L a m m e r t Gijsen:
Eel! en Steeds, en Boerse Scheucken,
Tegen heftigh an het beucken,
Juffer J u d, op H e y 1 me Vrouw.
Track een Mesjen uyt de Mouw,
Om te woeden en te wroeten ; enz. !
Hierbij komt een plaat voor, waarop een verwoed vrouwengevecht is afgebeeld. Men ziet juffrouw J u d, met een mes in de
hand, gereed tot een aanval op haar natuurgenoote IH e y 1.
Niet onaardig is ook het tafereeltje dat D r o s t e ons schetst
in zijn ,,H a a g s c h e K e r m i s.” 9)
1) Verdniveld driftige knapen.
2, ‘t Is je niet te zeggen.
3) V. 1340-1347. Uitgave Dr. G. K a 1 ff.
4) Waarschijnlijk eene schertsende benaming voor een of ander rechterlijk ambtenaar.
(dubbele U ?)
6) Hij pakte - tastte aan.
6) Lijf, romp. De uitdnlkking wil ongeveer zeggen : op zijn bast komen.
7) Er op las snijden, een wesscngevecht honden.
8) h dr. Y a n de Ven n e. Tafereel van de belacchendo werelt. ‘s Grxvenhngc, 1635.
9) [C. 1) r os te.] De Haagsche Kermis. Amsteruam, 1761.
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Aan het slot van het eerste bedrijf 1) loopt de ruzie tusschen
de beide koopvrouwen G r i e t en S i b i 11 e zeer hoog, en eerstgenoemde uit haar kraam komende schreeuwt :
De steecken van uw tong wil ik niet langer lyden :
Ik zal u, met dit mes den boozen bek op s n y d e n ,
Het kost dan wat het wil, en geven u een veeg.
Waarop S i b i 11 e’ roept :
Komt dienders staat my by; weerhoud

dees helleveeg.

In het tweede tooneel treedt de (omkoopbare) schout op en
zegt :
Wat hoor ik voor geraas? Wie durft rumoer verwekken,
En op de kerremis baldadig messen trekken?
Griet wordt daarop bekeurd, hij onderhoudt haar vervolgens,
waarop zij antwoordt :
Wie kan zich meester zyn? Zy dorst aan my verwyten,
Dat ik slegt huis hou, en meer diergelyke feyten. 2)
H a d i k m y n m o e d gekoelt, h a a r bakkus o p g e h a a l d ,
Dan had ik vergenoegd de breuk aan u betaald.
Nadat de schout en Si b i 11 e nog eens van gedachten hebben
gewisseld, vervolgt eerstgenoemde :
Men kan een vrouwe mond het snappen niet beletten,
Of haar een woord ontvalt, daar moet men niet op letten.
Indien geen feitlykheid moedwillig is begaan,
Kan men een kwade tong niet in de boete slaan.
Maar een geweldenaar brand altemets zijn pooten,
Wanneer, door overmoed, hy durft zyn mes ontblooten:
Al snyd of kerft hy niet, de wil is voor de daad:
Men straft hem in de beurs voor ‘t onvoltrokken
(kwaad.
Maar op de kermissen werd nu niet veel gesneden,
De wijn is al te duur in dorpen en in steden:
De boeren hangen nu het mesje niet meer op.’
Men krygt in geen gelag voorvechters by de kop.
-~-.‘)

Eerste tooneel.

2) In

den Zen verm. druk staat voor deze beide regels:
Wie kan sig meester syn? Sy hcet’l sen my verweten,
Dat ick in d’omdraey koog voor dezen heb gesetan.
Sibille had n.1 aan Griet verweten, dat zij eene koppelaarster was.
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Niet alleen geeft de schout hier een juridisch betoog, maar
in de laatste regels ligt zelfs eene verzuchting, want hoe minder
overtredingen er geconstateerd werden, zooveel lager was zijn
aandeel in de boetegelden.
Blijkbaar waren de dure tijden van invloed op het aantal messengevechten. Geen wonder, men was gedwongen minder te drinken, zoodat niet zoovele excessen voorkwamen.
In het ,,Boek der Opschriften” 1) lezen we ook nog eene
aardige bijdrage :
Een boer, die wegens bekkesnijderij eene boete van f 75,beloopen had, liet het volgend rijm op zijn wagenkrat zetten:
Het vechten is een klein plaisir
Vijf en tseventigh gulden is twaalfhonderd kannen bier,
Die haast vervochten zijn op eenen dag;
Daarvoor een jong gezel op dezen wagen lang plaisieren mag.
Hierbij teekenden genoemde schrijvers aan: ,,Drie feiten leert
ons dit rijm, die gewis voor ecotfomisten en wijsgeeren het opteekenen overwaardig zijn : vooreerst, dat in de 17e e e u w d e
voerlieden spaarzaam genoeg waren, om nog, na f 75, --- aan
boete te hebben betaald, genoeg over te houden om een opschrift te bekostigen ; ten andere, dat zij zooveel voor hun medemensch over hadden, om hem op die wijze een nuttige waars c h u w i n g t e g e v e n ; ten derde - maar hier komt wat rekenen
bij te pas - dat een kan bier tien duiten kostte.”
Ten slotte wil ik nog wijzen op twee dichtwerken.
In de eerste plaats op de overbekende ,,B o e r e n k e r m i s”
van R o t g a n s, waarin het bekkesnijders partijtje van J o c h & m
S c h r a m e n Mewis G e i t e b a a r d , e n i n d e t w e e d e p l a a t s
o p G r e e n w o o d ’ s ,,Boere-Pinxtervreugt.”
2)
Hierin laat hij een oud man spreken, die blijkbaar met heimwee aan zijn jeugd terugdenkt, want zegt hij o.m. :
Gien ien, begryp je ‘t? dorst my oit de kneukels biên;
E n ‘t m e s j e, seldrement, daer wiet elk van te spreeken,
Hoe ik, begryp je ‘t? wist te snyen en te steeken ;
Niet onbenierlyk, maer, begryp je ‘ti met fesoen.
1) Mr. J. van Lennep
en J. ter Gouw. Het boek der opschriften. Amst.
bla. 343.
In de uitgave van 1. W. S ij t h off te Leiden, 111~. 311.
’ 2) F. G I’ een w o o d s Hocre-Pinxtervreuat,. 2a dr.

1869,
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En zegt de dichter wijselijk :
‘k Had met dat. snyen noch begryp je ‘t niet te doen;
Ligt, dacht ik, krygt de vent hier weêr zijn oude kuren
En fratsen in het hooft, die ‘k oograag zou bezuren. enz. 1
En ten slotte krijgen we natuurlijk de traditioneele boeren-snijpartij, die ons bovendien nog in prent wordt vertoond.
*
Lou zonder ziel, gewoon op alle kermistyen
Daar wat te doen is, ‘t zy met kaatsen of met snyen,
Elk voor te gaan, w:rs hier d’ aanvanger van den strydt.
Hij gaf voor, dat Jaap Me e z en hem op zijn schoen had
gespuwd, dus :
I-Iier moest voldoening zijn; des springt hy van zyn’ stoel,
En slaat J a a p M e e z e n met een vuurtest voor den moe1
Dat hem het roode zweet kwam langs den baart geloopen,
En voort Kortjan van leer. Jaap washalfvolgezopen.
Maar stondt gelyk een’ paal, zij vochten voet aan voet,
In d’ eene hant het mes en d’ andere den hoet.
En wisten meesterlijk d e s n e e d e af te weeren :
Tot eindelyk de kans van J a a p begon te keeren ;
W a n t L o u k r e e g v o o r t een,veeg, w e l r u i m e e n
hantbreet lang,
Schuin over ‘t voorhooft by de kin af langs
de wang;
Des deinst hij af. Maar Kry n, zyn zwager, wil hem wreeken.
Alrie, zei G i e 1 ; trek af, dan moet je my hier spreeken.
Gien twie op ien: e n s n e e d h e m w a k k e r n a a r h e t l y f .
enz.
We zien dus ‘wel, dat ook de vroegere dichters deze snijpartijen
voorstelden als dronkemansgevechten.
* *
*
Deed de Overheid niets tegen deze barbaarsche en gruwelijke
mishandelingen ? Zeer zeker, Bij herhaling treffen we verschillende
verbodsbepalingen aan, want zoowel het uithangen van messen
als het snijden was reeds in de r6e eeuw bij Keizerlijke plakaten
verboden, maar dat verbod bleef, als zoo menig ander, een doode
letter. 1)
!) T e P G o 11 w. De Volksvermaken. Blz. 665.
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Reeds vroeg lezen we, dat aan de Dordrechtsche herbergiers
werd gelast, dat zij de vreemdelingen moesten waarschuwen verboden wapens af te leggen. 1)
En P r i n s M au r i t s vaardigde 20 Februari I 589 een plakaat
,uit, 2) waarin o.m. werd bepaald dat allen, die in een herberg of
taveerne gingen om met anderen te drinken en gelagen te houden, verplicht waren- hunne ,,messen, poignaerts, ende andere
quètselyck geweer” thuis te laten of in bewaring te geven aan
den waard of ,de waardin, op straffe van eene boete van 3 ponden
van veertig grooten. De herbergiers waren verplicht de wapens af
te eischen, wilden ze althans geen gelijke straf oploopen.
Opmerkelijk zijn art. 3, 4 en 5 van dit plakaat, die ik hier in
extenso laat volgen.
ART . 3. Des sal den waert of waerdinne gehouden wesen in
haer huys goede voorraet en provisie te hebben van m e s s e n
s o n d e r p u n t , en daer den eenen den anderen niet mede
steecken en magh, om den selfden laghgenooten tot haer gerief
, te handtreycken.
A R T . 4. Soo wie op eenen ~anderen
in grammen moede eerst
syn mes of geweer trekt, hetzy of yemandt daer door werde gequetst of niet, sal verbeuren twintigh pondt.
. A RT . 5. Ende soo yemandt den anderen quetsen buyten notelijcke defensie en verweeringe syns lyfs, sal verbeuren dertigh
pond&
en noch daerenboven arbitralycken gecorrigeert werden na
de gelegentheyt van de saecke.
De herbergiers moesten dus ongevaarlijke messen ter beschikking stellen hunner cliëntèle en we zien hier ook bewaarheid de
woorden, die Droste den schout in den mond gaf:
Al snyd of kerft hy niet, de wil is voor de daad :
Men straft hem in de beurs voor ‘t onvoltrokken kwaad.
In Groningen schijnen de boeten minder zwaar te zijn geweest.
In de Landrechten der beide Old-Ambten lezen we: 3)
Van een mes toge, is ‘de boete . . . . , . . 5 Dald.
broecke . . . . . . 21/2 ,,
En in het landrecht van Hunsingo, Fivelingo en
‘) Handvesten van Dordrecht. 1, 167.
2) Nik 01 aas W i 1 ten s. Kwkclyk Plaknatboek 1, 717. (Groot Plakaatbock, 1, 360.
Cr) Laad-recht der Begden Old-ambten cm. Groeniqm, 1618. Back V, art. !J.
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het W esterkwartier treffen we de volgende artikelen aan: 1)
ART. i2.
Vaz. een Mes tooge.
Wie op eenen anderen in toornigen moede treckt een mes,
cleyn ofte groot, die breke tegen den clager vijf Daler, ende tegen dat Recht half soo veele.
Van eenen anderen op te eyschen om
met hem te vechten.

A R T . 13. Is dat saeke dat yemand eenen a n d e r e n o p e y s c h e t
ofte verdaget, om met hem te slaen o f t e t e v e c h t e n , s o s a l h y
breken tegen den clager vijf Daler ende half soo veele tegen het
Recht, ende beta!en d a e r v o o r t o t b o e t e ende breuke, die hy
daer na breken mach.
Iu Zeeland was men weder veel strenger, mogelijk omdat daar
meer overtredingen voorkwamen. 0. m. bepaalden de Sta ten
van dit gewest 2) - om een enkel voorbeeld te noemen - d a t
iemand die zijn mes trok, zonder iemand te kwetsen, een hechtenis te water en brood zou ondergaan .voor den tijd van veertien
dagen en wel op eigen kosten en bovendien nog honderd gulden
boete moest betalen. Kwetste hij iemand, zoodat er bloed vloeide,
zoo werd de straf verzwaard tot zes weken hechtenis, onder dezelfde voorwaarden, en de boete verhoogd tot 25 ponden Vlaamsch.
Ook de Staten-Generaal kwamen bij herhaling op tegen
het messentrekken s), waaruit volgt dat men zich weinig stoorde
aan de strenge bepalingen van dit hooge regeeringscollege.
Zoo verboden zij 6 September 1661 het dragen van ,, e e n
o n g e m e e n f a t s o e n v a n m e s s e n , i n d e s n e e l a n c k sev e n t h i e n d u y m e n , o f t e d a e r ontyent”,
waarmede verschillende iudtviduen de menschen aanvielen en kwetsten, zoowel
op de wegen, als in ,,de herbergen. ende andere plaetsen en ge-.
selschappen”, waar ze ruzie zochten ,,ende plegende alle moet*
willigheyt”.
I)e str;iffeu hierop gesteld waren voor de eerste maal f 50,-,
voor de tweede maal f’ IOO,- en voor de derde keer f ZOO,boete, boven verbanning gedurende eenige jaren.
ende het Wester-quartier enz. 5e ,dr. Gronin1) Land-recht van Hunsingo, J!E’yvelinp,
pn 1647. Boek VI, art. 12-13.
2) Plakaat van 27 November 1654. Groot Plaksatboek, 11, 2408.
:‘) Zie o.m. Groot Plaknat-Boek,
en VI, 681.

11, 2408, 2669, 2670. 3023, [2663]. IV, 5 0 1 , 504
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Trok men het mes tegen een ander - hem al of niet kwets e n d e - dan werd men aan den lijve gestratt, onverminderd
eene boete van f 200,-.
4 Juni 1683 bepaalden d e Staten o. m., dat niemand op het
platte land een mes met een scherpe punt mocht dragen,
waarmede hij iemand kon steken, op verbeurte van f 3,- Een
geheel gelijkluidend verbod vaardigden de Raden van B r ab a n t 20 Februari 1727 uit en wel in verband met het zooeven
genoemde plakaat der S t.G e n. van 4 Juni 1683.
In Scbieland was dè toestand blijkbaar ernstig, want de straffen waren daar zeer streng. 1)
In art. 13, 14 en 15 der keuren wordt ernstig gewaarschuwd
tegen het mestrekken.
Een maand hechtenis te water en brood wachtte hem, die teg e n e e n ander het mes trok, mits hij hem niet kwetste. Slechts
voor f IOO,- kon hij deze straf afkoopen.
Gebeurde zulks echter des avonds of des nachts, dan werd de
hechtenis verdubbeld en de afkoopsom bepaald op f 250,-.
Ja men behoefde niet eens het mes te trekken, uitdagen alleen was voldoende (al volgde er geen gevecht op) om hem in
aanraking met den strafrechter te brengen, die hem een maand
opsluiting daarvoor kon opleggen.
Men spotte er in Schieland niet mede, evenmin als in Delfland, waar de bepalingen ongeveer het zelfde, doch de straffen
iets milder waren. 2)
Immers art. 42 en 43 der keuren luidden:
42. Zo wie iemand zal hebben uitgeëischt om met hem het
mes, of ander geweer, te vegten, ofschoon geen gevegt daer op
,was gevolgt, zal daer over geapprehendeert, en geconfineerd worden in besloten hegtenisse, en aldaer den tyd van een maend,
alleen met water en brood gespyst worden, op zyn eigen kosten, zonder dat het zelve niet minder dan vyftig gulden geredimeert zal worden.
43. Zoo wie by dag op iemand trekt een mes of ander geweer, zonder nochtans daer mede te kwetzen, zal daer over, zonder eenige dissimulatie of verschooninge, geapprehendeert en ge1) Keuren enz. van Schielant.
2) Keuren en ordonnaotiën
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confineert worden in besloten hegtenis, en daer den tijd van een
maend, alleen met water en brood gespyst worden op zyn kosten . . . . . . ,
Was dit feit geschied bij dag, zoo kon men voor f 50 deze
straf ontgaan, doch had de overtreding plaats gehad na zonsondergang, dan was eene som van f 100 noodig om de ,,maand
zitten” te ontloopen.
En werd er gekwetst, zoodat er bloed stroomde, dan luidde het
vonnis : zes weken te water en te ‘brood op eigen kosten of f IOO,
althans wanneer het niet na het ondergaan der zon was geschied,
want in dit geval was de afkoopsom f 200.
Delfland’s autoriteiten echter strekten hunne bepalingen noch
verder uit. Wellicht had de ondervinding haar hiertoe genoopt.
Het gebeurde n.1. meermalen, dat de ,,gesnedene” weigerde den
naam te noemen van den dader. Mogelijk was deze weigering
meermalen gegrond op de vrees voor wraak, maar m.i. ook zeker
wel omdat men zoo’n snijpartijtje een eerlijke zaak en volstrekt
geen s c h a n d e v o n d . Bleef de gewonde bij zijn weigering,
zoo kon hem een boete worden opgelegd van f 25, Wilde bij echter onder eede verklaren den dader niet te kennen, zoo kon hem
geen straf worden opgelegd. Maar de ba 1 j uw kon alle personen
dagvaarden, die’ daarbij tegenwoordig waren geweest, ,,om ieder
in solidum de boete te doen betalen”. Doch de een mocht voor
den ander betalen en het afleggen van een eed, dat men den
snijlustige niet kende, was weder voldoende, de geheele xaak straffeloos te doen afloopen. (Art. 46-47.)
En laat ons ten slotte zien, hoe het gesteld was in het graafschap Cuylenburg. 1)
111 Cap. XXII ,,van criminale saken” lezen we in art. 18 e n r g ,
nadat straffen zijn bedreigd tegen het vechten in woede, o.m. dat
iemand, die in gemoede een ander met een mes kwetst, zoodat
er bloed vloeit, een boete zou verbeuren van f 150,
Deze boete werd met f 50 verhoogd, zoo de getroffene ,,eenig
lit verbroken of verlemd” had, tengevolge der steek of snede in
het aangezicht.
***
1) Stnd- en Landrecht . . . . des Grnakchnps

Cuylenburg.
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Uit bovenstaande mededeelinpen blijkt m.i., dat het b e k k es n ij d e n, dat oorspronkelijk mogelijk een onschuldig karakter zal
hebben gehad, maar dan in anderen vorm - al spoedig ontaard is
in een ruwe mishandeling, waarbij de drank een voorname rol
schijnt te hebben gespeeld. Ook kwam het voor bij het landvolk
en niet zoozeer bij de stedelingen. Voor zoover wij het na kunnen gaan
is hier, naar mijn gevoelen, geen sprake van volksvermaak. Wel geef
ik toe, dat het snijden en elkaar verminken in vroegere eeuwen
een aangeboren karaktereigenschap was, aldus een onbedwingbare
trek om het mes te trekken. Ja, we zouden hier kunnen spreken
van degeneratie, daar reeds bij de geboorte de kiem aanwezig
was. Opmerkelijk is ook - gelijk ik reeds opmerkte, dat in sommige gedeelten van ons land het mes nog veel wordt gebruikt,
vooral waar de beschaving nog staat beneden het peil onzer gewone samenleving. Vooral de Zuidelijke provinciën geven ons
daarvan het voorbeeld.
We zagen ook dat oude schrijvers, die getuigen zijn geweest
dezer ruwe excessen, deze geen van allen verdedigen, maar ten
strengste veroordeelen en de bij herhaling daarop gestelde straffen,
bewijzén wel, dat ze der Overheid voortdurend redenen van bezorgdheid gaven.
Doch wettelijke bepalingen konden weinig uitwerken, alleen
een steeds hoogere. beschaving zou in staat zijn dit volkskwaad
te doen verdwijnen.
Moge daarom de beschaving en verlichting doordringen tot die
streken in ons land, waar men nu nog - hetzij nuchteren of beschonken - t e v e e 1 v a n l e e r t r e k t . M a a r h i e r t o e z u l l e n
verschillende factoren in de eerste plaats meer beschaving en ontwikkeling wel moeten meewerken, vrijheid van denken en gelooven
en den oorlog verklaren aan den alcohol, althans zoo men het
waarachtig heil van den mensch op het oog heeft, n.1. om hem
los te maken van de ketenen, waarin hij ligt omsloten als slaaf
zijner hartstochten.
Haarlem.

KUNSTGESCHIEDENIS.

Herman en Siegfried.
Geen rechtgeaard inwoner der grijze bisschopstad Hildesheim
heeft ooit betwijfeld, dat de oude Romeinse zilverschat, die bij
het aanleggen van de militaire schietbanen op de Galgenberg
gevonden werd, (‘n deel van ?) de buit vertegenwoordigt, na de
slag in het Teutoburgerwoud toegewezen aan Herman. d e Cherusker.
Met betrekking tot deze belangwekkende vondst geeft prof.
Otto Seeck in de ,,Deutsche Rundschau” nieuwe mededeelingen
en hypothesen. Jaren lang heeft men er aan gearbeid, om de
brokstukken van dit vaatwerk aan elkaar te passen; vervolgens
is het door knappe goudsmeden samengevoegd, en daarna heeft
h e t ‘n plaatsje gevonden onder de kostbaarste bezittingen van
het Berlijnse museum. Het dateert grootendeels uit de tijd van
Augustus, maar enige stukken, en dat juist de mooiste, behoren
t o t ‘n vCé1 vroeger tijdperk. De prachtige ,,AthenaschaIe” is Pergameens werk en dateert dus van omstreeks 200 v. Chr., toen
o u d e r A t t a l u s 1 en Eumenes 11 de nijverheid van Perganum ‘11
h o g e t r a p v a n bloei bereikte, terwijl andere van deze kuustwerken in de eerste eeuw vóór Chr. thuis horen.
Deze oude, bizonder kostbare stukken, die gemaakt moeten
zijn minstens anderhalve eeuw vóór de schat aan de schoot der
aarde werd toevertrouwd, zullen stellig door ‘n verzamelaar van
kunstvoorwerpen, zoals er toen vele in het Romeinse rijk waren,
bijeengebracht
zijn. De bezitter volgde daarbij ‘n methode van
verzamelen, zoals ook werd toegepast door een der grootste en
meest nauwgezette verzamelaars van die tijd, beroemd - b e rucht? - geworden tengevolge van de redevoeringen van Cicero
(orationes verrinae). Hij liet n 1. uit de sierschalen slechts de
l’lasties gevormde midden-reliefs uitbreken en deze in nieuwe
xhalen zetten. Dit is b.v. gebeurd met de prachtige borstberltlen van Cybele, ‘n phrygiese natuurgodin (vaak verward met
Rhea, de moeder van Zeus en de andere Croniden), en vau h a a r
minuaar Atys, ‘n phrygies herder; terwijl de reliefs veel geleden
hebben en sporen van hoge ouderdom vertonen. moeten de borden, op ‘t midden waarvan ze prijken, bij het begraven geheel
nieuw geweest zijn.
16
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We mogen dus aannemen, dat de Hildesheimer zilverschat afkomstig is van ‘n voornaam Romein, want slechts ‘n zeer hooggeplaatst man kon zulke hoogstaande en zonder twijfel beroemde
kunstwerken bijeenbrengen, zoals b.v. de kostbare Herculesschaal,
die waarschijnlik afkomstig is uit het bloeitijdperk der Griekse
kunst.
Hoe kwam nu. dit prachtige servies, de trots van ‘n hoogaanzienlike Romein, zo diep in het Germaanse gebied? - Uit inscripties op het vaatwerk, die aangeven hoe groot elk volledig stel
was, blijkt, dat de schat gewoonlik juist de helft van het aantal
bij elkaar behorende stukken bevat. De oorspronkelike hoeveelheid zilverwerk is dus gehalveerd, en dat kan onder beschaafde
Romeinen niet geschied zijx, die wel wisten, hoeveel er aan gelegen was, ‘n volledig stel van zulke kostbare borden en schalen
ongeschonden te bewaren. Veeleer zou men voor deze verbrokkeling ‘n paar Germaanse barbaren aansprakelik willen stellen,
die elkaar slechts de helft van ‘n gewonen buit gunnen !
De schat is gevonden in het voormalige gebied der Cberusken,
en daar bovendien de jongste der aanwezige stukken uit de tijd
van Augustus dateren, kunnen we hier slechts te doen hebben
met ‘n deel van de buit, op de Romeinen behaald in de slag in
het Teutoburgerwoud. 1) En dan kan de bezitter niemand anders
geweest zijn dan Varus, want slechts de veldheer zelf kon zulke
schatten met zich medevoeren. Bovendien vermeldt ‘n inscriptie
OP ‘n paar der fraaiste bekers (Maskenbecher) de naam van ‘n
Afrikaans vorst als hun oorspronkelike bezitter. Aangezien Varus
vroeger proconsu! van Afrika geweest is, zal hij het prachtige
Griekse vaatwerk daar wel verzameld hebben, - of wellicht bij
elkaar gestolen op de wijze van Verres.
Mogen we echter prof. Seeck geloven, dan geeft de Hildesheimer vondst niet alleen aanwijzingen omtrent de Romeinse bezitter, maar leren we daaruit ook veel omtrent de geschiedenis
van de Cherusker, die de schat als buit ontving, en er z’n beide
reusachtige bierpullen als de beste producten van inheemse smeedkunst aan toevoegde. Eén dezer pullen en veel van het Romeinse
vaatwerk is stukgeslagen, naar alle waarschijnlikheid, om het zilver als betaalmiddel te gebruiken. De Cherusker moet wel in
1) Verschillende gegevens wijzen et op, dat deze &p 11 i e t +verd is nabij Ihtmold
(Hermann-Thkmal).
maar verder naar ‘t O., in de buurt VUD Veldrom cn de l’elmerstot.
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grote geldnood verkeerd hebben, want slechts ongaarne zal hij
het fraaie vaatwerk vernield hebben, om stukken ervan in betaling te geven. Blijkbaar toch wist hij wel, welk een .schat hij bezat, want de fraaiste stukken, vooral de oud-Griekse, heeft hij
heel gehouden en zelfs zorgvuldig verpakt. Hij was dus min of
meer ‘n kenner, wèl ‘n uitzondering onder de toenmalige Germanen, en was stellig in aanraking geweest met de Romeinse beschaving. De enige, voor wie dit geldt, tegelijk de man, die het
kostbaarste deel van de buit uit de Varus.slag toekwam, was Herman, de bevrijder der Germanen. In zo verre hebben de Hildesheimers het dus waarschijnlik bij het rechte eind.
En zoals de schat ons Herman voor ogen stelt op het hoogte
punt van z’n leven, zo wijst hij ons ook op diens tragies uiteinde.
Slechts in de hoogste nood begroef de Germaan z’n kostbaarheden, en zo zal Arminius, van wie we alleen maar weten, dat degenen, die hem het naa-t stonden hem ren gewelddadige dood
hebben doen sterven, z’n heerlik vaatwerk begraven hebben, voordat hij uittrok tot de kamp op leven en dood. Eerst zal hij nog
wel enige schalen stuk geslagen en die stukken aan z’n medestrijders geschonken hebben, om hen te prikkelen tot ‘n uiterste
krachtsinspanning.
Vervolgens is hij uitgetogen, om met àl z’n
getrouwen fe vallen in het dal bij Hildesheim. Immers geen der
ingewijden kan er het leven afgebracht hebben; anders had hij
de schat wel opgegraven en zou deze voor ons verloren geweest
zijn.
Deze voorstelling van de zaak is in strijd met de heersende
opvatting, door Prof. Prell neergelegd in ‘n groot schilderij in
de raadzaal van Hildesheim , volgens welke Herman, na de schat
in triomf naar Hildesheim te hebben gevoerd, met de hoge mina c h t i n g v o o r h e t s c h o n e v a n d e bzirbaar h e t a a n d e a a r d e o n t trokken metaal weer aan de aarde zou hebben teruggegeven, als
een dankoffer aan de goden voor de hem geschonken overwinning.
Maar de andere helft dan! Welnu, zou het ZO vreemd zijn,
indien men de helft van de buit had geofferd aan de godeu, en
de andere helft had behouden ter heriunering aan de bevochten
zege ?
Treffend is echter voor hen], die op grond van het door Prof.
Seeck a a n g e v o e r d e Herman beschouwt als de bezitter van de
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Hildesheimer
zilverschat, ‘n vergelijking tussen de vorst der Cherusken en de held uit het Nibelungenlied, de vorst uit de in nevelen gehulde lage landen bij de zee: Siegfried. Deze toch zou
op aanstoken van de sterke Brunhilde, die hij met behulp van
de Tarnkappe had veroverd voor Günther, welke laatste hem ter
beloning z’n zuster Grimhilde tot vrouw gaf, door de grimmige
Hagen van Tronje op jacht vermoord zijn, waarna de moordenaar ook de ,,Nibelungenhort”, de onmetelike schat, door Siegfried veroverd op de Nevelingen bewoners van het verre Noorden, in de Rijn deed verzinken.
En nu de punten van overeenkomst: de vorst der,Cherusken
was in ‘t bezit van de schat, waarvan we mogen aannemen, dat
de helft voor ons bewaard gebleven is; ook Siegfried had zich
v a n ‘n schat meester gemaakt, de ,,Nibelungenhot”, nadat hij
door ‘n verdeling, die geen van beide rechthebbenden in letterlike zin tegen zich in ‘t harnas gejaagd had. - Evenals Herman
valt ook Siegfried door de schuld zijner naastbestaanden; en nu
moge het Nlbelungenlied o n s leeren, dat de directe aanleiding
tot de moord op Siegfried de ergernis van Brunhilde is over de
wijze, waarop ze in de armen van Günther gevoerd is, de ware
grond voor de haat van Brunhilde en Hagen tegen Siegfried en
voor Günthers trouweloosheid is wel vrees en afgunst, evenals
men met betrekking tot Herman de vrees koesterde, dat hij ook
de omliggende stammen onder het juk brengen zou.
Ook pleit er waarlik veel voor, om het dal van de Leine te
beschouwen als het toneel, waar de gebeurtenissen, vermeld in
het Nibelungenlied, zich geheel of gedeeltelik hebben afgespeeld.
Dat er in het Nibelungenhed herhaaldelik sprake is van de Rijn,
behoeft geen bezwaar te zijn, omdat we weten, dat het Nibelun.
genlied, evenals b.v. d e Kas, z’n oorsprong vindt in ‘n groter
of kleiner aantal liederen, waarin de daden der grootste helden
in de mond des volks bleven voortleven, totdat ze eindelik opgetekend en tot ‘n geheel verwerkt werden. Nu zal door mij volstrekt niet worden beweerd, dat al de episoden van het Nibelungenlied, waarin de legendariese Siegfried de heldenrol speelt, deze
de plaats van de historiese Herman. inneemt, maar vreemd zou
het niet zijn, indien de daden van de held, die z’n volk voor de
Romeinse overheersing had bewaard, in de volksmond waren blijven voortleven’ en in de Siegfried-cyclus ingeweven waren. waar
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dan de gelijkheid van klank in R ij n dal en L e i n e dal nog had
kunnen meewerken, al was dat niet eens nodig, want waar sprake
was van ‘n grote stroom, daar dacht men allicht aan de Rijn, die
alle andere stromen en stroompjes in de schaduw stelde.
En vlak bij dat Leinedal is de Hildesheimer zilverschat, Hermans nalatenschap, gevonden. In het Leiaedal ligt Elze, waar
Karel de Grote ‘n bisdom stichtte, waarvan onder Lodewijk de
Vrome Hildesheim de hoofdplaats werd. Voor zulk ‘n middelpunt
van Christelike godsverering koos men gewoonlik ‘n plaats, die
de Duitsers van oudsher heilig was ; en ,in Hildesheim zelf of in
z’n onmiddellike nabijheid moeten we de plaats zoeken, waar de
Arminius-zuil gestaan heeft. Nu vinden we ten Zuiden van Hildesheim in de Ambergau ‘n dorpje Irmensäul, en in de Dom van
Hildesheim verheft zich nog heden ten dage vóór het altaar ‘n
afgebroken zuil, die als ,,Irmensäule” bekend staat, en gehouden
wordt voor “n overblijfsel van het oude Saksiese heiligdom, door
Karel de Grote verwoest.
Is het nu zeer aannemelik, dat Herman op de plaats waar dit
heiligdom zich verhief, de helft van de op de vijand veroverde
buit aan z’n goden ten offer gebracht heeft, evenmin schijnt ons
op grond van al het boven aangevoerde de mogelikheid buitengesloten, dat deze roemrijke zege en dit buitengewone offer aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van ‘n ‘sage, waaruit verschillende episoden in het Nibelungenlied zich hebben ontwikkeld.
Amsterdam, Igrz.

Dr. J. A. BRUINS.
,KUNSTGESCHIEDENIS,

Prijsvraag.
Een onzer lezers, eigenaar van een schilderstuk, geeft onzen
abonné’s en medewerkers een prijsvraag op, aldus luidende:
(Wij laten den bezitter zelf aan het woord) :
I.

Wie is de m a k e r van het schilderstuk, waarvan hierna
de reproductie en beschrijving volgt?

In welk j a a r is het vervaardigd ?
3. Waar is de p laat s gelegen, die het voorstelt? [Antwerpen (3
V l i s s i n g e n (?)]
2.
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De aotwoorden moeten natuurlijk uitvoerig geargumenteerd zijn.
Het schilderstuk wordt verkocht en de goede oplosser krijgt
VlO v a n d e o p b r e n g s t o f v a n het hoogste bod als de verkoop
niet doorgaat.
De redactie zal ter beoordeeling van de in te komen antwoorden een deskundige Commissie benoemen, die uitspraak zal doen
en waarvan geen hooger beroep mogelijk is.
Antwoorden worden zoo spoedig mogelijk bij de Redactie van
dit tijdschrift ingewacht.
Plaat 1 is vervaardigd naar een photo van het stuk, plaat 11
naar een losse schets van hetzelfde, omdat de photo niet scherp
genomen kon worden ; de lijnen a, b en c d duiden de moeten
aan van een lijst, die eens om het schilderstuk heeft gezeten.
Beschrijving.
Het paneel is lang 55 c.M en hoog 39.4 c.M.
H e t h o u t i s eiken- ot een ander leverachtige houtsoort. Van
achteren zeer ruw geschaafd met rond geslepen beitel en gekartelden beitel, op sommige plaatsen is het hout ruw gebleven en
harig. Het vuil is diep doorgedrongen. De worm heeft het hout
aangetast en de wormgaten zijn van groot kaliber. De verflaag is er niet door aangetast, alleen zijn de twee linkerhoeken
zoodanig weggevreten, dat de verflaag geen steun meer had en
daardoor afgebrokkeld is. Daar ter plaatse heeft het hout, op zijn
kant gezien, een sponsachtig aanzien, vanwege de talrijk dooreenloopende gaten. Gelukkig zijn de weggebrokkelde stukken
niet groot. Van boven en van ter zijde is het hout paneelvormig van schuine kanten voorzien, v a n o n d e r e n d a a r e n t e g e n
niet. Dikte g a IO m.M. Het paneel staat naar het midden en
naar den verflaag toe een weinig bol.
Het schilderstuk stelt voor: Een reede of baai bij aI.ond e n
maneschijn, bewolkte lucht en kalm water. Op de reede als hoofdfiguur een schip met drie masten, hoog liggend, en aan de verschansing bij den achtermast een rood licht, dat schijnsel op het
water werpt. Achter aan het schip verbonden een jol op het water. Mogelijk liggen er twee schepen naast elkaar. Hoogstwaarschijnlijk een koopvaardijschip. Men twijfelt, evenals men in
werkelijkheid zou twijfelen, indien men zóó ter reede een ‘schip
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des avonds zag. Men twijfelt zelfs, of er ra’s te zien zijn. De een
zal een kanon op het voorschip. zien, de ander niet. Lag het
schip wat meer naar links, dan zou de maan het raadsel oplossen. Een wimpel waait er niet, dus een oorlogschip zal het wel
niet wezen.
Verder op de reede eenige zeilscheepjes met bolle zeilen en
eenige andere drijvende onduidelijke voorwerpen.
De maan werpt haar licht op het water.
De rechter voorgrond wordt bijna geheel ingenomen door een
schuit met op een stut neergelaten mast. Over dien mast ligt een
zeil en vormt zoodoende een dak. De schipper bevindt zich op
het achterdek, en is bezig.
De linker voorgrond bestaat uit een drooggeloopen, onregelmatig stuk grond waarop een anker en andere onherkenbare dingen. Het ís dus eb. Verder verheft zich op dien voorgrond en
neemt bijna een derde van het geheele paneel in, een torenachtig gebouw, waarschijnlijk een uitkijk. Van een der torens waait
een spitsvormige vlag. Het boven- en rechtergedeelte van het ge
bouw wordt door de maan beschenen. Juist zooals dat met een
bewolkte lucht mogelijk is. Het benedengedeelte van het gebouw
wordt overschaduwd door een luifel. Onder den luifel bevindt zich
een poort, waarboven aan een ruw en uitstekend stuk hout (tak)
een iantaarn hangt. Het zwakke licht van de lantaarn beschijnt
twee vrouwtjes. De eene schijnt van de andere wat te koopen.
Onder en voor het gebouw bevindt zich een riool of gewelf,
waarover of beter, gevormd door een steenen brug. De bodem
van het gewelf is één met het drooggeloopen land van den voorgrond.
Achter het gebouw is een steiger of dam of zoo iets, met een
trap tot in het water. Op den dam twee mannen, die aanstalten
maken om de trap af te loopen, daar achter een jongen of man
met ‘n grooten hond. Verder op bevinden zich, nog vager aangegeven, een paar huizen en loopt een landtong of kust schemerachtig naar de rechterzijde van het schilderstuk, waardoor de reede
of baai gevormd wordt.
De hoofdkleur van den geheelen voorgrond ,met torenhuis, alsmede van het schip is bruin, maar met schakeeringen v a n r o o d
tot bijna zwart. Nu, zoo gezien, is het geheel donker en alleen
bij nauwkeurige beschouwing ziet men verschillende motieven ook
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wel in de zware schaduwen. Wanneer men evenwel met een lapje
en water het schilderij bevochtigt, komen alle details tot hun recht,
voor zoover zulks in avondlicht mogelijk is.
De lucht is fraai bewolkt, met langzaam bewogen wolken. Rond
de maan is de lucht verlicht en zijn de wolkengrenzen breed met
licht omzoomd. Die zoomen zijn evenwel niet scherp, noch één
van toon, andere niet zichtbare wolken schijnen bij de belichting
een woordje mee te spreken, vandaar het leven dat men in die lucht
ziet. Men ziet als ‘t ware de overigens grauwe lucht gestaag verauderen. (‘t Is natuurlijk verbeelding en men moet zelf meermalen
aandachtig de zeeluchten hebben bewonderd om het te voelen.)
Ook het water is grauw, doch van eentoonigheid is nergens
iets te bespeuren. Zoo ook de achtergrond van huizen en kust.
Er is met weinig kleuren gewerkt en toch levert het geheel
een stil, zacht kleurenspel.
Het geheele schilderij ademt avondstilte, doch de levende figuren teekenen bedrijvigheid. Hoe zwak de bijpersonen aan het
water ook zijn aangegeven, men ziet er denkende en handelende
.menschen in. De twee vrouwtjes meer op den voorgrond en onder de brandende lantaarn, zijn duidelijker opgezet maar ik zie
t o c h g e e n k a n s d e kleederdracht goed te beschrijven ; alleen
merk ik op, dat de eene, die iets verkoopt, jong is en de andere,
die iets koopt, oud.
De verf ligt er niet dik op, met de hand betast is alles glad
en hard, maar toch doet het op het gezicht aan, of de verf er
wel dik op ligt, daar de schilder met gedecideerde penseelstreken
gewerkt heeft, en toch ook alweer toont het geheel een fluweelachtige znchtheid.
Eén ding hindert mij. Aan het maanlicht, gelukkig weinig en
dicht bij den wal, schijnt een prutser het noodig gevonden te
hebben het licht wat op te halen door eenige witte streepjes.
1 k vind den schilder, hij moge zijn wie dan ook, een kunstenaar, die met en door tegenstellingen een mooi geheel heeft gemaakt, die met weinig kleuren een kleurenpracht getooverd heeft,
die twee en meer motieven tot één mooi geheel deed samensmelten, evenals een meerstemmig lied één harmonisch geheel
vormt, mits zuiver gezongen.
D. v. M.
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De naam Kwakers (Quakers).
Alom leest men de verklaring, die b.v. Larousse in zijn ,,Grande
tlictionnaire universelle” aldus geeft : ,,Quaker, mot anglais, qui
signifìe trembler, et qui vient du verbe quake, trembler. Ces
sectaires sont aiosi nommés parce qu’ ils sont dans une perpétuelle frayeur des jugements d e Dieu, etc. aussi parce que des
les commencements, ils se livraient à des contorsions durant leurs
exercices de pieté pour lTar;.i+re trembler en présence de Dieu.”
Doch nu lees ik in het hoogst belangrijke werk ,,Un Quaker
Francais, Etienne de Grellet”, dat hij op een zijner reizen in
Frankrijk dien naam voor het eerst hoorde, en dat men zijn oorsprong niet wist. Grellet had (uitgeweken voor de Revolutie) steeds
in Amerika gewoond !
H. J. S.
TAAL-

EN

LETTERKUNDE.

Een merkwaardig boekje.
In mijn bezit is een boek waarvan wellicht geen tweede exemplaar te vindeu i s . Wie van de lezers kan mij zeggen, waar zich
een dergelijk boek bevindt? De uitvoerige beschrijving laat ik hier
volgen. De titel luidt:
,,Geographisch-Toneel, of uitgezochte kaarten,
,,Tot g e m a k d e r O f f i c i e r e n , R e i s i g e r s e n liefheb,,bers. B e h e l s e n d e a l l e d e g e n e r a l e k a a r t e n v a n d e
,,Waereld,
met de bijsondere, der plaatsen daar den
> oorlog in Europa gevoerd word, en de Plans der
,,Forten d i e m e e s t a a n d e t e g e n w o o r d i g e r e v o l u t i ë n
I> o n d e r w o r p e n z i j n . V e r r i j k t d o o r d e M i l i t a i r e Bouw,,kunde
en door een korte manier om gemakkelijk
.,de G e o g r a p h i e t e leeren e n b e g r i p v a n d e Waereld,,kloot t e h e b b e n .
,,Te Amsterdam - Bij de Erven van J. Ratelband en compagnie
,>op den hoek van de Kalverstraat aan den Dam. M.D.C.C. XXXV.”
De kaarten blijken wel ,,uitgezocht” te zijn, want ze staan alle
op zich zelf. Ze zijn niet allen van denzelfden teekenaar en uit-
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gever en zijn niet in dezelfde taal geschreven. De titels zijn meest
in het Fransch en Nederlandsch vermeld, doch sommige enkel
in het Nederlandsch of Fransch. Ook kloppen de nummers in
het ,, R eg i s t er der Kaarten in het Oorlogs Toneel begrepen,
welke volgen op dese manier”; niet allen met de nummers der
kaarten.
breed

lang

dik

Het formaat van het boekje is 80 X 195 X 30 m.M. D e t e k s t
is in de Hall. taal, beslaat met inbegrip van titelblad, 16 blz.
en eindigt als volgt met een noot. ,,N.B. De Getallen die na de
Graden van de lengte en breedte volgen, zijn zesde deelen van
Graden, als daar agter de Breette Z. staat, dan is het Zuider, en
als daar niets bijstaat, dan is het Noorder Breette; en men zij
verdacht, dat’er 5 nieuwe Kaarten in dit Atlasje zijn ingevoegt
en No. 33, 34 en 36 zijn uitgelaten, om het werkje niet te dik
te maken.”
Nu over een paar kaarten: No. 24 * van het Register ,,De
omtrek van de Zwarte Zee” Dit kaartje zelf is gemerkt: ,,Pag.
70” en heeft tot opschrift: Nieuwe Kaart van de Crim. de Zwarte
Zee en omleggende Landen. ‘t Amsterdam bij de Erven J. Ratelband en Compagnie. Dit kaartje is in het Hall. ingeschreveo.
Kaart No. 24 (zonder *) is een ,,Nieuwe Kaart” van Muskovien door M. de L’ Isle.
De kaarten komen in één maat alle overeen, nl. de lengtemaat van het boekje overigens zijn ze genomen. b.v. Het kaartje
No. 2 (Mapemonde Planisphere au Carte Generale du Monde.
Generale Wareld Kaart.) heeft een afmeting van 195 bij 270
m.M. en de twee kaarten volgens het register No. 18 * (Gibraltar met alle zijne Fortificatien en Verbeteringen tot desselfs
Verzeekering en een ,,Nieuwe Paskaart van ‘t Naauw van de Straat
gevolgt na die van de Ed. Heer Capt. H Lijnslager) hebben eene
afmeting ook van 195 m.M. doch bij 490 m.M. Deze twee zoo
tot in de kleinigheden behandelde kaarten zijn zonder volgnummer gebleven.
De kaartjes zijn allen in omtrek gekleurd. Ze zijn verder bijna
alle aantrekkelijk gemaakt door mooie gekleurde teekeningen bij
den titel. In dit opzicht is b v. bijzonder aardig de ,,Kaarte van
de Golf van Mexico en het Zuyd-America waar in Porto-Bel10
en Panama aangewezen werden.” Volgnummer ontbreekt. Het
kaartje is in het Holl. ingeschreven en gemerkt: B. Ruijter f.c.
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Het kaartje in het register aangegeven onder No. 28 Zuid- en
Noort-Hollant en Utrecht, komt in de Atlas voor gemerkt ,,pag.
2 8 ” . Het opschrift luidt echter: ,,Kaart van Zuyd Holland met
aanwijzing der overstrooming door Eys en Dijkbraaken in den
Jaare 1726 omtrent de Maanden Jan. en Febr.” Het bijbehoorende teekeningetje stelt voor: drie redeneerende mannen aan
het strand met mutsen op en omgeven door manden - kabeljauwen en netten, in de verte een kustvaartuig op zee. Bij deze
tcekening staat: P. Goeree del. Het geheele kaartje bestaat uit:
IIollandia, U l t r a Jectum en Geldria, en is onderaan gemerkt:
B. Ruijter f. c. - Tusschen Noordwijk op Zee en Katwijk op Zee
is, liggende in zee, aangegeven ‘t Huijs te Britten.
Nog een paar kaarten ons land betreffende :
,,No. 30 van boven, helft no. 23 beneden”. La Rhinlande de Amstellande et Terres Circöuosines. Autore Balt: Tlo: a Berkërode
a Amsterdam Chez D. de la Feuille. Inschrift in het Hollandsch.
Kaart no 27 Carte Génerale Des 17 Provinces des Païs Bas Avec
Leurs Capitales. P. De La Feuill Excudit. Dit kaartje is omgeven
met 31 wapenschilden, 6 platte gronden van Vestingen en I I
stadsgezichten in vogelvlucht. w. o. Campen, Limbourg, Groningue. Amsterdam, Utrecht, Midelbourg, Franeker, Zutphen enz.
Inschrift in het Fransch.
No. 17 Kaart van Audalusiën en Granade. Royaume D’ andalousie et de Grenade. In de ,,Mer Mediterranee” is een zeeslag
geteekend waaronder geschreven : Le 24 Aout 1704 11 s’est donné
a cette hauteur un Combat Naval entre 51 Vaiss. de guerre Anglois et Hollandois et 52 Vaiss. de ligne Français outre leurs
Fregattes et 30 Galeres . . Het kaartje is verder omgeven met 12
ljlans van Vestingen, 4 wapenschilden en Gibraltar in vogelvlucht.
N o . 14, g e m e r k t ,,pag 1 4 ” Generale Kaart van Engeland uitgegeven bij d’ Erven J. Ratelband en Comp. Op dit kaartje komt
ook voor Nederland en gedeeltelijk Frankrijk. Engeland zelf is
ingeschreven in ‘t Engelsch, Nederland in ‘t Hollandsch en Frankrijk in het Fransch. Er komen 5 verschillende schalen bij dit
Kaartje voor.
Onder No. 2 0 hebben wij : Generale kaart van Vrankrijk. La
France Moderne avec ses 12 anciens Gouvernement. Op dit kaartje is Nederland aangegeven als : Pays Bas Espagnols, en komen
er verder op voor 36 wapenschilden, 6 platte gronden en 5 ste=
den in vogelperspectief. Alles zeer scherp en duidtbijk.
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Alle kaartjes te vermelden zou te ver voeren, daarom zullen
wij eindigen met no. 8.
Generale Kaart van Duijtschland. L’ allemagne avec ses Confins
et ses Dependances Hierin liggen de ,,Provinces Vnies” en ,,Pays
Bas” aan de ,,Mer d’ Allemangue”. Het kaartje wordt geflankeerd
door 16 wapenschilden.
In het kort geeft het boekje weinig te lezen doch zeer veel te
zien. 1em:rnd wien het bekijken van oude kaarten niet interesseert,
kan zijn hart op halen aan ver over de 200 teekeningen van allerlei aard. 203 als daar zijn : menschen (zwarte en blanke), paarden, slangen, konijnen, krokodillen, visschen, eenhoorns, vogels,
vestingen, steden, wapens, schepen enz. enz. Alles even scherp,
duidelijk en gekleurd. Buitendien nog over de I 50 plaatjes op
plaat I onder den hoogdravenden titel van ,,L’ architecture Militaire au 1’ Ecole de Mars et de Neptune” ou 1’ on trouve en general les noms et les representations des Instruments dont on se
sert dans la guerre. Hier ziet men van een ,,Combat d e deux
Vaisseaux de Guerre” tot een ,,HollandaiSe servant a jetter de
1’ eau” toe. 63 is een dubbelcanon ,,Canon de nouvelle Invension”
e n 145 een takkenbos enz. enz. Alles op een stukje papier van
195 x 270 m.M.
D. v. M.
ME310RANDA.

De vermelding van Nederland in de brieven van
Elisabeth Charlotte van Orleans aan hare halfzuster
te Hannover.
Medeg-edeeld

door

H. J. Schouten.

In de ,,Bibliotbek des Litterarischen Vereins in Stuttgart” heeft
Prof. Dr. W. L. Holland (en wel in dl. 88, 107, 122, 132, 144
en 157; I 867- I 88 I) de brieven afgedrukt, welke bovengenoemde
prinses aan hare halfzuster Louise geschreven heeft. Deze halfzuster was gesproten uit het tweede huwelijk van den Paltzgraaf
met eene gravin von Degenfeldt, zoodat ie in het archief dezer
familie berusten. Met behulp der registers heb ik verzameld, wat
op Nederland betrekking heeft, behalve wat zonder eenig belang is.
.22 J a n . I 69 5. (Staat in dl. 157) Ich habe viel von den
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frantzoschen historien gesehen, so auss Hollandt kommen, es ist
ab e r schir. kein wort war drin (l), ob zwar von denen, so sie
reden, viel warheitten zu sagen weren (= waren), so eben die so
romanesquische historien hervor bringen solte, alss sie geschrieb e n haben.
IO Sept 1695. (Staat in dl. 157 en handelt zoo goed als zeker
over mad. de Maintenon). Ich weiss, dass man der alten runkunkel,
so der gutter frauw von Brun gleicht, in Holland nicht spart; zu
Paris werden auch täglich reimen und lieder auf sie gemacht, die
abscheülich sein, aber doch lachen machen, den[.n] es warlich
gar wol1 ahugewendt ist.
I I J u n i I 6g 6. Hertzliebe Louise, Wen[n] ich nicht schon
a u s s eines v o n ma t a n t e s c h r e i b e n g e s e h e n hette, dass Ihr in
Hollandt gereist s e y d t , würde ich sehr verwundert sein, Ewer
werthes schreiben aus dem Haag datirt zu sehen , . , . . Ich erinere
mich noch g a r p e r f e c t v o m H a a g , tlnde diessen o r t s e h r
ahngenehm, allein ich glaube, dass unsere pfältzische lufft viel gesunder ist. Jederzeit ist alles gar thewer (= teuer) in Hollandt
gewesen. König Wilhelm ist nun nicht mehr zu Loo, sondern bey
seiner armée . . . . Ich wuste nicht, dass Dangeau schwestern in
1 lollandt hatte.
1 O c t . I 699. Man rechnet hir die Hollander offt unter die
Teütschen.
1 7 J u n i I 7 o 6. Ich finde dass der graff Rosenberg kein unrecht hadt, lieber zu Hannover zu sein alss auff der universitet
zu Utrecht.
z S Feb r I 7 1 I. Ich bin ja 8 jahr alter. alss Caroline war
den[rI] ich erin[nJere mich noch gar wohl, dass wie ich dasserste
mahl i n Hollandt war i m w i n t e r , schickte m i r 1 . G. (= l h r e
Guaden) der churfürst einen gevatterbrief unb Caroline patte
(= peet) zu s e i n .
I 7 Sept. I 7 I 5. Es wirdt sl at; ich muss enden; wil1 nur noch
bagen, d a s s e s mich wundert, dass ein Hollander sich zum EngIänder h a t t naturalisieren lassen, den[n] mich deücht, sie stallen
selten zusammen.
IO D e c . I 7 I 5. Es ist unss Teütschen schwerer gutt Hollandisch zu reden alss Frantzösch und lttalliensch, dentn] es kompt
zu n a h e wir fallen a l s s [ o ] wider in unsern teütschen wörttern.
5 Au g. I 7 I 7. Utrecht ist ein schönner ort und mir wol1 be-
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kandt, in meinen jungen jahren bin ich ja einmahl 3 mont dort
gewessen, wie ich glaube dass Ihr wol1 wist. Zu meiner Zeit war
das pfortgen 1) dass beste wirdtshauss dort wo habt Ihr aber
logirt, liebe Louisse?
I 3 Ja n. I 7 I 8. In Holland undt Ostfriesslandt sollen von dem
letzten sturm 2 stätte und eine in Hollandt überschwembt worden
sein und 20 m. personnen zu grundt gangen sein, dass ist erbarmlich.
31 Maart 1718. Over de oorzaken van oorlog envrede
m et H o 11 a n d I Historien seindt auch Iügen. In meines gross herr
vatters, der (lees: des) könig[s] in Böhmen historie hatt man gesetzt,
dass mein gross fraw mutter, die Königin in Böhmen, aus purer
ambition dem könig, ihrem herrn keine ruhe gelassen, biss er
könig worden, welches kein wordt wahr ist. Der printz von Oranien,
so dess königs in Böhmen fraw mutter bruder war, hatt alle die
sach ahngesponnen, die königin hatt kein wordt davon gewuht
und nur damahl ahn commedien, baletten und romanlessen gedacht Unssern könig macht man in seiner historie auss generositet auss Hollandt ziehen undt .den frieden machen. Die rechte
ursach war, dass madame la duchesse (= nach ihrer niederkunft
ruit ihrer tochter, der nunmehrigen
mad. 1.d.) nach Versaille
kommen was; die wolte der konig wider sehen. Der hollandischen
ersten krieg mist man dess königs grosse
ambition zu und ich
weiss gewiss,
das diesser krieg nur ahngesponnen war, weillen
monsieur de Lionne, so damals ministre war, jalous von seiner
frawen mitt printz Wilhelm von Furstenberg war, undt umb dem
zu schaden, fing er den krieg mit Holtandt undt den keysser aha.
Nun kan[n]man so liigen in sachen.
so unss vor der nassen
nase)
geschehen,
sagen
wass
kan[n]man
den[n] glauben von
(=
was weitter ist undt vor langen jahren geschehen? Also glaube
ich die historien (ausser
wass die h. schrifft i,t) eben so falsch,
alss die romans, nur der unterschiedt, dass diesse langer uudt
lustiger geschrieben sein.
27 April I 719. Geestverschijning
te ‘s-Gravenhage.
1) Zij spreekt hier (blijkens brief van 24 Juli 1721) over hare reis als kind in 1663,
want zij was toen 58 jaar jonger. De gemeente-archivaris van Utrecht deelde mij mrdc,
dat in het oudste Tappersboek (1747), dat ook de logementen vermeldt, de herberg ,,Het
witte Poortje” op de Ganzenmarkt genoornd
wordt. Het behoorde aan de Wed. (Met.
In een transport van 4 Sept. 1665 wordt ter plaatse vermeld het huis ,Het Poortje”,
bewoond door een wijnkooper. In transporten van 16 Sept. JGY8 en 63 Febr. I6YY wordt
eene hypotheek op dit huis vermeld, noordzijde Ganzemarkt
,,waar thans Het Witte
Poortje uithangt”. Tot in de 19e eeuw heette het De Plaats Royaal (van Oblet.).
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Die Printzes van Tarente s. (gest. 1693 te Frankfurt), meine tante,
hatt mir verzehlt, dass im Haag denselben tag undt stundt, dass
ihr oncle, landtgraff Fritz, umbkommen, alss sie im Haag im
Vorhaut spatzirte mitt ma tante die fraw abtissin, so damahl
noch bey ihrer fraw mutter, der königin von Böhmen, war,
hatt[en] ein ander unter dem arm, auff einmahl liess die Printzes
von Tarente einen schrey undt sagte, jemandts drucke ihr den arm
abscheüllich; man besahe den arm, da sahe man 4 finger undt
einen daumen marquirt. gantz blau, blau, sie schrieb gleich auff,
was gesche[he]n war, undt sagte dabey : ,,Mein oncle landtgraff
Fritz, muss todt sein, den[n] er [hat] mir versprochen, mir gar
gewiss adieu zu sagen”. Man schrieb es auff, fundt sich hernach,
dass er selbigen tag umbkommen were. Aber der fürstin von
Homburg a v a n t u r e u n d t ( l e e s : ist) noch wunderlicher alss diese,
so Eüch monsieur Diesenhaussen gesagt.
2 N ov. I 7 I g. Wen[n] war ist wass in den hollandischen zeitungen stehet, wirdt die heydelbergische sach wol1 gehen, den[n]
es stehet drinen, ,dass auff der preussischen [und] hollandischen
abgesandten beweiss, dass Churpfaltz gegen den friedenstractaten
in der Pfaltz tractire und handtire.
IO D e c . I 7 I 9. Wen[n] die friedens-tracktatten, der keysser,
könig in Englantd, Preussen undt die hernn staaden, 1) wie Seine
naturliche vernunfft nichts bey churpfaltz vermögen, wie kan[n]
ich boffen dass ich [et)wass ausrichten ~011, dass gutt vor meine
gutte ehrliche landtsltütte sein konnte? Ich kan[n]’ sie nur hertzlich beklagen (over hunne geloofsvervolging), aber sonsten nicht
dinnen (= dienen). Dass ist mir leydt genung.
2 z ‘Febr.. I 7 z O . Alles wirdt von hir nach Hollandt geschrieber, wass gesagt wirdt, es mag war oder nicht war sein.
2 o J u n i I 7 ZO . Wen[n] man etwass in die hollandische zeitt u n g setzen will, setzt mans auff, thut einen thaller ins paquet
undt setzt. nur auff dass paquet: ,,au gazettier d’ Hollande” s o
findt man die post hernach gar gewiss in der zeittung, so dol1
e s auch sein mag.
I 8- A u g . I 72 0. Ich weiss nicht wass vor eine jubelfest in
Niederlandt gehalten worden.
1 8 A u g . 1 7 2 0 . Mein sohn hatt auch bey des königs zeitten
schon viel feinde hir gehabt ; alle die von dess königs in Spanien
‘) De Heeren
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parthie sein und ihn hir hetten, seindt meines sohns ertzfeindt, undt
dass seindt alle, die von dem alten hoff undt der Maintenon ihre
creaturen gewessen seindt, undt wie in atten liedt gestanden, so
in den hollandischen gazetten war, alle die heros de Maintenon
seindt meines sohns feindt.
12 O c t . 1 7 2 0 . O v e r Jacques R o u s s e a u , l a n d s c h a p - ,
schilder en graveur, Apropo, ich habe mich informirt, wo
der arme monsieur Rousseau (vervolgd als Hugenoot) hinkommen
ist, so sich so hertzlich erfrewet (= erfreut) hatt, alss er mich in
der Orangerie die psalmen singen hörte; er ist in Hollandt Ce.
storben, ist mir leydt.
ZI N o v . 1 7 2 0 . Es solle nicht wahr sein, dass die pest zu
Amsterdam,
noch Rotterdam, ist. Es ist besser, dass diess geschrey falsch ist, alss wen[n] man nicht davon sagt undt dass sie
dort were.
3 0 N o v . I 7 ZO. Over Law. Zu Amsterdam sollen unerhöl t
viele banqueroutten gemacht worden sein.
3 Mei I 7 2 I. Der hol[l]andische dockter, so (= die) ihn courirt
undt monsieur Helvetius heist, sagte vor etlichen tagen zu ihm . . .
24 Juli I 7 2 I . Ich finde dass graff Degenfeldt und Seine Ee
mahlin gross recht haben, sich in Hollandt eine zeit lang auffLuhalten. Holland ist ahngenehm in meinen sin[n]. Amsterdam ist
auch der mühe wol1 wert, dass man es sicht (= sieht). Gehen
sie von Utrecht nach Geissenheim, weiss ich ihren weg ~011, den[n]
es wol1 der selbigen sein wirdt, so man mich geführt. Von Utrecht
gingen wir nach Nimwegcn, van Nimwegen nach Clef, v a n Clef
nach Santen . . . . Ich weiss nicht, ob ichs mich noch recht erinere,
denln] i n 8 , i n 59 jahten kao[n] m a n w o l l [ e t ] w a s s vcrge‘sen.
Utrecht ist mir noch allezeit lieb, denrn] ich mich gar wol1 dart
divertirt habe. Dass ist gewiss, dass wer Hollandt gesehen, findt
Teütschlandt schmutzig ; aber umb Teütschlandt sauber undt
ahngenehm [zu finden] m ü s t e m a n durch Frauckreich den[n]
nichts ist stinckender, noch sauischer, alss [wenn] man zu Paris
ist.
I 9 Febr. I 7 2 2. Wie sie krank worden, hatt man Helvetius 1)
hollen lassen ein gar berümbter docktor.
1) Noot van Prof. Holland: Es kt wohl nicht Jean ,\drien Helvetius, der Leibarzt des
Sohnes von El. Ch., des Regenten, sondern des ersteren >ohn Jean Claude Adrien Helvetins gemeint.

MEMORANDA,

257

I 8 Juni I 7 2 2 . Mein vetter, printz Carl von Philipsthal hatt
mir geschrieben meine andtwortt nach Hollandt zu adressiren,
welches ich auch gethan.
2 7 Juni I 7 2 2 . In Hollandt seindt die weiber s e h r verbicht
auff ,Frantzossen, dass kan[n] ich nicht begreifen.

Verder schrijft zij eenige keeren een bezoek gehad te hebben
van den Holl. gezant, Monsieur Buys.

Waarvoor het geld van het Fransche volk
vermorst werd !
El. Charl. van Orleans schrijft 3 1 Jan. 1712 aan hare halfzuster
Louise : ,,Wass das ringelgen ahnbelangt, schickte ich zum possen, umb Euch zu weissen wie magnificq ich in edelsteine bin,
wen[n] mein enckel ( e e n knaap11 r i n g v o n 4 0 m . francken a h m
finger tregt, undt auch zu weissen wie delicat m’an hir einfassen
kan[n].” Zij zelve droeg zeer eenvoudige versierselen.
Op 28 Mei 1715 schrijft ze : ,,Ich habe heütte morgen vergess e n zu s a g e n , dass der könig dem churprinz von Saxsen einen
gar schönnen degen verehrt hatt, mitt demanten gar artig eingefasst. Der oberste demant, so den knopff vormiert, wirdt allein
IO m. thaller geschätzt. Alle die demanten sind brillants.”
Voor de belasting betalende burgers en boeren was dit allesbehalve ,,gar artig” !

Wat de Studenten in de Theologie in het z.g. Statencollege
te Leiden moesten medebrengen.
Naar een oud f%andsch-ijt.
Memorie van ‘t geen de Studenten in het Staate .Collegie koomende, tot haar gebruik moeten besorgen, namentlijk :
Een veere bed, een hooftpeluw, een of twee kussens, drie deekens.
Twee paar laakens, twee paar sloopen, twee gordijnen en rabat
en gordijn roe.
Een tinnen waterpot.
Ses servetten, ses handdoeken.
Ses stoelen, een taafel en een laatafel.
Een stoof en test.
Een teeketel en confoor, een koffikan, een trekpot, een teebos,
17
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een spoelkom, een melkkan, ses kopjes en ses bakjes, twee kwispedooren.
Een kandelaer en blaeker, een snuiter en domper en een toebakskonfoor.
Een spiegel en een teeblad, ses roomers en een bierglas.
Een kleed en schoeborstel, een mes en vork.
Een boekekas.
N.B. Als de studenten uit het Collegie gaan, neemen zij het
bovenstaande weederom meede.

Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Dit spreekwoord is niet in den haak ! Hoe wil een kalf dan
ook over den muur eener put heenwippen ? In een brief van Elisabeth Charlotte van Orleans van 3 Juli 1719 schrijft zij : ,,Wens
kalb verdrunken ist, so lehrt man die put.” Dit laatste woord
voor : bütte (zij schreef veel p. voor b. en ook afgeknot) Een
bütte is een ton of tobbe, drinkbak. Het woord but of butte
hadden wij vroeger ook, en heeft men nu nog in Vlaanderen.
Het moet dus zijn : de butte. Nadat dit woord door ,,put” vervangen is, heeft men (want zelfs een in den grond gegraven
drinkbak ,,dempt” men niet !) blijkbaar ,,ledigen” door ,,dempen”
vervangen. Is dit juist gezien ?
Berlijn.

H. J. S.
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La race du sire Hugo de Gouwer van Coudekerke
par HANS TOLL.
Dans une étude, intitulée ,,van Wassetiaer, v a n Woude, v a n
Woerden, van der Woelt” et insérée dans ,,Nijhoff’s Bijdragen
N. R.” j’ai écrit le suivant sur la femme du dernier burgrave de
Leide de la famille van Cuyck: ,,Les armoiries de Justine de
Cuyck, née Gouwer van Coudekerke . . . , ne font probables ni
l’affirmation de M. Koenen q u e H u g o d e Gouwer, s o n p è r e , a
été fils de Guillaume Dirkz. van Teilingen ni celles de M. Obreen
(auxquelles je m’ étais associé) que son père aurait été procrée
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par un membre de la famille de Heenvliet. 1) Si vraiment les
armes qui se trouvent à gauche dans le sceau de Justine sont ceux
de Gouwer.. . , la père de Hugo de Gouwer a dû appartenir 2 une
troisieme famille ; M. des Tombe l’appelle : Rasse van Coudekerke.
Je compte écrire une étude sur Hugo de Gouwer e t s a descendance, comme je possède beaucoup d’annotations sur eux.”
Apres avoir fait des recherches tr&s laborieuses concernant ce
sire mystèrieux, je considère le moment venu pour une telle publication. 11 est vrai que dans le tableau généalogique annexé ciprès je ne pourrai pas montrer à une personne distincte comme
p&re ou frère de sire Hugo ou comme identique a celui-ci. Mais
je me crois en état de faire connaître aux lecteurs, ?t quelle race
il a appartenu. Et ceci doit suffire.
D a n s ,,Sceaux armoiriés des Pays-Bas” par De Raadt j’avais
rencontré, il-y-a longtemps, la description suivante de deux sceaux,
mentionnée au-dessous de la famille: ,,van Gaveren (1)“:
.
,,Gauwere, Hughe de Gaure, reddre, 1309, quatre burelles
,,ondées, au lambel à cinq pendants sur la première. L. : S. Hugh.
,,Gawere 2) de Coudekerke, milit. (Fl. N : 0 IZOO, 1)”
,,Arnoud (de Gaure) fils du-dit chevalier Hughes 1309, trois
,,trangles ondées au baton brochant. L. S. Arnoldi de Coudekerke.
,,(tbid.)”
Cette découverte m’a obligé de faire des recherches ultérieures
dans les deux directions suivantes.
Pou r le premier je m’étais annoté ce numéro 1 2 0 0 mise
s u r u n e charte de Flandre. Je l’ai trouvée portant ce numéro
d a n s ,,St. Genois: Inventaire analytique des chartes des comtes
de Flandre” (Gand 1843 -46. 40). Comme il y existe une description excessivement détaillée ‘de cette charte (du 10 août 1309)
ainsi que d’ une autre, dat&e du lendemain et regardant les deux
mêmes personnes, il n’y-a aucune cause à faire imprimer en
entier ces deux chartes. Les lecteurs pourront les étudier d a n s
le-dit livre! 11 suffira à dire: q u e les chartes concernent des
pirateries du sire Hugo, q ue le comte de Flandre lui a fait
grâce, ,>qu’il avait été du partie des Flamands contre le comte
de Hollande”, q u e H u g o a v a i t d e s d e v o i r s d e v a s s a l contre
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ce dernier, et qu e Arnoud, son fils ainé, était aussi représantant
d’un frère cadet.
Po u r 1 e sec on d je me suis adressé aux archives de La Haye
dans une lettre du 30 août rgr I, dans laquelle j’ai supposé
les
meubles du sceau precité de Justine identiqaes en réalité à celles
du cachet de Hugo de Gouwer. Dans le numéro 421, M. van
Meurs,
adj. m’a répondu e. a. le suivant: ,,Ik kan u verder mededeelen, dat inderdaad uw vermoeden juist is.”
Par ces investigations il était donc prouvé, que ce sire Hugo
et Justine ont appartenu à la même famille, leur parenté réciproque étant encore incertaine.
Avant d’ en parler, je commencerai par dire, qu’il a existé
toutefois au moins encore une autre famille, portant le nom de
Coudekerke. Celle-ci a porté le lion dans ses armes. Telles sont
les meubles, qu’ on rencontre en sceaux différents. Ainsi, Egidius
de Coudekerke s’en sert dans un cachet appendu à une charte
de 1~58 1) Et Balduinus Wilhelmi filius de Coudekerke, proviseur
et doyen de Walcheren, curé de Sint-Jans kerke (située dans
1’ île de Walcheren) et notaire impérial qui est mentionné entre
1343 et 1348, a aussi
porté le lion, mais ,,chargé d’un bâton.” 2)
Quant au sceau de Arnout van Coudekerke du 25 juin 1277. 3)
M. van Riemsdijk m’a écrit le suivant dans sa lettre No. 343 du
3 octobre rgoó : ,.Wat het zegel van Arnout van Coudekerke . . .
betreft, kan ik U met den besten wil geen zekerheid geven
omtrent de figuur op het schild, men meent een leeuw te onderscheiden, doch het zegel is zoo afgesleten, dat het onmogelijk
is de juistheid van die meening te bepalen.” - Quant à cette
famille ayant porté le lion je leur ferai observer, que Wisse Gillisz.
van Coudekerke (qui a dû etre fils d’ Egidius précité) a vendu
le IO janvier 1294 au comte Florent son ambacht en Walcheren f)
et que nous connaissons par une charte du 23 avril 1321, qu’il
a vendu: ,,ambochten te Coudekerke ende te Vlissinghe.” Par la
même charte nous savons
qu’ Adellissa, veuve de Wisse, avec
lequel elle a eu les enfants Jan, Simon et Lizebeth, s’est remariée
à Jan van Rubroec, et qu’elle a eu certaines avantages, comme
elle avait prétendu que son premier mari n’avait pas été payé
1) Conununication de l’nrchiviste d e Zceluude d a n s uno l e t t r e du 2 ootobre
lepmde j>orte: ,,S. EGlDll : NOBILIS : VlR1 : DE : CAUDEKEEI1KE.”
“) iMB& commnnication que dans la nok 1.
9 v. d . Uergh.
0. B. 11, 336.
‘) v. d . Bergl. 0. R. 11, 8 7 1 .
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par comte Florent. 1) C ’ e s t s a n s a u c u n e d o u t e e l l e , q u ’ o n
rencontre en I 3 18 à Coudekerk comme: ,,Adelise Wessen wedue
d e d e c . patris s u i s o l , 17 s c . IId.” 2) N o u s a p p r e n o n s p a r
c e s chartes, que, pour ce qui touche la famille portant le lion
dans ses armes, il est bien question ici de Coudekerke en Walcheren, dont les frontières actuelles sont les suivantes: ,,.paalende
N. W. aan de gemeente Biggekerke met Krommenhoeke, N. aan
Grijpskerke-Poppendam
etc., N.O. aan de gemeente Middelburg,
0. aan Oost- en West-Subburg, Z. aan Vlissingen, W. aan de
Zee.” s) C’est dans ce Coudekerk que Adelissa devait payer le
loyer des dîmes, que son père, avait tenu avant elle. Le même
prénom portait la fille de Hugho dictus Gouer, miles qu’on rencontre le 25 juillet 12~32, 4) et dans une charte s u i v a n t e d u 3
octobre de la même année, ou elle parait déjà décedée. Je finis en
disant, que devant les faits cités et spécialement devant le sceau
d e Balduinus Wilhelmi filius, il faut conclûre que cette famille
est restée en Walcheren pendant au moins la première moitié du
XIVme siècle. Les noms de Willelmus et de Rasse (qui tenait
le fief de son ,,oudevader”) q u ’ o n t r o u v e chez Hamaker 5) réfèrent peut-être à cette famille.
Nous arrivons maintenant à la seconde famille (qui a porté
e. a. les burelles ondées dans leurs armes.) J’en donne ici le
tableau généalogique précité (Voir l’annexe) fait après des études
. .
mmutieuses dans les ,,Reekeningen van. . . Zeeland.” 6)
D’ après ce qu’il faut croire, cette famille ne portait pas primitivement autre nom que ,,Gouwer(s)” ou ,,dictus Gouer” avant
d’être introduite dans un ambacht à Coudekerke en Walcheren.
D’où a-t-elle eu son nam? Est-ce-qu’elle était originaire de l’ile
de Schouwen, où sont situées les terres de Gouwe (ou NoordGouwe), qui ont dû avoir reçu son nom par la vieille fleuve de
Gouwe, laquelle était située à l’est de Schouwen depuis Zeriksee
j u s q u ’ à u village d e Zonnemere? ,,Zij vormede” c o m m e n o u s
instruit M. Ramaer, 7) ,,zooals uit den naam blijkt, de grens van
eene gouw, en wel van de gouw Scaldis, zijnde het eiland Schou1) Y. Mieris. 11, pg. 254.
2) Hamaker, Rekeningen van Zeeland, 1. 70.
3j v. d. AA, Uiogr. Woordenboek.
1) v. ll. Ilwgh, 0 .
1% ir, 4.59.
5, Itekeninym van Zeeland.
“) Lc tableau g~&logiqne
n’est certninement pas complet, mais je me suis bion ip&
d’y introduirc des norm, dont les propriétaires n’alprtennicnt~ pas sîwemenl a la-dite w.cc.
7) Geogr. Gesch. van Holland bezuiden dc Lek en Xieuwc Maas, pag. 141.
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wen.” 1) Les frontières de Noordgouwc sout actuellement les
suivantes. ,,N. 0. aan de gemeente Zonnemaire, 0. aan Driescher,
Z. 0. aan het Dykwater, Z. W. aan Zierikzee, W. aan Kerkwerwe . . .” C e ,,Gouwe” e s t m e n t i o n n é d a n s u n e charte d u 22
mai 1308. 2) (Ou, est-ce-que la famille a été originaire de Gouwe
près d’ Alphen ? Si c’est le cas, elle a dû être venue des mêmes
contrées que Willem de Gouwe, Willemsz. van Teilingen. Ces
contrées sont en tout cas nommées postérieurement: Goutlant”. 3) )
Si 1’ on consulte Hamaker, e n s e s e r v a n t d e s n u m é r o s d e s
pages qu’on rencontre dans le tableau généalogique, on y trouvera bien des choses 1 Ainsi, dans le ,,zuutleen van Coudekerke”
les branches de Maude Jansz, et de Boudewin Simonsz. ont possédé, à ce qu’ il parait,des parties de dimes communes, ce qui
parait avoir été le cas a u s s i avec un certain sire H u g o d e Gou.,
wer. Ces dimes paraissent divisées primitivement entre (quatre)
frères. Maude Simonsz, achète telle d e M a u d e Jansz. m a i s c e
dernier a le droit de les gagner de nouveau dans le cas où il
entre en grâce chez le comte, (,,Verzoende Maude Jansz. zoe
soude mijn heere Mauden Simonsz, zijn gelt weder geven.“) Ce
M o u d e n’ est pas le seul de la famille, qui, chez Hamaker, s e
trouve en disgrâce. Les deux cousins de Moude, à savoir Vriesen et Willem étaient ,,verbannen”. En toute cette race le nom
de ,,Gower” était très usuel. A tout croire : en réminiscence d’ un
ancien parent commun.
A ceci j’aurai encore quelques notices à ajouter. D’abord une
preuve assez bonne sur l’identité de la race -de Justine et telle
d e ,,Hughe Kint” I D a n s u n e charte d u 13 o c t o b r e 1 3 3 3 4 ) l e
comte de Hollande certifie, que Justine de Leide a donné un dot
annuel de douze livres hollandaises & ,,Joncvrou Callen, Mauden
dochter, harer nichten”. Ce Mauden était certainement identique
soit à Maude Jansz. soit à Maude Simonsz. précités. Cette Callen,
était-elle soeur d’un certain Jan Mauden, qui a reçu : le 20 mai
1338 un bien en fief par le sire et la dame de Voorn, et qui
le 22 avril 1339 fut introduit par les memes personnes en ,,6 ge-
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meeten” en Walcheren ?” 1) Si 1’ on consulte tableau genéalogique,
on sera disposé à le croire, - Dans le précédant j’ ai parlé d’ un
frère cadet d’ Arnoud de Gaure. Eh bien! Dans 1’ ,,Inventaire
d e s C h a r t e s d e Bruges” 1. 104 j’ ai trouvé les annotations suivantes : ,,1302, sans date. Dépenses renseignées par divers dizainiers
ou officiers subalternes des capitaines de l’armée flamande. Jehan
Gauwere, dys. (dys = dizainier) a Gerard de Hauthave, pour Conraed pour forge VIS.” ,,Lomiard Pinsson, dis. à Lieual, varlet le
Gauhere VIIs pour un cheval.”
Si 1’ on mets ensemble tout ce qui a été dit dans le précedant, je considère, qu’ on pourra affirmer le suivant.
11 a existé en Zéelande une vieille famille noble, ayant porté
le nom de ,,Coudekerke” et se servant d’ un lion dans ses armes.
A une date inconnue, peut-être par l’intermédiaire des van
Heenvliets, une autre race a été introduite en Walcheren, où elle
a reçu des biens d’ une façon inconnue. A telle-ci ont appartenu
différentes personnes du nom (Hugo de) Gouwer, dont l’un, marié
à une fille du sire Hugo de Heenvliet, procréa Justine, femme de
Dirk burgrave de Leide, laquelle femme eût avant son dit mariage
les deux fils suivants: Jan Steven et Jan Airnde. 2) 11 n’ est pas
sûr, que ce sire Hugo de Gouwer Ctait identique à celui du même
nom, qu’ o n rencontre e n 1309 avec ses deux fils, Arnoud et
(Jehan). Mais il est clair, qu’ ici à Coudekerk a vécu, une race
de laquelle plusieurs quoiqu’étant vassal du comte de Hollande
ont embrassé, pendant la guerre, la cause du comte de Flandre,
c e qui a amené le séquestration de fiefs hollandais de plusieurs
membres de cette race, entre autre du sire H u g o d e Gouwere.
Enfin il a vecu à Noord-Bevelant un sire du même nom, lequel
laissa au commencement du XIVme siecle d e s e n f a n t s mineurs,
qui se sont servi postérieurement du nom Kampen. 11 n’y-a aucune
cause à ne pas croire, qu’il appartenu à la même famille.
‘)

Reg. Ham. 233, 261.

-) I’oil
sm de e . a . ,,Vaststelling der identiteit van enkele edelvrouwen”, door Jhr.
f’celnarts van 1 lokland. (Nijhd’s Hijdragen,
1912, pag. 2.52 et snivants.) Dans cclte &de
j’ai renmmt~+ denr notices, rpi rn’&aicnt nbrolument inconnues. Po ur 1 c p rem i CP il y
qw
Justine
n
Etl
mari&
pour
la
premiere fois Cb Jan Scheven, ,,rcntmeester
cat aítirrnt,
vuu
Waterland”. 11 va sans dire que dans ce lit elle a $1 avoir eu lc fils Jan Scheve,
chevalier, qu’on
rencontre plnsicws fois chez Y. Mierik.
Mais i l faut affirn~er, qne l e non*
d e
sen second tik, aanSirnde, ne f a i t p a s précisément pcnscr CL un plre, ‘portant l e
prén~u~
dc Jan. Tontefois il se p e u t nnturellernent, quc ,,I irndc” soit uk 1111 pGn01n.
Poar l e sccond j’y a i rencontré l a lxeuve, ‘cue cette Justine s’est ~nariéa
aprCs l a
mort. dn bwgrave k Jan Aaelman, frère bitad du code Willem 11’. C’est une notice fort
interessante donnée par M. Bedaarts 7. Blokland.

Annexe.
(al H u g h e K i n t, [I. 161 mentionoé
comme graad-père paternel d e
(c), (d), (e) et (f). Fils:
I
(b) S y m on, Ho g h e K in t 8. S. [r. 16]
Fils :

I

I

(c) Hl. y h e ti i n t [I. IS] 1317-1319
Fils :
I

I

,,Rekeningen van Zeeland.”

I

I

Henric
do. do.
1340

I

I
I

(f) B o n d w i n [I. 161
1317-1319
Fils : (trois)

(e) Jan [I. 161
1317-1319
Fils :

(d) Ma ude [I. 161 1317-1319
Fils :
I

Symon
Hughe
Simon
(die Gonwere) [Ir. 121, 220, 22511340 d i e G ’ uw e e
[II. 125
.188 m. ambachts met haren leene”
1340 [do. do.]
222, 2261.
,,pennincleene” à Haymanne, de par
213
1340, penninc
le comte et par le sire de Voerne
da ds
lene à CJadekerk de par
le comte et
par de sire
de Voerne

(Les chiffres réfèrent >t Hamaker,

I

l

I

Dirk

Harthelmeus

11. 226
1340

11. 2 2 2 , 226
1340

Maude
1. 13, 18,
48, 107,
12 5. 1340

Vriesen
,,verbannen”
1. 1 1 9
6 m . lands
à Cortekene

I
I
V i 11 e rn

,,verbannen”
1. 119
6 rn. lands
à Cortekene

i
Gillis (?)
Pils :

I
Gouwer
Gillis
,,Bondin
Gillis 8.
Symons. s. s.”
1331.
1329
[I. 2291
à Coudekerke
[I. 207:
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Grafschriften van Nederlanders in de afgebroken
kerken en kapellen te Keulen.
In het archief te Keulen toonde men mij een handschrift in 6
quarto deelen, waarin pastoor Bullingen & 1840 de grafschriften,
opschriften e. a. merkwaardigheden der afgebroken kerken en kapellen van Keulen verzameld had. Deze kerken werden afgebroken onder het Fransche bewind, omdat men ze overtollig vond.
Het is mij niet duidelijk geworden, hoe de verzamelaar ze bijeen
kreeg. Twee deelen van de 6 bevatten de namen der Keulsche
geestelijken, De 4 dcelen met de grafschriften hebben als titel
,,pkunden,
Inschriften und Notizen der ehemaligen Kirchen und
kape 11 en in der Stadt Cöln betreffend.”
Ik zag eenige namen van Nederlanders. Helaas ontbrak mij de
tijd ze alle te copieeren. Zie hier een paar. De eerste is van
een Dordtenaar, die als Protestant geboren werd, doch priester
werd. Of hij in Balen voorkomt, kan ik hier niet controleeren.
In de kerk der Minrebroeders :
Sta / peregrine / et lege / hit tumulus est viri nobilis / Gerardi
d e P i 1 g r u m / qui profectus peregre accipere sibi / Regnum
Sacerdotale, nam ex Calvini / abiit ad romans, amplectens fidem
instituto / ad S. Gereonis Cannonicus Dignitate / Sacerdos et Coziep[iscopus] / cet[era] : Senior mor : vixit Dies peregrinationig /
ejus M D L X 1 hos gemino nixus / beato Wilhelmo altero avidae fidei / Anni bonorum operum absolvit ä?i / M D C L X 1 tu
si peregrinus es, et viator / flere et peregrinare, sic stude bene 1
nam vae hominibus in terra.
Rechts en links de kwartieren: de Pilgr u m, Straus, Berkenbach,
V i s c h n a c h ; B l i e n b o r h (= v a n B l i j e n b u r g )
Boggueet (= Bousquet) Cool, Ooms.
In de kerk der parochie B(ona) M(ater) V (?) a d Indulgentias :
Anno 1485, 24 Febr. obiit clarissimus et doctissimus vir Heni _
ritus B e ij s ex Bredae Brabantina.
In die der H.H. Apostelen :
Memento D. Gisberti G ra v e s a n d e, hujus ecclesiae canonici.
(zonder jaartal).
Verder zag ik een priester d e W ij s e uit Doesburg, I6e eeuw
# vroeger, de namen Berk, de Bruin en de Bruyn e. a.,
en ook namen, die zoowel in de Rijnstreek als in Nederland voorkamen (b.v. V a n Le n n e p).
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Von Stein Callenfels.
Van deze, nu Nederl., familie (waarbij pred.) wordt een lid vermeld in de brieven van Elis. Charl. van Orleans, en wel in de
door Prof. Holland uitgegeven verzameling in de ,,Bibliothek des
Litt. Vereins in Stuttgart” dl. 88, 1 0 7 , 1 2 2 , 132, 144, 157.
1701. 3 Nov. Es ist schwer zu glauben, dass krancke soldatten
sich haben schlagen k ö n n e n , da gehört wol1 ein zettelgen zu wie
S t e i n C a l l e n f e l s a l s s p f l e g t zu s a g e n .
1719. 9 Feb. ,,Das iibrige bläst der wachter” wie der marschalk
Stein Callen fels alss pflegt zu sagen. (Dito in den brief van
24 Juli 1721).
1719. 21 D e c . Man kan[n] gar gross sein ohne wie der Herr
Benterritter, Unss[er] marchalck V o n S t e i n C a 11 e n f e 1 s war
gar einer grosser mensch, aber er kam diessen nicht bey.
Dit schreef zij aan hare halfzuster Louise te Hanover, die dezen
maarschalk blijkbaar óók gekend had. Hij zal dus in dienst van
beider vader geweest zijn.
Berlijn.

H. J. S.
ONDER DE STUDEERLAMP.

Monumental Java,
by J. F. Scheltema M. A., with illustrations, and vignettes
after drawings of Javnnese chandi ornament.
Macmillan and Co., Limited, St. Martin’s street, Londorr, 1912..
Het is geen zuiver wetenschappelijk werk, dat de gedenkteekens
van Java bespreekt, het bedoelt het ook niet te zijn, maar meer
een overzichtelijke behandeling, een zoeken naar de bloemen in
den ,,slecht onderhouden tuin van Java”, waarvoor de Nederlandsche regeering geen pluimpje krijgt, immers schr. zegt: ,,to paint
true to life the picture of Dutch East Indian passivity (activity
only in vandalism !“) [inderdaad karakteristiek scherp uitgedrukt ]
,,regarding treasures of art inconvertible into cash, shade ought to
be preponderant and light relegated to the subordinate place of
a little star glimmering dimly in darkness, a little s t a r o f h o p e
for the future” . . . . dus nog niet alle hoop opgegeven.
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De kunstm.onumenten van Java, z: zijn ons reeds dikwijls voorgeteekend in de werken van Groneman, Veth, Fergusson, Jung
h u h n , Leemans, Raffles, Verbeek, e. a., zoodat we nu niet zoo
heelemaal als vreemdeling voor deze dingen staan, toch heeft het
werk van Scheltema zijn bijzondere verdienste, en de kennis, die
hij in zijn dertigjarig verblijf van zijn onderwerp heeft opgedaan
en in dat boek heeft neergelegd zal ongetwijfeld de verdere bestudeering dezer monumenten ten goede komen en de belangstelling wekken van velen, die er nog niet van hoorden.
Na een algemeenc beschouwing over land en volk behandelt
schr. achtereenvolgens : West- Middel- en Oost-Java, het Boeddhisme aldaar en zijn invloed, en heel uitvoerig den Boro Boedoer
en alles wat daarmee in verband staat, tal van platen en teekeningen lichten den tekst nader toe, waarvan interessant de Prambanen-reliefs, Chandi Singosari, Chandi Mendoet en Boro Boedoer,
ook een handig glossarium ontbreekt niet.
Onze ruimte laat niet toe op een en ander uitvoerig in te gaan,
maar uit hetgeen schr. geleverd heeft, blijkt zijn grondige studie
en warme belangstelling voor Java en zijn monumenten en dat
komt ook Nederland ten goede, vandaar dat wij dit boek krachtig aanbevelen, het is een mooie uitgave.

De Groote Vraag voor de Christenheid onzer dagen.
Eene geschiedkundige studie van G. J. P. J. Bolland,
Hoogleeraar der Wijsbegeerte te Leiden.
Tweede

Uitgave.

Leiden. - A. H. Adriani. - 1913.
We hebben bovenstaand boek voor het verschijnen van deze
aflevering van ,,de Navorscher”, slechts vluchtig kunnen doorzien
en deelen als voorloopig resultaat mee, dat een werk van Bolland
als zoodanig steeds al lezenswaard, toch in dit geval wel bijzondere aandacht verdient. We komen daar later op terug, maar
kunnen het onzen lezers nu al aanbevelen ter nauwkeurige bestudeering.
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Nederland en Oranje hereenigd.
Gedenkboek van Nederland’s verlossing uit de Fransche dwingelandij
aan het volk verhaald door L. Penning.
‘s Gravenhage. - D. A. Daamen.
Voor onze onafhankelijkheidsfeesten, 18 13-1913, moeten er
ook werken zijn voor het volk, die goedkoop verkrijgbaar als blijvende herinnering aan het feestjaar ook in de kamer van den
. arbeider moeten liggen. Daarvoor dient bovengenoemde uitgave
met haar talrijke platen. De schrijver heeft er slag van de gebeurtenissen enthousiast en kleurrijk te vertellen, we twijfelen er
niet aan, of het boek gaat er naast de talrijke andere feestuitgaven goed in bij het publiek, het is opgewekt en licht begrijpelijk
geschreven.
~~

1813-1815.
In naam van Oranje,
ter herdenking van het herstel van Nederlandsch onafhankelijkheid,
door L. Penning.
D. A. Daamen. - ‘s-Gravenhage.
Dit boekje ook al een korte geschiedenis bevattende van
vrijwording in 1813, leent zich met zijn illustraties uitstekend
school-cadeau, de leerlingen der lagere school zullen er blij
zijn en als aardige jeugd-herinnering bewaren.
Bij duizenden dient het verspreid te worden in dit jaar
het heele land.

onze
voor
mee
door

Nederlandsche Bibliotheek.
No. 1 jg- 143.
W.

J.

Steenhoff, Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum.
Eerste deel. (De voorgangers der rrde eeuw)
met bijbehoorende ,,Illustraties”.
Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Overtoom 230 - Amsterdam.

Een nuttig werkje voor hen, die met meer dan ,,toeristen b e langstelling” door het Rijksmuseum dwalen, is deze uitgave van
de Mij. voor goede en goedkoope lectuur, die reeds veel ,,practisch” het licht deed zien.
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Onze kunstschatten worden nog lang niet genoeg gewaardeerd
en alles wat in deze richting helpen kan, heeten we van harte
welkom.
Het boekje bevat in zijn inleiding de behandeling der z.g.
gaat verder over de invoering van uitheemsche
,,primitieven”,
kunstwijzen,, het portret en de corporatie-stukken, het Italianisme,
de zelfstandigheid der genre’s in het schilderij, het landschap,
en eindigt met een chromologische lijst van de besproken Nederlandsche kunstenaars en dat zijn er verscheidene.
Het tweede deeltje geeft afzonderlijk de afbeeldingen der schil.
derstukken.

Engeland, Schotland en Zwitserland.
Reisindrukken van Dr. J. H. Gunning J. Hz.
W. ten Have, voorheen Höveker’s Boekhandel, Amsterdam.
Dit werk, een aantal schetsjes bevattend oorspronkelijk voor
het Weekblad Priël bestemd, is frisch e n levendi<L g e s c h r e v e n .
O o k h i e r i s ‘n bepaalde kleur overheerschend, de tint, die
Dr. Gunning aan zijn literaire producten geeft, en die wel waardig is, dat men er eens mee kennis maakt; wij kunnen deze
reisindrukken gerust aanbevelen.

De dynastie Romanow,
1613 -1913,
Een cultuur historische schets der ontwikkeling van Rusland,
onder het tegenwoordige geslacht,
door D. H. Bolman.
Uitgave der N. V. ,,Nieuwsblad Vooruit”, den Haag.
Een klein boekje (89 pagina’s) met portret van den Czaar
Nicolaas 11, waar we die van Peter den Groote en Katharina 11
eerder verwachtten, en een stamboom der dynastie Romanow ;
het bedoelt een schets te geven, geen breedvoerig betoog van
de ontwikkeling der beschaving in het Russische rijk gedurende
de laatste drie eeuwen. De schets is wel wat te beknopt, we zullen het dus maar als jubileumsgeschrift opvatten, in welke hoedanigheid het beter fungeert.
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Een en ander omtrent den welvaartstoestand der
Inlandsche Bevolking
in de Gouvernementslanden van Java en Madoera
(de particuliere landerijen uitgezonderd),
door Mr. A. Neytzell de Wilde.
(2 deelen.)
Weltevreden - N. V. Boekh. Visser & Co. - rgr 1/13.
Al heeft voor dit werk als richtsnoer gediend het bekende
boek van Van Deventer, ,, Overzicht van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en Madoera” op last
van de regeering uitgegeven, toch zijn de aanvullingen van dien
aard, dat we hier zoo goed als met een geheel nieuwe uitgaaf te
doen hebben. Dit geldt zoowel het deel in Igr I verschenen, dat
over landbouw, veeteelt, boschwezen en visscherij handelt, als dat
v a n 1913, dat de nijverheid, handel, bijdragen aan de gemeenschap, de Gouvernementsmonopoliën en de algemeene middelen
tot bevordering van den welvaartstoestand bespreekt.
Het werk beoogt de economische vraagstukken begrijpelijk te
maken voor den inlander, ambtenaren, aanstaande ambtenaren en
de opvoeders der jeugd en daaraan beantwoordt het ons inziens
volkomen door zijn massa gegevens en uitvoerige toelichtingen,
uok op volledigheid mag het aanspraak maken en voor de belangrijkheid der behandelde onderwerpen willen we slechts enkele hoofdstukken noemen als: de cultures (in hoofdzaak) door
de wereldmarkt gedreven, de maatregelen in het belang van den
landbouw, veeteelt en visscherij , de industrieën der inlandsche
bevolking, als textiel-nijverheid, houtbewerking, vlechtwerk, steenen- en pottenbakken, de inlandsche handel, de opium- en zoutmonopoliën, de gouvernementspandhuisdienst, het inlandsche credietwezen, de verkeersmiddelen, de veiligheid en rechtszekerheid,
de zorg voor de volksgezondheid, de bestuursinrichting, enz. enz.,
we doen slechts een greep uit het vele, dat geboden wordt.
De bewerking en het verzamelen der gegevens is zoo grondig
ondernomen, dat we hier gerust van een ha n d bo e k kunnen
spreken, dat men onmiddellijk voor het grijpen moet hebben, als
men iets van deze Nederlandsche koloniën wil weten. Alles is er
gemakkelijk in te vinden en dit is ook voor hei moederland van
het grootste gewicht. Gewoonlijk worden in de ,,Tweede Kamer”
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zoogenaamde ,,Indische specialiteiten” gekozen, daar is ook niets
tegen, maar ook de andere niet deskundigen dienen toch wel
eenige contrôle te hebben op deze experts, en daartoe biedt dit
flinke boek een goede gelegenheid.

Amsterdamsche

straatnamen,

geschiedkundig verklaard door A. Margaretha van Gelder,
met een historische kaart en zes platte gronden van Amsterdam.
Inleidend woord van Mr. W. R. Veder.
Amsterdam - P. N. van Kampen & Z o o n - 1913.
Wat Dr. Moquette voor Rotterdam, D. S. van Zuiden voor Den
Haag gedaan heeft, heeft nu mej. Van Gelder voor Amsterdam
ondernomen en al lijkt ons het Rotterdamsche boekje ruimer van
opvatting, in degelijkheid wint ‘t toch van het Haagsche, en mogen we het als een aanvulling van Ter Gouw en Frederiks welk o m heeten.
Het bevat de straatnamen historisch verklaard, waarbij de ligging wordt aangegeven op bijgevoegde kaartjes. Het historisch
kaartje had beter weg kunnen blijven, in ieder geval zijn leelijke
kleuring, en buitendien is het te onduidelijk; de andere kaartjes
zijn wel aardig.
En al hadden we ook de historische toelichtingen gaarne wat
uitvoeriger gezien en was een meer ruime bronnenopgaaf zeer
welkom geweest, kunnen we het geheel toch qualificeeren als een
handig naslawerkje.
G. F.

Heilig is de lente des Ievens,
een boek voor jongeliedën uit het Hoogduitsch
van Prof. G. Weitbrecht,
onder toezicht van Dr. A. W. Bronsveld.
(Derde druk).
J. M. Bredée’s Boekhandel en Uitgevers-Mij., Rotterdam.

Voor de practijk der godzaligheid,
door Dr. A. J. Th. Jonker, oud-Hoogleeraar.
(Tweede druk).
J. M. Bredée’s Boekhandel en Uitgevers-Mij., Rotterdam,
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Zoogstations.
Zoogwet.
Vrouwendienstplicht.
Een drietal voorstellen tot bestrijding der Zuigelingensterfte,
door Dr. H. B. L. Vos.
Uitg. Johannes Morks - Leiden.

Het midden.
Algemeen

Staat- en Letterkundig Weekblad.
Red. Mr. P. Tideman.
re J a a r g a n g N o . 1 - 3 .

IN ldEMORIA&I.
Mr. Rudolph Jan Wolfgang Frans Baron van Hoevell
tot Nijenhuis. -/Een onzer meest gewaardeerde medewerkers is helaas,
overleden.
Rudolph Jan Wolfgang Frans baron van Hoeve11 tot
Nijenhuis werd geboren te ‘s Gravenhage 30 Januari 1844
(zoon van Rudolph Anne v. H. en Maguerite Petronille
Jeanne d e Mey van Straafkerk) studeerde en promoveerde
te Leiden tot Meester in de beide rechten. Hij was achtereenvolgens Burgemeester en Secretaris eerst van Nieuwleusen
(x872), daarna van Zwartsluis (1876). Met I April I 883 werd
hij op verzoek eervol ontslagen. Daarna vestigde hij zich op
zijn landgoed Spijkerbosch onder Olst, in 1893 door hem
aangekocht, waar hij den 28sten Februari rgr3 ongehuwd
overleed. -De landgoederen Avergoor en Middelwijk onder
Diepenveen waren hem reeds vroeger na overlijden zijns
vaders (1888) ten deel gevallen.
Hij hield zich veel bezig met genealogische, heraldische
en historische studiën. ,,De Navorscher” verliest in hem een
ijverig snuffelaar in oude stukken.
Red. Nav.

Eenige bladzijden uit de Nederl. Indische
Krijgsgeschiedenis
1820-1840
uit de ,,mémozjes” v a n
F. C. GILLY DE MONTELA, Gep. Majoor 0. 1. Leger,
door
A. S. H. BOOMS, Gep. Luz?. Kol. 0. 1. Leger.
( Voortzettz’xg

van Nav. LXII, 185).

W e i t ze 1 in zijn werk De oorlog op yava, is wel het uitgebreidst en ‘t’ duidelijkst in zijne mededeeling. Voor zooveel
noodig volgt dit hierna.
Gelijk wij gezien hebben, was de kolonel Co c h i u s bij zijn opmarsch
naar Di x o verzeld geworden van ti en Djokjokarta’sche Pungerangs, waaronder twee voogden der sultans. namelijk de Prinsen Nor dan-King r a t e n A r i o - P a n o e l a r . De tegenwoordigheid dier vorsten niet
langer
pet leger noodig aoeacht wordende, bekwamen zij verlof op
Julij naar Dj okj okarta terug te keeren.
den 30
Een detachement
van 60 man Infanterie (1nZanders) wat onder Luitenant J. H. Hau b er t
levensmiddelen naar D ix o had gebragt. en zich weder naar Tempel
zou begeven, bood eene schoone gelegenheid aan, hun veilig door die
streken te brengen, waar de vijand zich nog altijd ophield. Aan Hauber t werd dan ook het geleidde der F’angerangs opgedragen en de
troepen daartoe onder zijne bevelen gesteld, bestonden, behalve uit zijn
detachement, nog uit 25 man uit den kraton te Dj o kj o kar t a en acht
huzaren. Bovendien moest hij met zich nemen 100 pikol-paarden (draag
paarden) welke levensmiddelen hadden gedragen en 17 zieken, die uit
D i x o ontruimd werden.
Wanneer men in aanmerking neemt, koe talrgk* het gevolg en hoe groot
d e nasLeep v a n t i e n , altijd p r a a l z i c h t i g e J a v a a n s c h e v o r s t e n
.+n moest, dan zal men gereedelek kunnen begrijpen, dat H au b e P t niet
ander3 heeft kunnen marchereq
dan in eene zeer gerekte kolonne,
waarbij het ontstaan van verwar r i n g maar al te Zz@ mogelijk was 1).
Langs Bligo wendde hij zich naar Tempel, en zijn weg ging derhalve door Lingkong; aan de Oostzijde dier Dessa vond men digt bij
elkander, twee zeer moeil$e rat+zen,
welke hij moest doortrekken, en
het was tusschen deze ravijnen dat de v@and hem en hinderlaag oplcachtte.
Het berigt van de reeds sedert eenige dagen beraamden togt was Di e p o‘)

De cursiveering

‘913

is van den samensteller.
18
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N ego r o ‘geworden, en deze, aangespoord door den wreeden K i ag Mo dj o, had den jeugdigen en ondernemenden Sen to t naar Lingk on g gezonden, om her geleidde te verslaan en zich van de teruykeerende vorsteq Hetzij dood, Aetzg lecand, meester te maken Maar al te
goed kweet Sento t zich van zijne taak; de kolonne van Haub er t
werd, toen hij het eerste der bedoelde ravijnen nog niet geheel was
doorgetrokken, eensklaps met het vuur uit een znaren metuhz lilla 1)
begroet en vervolgens met de meeste onstuimigheid aangevallen. Terstond was de yekeele troep in de grootste zcanorde; <le pradjoerits uit den
kraton wierpen kwj8n.e uapexe?l weg ex naaaktefb ziek uit de voetes; het gevolg der P rins e n stoof naar alle @den uit elkander, vermeerderde overal
de vermam’?zg, en maakte de maatregen onmogelijk, die H au b e r t anders
welligt had kunnen nemen. Op het gerucht van den strijd, schoot het
landvolk uit omliggende dessa’s in menigte toe, zoodat het getal der aanvallers met elk oogenblik vermeerderde 2). 1-1 au b er t sneuvelde, zij n
g e h e e l e d e t a c h e m e n t w e r d i n d e p a n g e h a k t , e n a l l e s wat
zich niet door de vlugt wist te redden, nêergestooten. D e P a n g e r a n g s
evenwel met een aantal T o m m en gongs en andere groolen, werden,
met uitzondering der beid e voogden die op het slagveld bleven
liggen, niet onmiddellijk gedood, maar gevangen genomen en voor
Diepo-Negoro
gebragt; slechts aan twee hunner Notto di Ningrat en Prawiro-Kesoemo, gelukte het naar Pesangang te ontvlugten, en vele dagen later was er van de gelei-troepen, op onze verschillende posten, nog slechts een korporaal, 10 I@nteriste?~ en twee
Aztzaren teru~~gekomen.
Di e p o - 1v e g o r o e n zijn Hooyepriester K ia y - M o dj o hielden zich
te So brang, in de nabijheid op. Toen de gevangen Prins en in
zijne tegenwoordigheid verschenen, bogen zij zich voor hem neder en
beriepen zich op de bloedverwantschap die tusschen hem en hen bestond;
zij smeekt,en om vergiffenis en het behoud van hun leven, met de gunst zich
tot hem te mogen bekeeren. Hij echter. gesterkt door de raadgevingen
en ir&azisyen va?A,, K i a 9 - Mo dj o, dZeef onverbiddelijk: hij gaf hun ten
antwoord :
,,,,Qij vraagt vergiffenis, ik kan u die niet schenken; gij
,,,,vraagt u te bekeeren, ik kan u dat niet verleenen; gij moet
en bekeering van het Opperwezen vragen; ik heb- geen
~~gede
,,,,vader, of broeder, of bloedverwanten; mijn Vader, mijn Broeder, mijn
,, &oedverzcaxt i s God!~~l~
En hierop wendde hij zich van hem af en
gaf hij bevel tot het wurgen der prinsen, en tot het krissen en
onthalzen der TommengJngs. Twee Pangerangs bleven niette‘) Klein Inlandsch kanon.
2, Natuurlijk! Als er te r o o v en en te m o o i d en is, wil de Inlander niet ontbrekes.
het is dan feest voor hen!!
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min gespaard, en wisten zich later naar Dj o k j o k ar t a te redden ; één
hunner, S o c r i o - W i d j o y o, kad z& leaen aan de edebzoediye tuaachen
komst uan Sen t o t te danken 1).

N . B . G e n e r a a l v a n G e e n , d i e z i c h o p d e n Ik”
Augustus met eene kolonne naar Traj em begaf en
daarbij Lingkong in de richting naar Tempel doortrok, vond op het slagveZa! de or&nbare lQkz vaz ruim
80 menscken ,

die meest a&i geworgd scheiwz te zijn.

Li n g k o n g , welks onbetrouwbare bewoners mcJdepL$JiTztig
zwaren, werd in asch gelegd.
Sprekende van Prawi‘ro Dirdjo, (3 en t 0 t en dezen overval,
waarvan hij de leiding had, zegt Ge r 1 ac h in zijn werk Fa s t e s
Militaires pag. 383, 384.
. . . . Aucun chef ne sut aussi bien que lui subordonner les
rites du culte musulman aux exigences de la guerre: nul, autant que
lui, ne posséda au même point la confiance de ses soldats. Expert au
supreme
degré dans l’art de la guerre des indigènes, profitant avec la
plus grande habilité des avantages que le terrain lui offrait, tuc&icien pour
ainsi dire par intsi’tion,
Orave aoldat, diplomate habile, c’était bien notreplua
da?Lgereux, notre plus redoutable antagoniste. Toutefois, son z2le fatzatipue
pour la religion de ces pères lui fit commetre plus d’une fois dee actes
de c&auté revolta&, pour lesquels il trouva toujours un com.$ice #dèZe,
sinon urn inatigateur odieux, dans la personne de K j a ï - M o dj o . . .
Ce sont eux qui conçurent le plan du guet-apens, qui, ne r6ussissant que

trop bien hélas ! remplit Dj o c j o ka r t a de terreur et de consternation,
fit échouer le plan d’attayue contra Grog 01 . . . . guet-apens
qui eut les suites les plus jnestes pour notre cawe, et fit tourner les
chances de la guerre du cor!/ de la re’uolte.

En dit was de schuld van hen a?e Zast gavw t o t &z tocht
met eene veel te zwa&e de&%g in verhouding tot de grootte
v a n h e t Co~~vooz’ en de bel an grij k h e id der personen, terwijl
d e w e g n a a r D j o c j o k a r t a over Te m p e 1 bovendien een
omweg was door vijandelijke streken, die men veilig waande,
‘) D i e p o - N e g o r o had daarvoor waarlijk K i a y - M o dj o ‘s aanstoken lliet noodig,
want wree&rid was hem uit zich zelf eigen, en al de Inlanders is dit aangeboren. Zeker
is, dat de terechtgestelden in het omgekeevile
geval tegenover hen, die nu hunne beulen
waren. op dezelfde wijze zouden gehandeld hebben, zonder eenige genade.

276

’ KRIJGSGESCHIEDENIS.

omdat oz Znq daar Gets gebeurd was; daarenboven had men
n o o i t m o g e n a a n n e m e n , dat te midden eener i n o p s t a n d
zijnde landstreek de tocht geheim zoude blijven. D e afgem a a k t e n b e t a a l d e n h e t g e l a g . ‘)
Had G i 11 y gec?z ge&,4 nzet Z+ verwijt, mevpschreveiz iit z$ke
m é m o i r e s , i n e e n o o g e n b l i k v a n v e r b i t t e r i n g wegetts
v e r o n g e l i j k i n g elz m i s k e n n i n g ?

Hierna nu worden de EIGBNLIJKB GEDENKSCHRIFTEN
weder vervolgd.

G e v e c h t b i j Jaban,
12 July 1828.

In zijne gedenkschriften heeft (T illg het gebeele in de Jamsde Courant voorkomende verslag van 31 Julij in ‘t Framch vertaald, ofschoon
slechts eik alinea op hem en z&ze Jagers betrekking heeft. Hieronder
wordt alleen dit deel van dat ver sla g als uittreksel opgenomen, uit
de Verzameling officiëele rapllorten van kolonel Nahuijs,
bladz. 158-169.
d e n 3 I Julj- 1826.
Uit de berigten van Dj ocj o kar t a, loopende t o t d e n 18~
dezer, heeft men de volgende bijzonderheden vernomen, aangaande de gunstige voortzetting der operatien tegen de muitelingen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . .
D e L u i t e n a n t KoZoneZ d e B a s t i s , d e n 10~" J u l y , m e t z i j n
onderhebbende colonne, van Bl i go langs de P rog o opgerukt,
1) In het begin van den opstand, toen de rebellen nog niet zoo georganiseerd waren
e n n o g n i e t zoo a a n g e m o e d i g d d o o r s u c c e s s e n , g a f d e t o e n m a l i g e o v e r s t e d e r g e n i e
Cochius o . a . o p den 28en July v a n K l a t t e n n a a r D j o c j o k a r t a o m g e l d e n
l e v e n s m i d d e l e n o v e r t e b r e n g e n , n a a r D j o c j o k a r t a d e v o l g e n d e marschrcgeling:
E e n e v o o r w a c h t van I o$cieu e n 25 razti i n f a n t e r i e van M a n g k o e Negero,
waarbij koelies met pi3aniev~e~.-eedrd~~~e~, vervolgens, de koonqmpi~ S u rn a n a p p e r s,
EPIZ veldstuk ( 3 ponder) van M a n g k o e N e g o ro; d a n alle ba,vage b e s t a a n d e u i t
~o.ooo
gulden aan geld, munitie en 120 paarden beladen met rijst, alles aan zucc~~zijden
gedekt door 25 man infantwie van M a n g k o e Neg o ro; ten slotte de a c h t ei h o e d e,
7j man i n f a n t e r i e v a n denzelfden
v o r s t , een detachement huzaren en 50 man iq%nte&
van de bezetting van K 1 a t t en.
En in dit geval bij Li n k on g , w a a r d e v o r s t e n van D j o c j ocarta e e n v e e l
b e l a n g r i j k e r p r o o i w a r e n d a n ~o.ooo g u l d e n e n w a t r i j s t , w a s h e t g e l e i d d e I o f f i c i e r ,
63 man infanterie en 8 ruiters. Hert ~onooci hud rirca dezelfde ten,+ als dat vm Co c h i u s,
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tot vlak tegenover Dek s o (Di xo), om aldaar positie te blijven
Gemelde Luz’trnnxt Kolond, den 12” July, d o o r K o l o n e l
houden.
naar Pi san gan g gezonden zijnde om vivres te
Cochius
halen, ontmoette de muitelingen bij de Dessa Ja b an , in drie
s t e r k e c o l o n n e s , onder de aanvoering van de Tommengaxgs
Sertjo Negoro en Kerto Negoro. De middelste dezer
coConnes werd door de Lzbtezant Gi 11 !r m e t e e n prloto~z schc~fsc/tutte~s
(z ij n e j a g e r s )
uitéén
gejaagd.
Twee pelotons
o
n
d
e
r
d
e
Luifo7zn?&
d
e
B
r
u
i
n
e
n
H ilmer, en
infanterie,
eenige huzaren, aangevoerd door d e n Kitmces& B LI r b u re ,
rukten met den stormmarsch op de beide andere coLon?les aan,
dreven den vijand insgelijks op de vlugt, en brachten hem een
verlies toe van 17 dooden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Men merke op, dat hier é 6x1 peloton onder aanvoering van zulke
ijzervreters, eene sterke colonne vijanden uit elkaar slaat, en dat zulke
feiten vermeld werden, alsof: & kolon~ d e Bast ecsige s9encn in den
ztit?g Lqen, die eenvoudig weggeschopt Eerden, en men daarna weer den
tocht vervol$e. Trouwens er werden lom, en ook n LI nog zooveel
k r a n i D e s t u k j e s uitgehaald, dut ze niet allen omstand@ kunneu worden
hmhreven.
Jammer dat er niet meer gedenkschrijtew zijn nagelaten door die onverschrokken strijders, die met hun leven speelden.
Ware G ill y met zijne J ager 8 Lij het geleidde op 30 Julij geweest, (zie hiervócir), dan zou vermoedelijk die overval niet, gelukt, en
de ongelukkige moorden vermeden zijn.

In het jaar 1826 is G i 11 y nog eenige malen in gevecht geweest,
en werden zoowel hij als zij ne J a g e r s steeds met lof vermeld
in de rapporten, doch de gevallen zijn van te geringen aard om
die hier a 1 len te vermelden.
Het schijnt ook, dat hij van af dit tijdstip met zij ne Jagers,
d e J a g e r s v a n G i l l y , als een gedeelte@‘,& bereden a f z o n d e rl i j k k o r p s z e l f s t a n d i g o p t r e e d t , n u e n danbijeenemobile
colonne ingedeeld wordt, doch overigens handelende naar zeLfstana3ge opa'~ac/tten of eigm inzichten; dit spreekt van een groot
ver t r o u we n dat men in dien dnpperen
6eZez’dvoZIex officier stelde.
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Reeds dadelijk volgt hierna een voorbeeld van zijn energiek,
beleidvol en nzocdig optreden, en dit is tevens de eerste maal dat
van bereden jagers van Gilly gewag gemaakt wordt.

Affaire de Singossarie.
Delivrance de la 2me mobile Colonne.
~.
Le P r i n c e P r o b o y o , aujourd’hui Empéreur
karta, sauvé des rnains de I’ennemi.
Septembre

de

Soera-

1862.

In geen der geschriften betrekkelijk den Java-0 orlog wordt dit
feit vermeld, zoodat het Frnnsc h e verhaal geheel uit c*illy’s ge&&
scJzriften overgenomen wordt.

s

Pendant la saison pluvieuse de 1876, la .znle mobile colonne, et ’
mes chasseurs, avions pris nos cantonnements à Bojolalie,
province d e S o e r a k a r t a , Résidence de 1’ empéreur de cette
partie de 1’ île de J av a.
V e r s l a fin d e S+tenzóre 1 8 2 6 , l e Lieutennnt CoZoneZ
de
L e e u w , qui commandait e n c h e f l e s t r o u p e s d e c e d i s t r i c ,
reçus l a n o u v e l l e qu’ u n e partis consid&able d e rebelles dévastaient les propriétés situées entre Dj o j o kart a et S o u rak a r t a (ou S o l o h ) .
Au nombre de ces belles habitations ce trouvait, dans le
d i s t r i c d e S i n g o s s a r i e , telle de monsieur S t ave r s , capitaine
adjzdant de so?z Ed. Ze Commissaire gézérab, Vicomte D u b u s
de Gisignies.
Aux premiers indices des projets destructeurs de 1’ ennemi, je
partis de Boj o 1 al i e pour m’ opposser & leurs dessin*,; la distante que j’ avais à parcourire n’ etait que de deux heures;
malgré la vivacité de ma course je n’ arrivais que pour voir
livré aux flammes cette superbe usine, dont je ne parvins à
sauver que quelques bestiaux et machines servant à l’exploitation
de la plantation.
Je pris position dans un plantage de café (dont les rebelles
avaient commencés a sier (stier) les arbres par les pieds) pour
y attendre 1’ arrivé de la anie ma& coZonnr.
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Sur les midis je vis accourire dans ma direction quelques
cavaliers de la suite du P&çe Pro boij o.
(ye dois p~evezi~ q u e quelques kstants avant ~201~ dé$art d e
B o j o l a t i e puur S i n g o s s a r i e , Z e Prirzr~ P r o b o i j o était
aurìvé h notw cahw2crnent pour iflous r~m!rc um v i s i t e , e t que,
voyad 720s troupcs p&es h ce whtfre 01 marclw, a v a i t madfesté
l e désìre d e uous accowzpagm2re~zt
(accowzpagm~r).)
A peu près au moment de 1’ arrivé de ses (ces) cavaliers j’ entendis
klater un vif fusillade, qui, jointe aux raports des cavaliers, m’aprirent
(m’apprirent) que la colonne était attaquée dans un dcfilf très
encaissés, qui se trouvait sur la route de Bojolalie a Singossarie.
Comme je s’ avais (snz)ais) que la colonne était très faibles et
avait beaucoup de recruts, je levais mon bivouac à 1’ instant. 1)
J’ envoyais une partis de ma troupe, sous les ordres du ze LieIdtcaaxt ìdz&he S i g e r r a t , pour débusquer les troupes enne- ,
mis qui occupaient les rochers qui surplombait le deffilé; cette
attaque conduite avec intelligente réusit parfaitement; de mort
coté, suivis des cavaliers du Pw’we et de quels (queLques)
c h as seu r s m o n t è s , j e m e portais au galop sur les masses ennemis
qui fermaient la tête du deffilé, afin d’ essayer d’ opérer une
diversion en attendant 1’ arrivé des c h as s e u r s.
Ce mouvement en imposa à 1’ ennemi, qui, craignant de ce
trouver entre deus feux, evacuat la position; le combat qùi ce
donnait sur les hauteurs 1’ inquietait aussi.
Un de leur détachement avait entouré le prizce P r o b o i j o
et quelques hommes de sa suite; ils ce dèffendaient vaillament,
mais ils devaient succomber sous le nombre, lorsque je tombais
avec mon escorte sur les assaillants et dégagait (dkgageais) le
Prizce; dant (a’amj cette charge je perdit mon cheval. *)
Le p~ince délivré de ce danger m’ embrassa en me nomant
(nommant)
SOIJ S o u d ar a (Soea’ara). $)
Mes c h as s eu r s étant arrivés; 1’ ennemi fût bientôt dispercé
par eux et la Z”le mo6iZc colo7~7zr; deux Payons (Payougs) “) dorées,
q u e l q u e s lances, kist5 fusils, u n lilas (Ma) 5) d e s/4 d e l i v r e s
‘] Dat is handelen als een degelijk aanvoerder . . . . ~vms~hcr au cmomnl
1, Hij weet te handelen, dadelijk en onverschrokken; hij is bijna overal te gelijk!
3) Fr&-(Broeder).
‘) Pnyong = z o n n e s c h e r m , b i j z o n d e r g e k l e u r d a l s terken v a n hooge e n v o r s t e l i j k e
waardigheid; van de laatste geheel of gedeeltelijk vrrpM
3) Klein kanon.

280

KRIJGSGESCHIEDENIS.

resterent entre mes mains; nous reprimes tous ensemble la route
d e S i n g o s s a r i e , ou (CG) nous restames quelques jours.
Je fût chargé avec le Lieutenant D u sse r de Rarên n e de
construire une redoute, pour protéger ce distric.
Dit feit, dat getuigt van beslist en onverschrokken handelen, is wel
nergens vermeld, omdat onze brave G ill y vermoedelijk opzag tegen
de moeite om een rapport te scir$‘ven, 1) doch de waarheid daarvan wordt
geconstateerd door het door Baron Nahuys de Burgst, oud
raad van Iadi4, Generaal maioor, Commandeur van den Nederlandschen
Leeuw, ridder MiMaire WiUemsorde en het legioen van eer, afgegeven
certificaat, (zie vroeger) waar hij o.a. zegt:
,,Que ce fût monaieur G i 11 y de Mont e 1 a ci pui la colonne dn major
de Bast, air& que le Prince Pro boy o, mai&enant Empc’reur de Souracarta doivent leur salut.

Eenige rapporten.
Na de affaire van S in g o sari e (hiervoor), dus van September 1826
tot 24 Decemóer 1827, was Gil 1 y of alleen met zijn onderhebbende
Jagers, trekkende en nu en dan strijdende om den vijand afbreuk te
doen, òf wel hij was bij de eene of andere mobiele kolonne ingedeeld.
Van zijne eigene tochten maakt hij als in z$n 8og te onbelangrgk geen
melding, doch zoodra hij als onderdeeZ vau andere kolonnes optreedt,
kunnen die Commandanten niet nalaten den dapperen G i 1 1 y en de kranige
Ja g er s loffelgk te vermeldes.
Eenige dier verschillende gunstige rapporten zullen in de volgorde,
waarin zij in de verzameling officieele
rapporten voorkomen,
hieraan elk afzonderlijk in ‘t kort worden vermeld, bij wijze van uittreksel.
V a n S e p t e m b e r 1826 t o t 2 4 D e c e m b e r 1 8 2 7 .
Rapport vast Z?ÈY&R Lz~z’te~~a~zt-Gouver12Eur-GenpraaZ a a n Z. E. den Commissaris GeneraaL
(Bladz. 335 officiëele r a p p o r t e n v a n kolonel
vasche Courant 14 April 1827.

N a h u y s , Ja-

S o e r a k a r t a d e n 6en A p r i l 1827.
De v r e e s , d a t d e onvoorzìc&-e

teyzdgtogt

v a n d e n Pangera?tg
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N o t t o K o s o e m a, waarvan in mijne missive, aan Uwe Excellentie
met den laatsten post verzonden, gewaagd wordt, den moed der
muitelingen zoude hebben kunnen aanwakkeren tot eenige ondern e m i n g o p d e n grooten w e g n a a r K l a t t e n o f D i l a n g o e ,
besloot ik hun hierin tegemoet te gaan, en toevallig coïncideerde
dit mijn voornemen met het verlangen van Zijne Hoo&~id d e n
Soesoehoenan.l)
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < .
Hoezeer het onze Colonnes, na moeilijk marcheeren niet heeft
kunnen gelukken in een ernstig engagement met den vijand te
komen, en zich de ontmoetingen met denzelven, slechts, aan den
kant der colonne van den Roluncl de 1 a To u r, tot een tirailleurvuur door het peleton Jagers van den Luitenant Gi 11 y, waarbij
de vijand eenige dooden heeft gehad, bepaald heeft,. . . . zoo is
nogthans door deze beweging verkregen, dat men vooreerst van
d e k a n t e n v a n S a n g o o n g n i e t s t e vreezen zal hebben, en de
daar in rust zijnde Dessa’s niet gestoord zullen worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . .
Dc Luitezaxt
(w.g.)

Gouverneur Generna
DE

KOCK .

R a p p o r t v a n Z$hc ExcclZeerztìc d e LzcitcnantGoz~v~~~nrur-Ge7zeraal
a a n Z i j n e Excellmtic den
KuwzmzSsaris-

GencraaL.

Javasche Courant 27e July 1827.
officiëele rapporten va% kolonel Nahuijs,
Verzameling
pag. 381 tweede deel.
S o e r a k a r t a , d e n Igen J u l y

1827.

Het zal Uwe Excellentie gebleken zijn uit het rapport hetwelk
ik de eer heb gehad Haar aan te bieden bij mijne vorige missive
v a n d e n 17” dezer No. 270, dat ik mij vooralsnog niet mogt
vleijen, dat de muitelingen onze militaire vestiging bij den bel a n g r i j k e n Passar G e d é , verder ongehinderd zou toelaten ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I .
Toen de Kolonel (C oc h ius) het berigt bekwam, dat de mui‘) Soesoehoenan

= keizer van Soerakarta.
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telîngen onzen opgemelden post den 16” zouden aanvallen en pogen
wilden om de gemeenschap met Dj ocj o k ar t a af te snijden,
vertrok hij den 15~” ‘s nvo~ds
met nog eenige versterking naar
Pass a r Ge d é , komende de bijzonderheden van het gevecht,
dat ‘s anderendaags plaats heeft gehad, op het volgende neder.
De KoLunrL
had de muitelingen, die in &ic Colonnes kwamen
opzetten, waarvan de sterkste 2 0 0 0 man, vdal met gewemz gewapend, bedragen moet hebben, zoo nabij mogelijk doen naderen,
alvorens zijn vuur te openen.
Het artillerie-vuur, door den
La&nanl C 1 ar i n gs bestierd en ondersteund door een peloton
Amboinex7z, door den Luitenant M ar c u s aangevoerd, bragt al
dadelijk de vijandelijke center-colonne tot het wijken; dan deze
zich toen met den li~krr vlc~g& der muitelingen willende vereenigen, werd de Lz&na?zt Gil 1 y met zijne Jagers vooruit
gezonden, o m d e z e jonctie t e b e l e t t e n , zuaarix h$’ voIhome~~
slaagde en deze colonne naar derzelver vorig standplaats terugkeerde.
I n m i d d e l s h i e l d e n d e Luite~za~zts l e G r o s e n S u t h e r l a n d ,
met hunne pelotons, den vijandelijken ~ccktcr vl~xg~C in bedwang.
Dan, de Zider vlfugcl nog steeds voortrukkende, was het enkel
deploijement der kavallerie genoegzaam, om hier alsmede den
verderen voortgang te stuiten. Aan het uiteinde van oTzze?t LZnKey
vleugel werd de Luite~za~zt van S w ie t en met een peloton
Ambui~zc~e~z
vooruit gezonden, en door een peloton Sumanapsdzc
L&ptrocpen, met een stuk geschut gedekt. Deze troepen bleven,
tot aan het einde van het gevecht, met de muitelingen vrij
levendig handgemeen, die hier niet dan langzaam terug trokken,
dewijl het terrein hun voordeelig was, en die, door vele IIoofàTen te
paard aangemoedigd, hier andermaal kwamen opzetten, met zich
mede voerende een paar kleine lilla’s. 1) Daarop liet de Kafo~zel
zijne kavallerie voortrukken benevens een peloton infanterie en
d e J a g e r s ( v a n G i l l y ) met zoodanig goed gcvoig, dat de
muitelingen in alle rigtingen moesten wijken . . . . . . .
Volgens ingekomen berigten moet de vijand 7 hoofden en
61 man verloren hebben, terwijl aan onze zijde slechts 4 gewonden zijn geweest.
De Kolonel C oc h i u s prijst over het algemeen zijne officieren
1)

Kleine draagbare inlandsche

stukken geschut.
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en manschappen, doch meer byzonderlijk den majoor Er rem b a u l d d e D u d z e e l e , wegens de assistentie hem gedurende
het gevecht verleend, en de Luitenants G i 11 y , de G r o s , S u t h e rland, Marcus en van Swieten der Infanterie, Clarings
der artillerie en den R&zeester Ti e 1 em an der kavallerie, voor
de nnuwgezrtheid en den moed waarmede zij hunne troepen tegen
de massa’s der muitelingen hebben aangevoerd, en eindelijk de
Luitenunts Dionant en Dusser de Rarenne voor de veelvuldige diensten, door hen, als Adjudanten bewezen.
D e Luitmant Gouverneur-Ge?lcranC

(w. g.) de Koek.

Rapport van @le Ex-cellrntie
deic Luite72ant
a a n Z+ Excelhtìe Kom-

GozLver7zeur-C;ellcraai
unissaris- Generaal.

Java& Courant 30 July 1827.
Verzameling officicele rapporten van kolonel Nahuijs,
deel 2, pag. 390.
S o e r a k a r t a , d e n 23””

July.

Onze bezetting te P as s ar Ge d é , is sedert het laatste
rapport . . . . . . . nog verscheiden malen aangevallen,
doch telkens zijn de muitelingen met verlies teruggeslagen. De
laatst dezer aanvallen, welke den 19” dezer heeft plaats gehad,
heeft zich door deszelfs meerdere hevigheid van de vorige doen
onderscheiden, en derhalve de officieren en manschappen weder
gelegenheid verschaft, zich eervol te doen Rennen. Ik wensch
daarom meer byzonderlijk, de eer te hebben Uwe Excellentie
met de bij-omstandigheden van dit gevecht bekend te doen zijn;
de Majoor Errembault de Dudzeele heeft daarvan rapport
gedaan, dat nagenoeg op het volgende nederkomt.
Tegen 3 ure ‘s nanziddags kwam tegen het centrum onzer
positie eene vijandelijke colonne van ongeveer 1500 man opzetten, die echter niet vuurde, dan nadat de overige vijandelijke
troepen tegen onzen yegter- en Zinker vZeugeC mede waren opge-

284

KRIJGSGESCHIEDENIS.

rukt; als toen engageerden zich van alle zijden onze troepen met
den vijand.
De Luitenant van S w i e t en hield met een peloton Amboinrzez
en Suma~zappPrs,
versterkt door een stuk geschut, onder bevel
van den bombaydier
de Gelde r, den vijandelijken Zinker vleugel
in bedwang; de Luitenants Su t h e rl an d en de Gros hebben
met hunne pelotons ons centrum en den Yegter vleugel (1 in k er
v 1 e u ge 1 ?) l) goed verdedigd. De v&zrcstev der huzaren Tiel em a n , met een peloton van 50 man en 50 Amboineze7z
onder
den Amboinescken Lz&~axt Ma r c u s , verdreef den vijand uit de
ruime vlakte; terwijl de Lzri&zant Gilly, met zijne Jagers,
de vereeniging der vijandelijke colonnes verhinderde, hetgeen
door twee stukken onder den Luite?zn?zt C 1 ar i n g volkomen
ondersteund werd.
De vijand zich van alle zijden dus tegen gehouden en eroedjg
aaugevallen ziende, week terug; doch kwam als nu eene colonne
van ongeveer 600 man op den weg van Dj o c j o k ar t a aanzetten,
die echter goeden tegenstand vond in de troepen van den Pangarang N o t t o Y r o d j o , ondersteund door eeníge infanterie,
aangevoerd door den Ka@& van Hu 1 s t e i n en den Luitenaat
de 1’ Eau.
De magt, welke de vijand ditmaal hier weder heeft aangevoerd,
wordt, evenals bij het gevecht waarvan in mijne laatste missive
wordt gerapporteerd, op omtrent 5000 man begroot, en, ‘z~o/g&~
des iVaioors opgave, zouden nagenoeg 300 muitelingen bij deze
gelegenheid buiten gevecht geraakt zijn.
Hij is ten uiterste voldaan over de goede houding zijner troepen,
die, in weerwil der aanhoudende aanvallen van den vijand, steeds
de meeste activiteit aan den dag legden; de kapiteins Ti el e m an,
Frucht en Schenk, en de Luitenants Dusser de Barenne,
Roqué, Gilly, de Gros, van Swieten, Sutherland,
C l a r i n g e n M a r c u s , benevens de Ad~‘z~dant-Onde~o~~cìer
Er n s t , worden echter ?neey speciaal door hem gezoemd.
De

Luitenant

Gouverneur-Generaal
(w, g.) d

e

Koek.

t) Op onzen rechtervleugel stond de Luitenant van Swieten tegenover ‘svijands
linkervleugel. (Zie PPR regel /zhooger.)
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Rapport van Z+ze Excellentie den Luitenant
Gouverwur Geueraal a a n Z@ze KrceZZentie a’en
Konzmissaris Generaal.
Javasche Courant 17 A&pus 1827.
Verzameling officieële Happorten van Kolonel N ah u ij S, 26 deel
pag. 392.
Soerakarta, d e n

11~~

Augustus 1827.

Bij mijn jongste particulier schrijven, heb ik reeds de eer
mogen hebben, Uwer Excellentie van mijne terugkomst te dezer
hoofdplaats kennis te geven . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De redoute te Pass ar G ed é is voltooid, gewapend en bezet;
de colonne tvelke dat werk beschermd heeft, is thans weder te
Dj ocj o k art a binnen gerukt, en de Ik mobiele colonne, door
d e n kapitein Ganzen gekommandeerd, in de nabijheid van die
versterking geposteerd, ten einde zoo noodig, in verband met die
versterking, de door ons verleend wordende bescherming meer
te kunnen uitbreiden.
De magt des vijands in .d e streken schijnt zeer verminderd te
-zijn; die welke bij den laatsten aanval op de bezetting op den
7” dezer werd aangevoerd, zal nagenoeg 2 0 0 0 man kunnen
hebben bedragen. Evenals de vorige keeren is ook deze aanval
door onze troepen, onder het beleid van den Majoor Erremb au 1 d de D udzeele, weder afgeslagen, en hebben de kapitein
Frucht, d e Luitenant Gil 1 y en de Amboineesche Luitenant
S i g e r r a , 1) benevens de Adjudant-Onderofficier E r n s t zich
weder loffelijk gedragen . . . . . . . . . . . . . . .
..,...........,
.

.

.

.

.

4.

>

De Luitenant Gouverneur-Generaal
(w. g.) de Koek.

.
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Extract uit het aan den Luitrnant GogverneurGrwraal ingediend rapport, door den Ltiitenant
Geueraal v a n G e e n , k o m m a n d e e r e n d e d e
troepen te velde.
Javasche

Courant

15

Verzameling officiëele
bladz. 409.

October

1827.

rapport van, kohel

Nahuijs. 2edeel

K l a t t e n , d e n ~slen O c t o b e r 1827.
De plannen van operatiën bepaald zijnde . . . , . . . .
zoo vereer ik mij Uwe Excellentie een verslag aan te bieden van
hetgeen tot dusverre door onze troepen van deze zijde is verricht.
Na het eerste BataiZon expedz’tion?zaire
Infanterie ‘) op den 25e
September geïnspecteerd te hebben, liet ik hetzelve den 26sren
over Singosarie en Djatinom naar Poeloewatoe oprukken. Ik had bij hetzelve mijnen adjudant, den &apitein Koelman . , . . . . . toegevoegd, om den kommandant, den Majoor
C o x v a n S p e n g l e r , in alle voorkomende gevallen te kunnen
inlichten.
Den 28~1~ fSept~~m6er) had ik tot den algemeenen aanval
op de muitelingen, die zich volgens opgaaf ruim 7000 man sterk
in de Dessa’s Solangan, Ketjieban, Ketjiewan enz. ophielden, bepaald. Mijne vroegere doorgestane ziekte liet mij niet
toe dezelve in persoon te bestieren; maar ik droeg zulks, na aan
de chefs der onderscheidene colonnes de noodige orders en inlichtingen te hebben gegeven, aan den chef van den staf van het
leger te velde, den Lm’tenant iY~olon& Roest, op, welk hoofdofficier door mij van de vereischte instructiën voorzien werd.
/ Dezelve marcheerde dien dag met de 3e nzobieZe Kolonne, onder
bevel van den Kapit& van Gries h eim, over den grooten weg
tot aan de Zandzee,
en van daar Noord naar Koepoeran
e n K e t j i e w a n , naar welke plaatsen het BataiZZon ex-editionnairerz
en de 2e mobiele colonne mede order hadden van onderscheidene
kanten aan te komen.
Toen de 3’ coZon?ze den grooten weg verlaten had . . . . . . .
. . . . . . . . . . stootte deze op eene troep Hoofden en Priesters
welke . . . . . . . al spoedig de vlugt kozen. Verder oprukkende,
werd de vijand veel talrijker ontmoet, welke echter steeds voor
t) Dit is de Infanterie, die uit Holland tot versterking gedurende den Java-oorlog
werd uitgezonden, na den oproep des Konin gs. (Zie Inleiding).
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den hoofdtroep weken. De tirailleurs hun op zijde gezonden
zijnde, hield de vijand voor dezelve stand. Een levendig aanhoudend vuur maakte de ondersteuning van eenige pelotons
noodzakelijk, welke successivelijk door de geheele colonne gevolgd
werd. Op dit punt deboucheerde juist de ze mobiele colonne l),
onder bevel van den Kal’ooy D u d z e el e, en de vijand in alle
richtingen aan het wijken gebragt zijnde, vervolgde de -3c colonne
haren marsch naar het aangewezen punt, terwijl de 2” colonne
daar in observatie zoude blijven, om de vorige colonne na eenigen
stilstand, te volgen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 2~ colonfze brak denzelfden dag van Ka 1 as s an op, met
last om regelregt op het J i e w as c h e aan te marcheren.
Bij de
Dessa R an del an komende, hoorde hij het vuur der -3” colonne
regts van zich, waarop hij zijnen marsch dirigeerde 2). Hij ontmoette de tirailleurs en eenig pelotons der -3~ Colonne, welke in
een ernstig gevecht met den vijand gewikkeld waren en zond
hun zijn troep J ager s (Gi 11 y) en een peloton Inlandsche infanterie tot soutien, waardoor de vijand geheel aan het wijken gebragt werd, waarbij de onzen zes geblesseerden hadden bekomen.
De ZC CoZonne bleef alstoen een paar uren in positie, en doordien
er te K e tj i e w an niets vijandelijks was, is dezelve de -3” Colo?zne
gevolgd, en bleef aan deze zijde van K o e p o e r a n bivouacqueren.
.., . . . . . . . . Den volgenden dag keerden de
Colonnes terug, . . . . d e 2~ Colonue o v e r K e t j i e w a n g n a a r
K a l a s s a n , zonder iets op hunnen togt, dan in de verte eenige
gewapende manschappen te hebben gezien.
Hoezeer al 1 e officieren en manschappen zich bijzonder van
hunnen pligt hebben gekweten, zijn mij echter door de kommandanten der colonnes de volgende opgaven gedaan, welke ik vermeen Uwer Excellentie kenbaar te moeten maken,
. . . . . . . . . * . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D e k o m m a n d a n t d e r 2e CoZo?zne r o e m t h e t g e d r a g v a n d e

‘) sij deze kolonne was G 111~ mei zijn klein en dapper brps Jagers ingedeeld,
‘) H e t armarcher m crtmn~~ v a n N a p o l e o r .
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Luitenants G i 11 y en d e G r o s, &e geen gelegenlzeid Zaten voor&gaan, om zich te onderscheiden.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..*.........
De Luitenant Generaai, Kommandant
der troejen ter velde
(w.g.) van Geen.
Rapport van den KoZo?zeZ C o c h i u s, Command a n t der troepen ie Dj ocjo kar t a aan den
d e r troepen
Luitenant Generaal, Comma72dant
te velde.
Verzameling Officiëele
2e deel pag. 431.

rapporten van Kolonel

Nahuys.

Dj ocjo kart a den 2oSten October 1827.
D e n 17J”’ ‘s avonds ontving ik nog het rapport van den Luiten a n t KoZoneZ S o l l e w i j n , hetwelk ik de eer heb gehad Uwer
Excellentie toe te zenden. Uit dat stuk moest ik besluiten, dat
de vijand in magt om de ,&ta7 van Djocj o karta was, en daar
de Overste berigt had, dat de Pazgerang B eij aldaar was, meende
ik vrij stellig dat ook Dip o Ne go r o niet verre van daar moest
zijn. In stede van alzoo den 18”” ‘s morgens eene westwaartsche
directie te nemen, sloeg ik den weg naar Ban toe1 in. De
kolonne was sterk 475 man Infanteristen, 60 huzaren, 25 lanciers,
75 piekeniers en 2 veldstukken. De KoZooneZ Na h u ys, kommissaris voor Djocjokarta en de heer Stavers, dienstdoende
djudant van Zijne Excellentie den heer Kommissaris Generaal,
deden den togt mede.
V6Ur mijn aftogt had ik aan den Luitenant Kolonel S o 1 le w ij n
kennelijk gemaakt, dat mijn voornemen was, over Bant oel en
Ban t oel ka ran g te marcheren en na omstandigheden verder
om de .&z’d; dat ik evenwel hoopte, den 18 1~ des avonds mij
nog in Dessa Sam en te bevinden, zoodat ik hem, LuitenantKoZo?zeZ, noodigde, dien dag positie bij Ben a r a n g te nemen, en
van daar verkennigen uit te zenden, om den vijand op dat punt
de vlugt in alle rigtingen naar het &ia’eygebeygte te verbieden,
terwijl ik dan den volgenden dag langs 1 mi gì r ì het Zuia’ergebergte zoude cotoìjeren.
(wGat voortgeze$.
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Nog iets over het aandeel van Marinus Piepers aan de
gebeurtenissen van 1813.
In de 12~ aflevering van den vorigen jaargang van »De Natrachtte ik in een onder den titel Niet paraisserex in
de rubriek »Geschiedenisc
geplaatst opstelletje tegen de miskenning der verdienste van M. P. als man van 1813 o p t e k o m e n
en de reden daarvan op te helderen. Ik had toen slechts het
oog op de verschillende schrijvers, die zich vroeger met de bespreking van het toen gebeurde hebben bezig gehouden; het
toen eerst voor kort verschenen eerste deel van het Historisck
Gedenkboek der Heystel&g vaz NerrZad’s OzafhazM$,Meid
in
r8z3, uitgegeven onder leiding van den oud-generaal G. 3: W.
Kooleemam
Beyen had nog mijne aandacht niet getrokken. Sedert
met dat werk bekend geraakt, is mij gebleken, dat daarin wel is
waar van M. P. melding wordt gemaakt, maar omtrent de werkelijke beteekenis van zijn deelnemen aan het toen gebeurde nog
veel dwaling optreedt en daardoor zijne verdienste te dien opzichte weder sterk wordt miskend. Een curieus voorbeeld doet
zich hier voor van het bekende feit, hoe eenmaal in de geschiedenis
ingedrongen dwalingen zich daarin niet alleen hardnekkig blijven
handhaven, maar zelfs door omwerking en versiering in omvang
gaan toenemen.
De reden was hier - en zoo zal het wel
dikwijls zijn gegaan - dat, waar de geschiedschrijver iets niet
verklaren kon, zijne fantasie daarin licht ging ontsteken, en hij
dan daarnaar de geschiedenis te boek stelde. Zoo zien wij ook
hier deze dwaling reeds na IOO jaren, op nieuw gefatsoeneerd
en bijgewerkt, als in een nieuw kleed gehuld, weder in een werk
optreden, dat, overigens met veel zorg bearbeid, daarom zeker
door velen en vermoedelijk ook door latere geschiedschrijvers als
een alleszins vertrouwbare bron voor de gebeurtenissen van 18 13
zal worden beschouwd.
Ik acht het daarom niet onnoodig, ter
bestrijding dezer onjuiste opvatting, hier nogmaals op het reeds
door mij besproken onderwerp terug te komen.
In de Staatkzmdige
Geschiedenis van de OmwenteZing,
bewerkt
d o o r Puof. Br. P. 3: BZoR, leest men op blz. 23 van dat eerste
deel het volgende: >De ziel van alles in het oorlogsdepartement
was Van .Stirzc~~z,
Secretaris-Generaal Piepers, een ijverig administrateur«.
VOYSC~PYC
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En op blz. 211 en 212, i n d e J~ì,?z’~&y&
Grsc&cEnzìs ZLZ?Z ~5
O~~~~Wente&-,
bewerkt door den OudGeneraal G. y. PV. KooLe,mans
BL-JWYZ : x Als waarnemend Commissaris-Generaal van oorlog was
den ~9~~ November de Gouverneur van Den Haag. Generaal Van
Stirum, opgetreden, die zich e en jongmens& I~&m BicjZo~~ Vis
en den Notaris VY&Z’~had toegevoegd.
Vafz Hogemforp wist
hem echter betere hulp te bezorgen in den heer Pìeprrs, die
reeds vroeger in verschillende regeeringscollegiën was werkzaam
geweest, en zijne hulp wel wilde verleenen, doch zonder officiëele
Piepers wil volstrekt niet paraisseren, maar gaarne
aanstelling. d
medewerken en is de ziel van dat allesx, schreef Fair,& den 29ell
N o v e m b e r a a n Kmzpcr.
Reeds den eersten avond van de aankomst van den Prins liet deze hem ontbieden en beloofde hij
zijne hulp op dezelfde wijze, d. i. zonder officiëele aanstelling,
te blijven verleenen, zoolang de toestand van gevaar duurde.
Toen reeds verzocht hij daarna rust te mogen nemen. Feitelijk
trad hij als Secretaris-Generaal van het Commissariaat van oorlog
op, terwijl onder hem hoofden van afdeelingen werden aangesteld<.
Na dan medegedeeld te hebben, dat er ongeloofelijk veel werk
verricht moest worden en kort achter elkander daarom drie
hoofden van het departement van oorlog, daartegen niet bestand,
hun ontslag namen, gaat de heer K. B. dan voort:
»Zou men misschien kunnen meenen, dat deze voorstelling wat
te sterk gekleurd kan zijn, dan zij hier medegedeeld, dat ~%prrs
reeds den 24stïn December zijn ontslag vroeg en als redenen, naast
zijne wankelende gezondheid en zijne behoefte om eene geregelde
levenswijze te leiden, daarvoor opgaf, xdat het besef, dat ik niet
berekend ben om in een tijdvak, gelijk wij thans beleven, en bij
een departement, waar alles te scheppen is, in den eersten rang
te dienen, mij ter neder drukt, dat de overtuiging dat mijne
verkregen reputatie onmisbaar verloren zal zijn en het gevoel dat
het mijne eer geldt, dat dat alles mij de verklaring afdwingt, dat
mij moed en krachten ontbreken«. Zijn klemmend betoog hielp
hem niet. Bij zijne ontslag-aanvrage ligt, in het huisarchief van
H. M. de Koningin, eene ongeteekende minute .van de hand van
Falck, dat zijn verzoek niet kon worden toegestaan, omdat de
Souvereine Vorst hem niet kon missen, met belofte dat men
hem later zal bedenken.
Reeds toen werd hem de benoeming
tot lid der Rekenkamer kenbaar gemaakt.

GESCHIEDENIS.

291

Voor die ontslag-aanvrage werd ingediend was echter de grondslag voor de legervorming gelegd. Den 2gen December was /zet
regiement vaz algemerne vdkswapesing uitgevaardigdx.
Men staat hier werkelijk voor een gansch weefsel van onjuiste
opvattingen. Blijkbaar heeft geen der beide geschiedschrijvers er
weg mede geweten, hoe de rol te verklaren in die gebeurtenissen
vervuld door iemand als M. P., aan wien geen mindere autoriteit
dan Falck zooveel beteekenis toekent, en die toen dan ook wel
werkzaam blijkt te zijn geweest, maar zonder dat niet alleen
een hooge ambtstitel aan eene zoo beteekenende rol beantwoordde, maar zelfs zonder ambtstitel in het geheel. Zoo iets
is nu zeker niet gewoon; in den tegenwoordigen toestand zou het
zich ook moeilijker kunnen voordoen, maar toen ten tijde maakte
de - spoedig souvereine - wil van den Prins het beter mogelijk,
Daar de genoemde heeren, met de ware toedracht onbekend, dit
echter niet begrepen, hebben zij het met behulp hunner fantasie
zoeken te verklaren en zulks wel voornamelijk door de beteekenis
van M. P. zoo te verkleinen als hun voor iemand zonder ambts-,
titel meer passend voorkwam. Prof. Dr. B. noemt P. eenvoudig
een ijverig administrateur en benoemt hem dan jnre SZIO maar tot
secretaris-generaal Maar P. was niet louter een ijverig administrateur, maar oud secretaris-generaal van het departement van
oorlog gedurende het Koninkrijk Holland en ook na de inlijving
met de bereddering van dat departement belast gebleven. Hij
was dus wel door zijne ambtelijke ondervinding de persoon het
meest bekend met hetgeen de weerkracht van Nederland betrof
en daarom ook de meest geschikte op dien tijd om de nieuwe
organisatie daarvan te ontwerpen. Evenzoo als Pr. B. om de
benoeming van Canneman
tot chef van het departement van financiën op te helderen, er te recht op wijst, dat deze ook reeds vroeger
secretaris-generaal van dat departement was geweest en onder
Napoleon directeur der belastingen te ‘s-Gravenhage, ware het
omtrent M. P. noodig geweest zulks mede te deelen.
Louter van
een ijverig administrateur te spreken doet wel denken aan een of
ander ijverig maar voor het overige weinig beteekenend bureauambtenaar.
En secretaris-generaal was P. toen ook niet; hij diende
zelfs in het geheel niet onder Van Sti~zmz.
De generaal K. B. maakt het al niet beter. Vrij onbepaald
zeggende, dat M. P. vroeger in verschillende regeeringscollegiën
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was werkzaam geweest, vermeldt hij de vroeger door hem bekleede functiën evenmin. Daar kwam het hier echter juist op aan.
M. P. is ook volstrekt niet door VCUZ Ho,gem'o~p als hulp aan
Van .S~~i~urn bezorgd - deze fictie moet waarschijnlijk strekken
om dat gemis aan een ambtstitel of eene officiëele benoeming te
verklaren - wel heeft Vapz Hogma'o~~
hem aan den Prins aanbevolen; hij beloofde dan ook aan dezen wel zijne diensten te
zullen verleenen, zoolang de toestand van gevaar zou duren, maar
niet die op dezelfde wijze te zullen blijven verleenen. Want eerst
toen vingen die diensten aan en dat a!s opdracht van den Prins
hoewel zonder officiëele benoeming. Aan het departement van
oorlog werkzaam, dat toen toph ook moest worden georganiseerd,
heeft hij daar toen zeker ook wel vele werkzaamheden verricht,
die tot den werkkring behooren van den secretaris-generaal, doch
trad hij met dat al niet feitelijk in die functie op. Zijn eigenlijke
werkkring bestond in het vervullen der hem zelfstandig door
den Prins gegeven opdracht om de nieuwe organisatie van Nederlands weerkracht te ontwerpen, een werkkring, buiten en boven
het ambtelijk werk van een secretaris-generaal vallende - tegenwoordig zou men daartoe wel eene afzonderlijke commissie benoemen - en hij was daarin dan ook niet aan den commissarisgeneraal
ondergeschikt.
Toen drie zulke departementschefs
spoedig achter elkander aftraden, had dit dan ook op P.‘s werkzaamheid volstrekt geen invloed.
Ware hem een officiëele
ambtstitel toegekend, dan zou die wel een hoogeren rang hebben
aangeduid dan de bedoelde; de zinsnede in zijn verzoek om
ontslag Ddat hij zich - door zijn ziekelijken toestand - niet in
staat achtte bij dat departement in den eersten rang te dienena
schijnt ook wel hierop te wijzen.
Want de secretaris-generaal
staat daar niet op den eersten rang; dit is het geval met den
chef van het departement en bovendien bestaan ook soms nog
nevens dezen zelfstandige chefs van gedeelten daarvan (directeursgeneraal), beide betrekkingen zijn dan ook later door M. P. bekleed.
Ook schijnt zijne aanvrage wel rechtstreeks en niet door
tusschenkomst van den departementschef aan den Prins te zijn
ingediend.
Die aanvrage wordt ook eerst goed begrijpelijk,
wanneer men met de voorwaarden, waarop hij zijnen werkkring
had aanvaard, beter bekend is; in mijn vorig opstel zijn die
aangegeven.
De aanteekening van FaCck drukt ook weder P.‘s
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beteekenis uit; die toezegging echter, dat men hem later zou
bedenken, klinkt mij daarbij wat vreemd.
Aangezien de bewoordingen ‘zelve dier aanteekening niet zijn wedergegeven, mag
men het voor mogelijk houden, dat die minder juist zijn begrepen.
Eene eigenlijke belooning kan hier toch bezwaarlijk zijn bedoeld
met die benoeming tot lid der Rekenkamer, die toen plaats vond,
maar dat ook de hem verstrekte opdracht bleef voortbestaan,
was ook geene belooning, maar eenvoudig de door hem toen
verlangde meer rustige betrekking.
Ware die opdracht niet
zelfstandig maar een vermomd generaal secretariaat geweest, dan
zou die toch niet ook nevens dat lidmaatschap kunnen zijn
gehandhaafd.
Zooals ik boven zeide, in dit alles heerscht eene onjuiste voorstelling omtrent het toenmalig optreden van M. P. en zijne beteekenis bij de gebeurtenissen van 1813. Hij was een oud hoofdambtenaar van veel ondervinding en goeden naam, die ook al
voor de omwenteling met VLVZ Hogcndo~p in besprek was geweest
over datgene, wat, in het geval dat men zich van de Fransche
overheersching bevrijden kon, zou moeten en kunnen worden
gedaan, en dus ook aan hetgeen toen ter herwinning van ‘s lands
vrijheid in voorbereiding was, niet vreemd bleef. Hij werd dan
ook, zoodra de Prins gekomen was, door lfafz Hogmdor$ dezen
aanbevolen en is wel een der eerste personen geweest die door
den Prins op den dag zelf van zijne aankomst tot eene langdurige bespreking van ‘s lands belang is opgeroepen, en zulks
wel over de organisatie van ‘s lands weerbaarheid, in die dagen
wellicht het belangrijkste onderwerp van staatszorg.
Tot de
regeling hiervan is hem toen eene derhalve mede uiterst belangrijke opdracht gegeven, hij heeft die, hoewel met ziekelijkheid
te kampen hebbende, met grooten ijver en uitstekend volbracht.
Heel anders dus dan niet weinigen uit die dagen, die, in hooge
staatsambten geplaatst, daartoe al zeer spoedig ongeschikt bleken.
Hij was derhalve wel een der voormannen van 1813, een hunner,
wier werkzaamheid bij de organisatie van den nieuwen staat
tot de belangrijkste heeft behoord. En is het ook geen curieus
feit, dat zoo het scheppen van Neerlands militaire weerbaarheid
bij ‘s lands herstelling hoofdzakelijk niet door een militair maar
door een burger is geschied? Is dit misschien wel niet altijd
elkeen naar den zin geweest?
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De bovenbedoelde geschiedschrijvers, door het hun niet begrijpelijk gemis van een klinkenden ambtstitel op het dwaalspoor
gebracht, wisten den aard van zijne trouwens weinig publiek
uitkomende werkzaamheid niet juist te waardeeren, en stelden
zich hem zoo louter als een wel ijverig maar zich toch geheel
op den tweeden rang bewegend persoon voor. Waarlijk niet ten
onrechte heb ik in mijn vorig opstel van miskenning zijner verdienste, van aantasting zijner geschiedkundige eer gesproken.
Kan dit toch sterker uitkomen dan door het feit, dat, terwijl
het genoemde Gede&borK overvuld is met portretten, niet alleen
van alle hoofdpersonen maar zelfs van niet weinigen, die in de
gebeurtenissen
van 1 8 1 3 maar eene weinig beteekenende rol
hebben gespeeld, men het niet noodig heeft geacht daarin ook
een portret van M. P. op te nemen, hoewel dat toch wel te
verkrijgen was ?
8 Juni 1913.

M. C. P IEPERS .

Een gewichtig bezoek aan nieuw-Nederland.
De schepen Adelaar, De Hoop en Vertrouwen lagen gereed om
naar Amsterdam te vertrekken.
Op den I8den Juli 1661 waren Nieuw-Amsterdam en Breukelen
(het tegenwoordige Brooklyn) in gala uitgedost en overal wapperde de driekleur der Holiandsche Republiek, hier en daar afgewisseld door de Engelsche vlag.
Het Fort, ‘t Stadshuis, de booten der Veeren aan beide oevers
der Oost Rivier, de schepen en jachten, die in den stroom geankerd lagen: alles vertoonde het nationale vlaggedoek, omringd
door vlaggen van velerlei soort in bonte schakeeringen.
De boothuizen en de groote sloep der Compagnie toonden eene
kleurrijke versiering en de inwoners hadden ongetwijfeld ‘hun best
gedaan om het feestelijk aanzien te verhoogen met alles wat kleur
bijzette, terwijl de meeste huizen met boomtakken en bloemengierlandes getooid waren; ja, hier en daar spande zich zelfs een
eereboog over de voornaamste straten.
Bijna alle menschen liepen in feestgewaad rond en van het stadsvolkje waren er slechts weinigen aan het werk.
Honderden menschen van de omliggende dorpen en het platte land waren naar
de groote stad getogen en met al dat gewoel van burgers en buiten-
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lieden liepen de straten spoedig vol. En niet alleen Hollanders,
maar vele Engelschen lieten hun werk in de kolonies op Lang
Eiland in de steek en kwamen kijken naar wat er te zien was.
Vreemden en bekenden, landgenooten en menschen van verschillenden landaard: allen waren bezield met het eenige doel te hooren,
te zien en mede te doen aan de feestelijkheid.
De overheden in het Fort, de Magistraten in het stadhuis,
de Schout en Schepenen van Breukelen hadden hun staatsgewaden
aangetrokken ; de officieren van het leger liepen in parade-uniform,
de gewone soldaten trachtten zich op hun best voor te doen, de
officieren der Burgerwacht van beide steden namen het uiterlijk
aan van echte militairen met duchtige zijdgeweren, de Schutterij
had haar wapenen opgepoetst, en wedijverde met het garnizoen
van geregelde troepen in het militaire van hun uiterlijk.
De troepen in het Fort waren allen onder de wapenen en een
compagnie daarvan, ter sterkte van vier en tachtig man, had
orders ontvangen om naar het Veer te marcheeren en zich in de
groote sloep der Compagnie in te schepen voor Breukelen. De
Gouverneur zelf Peter Stu+csarzt
stelde zich aan het hoofd der
eerewacht.
De Burgerwacht van Breukelen - ten getale van ongeveer twintig man - wachtte de eerewacht aan het Breukelsche
Veer af en vuurde een salvo, zoodra de Gouverneur en zijn escorte
aan wal stapten en sloot zich toen bij de Manhattansche troepen
aan. Een compagnie van minstens honderd man der Nieuw Amsterdamsche Burgerwacht was opgesteld aan het Veer van Man. hattan. Ieder soldaat had ongeveer een half pond buskruit ontvangen, teneinde ter eere der feestelijke gelegenheid een passend
saluut te kunnen vuren.
In den loop van den dag reed eene eenvoudige cavalcade over Lang
Eiland en- naderde het veer van Breukelen. Een daverend welkom viel haar ten deel vanwege de saamgedrongen menigte; de
statige figuur van den Directeur-Generaal trad, hoed in de hand
en diep buigende, naar voren, de gezamenlijke troepen presenteerden
het geweer. Een luid bevel weerklonk, een donderend salvo
dreunde heinde en ver, cn aller keel begroette JYo/zx Wi~Irop,
Gouverneur der Engelsche kolonie van Connecticut, die kortelings,
begeleid van den Eerwaarden Vader Stone, op eene politieke
zending met het Hollands& schip: »Vertrouwen n. naar Engeland
dacht te vertrekken.
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Stuyvesant en zijn hooge gast trokken te zamen het Veer
over en werden opnieuw aan den Manhattanschen kant door de verzamelde Burgerwacht begroet onder het daverende gejuich der
daar saamgepakte menigte en het afvuren der honderden. musketten.
Stuyvesant, die nooit iets ten halve deed, had zijn eigen privaatrijtuig ten dienste van zijn hoogen bezoeker gesteld, terwijl de
leden van den Raad, de Stadsregeerders, en de voornaamste burgers in hun eigen rijtuigen of in geleende voertuigen den stoet
volgden.
Voorafgegaan door de trompetters en de trommelslagers van
het garnizoen en van de plaatselijke schutterij trok de stoet door
de vroolijk versierde straten, eerst naar het Stadhuis, daarna naar
de nieuwe stadswoning van den Directeur Generaal, die niet ver
van de pier stond, waar het schip »Vertrouwen« bezig was zijn
lading in te nemen.
Zoodra de optocht in de nabijheid van het Fort aankwam,
daverden de zware kanonnen met een landvoogd-saluut, waarbij
zeven en twintig ponden buskruit werden verschoten, waardoor
het gejuich der menigte en de muziek-instrumenten geheel werden
overstemd.
Gedurende de vijf dagen, die verloopen moesten, voordat hij
scheeps kon gaan, was John Winthrop de gast van den Gouverneur
van Nieuw Nederland, hetzij in zijne stadswoning of in zijn
Bouwerij.
Gewichtige
staatszaken werden in dien tijd besproken, voornamelijk de voortdurende geschillen tusschen Hollanders en
Engelschen; bezoeken werden afgelegd aan de voornaamste ingezetenen en het geheele eiland Manhattan werd in oogenschouw genomen tot aan het kleine dorp van Nieuw Haarlem,
terwijl het garnizoen en de plaatselijke burgerwacht groote parades
hielden.
Niettegenstaande al deze festiviteiten ter eere van den Gouverneur eener naburige kolonie, werden de ernstige zaken der stad
niet veronachtzaamd.
De dag na aankomst van John Winthrop
hield het Stadsgerecht eene zitting als naar gewoonte, en een
der daggevaarden was de Kapitein van het schip, dat de Gouverneur van Connecticut naar Europa zou voeren. En ditmaal was
Kapitein Bestevaer naar het Gerechtshof gesommeerd door eene
aanklacht der Stadsregeering.
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Bestevaer had geweigerd de pier-belastingen te betalen en de
stad had de scheepspapieren van het schip »VertrouwenR in beslag
genomen, zoodat Bestevaer verhinderd was te zeilen. Hij bood
aan een derde der belastingen te betalen en de andere twee
derden te laten voldoen door hen, aan wie de vracht moest
afgeleverd worden.
De Stadsbestuurderen antwoordden, dat al de
andere kapiteins het volle bedrag vooruit betaalden en dat van hem
verwacht werd, dat hij hetzelfde zou doen. Bestevaer gaf echter
daaraan geen gehoor, maar bleef voet bij stuk houden en weigerde
het volle bedrag te storten, tevens eischende, dat zijne papieren hem
overhandigd zouden worden zonder verder verwijl. Het Gerecht
was van oordeel, dat hij de volle som zou moeten opbrengen,
alvorens hem zijne scheepspapieren zouden worden teruggegeven.
Dit geschil stelde het vertrek van het schip >Vertrouwena twee
dagen langer uit, dan eertijds yerwacht werd.
Het geschil tusschen de Stadsvaderen en Bestevaer werd ten
slotte vereffend en op den 23btCn Juli - vijf dagen na de aankomst van Winthrop - was het schip PVertrouwen« g e r e e d
tot zeilen.
Het garnizoen werd opnieuw onder de wapenen geroepen;
eene eerewacht van acht en vijftig soldaten begeleidde den
Gouverneur van Connecticut naar het schip.
Op de pier aangekomen schaarden de soldaten zich in twee gelederen, presenteerden het geweer, en vuurden hunne musketten af ter eere
van den vertrekkenden gast.
Nadat het anker gelicht was en
terwijl »Vertrouwen x in statige vaart de Oost-Rivier afgleed
te midden van het gejuich der verzamelde menigte, donderden
de zware kanonnen op de bastions van het F o r t m e t e e n Gouverneur’s-saluut , elk schot ten koste van vijf en twintig ponden
buskruit.
Connecticut’s Gouverneur toonde zich ten zeerste
gevleid met >zijne eervolle en streelende ontvangsta, en, dieQ
buigende, wuifde hij Nieuw Nederland’s hoofdstad, een vaarwel toe.
De Adelaar was reeds twee dagen van te voren vertrokken,
zooals blijkt uit een uittreksel der Haerlemsche Saterdaegsche
Courant, dat luidt als volgt:
,Op den zeventiende September 1661 verscheen eene tijding
van Amsterdam, gedateerd September 16.
Laatstleden Maandag zeilde het schip n Arenta (Adelaar) te
Texel binnen, komende van Nieuw Nederland en beladen met
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tabak en verschillende soorten huiden. De schepen nvertrouwena
en >Hoopc lagen aldaar eveneens gereed tot zeilen en zouden den
dag nadien vertrekken. Zij worden nu dagelijks verwacht, daar
zij reeds van Fairhill uit gezien zijn. Het schip >Vertrouwen«
brengt Mr. Winthrop, Gouverneur van Connecticut, over naar
Engeland op eene zending naar zijne Majesteit van Engeland. De
handel in Tabak was middelmatig, maar in huiden was er weinig
te doen. In alle andere opzichten gingen de zaken in de Kolonie
zeer goed. In de ~Sopus((
- dat wil zeggen: Wildwijck en
Kingston - was de landbouw zeer vooruitgegaan: evenals om en
bij de Zuid Rivier (nu de Delaware River). In het begin der
zomer had een groote storm in Nieuw Engeland gewoed, waarbij
vele schepen waren vergaan.<
Het schip aVertrouwen( landde’ te Amsterdam op Maandag
den twaalfden September 166 I . Voordat hij verder naar Engeland
ging, had Winthrop eene samenkomst met de Direkteuren van
Nieuw Nederland te Amsterdam, den uitslag waarvan aan Stuyvesant werd meegedeeld in een brief van zeven en twintig
Januari 1662.
J AMES

P ENNINCK ,

New-York, N. Y.

209 West zzd Street.

Voegmeester.
Dit eereambt komt voor te Zevenbergen. Wat is dit?
H. J. S.
TAALKaV
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Woorden,

zegswijzen,

enz.

Onder dezen titel heeft de heer A. J. Servaas van Rooyen
een aantal citaten meegedeeld met verouderde woorden. Of het
de bedoeling van den geachten inzender is, eene verklaring dier
woorden uit te lokken, is niet duidelijk, maar in elk geval zal voor
vele lezers eene opheldering van sommige woorden niet onwelkom zijn, daarom zal ik-trachten die te geven en begin met:
Na. I . Cnop~eidouck,
I 579.
Een knoppeldoek is een knoopdoek, een toegeknoopte doek, waarin men vaak eenig geld bewaarde. Nog bestaat bij sommige menschen, die geen beurs of
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portemonnai rijk zijn, de gewoonte, hun geld in hun zakdoek te
knoopen.
Bij B re d e r o vertelt Bouwen Langh-lijf:
>So vong ick tuysend een stickeweechs van uys huys
»Een. knoppeldoeck met een snaphaan, met .een vier-ijser en met
>een oly-kruys. «
In Metster Kackaa’oris, een kluchtspel van vdór 1596, zegt eene
eierenvrouw :
»Ma& eerst moet ic sien ronde schijven, daer men
de botter om coopen,
Daer en darf ic niet veer om loopen,
Als ic wil ontknopen dit knoppeldoekgen ront.r
En in Hoofts Warmar ( 1 6 1 7 ) leest men:
»Me dunkt veurzeker dat de gierige bloet
Hier een Knbppeldoek met gelt begraeven hebben moet.«
NO. 3 . Vier stcdecamct~, inhoudende elcxs twee stoepen wijn,, I $87.
Een stedekan of steekan is een stadskan, d.w.z. een wijnmaat,
waarvan de inhoud door de stedelijke regeering was verordend.
I n d e Woorde~l~st
v a n M . de Vries en L. A. te Winkel (4e
druk) vindt men ten onrechte stmRRaz.
No. 6 . S w a n g e r ende groot v a n kinde ginck, 1589.
Groot van kinde is een s>ynoniem
van zwanger.
In Hoofts Rarto leest men:
»Hier voeteert de vrouw van kinde groot.<
N” . 12 . Voor goede prime verclaert worden, 1599.
Prinse is eene verouderde spelling van przjS.
Prijs komt van
‘t Fransch pris, het verleden deelwoord van prendre, nemen ; wij
kennen nog de uitdrukkingen: prijsmaken, voor goeden prijs verklaren. De n in p~z'nsr is de n van prtxdrr, die in ‘tlatere Fransch
is weggevallen. Dit ~~9s is dus een geheel ander woord dan pv;js
van ‘t werkwoord prijzen, van ‘t Fransche prix.
NO. rg’. Een crayt’y, 1 6 1 0 . Een Rraaik, v a n ‘t Fransche crirr,
is een omroeper, ook een kwaadspreker.
NO . 2 1 . E e n b+rfgeq I 6 I I . Een b&tjE is een kan bier.
NO. 22. E e n snretje~z Iqgen 16x4. E e n s n e e t j e l e g g e n beteekent: met het mes vechten, bekkesnijden.
NO. 32. RnrtvCzger, 1617. Waarschijnlijk : ringvinger.
No. 3 6 . Diesack, 1618. Dijzak =- zijzak, broekzak.
NO. 49. H~yc&, 1623. Een huik, nog bekend in de spreekwijze
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>de huik naar den wind hangen«, was een groote mantel met
een kap, die over ‘t hoofd ging.
NO. 5 2 . cartedelZeken,
I 624.
Een kartebelletje klinkt tegenwoordig nog als KattebrZZeetje en is eigenlijk een briefje, een cartelletje, een verkleinwoord van cartcl, dat weer een verkleinwoord
is van carte, kaart of brief.
N”. IOI. het en d>& 1650, thans: bed en bulster. Bulster,
bult is bultzak, matras.
NO. 102.
devick, 1650, det&,4, een houten stop, waarmede het
gat, waarin de kraan van een biervat moet gestoken worden,
afgesloten wordt.
NO. 118.
Nieu Nederlant, 1656, is New-York.
No. 1 3 8 . Aieure?zbergier
tot Rotterdam, 1661. Verkooper van
Neurenberger waren.
NG. 160. Gejallert, I 66 5. Gepaleert, gep&cert, versierd, van ‘t
Fransche flater.
Geconfijte gi?zgMaev, 1670, gember.
NO. 177.
Een bczeq$~, een stuivertje,
NO. 223. Een beseinstzfyver, 1741.
zoo geheeten naar den bundel met zeven pijlen, op de voorzijde
gestempeld, en door het volk voor een heiboender of bezem
uitgemaakt.
NO. 35 (2O. serie). BuZt c?ldepoLzrwr
I 599. Bult is bultzak of matras.
No. 90. Drie tien stmws penn+~gm met hoofden 1630.
In 1599 en 1600 lieten de Aartshertogen Albertus en Isabella
guldens slaan met hun beider borstbeelden tegenover elkander
of aanziende; de halven daarvan waren van nagenoeg gelijken
stempel met een X tusschen de hoofden als waardeaanduiding.
No. 91.
Vierqsers,
1630. Vierijzers of vuurijzers waren
toen reeds zeer oude munten, daar zij dagteekenden uit het
laatst der 15” eeuw. Het vuurijzer is eigenlijk het Bourgondische
vuurstaal, dat er, geflankeerd door twee leeuwen, op afgebeeld was.
Seven gelitte kannen en drie porseleyne kannen,
NO. 166.
ongeld& 165 I .
NO. 202. Ses aerde geliette kannen, 1659.
Als men denkt aan het spreekwoord: »wie het onderste uit
de kan wil hebben, krijgt het lid op den neus<, dan weet men,
dat Zid beteekent : dekseZ; vergelijk ook : OogZid.
No. 219. 23 stucx crazqbb)eZaer, als halve en andere potgelt I 669.
Een krabbelaar was eigenlijk een vierstuiverspenning, door
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Karel V voor Brabant, Vlaanderen, enz. verordend. De naam
w a s ontleend aan den keizerlijken arend met buitengewoon
groote klauwen; de munt werd ook vlieger genoemd, naar denzelfden arend. Later steeg de waarde van dit stuk tot zes stuivers,
zoodat het onder de schellingen werd gerekend, en gelijk gesteld
met de arena’ssckdingen,
die sedert den aanvang der 17” eeuw
te Nijmegen, Kampen, Zwolle, alsook in Friesland werden gemunt.
No. 2 2 6 . Een verl>randerz acht en twintigh, 1671. Een stuk
van acht en twintig stuivers, dat door brand geleden had.
No. 2 7 2 . E e n beerendaalder
1749,
Een daalder van de stad Bern, waarop een staande of loopende
beer was afgebeeld, het wapen der stad.
NO. 273. Een permissz’e schelling 1749,
Door permissiescheZ&zgen
verstond men Brabantsche zesstuiversstukken, die, als ze van goed gehalte waren, gedurende een
zekeren tijd met verlof van de Staten-Generaal in de Vereenigde
Nederlanden omloop mochten hebben. Alle andere uitheemsche
munten, die op schellingen geleken, waren verboden.
Hilversum.
J. E. TER Gouw.
Nav. LXII, 144.
Spreekwoorden. De blauwe huik.
Constantyn Huygens de Zoon, teekende den I lea Juni 1676 in
zijn journaal aan, dat hij, ten huize van zekeren Stevens te Antwerpen een zeer schoon schilderstuk had te zien gekregen van
den ouden Breugel - Pieter Bruegel - ‘t werd de »blaeuwe
Heuycka genoemd en stelde den letterlijken zin van verschillende
spreekwoorden voor.
Nu was, volgens het Middelnederlandsch Woordenboek van
Verwijs enverdam (1 kol. rzgo) de sBlauwe Huke, eigenlijk een blauwe
muts, een der symbolen van bedrogen echtgenooten<. Men zoude
derhalve het er voor kunnen houden, dat de, op zoodanige
schilderij afgebeelde spreekwoorden op dat onderwerp betrekking
hadden, doch daarvan blijkt niets uit de, in Nav. LX11 blz. 145 en
146, afgedrukte lijst. Misschien was dat aanvankelijk wel het geval geweest, maar werden later, toen de beteekenis der benaming
allengs in vergetelheid geraakte, allerlei willekeurig gekozen spreekwoorden, onder den naam Bde blauwe huik< voorgesteld.
J. H. H. S.
‘s Gravenhage.
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Nav. LXII, 146, No. zog.
Een plastische voorstelling van: Pdie valt tussen 2 stoelen in
de aichc geeft een der Bzitterkens« (misericordes) van de koorbanken in de Oude St.-Nicolaaskerk te Amsterdam, afgebeeld
in ‘t sdn stuk van de zNoord-Holl. Oudheden van Van Arkel
e n WeZssmnTzna, b l z . 41.
Amsterdam.

;---. --~-- .

N.

VOLKSKUNDE.

Een paar gebruiken, die niet vergeten mogen worden.
De oude windkorenmolenaars - ‘t gilde sterft gaendeweg uit
- hielden er indertijd twee goede gebruiken op na. Als ware
vakmannen verstonden ze en leerden elkander de kunst om hun
molens in de vreugd of in den rouw te zetten, en ze hielden aan die
oude gewoonten trouw de hand. Van verplaatsen der molens
evenwel geen sprake! Maar men wist de roeden of de wieken en
de zeilen op die wieken zoo te draaien en te wenden, dat de
molen, om zoo te zeggen, zelf de boodschapper, het uithangbord
was. Er behoefde niet eens een vlag op, heel of half stok. Bij
eenige feestelijkheden in den lande of in de familie van den
molenaar werd de molen in de vreugd gezet, en, omgekeerd,
bij een droeve gebeurtenis in den rouw. Nog was ‘t een overoude gewoonte op veel plaatsen, dat de molen op den Goeden
Vrijdag in den rouw stond, en met Paschen, Pinksteren en
Kerstmis in de vreugd. ‘t Moest lang stil van wind geweest zijn
en de bakkers dood verlegen om meel, als men den molen om
beide redenen draaien liet.
Nog kan ik van ‘t dorp Garderen op de Veluwe melden, dat
daar in mijn tijd bij ‘t begraven van een doode, onverschillig wie,
de molen werd stil gezet. Van dat de droeve stoet het kerkhof
naderde tot men den godsakker verliet, nam ook de molen, en
op den omloop de mulder, deel aan de plechtigheid.
A . AARSEN.
Nav. LXII, 148.

,,Holland boven alles.”
Dit lied, door M.

A. v. R. v. d. K. t.a.p. gepubliceerd, is waar-
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schijnlijk gedicht door een Leidsch student & 1820. Men vindt
het o.a. in den bundel »Vademecum voor den student«, (Utrecht,
v. d. Post, 1862). De naam van den auteur wordt er niet bij
vermeld.
Gemelde bundel zal het wel hebben overgenomen uit
een anderen liederenbundel van studenten : »Studentenzangen«
[Leyden bij L. Herdingh en zoon & d e wede M. Cijfveer, z.j.
(1822)]. Evenmin als bij de gedichten in de studentenalmanakken
dier dagen, vindt men hier de auteurs vermeld. Maar de samerrsteller deelt in de voorrede mede, dat »sommige onzer goede
»vrienden, die het zich altijd een eer rekenden, onzen Almanak,
Bde eenige aan ‘s Lands Hoogescholen, met hunne stukken te
»versieren, nu ook tot deze verzameling het hunne (hebben) willen
»bijdragen, en ons doen besluiten dit een en ander, benevens de
»beste Liederen der studentenalmanakken van I 8 I 5-1822 uit
»te geven «.
Nog dient er op gewezen, dat met »Holland« de provincie is
bedoeld; oorspronkelijk toch stond er bij als noot: uDie uit een
ander der VII Provinciën afkomstig is, zinge in plaats van Holland den naam zijner Provincie.«
GEWIN .
-

-

-

~- - ~-~ -.

MEMORANDA.
Tentoonstelling

de

Vrouw

1813-1913.

Gaarne vestigen wij de aandacht onzer lezers op bovengenoemde
tentoonstelling, die veel belangrijks biedt voor historici
en ook door de tooneelstukken en voorstellingen, die er gegeven
worden, en die aan vroegere dagen herinneren, aller belangstelling verdient.
Met veel genoegen maken we melding van het tooneelstukje:
BJannetje’s hulp aan haar jongste dochtertjes<, opgevoerd door
de leerlingen der hoogste klasse van de meisjes hoogere burgerschool en vervaardigd door Dr. Aleida Nijland; het deed heel
aardig, Kenau Hasselaar, Anna en Maria Visscher, Sara Burgerhart, Haesje Claes en andere historische vrouwen in levenden
lijve te zien verschijnen.
In het algemeen kunnen we een bezoek aan deze tentoonstelling, die met veel zorg is voorbereid en onder leiding staat van
academisch gevormde dames, met Dr. Mia Boissevain aan het
hoofd, zeer aanraden.
R E D . NAV.
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La race ainée des van Voorn.
Par Hans Toll. l)
11.
T a b . 1, Nugo,

d~uxit’wzr sire d e Voorn, fils(?) d e P e r e g r i n u s ,
»Praeses Selandiaeu.
On le rencontre documentalement dans
deux chartes du 26 Juin et du 13 août I 108; (v. d. Bergh 1,
gg, 101); dans la première il n’ y a que le nam de Gerard de
Wassenberge qui se trouve entre ceux du comte Florent et de
Hugo de Voorn. 11 a dû laisser les trois fils suivants: Floris,
troisième sire de Voorn (voir Tab. 11) Dirk van Voorn (voir Tab.
1X) et Hugo van Voorn, (Tab. X).
T a b . 11, Floris uaz Voovrt tmis2w~e
sire, fik d e H u g o v a n
Voorn (voir Tab. 1). 11 apparait premierement dans une charte
de I 156, ou il est parlé de Florentii terra de Vowan, située dans
1’ île de Scoua’en au sud i), de centvingt mesures de terre, que 1’
abbaye d’ Epternac reçoit en échange de par le comte de
Hollande.
C’est la première fois qu’on rencontre des possessions d’un sire
de Voorn dans cette île OU sont mentionnées si souvent plus tard
des terres appartenant aux sires postérieurs de la même famille
et à leurs parents les Zerixe, Renesse et Coudekerke. (v. d. Bergh,
On rencontre comme second en rang, Florentius
1, 133, 134).
de Vorne parmi les garants du comte de Hollande dans la traité
célèbre de I 168 (do do 147); en I 173, comme un témoin de charte
important; le 3 Octobre I 174, comme premier témoin laïque dans
1) S u i t e d e l’article d u N a v . L V , p. 274.
2) L a charte cite l e s frontibres suivantes d e s terres d e 1 ’ ahbot d ’ E p t e r n a c h : à I’ ut e t
au nard les terres du comte de Hollande (sant les plus proches); la frontiere du wd donne
vers l a terre d e Florentius d e Vorran (-proxima e s t meridiem v e r s u s Florentii t e r r a d e
Vorran.) e t à 1 ’ oucst l’eau d e H i l c h e r s h [ i b i e t i a m e t exitus eiu* = p a r eet e a u l a voie
d e 1’ ahbot aussi.] L e c o m t e d e H o l l a n d e a donc posséde d e s terres situées a u nord d e
celles d’Epteraach, e t probablement a u s s i l’ile meme d e S c o u d e n ( S i une e a u e û t scparé
ces terres diverses, on en aurait diî mentionner le nom en disant pnr exemple: Scoudemaered i e p , qui e n t o u t cas a p p a r a î t d o c u m e n t a l e m e n t e n 1239-49, e t qoi a pû exister aussi
p l u s t6t). Q u e M . Ramoer me permelte ( d a n s l’intéret d e c e t t e q u e s t i o n gbographique)
d e l u i f a i r e observer eet état d e s choses! E n mettant l e s t e r r e s d e Florentius d e Vorran
erronément a u novd d e s t e r r e s d e 1 ’ a b b o t , eet a u t e u r t?minent
idcntitïe c e s p o s s e s s i o n s
de Voorn avec Goederede (West Voorn) (Geogr. Gesch bezuiden de Lek pag. ISO). Comme
nou 1’ avons deja VU, la charte neus autorise expressément h placer les terres de Voorn au
sud des possessions de 1’ abbot. S a n s aucune doute, c e domaine ( s a n s n o m donné:, d e
Florentius de Voorn a été située dans 1’ ile meme de Schouwen.
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cette déclaration bien connu, où le comte de Hollande se déclare
le seul avocat de I’église d’Egmond
(do do 149). En outre on
retrouve ce même sire de Voorn dans une charte du comte
Florent 111, de laquelle le vidimus postérieur ne nous donne pas
la date (Kluit, Hist. crit. XXXlV). Mr. des Tombe en se référant
à deux sources (Wap., Gesch. der Heeren van Cuyck, et Geld.
Volksalmanak) attribue à Floris van Voorn comme femme, Al&
van Hedaer, et comme fille, Aleid, mariée à Albert van Cuyck.
Floris laissa les fils suivants: Hu~u, son successeur (voir Tab.
UI), Dirk (voir Tab. IV) et BarthoZomeus (voir Tab. X1).
Tab. 111, Hugo van Vooyfz, le quatrième sire. On le rencontre
Le plus souvent, (sept fois) sous
plusieurs fois dans les chartes.
le nom de Hugo de Vorne. Mais son nom est aussi écrit de
plusieurs autres façons (Vorna, Voorne, Worne, Voirne, Worn,
Vorren, Forne, Fornes, Ostforne et Westforne). Quelque fois on
rencontre le mot: »dominus«
ou avant, ou après le nom: Hugo.
Nous connaissons par le précédent que Florentius, le sire antérieur,
se rencontre pour la dernière fois dans une charte du 3 Octobre
I 174. 11 n’ y a donc rien qui s’oppose à croire que Hugo lui
ait succédé peu de temps après. Déja, le 27 Février I 168 [v. d.
Bergh 1, 1471 on trouve un personnage de ce nom. M. Ramaer
place celui-ci comme frère du Floris precité.
Cette parenté est probable mais elle ne résulte pas de la charte.
Dans une autre [v. d. Bergh 1, 1681 avant l’an I xgo, nous rencontrons : xHugo, f. Florentiic immédiatement avant BTheodericus
de Vorren a. Ici manque donc le nom de famille. Et la minusafx peut signifier: afraterc ou Bfìliusa, m a i s l a p h r a s e
cule
donne a penser qu’il est probable, qu’ici nous nous trouvons en
réalité en présence de Huge le 4e Sire, le neveu, et de Theodoritus de Zerixe, son oncle. Mais il faut annoter que c’est exclusivement sur ceci que nous appuyons nos vues sur Hugo, le 4”e
sire, comme fils de Florentius, son prédécesseur, si nous nous
tenons exclusivement au témoignage des ohartes ei,). Mais elles
correspondent aussi avec les données des registres et je ne vois
pas de raison à douter de 1’ exactitude de cette notice.
‘6) Comme nous allons voir ( T a b . X ) , un certain H u g o , fritre d e Florentius, a existé
en réalité. Si dans la charte N O . 1 6 8 n o u s neus trouvions en pr&ence des deux frkres,
j’ aurais trouw! plus correcte !’ expression suivante: BHugo et Theodoricus de Vorren,
f. Florentiir.
1913

20

306

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

Ce n’est que dans une charte donnée entre le 4 Octobre I 174
et mai I 189 (v. d. Bergh 1, 170); (voir mon étude : )Sicco etc.<
de Navorscher 1904) que je le rencontre pour la première fois
sans erreur possible. 11 est appellé ici : j)domicellus«.
11 est donc
seigneur de Voorn mais pas encore chevalier. Au Séminaire de
Bruges, on assigne à cette charte la date approximative de I 180.
Ceci tombe bien d’ accord avec ce que j’ ai dit dans l’etude préciteé
sur 1’ an I I 8 1, comme date possible de la fabrication de la matrice du
sceau. En tout cas, nous connaissons positivement par une charte
de 1205 environ (Fremery, Supplement, 27) qu’ il avait soutenu
la cause de 1’ église d’ Utrecht avant 1’ avènement dans ses charges de Dirk van Are.
On rencontre Hugo deux fois en 1198 (v. d. Bergh 1, 177,
178) et dans les chartes postérieures suivantes: I 199, 1200 (quatre
fois) 1202 (deux fois), 1203, 1204 (deux fois) (v. d. Bergh 1, 180
-183, 186, 189, 193, 196, 198, 242,) 1205 (environ voir ci-dessus),
I 206 environ 1209,
12 13 (cinq fois), 12 I 5 (environ) (v. d. Bergh
1, 206, 221, 229, 235, 237, 240, 241, 248). Ensuite on le trouve
dans deux chartes sans data sous les règnes de Dirk VII et de
Willem 1 (v. d. Bergh 1.) Tl est mort avant le 5 décembre 1216
(Fremery, Supplement, 36).
Par ces chartes ainsi que par les chroniques les plus anciennes
on en sait assez pour donner sur sa vie, les détails que voici:
Seigneur de Voorn, déja sous le règne du comte Florent 111,
il reçut par Baudoin de Hollande, évêque d’ Utrecht et mort en
I 196, le tiers des dîmes de Gebersnisse, de Synoteskerke et de
Verstvliet, à cause des services rendus par lui à 1’ Cglise. 11 paraît donc en bons termes avec telle-ci et recoit ,en 1200 en aerfpacht« par le chapître de St. Salvator, à Utrecht des biens à Port@et, devant être hérités par ses fils et filles ou par son frère
aîné. Après la mort de ce dernier, ces biens retomberont au
chapitre, lequel aura désormais la liberté de les conférer ou non
à qui-conque
lui plaira. Ce serait une faute si nous voulions
tirer de cette concession 1’ origine de ses possessions à Portfliet.
- Après la mort du comte Dirk VII, il a assisté au
mariage conclu entre Ada, la fille de celui-ci, et Louis, comte de
Looz. (v. d. Bergh 1, 204). Le sire de Voorn paraît .être tombé
à cette occasion dans les pièges tendues aux nobles de la Hollande
par la comtesse douairière (voir Kluit: Hist. crit. 1, I pag. 449 et
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suiv.); il apparaît comme un des témoins du comte Willem quelques mois plus tard (16 avril 1204). Ce comte semble aussi s’ être
fié au sire de Voorn: si non, il se serait bien gardé d’ aller en
Zeelande après 1’ emprisonnement de Florent, sen’ frère, et après
1’ occupation postérieure de la Hollande. Ce n’ est que plus tard,
quand les malheurs se sont accumulés sur le comte Willem,
que Hugo van Voorn a embrassé la cause de 1’ adversaire.
Quelque méprisable que soit une telle trahison, elle se fait fort
bien comprendre. Sur les instances du comte de Looz, le marquis de Namur, comme régent de Flandre, s’ était emparé de
Walcheren, ou Hugo avait eu des droits. Mais, au surplus, ce
n’ était que par un bras de 1’ Escaut, que Walcheren était séparé
des terres de Hugo et spécialement de Oostvoorne. BHugo de
»Voren a donca, comme nous 1’ affirme la chronique d’ Anonymus, »laissé presqu: toute la Zeelande adhérer à la cause de
,Louis, après avoir reçu des etages«.
Le comte Willem s’ est
miraculeusement sauvé à bord d’ un vaisseau caché par les
utensiles des pêcheursc. sMais comme Hugo a administré son
P pouvoir d’ une manière insolite, les Selandais craignant encore
,plus supprimés leurs droits, ont expulsé Hugo, après avoir
sdélibéré entre eux et après s’ être promis la fidèlité mutuelle.
>Et ils ont révoqué Willem et 1’ ont salué comme leur chef et
seigneur&.
(En mettant cette description en vers Belis .Siuke écrit DScalKluZt, considérant comme juste .
diama au lieu de »Seelandiam«.
cette lecture, fait valoir qu’ il n’ est ici question que de »Seelandia
Orientalisa, comme Walcheren, subjugué par Philippe le marquis,
Ceci est sans
a été synonyme avec: 9 Seelandia occidentalis
x.
doute correcte).
Nous ne savons pas, où le sire de Voorn s’ est réfugié lors de
cette insurrection. 11 a naturellement pu choisir entre la Flandre
et 1’ armée du comte de Looz. En tout cas,. il a dû garder une
garnison importante dans son château-fort de Scerpenes près de
Portfliet, que Florent, frère de Willem, est allé assiéger et qui
a été pris, grâce a 1’ hiver, qui avait fait geler 1’ eau entourant
l e ch&eau. Cette place fut démolie. Entendons ce que nous
raconte Melis Stake sur ce sujet:
BHeer Hughe van Voerne met sine neven
»Die wort uten lande verdreven.
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uDie prost Florens dede hem verdriet
»Want hij braec hem in Portvliet
PSine veste die seer was vast
»ende dede hem menighen o v e r l a s t « .
Les deux chroniques les plus anciennes ont plak e n 1204
la destruction du château. Au premier instant ceci paraît singulier.
Par une acte du 31 décembre de la même année on a
1’ impression que le-dit château a existé à cette date. Mais il
faut bien se rappeler que les chroniques précitées suivent le
style des Pâcques et que, pour cette raison, il n’ y a rien qui
s’ oppose à placer cette destruction à une date postérieure à telle
d e l a charte. Elle reproduit un traité conclu entre Louis, comte
de Looz, et Philippe, comte de Flandre. Les stipulations en étaient
enlre autres l e s s u i v a n t e s : Du pays entre 1’ Escaut et la Meuse
Philippe, le marquis de Namur, aurait la moitié comme vassal de
Flandre. Quant à 1’ autre moitié, Louis la tiendrait de Flandre,
à 1’ exception de ce qui concernait ajure domini de Vornea.
< Hugo de Vorne donnerait sa maison de Portfliet avec la terre
allodiale adjacente, ainsi qu’ une certaine dime appartenant à
1’ Eglise d’ Utrecht, au comte de Flandre, qui serait ici le suzerain
de Philippe le marquis, lequel, à son tour, le donnerait au sire
de Voorne. Ce traité n’ a donc pas été avantageux au dit sire.
En permettant que son nom fruit inscrit dans la charte, il a
- e n q u e l q u e s o r t e - ratifïé les stipulations du traité. 11 a
. donc connu que le château de Scerpenes était assiégé, et par
conséquent le don de ces biens allodiaux fait au comte de Flandre
a été effectué pour 1’ obliger à révendiquer le château pour son
E n r é a l i t é l e tuteur d e F l a n d r e a
v a s s a l t e n a n t c e t t e place.
ressemblé une armée pour entrer dans »Zeelandia Orientalisc,
mais 1’ or du comte Willem y a mis fin.
Par la sentence d’ arbritage du marquis de Namur, les terres
de Hollande et de Zeelande furent divisées entre les deux combattants.
Ceci a, de même, été le cas en ce qui concerne les biens de
Hugo van Voorn. Looz sera son suzerain pour ce qui concerne
ses b i e n s d a n s : A) les Iles de Scarpe?kse, Duvelant, Stavezesse e t
DrtesRire B) »hominium domini Hugonis d e Ostfouae
et de West11 sera Gassal d e Willw, pour ce qui
fome e t d e appendiciisc.
touche: A) t o u t c e qu’ il tient pres d e Appendruech B) Castellaria
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C) tout ce qu’il tient dans les îles conférées a Willem
(situées entre la Muese et la Flandre; ici les quatre îles précitées
de Louis de Looz font exception). Le traité n’ est pas entré en
vigueur. Le comte Willem s’ est emparé de tout le pays.
Mais, comme déjà Kluit 1’ a annoté, nous rencontrons ici une
spécification détaillée des fiefs de Hugo van Voorn. 11 a bien
pû p o s s é d e r e n c o r e quelques terres allodiales lui aussi, mais
remarquons que déja, à cette époque réculée les vastes possessions principales des van Voorn et spécialement »Castellaria d e
Zelandiaa: étaient bien des fiefs.
Le comte Willem paraît avoir pardonné au châtelain de ZeeMais ce n’ est que le 13 février :2og qu’ on rencontre à
lande.
nouveau Hugo de Voorn. 11 reste toujours un sire puissant. Une
charte de 1213, par laquelle il promet au roi d’ Angleterre que
celui-ci aura e. a. le droit de se procurer mille soldats, ou encore
plus, de ses terres, nous donne une idée de 1’ étendue de celles-ci.
1203 San sceau rond: Archives du Grand Séminaire de Bruges.
Moulage ND 2 1.749 reçu de la part des Archives d’ Etat, a Bruxelles (voir la réproduction NO 1.:)
Type équestre. Le sire, vêtu du grand haubert, coiffé d’ un
casque cylindrique très haut de forme, au timbre plat. L e bouclier porte le léopard. Un poisson , a u - d e s s o u s d u ventre d u
cheval, fait probablement allusion à Zeelande (3 terra maritimac).
B+ S I C I L L . D(OMI,Nl . HUCONI(S) . D E . VORNE«
T a b IV, DirR vaz Voom c i n q u i è m e sire, f i l s d e F l o r i s v a n
Voorn (voir Tab. 11:. Kluit l’a placé comme 61s d u H u g o précédent. Toutefois il a eté son frère. La preuve nous en est donnée
par une charté d u 5 avril 1246, dans laquelle Henrik, fils de ce
Dirk, appelle Hugo son: >Avunculus>
(v. d. Rergh 1, 417). C’ est
donc bien lui qui, pendant le rt’gne de Hugo, on rencontre ou
seul, ou comme frère de ce mème Hugo, dans les chartes suivantes : I 198 et encore une fois pendant la vie du comte Dirk
VII, 16 avril 1204 (v. d. Bergh 1, 178, 170 not., 196) 1206(Fremer)- 28) 2g mars 1213, environ en 1215 (v. d. Bergh 1, 232, 248).
Il est donc le même qu’ on trouve pour la première fois comme:
Theodericus, dominus de Voren, le 5 décembre 12 16 (Fremery,
supplement, 36) et dans les chartes suivantes postérieures: de
1218, 1220 (deux fois!, 1223 (deux fois) 1226 (trois fois) (v. d.
Bergh 1, 264, 269, 270, 279, 284, 297-299) et dans deux chartes
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sans date (Fremery 58, 61). Ce qui nous frappe, en première
ligne, c’ est bien cette charte du zg juin 1220, de la quelle j’ ai
parlé en tête de mon étude. Elle concerne
un don de toute la
terre de Mz%z’e~aant, fait par lui et par ses hommes à 1 ’ abbaye
de ter Does, 11 y mentionne ses terres de HelLevoet, Cotlisouzoe,
Rockange, Bomeza, Hosthoce, MìddeZLant.

En 1223 il donne, en compagnie du comte et pour les premières fois authentiquement, dans ses charges de »castellanus
Zelandiec deux concessions de droits à ceux de Westkappel et
de Domburg. Dans la dernière, le comte 1’ appelle: »dilectus et
Le 2 5 août 1226 il prononce, au profit des
fidelis amicusa.
moines de ter Does, une sentence concernant
une dîme à Hosthoc.
La charte est donnée Bapud Hostworren «. 11 a été affirmé que
les sires de Voorn ont eu ici un château-fort puissant; M Ramaer ne croit pas impossible qu’ il ait été identique à Cot~soz~we
(dont le nom n’ apparaît qu’ une seule fois 1).
Dirk était marié à Alverada, fille du sire de Cuyck (Fremery
Supplement 58 et not. 21). 11 laissa les JZ.s suivants : He7zdy&
son successeur (voir Tab. V), Floris (voir Tab. X11), HUgo (voir
Tab. X111), Dzi-K ( voir Tab. XIV), Aalbrecht (voir Tab. XV.) Dans
ses registres de Voorn, M. des Tombe mentionne, comme vivante en
1263, une $lLe du Dirk du nom CiUe. Ce doit être une erreur.
C’ est vrai qu’ Albert, le petit-fils du sire Dirk, cite la même annee
(v. d. Bergh 11, 103)~ une dame du même nom, mais il 1’ appelle
en même temps soeur de Simon Simonsz. van Vlaardink.
1226, Sceau rond rompu. Type équestre. Du bouclier la pointe
seule a survécu au désastre. Toutes les majuscules de la Iégende
L’ écu à un fauve marchant. La tète
ont disparu. Contre-sceau:
étant à peu près disparue, il n’ 1’ a qu’ un petit contour rond audessus du cou, qui fait croire à un léopard et non pas à un
lion Iéopardé.
Légende : >----- l- ni - _ el _ _ _ _ -(
[Dessins reçus des archives du Nord à Lille] (voir les réproductions NO 2 et 3).
Heureusement, j’ ai réussi a me procurer des détails ultérieurs
1) E n t o u t cas Sorpenis pk d e P o r t v l i e t n’a p a s été l a r é s i d e n c e d e D i r k . Sa destruction a d û ê t r e d&ïnitive, car o n ne rencontre jamais p l u s l e nam d e ce c h â t e a u . Quant
a u mm d e POY~ZI&~ i l a p p a r a i t dans l a Iégende d a sceau d ’ Oflo dapifer d e 1226 (v. d .
Bergh 1, 298,.
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sur le sceau du personnage en question. M. C. Callewaert du
Grand Seminaire de Bruges, me répond ce qui suit par une carte
postale du 26 février rgo4 : >J’ ai 1’ honneur de vous fournir quelaques renseignements sur les sceaux de Thierri de Vorne. Nous
>en avons trois qui permettraient de reconstituer 1’ original au
acomplet,
sauf le texte complet de la légende du sceau.
2 10. L’ écu du contre-sceau porte bien un Mopard avec l a
xlégende :
+ Castellani Zelandie.
Les trois sceaux sont faits d’ après la même estampe:
920.
Bj’ ignore si le bouclier porte des meubles; en tout cas ils avaient
ptrès peu de relief et il est impossible de le distinguer. Le
>chevalier porte le glaive de la main droite étendue derrière lui:
ole fourreau ne pend pas à son côté comme sur le dessin de
BLille. Les pattes du cheval passent dans la bande de la légende
POU je distingue:
DTh. (pattes de devant) eodorici (pattes de derrière) - - PVorenne. c\
>(je ne suis pas a&bment sûr des deux dernières lettres) - -E
On ne pourra trop louer 1’ amabilité avec laquelle M. Callewaert
a donné des notices si détaillées sur les sceaux de Dirk, le sire
de Voorn. Elles doivent réjouir tous les savants aimant la science
héraldique.
Avant de quitter le sire Dirk, je dois nécessairement parler
d’ une í’emme portant le nom de Hillegond van Voorn. Tous les
auteurs qui donnent le prénom de son père la placent
comme
fille de Hendrik, sire de Voorn. Par conséquent
elle serait une
petite fille du Dirk précédent. 11 parait M. des Tombe appuie
les mêmes vues sur la donnée d’ une charte du ler Avril 1275
(Kluit: Hist. crit. No. 275), où Albertus, le sire de Voorn, appelle
le adominus Theodoricus, miles@ : >avunculus
nostera;. L’ auteur
considère ce dernier sire identique à Dirk, le sire de Brederode.
Je ne trouverais pas singulier qu’ on ait donné a ce temps un tel
titre à un fils d’ un gendre. Mais il-y-a un fait qui s’ y oppose
absolument. En cette-année-là Dirk van Brederode n’ était pas
>dominusa.
On rencontre Willem, son père, encore en vie en
1283, et son fils précité n’ apparaît qu’ en 1289 comme sire (de
la dite place).
Ce fait a paru clair à M. &&gema?z, qui, en écrivant les
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registres du asupplémenta
de Fremery, identifie 1’ Bavunculusa
en question avec le sire Dirk van Voorn, qui, en réalité, était
1’ oncle d’ Albert, le sire de Voorn. Ceci est sans doute juste.
On rencontre le nom de Hillegond en trois endroits divers:
Comme femme de Willem sire de Brederode, et fille du sire de
Voorn, (chez Willelmus Procurator). Dans le testament d’ Alverade, dame de Koudekerke, sa fille; enfin dans le Necrologium
Egmondense, duquel il résulte qu’ elle est morte en 1302. Pour
moi, c’ est Jan van Leiden qui, le premier, place Henrik, le sire
de Voorn, comme le père d’ Hillegonde, et suivant mes principes,
je désire rechercher, si ces données de eet auteursont fortifiées
par d’ autres circonstances. Sur ce sujet, j’ ai fait les remarques
suivantes :
Au mois de Janvier 1250 (v. d. Bergh 1, 501) Henrik chevalier
et sire de Voeren, en donnant un fief héréditai-re, fait steller la
charte asigillo nostro et sigillis fratrum nostrorum domini Theo-oderici et domini Aelberti net non et sigillis domini Hugonis
>de Naeldwik et domini Welhelmi de Brederodex. Sans aucun
doute il est question ici, de biens communs.
Tout se comprendra
mieux, si nous nous figurons les registres suivantes:
Dirk, le sire de Voorn, frère Bartholomeus de Voorn.
Enfants de Dirk:
Henrik; Hugo (Heenvliet); Dirc ; Albert; Hillegond v. Brederode; Fils de Rartholomeus: Hugo de Naeldwijc.
Déjà le manuscrit de Bockenberg donne la notice qu’ Hillegond
a été mariée: 1O. à Costijn van Renesse, 2”. à Willem van Brederode.
v. Leeuzeten et d’autres commettent une erreur en changeant
1’ ordre des deux maris U. Spaen restitue la vieille notice, tout en
donnant à Renesse le prénom de Jean. &Z. des Tombes fait une
donnée identique à telle de Bockenberg. Après les preuves indiquées par v. Spaen, il va sans dire qu’ Hillegond a été mariée
en premières noces à N. van Renesse et en secondes a Willem
van Brederode. Eh bien! Le dernier parle en 125 1 de ses
héritiers pas encore majeurs. 11 n’ y pas à douter que ce fils de
Dirk Drossart, lequel on rencontre déjà en 1205, parle ici de ses
propres enfants. 11 a donc dû être marié au plus tard en 1249:
Pour cette raison la mort de N. van Renesse ne peut pas être
postérieure à 1248. D’autre part, comme Hillegond a eu deux
fils du premier lit, elle a dû être mariée à ce Renesse, au plus
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tard en 1246. Si on lui donne, à cette date, 1’ age de dixsept
ans, elle serait née en 1229. Soit*qu’ en cette même année, on
rencontre Henric, pour la premiere fois, comme sire de Voorn,
et que déjà majeur en 1 2 2 0 , peut-être pas plus que 1 2 ans age
il a bien pû procréer une fille a la fin de la période écoulée
entre ces deux dernières années:
1220-29.
11 n’ y aurait donc
rien, qui nous défendrait
à supposer
que la naissance
d’ Hillegond, identique a une telle fille, a pû avancer de plusieurs années
la naissance
d’ Albert, fils aine de Henri. Mais de la part de
la femme d’ Henri, beaucoup
s’ oppose à ce que Hillegond
ait
pû être née assez tòt 1) si ce n’ est pas, que 1’ époque du mariage
d’ Hendrik v. Voorn (St. Génois) le prouve.
Par conséquent
je considère
plus vraisemblable
qu’ elle a été
la fille de Dirk, cinquième
sire de Voorn.
T a b .
V, Hen&& vn?z Voorn, sixième sire, fils de Dirk (Tab.
IV), comme il résulte entre autres par cette charte du 29 juin
1220
(v. d. Bergh1, 26g), dans laquelle
le père 1’ appelle
hprimogemtusc.
Je ne crois pas que ce soit lui, qu’ on rencontre déjà dans une charte du mars 1204 (?) (v. d. Bergh 1,
Ce n’est donc peut-être que la seconde
fois qu’ on ren242).
contre ce personnage
au mois de novembre 1229 donnant,
en
plein cadeau, la terre de Ost~%aec entre limites précisées,
à 1’ abbaye de ter Does. Son nom apparaît dans les chartes de 1230,
les conditions,
31, 35. Le 8 fevrier 1237, il règle à ~oestvorne
dans lesquelles les fermiers de 1’ abbaye ter Does tiennent
le
pays de Bonne, qui se trouve situé dans son pays et que les
moines avaient reçu de par ses prédécesseurs.
(v. d. Bergh 1,
On
le
rencontre,
en
outre, en 1241
31% 3241 333, 356 362).
(Fremery 79) et 1243 (v. d. Bergh 1, 397). Le 5 avril I 246, il
donne la ;sherwadiam
: de ses terres à 1’ hôpital de la maison
teutonique, pour le salut des ames de ses parents (des quels on
ne rencontre pas les noms), de Hugo, son oncle (voir ci-dessus),
de sa propre ame, de celles de sa femme et de ses successeurs.
En 1248, 50, 52, on le rencontre encore. Le 2 Janvrier 1254 la
charte de concession
à Hugo, son frère (v. d. Bergh 1, 417, 456,
omme
témoin dans la charte du I 5 Octobre
501, 564, 588).
c
1) En teut cas un eertain Jean de Cisoing n’a cW que: l
datioiselu en 1218.
[Demay.
sceaux d e Flandre 1, 7741. M a i s peut-btre ce personnage hit un autrc que l e beau-frhe
de Hendrik van Voorn.

314

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

1256 (Fremery I 30, voir ci-dessous). Le 5 août 1257, il donne
e n sharsleena à Dirk Biggensz. quelques parcelles de terres à
Oudenpolre
e t Hadimlraart, une partie desquelles le dit vassal
reçoit conjoinctement avec ses quatre frères. L e 2 1 d u m ê m e
mois, il accuse réception de l’argent pour la vente de quelques
b i e n s & Huntsele, f a i t e a u sire H u g h o , miles d e N a e l d w i j c c .
L e 2 2 m a r s 1 2 5 8 , i l d o n n e e n f i e f a u même sire, Huntsele e t
les terres voisines des siennes situées sous Monstra, de Lyre et
Maselant, ainsi quela chapelle, située sous Waterizghen.
Avant le 26 du même mois Floris, tuteur de Hollande, et
Henric, le burgrave, donnent une ordonnance aux Zeelandais.
Dernièrement, il apparaît comme témoin le 22 février 1259 (v. d.
Be& 11, 32, 3 3 , 3% 40, 51).
11 est mort avant le lcr mai 1261, à quelle date on rencontre pour la première fois, son fils comme sire de Voorn
(v. d. Bergh 11, 72) Henrik van Voorn était marié à la fille de
Jean de Cisoing.
San sceau rond append à deux chartes du 8 février 1237 e t
du 15 Octobre 1256 (Fremery, Supplément 130). Conformément
à une information de Mr. Callewaert, on rencontre dans les
archives du Grand Séminaire à Bruges, deux chartes de la première date: 1’ une portant No. 698 (voir v. d. Bergh 1 362) de
laquelle le sceau a été enlevé; l’autre, munie du numéro 323 L.
(non mentionné par v. d. Bergh ou par Fremery), où se trouve
u n s c e a u é q u e s t r e 1) avec contrésceau de Henri
Un dessin,
que M. Callewaert a en la bonté de m’ envoyer montre le lion
sur le bouclier du cavalier. 11 me mets aussi en état de compléter la légende du sceau de 1256, du quel je ferai ci-dessous
la description puisque les sceaux sont identiques. Type équestre:
La housse 2) porte en trois endroits le lion.
Légende: >+ - - - - OMINI H E N R I C I D E VOKENcs (voir
reproduction NO 4). Contresceau.
ECU au léopard lionnée.

‘) A v a n t d’ avoir a p p r i s par l e d e s s i n d e M. Callewaert, q u e l e sceau d e ‘237 é t a i t
i d e n t i q u e & celui d e 1256 j’avais supposG
qu’un sceau o r d i n a i r e appeodu à l a charte d e
1243
[v. d . Bergb 1 N o . 3971 e t montrant un lim ma\ t o u r n é avec l e g e n d e , disparue
avait appartenu ri Henri, sirr de Voorn. [C’ &ait un sceau d e Leek].
3 D a n s mm é t u d e sur S i c c o e t c . . j’avais constaté d a n s un stem d e N i c h o l a s Persin
[v. d . Bergh 1, 3971 d e 1;43 l a p r e m i è r e a p p a r i t i o n d e meubles mises sur l e s housses,pour
ce qui concerne la Hollande. Le sceau précité de Henri, sire de Voorn, de 1237 me mets
e n é t a t d’arrierer ce f a i t avec six ms.
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[Dessins reçus
Légende : ID+ CASTELLANI - DE - ZELANDIA~
des archives du Nord à Lille; voir reproduction N” 51.
Tab. Y1, Albert van Vouyn fils de Henrik, son prédécesseur
(voir Tab. V).
Le I mai 1261, Aelbertus, Sire de Vorne et châtelain de
toute la Zéelande, résigne dans les mains du sire Hugo de
Naeldwyc tous ses droits-tant fdodaux
qu’ héréditaires - de
Hontsele;
le 16 août 1263, la concession fait à Cille Simonzd.
van Vlnardzizk (voir plus haut) (v. d. Bergh 11, 72, 103, Freme‘-Y, 144).
Le 3 mai 1264, il renouvelle aux fils du sire Theodoricus de
Maelstede les fiefs de leur père. Le 29 Septembre 1266, il fait des
concessions aux marchands de Hambourg. Le 29 avril 1267, il
donne en fief & Floris van der Velde la maison de ce nom, 43
»morgenE: y avoisinants, ainsi que deux ahofstedeng
avec maisons
se trouvant sur les terres aliodiales d’ Albert à >Maesland kerkeg.
Un fils cadet (de qui?) tiendra comme fief huit ‘umorgena avec le
»hofstede« avoisinant à 1’ église.
11 résulte d’ une charte du 14 juin 1268 que des terres du
sire de Vorren avoisinaient les prairies de HiZ&Gem, que le sire
Arnold de Duvenvoirde recevait en fief du sire de Wassenar
à cette même date. (La charte ne se trouve pas mentionnée
dans 1’ index de 1’ Oorkondenboek de v. d. Bergh, sous le nom
d’ Albert).
Les 24 et 25 octobre 1268, on rencontre Albert comme témoin
dans deux chartes.
Le IO juillet 1269 le comte Florent confère
à Albert et à ses successeurs la huitième partie des dimes de la
Zéelande occidentale, et le quart de celles, qui se trouvaient &
1’ est de 1’ Escaut. Le 18 juillet 127 1 ‘) il premet 1’ aide & Florent
de Hainaut, (v. d. Bergh 11, 111, 141, 156, 168, 174, 175,
185, 218).

Le
autres

août 1271 on rencontre Albert en compagnie de trois
de sa famille, premettant de garder la paix avec la ville

IO

‘) Par cette dtklaration du vassa! le plus puissant de la Zéelande s’ est facilitée la concession, f a i t e par l e comte Florent A Florent d e H a i n a u t l’annk suivante [v. d . Berg-11 1 1 .
2321. I c i , ce dernier reçoit, pour deux années. l e r è g n e d e toute l a terre d e Ztielande,
*avec le consentement des hommes du comte k 1’ est de 1’ Escaut.c Pourquoi pas de ceux
d e 1’ ouest d e cette fleuve? ‘I’out simplement, parceque ceci ne dépendait pas exclusivement
du comte Florent. Ici il devait 1’ hommage à la Flandre [Kluit: Hist. crit. 1, I, pag. 335,
3371, et il était bien prudent de lakser cette question à cóté.
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d e C o l o g n e ( F r e m e r y NO 158, note, pag 107). - Le 23 mars
1272, il promet à Gillis van Scoude de ne pas le persécuter à
cause d’ un meutre. - Cinq marcs colonais retombés au comte
Florent, lors de la mort de la dame de Mierlaer, sont donnés
en fief au sire de Vorn le 5 mai 1272. - Betto, le fils de Berwold, reçoit par le sire de Voirne les fiefs de son père et de son
oncle, le 5 mai 1274 (v. d. Bergh 11, 229, 230, 260). - Le 1
mars 1275, le comte Florent donne, [comme garantie pour le
paiement (avant le 17 Séptembre suivant) de ,200 ponda empruntés,] le pays de Diykdaxt,
au sire v a n V o o r n e ( F r e m e r y ,
177). 11 paraît que ce paiement n’ a pas été effectué. En tout
cas, le comte vend cette terre au sire de Voorn le 2 janvier 1279
situé entre
(v. d. Bergh 11, 373). 11 y est dit que Didcrixlazd,
les eaux de Somemacy
et de Greveninghez,
avait appartenu aux
fils de Theodoricus de Zerixsee, (voir les details chez &? Ramaey
pag. 143, et dans xGeslacht Renessea [pag. 16, e t d ’ autres,
ainsi que 1’ annexe BI). - Les 26 mars et 33 décembre I 275,
o n rencontre le sire de Voirne comme témoin dans deux chartes. - Le même, dans une lettre du 18 Septembre 1276. Le 2 1 janvier 1280, on le trouve comme premier arbitre au sujet
de la maison de Vredelant. - La charte suivante chez v. d.
Bergh nous donne une déclaration importante au sujet des biens
des sires de Voorn. Ici le comte Florent certifie le 3 février
1280, que son cher et fidele sire Albert, sire de Vorne et châtelain de Zeelande, ainsi que ses prédécesseurs les sires de Vorne,
châtelains, tiennent et ont tenu : le dominium de Vorne et:
xzeelandie castellanatum infra nowlessc et > Heyde?ze.zee = : = :
slibero modo, in simili jure ac in eodem, prout nostri anteces»sores hactenus tenuerunt et adhuc nos tenemusa. - N o u s rencontrons Albert encore trois fois dans la même année: le 15 mars
donnant un fief a Riedeywaeyt
à Olivier, le 8 décembre faisant
une concession à 1’ église de Briele, le 16 du même mois recevant
en compagnie de Kateyine de Durbi, domina de Vorne, sa femme,
la liberté de douane pour le compte des terres de ses féaux de
Brielle. - Le 20 mars 1281, le comte vend quelques biens au sire
de Teilingen; la comtesse, le sire van Voerne et Niclais van Cats
certifient que ceci s’ est fait avec aons raeds ende ons volkomen
willec<. - Les 5 juillet et 18 novembre 1281, le roi d’ Angleterre,
en mentionnant une querelle entre les Florents de Hollande et .
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de Hainaut, cite comme arbitres du premier, Albert, le sire de
Voorn, e t S u e d e r u s , l e sire d e B o s i k e n , e t p o u r l e dernier,
Gerardus de la Wateringe et Wisse de Coudekirk. Le 28 mars
1283, Albertus se rencontre comme témoin (v. d. Bergh : 11, 289,
301, 321, 386-388, 408, 412, 416, 437, 474). Au mois de
septembre 1283 il certifie une concession faite par Bartholomeus,
prêtre de Rugge et chapelain d’ Albert (Fremery, 2 2 2 ) . Le 25
juin 1284, le comte Florent certifie qu’ il a vendu les terres de
BiedericltsZaande
et de Grijsoert au sire de Vorne, sire Aelbrechte,
burgrave de Zeelande (voir les détails chez M. Ramaer pag. 143).
Le 2 Octobre 1285, il assiste comme premier tcmoin, a 1’ occasion du serment prêté par le comte Florent concernant un
mariage projeté entre le fils aîné de celui-ci et la fille du roi
d’ Angleterre.
Au mois de février 1286, il confère des biens à
Kirden, en fief, à Aper van Swindrecht. Le 14 Octobre 1286 le
comte de Cltve, le sire Aelebrecht, sire de Voorne, et deux autres,
sont nommés arbitres entre les comtes de Gelre et de Hollande,’
(v. d. Bergh, 11, 506, 568, 584, 595). Le g octobre 1287, on le
rencontre en vie pour la dernière,fois (Fremery 248).
Par ces chartes, ainsi que par les chroniques, nous sommes en
état de nous former une opinion documentée sur la vie d’ Albert.
11 a dû être né avant le lcr mai 1243, puisqu’ il résulte de la
première charte où on le rencontre, qu’ i1 était déjà chevalier à
cette époque et que 1’ age de 18 ans paraît suffisant quoique
minime pour de telles charges.
11 est au premier coup d’ oei1 assez singulier qu’ on ne le
rencontre pas comme témoin avant cette dernière date de 1261,
car il a dû avoir, en suivant 1’ usage d’ alors, le droit d’ être
majeur à 1’ âge de quinze ans.
Si, d’après ce qui a été dit
plus haut, on assigne comme dernière date possible de sa naissance, le 30 avril de 1’ année 1243, on pourrait s’ attendre a le
trouver pendant la vie de son père depuis la même date de
1’ année de 1258 dans les chartes, où il est question de ses droits
et de ses devoirs comme Bchatelain sire héritierc.
Mais nous en
aurons tout de suite la déclaration en voyant qu’ il n’ existe
point de chartes postérieures données par son père.
Je prie ici les lecteurs d’ observer que son père ne cite pas
son fils mais bien ses deux frères dans la concession de fief du
22 mars 1258.
Si son fils eût été majeur a cette date, Henrik,
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le père se serait départi des principes que Dirk, son père, avait
suivis vis-à-vis de lui en 1 2 2 0 (v. d. Bergh 1 269).
Si, sur ceci, les lecteurs objectent que la dernière charte concerne
un don, mais telle de 1258 exclusivement une concession de fief,
je dis que, si les lecteurs trouvent une telle différence importante,
nous ne nous arrêterons qu’ au don fait le 2 janvier 1254, et je
finirai en supposant qu’ Albert n’ a pas pu êt~e né avant Ze 3
janvier 1239.
D u reste nous en avons une preuve positive:
Jean DDE Cisoing, le beau-père de Henri sire de Voorn, n’ était
qu’ un udamoisela: en 1218. (Demay, Sceaux de Flandre 1, 774).
L’ étude de M. des Tombe est la première qui m’ apprenne que,
d’ après GoethaCs et 6z&ens, AlbErt a été marié en premières
noces à Margaretha,
fille de Willem van Hornes et Helwich van
En tout cas il a été marié deux fois 10. A N. N. &
Wickenrode.
la quelle Butkens donne le nom de Alegde, fille d’ Arnoud, comte
De 1’ une des femmes précédentes, il a eu une fille du
d e Looun.
n o m d e MabeZia, qu’ o n rencontre deux f o i s d a n s l e s chartes
(v. d. Bergh 11, 856, 1006). 7) 2”. Catherine de Durbuy, fille de
Gérard de Luxembourg, sire de Durbuy, et de Mathilde, sa femme
(voir mon étude sur: ,Sicco etc.«) Ce mariage d’ Albert a dû
ê t r e contracté avant le 16 Décembre 1283. Comme nous le fait
observer M. des Tombe. Ceci correspond bien avec le fait qu’on
rencontre Gérard, leur fils aîné, comme majeur, pour la première
fois, le 5 Septembre 1296. ( F r e m e r y 310).
Le numéro 952 chez v. d. Bergh nous permet de reporter la
date de sa majorité avant la mort du comte Florent, au mois de
juin de la même année.
Gérard n’a donc pas pu naître aprEs le même mois de 1281 6,
et le mariage de ses parents a dû être contract& au plus tard,
au mois de septembre, pendant cette m ê m e a n n é e 1280, de laquelle il est parlé ci-dessus. De la sorte 1’ âge d’ Albert n’ a pas
pû dépasser quarante-un ans.
Cathérine est un personnage fort intéressant. Sa vie se prête
fort bien a la plume d’ un dramaturge. Procurator 1’ appelle
,pulcherrima videlicet domina.«
‘1 L e 18 j u i l l e t 1297, il est parlé de *den lade der joncvrouwe v a n Vornee. 11 n’y a
pas à douter qu’il soit ici question de Mabelia.
-.
*] L’ é t u d e d e M . Koenen sur zTeilingen =: d e I,eck q met ici l’année de 1284, mais
l a f i n d e l a pbrase m e f a i t conclure q u e neus neus trouvons e n pr&ence d’une erreur
d’ impression.

,
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Avant la mort de comte Florent elle reçut de lui acuria de
Teilingen c avec tout ce qui y était adjacent. Par le mariage
d’ une ou de deux nièces, elle fut apparentée au sire de Brederode dans sa race de Luxembourg. C’ est pourquoi elle donne
le titre de beau-frère à Henri de ce nom, et s’ appuyant sur ce
fait on 1’ a supposée erronément mariée 3. Willem, le frère aîné
de celui-ci. Comme possédant le château de Teilingen, elle a
été (erronnément aussi) considerée comme soeur de Dirk, cadet,
le sire de nom. Enfin, on n’ a pas toujours pû distinguer entre
elle et Cathérine de Polanen, née Brederode 9).
Elle a été mariée, en 1299, en secondes noces à Wolfart van
Borsselen, qu’ elle a VU assassiné par le peuple a Delft. Elle est
morte en 1 3 2 8 la). Faut-il croire qu’avant ce moment, ses doutes
sur la culpabilité du Dirk,. sire de Brederode, dans 1’ assassinat
du »Kerl God< se sont dispersés, doutes surgies par les paroles
menteuses(?)
que Gérard van Velsen a laissé échapper au milieu
des tortures ? Faut-il supposer qu’ elle a pardonné aux ennemis
d e s o n second m a r i ? Ou, était-ce avec son consentement que
les fils de celui-ci ont accompli leur terrible vengeance à Vere,
château de leur père assassiné? Si au milieu des tempêtes de
son temps, ceci a été sa seule faute, son chemin vers le paradis
ne doit pas devenir bien difficile! En tout cas, elle a dû endurer
plus que d’ autres femmes de son temps. La mort lui a épargné
d’ apprendre 1’ accident mortel de son petit-fils en Angleterre.
Donc la mort lui est venue dans un bon temps.
Requiescat in pace!
Sur ses deux sceaux différents voir mon étude >Sicco
etc.<
Revenons
a 1’ histoire d’ Albert, son premier mari! Dans les
chartes hollandaises de la seconde moitié du X111” siècle, je vois
deux hommes surgir au-dessus de la foule. L’ un, le sire puissant de Teilingen, avec ses sympathies et pour la race d’ Aleid de
Avesnes, et pour les v. Aemstel. L’autre, le chatelain non moins
opulent de Zélande, aidant toujours à la cause du comte Florent.
On voit bien qu’ il promet son aide à Florent de Hainault, fils
9]’ I c i l e s difficultés o n t été augmente’es par l e f a i t , q u e d a n s s o n *Necrologium..
Balduinus de Haga met Cathérine, dame de Voorn et de Teilingen immédiatement dans
l e r a n g want J a n d e Pollanen s e n i o r c o m m e décédée e n 1342,
laquelle dak é t a i t c e l l e
du dit Jan.
“‘1 L a dame6 d e Balduinus d e Hage d o i t consister d a n s une faute d ’ é c r i t u r e . (Voir
pour l e r e s t e v. Mieris 11. 41x1.

320

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

d’ Aleid, en 127 1, mais dans ce temps recul& les querelles entre
le comte Florent et son neveu n’ étaient pas encore commencées.
Quelles ont été lors de ce gouvernement de Florent de Hainaut
les relations entre lui et Albert, sire de Voorn?
Ici la réponse .de Melis Stoke:
D . . . . ende rieper t o e
sHaren Aelbrecht Heere van Voren
>Ende liet hem sinen wille horen,
BWant hi Burchgrave van Zeelant
vWas, ende oec nam hi in hant
>Ander Heeren van den Lande. . .a
Nommé premier arbitre au sujet du château de Gijsbert van
Aemstel, Albert a dû être élu par le comte. Malgré ceci la sentence n’ a pas été favorable au dernier, ce qui ne doit pas étonner, VU qu’ entre les neuf arbitres nommés il y en avait au moins
trois, peut-être cinq dont les noms ont un son hostile à la cause
du comte (Teilingen, Renesse, Wateringen).
Les querelles commencées entre le comte et Florent de Hainaut,
le Roi d’ Angleterre nomme le sire de Voorn comme premier
arbitre de celui-la.
Dans la sentence prononcée manque le nom de Gerard van
Wateringe, ce qui ne doit pas étonner. Ce dernier était beau-fils
du sire de Teilingen, auquel la sentence n’ a pas été favorable.
Je dis même injuste, si en 1276 (v. d. Bergh 11,322) ce sire a eu le droit
de donner 1’ Doud-Teilingena en plein cadeau à Florent de Hainaut.
Gerard van Wateringe a donc tout simplement refusé son consentement a la sentence. Les arbitres ont alors élu un cinquième,
Rasse, le sire de Lidekerke, comme personne principale. - Le 2
Octobre 1285, le comte Florent fait un serment en présence des
envoyés d’ Angleterre et de trois nobles hollandais nommés :
Albert, le sire de Voorn, Gerard, le sire de Wateringe et magister
Gerard de Leyden.
Albert est mort environ en 1287 ; il .fut enterré à Loosduinen.
(Procurator).
Fremery a 1’ avantage d’ être en état de citer le manuscrit de
J a n v a n Naaldwijc, où 1’ on trouve le passage suivant : >Item’ te
>Loosduinen leyt oeck begraven die here van Voirn, ghenoemt
>Aelbert, ende aldus staet op zyn gracht an [die ach] - terzijde
sdes hoghen outaers: Anno Dni MCCLXXXVIII. . . . . calendas
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> Januarii, obiit dns de Voirn, pie memorie, mole . . . . . lapidis
Bjacet hit Albertusx. Achter xmoleu zijn 8 of 10 letters onleesbaar«.
Cette mort a dû être une grande perte pour le comte, précisément en un temps où les troubles de Zélande sont commencés
et où le comte aurait eu besoin d’ un ch%telain sûr et fidele dans
. 4’
le pays.
Mais ce n’ est pas exclusivement
comme un tel que nous le
connaissons. AL Ramaer nous fait connaître qu’il a été le Dbeschermer van den grooten dichter Jacob van Maerland.4
Les
lectures compendront que la combinaison de ces deux noms de
Voorn et de Maerland m’obligerait d’étudier les oeuvres du poète,
VU que je m’ étais trouvé depuis long temps en présence de cachets de Maerlant qui me faisaient croire que la dernière famille
a tiré son origine de 1’ autre. Ces recherches sont devenues
superflues, M. des Tombe m’ayant devancé en nous faisant connaître la dédicace de Maerland dans son rMerlijna : BDesse his»torie van den grale - dichte ik to eren Heeren Alabrechte >Den Heere van Vorne wel te rechte. - - >Le même auteur
mentionne aussi la supposition du professeur Galleex que de
Heimelycheit der Heimelijchedenc a été ecrit à Voorne, comme
il résulte de la dédicace suivante: »nu ontfach dit lieve neve »van mi Jacoppe van Maer1ant.a
Dans ce cas, je crois qu’ on
peut tirer du mot: »neve<c la conclusion que ce Jacob, Bde Coster
van Maerlandx a appartenu a la famille de ce nom. Quant à un
séjour du comte Florent-damoisel, dans la maison d’ Albert, je
renvoie les lecteurs à 1’ étude précitée de M. des Tombe (»Gerard
van Voornea, de Navorscher 1904, 9.)
Albert s’ est servi des sceaux suivants:
A. 127 I Sceau rond. Type équestre; le bouclier portant le léopard lionné,
>+ S’-ALBERT1 : DNI : DE : VORNES : MILITIS : CASTELLANI . , SELADIAa

(Fremery, Supplement NO I 58 ; Archives de Cologne NO 366;
voir reproduction N* g, faite d’ apres un moulage de Cologne).
R. I 271, Coztresceau du précédent, rond. L’ écu porte le léopard lionné,
a+ . CONTRA . SIGILLUM a
(même source. Voir réproduction NO 10, faite d’ après un moulage de Cologne).
1973

21
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11 existe, aux archives de Gand, un sceau équestre avec contresceau du meme sire, lesquels sont appendus à une charte du
23 mars 1274. >Hist. crit.a par Kluit (11, 11 pag. 806) donne au
grand sceau la légende rompue suivante:
a . . BVRGI . . . . . . . VORN . .CI
et, au contre-sceau, une légende identique à telle du précédent.
On ne doit pas douter de 1’ identité des deux sceaux de 1271 et
d e 1274 ll).
C. Sceau épuestre 1283.
D. Contre-sceau & précédent (Fremery : Supplement 2 2 2 ) 12).
Sur ces deux sceaux chez Buchelius M. S. Muller Fzn., archiviste,
m’ écrit, dans sa lettre NO 53, du 2 février 1905 : >J’ai cherché a la page
> 17 v : so les deux dessins du sceau du seigneur de Voorne, que vous
>m’ indiquez (daté de Septembre 1283). En effet, non seulement,
ple contre-sceau diffère de celui de Cologne, mais encore le sceau
alui-même. Le dessin de Buchelius est très rapide; mais il est
aabsolument certain, que le sceau est différent, le cheval portant
aune housse armoriée flottante, comme sur le sceau du beau-père
adu seigneur de Voorne. Le dessin ne porte pas de légende du
>sceau; mais il n’ y-a pas lieu de douter, VU que les armoiries de
avoorne sont figurées sur le bouclier du seigneur et encore sur
Bla housse du cheval.
aJe donnerai volontiers à M. van Someren 1’ occasion de faire
aphotographier les deux dessins de sceau, dt:s qu’ il me le de) mandera. a
Albert a laissé les enfants suivants qu’il avait eus de Cathérine
sa dernière femme: I) Gérard, son successeur (voir Tabel VU),
2 ) Henk (voir Tab. XVII), 3) Ahecht (voir Tab. XVIII),
12!‘) 4)
EZisabeth
mariée a Maurijn van der Does Dirksz. ; 5) Cathérine men11) Kluit a lu un T(français) commeun G dans la legende, qu’ il constate lui même pres que
disparue. Les lecteurs conviendront certainement. avec moi que 1’ erreur a píi se produire
très facilement. ( T . - G . )
‘3 L a d e s c r i p t i o n d u c o n t r e - s c e a u m e d é m o n t r a n t qu’il e s t autre q u e ceux d e IZ?~ e t
x27.+, j’ai d í i supposer l e s c e a u é q u e s t r e aussi on autre, ceci d’autant p l u s , q u e l e sire
o p u l e n t d e V o o r n n’a p a s ph vouloir garder un s c e a u . aussi mal dessint. aussi exceptionuel, aussi laid. (Toutefois, ce doit 6tr.e teut exprk qu’ il ne s’est pas servi d’ une hausse sur
l e cheval, VU que s o n frkre l a portait déja. e t q u e l a legende l e place comme sire d e
Voor*.
P a r conséquent l a fabrication d e l a matrice e s t postérieure au 22 fevrier 1259).
Je m e s u i s i n f o r m é cher M. l’archiviste & U t r e c h t , e t sa r e p o n s e relatée p l u s haut, m ’ a
f a i t connaitre que j’avais raison.
lab) Donc, apr&s avoir donné & s o n fik aìné l e prénom d e s o n beau-pkre, i l a laissé A s e s
f i l s cadets sen propre nam e t celui d e sen pk.
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tionnée en 1334 et mariée à a) Jan van van Hinsberg, b) Jan van
Falkenburg (des Tombe, Geslacht van Renesse annexe c).
Tab. VIL Gérara’ huiti2me sire de Voorn et burgrave de Zélande
$ls d’ Albert, siye d e VOQYE [voiy T a b . VI).
Né, au plus tard, au mois de juin 1281, il entra de bonne
heure en service personnel du comte Florent. Au diner inoubliable qui eut lieu dans le >herberge« du comte à Utrecht. au mois
de juin 1296, il a dd figurer, soit en qualité de page du comte, derrière sa chaise, soit, à cause de sa grande jeunesse, assis parmi
les écuyers, très loin de la place du comte. 11 a VU le comte
boire à la santé de Herman van Woerden et de Ghysbert, le sire
d’ Aemstel.
PMen 13) at ende dranc blidelike / over al in den houe. /Die herpberge was van goeden loue: 1 Want een hooghe auont was /
Dwas men vele te blider das / : = : i : Als gheeten was ende
sop ghedaen / ghinc de Grave in sire rusten. / Hem begonste
slapens lusten.< /
Par ce qui suit nous apprenons que Jan d’ Avesnes et Gerard
van Voorn, 1’ ayant accompagné, sont allés se coucher aussi.
Ont-ils entendu Ghisbert van Aemstel venir éveiller le comte en
disant : >Vous dormez trop long temps : = : Le temps fait
> beau pour aveder-spele ?. a 11 faut croire que non, mais immé»diatement après, le comte a dit à Aemstel d’ eveiller un de ses
*knapen<,
et peu de temps après, Jan d’ Avesnes a fait seller
stous les cheveaux, sur 1’ ordre du comte. Pendant ce temps,
Gérard van Voorn, a-t-il VU le comte boire pieusement avec
Aemstel pour BSt. Geertrudsminnea ? En tout c’as nous connaissons que les deux jeunes damoiseaux ont monté à cheval avec
le comte et beaucoup d’ autres. Nous savons que le comte a
Iaissé la voie: nmitten twee kinden / diene beyde gader minden.«
La suite a dû se passer comme dans un brouillard devant les
yeux des deux jeunes gens atterrés: la voix véhémente de Woerden saisissant par la bride cheval du comte; le rire de celui-ci
croyant a une raillerie, - Puis, sa main sur 1’ épée, - les menaces de Velsen, - un écuyer de Jan d’ Avesnes, essayant de sauver
le comte, mais gravement blessé, . . . enfin les deux jeunes gens,
allant atterrés jusque dans la ville, enfonçant les éperons d’ argent
dans les Aancs des chevaux, et criant: Bau secourst
. . . .
Is) 11 va sans dire que les citations s o n t faites d’aprks la chronique de Melis Stok
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Peu en peu les bannieres se lèvent - ils mènent le hollandsche
volk contre Muiden - mais Jan, le sire d’ Arkel le tgetrouwe
goede « compagnon du comte, et en Hollande et a 1’ étranger lJ)
mènent les deux garçons en sécurité dans sa maison.
Est-ce là que Gérard de Voorn a appris la nouvelle du
meûrtre du comte? En tout cas il n’ y est pas resté longtemps.
Après la prise de Cronenburg : avier lagher op rade doe / die
>Gheraet van Voorne brochte toe / ghevan had hise in sinen lande /
Bdie leuerde hi te haere scande. / Van alle die hi had ghevaen /
9ne liet hire gheen ontgaen.
/ Van Crayenhorst Gheraet i wert
Dghevanghen an die Vaert 1 die doe de jonchere van Voerne /
xbreken dede ende met toerne / ende dede binden op een rata.
Pourquoi le damoiseau de Voorn a-t-il fait cela? Stoke nous
donne la réponse immédiate: ,parce qu’ il avait VU lui-même
>que Gerard van Crayenhorst avait donné 1’ aide à l’emprisonneament du comtec. (Ici nous voyons encore une affirmation que
Gerard van Voorn était en compagnie du comte à cette occasion.)
C’ est pourquoi Gérard van Crayenhorsta : = : ne conste hijs
niet ontgaen/ hi coelder ouer sinen moet<. Le comte Jean 1,
étant revenu d’ Angleterre, se trouvait bient6t sous le guide de
Wolfaert van Borsselen, lequel »dede : = : huwelike / met sire
Pdochter als wi horen / en ghaffe Gherarde, Heere van Voren. /
aDaer na so verre quam /dat hi Gheraerts moeder nam / te wivec.
Par ces deux mariages, la maison de Voorn s’ est alliée à un
homme, qui la faisait entrer en bien des calamités. 11 possédait
au moins quatre fils. En donnant à Cathérine un douaire dans
ses fiefs, il a diminué les revenues de ses fils, ce qui ne leur a
pas paru agréable. (v. Mieris 11, pag. 173). Quelque temps après,
le comte étant entré en la possession d’ Isselstein, donna ce
ch%teau, ainsi que Benscoep, à Cathérine, sur les instances de
son mari. Mais ce n’ était pas tout. Déja d’ avance: ahi had
haer ghegeven al / ‘t lant van Woerden dat niet ves smala. /14*)
1’) ]‘ai rencontr~ d o c u m e n t a l e m e n t l e s noms d e 1x1, l e sire d’Arke1. e t W i l l e m d e
Houtshorne, a c c o m p a g n a n t l e c o m t e d a n s s o n voyage d e raga e n A n g l e t e r e . J’en donnerai des détails dans une etude., entitulée: aComte Florent V. prétendant au fief d’ Ecosses
que j’ espère étre e n état d e publier s o u s p e u .
“ d l En 1316 Cathérine a pay% slentenbede. et rherfstbederpour:
*der vrouwen woninghe
van Vorne. ?I Monster. Comme après sa mort les l Landmaten van Vornrr ont payé ces
*bedenc [ H a m a k e r ] , o n p e u t supposcr que cettr m a i s o n l u i s o i t venue comme d o u a i r e d e
son premier mari.
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.
Dans ce pays de Woerden Wolfaert a commencé de batir un
chateau fort dans un endroit, nommé Withp, pour qu’ on ne
pût pas entrer dans le pays. Immédiatement après ont commencé ses querelles avec la ville de Dordrecht, à laquelle il
contestait certain droit de juridiction, concédé a la ville par le
comte Willem 11. Les rixes s’aggravèrent, le peuple commençant
d’avoir peur que Wolfaert veuille amener le comte au dehors du pays
et étant conseillé par a’t kint van Voerne / dat men den Grave hilde
»int lant / anders sijn wi al ghescant. : - : = : IC hoirde zeggen
>ouer (Z voer) waer 1 dat Gheraet van Voerne al openbaer / doe
»ontseide
sinen zweer ] diene te hant sonder keer 1 doet woude
Phebben ghesteken. / Men conde hem cume ontbreken /dat hine
2niet moste ontliuen. / Doch so moste hi hem bliuens.
11 paraît donc que Wolfaert a retenu Gérard par force. Mais
voyant qu’ on avait mis des gardes tout autour, Wolfart voulait.
se sauver pendant la nuit, en compagnie du comte, de sa femme
et de Gérard. Ici Melis Stoke insère un monologue de Wolfaert,
(où il appelle Gérard: Dmijn lieve kintc) tout en affirmant que
celui-ci ~1’ aimait fort peut. Pour obtenir le consentement du
jeune seigneur, il ordonna a »Vrou Catelinen Gheraerts moeder/
adat si van den sonen si behoeder, / diene helt met clener crachtec.
C’ était donc par les liens filiaux seuls qu’ il pouvait obtenir
1’ obéissance du fils. La fuite eut Keu; Wolfaert fit détruire les
ponts derrière lui, mais peu de temps après, lui et ses compagnons furent emprisonnés par le peuple, mais »Gheraet van Vorn
»wert verlost / sonder stade ende sonder tost, / uter vanghenisse
adaer hi in wasx.
Wolfaert et les autres prisonniers furent amenés à Delft. 11
n’ est pas connu si, de sa propre décision, Gerard les y a accompagnés.
Ici le peuple a tué Wolfaert, tandis que sa femme fut
retenue en haut de la maison pour qu’aucun Bquaet knecht an
harec ne ,doen machte dat misdaen warea:.
En 1301 les fils de Wolfart van Borsselen se sont vengés 21
Yc??%.
Pour faire la paix entre les deux partis ennemis, Guy,
évêque d’ Utrecht, Willem, comte de Hollande, et Gérard, burgrave
de Zélande, ont prononcé une sentence le I I mai 1309, par laquelle le plus grand nombre, dans chacun des deux partis, ont
été condamnés à payer des sommes assez importantes. (v. Mieris 11,
11 paraît que c’ est à cette vengeance a Vere que
pag. 83).

,
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Procurator fait allusion (Matthaeus:
Analecta 11, pag. 550). - Melis
Stoke nous informe que Gérard van Voorn a été fait chevalier
en 1303.
M. des Tombe ajoute que Alkemade 205, affirme
que cette installation
a eu lieu en 1307.
Cette affirmation
d’ Alkemade n’ est pas correcte. Le 2 juillet 1303, Gérard n’ est
pas mentionné
come chevalier,
mais la fois suivante que nous
le rencontrons,
c’ est-à-dire,
le I I août 1305, il se trouve parmi
les chevaliers
(v. Mieris II, 32, 48). l;) En 1331, il a accompagné
la comtesse
de Hollande,
rendant visite a Philippa, reine d’ Angleterre, sa fille. Parmi ses compagnons
s’est trouvé aussi Albert,
le fils de Gérard,
lequel Albert fut tué en présence
du père
pendant
des jeux de javelots, comme nous 1’ affirme Willemus
Procurator:
»de Voirne miles pulcher juvenisque, parente
BIpsius astante, ludos hastis pueriles
BTractans
conflictu
perit, implens omnia luctuc.
Se voyant sans descendance
masculine
16) qui pût lui, succéder
dans ses arechte leenen<, Gérard ne tarda pas à se marier pour
la seconde fois. Déjà le 11 Juin 1332 nous trouvons sa seconde
femme Elisabeth,
fille de Dirk, comte de Clèves. On rencontre
Gérard pour la dernière fois en vie dans une charte du 3
1
août
1 3 3 6 .
11 est mort avant le 21 aoÛt 1337 (v. Mieris II, pag. 583,
Muller Reg. Hann. 246). Avec lui expira la ligne masculine
de
la race ainée de la noble famille de Voorn. De sa première
femme, Hadewig van Borsselen,
il avait deux enfants: a) Albert
uan Y~,YZ (voir Tab. VIII), 6) MachteZd vax V o o r n . Mariée IO:
à Dirk Loef van Clèves, lequel confère à sa dite femme des
rentes le 28 mars 1 3 2 3 (v. Mieris 11 300) 2O: à Dirk, sire de Falquemont. Lui et son épouse eurent le droit de succession
dans les
fiefs de Gérard, par la concession
du comte du 3 0 Septembre 1337
(v. Mieris 11, 596).
Machteld est morte en 1372 (des Tombe: Geslacht van Rhenesse,
pag. I 10). Avec elle expira la descendance
fémine
de la branche
aînée des van Voorn. Elle a porté le
sceau suivant : »écu au lion couronné à queue fourchée passée en
sautoir (Falkenburg) parti d’un léopard lionné dans une rose gothiqueo:
IS) On pourra probablement constater plus exactement si Melis Stake a eu raison, en
demandant sur ce sujet des informations peur ce qui concerne une charte du 28 a o í i t 1304
(Muller: Regesta Hann, pag. 11).
‘6) Déja. want la mort de sou fils, GCrard a entrevu la possiblité de se remarier, comme
il résulte d’sne cbarte du 20 Septembre 1319 (v. Mieris 11, 486).
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» . . . ILDIS : DNE : DE : VALKENBORGH : DE : VORNE : .4C : BVRGHGRAVIE :

. .x (Demay : Sceaux de la Flandre No. 1737). L’ an 1357.
Gérard a porté les sceaux suivants:
Z. Sceau ordinaire de 30 m. m. 1299 comme écuyer (Fremery- 327).
E CU au léopard lionné, dans une rosace a six feuilles.
+ S E E L : G E R A R T : S I R E : D E : V O R N E : (Demay, Sceaux de la
Flandre No. 1736).
Voir réproduction No. I I, fait d’ après un
dessin reçu de Lille.
ZZ. Sceau épestre de 7X m. m. comme chevalier 1316. Sur
le bouclier, et deux fois sur la housse, on voit le léopard lionné.
ZEL. .

+ S’ GERARD1 . DOMINI

. DE . VORNE . . . . .

1 ZELANDIE.

(voir reproduction dans: .>Het geslacht v. Renessec par M. des
Tombe).
ZZZ. Contrc-sceau du précédent. Type équestre, montrant un
fauve sur le bouclier et deux fois sur la housse.
s . SECRETVM . G . DNI . DE . VORNE.
(voir réproduction dans 1’ ouvrage précité).
Zu. Secreturn, a p p e n d u a d e s chartes d u 3 I m a i 1 3 3 1 (\oir
reproduction chez Kluit: Hist. crit. NO BI, z) et des années 1333
-1335 (voir reproduction NO 12, faite d’ après le moulage no.
393, des archives à la ville d’ Utrecht). ECU au léopard lionné.
s . SECT . GER : DNI : DE : VORNE CASTELL’SELAD.
Si je comprends bien M. des Tombe, Jacob van Maarland donne
la description suivante des armoires de Gérard:
aDaer stont in een lijoen rampant / van Keelen root, als ‘t ware
een brant /
BAnders was die stilt van gouden.<
Ordinairement on place les émaux d’ une manière toute contraire dans les armoiries des v. Voorn.
Pour le reste je renvoie les lecteurs à 1’ étude de M. des Tombe
sur ,Gérard van Voornea (»De Navorscherx 1904, 9).
Tab. VZZZ, Albert val6 VOOYZ, fils de Gérard, sire d e V o o r n
(voir Tab. VII). Nous le rencontrons pour la première fois dans
une charte du 21 juillet 13 13, par la quelle Gérard et Heylewijf,
sire et dame de Voorn, s’ engagent de diverses façons à cause
du mariage futur de Machteld, joncvrouwe van Berghen op den
Zoom, et de leur fils aîné, quand celui-ci est arrivé en âge. (v.
Mieris 11, 135). Comme les stipulations de 1’ ordonnance avant
le 26 mars 1258 (v. d. Bergh 11, 40) ont défendu aux enfants
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m%les de se marier avant 1’ %ge de 15 ans, Albert n’ avait pas eet
âge le dit 21 juillet 1313. Mais Mr. Ramaer nous affirmant qu’ il
résulte des BGedenkstukkena
par v. d. Bergh, pag. 240, qu’ Albert
s’ est marié en 1313, je dis (en laissant la responsabilité de cette
opinion & ces deux auteurs), que le mari est parvenu plus tard,
dans la même année, à 1’ âge de 15 ans. Donc Albert a dû
naître pendant 1’ année, qui suivit au mariage de ses parents, en
1298. Albert a été élevé en compagnie du comte Willem IV
(v. Mieris 11 pag. 597). Mais comme on rencontre le contrat de
mariage des parents de celui-ci aussi tard qu’ en 1305, il doit y
avoir eu une différence d’ au moins six ans entre ce comte et
Albert van Voorn. Nous rencontrons Albert comme vivant, dans
les chartes du 27, 28 novembre, 15 décembre 1328, 26 décembre
1329 (v. Mieris 11, 471, 472, 475, 495) et 31 mai 1331 (Kluit: Hist.
crit. 11, 11. pag. 1071). Dans les deux dernières chartes, il porte
le tître de >Here van Berghen op den Zooma mais dans aucune,
nous le rencontrons comme chevalier. 11 est mort en Angleterre
en 1331 (voir ci dessus).
Nous avons VU que Procurator 1’ a appelé amilesa:, lequel tître lui a été donné dans deux chartes se
datant après sa mort (v. Mieris 11, 135 [le vidimus], 596). Sa
femme lui a survécu. Si nous connaissions la date correcte l7) du
vìdimus de la charte précitée de 13 I 3 (v. Mieris 11, I 35), nous pourrions, en même temps, constater combien de temps elle était resté
en vie avant ce z I août r 336; auquel on la rencontre déjà décédée.
C’ est donc sur cette charte de 1313 qu’ ont reposé divers droits
de la veuve et de la fille du sire Albert Gerardsz. van Voorn
dans les terres de Voorn, et le comte Willem, ayant fait déposer
la charte originale chez 1’ abbot de Middelburg, en donne une copie
comme garantie à >Machtilden,
vrouwe van Berghen op Zoem en
de joncvrou Johanna behoef, Heren Alebrechts dochter van Voirne. a
Albrecht a laissé avec sa femme la fille précitée, nommée rohanna.
Nous la rencontrons pour la première fois dans le vidimus sans date, duquel j’ ai parlé. Après la mort de sa mère elle
‘7) L e vidimus donne 1 ’ a n n é e d e ‘337, c e qui n e p e u t p a s &tre juste. VU qu’ elle y e s t
mentionnée comme vivante, tandis qu’elle se trouve comme décédée d a n s l a charte d u 21
août 1 3 3 6 . Quoique n’ é t a n t p a s e x p r e s s é m e n t mentionnk d a n s l a d i t e charte. c c
fait résulte du titre de l
joncvrouwe van Berghen op den Zoem., donné ES la fille d’ AIhert, l e quel tìtre elle n’a pas pu p o r t e r facilement awnt Ia m o r t d e l a mère. A u
s u r p l u s il e s t parlé d a n s l e s c h a r t e s d e s hkitiers d e l a jeune fille d e l a p a r t d e sa mk,
m a i s n o n d e c e t t e dernière femme, en propre personne.
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paraît avqir séjourné dans la famille de sa tante, Machteld, dame
de Falquemont, née Voorn. ‘Yb)
Johanna s’ est mariée ?I Jan van Valkenburg; lequel est appelé:
Bfrèrea par Dirk van Valkenburg en van Voorn, le mari de Machteld
(v. Mieris 11 677). Ici Jan et Johanna portent le tître de: >Heer
en de Vrouwe tote Boykinbach ende tot Berghen op ten Zoemc.
Elle est morte en 1349. (M. des Tombe donne comme source:
Ernst Hist. de Limb. V 3 I I.)
Je ne connais que le sceau d’ Albert Gerardsz. van Voorn;
<qu’ on trotive réproduit chez Kluit: Hist. crit. Tab. XVI NO IV 3.
Appendu à un vidimus de 1312, il montre 1’ écu au lion avec
le lambel & trois pendants brochant. Légende:
B+ . S . SECRETI . MEI .8:

Ce sceau étant un contresceau, je suppose qu’ Albert s’est servi
d’ un autre, montrant en meubles et en Iégende sa dignité de sire
de Berghen op den Zoem.
T a b . 1X, Di~f5 v a n Voonz, fils de Hugo, sire de Voorn (voir
Tab. I). On le rencontre documentalement en I 174, en compagnie de Floris van Voorn, son frère aîné (v. d. Bergh 1, 149).
En Dirk, on voit la souche de la famille de Renesse. Avec une
rare clarté et d’ une manière très convaincante, M. des Tombe
nous fait connaître que d’ abord, les v. Renesse se sont appelés
Zerixe, et que plus tard, Costin, de cette famille, a échangé ses
terres de ce même nom, contre d’autres possessions dans la même
ile de Schouwen. D’ après ce que j’ ai dit au Tab. 11; les lecteurs connaissent que Floris, le sire, son frère a possedé aussi
des terres dans cette île. Est-ce qu’ on trouverait bien osée la
supposition que les terres des deux frères, situées 1’ une à côté
de 1’ autre, étaient des biens allodiaux compris dans 1’ héritage
paternel ?
Et peut-on s’étonner que dans ces contrées-ci le comte Florent
111 était .aimé et que c’ était vers le port de Zerixe que son fils
cadet s’ était refugié, quand il était parti de Wassenaer en compagnie de deux jeunes écuyers? Ici habitaient donc des parents
éloignés de la maison de Hollande. Quant à la descendance de
1763 Annotation gos&!~ieure:
P m certaines cwses j e s u i s obligé d e rayer i c i teut I r rexte
défïnitif [concernant les questions, de succession] de man manuscrit, lequel teste wra publié
p o s t é r i e u r e m e n t . J e m e restreins i c i kì renvoyer l e s lrcteurs aux sources suivantes: a] deux
Charles du 30 sept. ‘337 [v. Mieris 11, 596-5981 61 Bart: Tractaat van het Hall. Leenrecht,
p a g . PZ~-PZ~, c ] d e s T o m b e : G e s l a c h t v a n Kenesse p a g . g, 111.
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ce Dirk van Voorn je me permets de recommander aux lecteurs
1’ oeuvre de M. des Tombe: BHet Geslacht van Renesse.a
Tab. X, Hugo vaz Voorn, fils de Hugo, sire de Voorn (voir
Tab. 1.) Ce doit être lui, qu’ on rencontre pour la première fois
en 1168 (voir ce qui est dit au Tab. 111; v. d. Bergh 1, 147). Pour
ce qui concerne la charte suivante, avant 1’ an de 1190 ( v . d.
Bergh 1, 167) c’ est bien lui, puisqu’ on le trouve en compagnie
de Theodericus de Forran, son frère. Hugo a dû être plus jeune
que Theodoricus, ce dernier étant mentionné avant lui dans la
charte.
Ce doit être ce fait qui a amené M. Koen~n, tout en
référant à cette même charte, et en contradiction avec tous les
autres auteurs, A placer ce Dirk comme sire intermédiaire 16)
entre Floris et Hugo pour la période + I 190 environ I 200.
(De Wapenheraut rgo3, 16 Not. 2).
Contre ces vues s’apposent absolument non seulement la charte
No. 170 de v. d. Bergh 1, où l’on voit Hugo comme >domicellus«
à une date entre 1174-1189, mais aussi le No. 29 du supplement
de Fremery.
11 n’ a donc pas paru clair à M. Koenen, que le
Hugo de la charte 167 (v. d. Bergh, 1) ait été 1’ oncle de >Hugo
domicellusa. du document 170 (même source).
Tab. X1, Barthoiomeus
van Voorn, troisième fils connu de
Floris, sire de Voorn (voir Tab. 11). On le rencontre en compagnie de ses deux frères aînés dans des chartes, se datant des
règnes des comtes Florent 111, Dirk VII et Willem 1 (v. d. Bergh
1, 170, ISO, 242, N. 4). Déjà dans une lettre, adressée à M. des
Tombes le rg novembre dernier, j’ai donné sur ce même Bartholomeus ainsi que sur Hugo et Bartholomeus, frères de Naldvic,
les notices suivantes :
BSi j’ ose me servir d’ une phrase si souvent : - : employée
»: xx :, je dirai, que je suis le premier qui donne la supposition
»documentée que les deux frères de Naaldwijc aient été fils de
BBartholomeus van Voorn et ceci par les causes suivantes: 1”. 11s posPsèdent de Heinricus, sire de Voorn, et de Hugo, le frère de celui-ci
pdes biens allodiaux (v. d. Bergh 1, 316) en commun, tandis que
BHenric et Floris van Voorn de 12(2)4 (lesquels je ne peux
1s) Avec ces vues on arriverait aussi oti à raver Dirk van Voorn comme souche des
Renesse OU à croire & dens freres différents. t& deux l é g i t i m e s e t portant l e nam d e
Dirc. Qoe cette dernibe &entualité a pzî aussi se produire (sans que pour cela il y avait
des raisons d ’ y croire pr&isement ici), je serai le dernier ?+ le contester, YU quc je connais
des exemples Cquivalents. e. a. dans la famille de Cl~ves, pendant le XIIIe dècle.
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ppas identifier à deux autres p e r s o n n e s p o s t é r i e u r e s , c o m m e a
pfait 1’ Index du livre des chartes de van den Bergh) ne les
Bpossèdent p a s .
Les Naaldwijc jouissent donc d’ une parente
~plus intime avec le sZre de Voorn.
$20. En 1229 19) 1’ un des Naaldwijc, - au moins - a eu au moins
Celui c i a d û a v o i r p a r conséquent 1 2
Bun f i l s m a j e u r *“).
»ans, au moins, a cette date.
>Né donc, en 1217 au plus tard, il faut que son père (1’ un des
adeux frères) ait été né a une date non postérieure à I 199.
>Eh bien! Vous trouverez Bartholomeus van Voorn cette même
xannée (v. d. Bergh N. 4) : =:: : 3”. Les chartes nous défendent
Bde mettre comme père des deux frères de Naaldwijc: a) Hugo
set 6) Dirc, les burgraves, c) Henric do., d) H u g o , s o u c h e d e
DHeenvliet; 40. 11 serait très naturel, si Bartholomeus van Voorn
Ba appelé son fils ainé du prénom de Hugo (le burgrave et frère
Baîné de Bartholomeus), le cadet de sen propre nom, et : = : = : = :,
>le fils le plus jeune de nom du fils aîné de Dirc le burgrave:
sHenric, le sire postérieur. Mais avec ces vues, je dois naturelleament supposer que la descendance enentuelle de Unarch de
BNadlwijc s’ e s t é t e i n t e a u tours d u XIIB sièclec. (v. Wijn s’ e s t
cru lire dans un vieux manuscrit: Balduinus et non Unarc.)
Je considère donc le titre de »nepotesa.
donné par Henri, le
sire de Voorn, aux deux frères précites de Naldwic comme signifiant : acousinsc
et je conclus en, disant que Bartholomeus van
Voorn a eu les 61s suivants: Hugo, Bartlzolomeus
e t Henric va?t
1s) M. Ramaer (Geogr. Gesch. van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas pag.
141, 151) affirme qu’il faut lire ~249, parceque a!a charte est donnée par Floris de Voogd,
fiere c a d e t d e W i l l e m l e 11, l e q u e l e s t né e n 1229 * e t parce q u e W i l l e m 11. lors d e l a
concession, est nommé comme rei, ce qu’ i l e s t devenu e n 1247. * J e s u i s obligd d e f a i r e
L e n o m d e : ~Florentius f r a t e r
observer aux lecteurs qu’ il faut b i e n r e t e n i r 1 ’ annee 1229.
*domini Wilhelmi Romanorum regis. apparait certainement dans la charte, mais seulement
c o m m e donnant unc attcstatiou
& la charte orifinale. Heinricus. l e sire d e V o o r n , ne
parait p a s a v o i r respecté l a concession donnée par l u i aux m o i n e s d e t e r D o e s , lesquels
ent dû s’adresser A Florent. l e f r è r e d u R o i . lequel frère adresse une’copie d e l a charte
& Bfideli suo d o m i n o Henrico d e Voorne~ e n f i n i s s a n t avec l a sommarion suivante: *Ita
ut . . . . . v o l e n s quatinus e a inviolabiliter observetisr. J e finis e n constatant q u ’ i l ne
résulte p a s d e l a charte q u e l e R o i fût m o r t a ce-moment&.
S i sen fiere n’etait p a s
comment i l aurait p u a v o i r eu quelque
*Voogd%
alors. il s e r a i t d i f f i c i l e d e comprendre,
chose à dire pour ce qui concerne des terres allodiales donndes en plein cadeau, par diff&
renls membres d e l a famille d e V o o r n , aux moines d e t e r D o e s . M a i s d ’ autre p a r t . il
n’ e s t p a s absolument isrjpossible
qu’ a p r è s sa victoire RUX l e s Flamands, Florent a i t &é
muni de quelques charges dans les terres zélandaises de sen frère.
ss) L
a
charte porte: ~libeti wwrnr. L e dernier m o t petit se rêférer à tous l e s trois
personnages prdcédents à savoir e t & H u g o , l e fr&re d u sire d e V o o r n , et aux frkres d e
Naldwic.
’

332

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

L’aîné ne paraît avoir eu que des enfants mineurs en
Naldwìc.
1248 (v. d. Bergh 1, 456) desquels toutefois un fils du même
nom paraît majeur en 1256 (Fremery 130). Donc ce doit être
Bartholomeus van Naldwic qui a eu en 1229 au moins un fik
majeur, duquel j’ ai parlé ici plus haut. Je suppose que deux de
ces fik ont reçu les noms: 6. et H. de Marlant (1230). (Fremery, 65).
Le dernier est certainement identique & Hugo du même nom qu’on
rencontre en 1246 (v. d. Bergh 1, 416); quant au premier on ne
peut que se figurer que son nom complet ait pu être: Barthoiomezcs. Pour une issue des v. Mallant (Maerlant, Mairlant, Maulant)
de part les Naeldwic plaident les trois points suivants: 10. On
ne rencontre pas Bartholomeus vak Naldwic après 1’ an précité,
de 1229. L’année suivante, on rencontre les B. et H. de Marlant,
immédiatement dans le rang après Heinricus de Naeldwyc dans
une concession de fief, faite par Henricus, le sire de Voorn, à
Florens v. d. Woert, pour ce qui touche e. a. cent amorgena
dans les terres mêmes de Naeldwijc. zo. Le sceau de Nìckoiaus,
miles de Mallant, se trouvant & côté d’ une charte de 1285 (v. d.
Bergh 11, 575) est le suivant:
Sceau rond, Archives d’ Oud-Munster à Utrecht. Semé de neuf
billettes au lion; le tout posé sur la poitrine d’ une aigle & de&
têtes, aux ailes éployés. 21)
). . . Nichoìai . De . MaZZ . . . . . . . . .U
(voir réproduction NO 13, faite d’ après une photographie reçue
par l’intermédiaire de M. 1’ archiviste & Utrecht.)
21) Kluif: Hist. crit. p a g . 1072 e t T a b . X V I nous donne l e s informations ultérieures
dans la question de Mallant a) reproduc~ion et description d’un sccau de la commune de
ce n o m . m o n t r a n t l’dcu a l a croix accostée d e 12 oiseaux. 3 (2 : 1 ) cn chaque quartier
avec l a legende: ~SICILLVM : COMMU~ITA’I‘ . . . MARLANDIAe, lesquelles armes
r e s s e m b l e n t B celles d e S i m o n , sire d e Haerlem d e 1271 ( F r e m e r y N o . 158) e t d e Guillaume d e Harlem d e 1zg8. ( D e m a y , sceaux d e l a Flandrr N o . 1020) 4 ) un contresccau
do
précédent, montrant 1’ écu au lion avec la Itgende: *CLAVIS.
SICILLI DE MARLANDIA.:
L)
un ‘SCCIIU
o r d i n a i r e d e Gcrart van Mariant d e 1331. avec description s u i v a n t e : 8 L e o
c u m t r a b e i n d e x t r a m descendentee.
Une réproducrion f u t u r e q u e M. v. Someren m’a
garanti devoir accompagner cette étude, neus feront conneitre s i e n réalit6 il eriste d a n s
le dernier sceau des billettes accompagnant le Iion.
S i ce n’est p a s l e cas, c e s m e u b l e s
d a n s l e sceau d e S i c h o l a s , c h e v a l i e r d e M a l l a n t , d o i v e n t &re une b r i s u r e personnelle,
a p p o s é e p a r c c sire d a n s l e s armes pleines d e sa famille. lesquelles o n t diff&r6 e n 6maux
d e s armoiries d e N a e l d w i c . M a i s , s i l e s billetles y existent e n réalité neus avons i c i . a
~61.4 d e s armes d e Tol1 e t d e Renesse. encore UT b e l exemple d e 1’ emploi d e s billettes
par toute une b r a n c h e cadette d’une famille. Quant au filet, dans -le sceau de Gerard
v a n M a r l a n t . i l d o i t dtre c o n s i d é r é comme une bricwe ulrérieure. (Annolalion postCrirurc:
La p h o t o g r a p h i e , p a r a i s s a n t f a i t e p a r un a m a t e u r . r s t t r o p faib!e peur q u ’ o n p u i s s e se
fermer uoe opinion quelconque.
Elle s’ adapte aucunemrnt à ê t r e reproduite).
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Voici donc des armoiries qui ont tout 1’ air d’ appartenir A une
branche cadette. Mais comme la famille de Mallant apparait déja
en 1230, ce ne sont plus guère que les trois familles hollandaises
suivantes qui, a cette époque lointaine, peuvent être supposées
avoir porté le lion seul: Hollande, Naldwic, Heemskerk. 3”. Enfin
Jacob, rde coster van Maerlanta. appelle le sire de Voorn: Bnevec.
En étudiant attentivement les chartes de 1206, 1220 et 1229,
on est éclairié en divers points sur des questions géographiques.
Le Bdominium<
du sire de Voorn s’ était trouvé submergé. Spécialement le AWzXieZant
avait été inondé et, a travers de cette
terre, 1’ eau était entrée pendant six ans dans HelZevaet, Cot/zsotiwe
et Rocliange. Veuillez ne pas oublier que de ces dernières terres
M. Ramaer place (avec raison sans doute) la première a 1’ est et
les deux autres .a 1’ ouest d’ un détroit de mer, nommé Gote, qui
n’ apparaìt documentalement qu’ en 1373. Et disons premièrement:
Middelant ne peut pas être un île, - car, si un tel pays est inondé
ou s’ il est muni de fossés, à quoi mal ou bon pour d’ autres
terres! Ici il n’ y a qu’ une seule possibilité a savoir que Middelant était situé précisément a 1’ endroit où 1’ on rencontre 1’ eau
de Gote sur la carte de M. Ramaer. Ceci dit, on compendra que
les terres en question ne soient pas mentionnées comme des biens
appartenant à 1’ abbaye de ter Does dans une charte de 1283
(v. d. Bergh 11, 475). L’ eau est venue et a inondé tout le Middelant, malgré les efforts des moines. Nous nous trouvons donc
dans les terres de ce nom en présence de terres avoisant à celles
d e Mariant. Dans la dite charte de 1220, il est dit, au surplus,
que par un accord commun, ceux qui avaient possedé des biens
en Middelant, recevraient en revanche des biens a HeLlevoet, laquelle terre je rencontre avoisinante a Heenvliet dans la carte de
M. Ramaer. Et dans toutes ces questions, nous rencontrons les
Naldwic comme parents des Voorn et comme possédant des droits
à côté d’ eux.
Quant a Ostlioec (ou Hosthoec) nous recevons bien une de
scription détaillée de ses frontières, mais si nous ne voulons pas
i d e n t i f i e r : Sutlimbere OU Monemara avec Sonnemaere,
e t ValSebr&ge avec un pont a travers de Vlakke, nous nous trouvons en
présence de noms absolument inconnus a présent. Mais comme
il ne résulte pas de la charte de 1220 que les terres de Osthoc
gagneraient par 1’ assainissement de Middelant, il n’ y a rien qui
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s’ oppose directement à la supposition de M. Ramaer que ces
terres, identiques à l’une des aappendicesc
mentionnées dans la
charte de 1206, aient été une île au sud de Westforne, quoique
d’ autre part il n’ y a rien non plus qui plaide pour cette théorie.
Mais si je pense au son vrai du nòm: Oesthoec, et si je me
demande: quel a été le coin oriental des terres de Voorn de ce
temps, je dois répondre: Heenvliet.
Si déjà, à cette époque un bras de mer (existant dans la carte
de M. Ramaer), a séparé la dernière place et Hellevoet, je ne
vois rien qui rende une telle supposition impossible. Au contraire, je la trouverais assez naturelle, VU que Hugo van Voorne,
qui a reçu Heenvliet notoirement de Dirk, le sire, son père, apparaît dans cette charte de 1229. donnée par le frère du même
Hugo. En outre, déjà Hugo, le sire, a possedé près d’ Appenbroec
des terres avoisinant à Heenvliet.
.Enfin, pour ce qui concerne les terres de Somedant, desquelles
Dirk, le sire, donne une partie aux moines de ter Does en 1220
-1226; il en résulte qu’ une place du nom Bomene y était située.
Dans ce temps-là, ces deux îles paraissent n’ avoir été qu’ une
seule. Parmi les témoins de 1’ autre charte de 1220 nous rencontrons un certain Costin de Somerlant, qui porte ce prénom
si usité par des seigneurs à Schouwen, situé tout pres de Somerlant.
En parlant de familles portant d’ autres noms et tirant leur
origine de par les Voorn, je dois, - mais avec la plus grande
réserve, - parler de la famille de Velsen VU que Gérard le traitre
de ce nom a porté un. lion dans ses armes. Comme place ce
nom est ancien. En I 156, apparait un homme dans la phrase
suivante : j terra Wilhelmo de Velsen et domus .Walterox (de
Egmond ?). A propos de ce nom de Velsen nous nous heurterons
certainement aux mêmes difficultés que nous rencontrerions, si
nous étudions 1’ histoire ancienne de la famille d’ Egmond. 11 se
pourrait bien qu’ un dossier, se trouvant par hasard, dans les
archives du Vatican, pour ce qui concerne un mariage de Gérard
de VeLren, puisse nous donner des informations importantes sur
s a famille.
En tout cas, nous apprenons par 1’ en-tête d’ une
charte de 1285 (Fremery 233) e. a. que le père de Gérard s’ est
appelé Aaibrecht van Velsen. “‘2) On ne rencontre pas ce dernier
=) Pour ce qui concern= l e prénom d e G é r a r d qu’on recontre chez deux m e m b r e s d e s
mêmes f a m i l l e s , Vcls~n (pour 1’ â g e avancé duquel lors d e 1 ’ assassinat
du comte Florent.
je n’ai p a s rencontrci
de preuves) a été en tout cas p l u s â g é que V o o r n . M a i s ceci
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comme sire, et les biens, se trouvant sous sa juridiction, paraissent avoir été situés à La?zghevdde (v. d. Bergh 11, 77, 95) tandis
que Fieijnvicus de ce nom a eu un sofficiuma près de la terre
de Symon de Teiling situé entre Waa’&zxvene
et PolZen (d.0 d.0,
Nous rencontrons donc deux prénoms identiques à ceux
191).
de la maison de Voorn. “““)
Tab. X11, Flarerztius
et Henricus de Vort-en. Mentionnés déjà
dans une charte du 28 février 1204 (?) (v. d. Bergh 1, 242. L’ inventaire de Bruges donne I mars 12 14), ils ne peuvent pas être fils
de Dirk, sire de Voorne. Sans rien affirmer, je ne vois rien non
plus qui s’ oppose a supposer qu’ ils aient été enfants de Hugo
van Voorn (Tab. X).
Tab. X111, Hugo de VOOY~, sim de Heenvlz’et, fils cadet de Dirk,
le burgrave (voir Tab. IV). Dans une charte de 1229, (v. d.
Bergh 1, 316) BHeinricus,
Zelandie castellanus et dominus de
,Vorne et Hugo, frater suusa: donnent, en compagnie des deux
frères de Naldwic, e. a. des biens en Zeelande à 1’ abbaye de ter
Does.
Déjà par Dirc, son père, Hugo avait recu les terres de
Heenvliet. Comme celui-là est mort avant le 6 Décembre 1230,
Hugo a dû être né avant la même date de 1’ année de 12 18.
Sans cela il n’ avait pas été majeur. Et comme Heinrick, son
frère précité, est en état de certifier une charte de 1220, comme
uprimogenitusa de son père, cette expression fait paraître aussi
qu’ encore un fils, au moins, a dû exister déja, à cette’date.
On rencontre également le même Hugo dans des chartes suivantes ultérieures: 1) Le 6 décembre 1230, comme témoin dans
une charte donnée par Heinrick, son frère (L’ index du supplément de Fremery W. 65 1’ appelle erronément: sire de Voorn);
z) En janvier 1250, comme Pdominusa,
dans une charte, où l’onrencontre aussi ses trois frères Heynricus, Theodericus et Albertus.
3) Le 2 janvier 1254 (v. d. Bergh 1, 588) Henricus, sire de Voorn,
donne à Bdomino Hugoni, dilecto fratri nostro totam terram de
>HeenvZite
cum dominio, officio et bannis supeiioribus et infén’empêche pas qu’en faisant baptiser sen fils ainé, Albert, le sire de Voorn, a pu considérer comme une occasion heureuse 1’ identité des noms du beaupère et du fils d’ Albert
Yan Velsen.
%] Par certaines causes j e s u i s ohligé a rayer cc que j’ ai écrit dans le manuscrit sur
l’issue de la famille van Velsen [avec le lion] de par un certain Hugo van Naeldwijc.
Je compte écrire sur ceci une étude speciale. Observez, s. v. p., d u r e s t e c c qui a été
déja &rit sur ceci par Y, Wijn [Huisz. Leven 1, I pag. 116-x23] et Frederiks [Fruin’s
Bijdragen ItI, 3).
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arioribus jure heriditario,
sicut a dilecto patre nostro bone memorie,
Bquondam
domino
de Voirne domino
Theoderico receperat.a
Par cette phrase, nous apprenons
qu’ ordinairement
on a fait
erreur en croyant
que le don en question ne s’ est fait queu
lors de la dernière année.
Dans cette charte, il n’ y qu’ une
seule chose qui paraît neuve, c’ est la concession
en fief de:
Btriginta marcas de petitione
en Walacriaa
au même frère Hugo
par son frère le sire de Voorn. 4) Le 12 mars 1258, il certifie
comme : pnobilis vir Hugo, miles, dictus de Vorne et dominus in
aHeynvliet,t un don de quelques dîmes dans la-dite place, qu’ il
avait fait avec le consentement de yz&&, sa femme, actuellement décédée. (Fremery, supplément
No. 133. Ici encore, même
faute dans 1’ index). Les auteurs donnent a cette femme le nom
de fille de: van Heeze. 5) Le 2g avril 1 2 6 7 (v. d. Bergh 11, I 56)
Albert, sire de Voorn, en donnant
un fief, mentionné
parmi les
témoins e.a. : aheren Huygen,
mijn ooma.
6) Enfin le IO août
1 2 7 1 (Fremery : Supplément, I 58, pag 107 - non mentionné
dans
1’ Index) Hugo van Voorn, sire de Heenvliet, en compagnie
de
trois autres membres de sa famille, promet la paix à la ville de
Cologne. 11 est mort avant le 25 juin 1277, (v. d. Bergh 11, 336).
Sceaz~ rond de 80 mm. Type équestre. L’ antique modèle du
sceau démontre que la fabrication de la matrice a dû se faire à
une époque assez reculée & compter de la date que porte la charte.
Ce fait est une preuve de la vieillesse à laquelle était parvenu le
premier sire de Heenvliet.
Le bouclier porte le léopard.
Sans doute,
les émaux ont été d’ autres que ceux de 1’ écu du sire de Voorn
BS’ : D(o) . . . . . . HUGONIS DE VORENNEa.
Cette légende ainsi que les chartes, nous donnent la preuve que
le-dit Hugo n’ a jamais employé
le mot: DHeenvlietc
commè
nom de famille.
1271 - Archives ’ de Cologne
NO. 366. Moulage
(voir réproduction
No. 6).
Un autre sceau du même sire est peut-être dessin& par Buchell
fol. 261 (Fremery 133).
11 a laissé les fils suivants: a) Diederic van Voorn, chevalier, sire de
Heenvliet, qu’ on rencontre pour la première fois dans la charte
précitée de 1277. Pour ce qui concerne
lui, son frère et la descendance,
je renvoie les lecteurs a 1’ étude de M. des Tom&e sur les
v. Heenvliet. b/ Hugho Vornekine, sire postérieur
de Heenvliet.
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En parlant du pémier sire de Heenvliet, nous devons nous
occuper aussi d’ un nom CoudeRe~Re,
V U que Rasm
de cette
famille est appel& frère de Diederic van Voorn, sire de Heenvliet,
précité et V U que Justine, burgravin de Leide, et fille du sire
Hugho de Gouwer van Coudekerke, a compté Hugo van Voorn,
premier sire de Heenvliet, comme son grand pére (v. Mieris 11680).
Dans cette question difficile, vous devez noter que le nom de
Coudekerk est port& par une série de personnes différentes aux
XIIIIIIC et XIVlrle siècles. Mais il ne faut pas croire qu’ elles aient
appartenu toutes à la meme famille. Que les lecteurs se rappellent qu’il a existé en Hollande trois places du même nom qui toutes
ont pû donner leur nom à des races différentes. L’ une située près de
Leide, et résidence des v. Poelgeest, a, en tout cas, eté l’ambacht
de la vrouwe van Coudekerk, fille de Dirk, le sire de Brederode
(v. Mieris 11, pag. 318, Muller Reg. Hann. pag. 75 e. a.); la seconde,
située dans 1’ île de Schouwen, tenait entre ses frontières e. a.
des biens de la famille Renesse (des Tombe: Geslacht v. Renesse
pag. 63 et annexe B ; v. Mieris 11, pag. 133 ; v. d. Bergh : MiddelNederl. Geographie pag. 245); la troisième en Walcheren place de
résidence de personnages apparent& à Hugo, le sire de Heenvliet.
LVY. des To&r place Hugho de Gouwer précité comme fils de Rasse
de Coudekerke et N. fille de Hugo van Voorn, sire de Heenvliet,
lequel mariage 1’ auteur croit résulter de la charté précitée du
25 juin 1277. Je dois donc en donner un extrait: »IC Diederic
pvan V o r n e , riddre, heere van Heenvliet : = : gheseghelt met
»: = : des graven seghel van Hollant ende metten ons selves,
pende met mins her Rasen van Coudekerke mijns broeder ende
»met Arnout van Coudekerke ende met Hughen mins broeder<.
Je ne vois pas parlé ici de ce prétendu mariage. Si en réalité
il avait eu lieu, je ne vois pas pourquoi le sire de Heenvliet
n’ aurait pas appelé ici le Rasen son : >Zwager«.
Ceci dit, je dois ajouter que dans une réponse que le même
auteur m’ a fait l’honneur de m’ adresser sur cette question, il
a f f i r m e q u e souvent l e m o t Bbroeder« r e m p l a c e l e t i t r e d e :
»Zwagers.
Certainement je serai le dernier à contester un tel
fait, moi qui ai eu 1’ habitude de m’ occuper de titres de parents
plus OU moins corrects dans les chartes sur les Brederode.
Pour ma part j’ avais reçu un dessin rapide, fait par M. Steinmet?,
‘9’3
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d’un sceau ovale de Justine de Leide, la fille de Hugo de Gouwer,
où je voyais des armes identiques à celles de la Zélande actuelle.
Toutefois un dessin postérieur, r e ç u des archives de la Haye,
montre bien les trois ondes, mais en chef: le lion issant manque
et est remplacé par cinq lignes verticales. (Awzot~~tio~~ postérìeure:
>Ces 5 lignes forment ensemble un lambel. Voir mon étude: la
race du sire H u g o d e Gouwer v a n Coudekerkee). T o u t e ressemblance avec les armoiries d’ une branche de Voorn, manque. Ei
même temps, par les archives de la Haye, la description slivante
a été donnée du sceau ovale en cire blanche d’ AYBOU~ van CozdeKerke, a p p e n d u & la charte précitée de 1277: »Het schild >is zoo
aonduidelijk, dat men de figuur moeielijk kan onderscheiden, die
aechter een leeuw schijnt voor te stellen. Van het randschrift is
~nog sichtbaar

:

aS + ARNOLD1 D . . . . . . Ee;.
Comme les lecteurs 1’ ont VU , Arnold n’ est pas mentionné
comme frfre de Dirk van Voorn, dans la-dite charte, mais il y
e s t placé entre deux frères de ‘celui-ci, et il paraît se servir du
lion dans son sceau, tandis que Justine ne 1’ emploie pas. Tout
ceci a augmenté les difficultés, et à présent je ne puis rien affirmer sur 1’ origine de Hugo de Gouwer van Coudekerke, mais, en
teut cas, il était trop agé pour pouvoir être le fils de Willem heer
Dircsz. van Teilingen. Du reste, contre une telle supposition, les
armoiries de Justine s’ opposent.
Tab.’ XIV, Dirk van Voorn, fils de Dirk, le sire de Voorn
(voir Tab. IV). On le rencontre le 5 Avril 1246 comme : adomin u s Th.<, frère d’ Henri, sire d e voorn (v. d. Bergh 1, 417); en
e t recevant le titre
janvier x250 comme: jdominus Theodoricus<c
de frère par le meme sire de Voorn (de do 501) ; ainsi nommé
le 22 mars 1258 (do dJ 11, 39) le 2g avril 1267 scellant comme
oncle d’ Albert, sire de Voorn, une charte donnée par lui; et
enfin 2s) le 10 aoiìt 1271, scellant une charte, en compagnie de
Hugo van Voorn, sire de Heenvliet, son frère. 11 a dû Iaisser un
fils portant le nom de Bertelmees, qu’ on rencontre en I 330 comme:
W) Nous rencontrons dans une charte du q février la89 (Fremery, SuppMment 255) un
certain D i e d e r i c v a n Voorne, c o m m e vassal du jeune Gérard heer Albertz.
van V o o r n .
11 ne porte p a s l e titre d e : sire. e t par oonséquent ne p e u t etre idatique n i a D i r k
( T a b . XIV) n i & sire D i r k v a n H e e n v l i e t . C e c i a été c l a i r pour v. d . B e r g h , qui d a n s
1’Index de sen o o r k o n d e n b o e k , l e place tent s é p a r é m e n t . [Changez toutefois No. 639
e n 6891.
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aheer Dirksz. van Voorne, et donnant un fief dans le petit Oosterland van Oostvoorne.
Les lecteurs connaissent par ce qui précède, que le sire
Dirk a dû posséder des bien communs avec ses frères, avec
le sire de Brederode, son beau-frère, et avec le sire à Naeldwic,
son cousin.
1271 Sceau r o n d d e 55 m.m. L’ écu porte le léopard lionné
au filet en bande brochant sur le tout.
af S’ . . . . . IC1 : MILITIS . DE V0RREN.c
(Fremery, supplément No. 158; archives de Cologne No. 366.
Voir reproduction No. 8, faite d’ après un moulage, reçu de
Cologne).
Tab. XV, Albert van YOOP~Z, fils de Dirk, le sire de Voorn (voir
Tab. IV). On le rencontre aussi comme >dominusa dans les trois
premières chartes, mentionnées plus haut a u dessous du nom de
Dirk, son frère. Ce qui y’. est dit sur des biens communs pourra
être mentionné sur son compte également.
T a b . XVI, Fhris v a n VQOYZ, fils d e H e n r i k , sire d e V o o r n
(voir Tab. V). Le I m.ai 1261 Albert, sire de Voorn, résigne,
avec le consentement de Florencius, son frère, tous les biens
tant féodaux qu’ héréditaires dans les mains du sire H u g h o d e
Naeldwijc (v. d. Bergh 11, 72).
Et, le 1 7 août 1271, Floris van Voorn, appose son sceau a
côté de celui d’ Albert précité, sur une charte, actuellement aux
archives de Cologne. Ce sceaq existant encore, montre 1’ écu
au Iéopard lionné.
»+ S’ . FLORENCII . DE . V0RNE.a
(Fremery, Supplément, I 58 ; a r c h i v e s d e C o l o g n e N o . 3 6 6 ;
voir reproduction No. 7, faite d’ après un moulage reçu de
Cologne).
Tab. XVII, Henric v a n Voorn, fils cadet d’ Albert, sire d e
Voorn (Tab. VI). On le rencontre en 13 Ig (v. Mieris 11, 206).
Mort avant le 5 Novembre 1 3 3 0 et appelé »heer« (do. dn. $05)
il a eu, de par sa mère, des prétentions envers le comte de Gelre.
Tab. XVIJI, Albec& van Voorn. Dans ses registres de Renesse
M. des Tombe place celui-ci comme fils d’ Albert, (Tab. VI) et
vivant en 1330. (L’auteur a des doutes dans: PGerard de Voorn(.)
Si j’ ajoute que nous rencontrons 10. Ancelin van Voorn en

340

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

1284 (Fremery 22X) 20. sire Zweder van Voorn, scolaster ten Dom,
e t »Claes d e n Castard« neveu de Gérard, sire de Voorn en 1334,
j’ aurai fait mon mieux pour donner aux lecteurs une description
de 1’ histoire de la race ainée des van Voorn 24).
S t o c k h o l m , l e I 2 a v r i l 1905.

No. 1.
Hugo, sire de Voorn 1203. (Poule de Hrnxelles
No. 21749).

N,o. 2.
Dirk, sire de Voorn, 1226.
(Dessin fait aux archives de Lille

2’) D a n s s o n Bhet o u d e Trecht := :r ]hr. J . J . D e G e e r van Oudegein park du.Huis t e
Voorn [Wport]., situé dans le coin occidental entre de Marne et Oude Rijn, et mentionné
dans les archives d’ Oudmunster d’ Ctrecht de la far,on suivante: = Juxta Marne juxta domum
domini d e Vornr.r M. Muller Fzn. m’ a rt’pondu
dans une lettre No. 273 du 4 juillet ‘907
q u e n ’ a y a n t p a s pu retrouver l a charte, e t aprks que M . d e G e e r a consulté e n win s e s
vieilles annotations pour avoir l a d a t e d e cette charte, il est ohligC d e se restreindre 3 l a
communication que les ruines de la maison en question qui c’appelle nhet huis te Voorn*
se trouvent encore a une heure d e c e t t e ville a u b o r d do V i e u x R h i n .
, ”
Chez Lacomblet o n rencontre plusieurs personnes d u n o m : avordenr. J e ne vois p a s
d e causes k l e s mentionner i c i .
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No. 3. Contresceau du No. 2.
Dirk, sire de Voorn, 1226.
(Dessin, fait aux archives de Lille).

NO 5.
Contresceau du No. 4.
Henrik, sire de Voorn 1256.
(Dessin, fait aux archives de Lille)
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No. 4.
Henrik, sire de Voorn, 1256.
(Dessin, fait aux arrhives de Lille).

No. 6.
Hugo van Voorn, sire de Heenvliet, 1211.
(Moule reçu des arcbives de Cologne).
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No. 8.
Dirk van Voorn 1271.
(Moule reçu des arcbives de Cologne).

No. 10.

No. 9.
Albert, sire de Voorn, 1271.
(Mo& reçu des Archives de Cologne).

Contresceau du NO . 9.
Albert, sire de Voorn,
1271.
(Meute reçu des
Archives de Cologne).
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No. 12.
(Gérard, sire de Voorn, 1335.
Moule d’ Utrecht No. 393).

No. 14.
Willem van Heenvliet, 1433.
(Moule No. 18460. reçu des
archives de Bruxelles).
No. 13.
Nicolas de Mallant, 1285.
( P h o t o g r a p h i e Wilh. G. Baer k
Utrecht, récue par 1’ intermédiaire
des archives d’ Etst de cette ville)
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Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam (Amersfoort).

de

DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
( Vooytxetti?zg

v a n Nav. LXII, ,218).

Bij acte d.d. 29 Nov. 1666, gepasseerd vóór notaris G. van
Bijlevelt te Utrecht, machtigden de >Ed. Heer Nicolaes Hamel,
eerste Borgemeester deser Stadtc, als eigenaar van r/6 in >seeckere
huyss, meltery ende Brouwerye staende binnen Fredrichstadt in
Holsteync en de »Ed. Heere Jacob van Dam, Procureur Generaal
in den voors. Hovea a) (van Utrecht), tevens als gemachtigde
van zijn broeders en zusters, Bkinderen ende Erfgenaemen van de
Heere Peter van Dam in syn leven medicine Doctor, mede eygenaers van een sesde part in de voors. helfte, waarvan de wederhelfte competeert den Heere Harmen van Ruytenbeeck, Borgem e e s t e r i n F r e d r i c k s t a d t “j c u m sociisc ,N. Cock, Praedicant
van de Remonstrante Gemeente van de gemelte Fredrickstadt,
die mede gemachtichde was van den Ed. Heere Willem van Dam,
out Borgemeester der Stadt Amersfoort, voor een vierde part
ende vande Jofferen Maria de Goyer, wed. wijlen den Heer
Jacob Temminck. Richards ende Margareta de Goyera, mede als
gemachtigden van den Heer Thomas Cletser, raad te Amersfoort,
weduwnaar van Juffrouw Catharina de Goyer en voor Sr. Peter
Beek, koopman te Amsterdam als man en voogd van Juffrouw
Wendelina de Goyer, en voor den Heer Huybrecht de Wyse,
als man en voogd van Juffrouw Gerbrecht van Outerff, neffens
Juffrouw Maria van Outerff, gezamenlijke erfgenamen van den
Ed. Heer Peter de Goyer, in zijn leven burgemeester van Amersfoort c), gezamenlijke eigenaars van l/G part in de bedoelde helft
van het huis, enz. te Frederikstad, om die helft in het openbaar
te transporteeren, de kooppenningen te ontvangen, enz. »ende
s o o wel1 off den Heere Borgemeester Ruytenbeeck syn helfte
mede soude willen vercopen of nieta. 8) Blijkens het voorgaande,
a) Deze Mr. Jacob van Dam (major) was een zoon van Dr. Pieter van Dam.
6) Waarschijnlijk uit Amersfoort aflamstig.
Vergelijk blz. 54.
c) De lotgenoot van Mr. W. v. ID. in 1629.
Ook had hij gelijktijdig met dezen te
rikstad vertoefd. Zie blz. 262 van Navorscher rgrz.

Frede-
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bezat Mr. W. v. D. ‘/& in de helft of lis van de bewuste brouwerij
c. a. Dit bezit dagtee’kende blijkbaar nog uit den tijd, toen beide
broeders te Frederikstad woonachtig waren. Wellicht hebben zij
zich daar tijdelijk met het bierbrouwersbedrijf onledig gehouden.
Den 27”ll Sept. 1675 0. S. verschenen >juffrouw Digna van Dam,
wed. wijlen de Heer ende Mr. Nicolaas van Leuwen, 0) een medeerfgename van d’ Hr ende Mr. Willem van Dam haer vader sa.
in syn E. leven Borgemeester deser s t a d t ende trecht t o t d e
naebesschreven goederen by scheydinge tusschen de Erfgenamen
vande gemelde Hl: van Dam sa. betomen hebbende en juffrouw
Ghysberta van Oosterhoff, wed. wijlen Sr Elbert Graft, eenige
erfgenaam van den Heer Simon van Oosterhoff, haar broeder
zaliger, v6ór notaris Anthonis van Brinckesteyn te Amersfoort.
Zij hadden in hare respective qualiteiten verschillende perceeien
land gemeen, die zij thans wilden verdeelen. Door het lot vielen
aan de dochter van Mr. W. v. D. ten deel ‘1, in de landen aan
den Emmikhuizerberg en l/j part in het Kerkeveen. van welke
landerijen Digna van Dam reeds 11, part bezat. Juffrouw Graft
ontving voor haar deel de helft in het huis en de landerijen de
in de Yolrehaer en in 1 1 dammaten pbroeckjensc, waarvan zij de
wederhelft reeds bezat. Digna van Dam moest aan juffrouw Graft
daarvoor IOO zilveren ducatons uitbetalen *).
Den I~IJ Augustus 1677 transporteerden Digna van Dam, wed:
Nicolaes van Leeuwen, ook als gemachtigde van Mr. François van
Bergen, raad in het hof provinciaal van Utrecht, als getrouwd
hebbende Maria Elisabeth van Dam /), E. L. te zamen erfgenamen
van Mr. Willem van Dam, in leven oud-Burgemeester, aan Ds.
Petrus Walscher van de Remonstrantsche Gemeente te Amersfoort
een huis, hof en hofstede, gelegen aan den Cingel bij de Latijnsche
school, strekkende van den Cingel tot aan den wal toe, alsmede
z kleine huisjes, staande achter de vorige in de Kerkstraat ‘9).
Het eerstbedoelde huis moet gestaan hebben aan den Singel nabij
het Spui; voor ioover mij bekend, is het niet door Mr. W. v. D.
bewoond geweest.
Voorts heeft Mr. W. v. D. bezeten udrie dammaten landts ende
omtrent anderhalff margen plachoels«, annex aan de hofstede van
n) Zie de noot op blz. 214.
6) Maria Elisabeth van Dam, een dochter van Mr. W. v. D., trouwde te Amersfoort 18 Oct.
1664 0 . S . m e t M r . François v a n B e r g e n , l a t e r r a a d - o r d i n a r i s i n h e t H o f d e r p r o v i n c i e
Utrecht.
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Isselt en gelegen binnen den gerechte van Isselt, welke stukken
land hij aan zijn neef Jacob van Dam Q) heeft overgedaan37).
Ook heeft Mr. W. v. D. te Amersfoort bezeten aeen huysinge
cum annexis, staende naast den Doele en voor een gedeelte annex
den Doelea b), want in een rekening van een deurwaarder, uit
kracht van een commissie uit de Regeering van A. d.d. 26 Mei
1629, wordt onder de eigenaars van huizingen, gequotiseerd wegens
het maken van den Singel tusschen den Stads Doelen en de Varkenmarkt genoemd (vermoedelijk voor een perceel naast den
Doelen); PMr. Willem van Dam, oud-burgemeester, voor 13’/? roede
gequotiseerd met ‘f 63- g.-a 43). Na den dood van Mr. W. v. D.
is dit huis overgegaan op zijn zoon, IMr. Pieter van Dam, want bij
res. dd. 20 Maart 1693 besloot de vroedschap het te koopen van den
Hr. van Dam, terwijl de tot dien koop gecommitteerden den 27”” d.a.v.
in de vroedschap rapport uitbrachten en mededeelden, dat men
het bewuste huis van den Heere van Dam op approbatie van
den Raad gekocht had voor f Igoo. De koop werd goedgekeurd,
terwijl de kooppenningen voor de helft op I Mei d.a.v., voor de
andere helft met Allerheiligen d.a.v. zouden worden voldaan 3s).
Het huis is Mr. W. v. D. vermoedelijk aangekomen na den dood
van zijn schoonvader, Dr. Jacobus Poeyt, die het complex gekocht
had en het tot goede woningen had laten inrichtenc).
Eindelijk bezat Mr. W. v. D. nog een graf in de Middelkerk,
zijnde het middenste gedeelte van de St. Joriskerk te Amersfoort.
Daaromtrent vindt men opgeteekend: Y 14” Beun. Dat eerste
(n.1. graf) Willem van Dam Petersz, cum suis de verhoogingh betaeld (geen datum ingevuld), de verhoogingh betaalt 1716, de verhoogingh betaalt 1732~. Daarna werd de verhooging om de 10
jaar betaald, het laatst op IG April 1792. Bij 1793 s t a a t d a n :
sbij donatie inter vivos gekomen op den Heer Burgemeester Willem Methorst en daarvan het klein transport betaald den 28”” Nov.
1793 3g). Dit graf is blijkbaar lang in de familie gebleven en is
hoogstwaarschijnlijk de begraafkelder, gelegen in de St. Joriskerk
te Amersfoort, welke genoemd wordt in de boedelscheiding van
zijn achterkleinzoon, Mr; W. v. D., Heer v. Pijlsweerd 40).
Zooals uit het voorgaande blijkt, woonde Mr. W. v. D., na te
a) Jacob Y. D., zoon van Willem v. D., een oudere broeder yan Mr. W. V. D’s vader Peter.
6) Hieruit volgt, dat dit huis moet gestaan hebben niet ver van het tegenwoordige stadhuis, op den Westsingel.
c ) Z i e bladz. 349.
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Leiden gestudeerd te hebben, aanvankelijk te Amersfoort, waar
d e n 8en Oct. 1621 zijn oudste zoon geboren werd. Vermoedelijk
week hij in 1622 uit naar Frederikstad in Holstein, waar wij hem
althans g Sept. 1623 aantreffen. In Jan. 1626 was hij weer te
Amersfoort terug, waar hij schepen werd, en er wonen bleef, tot
hij omstreeks IO Aug. 1629 te Utrecht gevangen werd gezet. Of
hij na zijn vonnis van 25 Sept. 1629 0. S. inderdaad buiten
‘s lands vertoefd heeft, is mij niet bekend.
Na zijn verkregen plandtwinnigea, den 9’” Maart 1630, vestigde
hij zich te Utrecht, waar hij nog 12 Maart 1632 woonde in Oude
Munsters Trans aan de Zuidzijde. In Jan. 1634 is hij weer te
Amersfoort terug, waar hij toen schepen werd en er bleef wonen,
tot hij in 1672 of 1673 voor de Franschen naar Leiden vluchtte,
waar hij in laatstgenoemd jaar overleed. In 1640 woonde hij
in de Nieuwstraat en was toen ais oud-burgemeester mede
aangewezen om op 7 Nov. Prins Frederik Hendrik namens de
stad te ontvangen bij diens verblijf te Amersfoort in dat jaar
op zijn doorreis naar Groningen. 41) In 1648, 1650 en 1654 betaalde de BBorgermeester van Dam, wonende Cyngela:
‘f 12.-,
f 12.- en f 8.- huisgeld te Amersfoort, onderscheidenlijk betaald 6 Mei 1650, 3 Mrt. 1652 en zg Nov. 1656. 40) Blijkens de
volgorde, waarin de huizen genoemd worden, was het ‘t tweede
huis van de Heerestraat, en dus ‘t perceel, dat Mr. W. v. D.
in 1643 had gekocht. 0)
De knndterk&ng van Mr. Willem van Dam komt voor onder
zijne genoemde testamenten van 1627 en 1630, in margine van
de genoemde transport-acten van Amersfoort, d.d. 8 Aug. 1615,
27 Sept. 1620 en Ig Aug. 1624. Voorts tal van malen in het
archief van Amersfoort in zijn regeeringsjaren, o.a. in de hiervóbr
genoemde quitantie van 1657. ‘)
Elysabet Paeyt van Ogen-yrw, de eerste vrouw van Mr. W. v. D.,
was een dochter van Dr. Jacob Poeyt van Overry n e e n v a n
Mechteld van Ommeren. 1) Dit vermeldt Ferwerda.
Uit de kwartieren, waarmede haar zoon, Mr. Pieter van Dam,
in de Oude Kerk te Amsterdam begraven is, blijkt’, dat de 4
kwartieren zijner moeder waren “) :
(Poeyt van) Overryne. . . . . . (van) Ommeren 41)
Wijn Bergen. . . . . . . . .
2 Assenbroek.
a) Zie blz. 216/7.
6) Zie blz. 53.
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Ferwerda is d&halve juist in de vermelding van de achternamen
der ouders, vermoedelijk ook wel in de voornamen.
Met zekerheid is mij verder niets omtrent hare afstamming
bekend, hoeveel moeite ik daarvoor ook heb gedaan. Intusschen
vermoed ik, dat Elysabeth P. v. 0. en Catharina Poeyt, de eerste
vrouw van Dr. Peter van Dam, zusters waren, zoodat dan z
broeders met z zusters zouden getrouwd zijn, en dit wel op
de volgende gronden :
1’. Blijkens het trouwboek van Amersfoort was Catharina Poeyt
geboortig uit die plaats; vermoedelijk was Mr. W. v. D.‘s eerste
vrouw dat ook.
2”. Isaac Puyt (= Poeyt), op blz. 52 genoemd en blijkens het
aldaar vermelde een zoon van za. Dr. Jacob Poeyt, was een
broeder van de hierboven genoemde Catharina Poeyt, want den
16~‘~ Jan. 1650 0. S. werd vóór notaris Houtman te Utrecht een
acte gepasseerd, waarin verschillende kinderen van Dr. Peter van
Dam en Catharina Poeyt hun oudsten broeder Mr. Johannes van
Dam, advocaat voor den Hove van Utrecht, machtigden om
namens hen een erfenis te ontvangen xvan hun oom Isaac Peit
(sic)a.
Isaac en Catharina P. waren dus broeder en zuster, en
zij dus ook een dochter van Dr. Jacob P. Er zouden dus (te
Amersfoort) ter zelfder tijd 2 Doctoren van dien naam geleefd
moeten hebben.
3”. In de genoemde acte wordt onder de verdere erfgenamen
van Isaac Poeyt genoemd de sneef« der evenbedoelde kinderen
>Mr. Pieter van Dam, advocaat«. Dit is de zoon van Mr. W. v.
D. X Elysabeth P. v. 0. Wat ligt nu meer voor de hand dan
de aanname, dat Isaac P. kinderloos stierf en de kinderen van
zijn beide zusters tot erfgenamen maakte?
4”. De moed& van Elysnáet Poeyt v. 0. heette Mrckteln! van
Ommeren.
Doch van de dochters van Dr. Peter v. Dam en
Catharina Poeyt heette de- oudste naar Z+Z moeder Digna, terwijl
onder de jongere dochters respectievelijk EZysnbet/z
en Mechteha
voorkomen.
Die namen kwamen te voren nimmer in de familie van
Dam voor, zijn er dus van de vrouwszijde, d. i. van Catharina
Dat deze dus een zuster was van Ebsaóet
Poeyt ingekomen.
Poeyt v. 0. en evenals deze laatste een dochter van fiTec/ltcld
van Ommen is zeer waarschijnlijk, zoo niet zeker.
50. Doctor Peter van Dam noemde 2 van zijn zoons uit zijn
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huwelijk met Catharina Poeyt (welke zoons te zelfder tijd in leven
waren) Yacob, een destijds in de familie van Dam nog niet
gebruikelijke naam. Zeker heeft een hunner geheeten naar den
vader van Catharina Poeyt, zijnde Dr. Jacob Poeyt, die door
Ferwerda de vader van Elysabeth Poeyt van Overrijne wordt
genoemd.
6’). De eenige acte, nopens de eerste vrouw van’ Mr. W. v. D.
bekend, a) noemt haar Peutius, terwijl zij zich Peut teekent. De
t o e v o e g i n g avan Overrynea schijnt dus òf weinig in zwang geweest te zijn òf eerst later plaats’ gevonden te hebben.
Het
eenige vreemde blijft, dat de zoon van E. P. v. 0. in zijne
kwartieren het wapen van Overrijn voerde en niet van Poeyt.
Het huwei~k, h e t testament e n h e t overlijdpn van E. P. v. 0.
werden hiervóór reeds vermeld.
Vermoedelijk was het haar
vader, die J5 April 1579 als >Jacobus
Gulielmi ffilius?) Peut, 6)
Amsterodamensis M.< (medicijnen) te Leiden als student werd
ingeschreven. s5) Den 6?” Juni 1603 werd door de magistraat van
Amersfoort een overeenkomst gesloten met Doctor Jacobus Peutius, >Hij zal nae syn discretie de armen in hun ziekte behulpzaam zijn, d e s sal hy s y n l e v e n l a n g b e w o n e n d i e h u y s s i n g e
annex de Doelen mitte hof, soe hem dieselve sal aangewezen
worden«, 46) In 1613 woonde Doctor Jacobus Peutius te Amersfoort,
waar hij voor f 2200 van de Regeerders dier stad een deel van
het Minnebroedersklooster kocht en daarvan »bequaame wöningena
liet maken. 47) Hij kocht dat jaar nog meer van de stad, want den
26e~ Mei 1613 transporteerden burgemeesters, schepenen en raden
van Amersfoort tot voltrekking van het contract van koop, d.d. 7
i. v. door doctor Jacobus Peutius met hen aangegaan, ten behoeve
van voornoemden Dr. Jacob Peutius, Jo. Mechtelt van Ommeren,
zijn huisvrouw en hunne erven aseeckere huysinge annex den doelen,
metten hoff daertoe behorende, by haer t o t o p desen h u y d i g e n
dach bewoont en gebruycktc, b e l e n d o . a . t e n o o s t e n a a n d e
cyngelstraat , voorts aan de hellestraat en ten noorden aan ahet
houthuys, woninge ende hoff respective van den doelen.< Tevens
werd nog getransporteerd zeker gedeelte van het voorz. houthuis
a) Zie blz. 41 van den vorigen jaargang.
~5) De op blz. 261 van den vorigen jaargang genoemde, in haar testament vermelde broeder
Willem, ZOU dus naar zijn grootvader geheeten hebben.

S
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met de ledige plaetse daarvoor gelegen, streckende tot aan de
cingelstraat. lg)
AANTEEKENINGEN.
37) Leenregister grafelijkheid Holland. Hooghe Overicheyt. W. Capitulo Sticht. Folio 15.
3s) Vroedschapsresolutiën van Amersfoort; zie ook van Bemmel, 1, 2x5. 9 Grafbork Middelkerk
te Amersfoort. 4”) / i e d e g e n e a l o g i s c h e aanteekeningen - van Dam VI. 4’) Amsf. a r c h i e f
NO. 227,
r’) Quohier van het Huisgeld over de stadt Amersfoort. 41) Bijlage Sted. rekeningen
Amsf. 1632.
44J Conform blz. 262 van den vorigen jaargang, w.mr de Schout van Ede, van
Ommeren, haar neef wordt genoemd. 4s) Album studiosorum Lugd. Bat. 49 V a n Rootselaar. geschiedkundige bijzonderheden van Amersfoort, 1, sj. 47) Van Bemmel, 1. blz. 215.

( Woudt voortgezet.)
Nav. LXII,

221.

Heshusius.
De door mij vermelde heette volgens den Staatsalmanak van
1809 Everard Hendrik, doch volgens zijn franschen staat van dienst
Eugene. Hij was zoon van Jan en van Livina Bosch en werd gedoopt 23 Mei 1773 te Nieveen (Drenthe.) Hij overleed 22 Augustus 1822.
Hij trad in 1798 of 1799 in dienst bij de Bataafsche huzaren,
werd als kapitein bij de Roode Lanciers der Garde (jonge garde!
krijgsgevangen gemaakt in den slag van Leipzig 18 October
1813, nam daarop dienst in het Nederlandsche leger, waar hij in
18 17 majoor bij de Dragonders werd.
Indien van hem een portret bestaat, zou ik zulks gaarne verVICTOR DE STUERS.
nemen.

Familie Brandt.
Aan welke afstammeling van deze familie mag ik, uit naam
van den Heer E. Völcker van de Voorst, aanbieden deze drie op
hout geplakte gravures ?
I. Geeraardt Brandt in zijn leven Leeraar der Remonstrantsche
Gemeente te Amsterdam ;
2. Geeraard Brand de Jonge in zijn leven Leeraar der RemonNatus 6 April '1657.
strantsche Gemeente te Rotterdam.
Denatus 21 December 1683.
3. Kaspar Brandt.
J . D . WAGNER.
‘s Gravenhage.
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La Bai.
Ferwerda zegt in iijn genealogie van Welvelde, dat Jonker Geert,
zoon van Harmen van Welvelde ter Klencke en van Josina van
Barmentloo tot de Hachmeule en Klencke, in Barbarien gebleven
is voor La Bai. ‘t Bleek mij, dat Geert van Welvelde in 1601 niet
meer in leven was; kan iemand mededeelen, waar La Bai lag en
wanneer bij die plaats een gevecht in ‘t laatst der 16~ eeuw geleverd is?
Assen.
J. A. R. K YMMELL .
Wie kan mij mededeelen, wie de inzender is van de vraag
voorkomende op pag. 145 van de Nav. van het jaar 1874, betreffende ,,Een kalender en een huwelijksregister”, waarschijnlijk herkomstig van een der kerken of gestichten te Doesburg?
De inzender teekende zich X.
J. W . W YNDELTS .
Amsterdam.
-

ONDER DE STUDEERLAMP.
Empire8 of the far East.
A study of Japan and of her colonial possessions, of China
and Manchuria and of the politica1 questions of eastern Asia
and the Pacific,
by Lancelot Lawton,
in two volumes.
London. - Grant Richards Ltd. 1912.
,,There is no hope for nations! Search the page
*Of many thousand years - the daily scene.
,,The flom and el>b of each recurring age,
,,The everlasting lobe which Wath been,
,,Hath taught US nought or little . . . . .
(Byron, Ode on Venice)
.‘Werkelijk er is weinig hoop voor volken, de geschiedenis bewijst
dat, de overwinnaars van heden zijn de overwonnenen van morgen
en het is met spanning en aandacht, dat het in beschaving en
macht winnende Westen uitziet naar h e t zich meer langzaam
ontwikkelende Oosten, naar de millioenen donkerkleurigen van
China en Japan, die zooveel eeuwen gezwegen hebben maar nu
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geleidelijk zich losrukken uit hun loome rust en invloed gaan
oefenen op het Westen.
Bovengenoemd werk ontsluiert ons heel belangrijke gegevens
uit de Oostersche rijken, wier ebtoestand geweken is, en nu in
golvenvloed overgaan en die nog wel niet Europa bedreigen,
zooals eens de Mongolen in de 4” eeuw, maar waarvan het toch
zeer gewenscht is, de ontwikkeling gade te slaan.
De schr. behandelt de sociale en politieke vraagstukken afdoende en wel die van Japan het uitvoerigst wegens zijn wonderbaarlijk snelle ontwikkeling van levenskracht: we krijgen van dat
land eerst een aardrijkskundig en historisch overzicht, waarin
ook de mythologie, het vroegste feudalisme en de tegenwoordige
regeering een belangrijke plaats innemen, Verder de grondwet,
de oorlog met Rusland Igo4,‘rgo5 en een uitvoerig overzicht van
de Japansche militaire macht, de immigratie-quaestie met Amerika
en de Engelsche koloniën, de beteekenis van den Amoer-spoorweg
en de godsdiensten van Japan, in het bijzonder het Shintoïsme.
Het ze deel van dit lijvig werk gaat voort met de behandeling
van de plaats, die de vrouw in dit land inneemt, het heerschende
opvoedingssysteem en zijn invloed, den groei van het socialisme
en het arbeidersvraagstuk, de ,economische, financilrele en industriëele toestanden om daarna te komen tot Korea, Mandy’oev~e
en C&n . Van dit laatste geheimzinnige land vinden we achtereenvolgens de toestanden beschreven van af het wakker worden
uit zijn eeuwendroom, de constitutie-beweging tot aan de vorming
van de Chineesche republiek en zijn aanraking met de Europeesche
mogendheden, dus alles tot het laatste toe bijgewerkt.
Dit is weer een s t a n d a a r d w e r k op zijn gebied, waar in de
toekomst rekening mee moet gehouden worden en dat in het heele
beschaafde Westen, Nederland niet uitgezonderd, belangstelling
moet wekken, daarbij komt, dat het prettig »leestc en tegelijk
zoo wetenschappelijk >bija. is.
Wij kunnen dit boek met volle overtuiging krachtig aanbevelen.
~~G. F.

Nederlandsche Bibliotheekgids, uitgave van de Nederlandsche
Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheek-ambtenaren, gevestigd te Utrecht. No. 1, samengesteld door het bestuur.
Uitg. A . Oosthoek - Igr3 - U t r e c h t .
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Eenige bladzijden uit de Nederl. Indische
Krijgsgeschiedenis
1820-1840
uit de ,,~z&&ws” van
F. C. GILLY DE MONTELA, Gep.

Jlajoor

0. 1. Leger,

door
A. S. H. BOOMS, Gep. Luit. k-OZ. 0. 1. Legpr.
(Voovtuetting

va?t N a v . LX/I r85).

Om vijf ure stelde de colonne zich in marsch, bij zich hebbende
voor vier dagen vivres. Tot aan Ban toe 1 zagen wij, zoo regfs
als LZnRs, onbeduidende troepen muitelingen, welke ons .uit de
verre Dessa’s beschoten, en die, zoodra zij te na kwamen door
onze Jagers (Gi Ily) op de vlugt werden gedreven. Twee priesters, met pieken gewapend, vielen zoodanig in onze handen, en
werde?z op de plaats afgemaakt. Circa een paal voorbij Ba n t o elk ar an g, uit een Dessa deboucherende, zag ik links van mij eene
vrij sterke troep muitelingen met 2 vlaggen, waarop ik den Luitena& Gil 1 y met zij n e j age r s afzond, denwelken het gelukte
hun in te halen en er een twaalftal neder te Zeggen, die zelfs door
d e h a a s t d e r vhchte&ge~z

n i e t Ronde?8 worden medegenomen.

Gedurende dit voorval zag ik eveneens veel beweging voor mij,
speciaal in de rigting van Samen; . . . , . . . zoodra
de kavalerie voor was, deed ik 60 expeditionnaire huzaren en 25
Sumanapscke lansiers, allen aangevoerd door den Luitr~~& T a a t s
v a n A m e r o n g e n , in den draf den weg naar Sam en inslaan,
om te beproeven, de vlugtelingen in te halen . . . . . . .
Zoodra de kavallerie en de J a ge rs bij de Colonne terug waren
trokken wij zuidwaarts, en toen Zzitks afslaande naar de Dessa
Sam en, alwaar wij te 11/~ uur arriveerden en van waar ik aan
de Zz&z$e het bivouac deed opslaan . . . . . . . . .
In den nacht werden er eenige geweerschoten op ons bivouac
gedaan . . . . , . . ‘s Morgens van den Igen, nadat ons
bivouac was opgebroken, deed ik de Dessa S am e n in den asch
leggen, en sloeg toen met de colonne den weg naar 1 m i g i ;i in.
Wij ontwaarden voor ons eenige weinige muitelingen, die door
1913

23

3

5

4

KKIJGSGESCHIEDENIS.

de Jagers (Gi 11 y) vervolgd werden, en welke, even als een peleton
huzaren onder Luz’tPnnnt T j a r t a n regts afgezonden, er nog cenigen
inhaalden en afmaakten. Aan de rivier Opa k komende, bevond
ik mij tegenover de Dessa Bloc o n, waar zich de gewezen Mrdalan v a n Passar Gedé, Refange, onthoudt, die in 1826 eene
zoo verraa’elzjke
rol speeh’e, t o e n kzJ nog a a n onze zzjde w a s . I k
zond dus den Luitenan2’
Po 1 an d met 100 Madureezen derwaarts,
en liet zijn verblijf verbranden. Na een weinig rustens rukten
wij langs de rivier 0 pak voort, en zagen verscheidene menschen
het ZuidergebergtP invlugten, welke meest allen ongewapend waren.
Bij de Dessa Kambang
Soengoe zagen wij evenwel over de
rivier eenige hoofden te paard die gewapend waren. De Lztitezaht
G i 11 y ging door de Dessa en vervolgens over de rivier, en zoo met
een gedeelte zij n e r J a g e r s de muitelingen in het gebergte na. De
Kolonel N ah u ys, welke juist bij de voorwacht was, volgde den
Luitenant G i 11 y, en kwam nog in tijds genoeg om hem, Luitenaizt,
we&e met een muitPlì?zg handgemeen was, bij te springen en die
toen door hem werd afgemaakt. 1) Het tweede p~~o~o?z Ja ge rs
vond nog eenige muitelingen in de Dessa zelve verscholen en maakte
ey nerscheìdetze
vaTz af, en waarvan er twee in onze handen vielen;
doch ook een onzer jagers werd bij die gelegenheid doorstoken.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D e n 2osten ‘s morgew kwam de Luitenant kolond S o 11 e w ij n
met Pangerang S er an g en verzekerde mij nogmaals, dat alle
muitelingen Z’z’dwaarts waren gevlugt, waarop ik besloot mijn
bivouac ,op te breken en naar Dj ocdj o kar t a te marcheeren,
alwaar ik circa te 11 uur arriveerde.
. . . . . ., . . . . . . . . . . . . . * . . .
De koZone2 kommandant der troepen te
Dj o c j o k a r t a en onderhoorigkeden
(w. g.) Cochius.
In 1827 komt den naam van Gilly en zijne Jagers nog
enkele malen in. rapporten voor, zoo o. a. in,
Het Rapport van den Luilcnant ~ene~*aaZ van Ge en
aan Zijne Excellentie den Komrniaaaris Generaal, dd. 8 November
1827, voorkomende in de Javasche Couran’t ,van 21
‘1 Zie het

certificaat

door dezen kolonel afgegeven aan Gilly.

,i
:

KRIJGSGESCHIEDENIS.

355

November 1827, (zie pag. 460 van de Verzameling officiëele rapporten van Kotonel Náhuijs), en
Het Rap p o r t van den Luitenant-Goummeur-Generaal
d e
K o c k aan Zijne Rscellentie den Kommissaris Generuul dd. 6 Dec.
1877, voorkomende in de Javasche Courant 10 Dec. 1827
(zie pag. 476 van de Verzameling officiëele rapporten van Kolonel Nahuijs)
doch de beschrijving daarvan is als onnoodig te beschouwen, wijl
de feiten daar vermeld, voor Gi 11 y’s gesc/ziPdenE.s van minder
belang geacht kunnen worden.

Het nu eerstvolgende merkwaardige feit heeft plaats
d e n ~24~~ December 1827, w a a r G i l l y m e t e e n d e e l z i j n e r
Jagers, een stukj’e o p eigeu h a n d uitkaalt, dat de bijzondere
aandacht verdient, omdat het niet alleen een begrip geeft van
groote kalmte en onbezweken moed, naast den lust naar de meest
gevaarlijke avonturen van onzen held, doch ook van de eigenaardige opvatting dier dagen, wat men al onder eene Krij gsl is t
(ruse de guerre noemt Gilly het) verstond. r)
Het getuigt bovendien van het guoote vertrouwen, dat de j a g e r s
in hun e&en bem&a!en
aanvoerder stelden en tot welke gewaagde
ona’evnemz’ngen
zij onder zij n e aamoeuing in staat waren.
In de verschillende werken, als ook in het officiëele rapport van
den Luitenant-Gouverneur-Generaal aan Z+e ExceZZentie
den Kommissaris
Generaal, wordt deze r o e m rij k e w a a g h a 1 z e rij min
of meer verschillend, en min of meer belangrijk voorgesteld,
zoodat er eenige afwijking is, vergeleken met het omstandige
verhaal, dat Gi 11 y zelf geeft z% z$ze mémoiyes.
Eerst zullen de verschillende verhalen hierna worden
opgenomen uit de voorhanden zijnde bronnen, en daarna volgt
het verkaal, dat G i 11 y ze 1 f te boek stelde, en dat wel de aandacht verdìent.

G i l l y z e l f n o e m t d i t f e i t : E x p e d i t i o n d e PandjongSarie; Ruse de Guerre.

l) Men herinnere zich hierbij, dat de InZander weert en wreed kah zijn, als hij de overhand heeft en gevangenen maakt.

356

KRIJGSGESCIIIEDENIS.

Expédition de Pandjong Sarie; Ruse de guerre.
Rap p o r t van den Luitenant-Gmvrrneur-Generaal
aan
Zi&e Excellrntie den Eomnhsaria Generaal, dd 21 December 1827,voorkomende in de Javasche Courant, dd.
2 January 1628. (Zie pag. 10 en 11 van het derdedeel
d e r V e r z a m e l i n g officiCele r a p p o r t e n v a n
XoZoneZ
N a h u ij s).
Ik heb de eer Uwe Excellentie bekend te stellen met het laatste bij
mij ingekomen rapport van den Kolonel Co c h ius, kommandant der
troepen te D o c j o k ar t a en onderhoorigheden.
De Ze Luitenant Gilly de Mont ela, kommanderende het peloton
1 n 1 a n ds c h e J a g e r s , toegevoegd aan de expeditionnaire jankeurs l),
heeft met zijn onderhebbend detachement den 24sten dezer van P i s an gang eene kleine expeditie(?) gedaan in de nabijheid van den
Bazaar (Paaaar = markt) Pandj on g-Sarie , waar zich sedert lang
eenige muitelingen ophielden. Hij had te dien einde zich zelven
en zijne Jagers in een soort van brandel-gewaads) gekleed,
en op deze wijze naderde hij in den aroeyen Irtorgen genoemde Bazaar,
met dat goede gevolg, dat de muitelingen, vermeenende het hunne
makkers waren, zich met de onzen in gesprek begaven. Het oogenblik
thans gunstig zijnde, vielen de verkleedde Jagc r s met de piek en kris
op hen aan en velden een tzbntiqtal vijanden neder, waaronder de
Pundjie v a n D j i e m e n a n g , K a n t j e 1 N a n t a n S t r o d e r d j o , z o o n
v a n Patti O e r a w a n , wiens kris, zoomede verscheidene andere, benevens een geweer en eenige ammunitie veroverd werd. De Kommandant der Colonne expeditionnaire $ankeura prijst bijzonder het goede
behid van den Lzcitenam? G i 11 y en de dapperkeìd zij n er Jagers.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Luitenant Gouverneur Ceaeraal,
(w. g.) d e Koek.
E x t r a c t u i t d e n o o r l o g o p J a v a d o o r A . W.
P. Weit zel, 2~ deel, pag. 102 van het tweede deel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op den 248ten December verdreef de 4ae kolonne, na een hevig gevecht, een zijner benden uit Ka r an g -k opa k , (hebben zich onderscheiden
‘) De cxpedilionnnii’e
/SanRrws was de uir Holland uitgezonden troep, die nog niet goed
op de hoogte was met oov/o~voerk,o in Indië; zij hadden in Gilly en zijne Jagers een
kom, onverschrokken, deleidzzollen
wegwijzer. Op pag. 82 lezen wij. dat daartoe ree!> in
O c t o b e r d e K a p t . a d j . Koelmnn m e t d a t z e l f d e d o e l a a n d e n Majoor Cox van
Spengler
was toegkegd
door den Luitenant-Generaal van Geen.
*) Brnndal :-. roover; benaming voor de opstandelingen.
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de Luitenants Riet vel cl en Delat re) . en in den woegen morgen
v a n dienzelfden d a g h a d d e Luitemznt Cr ill y met zij n e J a g e r s
- ah brandah verkleed - eenen vijandelijken post te Pandj angSa in overvallen en met groot verlies uiteengedreven . . . , . . .
W e l e e n echt Inkonz’sclre v e r m e l d i n g , zoo i e t s a l s v a n e e n luttel
bvzaakje, d a t d e vermcZdì?lg ?lobm maar even waard is, en toch,
h e t f e i t g r o n d i g &w~ena’e, sprcke?z die weìzìge w o o r d e n gans&
boekdeelea.
M é m o i r e s d e l a guerre d e J a v a , v a n d e n
M n j o o r P . V. A . d e Stuers.
I n dit werk wordt

a’ìt feìt in het geheel niet vermeld.

Extract uit de Fastes Militaires van A. J.
A. Gerlach, pag. 4231).
. . . . . . . . . . . . .
Le 24, après une lutte acharnée,
la il.ma Colonne chassa ses bandes de Kar a n g - K op e k et le Lieutenant
Gilly d e Montela s u r p r i t avec s e s c h a s s e u r s un poste ennemi
de monde Cet officier qui,
à P a n d j a n g - S a i n ; il lui tua beaucoup
à la tête de ses chasseurs indigenes, avait de@ don& tan t de
p r eu v es de bravoure ed de dévouement,
ayant appris qu’ un parti assez
nombreux de rebelles occupait cette place, d’ où il inquiétait tout le
pays environnant, rihold de 2’ e?2 cfiasser ci qdque p9-ix pue ce fut.
Cepentlant 1’ enncmi faisait bonne garde; et il detiait etre teut azcsai
impossihle

de le suqrendre,

qu’ il scrait tcinchirc de venir I’ attapuer avec

unpeloton

a u s s i faible q u e l e sien. QU’ i m p o r t e ! l’occupation
de ce point c’tait pour nous d’ une graude importante; il fallait s’en
rendre m a i t r e & bout prix. Q u e fait, n o t r e jeune o f f i c i e r ? 1 1 SB
déguise, l u i e t s e s c h a s s e u r s , e n b r a n d a l s ; l e p o i g n a r d sur le
dos et la pipue à la mnin, ils s’approchent de grand matin du poste
ennemi, se font reconnaitre comme so’dats de Di po Ne goro, et
entrent en communication avec leurs soi disant fr2re d’arnzrs.
Toutefois,
A un signal donné, la conversation prend une tournure a.wez serieuse,
et devient bicnt$t tragiyle. Cne vingtaine de rebelle tombant sous leurs
coups; le ckef esl t~é, et le poste est ci Gil1 y de Mont ela.
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1) Lit stukje is de bron, aanruit de schrijver in zijn werk ~Sêerlands krijgsroem
in Insulinde*, zijne gegevens putte, daar CÌilly’s mémoires hem toen onbekend waren.
De curriwrring in dt ex&wct is evenals elders van den snmertsteller.

358

KIZIJGSGESCHIEDENIS,

De drie bovenstaande extracten geven elk hunne eigenaardige
Iezing van het feit, waarvan alleen de sobere aanhaling van A. W.
P. Weit z e 1, juist door het weinige, dat van het feit gezegd wordt,
in hoofdzaak nauwkeurig is.
Hieronder volgt nu het verhaal van dien tocht, door den hoofdpersoon, G i 11 y, zeZf, bes&even, hij die de ontzueerper, de leider en
de onbemoge?z kalme heZd was, die allen inspireerde.
Ayant appris par mes espions, que le Pangtrang (prìpzcc) Maasb e ij devait le 24 Decembre 1827 ce rendre dans le bazaru!
(marché) de Pandj o n gS ar i e, pour s’ aboucher avec le Pazgerang 0 eravan, afin d e combiner une expédition contrc zous, je
pris la résolution d’ enlever ce dernier qui nous fatigaient beaucoup par ses attaques réïtérés, surtout pendant la nuit. S e (Ce)
personnage était en outre un Ad j i (@Ctye) très vénéré parmis les
musulmans. Je s’ avais (savais) également que le général en Chef
désirait la prise d e s e (Ce) rebelle que 1’ on avait inutillement
cherché fì soumettre.
Bien fixé sur le jour et 1’ heure ou devait avoir lieux 1’ entrevue des deux Pangerafzgs,
je fit choix dans m es c h as s e u r s ‘)
d e t r e n t e s hommes;
je les fit habiller comme les Brandales
(nom que 1’ on donnait aux rebelles), les armaient de poz&zards
(krìstJ et de Zazces; m o i-m êm e je pris le costumes du Pangerazg
Be ij, que je connaissait parfaitement “).
A 4 heur du matin je quittais man. bivouac dans le plus profond silence pour .me rendre sur le Bazar d (Jazad d i s t a n t d e
p r è s d e 5 paals (ou une lieux et deux tier).
Sur le 7 heur j’ était installé sous un arbre de tamarin très
toufue; un de mes c ha s s e u r s tenait un Payon (paraso?l penché
sur ma tête, afin, tout en ayant 1’ air de me garantir du soleil,
de me repandre plus d’ ombre sur mon visage.
1) Hij kende zijne Huidjes en wist wat voor vleesch hij in de kuip had, en wat /zijmêe nam,
z a l w e l ‘t fuikje vnn d i e n kranigen troq3 gewewt z;in, k e r e l s e v e n a l s G i l l y onvevuaard
kdm, hoe groot het gewinv ook mocht z&.
2) H e t e i g e n a a r d i g e a%nRere uiterf~k (iisirb of drrnaL) v a n d e n Fr~~sr~rnon, w e l k e t i n t
door het voortchrrend verblijf in de open lucht te velde, en de citwerking der brandende
Zn&c,%e zonnestralen nog donkerder geworden was, nevens de maatregelen door Gilly
g e n o m e n , m a a k t e d a t , b i j e e n opperdakki, r WRW~ZCSZCIZ, vergissing van zijn persoon door
den vijand mogelijk was en zijne mennekes waren echte Javanen en Madurezen.
Dat het ruim zittende lange costuum van Pangerang hem in het handgemeen, uit ongewoonheid, hinderlijk kon zijn, WBS PP~C dijzaak,
die Ci íl1 y gcm ovarweging waardackfte, nu
er toch z 0 0 ” e el gewaagd morst wvrden.
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J’ avais un officier indigênne, le nomme Sigera, d’ une bravow
et d’ un in&llZgence rare; je 1’ envoyais en deputation auprès du
Pati 0 er av an pour 1’ inviter de la part du Pazgerang Beij,
don2 J> wprésentais
Ze persowzage, d’ avancer le moment de la conférence, attendus que d’ aprks les instructions que j’ avais reçus
de Di epo-N ego ro (chef des insurgés) il devait ce mettre sous
mes ordres pour une expédition, autre que telle pour la quelle
il avait eu dessin de le consulter 1).
Je tenais A ce que 0 er av an vint vit (vite) me parler, car le
h a s a r d p o u v a i t a chaques i n s t a n t amener celui dont j’ etais le
sosie, ce qui m’ eut placé dans une très fausse position; heureusement tous s’ arranga à mon gré. “)
Le Pandj? (titre) de Diemanang (village), Kantjel-Nant a m - S t r o d e r d j o f i l (‘k) d u Pangerang O e r a v a n , a r r i v a A
la tête de pres d e 400 hommes 3); je lui a’onnais d e s u i t e I’ ardve
de faire assoire son monde ‘) en demi-cercle et de ficher leurs
lances e n terre devant-eux (c’ est la position respectueuse q u e
prennent toujour les troupes de 1’ archipel ImzYens, lorsqu’ ils sont
à attendre devant leurs chefs).
Pendant que ce mouvement s’ executais, m es c h as se u r s ,
qui étaient des indigênnes, allerent tout en causant prendre place
e t c e mi.ZZei.ent parmis Z e s rebelles.
11s pouvaient le faire avec
d’ autant plus de sureté, que le Pangerang Beij, arrivant‘ d’une
province plus eloignée, les habitans des Dessas ne pouvaient ce
connaitre.
Le moment critique aprochait! Mes C h as s e u r s avaient les
yeux fixés sur moi, et ne perdaient de vue aucun de mes mouvements ; mon cheval harnaché A la 3avannais, était placé der‘) Si gerra,zijir chef wanrd$, ging den Pangeraag aUeen te midden +c+ getrouwen
opzoeken met eene kalmte als in lijd wn vrede. en toch kon het minste verdachte, eene
d r e i g e n d e h e r k e n n i n g , o f d e g e r i n g s t e v e r g i s s i n g a l l e r m a r t e l d o o d t e n gevolge
hebben.
Het waren k er e 1 s van gwr en sfaa2, zonder zcnuzwz en met den gvootsfcn
notd en
doodsverachfing.
‘) De uitdrukking l *cc que m’ cut plu! dans uw frks jaursr pnsifion*s is welnaïefgevondm aoor den o?~fzctfend gcuaorl&kcn
toestond, wonrin hg dan komen zou met z ij n e J R g e r s.
3) Op gera V(I~E de ,yezicktcn
der waaghalzen was de geringste wces vatr venaad zichtbaar; zij waren kalm en bleven handelen alsof zij de verwachte personen waren. en Gilly
gaf, als was hij de rechthefbrnde, zijne orders, ondtwogen en met gewonc vastheid.
4, Dit i s d e e e r b i e d v o l l e h o u d i n g v a n d e Javannsche m i n d e r e n i n t e g e n w o o r d i g h e i d
hunner meerderen: men had dus alltzn, tijd en gelegenheid om de vreemde gasten nauwkeurig en van nabij cp te nemen.
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rière moi, e t t e n u e p a r d e u x c h a s s e u r s a r m é s d e c a r a b i n e s à
double coup.
Plus de de ux h e u r s etaient écoules, quand le chef que j’ attendais avec tant d’ impatience arriva. 1)
Nous échangeames ensemble le Salcnz-MaZrc d’ usage e n joinant les mains. L,
C’ etait le moment d’ agir; promt (prompt) comme 1’ éclair je
lui saissit les deux mains de ma main gaude, et le jettais à mes
pieds d’ un comp de krist (poigzara’).
Au même instant les chasseurs faisant usage de leurs armes,
frapperent de a’kte et de g~~nc/ze; l’ennemie surpris et ne sachant
p l u s à qui il avait à faire (afloive) pris la suite dans toutes les
directions, abandonnant, outre une vingtaines de morts, une quantite d’ armes et de munitions.
Sans perdre de temp je me remit en route pour rentrer dans
mon campement; il etait alors près de dix heurs du matin; heureux de n’ avoir pas perdus de temps, car ayant rejoint la grande
route, nous apperçumes d’ avant garde a?~ Pazgerang
B e ij, qui
descendait d’une montagne distante d’ un quart de lieu du Ba.zaud
Pandjang-Sarie.
Sur les midi j’ arrivais en vue du campement de Pis a n ga n,
ou je tenais position, conjointement avec le Ratadon de $?ay4ews
expcditiohaires,
commandé par le Lz’eutmant Colond Le d el.
L e s a v a n t s - p o s t e s , i g n o r a n t dans gurUes tnzues wza trozd$e étaz?
sortis,
coururent aux armes en m’ apercevant et ce crurent attaqués par les rebelles; mon expedition et le deguisement n’ étant
connu de ~eY.somzc.
N’ apercevant de cette réception hostile, je me portais en avant
pour me faire reconnaitre; mon deguisement etait si complèt e t
cadrais si bien avec ma figzwe bromt par le soleil des tropiques,
que le capitaine Braye r (B r u ij er), qui commandait la grande
garde, et avec lequel j’ étais fort lié, ne me rémit qu’ avec peine,

l) Dat w a c h t e n in d i e n t o e s t n n d, die zelfs de sfcrk~te ZC~UWP~ ZOU aangedaan
Aebben,
bracht hier bij G i 11 y en z ij n e 1 a g e r s alleen ongeduld te weeg; niets verried. dat zij eene hoogst gevaarlijke rol speelden.
2) Bij dien groet
steken beide personen de beide handen vooruit, en voegen die zoo
samen, dat de vlakke rechterhanden plot tegen elkaar komen. en de lirrkerhanden
aan de
buitenzijde c+ tcgcn liggen, zoodat ieders rechterhand tusschen de twee hnndrn van de
t e g e n p a r t i j l i g t ; d a a r n a w o r d e n d e kardcu pht terzp@rokkcn e n a l s e e r b i e d i g e g r o e t
omhoog gebracht tot dousl
of voor-hocJL

*
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de même que le cololzel Le d e 1 qui venait d’ accourire sur les
lieux; j’ intrigais d’ autant plus ces messieurs, que pendant quelques instants je ne m’ exprimais quand bp’etz) Zangue Yavamake.
Dans un rapport du Commandant des flanqueurs expéditionnaire eet officier s’ exprime en ces termes:
P B re ne puis tvop nze louev de 2’ habilité du Lìeutenant G i 11 y
a»de M o n t e l a e t d e I a b r a v o u r e d e ses c h a s s e u r s t a l).
Dit ierhaal van zijn tocht, waar hij in moed, 6eleid en kalmte zoo
schitterend uitblonk, doch waarvan hij zonder veel pretentie de beschrijving in eenvoudige termen doet, laat hij volgen door een voorbeeld
van fanatisme, zooals bij dat noemt; dit staat in verband met
bovengenoemden tocht en volgt hieronder ter kenschetsing van de nog
zoo barbaarschc zeden in die Qden, hoe beschaafd men zich ook meende
voor te doen, Zeb wat nu tot de onmogelijkheden behoort bp onze
troepen.

Fanatisme.
Le même jour dans 1’ après-midi du 24 Decembre 1827, un
prêtue (Adji = Hadjie) d e CGrióon fut arrêté par mes C h as s e u rs, au moment ou il rodait autour de mon bivouac, et des
poteaux sumrontés de petits panìer e?l rotìns ou étaìent placé 1 es
t è t e s e n l e v é e s aux rebelles; s’etait (c’était) probablement
jour

venìr prendre pel&azt la nuìt cel/e du chef c7uì avait éte tw

le mat&, e t qui était exposée l); ni les menaces, ni les promesses
n e p u r e n t forcer eet homme à nous dire par qui il etait envoyé
et comment il ce faisait qu’ il ce trouvait lui-même A u n e a u s s i
grande distance de son pays ; cela suposait encore des ramification
avec les révoltés.
Je 1’ envoyais à Dj o c j o 1~ ar t a à monsieur le Colonel C o c h i u s,
qui le fit enfermer d a n s u n c a c h o t . O n t (ofz) avait placé à sa
p o r t é d e s v i v r e s e t d e 1’ eau pour 1’ exsiter à parler; tout fut
inutile.
Cet homme, qui n’ avait qu’un m6t à dire pour étre
détaché et asouvir sa faim, préféya ce Zaisser mowìr 1).

‘) D e cursiveering

is van den samensteller.
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Andere tijden andere zeden.
H i e r s t e l t G i l l y d e M o n t e l a , e e n descAaafd, medelijdend en
man, uitstekend en dapper officier, ridderlijk in hooge mate,
de nfgehouroen AooJden der verslagen vganden in den strijd gevallen,
rondom zijn bivak ten toon, in aan staken bevestigde mandjes, nadat
die bloedige tropeeën.gedurende den terugmarsch in zakken of mandjes
waren medegevoerd.
En de Kommandant der expeditionnaire flankeurs, de Luitenant
Kolonel Ledel, wiens bivouac gedeeld werd door de Jagers van
G i l l y , wist dit even goed als de andere officieren dier kolonne, en
n i e m a n d teekende daartegen protest aan; Kolonel C o c h i u s , aan wie
den gevangen genomen prìeater werd opgezonden, en vermoedelijk ook de
Luitenant Gouverneur Generaal de Ko c k waren er mede bekend, en
toch is er n iemand der autoriteiten geweest, die het in het hoofd
kreeg, dergelijke hai-haarsche handelingen te verhieden, en de arme priester
in zijn cachot, gemarteld door honger en dorst, stierf, terwijl eten en
drìnkez buite% z&a bereik stond, als het slachtoffer van eene ipa zijde oogen
vrome &andeling, die ons zeker geen kwaad of nadeel zou doen.
Niet alleen dat deze tentoonstelling
barbaarsch is, doch zij is tevens
misdadig, want, volgens het G elo of der Inlandela, is door de on t h o o f d i n g a2Ze zaligheid na den dood onmogelijk, omdat onthoofde
dooden nooit in hun hemel kunnen komen.
Daar de dood door den strop (opfianging) de Inlandsche misdadigers
geen vrees inboezemt, had men, naar ik meen eenige tientallen van jaren
geleden, voorgesteld de straf van on t h o o fd in g in te voeren als de
doodstraf voor Inlandcra, doch op hooger advies werd daarvan afgezien,
omdat zoo’n doodstraJ
den geëxecuteerde alle hoop. op eeuuxge zaligheid oninnam en niemand, doch zeker geen wegever of reckter, het rcckt
kerft om een veroordeelde de hoop der eeuzcigkeid te ontnemen; van daar
dan ook, dat aan niemand, hoe misdadig ook; de troost van den Godsdienst
niet alleen niet wordt onthouden, maar zelfs opgedrongen. 1)
Men beoordeele dit alles echter in verband met het: an d ere tij den’
an.dere zeden, en bedenke, dat die troepen t,oen reeds voortdurend,
gedurende bijna drie jaar, een uiterst wreeden viand bestreden. wat zeker
niet bijzonder geschikt is om zacktkeid en menackliecendkeid te bevorderen.

vriendelijk

‘1 D e 0 r a n g h 1 a n d a i t a m (<le zwav~e
Puropeanen), KKXI~S d e Zntlanders d e AA,-ikanen noemden, die nog tijdens de t w eed e Aijrh-ezpedilie ia ons Leger te velde in
Atjeh dienden, pasten, als rij in het vuur kwamen. de onthoofding op de gevallen vijanden
t o e , v o l g e n s h u n n e i n A f r i k a heel g e w o n e gedruik~n. van d a a r d a t d e A t j e h e rs
doode!ijk b a n g w a r e n , als die zwarte da’wls aanstormden. Al wat chef of officier was.
heeft zich dadelijk, om diezelfde redenen, met kracht en macht tegen die harbaarschheid
met de daad en de strengste bevelen verzet, en dat nu en dan met goed gevolg.
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Benige Rapporten
Van 24 Dec. 1827 tot 28 Augustus 1828.
Na de expeditie naar Pandjong-Sarie komt Gilly en
zij n e Jagers weder alleen in de rapporten voor als een onderdeel van grootere kolonnes.
Een kort uittreksel van die rapporten volgt hieronder, getrokken
uit de Verzameling officiële rapporten van Kolonel
N a h u y s .
R a p p o r t v a n dez Luì~enant
Generaai v a n
G e e n a a n Z+te ExceZZentìe
dept L u i t e n a n t
Gouverneur Generaal.
Verzameling officiële rapporten van k o l o n e l Nahuijs (Javascbe Courant No. 6, 12 Jauuary 1528) pag. 22, derde deel.
Magelang, den 3”” Januari 1828.
Als een vervolg op mijn rapport van den 228teo IIecembcy
l.l.,
vereer ik mij, Uwe Excellentie verslag aan te bieden der gecombineerde beweging op den 31~~‘” December j.l. en de te voren
plaats gehad hebbende expeditiën, waarvan ik de eer had, Haar
bij mijne missive van denzelfden datum kennis te geven, tegen
den Hoofdmuiteling Diepo Xegoro,
welke zich, volgens ingekomene en bevestigde berigten, met ‘eene talrijke magt, meest
buZKìos, te Banjoerip bevond . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . * ,
Den 30sten kreeg ik berigt, dat de vijand met eene zeer aanzienlijke magt op drie onderscheidene punten in aantogt was.
Eene zware colonne vertoonde zich bij de Goenong
(berg) Go el i n g, en trachtte den overtogt tusschen Tempel en Sem en te
bewerkstelligen; dan werden zij door het kanonvuur met eenige
schoten begroet, zoodat zij zich een weinig terugtrokken. Het
expeditionnaire $an&-Bataìlon, hetwelk naar Kalidjinking was
opgerukt, dit bespeurende, marcheerde derwaarts en zond den
Luìdenant
Gil1 y m e t z i j n e j a g e r s v o o r u i t o m t e recognosceeren ; met dat gevolg, dat hij door eene menigte geweer- en lilaschoten werd ontvangen ; n a h e t ,wisselen v a n e e n i g e s c h o t e n ,
vermeesterden de j a g e r s een hunner stukken, bragten hun eenige
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dooden toe, en aan het wijken, waarna de Overste naar Se m e n
terugkeerde, houdende den vijand ten Wcstez van zich . ~ . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*
De onderscheiden Colonne-kommandanten, welke deze expeditie
hebben medegemaakt, betuigen mij allen hunne volste tevvedeiz/tez’d
over het Zofl~*Z$ gedrag door de ojjîcieren en mamckappen bij deze
gelegenheid aan den dag gelegd.
De Luitenant Generaal kommandcrena’e
/Iet leger te velde.
(w.g.) van Geen.

Rapjort vaz d e n Luitczattt Gmeraal v a n
G e e n aau @ze ExcclZe&e den Luitc~~ant
Gouvc~nrur
Genevaal.
Perzameling
derde deel, pag.

officiële rapporten van kolo~~zcl v a n Nnhnijs,
105.

Magelang, den 4’” Maart 1828.
Als een vervolg op mijn schrijven van den 26sten Februari j.l.
No. 2 13, heb ik de eer Uwe Excellentie den uitslag mede te
deelen der gedane expeditiën op den 1stel1 dezer naar La n go n g.
Den kolonel V e r m e r s c h, kommandant der expeditionnaire
afdeeling, aan wien ik deze expeditie had opgedragen, gaf ik in
last, zich op den 29en February j.l. naar Bo ro b o d h o r te begeven, ten einde het kommandement der aldaar zijnde troepen
op zich te nemen, zijnde de Luitenant Kolonel Led e 1 door mij
bereids aangeschreven, met zijn onderhebbend $azRruv-BataiUon
van Montilan op te breken en dien dag over Blabac mede
derwaarts te marcheren.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .; waarna die Hoofdofficier mij rapporteerde,
dat hij, ingevolge mijnen last, zich des morgens ten vijf ure met
het $‘ankeuren een gedeelte van het ze Bataillon expeditionnaire
troepen, te B o r o b o e d ho r gestationneerd, benevens de Bnrksam
van Minore h, in beweging had gesteld, en ter hoogte van de
Dessa Pand j an g a n g gekomen zijnde, werd de vijand reeds
aldaar door eenige schoten uit den handmortier van de troepen,
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welke langs den &zkeroever der Pr ogo marcheerden, begroet,
waarop hij, Kolonel, dadelijk een peloton jankeurs en een gedeelte
Barissan derwaarts zond om hun te debuskeren, waarna zij dan
ook, na het wisselen van eenige schoten, de vlugt over de rivier,
de bergen op namen, terwijl de Dessa door de onzen in den asch
werd gelegd. De colonne, welke intusschen de rivier was genaderd,
trok dezelve over, wordende de Luitefzant G i 11 y met zijn p e 1 o t o n
J a g e r s, benevens een peloton flarzkezws en een gedeelte barz’ssans,
naar den top van den berg gedirigeerd, om den vijand, welke
zich aldaar in bataille met eenige vaandels bevond, te attaqueren,
en den in gereedheid gebragte etablissementen te vernietigen.
De onzen, onaangezien het VUUY van den vgand, beklommen den
berg, terwijl zij, met achterlating van eenige dooden, Zuid- en
Zz&‘- Westwaarts de vlugt namen, waarna de onzen alle hunne
etablissementen, waaronder een voor 300 man, in den asch legden en vervolgens met de overige troepen langs den bergketen
naar Langong marcheerden . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . De overige troepen hunnen marsch vervolgende,
en voor La n g o n g komende, werden al dadelijk door eene menigte
schoten uit donderbussen zonder eenig nadeel begroet, wordende
de Lzzitenant Gil 1 y met zijne j agers gekommandeerd, de attaque op het centrum te openen, terwijl de beide $anken door de
$ankeurs gedekt werden, en het gedeelte van het ze Bataillon
met
den handmortier in bataille geformeerd was.
De vijand zich van alle kanten aangevallen ziende, nam dadelijk
de vlugt, wordende dezelve met verlies tot twee palen over het
,gebergte vervolgd . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allen, zoo ofjfcieren als manschappen, hebben alle moexelijkheden, waarmede de togt is vergezeld geweest, getrotseerd, en in
@er en moed in onderscheiden attaques gewea’&verd, hebbende
wij door de menigte geplante borangs eenige geblesseerden
bekomen.
.
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De Luitenant Generaal kommatra’erena’e
bt Zeger te velde,

(w.g. van Geen).
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Rapport vau Z&ae Excellentie den Luitenant
Gouverneur generaal aan .Z$e Excelhttìe den
Kommissaris Generaal.

Verzameling
officiële rapporten van kolonel Nahuijs,
derde deel, pag. 112.
Magalang den 15~n

Maart

1828.

Ik heb de eer Uwe Excellentie kennis te geven, dat ik den
alhier ben aangekomen en dadelijk het bevel der troepen,
welke tot dusverre onder den Luitenant Generaal van Geen
hadden gestaan, heb op mij genomen;
Sedert zijn bij mij ingekomen als navolgende rapporten, als:
13 arn

1”. Van den Luitetzant
Gi lly de Mont el a, gebivouacqueerd
te Koringo, tusschen Trajam en Kalidjinking, houdende
dat de muitelingen, naar gissing 1500 man sterk, hem den 12~cn
in zijne positie zijn komen aanvallen. De Luìteuant voormeld
nam met des zelfs onderhebbende j age r s en de barissan van
d e n Pazgerazg Aa’ìpattie Mangko Diningrat positie, en gaf
van het mouvement des vijands kennis aan den kommandant van
het biouac te Krapiak, (kapitein- Br uij er) die dadelijk met een
detachement flankeurs kwam opzetten. De Luitena?tt Gil 1 y de
Mon tel a viel met zij n e Jagers de muitelingen aan, en deze
werden teruggedreven, achterlatende 17 dooden, waaronder de
Maas-heg J o j o d i Kromo, z o o n v a n e e n T o m m o n g o n g . D e
. I n g e b e i j w e r d d o o r Pangerang Adz)attìe M a n g k o D i n i n g r a t
erkend, en was bijna in handen van twee inlandsche Ja ge rs,
genaamd West a en N ad y, gevallen, maar gemelde Maas-beq
Jojo Di krom o snelde ter zijner verdediging toe, en werd het
slagtoffer van zijnen moed.
Bij dit gevecht (meldt de Luitenant Gil 1 y) heeft zich de InZandde Luitenant S i ge r r a weder bgzonder gedistingeerd, alsmede
de Europeesche Sergeanten W i 1 m a a s en D e g 1 o, en de ïniandsche
Korporaal Mam p e y, terwijl de Pangerang Aa!z)attìe Man g ko
Di Ni n gr a t met zijne barìssan goede diensten heeft bewezen.
2O.
. . . , enz. . . . . . . . . . . . . . . .

De Luitenant Gouverneur Generaal

(w.g.) de Ko c k.

’

367

KRIJGSGESCHIEI>ENIS.

Rapport van Z@ne Excellentie den Luztenant
Gouverneur Generaal aan Z@zc Excellemtie
den Kommissaris Generaal.
Verzameling van officiële rapporten van kolonel Nqhuijs,
derde deel, pag 165.
M a g e l l a n g , d e n 17’~ M e i

1828.

D e RoZoneZ V e r m e r s c h , kommandant der expeditionnaíre
afdeeling, rapporteert mij het navolgende :
. . . . , .., . . . . . . . . . . . . . . . .
De kolonei onderrigt zijnde, dat de muitelingen, ongeveer 1000
man sterk, zich in de Dessa’s Kam o eso Kaw í s verzameld
hadden, liet in den morgen vin den * 14e dezer, de colonne expea’ifionnaire jankeurs, sterk 230 bajonetten en een detachement
van 25 huzaren, voorzien van het noodíge geschut, onder de orders
v a n d e n kapitein R e n a r d , v a n T e m p e l n a a r B l i g o m a r cheren; den weg nemende over Líncon (Lingkongi) en Kamoeso.
. . . . . . . . . . . . kwam de colonne te half twee
ure in den ack&nnz’ddag ter laatstgenoemde Dessa aan, en bespeurde aldaar eene vijandelijke colonne, sterk ongeveer 400 man,
welke zich ter Yegter z&& in bataille had geschaard. Eeníge
kanonschoten dreven deze magt uit elkander en in de Dessa,
waaruit ook vele geweerschoten gedaan werden. D e j a g e r s
o n d e r d e n Luiterzant G i l l y , en een detachement Idanders,
aangevoerd door. den Luitenant Sic ke t z, en tirailleur op de
Dessa gezonden zijnde, werden de onzen weldra, doch na een
vrij hevig vuur, meester van dezelve, en legden haar in de asch,
terwijl de vijand in allerijl zijne retraite op G r ogol nam.
. . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . .
De kapitein Ren ard, die deze “expeditie met zeer veel beleid
heeft gedirigeerd, betuigt zijne bijzondere tevredenheid over het
gedrag der oficieren en mansckap$en
in het algemeen, doch noemt
als zich zeer onderscheiden te hebben, de Luitenants Pu r aij e
en Gilly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Luitenad

Gouverneur Generaal,
(w. g.) de Koek.

.
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Ropport van Z$ze Excellentie den Luìtenaut
Gouverneur Generaàl aan Zzjrze Excellentie den
Kommìssaris Generaal.
Verza.meling officiële rapporten van I%olo~l v a n Nahuys,
derde deel. pag. 193.
De Oorlog op Java van A W. P. Weitzel, tweede deel pag.205.
M a g e l a n g , d e n z[StenJuny 1 8 2 8 .
De eer gehad hebbende Uwe Excellentie bij mijne missive van
d e n 17” dezer, No. 536, het oogmerk te doen kennen der nu
volbragte expeditie ten Westex van Ga m p i n g, doe ik thans
hieronder kortelijk de bijzonderheden volgen . . . . . . .
Nadat de colonne $a7zkeurs, onder bevel van den Luìte~zant
KoZonel Led el, zich uit hoofde van derzelver zwakte te Dj o c j o k ar t a met I 50 man infanterie der expeditionnaire colonne
van den Majoor Cox van Spengler vesterkt had, en aan
dezelve voorts 80 man kavallerie, onder bevel van den Ritmeeste?
Web e c was toegevoegd, begaf zich de kolonel C o c h i u s met
deze magt den 162 dezer vroegtijdig naar Gam pi n g . . . .
. . . . . . De expeditionnaire troepen zich vervolgens over
Ngamplon g naar Tankilan begeven hebbende, troffen in
de laatstgemelde plaats eenige muitelingen aan, die nogtans
dadelijk vlugteden ; maar tusschen de Dessa’s Ke m o u s s a k en
Passe k an hield een oogenblik eene aanzienlijke magt stand ;
dan eer de kavallerie en de j a ge r s van Luìtexant G i 11 y de
hun aangewezen positiën hadden kunnen innemen, trok de vijand
reeds af, doch werd door eerstgenoemde nogtans met eenig
voordeel vervolgd zoolang het terrein zulks toeliet, en daarna
door de afgestegene ruiters nog beschoten. Een Tommongong
met ongeveer 80 man dachten wellicht in de Dessa Ke m o u ssa k veilig te zijn, maar de j a ge rs (van Gil ly) waakten hem
af, terw+! aan velen van z&z volk ketzelfde Zot wedervoer . . .
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De kommandant der expeditie geeft zijne meeste tevredenheid
te kennen over al 1 e troepen, die bij deze gelegenheid geageerd
hebben; eene betuiging, welke weC pzìet ongewoon is, maar die ik
steeds gaarne voor Uwe Excellentie afleg.
De Luitenant Gouverneur Generaal
d e Koek.
(H’ordt voor&ezetJ

GESCHIEDENIS.
Brieven van Luit.-Generaal J. V. baron de Constant Rebecque
gericht tot den Generaal-Majoor J. E. Wildeman, tusschen
1814 en 1830, medegedeeld door des laatsten kleinzoon
M. G. WILDEMAN.

De volgende brieven, welke behalve om hun geschiedkundige
waarde ook om andere redenen niet onbelangrijk kunnen worden
geacht, vertrouw ik - om gemakkelijk te begrijpen redenen
zonder comme9ztaar
1) - aan den druk toe.
Het valt te betreuren, dat niet meerdere brieven bewaard bleven,
want het is aan te nemen, dat de zaakrijke en tevens vriendschappelijke correspondentie tusschen deze twee opperofficieren, van
niet geringen omvang is geweest.
Verzamelaars van autographen, die in het bezit mochten zijn
van brieven tusschen genoemde personen, zullen mij zeer verplichten daarvan mededeeling te willen doen.
M. G. W ILDEMAN.

Brussel IS-I-‘13.
1.

La Haye, le 14 Octobre 1814.
M o n cher Wildeman
J’ ai reçu votre lettre du I I qui m’ a fait un bien grand plaisir
et je vous remercie beaucoup de m’avoir donné de vos nouvelles.
‘ J e v o u s e n aurais demandé moi-même, si j’ a v a i s s u o ù v o u s
écrire et si je n’ avais pas espéré vous voir arriver ici à tout
moment.
Je suis de retour ici depuis quelques semaines et fort occupé
de travaux de la commission présidée dans ce moment par le
Général Dupont. Nous envoyons nos ouvrages l’un après l’autre
a S. A. R. et nous ignorons ce qu’il en résultera. 11 paraît
qu’ avant que le décret de la réunion de la Belgique ait paru,
on ne se pressera pas avec 1’ organisation définitive de 1’ armée.
J’ ai remis a la commission un plan très détaillé sur 1’ organisation de 1’ Etat major général et particulièrement sur telle d u
‘) Alleen nam ik de vrijheid enkele zinsneden te cursiveeren.
1913

“-t
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département du Quartiermaître-général; ce plan a eté a p p r o u v é
et envoyé au Souverain, mais nous n’ en avons plus entendu
parler. Quand vous serez ici je vous le communiquerai. 11
y est proposé d’ employer quelques officiers du département du
Q. M. gen. comme chefs d’ état major avec g r a n d s commandemens généraux ; aki je me ré!‘ouìs de ce que vous Ptes piacé ez
cette qualité, puìsque nous ne scyo~zs pas séparés, et que j’ attache
un grand prix à continuer à servir avec v o u s .
M r . V a n Gor-

cum vient d’ être envoyé à Maestricht pour y exercer les mêmes
fonctions auprès de mon cousin.
J’ ignore encore parfaitement ce que le Souverain fera de moi,
et à qui il destine la place de Quartier-Maître Général. Ce n’est
plus à Mr. de Schöler p u i s qu’ il est retourné a Berlin. Je suis
charmé que la Gueldre vous pIaise e t s u r t o u t q u e v o u s s o y e z
content de mon beau-frère, auquel je vous prie de dire mille
amitiés de ma part.
Madame de Constant vous remercie de votre souvenir et vous
fait ses compliments.
Adieu, mon cher Wildeman, j’espère vous
revoir dans peu de jours a votre passage ici et je m’ en rejouis
infiniment. Adieu, tout a v o u s
(get.) B. de Constant Rebecque.
11.
Gand, ce lg Juillet

1825.

Je vous remercie bien, mon cher Wildeman, du plaisir que vous
m’ avez fait en me donnant de vos nouvelles par votre lettre
du 13 de ce mois; je vois avec satisfaction que vous vous portez
bien et que vous continuez à être content de votre situation
actuelle.
Q u a n t à mei, j e v o u s assure que 1; désìre ardemment
votre r e t o u r auppvks de neus pour redonner de Za vie et de P 2me
à la partie militaire et générale du départenzent
et reprendrp des
tvavaux utìles que votre d é p a r t a dz2 faire interrompre. M a i s

Et quand la Convention pour
quand nous reviendrez-vous?
Luxembourg sera-telle terminée ?
Le département a eu du malheur cette année pour son personnel. N o u s sommes t o u t a fait privés des services du major
de Constant, et nous avions besoin d’ officiers supérieurs actifs et
instruits capables de donner en hìver des tours sur les sciences
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militaires.
L e m a j o r Isebrand n e m e d o n n e q u e d u chagrin.
J e crains q u e l e m a j o r V a n Stieten n e mette a u t a n t d e confusion dans le receuil de ses pierres, qu’ il en a mis dans le
bureau de la guerre d’ où on 1’ a renvoyé. Gagewz serait un
excellent officier supérieur du département bien capable de diriger
une reconnaissance militaire et j’ aurais fait mon possible pour
1’ avancer, mais je suis extrêmement affligé d’ apprendre qu’ il
fait des démarches pour passer au département des affaires
étrangères, ce qui n e p r o u v e p a s b e a u c o u p d e constante d a n s
ses vues. Nous avons à déplorer 1’ état de santé de ce pauvre
Ahlbmn e t d e c e b o n Sckölier tous deux d’ une grande utilité
pour notre arme. J’ ai fait ce que j’ ai pu pour engager le
ministre a prendre des mesures pour nous pourvoir à tems de
jeunes gens capables, qui puissent se former a nos travaux, mais
on a rejeté ma proposition. Si 1’ état de santé de Madame
Prisse ne s’ améliore pas, nous courons le risque de perdre aussi
*
son mari, officier si distingué.
Enfin, mon cher Wildeman, jp ne vois de salut pour uous que
votre r e t o u r aupr2.r d e mei.
Le Lt. Col. van G o r k u m e s t s i
surchargé de besogne, que je me garde bien de lui donner du
travail, et je n’ ai personne pour le service général, dont je ne
puis m’ occuper comme je le désirerais à cause de mes fonctions
du commandement. Cependant on paraît convaincu de la grande
utilité de notre corps et 1’ on serait disposé a lui donner de
1’ encouragement et les moyens de faire encore mieux. Mais IJ
faut que vous veniez m’ ader.
11 n’ .y a aucun fondement a tous les bruits qu’ ont couru a
1’ égard d’ un changement de situation pour moi, et je vais
m’ établir a Gand pour la vie. Malheureusement nous n’ avons
p a s e n c o r e d e m a i s o n e t n o u s sommes encore a 1’ hotel de la
Poste comme d e s v o y a g e u r s , s a n s m é n a g e ; e t j e s u i s b i e n malheureux de me trouver sans mes meubles, livres, papiers e t
effets, qui s o n t e n c o r e t o u s a 1’ hotel de ville.
Madame d e
Constant et ma fille s o n t é t a b l i e s a Bruxelles jusqu’ à ce que
j’ aye terminé mes inspections pour lesquelles je vais partir dans
deux jours et qui dureront bien ‘3 ou 4 semaines. Au retour je
compte aller visiter la nouvelle place d e campement et de man o e u v r e s q u e Mr. 1sjng en notre Lt. MuZZer s o n t o c c u p é s &
niveller, déblayer et mettre en état près de Mons, pour que la
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division du Gl. Tindal puisse y camper cette annde. Ce sont
enfin les officiers du département et plus le Génie, qui sont
chargés de ces travaux ainsi que du tracé du tamp, et de la
fabrication des puits, etc. . . J’ ai été passer huit jours à Bruxelles
pour les fêtes et ai eu beaucoup de plaisir à voir les nouveaux
mariés.
Vous ne m’ avez rien dit de votre famille, j’espère que vous
m’ en parlerez dans votre première lettre. Mon fils aîné est
toujours en garnison à Bois le Dut, 1) le ad étudiant a Leiden, s)
est dans ce moment en vacances a Bruxelles près de sa mère.
Le cadet, le marin s, est heureusement arrivé a Valparaiso
après avoir . . . . de terribles tempètes en doublant le Cap Horn.
Louise 4) à été présentée à la Reine et aux princesses et est bien
contente des voyages qu’ elle a faits en Suisse, en Italie, a Paris
et à Londres où nous avons été passer quelques jours avant de
revenir ici.
Si vous ne voulez pas revenir ici bientót, alors je vous menace de ma visite pour 1’ année prochaine. J’ ai le projet de
demander la permission d’aller voir en détail toutes nos nouvelles
forteresses, et nos frontières de 1’ Est jusqu’ au Dollaert et en
même temps je visiterai les bords du Rhin depuis Mayence jusqu’ a Clèves.
Indiquez moi une bien bonne carte speciale de la
tours du Rhin avec les nouvelles démarcations politiques. A propos
de carte je suis toujours votre débiteur pour telle d’ Autriche,
je m’ acquitterai quand vous le desirerez.
Adieu, mon cher Wildeman, conservez moi votre amitié qui
m’ est bien précieuse, la mienne vous est vouée a jamais, adieu.
B. de C. R.
111.
La Haye 19 dec.

1830.

J’ espere, mon cher général, que vous avez reçu ma dernière du
28 Nov. et que vous vous portez bien. J’ai VU avec grand plaisir
‘) Theodore Guillaume Thierry
Victor baron de Constant Rebecque (1803-1858) ridder
M. W. 0. 3de kl.; kolonel Gen. Staf; Kamerheer des Kor.ings.
s) Mr. Charles Théodore Jean baron de C. R., 18;15-1870, ridder M. W. 0. qde kl.,
Kamerheer des Konings i. b. d.
s) Willem baron de C. R.. 1807-1862, ridder M. W. 0. qde kl., gep. luit. ter zee.
‘) Louise Isabelle baronesse de C. R. 1808-1852, huwt 19 Mei 1833 S. -W. C. H.
graaf Von PuckIer-Schonfeld
r8oo-x859.
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d e votre grande activité et j’ ai crzë
bravo à Codes v o s excellentes mesures. Neus ne potivom manpiev
d’avoìr la guerrp, aìnsì vous awez de I’ honneur de votre ouvrage,
car o n s’ y bvisera la tête.
d a n s l e s papiers Ies pv~uves

J’ espère pouvoir vous rejoindre le mois prochain, mon pouce
encore bien faible ne peut tenir la bride.
Le Dept. de la guerre n’ ayant donné aucun Général ordre
depuis le rg Juillet et ne m’ ayant don& a u c u n e c o n n a i s s a n c e
ni de votre nomination au commandement supérieur de Breda,
ni de 1’ avancement des Majors Schonstadt, Eckstein et de Boer,
ni des décorations envoyés, j’ ai tté obligé de faire la circulaire
que nous recevez. Veuillez donc me faire savoir le date de votre
nomination pour le Stamboek.
C’ est malheureux qu’ on ne fasse rien connaître par 1’ ordre
du Jour de 1’ Armée. C’ est une arme morale, utile a employer,
et on la néglige absolument.
Adieu, croyez à mes sentiments distingues et à mon entier
dévouement.
(get.) B. de C. R.
‘t Adres luidt:
A monsieur le général Wildeman
a Breda
à insérer dans la circulaire.

VOLKSKUNDE.
Nav.

LXII, 148, 302.
,,Holland boven alles”.

Mijn mededeeling hierover [pag. 302) was reeds gedrukt, toen ik
bemerkte iets over het hoofd te hebben gezien. Deden enkele dingen mij concludeeren, dat het vers door een Leidsch student Ifr 1820
is vervaardigd, het feit, dat in een noot van de zeven provinciën
wordt gesproken, moet wel (tenzij een vergissing in ‘t spel is)
o p e e n o n t s t a a n voor 1798 wijzen. Trouwens het lied behoort
niet tot die rubriek, waarvan de voorrede spreekt, die uit de
Leidsche studentenalmanakken is geput. In die almanakken van
1815 tot en met 1 8 2 1 komt het niet voor.
GE W I N .

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

Genealogische
aanteekeningen betreffende de
,familie van Dam (Amersfoort).
DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
( VoortZetti?Zg

en slot van Nav. 15x11,

350).

Poept van Overrijne is een oud Amersfoortsch geslacht, dat
aldaar ook als Puyt en Poyt sedert de 14” eeuw bekend is in de
leenregisters, in de magistraat (sedert 1406) en in de geslachten
Pijll, van de; Maete, van Oldenbarnevelt, van Duverden, van
Speulde, van Weede, van der Rurch, van Oudaen, enz. 48) Het
wapen dier familie komt voor op de »Wapen Kaart Der Oude
Edele en Aansienlyke Geslachten des Stichts van Utrecht< (1769
met adres van W. Langerak). 0)
Volgens die kaart was het wapen der familie P. v. 0. in zilver
een. roode keper, vergezeld van drie roode leliën, wat overeen
komt met den kwartierstaat van Elysabeth P. v. 0.‘~ achterkleinzoon,
Mr. W. v. D. Heer van -Pijlsweerd, in de verzameling van der
Dussen en Smissaert (eerste serie). Dit wapen komt ook voor
als dat van >Overryn< op het bovengenoemde graf van haar zoon.
Ook Rietstap’s Armorial schrijft aan het Utrechtsch geslacht P.
v. 0. dit wapen toe, mede gevoerd door mr. Johan van Overrijn,
Hr. van Outkarspel en Schooterbosch, terwijl volgens een enkeIe
mededeeling 49) Elysabeth P. v. 0. het eerstgenoemde wapen
gevierendeeld voerde met : in rood drie zilveren zwaarden met
gouden gevesten, schuinsrechts en boven elkaar geplaatst, welk
laatste volgens de evengenoemde Wapenkaart en volgens Rietstap
het eigenlijke wapen der familie Poeyt is.
Verdere gegevens omtrent het geslacht Poept (van Overryne)
staan mij niet ten dienste 6). Van de andere kwartieren van E.
P. v. 0. komen van Ommeren en van Wijnbergen voor op de
a) Deze kaart is zonder naam en wordt toegeschreven aan 1. van Hiltrop.
t) T e Utrecht in het rijksarchief bevindt zich in de z.g. collectie van Attevelde een
kleine genealogie Poeyt van een geslacht l’oeyt,
gesproten uit Schaep. Daarin komt voor:
Rutger Schaep, Hr. dan Bloemendaal, schepen An. 1477,
lees: 1476 tr. Feyse Poeyt van
O v e r r y n , d r . v a n Meuys Dirkz. Zij voerde reeds het wapen Poeyt van Overryn, hij ‘t
wapen Schaep. Hun zoon voerde ook dit wapen, doch wordt genoemd Dirk Poeyt, Hr.
v..Bloemendaal,
schepen ISZ+. Deze familie zet zich verder voort, eerst als Poeyt. Hr. Y.
Bl., daarna als Poeyt en voerde later gevierendeeld het wapen van Schaep en dat van
Poeyt van Overryn. E. P. Y. 0. noch haar vader Jacob Guilielmi til. Poeyt zijn ecQter hierin
te vinden. Daar volgens van Bemmel Dyrck Poyt Rutgersz. in 1520 schepen van Amersfoort
werd. betreft bovenbedoelde genealogie deze familie en kwam P. v. 0. vermoedelijk reeds
in dien tijd te Amersfoort wor.
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genoemde Utrechtsche Wapenkaart, Assenbroek niet. Beide eerstgenoemde waren Amersfoortsche geslachten, die er van 1615 (van
Ommeren) en van 1627 (Wijnbergen) af meermalen in de vroedschap voorkwamen en beide aan Amersfoort burgemeesters schonZooals hiervóór bleek b), had E. P. v. 0. een neef van
ken 0).
Ommeren, die schout te Ede was. Wellicht was dit familie van
Gosen van Ormeren, tr. Willemina van Wijnbergen, die bij Ferwerda in de ION generatie van van Wijnbergen voorkomt.
De kand&ken&g van E. P. v. 0. komt voor onder de reeds
genoemde acte van 2 Oct. 1621, waarbij de weeskamer werd gesecludeerd.
De geboorteplaats noch de geboortedatum van Mr. W. v. D’s
tweede vrouw zijn mij bekend. Voor hare afstamming zie men
den hierna volgenden kwartierstaat 60). Haar /zuweZi&
alsmede
hare beide testamenten dd. 17 Aug. 1630 en 12 Maart 1632 werden hiervóór reeds vermeld.
D e n 16en Juli 1666 0. S. compareerde vóór notaris Nicolaes
de CruyK te Utrecht ten huize van mevrouw Caddel c), staande
in de St. Brigittenstraat aldaar, Juffrouw Johanna Hoogerbeets,
Bhuysfrouw van de Heere Wilhelm van Dam, out Borgemi der
stadt Amersfoorts:. Zij verklaarde daarbij haar testament, vóór
notaris Verduyn gepasseerd in zake a reciproque, lyftocht« 3 van volle
waarde, herriep hare destijds gemaakte legaten, doch vermaakte nu
400 Car. gulden aan de Remonstrantsche kerk binnen Amersfoort 8).
Zooals hiervóór
reeds vermeld werd, beleed zij het Remonstrantsche geloof. Als zoodanig komt zij ook voor onder NO. 75
in het ledenregister van de Remonstrantsche kerk te Amersfoort,
waar men 24 Sept. 1643 besloten had de namen der lidmaten
op te teekenen. Zij heet hier: rJJohanna
Hogerbeets, huysfrou
van Mr. Willem van Dam, out burgemeester-6 61). Zijn naam komt
niet in het register voor.
Den 2oe” Aug. 1642 0. S. compareerden vóór notaris Nicolaes
Verduyn te Utrecht Mr. Adriaen Hogerbeets, Mr. Diderick Mode,
Raad-ordinaris in den E. Hove Provinciaell van Utrecht, als man
en voogd van juffrouw Mechteld Hogerbeets, en Mr: Franco van der
n) In de collectie Utrechtsche genealogieën-Booth, in 1909 door Fred. Muller verkocht
e n t o e n a a n g e k o c h t v o o r d e Universiteits-Bibliotheek t e U t r e c h t , k o m e n o o k fragmentgenealogieën-Ommeren. Poeyt en Wijnbergen
voor.
b) Zie blz. 262 van den vorigen jaargang.
c) Vermoedelijk een schoonzuster van Mr. W. Y. D., zooals hieronder blijken zal.
‘d) Z i e b l z . 50.
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Hendrik Dirksr.
ti.
HogerbeeN o b . m e i ~543
schepen te Hoor” 1515, ‘17.
‘19. ‘24. ‘26, ‘aa, ‘36.
burgemeester te Hoorn
15x8, '21,
‘3j,

‘3%

'23,

'25,

'27,

-31,

‘38, ‘40, ‘41, ‘ 4 3 .
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Mr. Rombout van

Steyncmole”,
Secreraris van den Have
van Holland; was een geleerd m a n , d i e u i t h e t
Grieksch in het Latijn vertaald heeft.
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Kornelis
van Egmondt tr.
van der Nyenburg.
)

377
Maria van
Swanenburg.

D r . D i r k Heyndriksz.
Hogerbeets tr.
Machtelt
v a n Stcyncmolen.
Mr. Adriacn
Wenssen (van Swyndrecht)
tr.
Josina van Egmond van der Nieuburg.
Dr. in de medicijnen
Schepen te Hoorn
1561, ‘as.
Zie den kwartierstaat van Lydia van Segwaert. eerste vrouw van Mr. Pieter van Dam, den zoon
burgemeester te Hoorn
1582. ‘88, ‘ 9 0 , ‘92.
van Mr. Willem van Dam 6’).
Was een geleerd ma”, die in hoog aanzien
stond: heeft een tijd lang in ballingschap verkeerd. doch is later in zijn geconfisqueerde goederen hersteld en in zijn vaderstad teruggekeerd.
tr.
Mavt 1591 te Leiden5’)
Mr. Rombout Ho. erbeets,
Hillegonda Wensse” (van Swyndrecht).
in de Pietcrskerk.
geb. te Hoorn 14 Juni 1561.
geh. plm.
1557 v.
(afkondiging 9 M.an) ssj.
ob..op het . Huis ..te Weer bij __.
Wassenaar. 7 Sept.
1625.
ob.
19
Oct.
1620
te Loevestein.
waar zij de gevangen.
.
.
schap van haar “Ia” deelde.
begraven den 12 d.a.v. te ‘s-tiravenbage I” de tiroote Kerk OP het koor.
lBegraven te Dordrecht in de Augustijnenkerk den
I Sept. 1625 O.S. overluid (de klok geluid) te Utrecht door de” Dom. ss)
I
z3en d.a.v. in het graf harer voorouders, waarin o.a.
Wijkt met zijn ouders op 7-jarigen leeftijd voor Alva uit. Srudcerr eerst te Wesel en van I j77 af, na terugkeer te Leiden,
Matthias
Wenssen. commissaris generaal van de orde
aan de Academie aldaar.
l
x8 Sept. rj84. Promoveert tot Dr. in de beide rechten.
v a n d e Minnehroeders. guardiaan
v a n h e t Minne9 Nov. rjgo. Benoemd tot raad en pensionaris van Leiden en secretaris van de Curatoren van de Universiteit aldaar.
broederskiooster te Dordrecht was bijgezet ss).
16 Febr. 1593. Joris Doctor zijnde. ingeschreven aan de Universiteit te Leidem5ïj
25 Juni 1596. Raad-ordinnris in den Hoogen Raad van Holland, en dien dag als zoodanig beëedigda).
Zijn rechtvaardigheid CD hekwaamlleid
bezorgd?” hem hier de algemeene achting en grooten roem.
Johanna Higerbeets.
1608.
Met zijn ambtgenoot Leonard de Voogd en met Nicolaes Cromhout, raad in den Have van Hollar.d, naal Amsterdam
geh.
gezonden om deze stad tot het sluiten van een bestand met Spanje over te halen. ziet hij zijn zending met den gewenschten
oh.
uitslag bekroond.
Tr.
1609.
Wordt hij de onrustige beweging te Alkmaar als gemachtigde van Prins Maurits daarheen gezonden.
1611.
Vormt met den Admiraal Jacob van Wassenaar, Heer van Obdam en Dr. Dirk Bas, burgemeester van Amsterdam, een gezantschap “aar de Hoven van Denemarken en Zweden om zoo mogelijk een einde te maken aan den oorlog
tusschen die beide Staten.
1612. Slaat eene benoeming tot pensionaris van Rotterdam afss).
6 hlaart
1613. Door de vroedschap van Hoorn, hoewel aldaar niet woonachtig, met zijn nazaten tot burgers ?dier stad verklaard. Hielp als hoofdingeland de Beemster mede bedijken.
Zag zich in 1617 in binnenlandsche onaangenaamheden gewikkeld, doordien hij zich met 6 ambtgenooten verzette tegen de uitspraak van den Hoogen
Raad van Holland in eene appelquestie. Hij nam daarom het aanbod van Leiden, om aldaar weer als pensionaris op te treden, met blijdschap aan.
8 Dec. 1617 door de Srateu van Holland eervol ontslagen als lid van den Hoogen Raad. zz d.a.v. afscheid aldaar ss). Hij nam in zijn nieuwe betrekking weer zitting in de Staten van Holland en was daar met Hugo de tiroot een ijverig voorstander van de maatregelen door van Oldenbarnevelt
op het gebied van Kerk en Staat genomen. Hierdoor haalde hij zich het misnoegen va” Prins Maurits op den hals en werd met de genoemde twee
op 29 Aup. 1618,
zoo het heette op last der Algemeene Staten. in hechtenis genomen. De stad Leiden sprong tevergeefs voor hem in de bres. Ook
na de onthoofding van Oldenharnevelt wilde hij geen vergiffenis vrage”.
18 Mei 1619. Veroordeeld tot neen eeuwige gevangenisser met verbeurtveiklaring van zijne goederen; werd er voornamelijk van beschuldigd zden
Stand der Religie te hebben helpen perturhercn~s’).
Hij wilde niet in dit vonnis beruste” en verzocht daarvan herziening, doch werd den r5e” Juni
1619 met zij” vrouw en ook met Hugo de Groot gevangen gezet op Loevestein.
Hij verloor hier zijne vrouw en bleef er tot 1625. toen zijne kinderen het
huis te Weer hij Wassenaar voor hem kochten en da” de Staten Generaal verzochten. dat hij zij” verdere gevangenschap hier mocht uitzitten. L)it
verzoek werd 30 Juli. op voor.spraak
van Prins Frederik Hendrik en onder een borgtocht van f ao.ooo van den Heer yan der Mijle, toegestaan 6’).
2 Aug. 1625 werd hij hierheen overgebracht, was er 3 weken gezond en werd toen ziek van de smarten, in de gevangenis uitgestaan. Hij overleed
14 dagen later.
Hoogerbeets was een ma” van uitmuntend karakter, een edele figuur in onze geschiedenis. Hij wordt geroemd als een schrander rechtsgeleerde, als
een welsprekend redenaar, als een vroom en nauwgezet Christen; ja, de Groot noemt hem het toonbeeld van een volmaakt jurist. Hij heeft enkele
werken en handschriften nagelaten. Zijn beeltenis vindt me” bij Velius en bij Brandt. Portretten van hem en van zi’ne vrouw hangen in het Rijks(’
museum te Amsterdam.
17 n‘ov. 1625. Het Hof van Holland staat zijn kinderen toe om de aangeslagen goederen huns vaders iolgens privilegie der Leidsche burgers
voor 60 ponden te moge” terugkoopen.
P O Dec. I6zj. De Staten Generaal vereenigen zich met dit arrest.
3 Maart 1626. De Heeren van de Rekenkamer besluiten de bewuste goederen aan zijn kinderen te laten volgen.
zz Aug. 1642. Zij” kinderen machtige” mr. Justus van Ewijck om zijn onbetaalde pensioenen, traktementen, enz. aa” de stad Leiden te verzoeken *)s*).
’
PO Dec. 1663. De Staten van Holland wijzen aan de 3 nog in leven zijnde kinderen van Hogerbeets ten laste van het gemeen= land ieder een lijfrentebrief van f 1066 toe, en zulks als schadeloosstelling voor hunne pretentiën “opens huns vaders gagiën enz. op de stad Leidens3).
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Meer, oud schepen en raad van Amsterdam, als man en voogd
van Juffrouw Christina Hogerbeets, alle drie tevens als gemachtigden van juffrouw Maria Hogerbeets, weduwe van wijlen Joi
Andries Caddel, in leven luitenant-kolonel van het oude Schotsche
Regiment, -en van Mr. Willem van Dam, oud burgemeester van
Amersfoort, als man en voogd van juffrouw Johanna Hogerbeets,
te zamen kinderen en erfgenamen van Mr. Rombout Hogerbeets,
in zijn leven Raad en Pensionaris van Leiden. Zij allen machtigden Mr. Justus van Ewyck, advocaat vóór den Hove van Utrecht,
om in hun naam een request te presenteeren aan de burgemeesters
en regeerders van Leiden met verzoek om uitbetaling van onbetaalde pensioenen, tractementen en emolumenten van genoemden
Heer Rombout Hogerbeets in zijn voornoemde qualiteit »tot zijn
overlyden incluys
gevallen. Mitsgaders vergoedinge van alle
schaden ende interesse soo ten respecte van de wanbetalingen
der voors. penningen als ten reguarde bij ende deur de confiscatie
zijner goederen, ende gevanckenisse van zijn persoon geleden< *).
In 1644 werd »Johanna Hogerbeets« Procuratrice of Regentinne
van het St. Nicolaas- of Borgerweeshuis 52). De regentinnen werden hier blijkbaar bij haar oorspronkelijken naam vermeld.
Zij overleed den 10”” April 1673 te Leiden, waarheen zij met
haar man voor de Franschen gevlucht was l). Den 15en April
d. a. V. werd »Joffrouw van Dam op het Rapenburga in de Pieterskerk aldaar bcgyawn 63~.
Hare hadteeke7tizg
vindt men onder hare hieivóór genoemde
testamenten van 1630, 1632 en van 1666.
Mr. W. v. D. had bij zijn eerste vrouw één ~OOYZ en bij de tweede
vrouw vier &a’eyen 1). Hierin is het jong gestorven kind, hiervGór bedoeld o), niet begrepen.
Amsterdam, -g:+ 1908.

W.

E.

VAN

DAM

VAN

ISSELT.

AANTEEKENINGEN.
48) Mededeeling v a n M. P . Smissaert, Navorscher 1 8 9 3 . 35113.
49) V a n R h e d e v a n d e r
K l o o t i n d e Navorscher 1893, 3j2. b7) De gegevens van dezen kwartierstaat zijn, tenzij het
tegendeel uit atzonderlijke noten blijkt,
ontleend aan Velius, Kroniek van Hoorn. 5’) Archief der Remonstrantsche gemeente te Amersfoort. Namen der communicanten (naamlijst.
63) Grafboek Pieterskerck en 1 bolwerken te
Ae 1 6 4 3 b e g o n n e n ) . 05) V a n Hemmel 1, 357.
Leiden.
51) G . A . van R y c k h u y s e n , G e s l a c h t - e n w a p e n b o e k e n (m.s. vniv. bibl. L e i d e n )
Deel E. folio 148. Zijne gegevens komen overeen met die van Velius. in den kwartierstaat
nopens Johanna Hogerbeets en hare voorouders neergelegd. ti) Huwelijksafkondigingenboek
van de Pieterskerk te Leiden: *Den 9 Maart 1591 Mr. Rombout Heghebeets, raet ende pensio-
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naris der stadt Leyden, met Joncfrouwe Hillegont Wensenr. In het *Echtbouck* komen geen
gegevens nopens dit huwelijk voor. 5s) Navorscher 1887. blz. j85. Lijst van de overluidingen van den Dom te Utrecht. sy) Album Studiosorum Lugd. Bat. kolom 34. 6s) Van
Leeuwen, Batavia Blustrata 11, blz. 1483. 9 Van Kampen, Vaderlandsche karakterkunde
69 Actenboeken Staten-Generaal 1617-1623, blz. 192 e. v. 6’) Idem x6241, blz. 53/5.
1629, blz. 117. 61) Enkele dezer gegevens zijn ontleend aan het biographisch wbordenboek van van der Aa, of aan de encyclopedie van A. Winkler Prins. s8) Genealogische
aanteekeningen van Dam, 1X. 64) Zij overleed volgens Velius in den ouderdom van 63
jaar en moet derhalve omstreeks 1557 geboren zijn. 66) Het laatste is ontleend aan van
der Aa.

VIL

LYNDE,
BEI BILSEN,

BELG. LIMBURG.

lOS7-1330.
D
AUF

RO D E

I

E

V

(HEUTE

A

N

SC H L O S S

AACHENER

LYNDEN,
RA H E ),

IN

DEK

SO E R S ,

REICH.

Herm. Friedr. Macco, der Geschichtschreiber des Aachener
Reichs berichtet über dieses Geschlecht wie folgt: Die Stammreihe
dieses reichbegüterten Rats- und Schöffengeschlechts geht bis in
d e n A n f a n g d e s 14 Jahrhunderts zurück. Ob zwischen ihm und 3
dem Namen des am Johannisbach gelegenen Lindenplatzes in
Aachen, sowie dem Hause Linde, bei Laurensberg, Beziehungen
bestanden haben, ist noch nicht aufgeklart. Allerdings steht fest,
d a s s Gçraydgs d e Tilia urn 1 3 0 0 ein Haus zsuper ripamc, d. i.
am Johannisbach besass, ’ u n d auch Seine T ö c h t e r a l s Eigenthümer eines Hauses Psub tiliaa: genannt werden, dagegen lassen sich
Beziehungen zum Hause Linde, bei Laurensberg, urkundlich überhaupt nicht nachweisen. Auffallend ist aber,’ dass die dem Hause
Linde benachbarten Güter im 15 Jahrhundert Aachener Patriziern
gehörten, welcke ebenso wie die Va, der Lyzden ein Andreas Kreuz
in R o t fïìkrten: D i e L7an Roide suf dem H a u s e Roide u n d d i e
Beulant auf Beularstein.
In der nun folgenden Genealogie der Van der Lynden, s e h e n
wir, dass Gerkard v a n der Lynden, Sohn des Heinrich, am 22
Oktober 1423 Hof und EY& Roide, in der Soers (heute Schloss
Rahe), an Wilhelm van der Hagen und Katkerixa van Roìde,
Nìckte des Gerkard, veikaufte 1).
Ueber die Van Ro i d e (Rode) schreibt Macco : Altes Adelsgeschlecht, welches mit den Schöffen Van der L yn d e n eines
‘) Macco, Herm. Friedr., Aacbener Wappen und Genealogien, Aachen rgo7, 1, p 2 6 1 .
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Stammes zu sein scheint. A b g e s e h e n v o n d e n glcicken U'appm
sind enge verwandtschaftliche Beziehungen zu Beginn des 14 Jahrhunderts zwischen beiden Familien nachweisbar. Yohan d e Tifia
und die Brüder, Münzmeister yoó/zan und der Bürgermeister Franco
van Rode in Aachen versöhnen sich 1340 mit der DeutschordensBallei Alten-Biesen (Belg. Limburg) wegen des vom Ordensritter
Michael van der Juncheit an ihrem B~zuz’er u n d Nefin, Conrard
van der I;ynu&z, verübten Totschlags 1).
Diese Verzweigung (Van der Lynden) von der Hauptlinie (Van
Lynde, von Lynde (Limburg), fiihrt sich in der eben berichteten
Urkunde vom I September 1340 als eines Stammes mit den Van
Rode ein: die Siegel der beiden Familien zeigen dasselbe Wappen,
nur die Urnschriften der Siegel sind den Persönlichkeiten angepasst. D e r i n d e r U r k u n d e gebrauchte A u s d r u c k pnevec, d e n
Macco irrthümlicherweise mit >Neffec übersetzt, ist, nach dem
Sprachgebrauch
des Mittelalters gleichbedeutend mit >Vettera,
welche Thatsache wichtig ist für das aus der Urkunde hervorgehende
genealogische Verhältniss, das durch die hier folgenden Urkunden
vervollständigt wird.
1321 Februari IO - Goswin van Geuthe beurkundet, dass er
die Aegidien Kapelle zu Aachen nebst dabei liegenden Hof von
Reinard van Bongart gekauft und dem Deutschen Ritterordensh a u s e zu Biesen übergeben habe. Acts s u n t het Aquis in domo
Johamzis
et Fvanconis fvntrunz LI% Rohde i n presentia t e s t i u m
fidedignorum qui Aquis vulgariter denclude dicuntur; videlicet ego
sepedictus Gosvinus, Reinardus de Opheim, Gevardus d e Tilia,
rokannes d e Rode, Wernerus de Gurzenich, Symon et Michael
fratres Juncheit, yokanzis j’Lius Germdi de Tilia etc. s).
1326 August 4 - Tilman Ainland und Nesa, Wittwe des Ritters Gerhard van Berge, verkaufen der Aegidien Kapelle zu Aachen
zwei Morgen Landes zwischen dem Pont- und Königsthore daselbst.
Premissis eciam condicionibus interfuerunt testes et dingmanni a
partibus predictis hint et inde vocati et rogati, videlicet Geyanks
de TiXz, J&Aanzes et Fyazko fratrrs a'icti de Rode, Lodewicus de
Royde, etc. 3).
Die Stammesgemeinsamkeit der beiden Familien, E’ax der Lyn1) Macco, 11. p. 95; De Navorscher xgo8, Die Van der Lynden, in Aachen, und im
ehemaligen Ordenslande I’reussen, Heilage A.
2) Hennes, Joh. Heìnr., Codex Diplomaticus Ordinis Sanctae hlariae Theutonicorum
N r . pa.
3) Ibid., Nr. 432.
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&a und Vm Rode, wie sie uns in den obigen drei Urkunden vor
Augen tritt, findet zunächst ihren Ausdruck in deren gemeinsamen Siegel-Wappen : ein Ast-Andreas-Kreuz in dessen
unteren
Schaften ein Schlüssel steht mit dem Bart nach u n t e n . Schildhalter: ein rechtsblickender Adler mit ausgebreiteten Fliigeln der
hinter dem Schilde hervorgeht. Nur die Umschrift ist auf jedem
der drei Siegel an der Urkunde vom I Sept. 1330 v e r s c h i e d e n ,
den Namen des Sieglers darstellend. Und das Wort »nevea
(Vetter) das in der Urkunde gebraucht wird stellt das Verwandtschaftsverhältniss unter den betreffenden Ausstellern hinlänglich
fest.
In betreff der Wappenerblichkeit ist bekannt, dass verschiedene
Linien eines Geschlechtes, welche sich vor etwa I 170 getrennt
haben, in der Regel verschiedene Wappen führen. Hat die Trennung später stattgefunden, so führen die Linien in der Regel
dasselbe Wappen.
Die aus den beiden Geschlechtern hervorgehenden Linien führten, thatsachlich, dieselben Wappenthiere, den Adler u n d d e n
Löwen, die aber, im Schilde, mehrfach von Gemeinen- und Heroldsbildern verdrangt und daher theils als Schildhalter theils als
Helmschmuck geführt wurden. Bei der Linie der Van Lynde,
von Lynde, (Limburg) hat sich der Löwe jedoch im Schilde
erhalten 1).
Die Stammeseinheit der beiden Linien, deren Verzweigung
somit nach I 170 erfolgte, gibt si& demnach in den Wappen
derselben und in der nahen Verwandtschaft der Siegelaussteller
zu einander zu erkennen. Deren Zunamen sind aber verschieden.
Die Sitte der Zunamen ist auch in Deutschland. erst zu Anfang
des 13 Jahrhunderts aufgekommen und erst gegen das Ende desselben allgemein geworden. Bis dahin und selbst bis in das 14
Jahrhundert hinein wurden auch Mitglieder des Adels, der sich
erst in dieser Zeit strenge von dem Bürgerstande zu s c h e i d e n
anfing, nur nach den Vornamen und soweit sie ein Amt bekleideten nach diesem genannt. Als das Bedürfniss: durch genauere
Bezeichnung möglichen Verwechslungen vorzubeugen, sich fühlbar
machte, suchte der Adel ihm dadurch zu g e n ü g e n , d a s s e r d e m
Vornamen den Namen des Besitzthums beifügte. Noch spater
1) Navorscher 1894, Si~illographie des Hauses Linde 11, Tafel 111 NOS. 3~ und 32; Tafel 1
N W . PX und CW.. I b i d . , rgrr, I V . pp. 6 6 u n d 67,
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wurde dies dahin erweitert: dass die Kinder den Namen, welchen
der Vater in der angegebenen Weise angenommen, beibehalten,
selbst wenn sie ihm nicht im Besitz gefolgt waren, und ihn weiter
auf ihre Nachkommen übertrugen. Man kann daher im Allgemeinen auch selbst in dem Falie, wo eine adlige Familie sich zu
der Zeit wo sie zuerst in Urkunden erscheint, nicht im Besitze des
Ortes befindet, welcher den gleichen Namen trägt, doch annehmen: dass er es sei, welcher die ursprüngliche Veranlassung zu
dem Geschlechtsnamen gegeben hat.
Da der in der Urkunde vom I Sept. 1340 gebrauchte Ausdruck
anevea nach dem Sprachgebrauch des Mittelalters gleichbedeutend
ist mit >Vetter< so lässt sich hieraus, wie aus den Urkunden vom
IO Februar 1321 und vom 4 August 1326 folgendes genealogische
Verhältniss herstellen :
N. N.

I

,
Gerardus

\

de Tilia.

-

- L
Johan van der
Lynden.

Conrard van der
Lynden.

Johan yan
Rode.

Franko van
Rode.

Es haben somit alle in den drei Urkunden erwähnten Mitglieder
der Van der Lynden und der Van Rode ihren Platz in dem genealogischen Fragmente gefunden, ausgenommen Ludovicus van
Rode, 1326. Wer ist diese letztere Persönlichkeit? Ludovicus war,
wie die iibrigen benannten, ein Burger von Aachen, ein Zeitgenosse
u n d naher Verwandter, und der einzige Van Rode aus diesem
schöffenbarfreien Geschlecht der in Aachen zu A n f a n g d e s 14
Jahrhunderts urkundlich vorkommt. Er konnte nicht ein Bruder
des Johan und Franko van Rode gewesen sein, da Seine Stelle hinter
denselben durch ein Komma getrennt ist, und das Wort >fratresa
sich n u r a u f J o h a n u n d Franko beziehen kann. Er konnte auch
nicht Vater des Gerardus de Tilia sein, da er sonst Seine Stelle
in der Zeugenliste ZIOY demselben erhalten hätte, auch die Verschiedenheit der Zunamen der beiden Persönlichkeiten spricht
gegen eine solche Annahme.
Ludovicus kann unter den gegebenen Verhältnissen und den
sie begleitenden Umständen nur der Bruder des Gerardus de
Tilia 1326 gewesen sein, und da Johan und Franko van Rode die
Vetter des Johan und Conrard van der Lynden waren, so muss-
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ten ihre Vater Briider gewesen sein, und da Johan und Franko
den Zunamen Van Rode führten, so musste auch ihr Vater diesen
Zunatnen g e h a b t haben. Dies bedarf keines weiteren Beweises.
Ludovicus van Rode war daher Bruder des Gerardus de Tilia und
Vater des Johan und des Frank van Rode.
Die Verschiedenheit der Zunamen bei den zwei Brüdern muss
auf eine Lehensabsonderung zurückbezogen werden, denn, landkundig haben viele Familien von ihren Dörfern und Besitzungen
verschiedene Namen angenommen, wie wir oben des Näheren
erörtert haben. Es ist daher nichts Ungewöhnliches für die in
Frage stehende Zeitperiode zwei Brüder verschiedene Zunamen
zu führen sehen.
Thatsachlich, begegnen wir Ludovicus van Rode, Burger v o n
Aachen, in der Urkunde vom 16 Oktober 1342, als Besitzer des
Hofes Houthoven, bei Rode, in Brabant l), und ein zweiter Akt
bestatigt diesen Besitz 9).
Aus beiden Akten geht hervor, dass
Ludovicus van Rode den Hof Houthoven vom Herzog Johan 111
von Brabant zu Lehen hielt. Die weitere Thatsache,, dass in 1374
ein Johan van Rode im Besitze von Houthoven war 3), rechtfertigt
zur Annahme, dass wir es hier mit Vater u n d S o h n zu t h u n
haben, und dass demgemass dieser Johan van Rode identisch ist
mit dem gleichnamigen Johan van Rode in den oben berichteten
Urkunden von 1340, 1321 und 1326.
Man ist ferner gerechtfertigt anzunehmen, dass der Vater des
Gerardus van der Lynden denselben Zunamen wie der Sohn geführt haben muss, wei1 das Stammschloss Rode, in der Soers, in
dieser Linie forterbte indem es im Besitze des Gerhard van der
Lynden, Sohnes des Heinrich, war, der es, kinderlos, am 22 Oktober 1423 a n Seine Gousine, Katherina van Rode, Gattin des
Wilhelm van der Hagen verkaufte. Denn, ware der Zuname des
Vaters des Gerardus, nicht Van der Linden, sondern Van Rode
gewesen, so wäre derselbe sicherlich darauf bedacht gewesen, dass
1) 1342 Oktober 16 - XVO die mensis octobris anno XLIP, occupavit Nycolaus de
Daelhem. junta Rode, coram duce, astantibus domino Johanne de Trips, milite, et Johanne
Coelgroeven, fidelibus ducis, bona dicta Houthoven cum suis attinentis, que nunc tenet
Ludovicus dictus de Rode, civis acquensis (Galesloot, Feudataires de Jean 111 dut de Brabant, p, 216).
s) Loys de Rode, de curte in Houthoven et 11 mesuris et VI mandrìs siliginis ([bid, p. 19.1).
SI 7374 - Jan van Rode. Hout syn hof in houtshoven met omtremt l y buenre l a n t s
daertoebehorende ende met allen anderen toebehoirten. (Brtissel,
Staats-archiv, Feudalkammer von, Brabant, fol. 313200, Stootboek Nr. 4).
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das Stammschloss in der seinen Zunamen führenden Linie geblieben ware. Die Van. Rode mussten sich jedoch, wie die Thatsachen
bezeugen, mit dem Hofe Houthoven begniigen.
Schloss Rode (heute Schloss Rahe) für Gerardus van der Lynden, und Houthoven für Ludovicus van Rode, das werden die
letztwilligen Verfügungen von deren Vater Van der Lynden gewesen sein.
Es war nichts seltenes im Mittelalter, Brüder aus ein und derselben Familie zu finden, die in Folge verschiedenen Besitzstandes
auch verschiedene Zunamen führten, es war dies vielmehr ein
häufiger Gebrauch bei Allod- und Lehen besitzenden Familien.
W i r haben n u n , auf Grund der obigen Beweisführung das
folgende weiter entwickelte genealogische Fragment:
r

‘N. de Tilia.
I
Gerardus de Tilia
1321. 2 6 .

-\
Ludovicus’de Rode
1316. 42.

I
Johan Y. d. Lynden Conrard Y. d. Lynden
IyzI. 40.
1340.

FI
loban YRII Rode
Franko van Rode.
1321.26.40. 74.
1326. 40.

Wir folgen n u n d e n A u s f ü h r u n g e n d e s e i n g a n g s e r w ä h n t e n
Herm. Friedr. Macco :
I. G e r a r d u s d e Tilia i n A a c h e n . In einem Zinsregister des
Münsterstifts, welches wir ums Jahr 1315 zu setzen haben, heisst
es: Bsuper ripam : lupius de Gerardi de Tilia de quondam domo,
27 den. Andreae et Gertrudis.< (Zinsregister im Besitz des Herrn
Dr. Wangermann). Kinder: I. YoJzannas, siehe II. 2
.
Geravdus,
Aachener Burger, ‘kommt mit seinem Brudev yokannes als Zeuge
vor, 1321 (Hennes, Urk. Buch des Deutschen Ordens, 11, p. 353).
3. Konrad, wurde 1340 von Michael van der Joncheit erschlagen.
4. Mehrere Töchtey. asorores Johanni de Tiliau besassen
1368 ein
H a u s Bsub Tilia<, das dem Münsterstift mit 27 Den. zinspflichtig war.
11. Yokannes d e Tilia (Van der Lynden), 132 I Zeuge, 1338
wiederholt Gesandter der Reichsstadt Aachen, 1343 Weinmeister,
1344 mit Johan van Haaren Rentmeister, 1349 Kristoffel der
Neutorgrafschaft in Aachen, 1364 aleenheer dis huf leens ies
heren van Valkenburchs, ghesat van des heren weghen van der
Sleyde, d a t zu A g h e n g h e l e g e n is<, besiegelte 135 1 u n d 1364
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als Ratsherr aus der Neutor-Grafschaft das Landfriedensbündniss.
S e i n Siegel v o m J a h r e 1340 zeigt eìnen mz’t deun Sckild Jeiegten
Ad’ler, i m Sckìld d a s Ast-Azdrras-Kreuz mit dem SckZüsseZ. Dagegen ist sein Siegel von 1364 von eìnem Wda’enmann und setdick
von zwei Löwen gekalten, der Schlüssel fehlt. Siegel aus den Jahren 135 I und 64 als Ratsherr enthalten nur den Schild mit dem
J o h a n besass
Wiesen vor dem äusseren PontAst-Andreaskreuz.
tor, welche aus dem Nacklass des Konrad van Roide stammten.
Kinder: I. Heiurìck, s i e k e 111. 2. A g n e s (Nesa), Begutte in
A a c h e n , b e z o g v o n 1376-1394 von der Stadt Erbrenten. (A. J.
33). 3. Yokannes, 1380 Pachter d e s s t ä d t i s c h e n W e i n a c c i s (Laurent, S. 271).
111. Heinrick van der Ly&en, 1364 Ratsherr, 1370-90 Schöffe,
1382, 85, 87, go Bürgermeister, 1385 mit Johan van Punt Anführer
der Aachener bei der Belagerung von Reifferscheid, 1385, 87
u n d 91 Pachter der städtischen Weinaccis, 1391 Mitpächter der
Bieraccis.
Kinder: I. Katharina, heirathet den Schöffen Werner Bertolf in
A a c h e n (j- 1391). 2. Gerhard, verkaufte am 22 Oktober 1423
Hof und Erb Roide, in der Soers (heute Schloss Rahe), an Wilhelm van der Hagen und Katharina van Roide. (W., R. 92/184).
Er war mit Barbara van Myschenberg verheirathet. In einem
Limburger
Lehensregister, welches ums Jahr 1 4 1 5 zu setzen i s t ,
kommt er (Godart de Tilia) als Lehnträger eines Gutes zu Giveric
vor (Macco,
1. S. 186 u n d 188) 1).
Hierher gehört wohl auch Gertrud van der Lynden, welche 1405
mit Reiner van Weissweiller vermählt war.
W a p p e n : In Roth ein silbernes Ast-Andreaskreuz, zwischen
dessen untern Schaften ein Schlüssel mit dem Bart nach u n t e n .
Schildhalter: in 1340, ein Adler; in 1364, ein Wildermann und
-zwei LSwen. Helmzier: ein Adlerflug.
Die keren van Rode.

Wappen : I. In Roth ein silbernes Ast-Andreaskreuz mit Herzschild, worin ein von sieben, (4, 2, I) schwarzen Schindeln be‘) Am r4 April 1415 quittirte Wilhelm van der Hagen der Stadt Cöln iiber eine seiner Frau
(Katharina van Roide) zustehende Rente (C.). Am aa Oktober 1423 kauften sie von
Gerbard van der Lynde Haus und Hof Roide (heute Schloss Rahe). in der Soers, ftir raoo Gld.
L)a sic kinderlos starben, vererbte sich Haus Roide auf die Nachkommen des (ohan van der
Hagen (Macco, 1. p. 166).
‘913
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gleiteter schwarzer Balken, 2. E i n Ast-Andre&reuz,
i n dessen
unterem Winkel ein gestürzter Schlüssel. 3. In Roth ein silbernes Ast-Andreaskreuz mit Herzschild, darin ein schwarzer Sparren.
Auf dem Helm zwei rothe Flügel. 4. Dgl. jedoch die Flügel mit
dem Ast-Andreaskreuz belegt.
J o h a n d e Tilia erbte aus dem Nachlass von Konrad u n d Gertrud de Royde urn 1370 eine Wiese vor dem äusseren Pontthor.
Vielleicht handelte es sich hier um eine Parzelle aus dem grossen
Gute Roide, welches sowohl in den Handen der Van der Lynden,
als auch der heren van Rode vorkommt.
J7uncker CZois van Roide pbaten dy Lumbartera in Aachen war
1359 mit Sophia (Fia) Mule, Tochter von Clois Mule,.
verheirathet.
Ihre Söhne waren .Clois u n d Wilhelm. Clois van Rode pbye die
Lumbardera bezog 1384-97 für Seine Frau Margarete van Oppenheim von der Stadt Cöln Leibrenten. ~utzcker Wilheha van Rode
Siegelte 1364 als Ratsherr aus der Kölntor-Grafschaft die Erneuerung des Landfriedensbündnisses mit dem Wappen Nr. I . Er
war 138 1-83 Meier und Richter und erscheint seit 1388 als
Mitglied des Schöffenstuhls. Sein Tod fällt zwischen Ende 1395
und 96. Unter seinen Kindern war Beatrix (Boyze) 1394 Nonne
hei den Weissenfrauen in Aachen. Gertvud X J o h a n v a n d e r
Hagen, Katkarina X I . am I Mai 1401 d e n Schöffen Kuno v a n
Pont. 2. am 5 A u g . 1407 Andreas van Wijs. 3. zwischen Oktob e r 1414 u n d 14pril 1415 Wilhelm v a n d e r H a g e n . CZois uan
Roide bezag 1494-7 fiir Seine Frau Katharina van Weyenberg
]1394-1402)
v o n Cöln Leibrenten. Er wurde 1406 Schöffe und
s t a r b 1458. Seine Wittwe Christine Schreinmeker, Wittwe von
Winrich Monis aus Frankfurt, errichtete am 19 Febr. 1474 ihr
.Testam-ent. D i e a u s 1. Ehe entprossenen Söhne WiLhehi; Yohati
und Stefan hinterliessen zahlreiche Nachkommenschaft, die II:
1438-52, f 1475 X I Tochter
Ehe war kinderlos. WihJzeZm
d e s Schöffen Elreborn zu Münstereifel. Katharina Monis 14568 1 , T 1483), Tochter v o n W i n r i c h M . u n d C h r i s t i n e Schrein‘ m e c h e r -in Cöln. yohan, 1467-92 Schöffe zu Aachen, besass I
Dritted an Ro&e, X K a t h a r i n a v a n Mulken. Stcfan e r b t e d è n
,Moirckehof in der Pontstrasse, war 1458 und 62 Bürgermeister
-von Aachen, X 14.47 Seine Stiefschwester Eva Monis.
’ S o w e i t Macco. Z u r Ergänzung v o n dessen g e n e a l o g . Notizen
.fiigen wir eine Genealogie der Van Roide bei, welche nach..den
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beigelegten Urkunden aus dem Stadtarchiv in Köln zusammengestellt ist, und die Filiation derselben mit den Van Rode aus den
oben angezogenen Urkunden von 1340, 1326 und 1321 nachweist.
Ebenso lassen wir hier eine Beschreibung der in den Archiven
aufbewahrten Siegelwappen der Van der Lynden und der .Van
Rode folgen.
Es muss hier noch bemerkt werden, dass zum Schöffenthum
freier, untheilbarer Grundbesitz gehörte, desshalb konnten nur jene
S ö hne eines Schöffen wieder Schöffen werden, auf die sich das
erforderliche Schöffengut vererbt hatte. Aus diesem Grunde muss
auch der Vater des Juncker Willem van Roide, 1364, Clois (Nikolaus), der in der Urkunde von 1364 mit seinem Vetter Johan
van der Lynden repräsentirt ist l), zu den Schöffen in Aachen
gezählt werden, denn nur von ihm konnte Junker Willem das
erforderliche Schöffengut geerbt haben.
Wir haben gesehen, dass die Van der Lynden und die Van
Rode im Aachener Reich auf Grund der angezogenen Urkunden,
in genealogischer wie in sphragistischer Beziehung, ein und dieselbe Familie bilden von welcher in Folge von Lehensabsonderung
(Houthoven, bei Rode) der Bruder des Gerardus de Tilia, Ludovicus, den Namen Rode angenommen hat, und von dessen Nachkommen beibehalten worden ist.
Die Van der Lynden resp. Van Rode, im Aachener Reich, leiten
ihren Ursprung ab von den Van der Lynden in Herenthout, bei Lyere
(Brabant), wie aus den Siegelwappen des Junkers Wilhelm van Roide,
Richter und Schöffe in Aachen (Enkels des Franko v. Rode, 1340),
und seiner Nachkommen hervorgeht 2). Diese Siegelwappen zeigen
ein Ast-Andreaskreuz mit Herzschild darin ein erhMer Sparren,
und als Helmzier einen Adlerflug. Der Bruder des Junckers Wilheim, Clois, führte jedoch nur ein Ast-Andreaskreuzz), da er keine
Veranlassung hatte zu der Wappenvermehrung (Herzschild mit
Sparren). Denn, nach den Schriftstellern, ist das auf einem Herz.schild dargestellte heraldische Symbol als das Stammwappen des
Sieglers anzusprechen. Der Schöffenbare musste die erforderliche
Herkunft von schöffenbaren, in einer Grafschaft als solche gesessenen und anerkannten, freien Grundbesitzer und deren eben_ ‘) Düsseldorf, St. Arch., Gommende Biesen No. 66.
a, Beilagen d.
3) Ibid. C.
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bürtige Gemahlinnen beweisen, und auch aus ihren Siegeln musste
hervorgehen, dass sie zu Schild und Helm geboren waren. Diese
E r f o r d e r n i s s e erklären, w a r u m Junker Wilhelm Seine H e r k u n f t
mittelst des heraldischen Symbols in dem von ihm zu Lehen
erhaltenen Herzschilde in seinem Wappen zum Ausdruck brachte,
und dieses heraldische Symbol, der Sparren, repräsentirt das heraldische Concurrenzbild der Van der Lynden von Herenthout,
die auch den in den Siegelwappen des Johan v. d. Lynden, und
der Brüder Johan und Franko van Rode, 1340, als Schildhalter benützten Aa%r zu ihrem Wappenthiere zählen, wie aus den Siegelwappen des Adam van der Lymim, I 508, 21, und des Laweys
vare der Linden 1564 ersichtlich ist. Letzterer führte, in I 563, noch
ein zweites Siegel, in welchem, als dem interessantesten Stück
der Van Lynden’schen Sigillographie, ausser dem Sparren, die
beiden vom Geschlechte gefiihrten Wappenthiere, der Löwe und
der Adler, auch der Lina’enbaum der Herrlichheit Linne (Martenslinde) repräsentirt ist, wodurch auch Seine Linie ihre Herkunft
von den Van Lynde von Lynde und Spauwen, bekundet. Hier
folgt die Beschreibung der eben genannten Siegelwappen.
1508 - Adam van der LZitden, Pachter des Hofes von Lachene:
ein Schrägbalken belegt mit drei Sparren. Schildhalter: ein Ader.
Umschrift: Van der Linden (Raadt, 1. Th. de, Sceaux Armoriés
des Pays-Bas, 11, p. 260).
1 5 2 1 Nov. 2 1 - Adam vaR der Lyfzden,
latent Godhuys van
sinte Bernaerts: ein Schrägbalken belegt mit drei Sparren. Schildhalter: ein Adler (Lyere, Archiv. des Wohlthätigkeit-Amtes, Urkunden des Archives).
1564 April 13 - Laweys van der Linden, Schöffe zu Lyere:
Getheilt; oben, ein wachsender Ader; unten ein Schrägbalken,
belegt mit drei Sparrelt. Helm: ein wachsender Ader, dessen
Flügel je mit einem Schrägbalken belegt sind, darin drei Sparren.
Umschrift: S. Lavrens vd Linden (Lyere, Archiv des Civil Spitals,
Urkunden des Spitals).
1563 - Lawees van der Linden: Getheilt ; oben, g e s p a l t e n ,
vorn, ein Lindenbaum,
hinten, ein schreitender Löeue; unten, drei
Spawen in Schrägbalkenform, darüber ein Stab. Helm: nicht
erkennbar ; d a jedoch dieses W a p p e n , nach d e r A u f f a s s u n g d e s
Laurees v. d. L. den Zweck haben ~011, die Vereinigung der beiden
Wappenthiere des Geschlechtes mit dem Lindenbaum und dem
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Sparren zum A u s d r u c k zu bringen, so kann man mit Sicherheit
annehmen, dass der Helmschmuck ein wachsender Adler war, da
wir dieses Wappenthier in seinem Siegelwappen von 1564 sowohl
im Schild als auch im Helmschmuck finden. Umschrift: S. Lavre . . . . . . (Brüssell, Staatsarchiv, Coll. sign. N. 9994).
Nicht nur innerhalb des Schildes, sondern auch ausserhalb desselben, als Schildhalter, führten die Van der Linden von Herenthout das zweite Wappenthier des Geschlechtes, den Löwen, wie
in folgendem Siegelwappen ersichtlich ist.
1 4 7 2 - Gue ( G o t f r i e d ) vnn der Linden: E i n Schragbalken,
belegt mit drei Sparren ; im Ober- und Untereck je einen fünfstrahligen Stern. Schildhalter, links: ein Löwe. Umschrift: Goe
van der Linden (Ibid., St. Archiv. Coll. Sign. Nr. 12265.)
Wo immer die Van der Linden, im Mittelalter, niedergelassen
sind, also auch in Lyere, dort begegnen wir die van Rode, wie
folgendes Siegelwappen zeigt.
1471 - Willem van Roede (auch Roeye), Schöffe zu Lierre;
vom bijvan v o n Lierre, 1482. 6: getheilt; oben, ein leopardisirter
Löwe, und oben links, ein fünfstrahliger Stern; unten, leer (Raadt,
J. Th. de, Sceaux Armoriés des Pays-Bas, III, p. 246).
Zu den Van der Linden von Herenthout zahlt auch h e r A b e l
van der Lynden, Ratsherr der Stadt Köln und 1400 Bürgermeister daselbst.
1405 Aug. I - her Abel van der Lyndez: ein Sparren bis zur
Höhe des Schildhauptes mit drei Kugeln. Umschrift : ,4bel van
der Lynden (Düsseldorf, Staatsarchiv, St. Cunibert-Köln, Nr. jog).
Wir haben schon früher einen analogen Fa11 in betreff der
Stammeseinheit der Van der Lynden und der Van Rode berichtet:
Ruther van Linden, I 1 5 1 , h a t d e n Z e h n t v o n R o d e u n d v o n
Haldert als Lehnbesitz von seinen Vorfahren für sich u n d Seine
Nachkommen auf ewige Zeiten geerbt. Der Nachfolger in den
genannten Lehen hatte dessen S o h n Ywan sein sollen, und er
war es wahrscheinlich auch, aber die Urkunde welche diese Belehnung bezeugen könnte, ist noch nicht eruirt worden. Dagegen
ist der nächste Besitzer des Lehens Arnold van Rode, der i. J.
1222 urn die Summe von rgo Löwener Pflunden, auf neun Jahre
auf den grossen und kleinen Zehnt von Rode verzichtet l).
1) De Navorscher

1908, Urkundliches über die Van Lynden,

Abschnitt V.
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Arnold war ein Dynast, da sein’ Sohn und Nachfolger in dem
Lehen Dominus A r n o l d u s miles d e R o d e g e n a n n t wird, u n d d e r
Titel miles zwischen den Vor- und Ortsnamen gesetzt, den nachgeborenen Sohn aus dynastischem Hause andeutet.
Wie ersichtlich, s i n d d i e V a n R o d e a b e r m a l s d i e Besitznachfolger der Van Linden, u n d e s scheint, d a s s A r n o l d v a n R o d e
a u s d e m G r u n d e d e r N a c h f o l g e r d e s Ruther v a n L i n d e n i m Be-

sitze des Lehens war, wei1 Ruther’s Sohn Ywan in jugendlichem
Alter s t a r b , u n d daher die Erbfolge auf den Bruder des Ruther
überging d. h. auf Arnold van Rode.

ADHEMAR

n.

D E

LI-KDES.

1310 September 1 - Michael

van der Junckegt, D. 0. Ilitter des HosConrard ~111, der .&&n getödtet.
Johan van der Lynden und Johau und E’raxk vm Rode, Bruder und Vetter

pitals St. Maria in Jerusalem, hatte den
des

COMW~, versprechen dieses Verhrechen clem IIeutschen Ritterorden
nicht nachzutragen ; wenn aber Michnel van der Junckeit den Orden
verl%sst, urn in die Relt zuriickzukehren,
werden sie ihn als ihren tödlichen Feind betrachten.
Die Urkunde ist besiegclt dnrch die drei Aussteller, die drei Siegel
hangen - mehr oder weniger beschndigt an. Das Wnppen ist bei allen drei
Siegeln das gleiche : &a Ast-Audreaskreuz misehen dessex unteren A m e n
ein Schlüssel steht. Scbildhaltcr: ein rechlYbZic&vder Adlep. Die Umschrift
des rechten Siegels lautet (die ergiinzten Euchstaben sind eingeklammert): [Sj Johann (is de) Tilia; die des zweiten: S. Johannis d[e] Roide;
die des dritten ist schwer zu entziffern, hiichst wahrscheinlich ist aber
zu lesen: [S. Franconisj de Rode civi. Aqv. 1).
b.

1364 November 3 - Johan ~~12 der Lizdeu bekundet als Lehnsherr
eines Valkenburger Huflehens, dass Fis (Sophia), 7Yiltxe des Cloie (Nikolaus) vare Rode, mit ihrem Eohne Clois ein Gut auf der Santeule zu Aachen
der dortigen Peutschordeuskapclle
S. Gilles iibergeben habe: Ein AsfAndreaskreuü.
Schildhalter: Zit6 Wi2derman.n bis zur Brusthöhe tiber den
Aus der Umgrenzunp des Siegelfeldes wachsen
Schildrand RerUorrugend.
zzoei Iözeuartige Leoparden hervor.
Umschrift : . . . han v a n d e r
L i n d . . -2)

‘) Düsseldorf, Staatsarchiv, Biesen. Nr. 43; De Nnvorscher 1894, pp. 166-176. Tafel III,
Siegel 31 und 32; Ibid., 1895, pp. 390 und 391; Ibid., rgo8, Urkundliches iiber die Van Lyndzn.
“) Düsseldorf, St. Archiv, Biesen Sr. 66.
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van der Linden, Schöffe in Aachen, 1370, 71, 83,
U m s c h r i f t : . e n r i c i v a n . . . nden

90: Ein Aat-Andreaskreuz.

Scb’i Aq . . . . 1)
d. 1383 November 18 - Juncker WiU&n van Royde, Richter in Aachen:
Ein Ast-Andreaukreuz mit Herzschild durin ein erhöhter sparren. Urnschrift:
nicht erkenntlich 2).
e.

1394 Juni 11 - Cïuys ZIP~ Royde, burger zo Aiche, Bruder des Juncker Wilhelm, fiir Grete, hern Reynartz doichter van Oppenheim, myne
myve : E i s Ast-Amlreaskreuz.
Umschrift: S. Klois van Rode s).

f.

1409 November 29 - Rer Cloys (Nikolaus) van Royde, scheffen zu
Aiche, Sohn des Junckers Wilhelm. van Royde, quittirt der Staat Köln
iiber e5ne Leibzucht von 28 rheinischen Gulden seiner Frau Katharina
van Vieijenberg : Eìn As+Andreaskreuz mit fIerschild darin ein erh6hter
S p a r r e n . Helmzier : Eìn Aa’lerflug zwiscken zzcei Bi$eIRörnern d a r a u f
ein As+Andreaskreuz.
Urnschrift: S . N i c o lai d e R o i d e S c a b i n i
.
Aquen4).
Anmerkung. Kicolaue van Roide nahm ‘die Helmzier an nach seiner
Erhebung zum Schöffen; in 1402 Mai 1 führte er dasselbe IVappensiegel
wie seiu Vater, Juncker \Tilhelm van Royde 5).

3..

1469 September 6 und 1487 Aug. 1 - Jodan van Roide,” Scheffen zo
Aiche, Sohn des heren Clays van Royde, 1471, Sept. 28: Ein Ast-Andreaskrruz mit Herzschild darin ein erkïhter Sparren. Helmzier: eiu Adlerjug
Urnschrift: S . Johanis d e R o i d e S c a b i Aques).

ll.

1489 Dezember 12 - Lanzkrt van Roide, Burger zo Aichen. Sohn des
Clays van Royde, erhält 635 bescheidene Gulden in Ablösung einer Erbrente von 25 Gultlen : ein Ast-Audreaskreuz mit ITerzschild darz% ei% erköhter
Sparren. H elmzier : ISin AdlerJlug darauf ein Schild in dem ein Ast-Andreasdreuz mit Herzschild darin ein erhöhter Sparren. Cmschrift: S. Lam b r e t
v a n Rodey).

i..

1489 Dezember 20 - Jokap v a n Roide s e l i g e n Wilhems s o n v a n

1) Düsseldorf, S t . Archiv, Kloster Marienthal i n A a c h e n N r . I.
3) K ö l n , Historixhes Archiv. N r . 5368.
3) Ibid., Histor. Archie, Nr. 7854: Düsseldorf. St. Archiv, Dominikaner wAachen Nr. 11
u n d Regularherren zu A a c h e n N r . 8 .
4) Köln. Histor. Archiv Nr. 6goo.
5) D ü s s e l d o r f , S t . Archiv, Dominikaner zu A a c h e n , Xos. 13 u n d 1 8 ; K ö l n , H i s t o r . Arch.
1471
September 28.
6) Köln, Hist. Archiv.
7) Ibid.
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N. d e Tilia.
I

F

Gerardus d e

Ludovàcus

Tilia.
Burger zu Aachen 1315 . 21 . 26.
(P. 2.)
I

r

Gerardua de Tilia,,

Johan van der @den,

Burger zu Aachen
1321.
(P. 2.)

leenheer des hufleens des
heren van Valkenburch
1364; Ratsberr. (Beil. b.)
I

f

Agnes van der Linden,

Conrard van der

Heiwich

\

/

Jodan van Rode,
Biirger zu Aachen 1326.40;
besitzt Houthoven 1374.
(0 >

(Macco.)

I

van der Linden,

Begutte in Aachen Ratsherr, Schöffe zu Aachen
1275-94.
1370-90, Btirgermeister
(Macco.)
daselbst 1382. 85. S7. 90.
(Macco. d. b.)
I
/
Katherina vm der Linden
Gerhard van der Linden
[Rerner BertulfF. Schöffe auf Schloss Roide, in der Soers. Am 22
zu Aachen t 13911.
Okt. 1423 verkauft er ScblossRoide an
(Macco.)
Wilh. v. d. Hagen und Katherina van
Roide [Barbara van Myschenberg].
(Macco.)

\

de Rode,

Biirger zu Aachen, 1326. Besitzt
Houtboven hei Rode, in Brabant, 1342.
(P. 2 )

Mehrere Tcchter.

I,y&n,
t 1340.
(Beilage a).

dàctus

393

/

Gertrud van der Lynd>

[Reiner van WeissnilIer].
(Macco.)

Franko van. Rode,

7

Biirgermeister in Aachen,
1326.40.
(a.1
7-7
Juncker Cloi~ (Nikolaus) van
R.oide [Fya (Sophia), Tochter
von Clais Mule] 1364.
(Macco).
I

Juncker

Wilhelm
Roide

van

Claya

\

van Roide

t zwischen 1396 und 1398,
Richter zu Aachen 1383; Hiirger zu Aachen [Margarethn,
Schöffe daselbst 1388 Tochter von Reynartz van Op-94; tot 1396.
penheym 1384-941.
(e. und f.)
(f)

r

Boyze (Beatrix)
G e r t r u d t 1453
1401 Coin van I’>nt
her Kikolaus van Roide Schöffe 1406
d. J. Schöffe 1399-14061 It [I 5 / s -57; t 1458 [l”,&, 1410 Katherina Nonne 1394 zu den Weis- Johan van der Hagen,
1413 Andreas van Wys, Sobn von van Weyenberg; [H, 1447 Christina
senfraueu zu Aachen.
Herr zu Sintzenich].
Heinricb] 111 [s51s Wilhelm van der Schrinmacber, Wwe Winricbs Monis
(Macco.)
(Macco.)
Hagen].
von Frankfurt, lebt 1470, t 20 Juli
(Macco.)
1474, testirt ls/p 1474.1 (f. und k.)
I
7
7YilWe21n va?& Roide [1443 N. Elrehorn.
Johan van Roide, Schöffe 1467
Lambert vas Roide kaufte 1476
Gertrud,
Agnes,
T. v Johan F,. Schöffe zu Miinster-92, besass l/s an Scbloss
hir s. Mutter Triue 20 Gld.
besitzen 1504 die ZO Gldn.
eifel. n n d G r e t e v a n hlerode] IL
Raide [ Katberina van Mulken,
Rente v. s. Hruder Johan. t
a u f d e m ,,wilden Blann”.
[1447 K tberina Monis] Wilhelm t
tot 15041.
kiudcrlos.
t kiuderlos.
t kinderlos.
1475. (St. Arcb. Cöln.)
(g. und m.)
(11. und 0.)
(Cöln.)
I
Kutherina [I ‘Is

%f
r an van

Roide. 1462 Bürgermeister zu Aachen; erbte Ilen Moireckerhof [15va Monis. 1474 1Vwt: Tochter
van \Vinricb Monis u. Christ. Scbrinmacher.] (Cöln.)
I
r
1) Maria
2) Chris- 3) Anna 4) Gath.
5) Agnes
6) Mag--\ykF
1472 [Emont
tine.
Nonne
Nonne.
Nonue.
dalena
1‘452 [CGvyi&:[Gilles ~~o~~j;e (Ibid.) (Ibid.) Nonne. dert v. d.
v. Gru(Ibid.)
Wasserfass
Schöffe
wenich].
1!9Ç].
Bürger147&-‘141.
(Cöln.)
(Cölu.)
meister i n
on
Köln.]
(Ibid.)

Johan

\I

I) Stefan.
2) Gerhart,
erbt einen
ca. 1475,
testirte Ij*
Antbeil an
labte 1648,
1507 zeugte
Sintzenich
ttot 1555
mit Marga1425 [Chris- [Gertrud van retba einen
tine v. Blit- Raede 15041.
natiirl.
terswick, T.
Sobn : Johan
(0.1
v. Robrecht].
v. Roide.
(Ibid.)
(i.1

9)

,

I

Clara [Johan van
Mewen 15551.
(0.1

\

3) Luykarde,

4)

Katheriua,

[ 1503 Johan Konne zu
Tougeren
v. Bensseu1602.
r a d e ,
Schöffe].
(Ibid.)
(Ibid.)

5) Gertrud,

Nonne zu
Liittich.
(Ibid.)

,

6) Johan,

7) Clura,
1478 Joh.
[Dr. jur.
v. R. d. j. Joh.v. Hove

[:sz’;;6”;;

‘;r$;.l
1 .

[Ursula
w,e 15531.
(Ibid.)
r

I
Xatherina 15 5 3.

Y
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Aiche, burger zo Colne, erhalt 625 bescheidene Gulden in Ablösung einer
Erbrente van 26 Gulden: Daaaelbe Wappen wie Lambert r u n R o i d e
Umschrift: S. Johan va . Ro . . . Rücksiegel : Ein Aat-Andreuakreuz
mit Herzachild darin ein erköhter Sparren. Rechts vom Schilde im Siegelfeld der Buchstabe J und links der Burhstabe R 1).
.
k.

1.

1410 Oktober 16 - Clois (Nicolaus) van Royde, Schöffe von Aachen,
ehelicher Sohn des Herrn Wilhelm van Royde, Schöffe von Aachen quittirt der Stadt Cöln über eine Leibzucbt von 28 rheinischen Gulden seiner
Frau Katharina van Wegenberg : ein Ast-Andreaskreuz mit Herzschild,
belegt mit einem Sparren. Helmzier : ein Flug, belegt mit einem AstAndreaskreuz, zrischen zwei Biiffelhörnern. Legende : S. NICOLAS DE
ROIDE (Köln, Historisches Archiv, Urkunde No. 7854, Verz. Mitteil.
14, 60; Ibid., No. 5834, Verz. Mitteil. 9.112, 1396 Okt. 22; Ibid.,
No. 6YO0, 1402 Mai.
1394 November 6 - Clays van Royde, Biirger von Aachen, quittirt
der Stadt Köln über eine Leibzucht seiner Prau Grete, Tochter Herrn
Reynarts van Oppenheim : ein Ast-Andreaskreuz. Umschrift: S. KLOM
VAN RODE (Ibid., Hist. Archiv, No. 5368. Verz. Mitteil. 9,95).

m.

2471 September 18 - Johan van Roide, Schöffe zu Aachen; ein AstAndreaskreuz mit Herzschild, belegt mit einem Sparren. ‘Helmschmuck :
ein Adlerflug. Umschrift: IOHANIS . DE . ROIDE . SCABI . AQUE
(Ibid., Hist. Archiv).

1489 Dezember 12 - Lambret van Roide. Biirger zu Aachen; ein
Ast-Andreaskreuz mit Herzschild, belegt mit einem Sparren. Helmschmuck :
ein Adler6ug, belegt mit einem Schild darin ein Ast-Andreaskreuz mit
Herzschild, belegt mit einem Sparren. Umschrift: S. LhMBRET VAN
RODE (Ibid., Hist. Archiv.).
ll.

14S9 Dezember 23 - Johan van Roide, Sohn des Kilhem, Burger zu
Köln,: ein Ast.Andreaskreuz mit Herzschild, belegt mit einem Sparren.
Helmzier
: ein Adlerflug belegt mit einem Schild darin ein Ast-Andreaskreuz mit Herzschild belegt mit einem Sparren. Umschrrft: S. IOHAN
VA . ROI . .
Rücksiegel : ein Ast-Andreaskreuz mit Herzschild, belegt mit einem
Sparren. .Auf der rechten Seite des Schildes der Buchstabe 1 auf der
linken der Buchstabe R. (Köln, Histor. Archiv.)

ll.

‘) Köln, Histor. Archiv.
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SCHLOSS RAhE.
0.

Streift der Bliek von Lonsborg, dem beliebten Ausflugsort der Aachener, iiber die wogenden Kornfelder und satten Wiesen des Soers’als, dann
ruht er gerne auf dem inmitten eines blumenreichen Parkes gelegenen
Schlosses Rahe. Umgeben von alten, schattigen Bgumen, scheint dieser
schmucke Herrensit,z nur von goldenen, glücklichen Tagen zu berichten.
Und dennoch srzählt uns seine Geschichte von langen Jahren der Not,
von Triibsal, Glaubensknmpfen und bitterer Enttäuschung.
Am ausgerodeten Kaldsaum entstanden, gab die hier erbaute Burg
einem edlen, schon zu Bnfang des 14 Jahrhunderts stark verzweigten
Geschlecht den Namen und wurde der Stammsitz der ritterbürtigen Schöffenfamilie Yu, Roide. Im Wandel der Jahrhunderte anderte der Name
Rogde, Roide, Raide und Raidt schliesslich im 19 Jahrhundert in Rahe;
so war nachdem an alter Stelle ein einfacher ,,Hof” und im 1S Jahrhundert das heutige Schloss erbaut wurde, aus dem ehemaligen ,,Haus Royde”
das ,,Schloss Rahe” geworden.
Im Silberschein des Mondes erglunzen die Schlossteiche, durch die
mächtigen Baumriesen des alten Parkes geht ein oeheimnissvolles Rauschen
u n d erweckt d i e E r i n n e r u n g a n liingst entschxundene Zeiten.
Stolze
Recken, die auf befestigter Burg hier gehaust, steigen sus dem Kebel
empor, dort die Brìider Franko zend Joha, vaga Royde, der eine städtischer
Miinzmeister, der andere Biirgermeist2r der Reichsstadt. Sie waren einst
wegen ihres ersrhlagenen Vetters Conrad van der Lgnden in blutiger Fehde
entbrannt gegen die Ritter vom Deutschen Orden.. Erst 1340 ruhte der
Streit. JViire iknen d o c h . @ruche verlieken, d a s Rüthaeel zu löaen, zie im
14 Jahikundert Roide an die Yan, der Lyndeu kam! Gewiss hat hier die
Minne ihr znrtes Band geweht.
Cerhard van der .Lynden verkaufre am
22 Oktober 11-23 ,,Hof und Erb genannt Roide, hinder Louffsberg”, mit .
Weihern, Wiesen und Aeckern fiir 1200 gute schwere Gulden an die
Ekegattcn Wilhelm van der E1uyen und Katherina uan Roide, aelche das
Haus ausbauten und renovierten. Da sie kinderlos starben, fiel das Gut
zu gleichen Hiilften an die Schwertseite und die Spillseite. So erbten
der Bürgermeister Johan van der Hagen uud Seine mit dem Schöffen
Fetschin Colyn vermiihlte Schwester, eine Hälfte, die andere kam an das
Geachlecht
Van Boide und gelangte durch Vertrag 1485 an den Schöffen
Johan van Roide, deaaen Sohn Stefan vaa Roide im Jahre 1504 noch das
Viertel des Johan van der Hagen fiir 5 ‘Gld. jiihrlichen Zins erwarb.
Stefan bewohnte seitdem das Gut, geriet aber 1545 mit den Kindern
vou W’ilhelm Colyn, denen durch das.Loos 1484 der zur Wildenmühle
hin gelegene Theil zugefallen mar, in Streit. Jahrelang beschaftigte sich
das Reichskammergericht mit der Sache, die aber endlich doch zu seinen
Gunsten verlief. Raidc kam dann urn 1550 an seine Tochter Clarq van
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Ruide, verm&lte van Keverberg genannt Memen, deren Urenkel, Goddert
van Memon, das Gut, damals Memensrath genannt, tief verschnldet iibernahm, etc. etc. (Der Rurgmart 1899. Zeitschrift ftir Rurgenkunde u n d

mittelaltcrlichor Baukunst, pp.

53-55

(mit Uild)).

Enklaar.
10 Nov. c o m p . v o o r N o t . J . v . B e e k t e H o o r n D e n E .
EmSZaar als in huwelijk hebbende Aaltje Hezdetds ende
d e s e l v e AaZ0.e HewYeriks m e t d e v o o r n . h a r e m a n t e n desen

1728,

DRY,&

geassisteert ende d o o r deselven geauthoriseert,
wonende de
Comparanten binnen deze stad . . . . (over een obligatie).
D.
Nav. LXII, 266.
Von Stein Callenfels.
Kan de bedoelde ook zijn: Casimir Henrich, geb. 27 April
Ober-Marsch und Geheimer Regierungs
1634, Churfl. Pfaltzis.
und Kriegsrath, ob. 1693 z. k. (Humbracht. Die höchste Zierde
Teutschlandes, 1707).
J . D . WAGXER.
‘s-Gravenhage.
Nav. LXII, 1 7 1 .
Ruit- of ovaalvorm.
De op regel 1 8 v.b. aangehaalde schrijver schreef over een
hiermee nauw samenhangend onderwerp het volgende, blijkens
een door mij gevonden uittreksel:
Dezer dagen las ik in La Science Heroique par Dela Colombiere
chap: 47 pag. 486 en 87. sestant a remarquer que I’escu rn haq-e
ne se doit jamais donncr q~’ aux fi0cs, car d’ abord qu’ elles sont
mariéés, de mesme qu’ elles occupent la moitié du liet de leurs
maris, leurs armes aussi doivent estre peintes sur la moitié d’escu
de leurs armesc, et pag. 486: 1) xlors quelles sont vefves (= veuves)
au lieu des palmes elles font mettre des cordons ou cordelieres
d e s o y e blanche et noire entrelassees tout a 1’ entour de leur
escu ; et ce depuis le temps de la Reyne Anne de Bretagne qui
les introduisit «.
D.
l) 466 (?).
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Nav. LXII, 221, 350.
Heshusius.
‘t Zien van dezen naam herinnerde mij aan het portret van
Margaretha Heshuyzen, dochter van Fraq. H. en Clara Torenbeek, geb. 8 Aug. 1662, overl. le Deventer 28 Mei 1740, eerst
geh. met Daniël Ellinkhuizen, waaruit geb. 3 kinderen: François,
Clara Jeannette en Daniël; in tweede huwelijk in 1698 gesloten
met Christiaan Gerard Offerhaus, geb. te Ham 30 April 1672,
overl. te Deventer 31 Dec. 1758. In 1696 professor te Ham, 1701
predik. te Wesel, 1708 theol. prof. te Deventer.
D. R. w.
Nielen.
Op een grafzerk in de afgebroken Prinsenkerk te Rotterdam
stond : BHendrik Jansz. Nielenc. H e t w a p e n w a s u i t g e h a k t . I s
H. J. S.
dit van elders bekend?
Geslacht

Smeltzing.

In de tweede helft der 17” eeuw bloeide te Leiden eene familie
van Medailleurs en Stempelsnijders, genaamd .%zeltz&g.
Kan iemand inlichting geven omtrent de herkomst van dit
geslacht, welks naam ongetwijfeld geene Hollandsche is? Bestaat
er een wapen dezer familie ?
Iedere mededeeling zal dankbaar worden aanvaard.
PETO.
Geslacht Van Eek.
In het Alg. Ned. Fam. blad 1883- 1884 No. 56, komt voor
bij de kwartieren betrekkelijk het Geslacht Van a’ev Hoop:
Yan v a n Eek, z o o n v a n Isaac v a n E e k e n Geertruia’a v a n
wanten, gehuwd te Rotterdam 14 April 1734 met Catkarina van
Lockkorst.

Ofschoon de naam van Eek réeds vroegtijdig te Rotterdam
algemeen is, zoo schijnt het geslacht, waarvan hier sprake is,
omstreeks 1650 van elders gekomen te zijn. Is hier omtrent en
aangaande het familiewapen iets met zekerheid bekend? Den
beantwoorder mijn besten dank.
PETO.

ONDER

DE

STUDEERLAMP.

Bibliothkque d e 1 ’ a r t dt5coratif.
L’ Ameublement francais sous la renaissance,
Les

Arts

par Frantz Funck-Brentano,
Graphiques. Editeurs, 1913,

Paris,

Een royaal uitgevoerde uitgave met mooi-gekleurde platen en
teekeningen.
Behalve dat het is van zuiver wetenschappelijken opzet voor
historie van beteekenis, moet eveneens geconstateerd worden,
dat voor de hedendaagsche meubelteekenaars hier nog vrij wat
te leeren valt uit een tijd, toen de kunst op hoog peil stond.
De toelichting, die bij de verschillende reproducties gegeven
wordt, wijst op ‘n grondige studie en voor de »Bibliothèque de
1’ art décoratifa is het een aanwinst.
Van gewicht zijn vooral de hoofdstukken: »Décor intérieurc
overzichtelijke
en >Le style de la Renaissance« wegens hun
samenstelling en korten, tevens helderen inhoud; van de teekeningen noemen we: de verschillende zetels uit dien tijd, cabinets,
kasten, schoorsteenversieringen, ledikanten, koffers (0. a. acoffre
Henri IIa), tafels, enz.
Meer behoeven we van dit werk niet te zeggen, op deze wijze
voortgaande, zal de bibliotheek Bde 1’ art décoratifx een prachtserie worden.

Leerboek

der

vergelijkende aardrijkskunde van Nederlandsch
Oost-lndië, door Ch. F. H. Dumont.

Leiden. - Gebroeders Van der Hoek. - 1913.
sHet kan niet genoeg gezegd worden, dat de beteekenis van
Nederland ten nauwste samenhangt met het bezit van onze OostIndische koloniën . . . 6, heeft Gouv. Generaal Van Heutz gezegd
en alles wat dezen samenhang kan bevorderen, dienen we. toe te
juichen, ook het verschijnen van bovengenoemd leerboek, dat,
al is het in hoofdzaak voor de leerlingen van 1 Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Kweekscholen bestemd, toch ook voor
gewone ontwikkelingslectuur kan dienen voor onze kennis van
Het onderwijs in de aardrijkskunde van
Nederlandsch
Indië.
Insulinde komt er zeker door op, hooger peil, daar het boek ‘aan
de nieuwste methode is aangepast, en zelfs gerevideerd door
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Dr. Nieuwenhuis en Dr. Juynboll. Na een kort overzicht dér
eilanden behandelt schr. de geologie, het klimaat, de planten en
dierengeographie, volkskunde en godsdiensten van den Indischen
Archipel,’ verder het leven der inlanders, bestuur, rechtswezen,
de economische geographie, in het bijzonder den mijnbouw en de
inlandsche nijverheid.
Het tweede gedeelte bevat meer in bijzonderheden de beschrijving van Java, de Vorstenlanden, Sumatra en omliggende
eilanden, Banka en Billiton, Nederlandsch Borneo en omliggende
eilanden, Celebes, de Molukken en Nieuw-Guinea.
Aardige platen en een paar degelijke kaarten maken het tot
een flink leerboek, dat op veel scholen zal ingevoerd worden.
The fall of the Dutch Republic
by Hendrik Willem van Loon.
London. - Constable and Co, Limited. Boston and NewYork Houghton Mifflin Company. - 1913.
In den regel staan we zeer cynisch tegenover vreemdelingen
die een stukje Nederlandsche historie gaan schrijven, omdat we
zooveel bewijzen hebben van de lichtzinnige wijze van oordeelen,
die ze zich aanmatigen, zonder behoorlijke bronnenstudie, die
hun ook vrijwel onmogelijk is, omdat ze de taal niet voldoende
beheerschen en daardoor genoodzaakt zijn te copiëeren of te
phantaseeren.
Laat ons terstond verklaren, dat we hier in een’ ander geval
verkeeren, de goed Hollandsch klinkende naam .van den schrijver
geeft vertrouwen en dat vertrouwen wordt niet beschaamd bij
het lezen van zijn werk. Motley schreef >The Rise of the Dutch
Republicc .en verwierf zich daardoor te recht een goeden naam,
Van Loon wil >De valc geven, en hoewel dat een minder dankbaar onderwerp ‘is, dient het toch in het buitenland ook gekend
te worden en wanneer men het dan zoo doet als Van ‘Loon,
dan verricht men een prijzenswaardigen arbeid, al komen er hier
en daar een paar punten voor van ondergeschikt belang, waarmee
we ons niet volkomen kunnen vereenigen.
Dat de schr. een juiste opvatting heeft van zijn taak kan
blijken uit de groote plaats, die hij aan zijn economisch overzicht
van dien tijd geeft, en de weinige jaartallen en cijfers, waardoor
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hij blijk geeft t e staan op het standpunt van de moderne geschiedbeschouwing; en als het werk die bekendheid krijgt als
Motley’s boek, zoodat men in ‘t buitenland zegt, onder den
indruk van diens »Rise of the republicc : PWhy, 1 did not know
that the thing had ever fallenc, dan kan hij tevreden zijn.
Schr. geeft den tijd van Stadhouder Willem IV, Prinses Anna,
d e n mdikken a h e r t o g , den invloed van de Amerikaansche revolutie, den Engelschen oorlog, den Patriottentijd en Willem V.
Het spreekt van zelf, dat er b.v. om maar eens bij den Patriottentijd te blijven, toen zoo’n enorme voorraad pamflettenliteratuur verscheen, veel meer van kon gezegd worden, dan in
dit boek geschiedt, men dient echter niet te vergeten, dat de
opzet was >overzichtelijk a te zijn en dan kan men met het verschafte ruimschoots tevreden zijn en den vreemdeling, voor wien
dat alles nu in het Engelsch te lezen is, zal veel nieuws geboden
worden.
De verklarende noten aan het einde, alsmede de ruime bronnenopgaaf, verhoogen de waarde van het boek, ook de index is
practisch opgesteld. De platen, meest naar etsen genomen, doen
het goed, en wijken gelukkig af van de meeste afbeeldingen die
men uit dien tijd ziet, zooals we goed gekozen vinden de prent,
voorstellende : Het paleis van de Stadhouders te ‘s-Gravenhage,
Het vertrek van Willem V met Prinses W’ilhelmina te Amsterdam,
de botsingen in 1734 enz., ook de paar flinke kaarten (de republiek in 1760) door den auteur zelf geteekend, dragen het kenmerk van degelijkheid. Kortom het is een boek, dat hier ook
,wel gelezen mag worden, maar hoofdzakelijk den buitenlanders
onschatbare diensten kan bewijzen.
Wellicht dat Van Loon er ook eens, toe overgaat, eens een
,Rise of the Dutch kingdomc te publiceeren, want dat dient nu
redelijkerwijze te volgen, en met de gegevens die wij nu van zijn
wijze van geschiedschrijven gezien hebben, zou zoo’n werk bij
G. F.
hem in goede handen zijn.

Het Midden, Algemeen staat- en letterkundig weekblad.
Red. Mr. P. Tideman. No. 4-11.
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Levensbericht van Marinus Piepers,

MARINUS PIEPERS. (~overnber

x771-]anuari 1861).

Naar aanleiding mijner beide opstellen over de beteekenis van
M. Piepers in de gebeurtenissen van 1813, op blz. 557 van den
vorigen en op blz. 289 van den loopenden jaargang van » D E
A’LWUYJCI~~Y«
voorkomende, achtte de Redactie van dat tijdschrift
h e t wenschelijk de in het laatste daarvan besproken omissie te
26
‘9‘3
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herstellen door alsnog een portret van M. P. te publiceeren en
verzocht mij daartoe het noodige te doen en er dan een kort
levensbericht aan toe te voegen. Hieraan voldoende verschafte
ik haar het hier bijgevoegd portret, hetwelk echter, hoewel zeer
gelijkend, M. P. pas op een meer gevorderden leeftijd voorstelt,
en voeg daaraan het volgend levensbericht toe.
MarSzus Pit>peys, op Ig November 1771 te Middelburg geboren,
werd voor kunstschilder opgeleid en begon met die loopbaan
te volgen, doch werd spoedig in de toenmalige sterke politieke
beroeringen gemengd en daardoor in eene andere levensrichting
1gevoerd.
Wel in verband hiermede werd hij na de revolutie
op 24-jarigen leeftijd als secretaris toegevoegd aan
van 1795,
,eene commissie uit de municipaliteit van Middelburg belast met
de verzorging der Fransche troepen, en in 1796 aangesteld als
betaalmeester der Fransche troepen in Zeeland. In 1797 werd
hij daarop verkozen tot vertegenwoordiger in het gewestelijk
bestuur, en, na de ontbinding van dat bestuur in 1798, door
het Uitvoerend Bewind benoemd tot administrateur van het voormalig gewest Zeeland, sectie financiën. In 1799 werd hij vervolgens benoemd tot lid der finantiëele commissie en in 1800
,tot hoofdcommies bij het departement van oorlog, wat zijne
,verhuizing
naar ‘s-Gravenhage medebracht. In 1 8 0 1 klom hij
‘op tot secretaris van dat departement; eene reorganisatie’ in
!‘1803 bracht echter voor hem een eervol ontslag mede. In
1804 werd hij weder benoemd tot hoofd van het bureau van
betaling der nationale armee en in 1806 tot raad van financien,
itot raad van judicature over de middelen te water en te land en
‘rekenmeester der Nassauwsche
domeinen, later ook tot lid der
hoofdcommissie voor de zaken der verponding, in September
;van hetzelfde jaar echter tot secretaris generaal van het departe,ment van oorlog. Dit ambt werd door hem bekleed tot de
Wijving in het Fransche keizerrijk dat departement deed vervallen.
In Franschen dienst werd hij toen in 181 I aangesteld
als betaalmeester van het departement der monden van de Maas
en tevens belast met de liquidatie van het departement van oorlog.
In 1813 was hij, zoqals dit in de bovenvermelde opstellen is
uiteengezet, eerst zonder ambtstitel belast met het ontwerpen
der legerorganisatie en werd hij vervolgens, op zijn verzoek,
-daar’ zijne gezondheid een meer rustigen werkkring voor hem
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wenschelijk maakte, benoemd tot lid der Algemeene Rekenkamer.
In 1814 werd hij president van dat college, doch in 18 I 5 buitengewoon staatsraad en inspecteur generaal van de administratie
der armee, met den rang van generaal majoor; later was zijn
ambtstitel intendant generaal van de administratie van oorlog.
In Maart 1818 werd hij als secretaris van staat voor de zaken
van oorlog, hoofd van dat departement. Hij bekleedde die betrekking echter maar tot in October van dat jaar en werd toen
tot staatsraad benoemd. Als zoodanig nam hij ook nog in vcrschillende commissiën zitting; in 1822 trad hij zoo op als commissaris des konings in belangrijke onderhandelingen met Oostenrijk
omtrent het afdoen van oude schuldvorderingen. In 1841 eindelijk
werd hij benoemd tot lid der eerste kamer van de Staten Generaal, waarin hij zitting bleef nemen tot de reorganisatie van dat
lichaam door de grondwet van 1848: Hij was door koning
Lodewijk tot ridder der orde van de Unie benoemd; werd zoo
na de inlijving ridder der Reunie, en ontving van koning Willem 1
het commandeurskruis der orde van den ‘Nederlandschen Leeuw.
M. P. was gehuwd met Gerardina Udemans, uit een geslacht,
dat al in 1624 in Veere vermeld wordt. Hij overleed in Jan. 1861.
M. C. PIEPERS.

6 Augustus 1913.

KRIJGSGESCHIEDENIS.

Eenige bladzijden uit de Nederl. Indische
Krijgsgeschiedenis
1820-1840
uit de ,,mémoìres” v a n
F . C . G I L L Y D E M O N T E L A , Gep. dj+ov
door

0 . 2. Leger,

A. S. H. BOOMS, Gep. Luit. Kol. 0. 1. Leger.
( Voortzetting

vaiz Nav.

LXII, J68).

In G i 119’s nagelaten papieren vinden wij hier, in volgorde van data,
een verhaal ingelascht, dat in geen der t.eraZapn te vinden is, doch door
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zijne eigenaardigheid wel de noodige aandacht verdient, vooral ook wegens
het eenigzins romantische slot.
Dit verhaal volgt hieronder in c7illy’s ei+xaar&g Frrcnscfi, juist zoo
als dat in zijne geschriften voorkomt.
Het verhaal draagt het volgende opschrift:

Pacha

M a a s S i n t o t (Sentot)
aujourd’ hui
P r a n g v i r o D i e r d j o (Prarviio D i r d j o )
principal Lieutenant
de
Diepo N e g o r o 1).

Au mois de Juillet 1828 le Lieutenant CoZozrl Le d e 1, Commandant des ftampeurs de 2’ c~~éditio~z,
venait de Construire une
redoute sur les bords de là rivière du Pro go, vis à vis le fameux
Dessa de D ex o (Di 1~ so), que le chef des rebelles affectionnait
beaucoup, par rapport à sa position au pied d’ une chaine de
montagnes, ou (02i) il lui était facile de trouver des retraites surs,
pour ces (scsi femmes et leurs suites; la grandes quantitées de
g r o t t e s d o n t c e s m o n t a g n e s 6taient remplies, là s i n u o s i t é s d e s
vallées, avaient rendu nos recherches inutiles ils pouvaient facilement nous échapper.
Je fut charge pendant quelques jours de la garde de cette
nouvelle redoute, et de surveiller les mouvements de l’ennemi
dans les environs de D ex o.
L e irr Aoust le Capitaize
Tic r e n s, porteur d’ un ordre de S.
E x . l e Lz’ezltjt Générai, qui m’ enjoinait (e~~oz&zaz’t) de me rendre
au quartier-Général au Ma ge 11 a n g, vint prendre le commandement de la redoute Min ge r (Mi n gier), nom de la position que
j’ occupais.
Je reçus à mon arrivé au partier-Gédrai 1’ ordre de traverser
les montagnes du Le d o c (Le d o k), de prendre les instructions
d u majoy D u p e r r o n ( d u P e r r o n ) , qui commandait à Vonos o b o ( W o n oso b o ) , p o i n t c e n t r a l e s d e s p o s i t i o n s q u e n o u s
occupions dans ces montagnes; de me porter ensuite vers le SUU’,
d a n s l a province d e B e n g a l l e n ( B a g e l é n ) , afin d e d é g a g e r
dans la position de Merden là 511*c moóz’le colonne, qui, étant très
‘) Zie opgave van de indeling der krijgsmacht van Diepo

Negouo.

,
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faible, ne pouvait asarder (/kzsardcr)
aucun mouvement ni franchir s e s limites.
Le 23”~ Aoust ver le soir j’attaquais l’ennemi à Plomj aran g
au débouchées des montagnes, OLI je pris position pour la nuit.
L e lendemain, 2 4 Aoust,je c é l ê b r a i s l a f ê t e d e s a Maj e s t é e n b a t t a n s ( b a t t a n t ) d e n o u v e a u l e Pacha D j o j o
Si n de rgo, pui cammandait dans cette partìe du fhéatre de la
guewe; en faisant ma jonction avec monsieur le maJ.oy C 01 so n,
auquel j’ ammenais un fort convois de vivre et de munitions. 1)
Mon arrivé mit le ma@ Cols on àmème (?z m&e) de prendre
sa revenge ce qu’ il fit 1’ argement (Laargemezt);
pendant quelque
temps ce distric pù (pZ;t) jouir de quelques tranquillité.
Je quittais bientôt la 5”‘” coZuznc pour me mettre en communication avec monsieur le colonel C 1 e e r e n s, qui commandait
l e s provinces d u B e n g a l l e n ( B a g e l è n ) e t d u B a y o m a s s e
(Banjoemaas).
J e t r a v e r s a i t donc l e B e n g a l l e n p o u r m e
rendre,dans les terres dite ades Princesc (Vorstenlanden),
située entre les rivières du Progo et du Bogovonto (BogoPendant les deux journées de marches que j’ avais &
won to).
faire, je continuais de chasser devant moi une troupe de rebelles.
Le troisième jour, comme je venais de traverser la rivière du
Progo, j’ appercus quelques Bolk i o s (sovtes de PrCtres) qui
ce retiraient en arrière du Dessa Wad as; arrivé près de ce
D e s s a t r è s étydue, j e f i t f a i r e h a l t e ?t m e s c h a s s e u r s , à
une de ces extrémités.
J’ apris bient0t que 1’ ennemi etait rassemblé pres d’ un autres
llessa, à une demi-porté de canon en arrière de celui de Wad as
et qu’ ils paraissaient vouloir de leur côté attendre quel partis je
prendrais.
Voulant m’ assurer par moi-même de 1’ exactitude de ces rapports, suivis d’ ui2 Zancier & cheval, je longait (Longeais) le Dessa
pour le tourner par 1’ extrémitée opposée à telle ou ce trouvais
(se trouvaz+e?zt) m es c h as s e u r s, pensant de ce point découvrïre
plus aisément la position‘de l’ennemi.
J’ avais à peine dépassé de cent pas le coin du Dessa, que je
me trouvais en face de patres Cavaliers des rebelles fo rt richement mis, et qui probablement venaient aussi s’ assurer de ce que
‘) De onderstreping is van den samensteller, om de aandecht te vestigen op de eigenaardige soldaten-feestviering van ‘s Kozinirs
verjaardag, door den vijand te RZo$&n.
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j’ etait devenus, puisqu’ ils ne me voyais (voyaimt) pas déboucher
dans la plaine qui se trouvait derri&e le Dessa Wad as, et à
1’ extrémitée de la quelle il ce trouvaient en bataille.
Cette rencontre m’ étonna d’ abord, et mon premier mouvement
fut de tourner bride, et au galop de rejoindre ma troupe. Ses
(ces) chefs ennemis ne m’ en donnerent pas le temps; il ce (Se)
mirent & ma poursuite.
Revenus de ce premier w~omcnt de surprise, je saisd la lance de
mon odonauce, et m’ apercevant qu’ un seul des rebelles me suivait
de très pres, et que les trois autres étaient à une assez grand distante en arrière, renouvellant le combat des Ho races 1). Je fit
volte face et me prèsipitait à toute bride sur. celui qui me serrait de
plus prêt @Y&s); je le jettais & terre d’un coup de Iance; les trois
autres s’ a r r ê t e r e n t , m a i s emouragé par Z e succks que j e venais
d’ obtenir, je courut sur eux, et les atteinants (atteiq-zant) dans leurs
retraite j’ en blessait un avec ma lance un peu en arriere de la
cuisse gauche.
11 me parut alors prudent de ne pas les suivre plus loin, car
ils pouvaient recevoir du secour avant que mes chasseurs ne
fussent prévenues.
Ayant rejoint ma troupe, j’ attaquais desuite 1’ ennemi qui ne
m’ oppossait qu’ une faible resistance.
Hiermede is het eigenlijke gevechtsverhaal uit en volgt de eenigszins
romantische gebeurtenis. die deze episode eenigen tijd later besluit, zeer
tot genoegen van den dapperen Gilly, in zijne ridderlijke opvatting.
En 1829 me trouvant ou quarticr Général A une fète, que donnais s o n Excellente l e L i e u t e n a n t Gouvc~~zeu~
( d e K oc k ) e n
1’ honneur de la soumission de Raak (Radheu) Massa Sint 6 te
( S e n t o t ) , a u t r e m e n t Packa P r a n v i r o - D i e r d j o (PrawiroD i r d j o), puemicr Lieutenant de D iep o Ne go r o.
fi mon entré dans le salon j’ avais déposé ma tûque écarlate
(s’etait ma coiffure ordinnaire) sur une des croisées; le hasard
voulut que ce fût contre cette fenètre que son Excellente vint
c e placer avec l e padia; ce dernier en appercevant cette t&zce
rouge, s’ empressa de demander au Géaéral s’ il y avait plusieurs
officiers qui portassent un pareilte bonnet.
‘) De strijd tusschen de Horatiërs en Curiatiërs om het oppergezag wn Kmne
over Alhz Lotrga, 664 vóór Christus, waarin de eenig overgebleven Horati Er op die
wijze de drie gewonde Curatiërs overwon.

KRIJGSGESCHIEDENIS.

407

B»IZ n ’ y a 2~ Zc C o m m a n d a n t d e s C h a s s e u r s u a , l u i
repondit son Excellente.
Le PacAa manifesta alors le désir de me parler; le Généval lui
ayant demandé s’ il me connaissait, le Pacha lui raconta comment je 1’ avait bles&, et tué le frère du Pangcra?zg qui ce trouvait en ce moment auprès de lui.
Son Excellente s’ approcha de moi, suivi du Packa, me fit en
presence de plus de 30 officiers un fort beau compZ&ent
sur cette
action ; son &ceZZezzce me demanda pourquoi je n’ avais pas fait
d e raport, >BY’ etais seuZ!au lui repondis-je, »»mais je suis bien
reconzpensé

aujourd’ kui par la jzstìcc que wze vend un de nos $ZZLS

b r a v e s ennemis 1).
Daar Sen t ot zich eerst later (den 17en October 1829) onderwierp,
heeft de eenvoudige en ridderlijke Gilly over dat feit gezwegen
gedurende 11/, jaar, en er zich Zelf8 niet op beroemd tegenover de kamera&,, want anders zou de faam dat wel aan den opperbevelhebber hëbb e n d o e n w e t e n . Nu meldt hij het in zijne gedenkschriften, die hooghartige oj%ier, nu hem zoo in ‘t openbaar, door zijn beroemden chef.
zooveel warme lof werd toegezwaaid, een lof uitgelokt door een dappereu
vgand, dien hij bestreden heeft en overwonnen.
Het WW eene heerlijke voldoening voor den braven Gi 11 y, nog aZt$
tweed e Luiten a n t trots zijne vele verdiensten en groote daden. Eerst
vier j aar later werd hij, op zijn beurt, voZgena anciennitrit bevorderd.

Op dit verhaal volgt in de mémoìres de vermelding van eenige
minder belangrijke voorvallen, ook in het oog van G i 11 y zelf,
daar hij ze de moeite der beschrijving n i e t waard acht, en hij
alleen, OM. voZZedZg
t e z+, de betrekkelijke yava-couranten a a n haalt, of verwijst naar de Verzameling van officiëele rapporten van Kolonel .Nahuijs.
Volledigheidshalve, worden hierna uittreksels dier ya/?oyten gegeven, voor zoo verre die betrekking hebben op Gi 11 y en zij n e
Jagers.

1) D e H o l l a n d s c h e F r a n s c h m a n ( o f Fnznsc~e HoUwder) w a s , h o e h i j o o k Hollandsch was door dapperheid, toch nog P?wns~A
in snedige en zeer a propos te pas
gebrachte gezegden.
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Rapporten-Uittreksels
van 6 September en IS September 1626.

Javascbe Courant No. 112, 18 September 1828.
V e r z a m e l i n g officitiele rapport,en v a n XoZoneZ Xahuijs,
pag. 283, 3~ deel.
M a g e l a n g , d e n 6” S e p t e m b e r 18~8.
De verschillende rapporten, welke ik, sedert mijn laatste aan
Uwe Excellentie ingezonden verslag, d.d. 4 dezer No. 615, omtrent de krijgsverrigtingen op yava van de militaire Command a n t e n ontvangen heb, houden over het algerneen niets in,
belangrijk genoeg om aan Uwe Excellentie medegedeeld te worden,
alleen dat van . . . , . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De ;llajoor C o 1 s o n , kommanderende de troepen te Me r d e n ,
berigt, dat hij den 2~ dezer een detachement Infanterie en Kavallerie en één éénponder kanon! onder geleide van de Luitenants
G i l l y e n B o e r e n , naar de Dessa A m pel, op 4 palen Oost
van Me rd en gelegen, gezonden had, om den vijand vóór het
aanbreken van den dag aldaar aan te vallen; dat nauwelijks dit
detachement twee palen was voortgerukt, of hetzelve stiet op
eenen voorpost der muitelingen, dewelke d o o r d e n Luitenant
G i lly met cooverl beleid x~rd zzaqe~alh, dat dezelve zich niet
op Am pel kon repliëren, waardoor onze troepen bijna ongemerkt die Dessa hebben kunnen naderen, en eene magt van
nagenoeg drie honderd man, waarvan een groot gedeelte te paard,
die gedurende eenigen tijd ons vuur weerstond, eindelijk tegen
eenen algemeenen aanval niet bestand zijnde, in verwarring de
vlugt nam, waarvan het makke pclotoz kavaZbie op eene zeer
doelmatige wijze gebruik maakte, zoodat 12 vijandelijken op het
slagveld zijn gesteld, terwijl de vijand overigens aan dooden en
gewonden nog meer moet hebben geleden, en verscheidene lansen
en ander wapentuig verloren heeft. Ons verlies is één doode en
vier gewonden.
Hoewel het gansche detachement moedig zijn plicht bij deze
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gelegenheid heeft betracht, zoo maakt de Luitenant G i 11 y evenwel een loffelijk gewag van den BengaZeeschen Wachtmeester
Ra n d a 1, die in eenen aanval door ruiteren omringd, een @‘andeig.4 h o o f d u i t dm zadel h-eeft geschoten, en alzo0 eene groote
overmagt uiteen heeft gedreven, terwijl de bussclzutter S a 1 i m a n
zich ook dapper heeft gekweten, daar, ongeacht +z lans in de
borst van eenen muìteiìvg was afgebroken, hij zich &g Zang met
zijn verb+eZd wapentuig verdedigd heeft en ontkomen is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. .
D e

Luitenad

Gouverneur GemernaZ,

( w . g . ) d e Koek.
Rapport
van .@ze ExceZLentie
den Luitenant
Gouverneur Generaal aan @ze Excellentie
den Kommissaris GeneraaL.
-

Javasche Courant No. 116, 27 Sept. 1828.
Verzameling van officiëele rapporten van KoZonelNahuys
3e deel, blz. 302.
Mangelang, den Ige September 1828.
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Van de Kolonel C 1 eer en s, Kommandant der troepen in de
B a g e l l e e n e n B a n j o e m a a s , h e b i k r a p p o r t e n v a n d e n gen,
14cn en 17~” dezer, mij daarbij zijne bewegingen uit de linie van
Merden en Flogo met de 6”, 7” e n 8” c o l o n n e s O o s t w a a r t s
tot aan de rivier de Bogowonto berigtende . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den I lCn in de rigting van Klep o e eenige schoten hoorende,
begaf zich de Kolonel terstond derwaarts, en, door een lang
oponthoud aan de rivier Lessen , eerst om 4 uur ‘s middags
daar aangekomen zijnde, vernam hij, dat de 8” mobiele colonne,
dewelke daar geposteerd was, en bij afwezigheid van den Majoor
Bu S C h ken s door den Luitenant Van Herff op dat oogenblik werd bevolen l), te elf uur ‘s morgens door een duìzendtal
muitelingen was aangevallen . . , . . . . . . . . . .
1) Een wonderlijke toestand! Eene geheele modi& colontre,
gekommandeerd door een
majoor, wordt, bij ontstentenis van den mu$wr, door den oudstert
en hoogsten officier in
rang een Lui tenant aangevoerd. Waar waren dan de kapiteivs? . . . Wat eene groote
verantwoordelijkheid in IndiS dikwijls op een Lu i ten an t rust!!! . . . een vcvtvoswen,
dat
zij nimwr beschaamden, die in den oorlog ZOO gekarde aanvoerders.
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D e Mnjoor Cols’on, op het aanhoudend hooren vuren zich
alsmede dien dag van Me rd en snellijk naar Klepoe begeven,
en zijne goederen en ammunitie grootendeels alzoo achtergelaten
hebbende, heeft die omstandigheid de bewegingen die den volgenden dag voor de 7” colonne naar Ampel bepaald waren, de
algemeene dispositiën van den KoZoneZ eenigzins moeten doen
veranderen, en vooral ook, omdat hij in de onzekerheid was ten
aanzien van de verdere .voornemens der verstrooide muitelingen.
Hij besloot en gelastte alsnu, dat de Kapi&z Rin.ia. van ,Nauta.
met de gezamenlijke kavallerie der d r i e CoZonnes en eenige izfan&vie en barissans zich, zooveel het terrein zulks toeliet, in eene
ZzdeZ$ke en vervolgens Oostwaartsche
rigting zoude begeven; dat
het peloton J age r s van den Luitenant Gi 11 y, een stuk kanon
en een gedeelte der Boet o n SC h e kulptroepew
het centrum, de
gstE mobiele coZon7ze en een barissan, om gezamelijk met een gedeelte der hde mo6ieZe Colonne en de overige Boetonscke
hulptroepen
onder de Lm2enant.s
Rut ten en Stein m e tz te ageren, de IzizKevvZeq-el
zouden uitmaken, terwijl de 7”” ~~obzCZe colonne, onder
den Majoor C 01 so n, zich van Merden uit, met de overige
troepen Oostelajk zoude bewegen.
Den, lzcn stelde zich de colonne in .beweging van. K 1 e p o e,.
en besloeg het terrein van de groote moeras of sawa, die zich
westelijk van de B o go w o n t o uitstrekt, tot aan de Dessa Kami ri, die niet ver van Merden gelegen is. Deze bewegingen
zijn. met zoo veel zamenhang en eenheid ten uitvoer gebragt, dat
de troepen, die alzoo op een uitgestrektheid van ruim 12 palen
voortrukten,’ bijna op hetzelfde oogenblik in derzelver respective
positiën te Madjer, Samawong, Jono, Lengis en Kedon-.
go n g zijn aangekomen. De kapitein Rinia van Nanta, heeft
teruggedreven,
de muitelingen die hij aantrof, steeds oosteZgk
terwijl de Luitmants Ru t ten en M e t z e 1 a a r, tijdelijk achtergelaten om het gebergte te doorzoeken, hebbende zij, in een hunner
expeditiën bij Tj e 1 a p p en, den vijand overvallen, zijne goederen
en een schoon GambeZanizg-speZ
r) buitgemaakt.
Toen de KoZozeZ de beweging der KavaZZeCrrie
bespeurd had, gaf
hij den Afa~kor Bus c h k e n s in last, om de rivier Djalie, bij rono,
over te trekken, en spoedde zich toen zelf met de j age r s van
1) Gamrnelang-@el: verschillende muziekinstrumenten beharende bij een ~awzansch Owirest.
Dit is soms zeer kostbaar.
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Luitenant G i 11 y naar Grabak ; kort daarop ontmoette hij den
Kapitein voornoemd, steeds den vijand voor zich heen gedreven

hebbende, die eindelijk de rivier Le ra n g, op eene met de eb
waadbare plaats, overgetrokken zijnde, den .Joloonel deed besluiten,
om, in afwachting van nadere berichten omtrent den vijand, niet
ver van Awawoe, op den weg naar Kalidangoe, v o o r e e r s t
positie te doen nemen, terwijl de KoZor~eZ aan zijne overige colonnes voorts insgelijks de noodige positiën ten Noorden van evengenoemde Dessa had doen aannemen, en de Majoor Bus c h ken s
zich bezig houdt te Le n gis eene redoute aan te leggen . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D e n 16den is hij weder Oostwaarts opgemarcheerd, en bevond
z i c h d e n 17~~~ met de gedeelten der 6dc, 7”” e n 8ste c o l o n n e s t e
Watoe-Koeroe, t e n Aroordex niet ver van Kadilangan aan
de Bogowonto gelegen; hij had, het voornemen om eene geschikte plaats te zoeken, o m d e m o n d i n g d e B o g o w o n t o t e
kunnen bestrijken . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Luitenant Gouverneur
Generaa Z

(w.g.) de Koek.

Dit rapport is eenigszins uitgebreider medegedeeld, omdat het volAlle
uit Gil 1 y’s mbmoires hiermede in verband staat
hierboven genoemde plaatsen li,,
mvcn langs de Xoordelike grens der
hierboven genoemde razca l), die zich ten Weeten van de Bo gow o n t o
u i t s t r e k t . Aan den anderen, den Zuidclyken oever der razca, ligt tusschen
dien oever en de kust van den Indischen Oceaan een vruchtbaar schiereiland, of smalle landstrook, waar de vijand zich terugtrok en door de
schuiten mede te nemen alle directe nadering onmogelijk maakte (alleen
langs een enormen omweg zoude dat mogelijk zijn), en zich dus daar
volkomen veilig gevoelde, als in een sterk reduit, van waar hij zijn
invallen in de afdeeling Bagel e en deed. Het was dus van groot
belang den vijand uit die landstrook te verdrijven. De Len gis rivier
voedde de wateren der rau;a, die zirh uitstrekte tot de monding der
Bogowonto.

gende feit

( Wovdt

voortgezet.)

1) Een rawa is feitelijk niet geheel wat wij onder moeras verstann. Het
onder water staande landstreek met zachten beadem, ócvaardaar
en maar ‘Iroogrt
poorwaadbnav.

is cene
zelden

TAAL-

EN

LETTERKUNDE.

Potgieter en Busken Huet.
DOOR

S. KALFF.
Een gedenkwaardige vriendschap tusschen twee vooraanzittenden
in de republiek der letteren!
Beiden behoorden in die republiek tot de notabelen, beiden
staken verre uit boven die gelijkvloersche naturen, welke Schopenhauer »die Fabrikwaare der Natur« noemde, beiden waren door
jarenlangen omgang, nauwe geestverwantschap, gemeenschappelijke voorliefden en samenwerking op hetzelfde veld van letterkunde aan elkaar verbonden. Beiden ook zouden tot den dood
elkander blijven aanhangen, trots verschil van leeftijd en karakter,
en trots de wijde watervelden van den Indischen Oceaan. Die
scheidden alleen het lichaam, niet den geest.
Tijdens de Amsterdamsche makelaar zijn vriend op het dek
van den oostinjevaarder een tot WCCYZ’~~~I toeriep, vermoedde geen
van beiden, dat dit een afscheid was voor de eeuwigheid. Men
had op slechts drie jaren afzijns gerekend: den duur van Huet’s
contract met de uitgevers van de J7ava Boa%.
Niets smartte Huet dieper, dan dat hij bij zijn terugkeer in
Europa Potgieter niet meer onder de levenden vond. Aan mevr.
Bosboom-Toussaint schreef hij :
»Al mijne plannen voor de toekomst hingen met het terugzien
en terugvinden van Potgieter zamen, en nu hij er niet meer is
staat alles op losse schroeven. Sophie (Potgieters zuster) heeft
ons met voorbeeldige zorg op de hoogte gehouden van het verloop zijner ziekte, en toch - toen in het begin van Februari de
tijding ons bereikte dat hij op oudejaarsavond door ernstige ongesteldheid was aangetast, was zijn strijd reeds volstreden en de
begrafenis voorbij. Dat is een der smartelijke schaduwzijden van
den verren afstand, waarop wij ons van het moederland bevinden.
Zoo gaarne zouden wij ook nu weder de behulpzame hand bieden
aan Sophie, maar moeten ons vergenoegen met haar van onze
deelneming te verzekeren. Wat zal die trouwe zorg nu aanvangen?
Uit haar latere brieven spreekt diepe droefheid. Bijna zoo lang
wij haar kennen, mijne vrouw en ik, leefde zij alleen voor hem
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en het zal haar moeite kosten, veel moeite, zich een nieuwen
kring te scheppen . . . . In één woord, de treurigheid is volkomen
en Potgieters heengaan heeft sommige mijner liefste luchtkasteelen
eensklaps in nevelen doen opgaan.<
Zich een nieuwen kring scheppen - zoover bracht Potgieters
zuster het niet. Zij bleef met een enkele dienstbare (tante v.
Ulsen was reeds vroeger gestorven) te Amsterdam wonen, en
stierf daar in een huis op de Leidsche Gracht.
Sedert Huet met vrouw en kind naar Batavia was vertrokken,
bleef briefwisseling de eenige, maar voorname troost der vrienden.
PAan Cd. Busken Huet, helaas op Java!« - zoo a d r e s s e e r d e
Potgieter ‘n enkele maal zijne brieven aan den afwezige. De
literarische dineetjes op de Leliegracht behoorden tot het verleden, maar nog vonkte er van die vellen mailpapier iets van den
schalken geest der tafelvrienden, van het vuur der kwinkslagen,
van den gloed der overtuiging ook, en van de schittering der fijne
vroolijkheid, die zoo vaak in het eetzaaltje van den hoffelijken
gastheer den maaltijd had gekruid. Want Potgieter bewaarheidde
gaarne Molière’s versregel :
Le véritable Amphytrion
Est 1’ Amphytrion où 1’ on dine.
Daar zag men hem van zijn besten kant; want anders, een
meegaand man was hij niet - verhaalt ons .Beets.« Zelden en
ongaarne was hij het met iemand eens, en buitengewoon sterk
waren zijne antipathieen, onverzoenlijk zijne vooroordeelen, er was
veel, dat hem ergerde, en wat hem ergerde, ergerde hem hevig;
wat hem eens geërgerd had bleef hem bij. Onuera’raagl~k
was
een uitdrukking, die hij op veel en velen toepaste. In deze opzichten heb ik onder mijne vroegere en latere vrienden, schoon
het ook aan mijn vriendschapsgevoel voor Potgieter geen schade
gedaan heeft, zijns gelijken niet gekend.«
Potgieters vriend en mede-redacteur aan De Gids, de als
tachtiger overleden P. K. Muller, heeft in dat tijdschrift verhaald,
hoe nauwgezet hij was in het behartigen zijner handelszaken.
Hetgeen de Schoolmeester zijn makelaar Dadelpracht in den
mond legt:
Wat een Amsterdamsch koopman altijd onderscheidt
Is zijn ontzachlyke punctualiteit.

414

TAAL- EN LETTERKUNDE.

mocht ook van dezen makelaar gezegd worden, ofschoon zijn
letterlievend gemoed zich wel eens bezwaard gevoelde over »die
verduivelde bezigheden B. Maar thuis, en vooral op reis herkende
men den man van zaken niet meer. Tijdens hij te samen met
Huet ter gelegenheid van de Dante-feesten dat reisje naar Florence
ondernam, waarvan hij de herinnering in zijne werken bewaard
heeft, schreef Huet uit Italië aan zijne vrouw:
>Potgieter is de opgeruimdheid, de voorkomendheid en de
royaliteit in persoon. 11 dépense de l’argent comme un princeu.
Met Duitschers, met Franschen, met Engelschen, met Italianen,
met de gansche wereld knoopt hij gesprekken aan, veel meer en
veel aardiger dan uw onwaardige echtgenoot pleegt te doen, of
in staat is te doenu.
Inderdaad; want behalve dichter en proza-schrijver van beteekenis was de Zwolsche »burgermana ook iemand van groote
taalkennis.
Zijne nagelaten boekerij legt daarvan ampel getuigenis
af; of waarom zou hij zich werken aangeschaft hebben, die hij
niet verstond? In zijne Litterarische Fantasiëen en Kritieken
schreef Huet :
BPotgieter was, hoe veelzijdig ontwikkeld ook, zoodàt men
nauwlijks twee europeesche landen van beteekenis kon noemen,
wier taal hij niet met verwonderlijke vaardigheid sprak of schreef,
toch bovenal een Nederlander. Een ideale Nederlander, de polsslag van wiens leed en lief vertraagde of sneller sloeg naarmate
onze publieke zaak eene schrede voorwaarts deed, of stilstond, of
achteruitging.
Vaderlandsliefde is de groote hartstogt van zijn
leven geweest; en onsterfelijker dan al zijn andere verzen zijn die
waarin hij, zijdelings of regtstreeks, bemoedigend of berispend,
dien hartstogt op muziek heeft gezet. Zijn geheele bestaan was
een protest tegen het beweren dat men, Nederlander zijnde, veroordeeld is in eenige kunst of wetenschap of gemoedsaandoening
bij nu eens dezen dan genen vreemdeling achter te staan<.
Van al de talen, welke hij onder de knie had, schijnt vooral
het fransch bij* hem in de gunst gestaan te hebben; zijne brieven
zijn als gelardeerd (en toch, droog waren ze niet) met uitdrukkingen aan de taal van Rabelais ontleend. ‘t Waren uitdrukkingen
vaak met den rang van gnu~ooiseries,
en niemand die ze beter
begreep dan Huet, telg eener hugenootsche familie en voormalige
waalsche predikant. Ook een ijverig briefschrijver was Potgieter;
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de ,drie deelen zijner uitgegevene brieven volstaan om dat te
.
doen begrijpen.
Die BrzPven spiegelen de persoonlijkheid des schrijvers voordeehg af; en, iets zwakker, ook die van Huet, gelijk de straalbreking van het zonlicht vaak boven den kleurigen regenboog een
tweede met dezelfde, maar flauwere tinten spant.
Toen Huet in 1868 op het redactie-bureau van de Oprechte
Haarlemmer Courant de pen neerlei om een andere op te nemen,
I ginds:.in de drukkerij vau de yuva Bode, was Potgieter reeds lang
als makelaar en commissionnair
te Amsterdam gevestigd, en besteedde de ledige uren van zijn ongehuwd bestaan aan den dienst
der fraaie letteren. Die dienst, een eeredienst, had beiden saamgebracht. Aan een vorig tijdschrift, De Muzen, door Potgieter
. geredigeerd met Bakhuis
(Bakhuizen van den Brink) Drost en
Heije, was Huet vreemd geweest, maar de opkomst-periode van
17e Gz’ds hadden zij te samen doorgemaakt; met De Gids hadden
zij te samen gepokt en gemazeld. Dat de een te Amsterdam,
de ander te Haarlem woonde, stond aan beider samenwerking
niet in den weg. Potgieter, ofschoon van geboorte Zwollenaar,
was reeds sedert 1833 Amsterdammer, en woonde eerst op ‘de
Keizersgracht bij de Westermarkt, in een huis zoo smal en zoo
hoog, dat hij er van sprak als van ponze torenc.. Hij deelde
die woning met zijne zuster en zijne tante, van welke laatste
Beets verhaalt : PZij deed mij met haar zeer beknopt mutsje,
ouderwetsche samaar en voorschoot, en den bril met groote glazen
op den neus geen anderen indruk dan dien van eene bedaagde,
zeer eenvoudige burgerjuffrouw wier woordenrijkheid, in zwolsch
spraakeigen, mij al terstond frappeerde. Alles aan zijne, en vooral
aan Tante’s persoon ademde eenvoud, en het kleine huishouden
deed geen anderen indruk dan dien van burgerlijk en ouderwetsch,
en in middelen beperkt te zijnc.
Het werd echter van goederhand verzekerd, dat die beperktheid
slechts het gevolg was van de belangrijke geldelijke opofferingen,
welke Potgieter zich getroostte ten behoeve van een naasten
, bloedverwant. Later, toen’ hij naar de Leliegracht verhuisd was,
zou dit :alles anders worden.
Huet. was uit een betere couclie voortgekomen dan Potgieter,
’ en hij was in zijne voorliefden minder Haarlemmer dan gene
Amsterdammer. Daarvoor zat hem de Franschman te zeer in het
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bloed. De terugkeer in zijne nadagen naar Parijs was een terugkeer naar het land zijn vaderen - om er te sterven.
Maar ‘Haarlem was destijds toch veel voor hem. Daar had hij zijn loopbaan
aangevangen als »proza-fabrikantx, te Haarlem had hij de zoetheden
van het jonge huwelijksleven gesmaakt, en ook de bitterheden van
het odium theologz&nz; hij had er een zoon gewonnen, en vrienden,
en geestverwanten; hij had er de toga van den predikant afgelegd
en een anderen werkkring gevonden in de journalistiek. Welnu,
het proza, dat &/ fabriceerde droeg een handelsmerk, waarvan hij
den namaak niet behoefde te duchten; geen zijner tijdgenooten,
ook Potgieter niet, zou hem daarin op zijde streven, laat staan
OvervleUgelen. Reeds in de stichtelijke geschriften, welke als het
uitvloeisel waren aan te merken zoo niet van zijne persoonlijke
voorliefden dan toch van de toenmalige richting van zijn geest,
bloeiden die rederijkersbloemen, welke men zich niet herinnerde
ooit gezien te hebben in den letterhof van andere schrijvers. Uit
de structuur van dien bewonderingswaardigen, maar zich nog
vormenden stijl liet zich de groote prozaschrijver der naaste toekomst reeds onderkennen. Simon Gorter, zelf stylist van beteekenis, vestigde in DE Gids de aandacht op meer dan eene schoone
bladzijde in die Knnselroa’c~nen, welke tot Huet’s vroegste pennevruchten behooren, schoon niet tot zijne meestbekende.
Evenwel, de godgeleerdheid zou hem niet lang behouden. ,Als
modern theoloog heb ik het afgelegd, dat erken ikc, schreef hij
later aan zijn zwager v. Deventer. De zaak was, dat deze voorganger voor zijne gemeente te geavanceerd was. Den mensch
en den schrijver verdroeg men in die kleine en deftige Waalsche
congregatie ; de predikheer was haar te radicaal, te modern.
Menigeen was er, die zich bij ‘t n?jze?z! van de preek hoofdschuddend uit de Waalsche Kerk verwijderde, als met Vondels woorden
op de lippen:
Wanneer de harder dwaelt, wat pad, wat rechte ganghen
Zal d’ arme kudde gaen ?

/”

Heengaan was op ‘t laatst de eenige oplossing; en Huet ging.
In het begin van 1862, ruim twee jaren nadat hij mej. v. d. Tholl
gehuwd had, trad hij in de redactie van de Opr. Haad. Courant
als medewerker voor het buitenlandsch nieuws. Uit een materieel
oogpunt was deze verandering nog zoo slecht niet. Of althans,
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hij overdreef, toen hij den toestand van een afgetreden modern
predikant vergeleek bij dien van een gepasporteerd onderofficier.
De voordeelen waren wel is waar bescheiden, maar hij vulde ze
aan als conférencier, door spreekbeurten te vervullen te Haarlem,
Ook door zijne medewerking aan
Amsterdam, Utrecht, enz.
DE Gids. Aan de courant gaf hij zijn hoofd, aan het tijdschrift
hoofd en hart beide. Dáár had hij zijn terrein gevonden; bijkans
elk van zijne artikelen, zijne Kronieken en Kritieken vooral, stak
hem een veer op den hoed. Jong als hij was, in de republiek
der letteren, nam hij weldra rang onder de vooraanzittenden.
Toch dacht onder de curatoren der hoogeschool nierhand, naar
‘t scheen, aan dit buitengewoon talent, toen Jonckbloet’s leerstoel
in de Nederlandsche letterkunde vacant was geworden. De
schrijver van de opzienbarende Brieven over den Bijbel kon niet
in hun pot. Hij zou evenmin hoogleeraar worden als b.v. Jacob
v. Lennep, wiens hateren hem den weg naar het professoraat
afsneden. Des te beter was in De GZZS op zijn plaats een man,
die zich als geboren criticus had doen kennen. In den kring
der leiders van dit welhaast toongevend tijdschrift had hij zijn
fya?zc pader, meer dan vroeger van den kansel, en meer dan in
d e Hand. Courant. Van dezen tijd dagteekent die innige verw a n t s c h a p d e s geestes,
dat vast verbond met Potgieter, ‘t welk
niet verbroken zou worden dan door den dood.
De laatste was verreweg de oudere. Hij was van het jaar
1 8 0 8 , Huet van 1826 ; Potgieters verhouding tot hem geleek
dan ook vaak op die van een vaderiijken vriend. Te samen
gaven zij aan het tijdschrift het beste uit hun welgestoffeerd geheugen, hun voorraad van kennis of hun fantasie, totdat de beroering van 1865 hen uit het vendel deed loopen.
Het onweer kwam op bij het artikel »Een avond aan het Hof«,
waarin Huet zijne veroordeeling uitsprak over het jaarboekje
Awora, en met de executie van zijn vonnis de koningin van
Nederland (Sophie) belastte. Dit opstel bracht niet weinig roering in den stillen vliet der vaderlandsche letteren. Prof. v. Hamel
schreef er van:
»Meesmuilde de redactie van dien letterkundigen almenak over
de geweldige kritiek, die haar getroffen had, de vorstin scheen
niet minder vergramd over de rol, die haar zoo vrijpostig was
opgedragen.
Hoeveel geestige opmerkingen de schrijver zijne
19x3

27

koningin en hare dames ook in den mond had gelegd, met hoeveel talent hij elk der leden van den vrouwelijken hofkring ook
had laten spreken, men vond algemeen het spelletje onbetame1ijk.c
En op de buil zou nog een puist komen. Een tweede artikel
volgde: De Tweede Kamer en de staatsbegrooting v a n 1865,
waarin Huet een vlijmende critiek gaf van Bden tegenwoordigen
staat der parlementaire welsprekendheid in Nederland.« Hij gewaagde daarbij van den gomelastieken scepter van den voorzitter,
noemde de rede van den heer Kien een bedsermoen, en die van
den minister Thorbecke eene geniale cacographie, stelde den
humor van het Kamerli’d v. Nierop gelijk met den humor van
den clown uit het paardenspel, en herinnerde - korvibzle dz’ctu! ook den regeerenden koning van Nederland, dat hij koning was
bij de gratie Gods in geen anderen zin, dan waarin ook ‘s konings
kleermaker aan de goddelijke genade het aanzijn dankte.
Zooveel jakobinisme kon niet door den beugel. Het artikel
was anoniem, maar dit hielp niet; het verried duidelijk door
den stijl den maker. Petrus was door zijne sprake openbaar
geworden.
Dit tweede opstel was de druppel, welke den emmer deed
overloopen.
Het was nu uitgemaakt, deze schrijver had iets
ersckiesslz’c~es
geschreven ; met hem kon men in De Gids niet
langer voor den dag komen.
Potgieter had Huet’s zaak tot de zijne gemaakt, en trad samen
met hem uit de redactie. Het tijdschrift verloor tegelijk den
man, dien men als den geestelijken vader, en den man dien
men als de meilleure pZume beschouwde.
Voor den laatste zou spoedig een nieuw leven aanbreken,
Aanvankelijk bewoonde hij te Haarlem een klein huis in de
Zijlstraat, dat hij des zomers met een landelijk optrekje aan den
ingang van de Kleverlaan verwisselde. Sedert betrok hij het
kleine perceel So&viiet, huis met tuin, te Bloemendaal. Hier
verpoosde hij zich van zijn dagelijksch werk aan de HaarZ.
Courad,
hier doolde hij in de dreven van het Bloemendaalsche
Bosch en de nabij gelegen duinen, hier vooral genoot hij van
een der beste gaven voor den sterveling: een gelukkig huwelijksleven. Later, te Parijs, zou hij de samenleving der geslachten
onder een ongewettigden, maar een schitterenden en romanesken
vorm leeren k e n n e n . Zoo romanesk echter kon ‘t niet zijn of
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hij schaarde zich aan den kant van de huwelijken onder de wet,
en trok te velde tegen de huwelijken zonder de wet. Men heeft
er zijne studie over George Sand maar op na te slaan, om te
ervaren welk deugdelijk huisvadersvleesch dit fraai vernuft omkleedde.
In het laatst van 1867 ontving hij uit Indië het aanzoek om
redacteur van de YavalBode te worden. Er waren er, die ‘t hem
afrieden.
Maar Huet had geldige redenen om den sprong te
wagen.
Zijne geldmiddelen waren altijd bescheiden geweest,
maar thans, onder den druk van het vaderschap, in het achterschip geraakt. Het was ook niet hetzelfde in Indië een dagblad
onbeperkt te zijner beschikking te hebben, of in Nederland zich
steeds te bewegen in het eng afgebakend kringetje Buitenlandsch
Nieuws.
Doch de ontijdige openbaarmaking van hetgeen er
hangende was tusschen hem en de uitgevers van de yava-Bodc
bracht hem in eene valsche positie tegenover de uitgevers der
Haarlemsche Courant, welke nog zijne broodheeren waren. Aan
Multatuli, een tijd lang medewerker aan dezelfde courant, schreef hij :
»Ik heb eene erbarmelijke maand Januari doorgebracht, niet
wetend of ik bij slot van rekening naar Indië vertrekken, dan
wel in Holland blijven zou, en bovendien geagaceerd door indiscreete courantenpraatjes afkomstig uit het Weekblad van den
Boekhandel, waarin tot groote schade mijner moreele positie
t e g e n o v e r d e heeren Enschedé mijn vertrek als een uitgemaakte
zaak voorgesteld, en v. Vloten bij anticipatie tot mijn opvolger
benoemd wordt. Ik verkeer in de stemming van iemand, die
dringend verlegen is om een paar nieuwe schoenen, en niet weet
of hij het zonder de oude zal kunnen stellena.
Het denkbeeld om naar Indië te gaan was hem intusschen
niet nieuw. Reeds in 1861 had hij eene poging gedaan om tot
predikant in de koloniën benoemd te worden, maar de regeering
.had toen de voorkeur gegeven aan een minder geavanceerd
theoloog. Een ander streven, n.1. om voor de afdeeling Kunst
ter beschikking van den gouverneur-generaal gesteld te worden.
was eveneens ijdel gebleken. Ditmaal, nu particulieren hem
handreiking deden, had hij de regeering niet meer noodig en toch liet hij zich mtt haar in. Hij nam de opdracht van de
yazla-Bode aan, maar tevens, kort daarop, die van den conservatieven minister Hasselman, om de bandelooze Indische pers
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eens te gaan ontzwavelen, te abreidelena, gelijk het in kanselarijstijl heette. Als wederdienst zou hij voor zich en zijn gezin
vrijen overtocht genieten.
Van deze zending schrijft Prof. v. Hamel, dat ze na zijne
aankomst te Batavia met den minister, welke haar gegeven had,
D. i. Hasselman trad af, en zijn opvolger stuurde in
verviel.
een ander vaarwater. Doch voor de schade aan Huet’s reputatie
maakte dit geen verschil, pleitten de tegenstanders. Zijne felle
kritieken hadden hem reeds den bijnaam van, >den beul van
Haarlem a bezorgd , en bij velen tot bf& noz& gemaakt; nu het
accoordje met het ministerie bekend werd, geleek hij zwarter
dan ooit.
Ook Potgieter, die in ‘t laatst van April 1868 afscheid van
hem nam, keurde de zaak af. Maar andere belangen drongen
zich naar den voorgrond. Huet’s roman Lia!ezo&& lag ter perse
en Potgieter waarschuwde zijn vriend, dat de Hollandsche retensenten hunne pennen reeds scherpten tegen het onzedelijke element in dat boek. Het zou er hard om gaan - >want zie al
de tijdschriften voor Juli in, en loochen dan nog dat onze litteGebeukt wordt
ratuur iets anders is dan een stokvischwinkel.
er . . . . Gebeukt wat ben je. me ! De visch kan er tegen, als
het blok«.
Een dier recensenten had zich over de buitengewone afwikkeling van den roman uitgelaten: >Huet kan nooit vrede hebben
met het alledaagschex. En Potgieter had geantwoord: sHij is
naar Java gegaan om het te leeren, amice !C
Sedert bleven beide vrienden getrouw hunne brieven wisselen.
De schrijver van Hrt Ncu.w~~~ gevoelde weinig voor het Oosten;
hij verlangde slechts, dat dit Oosten hem den vriend mocht
teruggeven, dien hij noode had zien heengaan. Doch de brief
van 24 Sept. 1874 was de laatste, dien Huet van Potgieter
ontving. Als gewoonlijk vormde de letterkunde weder het voor, naamste onderwerp ; aan het slot bevatte dit schrijven nog het
doodsbericht van Mevr. Douwes Dekker - en ‘t zou niet lang
duren, of Potgieters eigen doodsbericht bereikte den Indischen
bodem.
Voor Huet brak, met zijn vertrek uit Indië, ook de laatste
periode zijns levens aan. Hij vond een wijkplaats in het vaderland van zijn eigen geslacht, in Frankrijk, en zoolang hij leefde,
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bleef hij waken over dat Algemeen Dagblad van Ned. Indië,
waarvan hij de stichter en de ziel tevens was. Toen ook voor
hem, twaalf jaren na Potgieters sterven, het uur van scheiden sloeg,
toen men hem in zijne woning te Parijs dood voor zijn schrijftafel
vond, waren ook de dagen van die Indische courant geteld.
De
ruggegraat was er uit ; ze bezweek aan een snel verval van krachten.
Het zal den toekomstigen levensbeschrijver een dankbare taak
zijn om uit de kolommen van twee Bataviasche dagbladen aan
t e toonen, wat deze schrijver voor de groote vraagstukken van
zijn tijd en voor de geestelijke opvoeding van het Indische publiek
gedaan heeft, hoe door hem vele begrippen van kunst en rg$ncment zijn blijven hangen in de Indische maatschappij. En
gelijk Macaulay van Willem 111 getuigde: »It must ever be an
honour to the English crown, that it .has been worn by so great
a man«, zoo mag ook van Potgieters vriend gezegd worden:
het moet altijd als een eer voor de Yava-Badc gerekend worden,
dat ze eenmaal geredigeerd werd door een schrijver van den rang
van Conrad Busken Huet.
Berijmde Vertaling van eenige Latijnsche spreekwoorden en
gezegden. 1) (Uit »Groote Christelijke Zee-vaerta, d o o r
Adam Westerman. Workum, 1729).
1. Tempora Zabuuter tacitisque
sew scimis annis.
Wij worden oudt, ons tijd vergaet

Stil-swijgend snel de Doot aenvae(r)t.
2. flìhìl

morer faelicitatem ‘de funiculus peudcntum.

Ik achte niet alsulcken goedt,
Dat hangt aen Touw en Water-vloedt.
3 . Iláuticas opes ìncertas e s s e & fovtunae ludìbrus rxpositas.

Schippers winst, en Keeders goet,
Is onderworpen tegenspoet.
4. Fhchat:

est nuzguam mergitur ella navìs.

Veel stormen wreet, veel baren sterk,
Komen op hoop, noch blijft Gods Kerk.
5. Accidìt z’n puncto

puod nou speratur ìrz anno.

In korten oogenblik geschiet,
Dat men in ‘t jaar verwacht had niet.
1) De Latijnsche text laat hier en daar te wenschen over.
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6. IYUS & est subito, pi modo Craesus crat.
Die hooge zat, en was zeer rijk,
Veracht daer gaet, en ligt in ‘t slijk.
7. Festa martinz? intrvata, absummunt Anseres & pvatae.
Die meer wil verteeren, Als hy kan geneeren,
Die neemt van dagh te dage af, En geraeckt dan tot den
Bedelstaf.
8 . Acdz)îcare domos & p a s s e r e c o r p o r a muLta a d paupertatem,
proximus
est adìtus.
Veel gesinst, veel huysen bouwen,
Doet in ‘t el-nd het hooft wel klouwen.
9. De male guaesit, z o n .gaudet tertìus Heers.
Van wien ‘t goed valsch gewonnen wert,
Den derden Erf den schoen niet smert.
10. Noscitur ex comìte pi zox coguoscìtur rxse.
I I . Dat vezìam Corvìs vexat censura coZumbus.
De diefsche Raven vliegt daarheen,
Betalen moet dat Duyfje kleen.
12. Dìmìdzùm factì, pi bcue cepìt habct.
Wel aangevangen, half voleindigd.
S. IC F EITSMA .
-~~~

Interest.
De tegenwoordige beteekenis van interest - ergens bij geinteresseerd zijn - is eenvoudig belang, en kan dus zoowel doelen
op een belang ten voordeele als op een belang ten nadeele.
Uit den »Brief van wegen de Remonstrantsche predicanten,
gheschreven aen hare vervolghde ende verdruckte Ghemeenten,
over de grouwelijcke conspiratie. , . teghen . . . den Prince van Orangiën. Harders-wijck 1623,~ mag het schijnen, dat dit woord in
vroegeren tijd alleen gebruikt werd, waar het gold een belang ten
nadeele.
O p bladz. 8 van het nu zeldzame geschrift leest men:
BAndere te bedraghen gheschiedt sonder interest van den Bedrager, jae dient tot sijne verligtingec, hetgeen beteekent: Anderen
als medeplichtigen van het feit, waarvan men beticht wordt, aan
te geven, geschiedt zonder bezwaring van den aangever-beschuldigde, ja dient zelfs tot zijne ontheffing.
Intusschen één bonte kraai maakt nog geen kouden winter, en
het zou daarom goed zijn, wanneer men dit woord bij andere
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oude schrijvers aantreft, er op te letten, of de beteekenis er van
even beperkt is als bij den schrijver van bovenaangehaalden brief,
Adr. van der Borre, vroeger predikant te Leiden.
‘s-Gravenhage, 12 Juli 1913.

P. M.

S CHELLING.

VOLKSKUNDE.
Volks Heel- en Geneesmiddelen zoogenaamde Huismiddeltjes
tegen voorkomende verwondingen‘ en ongesteldheden, volgens
mondelinge mededeeling, opgeschreven en soms bij proefneming goed bevonden r), door S. K. FEITSMA.
I.

Wanneer men zich aan het vuur of aan een heete kachel
brandt, bestrijkt men de gebrande plek onmiddellijk met een
laag groene zeep, en laat die zitten tot de brand er uitgetrokken is.
2. Een open wonde door branden veroorzaakt, geneest spoedig,
als men daarop een zalf legt van raap-olie, vermengd met
fijngemaakte
houtskool.
3. Barsten in de vingers, door winterkoude veroorzaakt, genezen,
als men daarin gesmolten pek droppelt.
4. Zuivere houtmolm opgelegd, geneest ontvellingen, die door
uitzweeting en wrijving ontstaan zijn.
5. Heeft men van ‘t loopen blaren onder den voet, dan trekke
men met een naald daar een zuiveren wollen draad door en
laat dien er in tot het vocht uit de blaar door de einden van
den draad geheel is weggevloeid.
6. Een frisch elzeblad in water gelegd, en daarna met den
bovenkant een open wonde bedekkend, zuivert en heelt deze.
Men moet minstens elken dag een nieuw blad opleggen, tot
de wonde geheel genezen is.
7. Etterende wonden worden gezuiverd en genezen door oplegging van wege- of weversbladen, namelijk het blad van
de groote weegbree, in ‘t Friesch ook breake blêdden genoemd.
8. Hoefbladen, ook wel knekel- of knikelsbladen genoemd (omdat zij veel op kerkhoven groeien) zuiveren door oplegging
open en etterende wonden.
1)

Als men maar oppast voor

bloedvergiftiging.
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9. Een harspleister op een open en etterende wond gelegd
zuivert en heelt deze,
10. Dood vleesch (ook vuil vleesch genaamd) in een wonde,
geneest als men daar suiker op doet.
I I. Een pap van lijnkoek of lijnmeel gekookt, brengt een verzwering tot rijpheid. Men kookt er hoefblaadjes door, deze
trekken de roos uit de zwerende plek.
12. Gekookte roggebroodpap met uien, warm opgelegd, is almede
een middel om een verzwering te doen rijpen.
13, De middelste bast van vlier of een stuk van een op het vuur
gebraden ui op een zwerenden vinger gelegd, doet de verzwering spoedig rijpen.
14. Beginnende fijt aan den vinger wordt tegengehouden door
een mengsel van groene zeep en fijngemaakte roode baksteen.
15. Wratten verdwijnen na eenigen tijd, wanneer men herhaaldelijk een doorgesneden ui of ook bladen van peterselie of
van huislook daarop fijnwrijft.
1 6 . Een aftreksel van drieblad is een middel tegen koorts in
waterrijke streken, waar dat blad groeit.
17. Bakelboontjes (Bacca laura), gekauwd, is een middel tegen
koortsige ongesteldheid, en voor de maag.
1X. Jonge brandnetels, fijngesneden, en als groente in de soep
gekookt is almede een middel tegen koortsige ongesteldheid.
19. Een aftreksel van wortels van brandnetels, in stukjes gesneden
en op de kachel gedroogd, en dat ingenomen is een middel
tegen bloedzweren.
20. Een aftreksel van gedroogde vlierbloesem ingenomen, is een
zweet-afdrijvend middel.
21. Rijpe vlierbessen, op brandewijn getrokken, en van dien drank
ingenomen, stilt buikpijn.
22. Een
aftreksel van peterselie-wortel , is een pis-afdrijvend
middel.
23. Water met een vierde deel azijn, nu en dan ingenomen, is
goed bij verkoudheid.
24. Bij erge verkoudheid neme men onvermengden azijn, of als
dit iemand te scherp is, azijn met stroop gemengd, en houde
eenigen tijd het bed.
25. Azijn met stroop gemengd en hiervan een theekopje ingenomen, is een goed middel tegen koortsige ongesteldheid.
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26. Heeschheid verdwijnt spoedig, als men daartegen hom van
haring gebruikt.
27. Bitterzoet (hondebeisteelen), d a t a a n d e n w a t e r k a n t g r o e i t , .
in stukjes gesneden en gedroogd; verder met veel suiker
gekookt, en van dit afkooksel driemaal daags een theekopje
ingenomen, geneest heeschheid.
28. Een aftreksel van camille (of van salie-bladen) als mondspoeling
of gorgeldrank gebruikt, geneest mond- en keelaandoeningen.
29. Gekookte kamillen opgelegd, stilt lichaamspijnen.
30. Een nog krachtiger en onfeilbaar, maar zeer duur middel is
gekookte saffraan. I’u’. B. Er moet na koking niet meer water
overblijven dan er in kan trekken.
31. Water, waarin een weinig zout is opgelost, als gorgeldrank
gebruikt, is goed voor prikkeling in de keel.
32. Salie-melk gedronken is een zweetafdrijvend middel, en geneest
koortsige ongesteldheden.
33. Een eetlepel lijnzaad, een lepel azijn en een lepel honing op
een liter water. Laat dit tot op de helft verkoken en giet
dit door een zeef of een hol geweven doekje. Hiervan driemaal daags een theekopje vol ingenomen, is een uitstekend
middel tegen maaglijden.
34, Een aal- of palingvel in een zijden doek om den hals gedragen, is goed voor keellijden.
35. Droge camille-bloesem in een gazen doekje op de wang gedragen, geneest roos en uit roos ontstane kiespijn.
36. Bij zoo-brand in de maag kauwt men *een stukje zuiver krijt
en slikt dit door.
37. Raap-olie met stroop gemengd is een zacht laxeermiddel.
38. Warme raapolie in het oor gedroppeld, stilt oorpijn.
39. Een lepel brandewijn met veel suiker dagelijks nuchteren
ingenomen, verdrijft ingewandswormen.

Waterherbergen

in

Friesland.

toestanden, 69 welker vermrla’ìng vol$trekt niet
m a a r weI eenige waarheidslìefde v a n p a s k o m t ,

Aardrijkskundige
aZt$

snoeveerq,

hebben dit gewest eeuwen lang eigenaardigheden doen behouden.
Bepalen we ons een oogenblik bij de waterherbergen, dewijl ook
deze spoedig uit den tijd zullen zijn.
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Deze soort van ouderwetsche herbergen stonden aan ‘t water,
dikwerf op tamelijk verren afstand van buurlieden, en ook niet
aan wegen, m a a r m e t g r o e n l a n d (,greide<) >ringsumhern. D e
bewoners waren vertrouwd met het bootje, en dit was het meest
voorname middel voor hen om met den omtrek in gemeenschap
te blijven.
Schippers legden aan om bier of anderen drank te bekomen.
Verhuringen en verkoopingen, en met name die van hooilanden
en van gras, vonden daar plaats.
Soms was daar gelegenheid om een Pzeilpartijt te houden. De
oudere taal toch noemde wedstrijden nog al vaak >partijen« :
dam-, schaak-, kaartpartijen, enz.
Bij >open« winter lagen die herbergen treurig en verlaten genoeg.
Dit veranderde ~/tard«, wanneer er rijdbaar ijs was. De eerst op
schaatsen aangekomene werd getracteerd, en diens heldendaad
werd met verf aan een balk geschilderd; op deze wijze:
Dez 28 November 18 . . . nl/zZer op schaatsen geweest [Jan Knol]
woonende te [Hallurn] en overleeden . . . [Maart] . . . . Dit laatste
werd dan na het overlijden van zoo’n held toegevoegd.
Daarna kwamen er af en toe meer. Ook wel eens iemand Bdz’c
de yeed (= s c h a a t s ) oplz&zg«. Dat ophangen van de schaats was
een uitdaging aan hem, die de schaats afnam. Die was dan gehouden »om het hardstc tegen den eigenaar der schaats (die daar
zat en het had gezien) te rijden. Bij weigering: nbilicsx ‘) of nkriwz~c
geveq d.w.z. eigen minderheid in dezen erkennen, of ook: trakteeren. Een en ander geweigerd, werd de man gesard, en begon
de uitdager te pochen, >dat hij den ander wel op >kouwribbenE:
(ribben van een koe) kon voorbijrijden. Men wil, dat skoeribbenc
de eerste schaatsen zullen zijn geweest, en men vond ze ook werkelijk in terpen en met doorboorde gaten, waarin men een touw
of band kon steken om de rib aan den voet te bevestigen. Ik
gis, dat dan tevens waar kon zijn: of dat die ribben meer dienden om te schuiven over de sneeuw, òf dat men een Bpripstoka
(lange stok met punt) moest hebben om zich op ‘t ijs voort te
bewegen. (Ook meen ik zoo iets wel te hebben gelezen.)
‘t Liefst neem ik aan, dat het tot geen vechtpartij kwam, al was
het edele abekkesnijenc hier zoo goed als elders in zwang; ik
meen tusschen uitdager in ‘t rijden en den uitgedaagde.
‘)

sBi/ics~ = neerlaag; & = de ie in I dier., *miera als altijd de ic in Friesche woord&
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Dat het schaatsrijden bemind was en het sneZrz$en op Korte
een der volksspelenl), is bekend. Sclzoonrijden
is van lateren
tijd en is een navolging.
Het r$en op dr Lange 6aan wil in Friesland zelve. niet recht bevallen.
Oudere toestanden schijnen dit als verklaarbaar aan te geven. Het
land, wel vruchtbaar, maar zoo laag en vaak zoo drassig hield
veel bezoeken aan Bverrea wonende familieleden of bekenden tegen;
daarentegen was overal water en kon men bij berijdbaar ijs
lange en vele bezoeken afleggen. En de vorm der schaats moet
daartoe geschikt zijn. Het Waterland (ongeveer in de richting
Stroobos-Stavoren) had wel de meeste en beste rijders, en dat
menige schipper daartoe hoorde, laat zich begrijpen. Maar de dag
was kort en >de oude lui« en het werk dienden niet vergeten;
daarom moest men snel rijden.
In de dorpen was men vooral veel bezig met »baantjerijdna ;
voornamelijk kwamen gelieven op de ijsvlakte bij elkaar. Maar al
spoedig, vooral op Zaterdagen en Zondagen, zocht men waterh e r b e r g e n o p : Rustezburg, Alte~zburg. T e n Blake, O u d e Schouzo,
Nieuwe Schouw, en vooral sFroskepoZZe«,
welk woord beduidt ‘:
kikvorschen-eiland.
Daar waren dan bijeenkomsten van jongelui
uit vele plaatsen, die daar zongen en dansten (dikwerf met
d e >redens« ( s c h a a t s e n ! a a n . E n d e o u d e d a n s w a s d e Bboerenplof« of Pskotse trijea, zoodat men dien dans al veel »skotsenc
noemde. Het laat zich denken, dat op die punten .ook menige
wedstrijd in snelrijden is geweest.
Men dronk koffie, m a a r t o c h o o k v e e l apunchc, Bheet
biera. e n Bboerekoffiex (waarin brandewijn met kaneel!, of een
akanieltjec (brandewijn met kaneel). Een handige kastelein bediende uit dezelfde flesch wel eens verschillende vragers, die
brandewijn, jenever of iets overeenkomstigs begeerden, evenals nu
uit eenzelfde kistje sigaren 3 of 4 of ook 5 s t u k s v o o r é é n
dubbeltje :
baan

De wr2d is r&h ,
Eu dy ‘t hint net &We
kift is slzlch.

(Sprekwize).

De zocrcLa! is XYUW~ (= niet zo0 nauwgezet)
ex die zìc/z niet weet te redden,
i
is een &uiLoor.

I

(Spreekwijze).

‘) D e v o o r n a a m s t e volksspelen w a r e n : harddnwen, - rijdt%. - z e i l e n e n Raat.wn. D e
beide laatste zijn in volle fleur gebleven. terwijl harddmven (gelukkig voor de pairden!)
uit den tijd ii en hnvdrijden al weinig meer boeit, gevolg vooral - als gezegd is - van
het sterk toegenomen $cel~en.

En dan was >hite puncha (heete punch) een wel wat dure,
maar nog al gezochte drank.
S o m s o o k >boerejongensu, d a t
was dan: abrandewijn op rozijnen met veel suikera.
Een en ander echter meer in of bij eenige feestelijke gelegenheid bij zoo’n waterherberg. Men hield er rekening mee, dat
een schaatsrijder op alcoholischen drank Been schuins ooga moet
houden.
En de meisjes hadden hare bemoeiïngen ten beste,
welke zoo niet iedereen weet. Veelal was daar een opgewekte,
vriendschappelijke toon en maakte men kennis. Ook kwamen
bij zoo’n gelegenheid en in ‘t algemeen door het ijs vele gelieven
tot elkaar, ook wel zóó, dat men op z’n Friesch van hen zei:
n o u keur, dy fe& etz dy faem miexe it &oar; w o o r d e l i j k : IZU
hoor, a’ìe jongeling PZ die jozgedorhter wzeene~z het [met] elham’er.
En dan is de vaste opvatting: zij worden zonder mis een paar.
H e t E n g e l s c h z e g t o o k : 1 meau to sajl a . s . 0.; e n o n s ?~zì~~,
minne ( s u b s t ) e n o n s mz&en kon daarmee overeenstemmen; mij
schijnt het wel zoo toe.
Een meisje pakt »over ijs, gerust iemand aan de slip van de
jas en met het woord: IZz ris op! (= leg de hand op den rug\,
rijdt ze achter hem aan l). Dat is dan mogelijk kort daarna haar
z’isfeint; in tijd van kermis had ze een merkefeìnt. Beide woorden
z o u d e n m e t Pijs-jongeling< e n akermis-jongelinga e e n v r e e m d e
vertaling krijgen. Beide soort van verkeering heet slosse verkeeringc.
Daarmee is niet gezegd, dat dit regel blijft voor elk
geval.
Waterherbergen en ook nzerkelt (kermissen) hebben haar laatste
stadium.
Ook is de zucht tot schaatsenrijden zeer zwak bij
vroeger. De jets heeft daartoe wat veel bijgedragen.
Er was natuurlijk ook gelegenheid iets te eten of iets als versnapering te bekomen. Vroeger ging dat uit papieren zakjes uit
de trommel van een koopvrouw. Vooral a%mkes (doodemans
met rijmpjes van twee regels
vingers) waren in trek. En ULeveZZeen
O f sz&ergoed, Gro&ger o f D e v e n t e r k o e k , AkRrumer
erbij.
keallepoaten
(B kalverpootenc , soort van koek).
En de kastelein
had zijn broodjes met ham, .z$z koek (soms oud of onooglijk
genoeg) en hij had amandelen (zmangels«).
Aldus
*) Het meisje vat de op den rug gelegde hand aan en rijdt dus achteraan.
rijden ook zij die een vrij langen tocht maken, b.v. van Sneek naar Delfzijl. of over
Drachten naar Groningen, waarbij l
Liekeblommenr (kunstbloemen van het dorp de Leek)
werden gekocht (aleer namelijk) om de bewijzen, dat men daar was geweest.
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Het ijs kon de beurs wel slap krijgen. Voor afwisseling, of
hoe anders dan, zorgde het meisje gewoonlijk voor Zekkern’ijpn
van dezen kastelein of van de ventende koopvrouw.
En thans meen ik sommigen althans een beetje uit het volksleven te hebben meegedeeld.
G . POSTMA.
Versje, gezongen door spelende meisjes bij het houden van een
rondedans, in Rotterdam, Kralingen, en elders (?).
Rozen bloeien op het veld,
‘t Is zoo mooi als zilvergeld.
Blauwe
bloemenkransen,
De juffrouw die moet dansen.
De juffrouw die moet stille staan
En driemaal in de rondte gaan,
De juffrouw die moet kiezen
En weer een ander kiezen.
Dat zal zijn, dat zal zijn,
’ Dat zal onze . . . . ‘) zijn.
S. K. FEITSMA!
Nav. LX11 302.
Een paar gebruiken, die niet vergeten mogen worden.
Sterft er een van ‘t gilde of de familie van den molenaar, de
molen wordt ten teeken van rouw Bin ‘t kruisa X gezet.
Maar waaraan ziet men, dat er een blijde gebeurtenis plaats
heeft of gehad heeft?
D. R.
w.
Oud

gezelschapsspel.

In mijn bezit is een oud kaartspel, Een bundel kaartjes (6 bij
4 c.M.) heeft gekleurde afbeeldingen: een jongen met een vlieger,
een mandolinespeler, een militair, etc. etc.; costuums uit het midden
v a n d e 1% eeuw. Een ander bundeltje kaarten (4 bij 3 c.M.),
evenals het vorige genummerd, bevat spreuken:
Net bij Kuys en mors bij Vuyl,
Valk bij valk en uyl bij uyl.
‘)

Naam van het aangewezen meisje.
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Niet te gro-ot en niet te kleen,
Maar niemendal dat is ‘te gemeen. - etc.
Verdere bundeltjes kaarten duiden klassen aan: je classe 5 duyt,
2, classe 10 duyt, 3e classe 12 duyt, 4- classe niets.
Kan iemand ook nadere aanduidmg
omtrent dit spel geven?
G.
MEMORANDA.
Een klokkenspel voor Danzig te Hoorn gegoten.
Op desen 16~” September 1739 compareerde voor mij Jacob van
Beek openb. nat‘. . . . enz. . . . binnen de stadt Hoorn.. . , de Heer
Eft/en W’oltrrs, Klokkenist der stadt Dantsig sig althans onthoudende binnen dese stadt, dewelke ten versoeke van yun NZcoZaus
De& Mr. Clokkegieter 1) alhier verclaarden
hoe waar en waragtigh
is, dat de Hoogh Ed. Agtbr. Raadt der stadt Dantsigh hem Heer
Compt. heeft afgesonden na de stadt Hoorn met agtien klokken
behorende tot het clokkenspel op de St. Catharinenkerk der bovengen. stadt Dantsigh welk klokkenspel door den req’. yoan ~yicolaus Berk alhier tot Hoorn in den jare 1738 gegoten is;
Dat de opgemelde Hoogh Ed. Agtbn Raadt der meergem. Stadt
Dantsigh hem Heer Compt. wyder heeft gequalificeert om alhier tot
Hoorn door den requirant te doen vergieten alle de klokken welke te
laag in toon waren en die klokken welke te hoogh in toon waren
te doen verlagen, alles na de pijpen die den comparant daartoe
van Dantsik heeft mede gebragt en alsoo dit klokkenspel tot een
perfecte harmonie te brengen ;
Dat hij Heer Compt. met deese 18 klokken omtrent den [niet
ingevuld] Juny deses jaers 1739 alhier tot Hoorn, en in de opgenoemde gieterij van de reqt. is gearriveert; wyders verclaart den
Heer Comparant dat de kloeken die te laag waren en daarom
vergoten zijn, bestonden in dese navolgende als: N. 31 Ft; N. 30
G; No. 29 G-f; No. 28 A; No. 22 UT; No. 21 E; No. Ig Ff;
No. 18 G; No. 17 Gj-; No. 13 C; No. 4 A; No. 2Hf-; No. I C;
synde tesamen dertien klokken ;
Dat de klokken welke te hoog waren en derhalven uytgeboort
sijn, bestonden in dese navolgende als N.. 27 B; N. 26 H; N. 23
1) In een akte van 18 Dec. d.a.v. geschulgieter

genoemd.

.MEMORANDA.

431

d; N. 8 F ; N. 6 G; te samen vyff klokken, makende’ dat met
malkander het boven genoemde getal van agtien klokken;
eyndelyk. verclaarde den Heer Comprt. dat de dertien hiervoor
genoemde klokken, welke te laag van toon waren, alle, door den
Req’. syn vergoten en ten genoegen van hem Heer Comparant in
die toon en harmonie gebragt, als hij Heer Comprt. h a d geoordeelt te behoren, en dat den req’. aan de vyff hier bovengen.
klokken van Dantsigh na herwaards gesonden, om verlangt, dat
.is uytgeboort te worden, meede sulks ten genoegen van hem Heer
Comparant hadden verrigt; waarmede endigende gaff voor redenen
van wetenschap syn eygen ondervinding en behandeling van al
‘ t g u n t voorsc. staat, en verders als in den text, presenterende
derhalven het gedeposeerde nader met een solemneele eedt te
affirmeeren.
Gedaan in Hoorn present Migkid de Wit en Hendrik Legeman
als versogte getuygen.
(w.g) Eltjen Wolthers,
(w.g.) Michgiel de Wit,
Clockenist.
(w.g.) Hendrick Legeman.
My present
(w.g.) J. v. Beek, NO@.
[Not. protocollen van Hoorn, Rijksarchief, Haarlem].
D.
Te ver gereisd.
In een Groninger Almanak van 1842 leest men van een mislukt uittochtje door 4 mannen uit Brummen in den jare 1836
gemaakt. De Hervormde dominé daar was overleden, en een commissie uit den kerkeraad wilde een dominé dicht bij Middelburg
hooren preeken, van wien een groote roep ging. Ze reisden
over Rotterdam, de heeren, doch namen weinig notitie van de
stad, maar vroegen alvast: B W a a r iigt de Zeeuwscke boot?< J a ,
toevallig stond die zoo op vertrek. Dat was gehoord en onmiddellijk zonder verder invragen gingen ze op de boot. Doch mettertijd overvielen hun de weeën, en zeeziekte openbaarde zich ook
al, waarom zij eindelijk ongeduldig zeiden: BMaar we zijn nu ook
al sfoedig te Middelburg; is ket niet?&
»Te Middelburg? wel neen !
deze boot gaat naar Engeland en wel naar Londen !a Ze waren
gehouden mee te varen en kwamen te Londen, welke stad nog
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grooter leek dan Zutfen. Doch voornamelijk het te weinig in de
beurs ‘maakte, dat ze zich toch meest aan boord hielden, in afwachting dat de boot naar Holland zou vertrekken. Zeven dagen
zat men te Brummen over hen in ‘t onzekere, doch nu ook daagde
ons viertal op, na reeds geruimen tijd Zeeland en Middelburg te
hebben vergeten, daar er nadere bekommernissen waren. Doch
ze kwamen da.n gelukkig gezond en heel terug. De dichterlijke
ontboezeming in den Almanak laat het hierbij, en we hebben
geen recht méér te zeggen, dan ons voor waar wordt verzekerd.
G. POSTMA.
Opschrift op een Huis te Wassenaar:
B. Wensveen.
A . 1787.

Doet regt
Ontziet Niemand

Want Den Tijd
Loopt door zijn Kring
Denkt dat de dood komt aan
Opdat uw Rekening
Met een goed Slot mag staan.

S . K . FEITSI&

Nav. LXII, rg8.
>Een kemel door het oog van een naald.<
Dr. Meyboom geeft in ‘t 3” Dl. van zijn Leven van Jezus van
deze uitdrukking de volgende verklaring: >De Oosterlingen overdrijven gaarne in hunne beeldsprakige taal, zoodat men hunne
spreuken niet naar de letter mag opvatten. En de opvatting,
alsof het woord, door Hemd vertaald, een draad van KemeZs&zar
zou beteekenen, mag als verouderd beschouwd worden. Overigens
is het beeld eigenaardig aan land, tijd en plaats. ‘t Was tegen
Pascha; de karavanen der feestreizigers bedekten den weg. Jezus
bevond zich op den openbaren weg en zag ze daar langs trekken
met beladen kameelen, dragende vrouwen en kinderen en leeftocht. Aan den zadel van elk dier kameelen hing aan een draad
bevestigd een groote naald, die de kameeldrijver in het Oosten
niet vergeet, ten einde wat op den weg mocht breken, terstond
te kunnen herstellen. Met die karavanen voor oogen wees Jezus
op dat groote dier en de aan zijn zijde hangende naald en maakte
van het kolossale onderscheid tusschen dat reusachtig lichaam en
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zeggen wilde. u
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om krachtig uit te spreken wat hij

~-~

A. AARSEN.

Kav. L X I I , 198.
Gebruiken bij verloofden en gehuwden, het dragen
van verlovings- en huwelijksringen.
Als jongelui verloofd zijn, of, zoo men dat noemt, met elkaar
vrijen, met elkaar loopen, dan gaat de jongeling links en het
meisje rechts; zijn ze vervolgens gehuwd, dan gaat of loopt de
man rechts en de vrouw links: ze hebben wederkeerig hun harten
verwisseld.
Bij de verloving vereeren de jongelui onder meer, elkander een
gouden ring, de zoo genaamde verlovingsring, die de verbintenis,
als een pand, moet bekrachtigen, als de Godspenning dat bij
onze dienstbaren doet. Raakt de vrijerij uit, dan komen de
panden weder aan de gevers.
Lutherschen en Katholieken geven op den huwelijksdag elkander
trouwringen, eenvoudige ringen, glad en effen, zonder steenen of
eenig sieraad. Ze worden door den geestelijke, die het paar
trouwt, aan beider linkerhand, als de naaste aan het hart g-stoken
en wel aan den vinger naast de pink, omdat in dien vinger, zoo
men meent, een ader loopt, die met het hart in betrekking staat.
Alweer vereeniging van twee harten, van een Bruid en van een
A. AARSEN.
Bruidegom.
~-Wat is de beteekenis van het hieronder beschrevene voorwerp?
Een gouden (?) doodkistje, lang 2 CM., hoog aan het hoofdeinde
I
CM., zwart geëmailleerd, met eenen witten dolk op elk der 2
bovenplanken. -De onderste plank is niet zwart, maar versierd
met arabesken, waarboven zich bevindt een zandlooper, welks
boven- en onderplaatje van rood email, terwijl de spijltjes wit
zijn. In het kistje ligt een wit geëmailleerd geraamte, lang
17 m.M. De sluiting van het kistje geschiedt door middel van
eene speld zonder kop, maar met omgebogen uiteinde, die door
een onder de rib van de bovenplanken aangebracht buisje loopt
en vat in een aan het hoofdeinde bevestigd haakje. Midden op
de rib van het deksel is een ringetje bevestigd, zoodat het voorwerp geschikt is om aan een ketting te worden gedragen.
J. S. v. V.
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Nav. LX, 5 19.

Uit de nalatenschap van GERRIT PENNINCK:
Drost van Saland en Twente.
Voo~dte~
der GeldPr.s&
Ridderscknp : Geboren te Twello,
1761; wonende te Enschede, te Philadelphia in 1784; later op het
Kasteel De Watte bij St. Omer. Hij stierf te Enschede in 1837.
Rook V Page: 590.
Patrick Henry;:

Survey Book: 6 5 16.
o f the Cumnnnwealth

E s q . Gouvernor
o f 17irgizia.
Knoze, Yt,: That by virtue and in consideration of part of Land
Office Treasury Warrant Number 1S.922, issued the 29th day of
August 1783. There is granted by the said Commonwealth unto
G e r r i t P e n n i n c k : E s q . , Assignee of John Vanderen Jr.,
Assignee of Claudius Paul Raquet, Assignee of Charles Young,
who was Assignee of David Anderson, a certain tract or parcel
of land containing IOOO acres, by survey bearing the date of the
tenth of May 1784, lying and being in the County of Monongalia,
adjoining Richard Claiborn 28th entry and Cropley Rose’s 12th
entries on the Little Kenhawha River, and bounded as fellows:
to with: BBeginning at a white Oak corner to Cropley Rose’s
entry and survey- and with the reverse o f a line of said survey
and with the reserve of a line of said survey: N 8 7 0 E 400
poles, crossing three runs to pointers, corner of the aforesaid
survey; thence with vacant lands N 30 W 400 poles t o a white
Oak tree, corner to Richard Claiborn’s 29’h entry, and with the
reverse o f a line of said survey S 870 W 400 poles crossing a
run and the Little Kenhawha River to a Beech corner to said
survey, thence by vacant lands S 30 E 400 poles crossing the
Little Kenhawha River to the beginning with its appurtenances:
To have and to hold: the said tract or parcel of land, with its
a p p u r t e n a n c e s , t o t h e s a i d : PGerrit P e n n i n c k : Esq.c a n d
his heirs forever.
11t witness Ffhereof: T h e said P a t r i c k H e n r y : Lsq.: GOveyzor of the Corrznzozwealth o f Virgi?zia, hath hereunto set his
hand and caused the Lesser Seal of the Commonwealth to be
affised at Richmond, on the second day of December in the year
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of our Lovd one thousand seven hundred and eighty fìve and of
the Commonwealth the tenth. Signed: Patrick Henry.
Rook V Page: 587.
Surve),: Book: 6 Page 5 14.
P a t r i c k H e n r y : Esq. Governor of t/te Comrnonwealtlz
of Viyghia.
e To ail w/zom these pmrents skaZ come: gwcting:«
Knoza ye: That by virtue and in consideration of part of a Land
.Office Treasury Warrant: Number : 2 0 . 8 3 4 , issued the 25th day
of November 1783.: There is granted by the said Commonwealth
unto DG e r r i t Pen n i n c k : .Esq. c, Assignee of John Vanderen Jr.,
Assignee of Samuel Young, Assignee of Richard Thompson, who
was Assignee of Robert Slaughter, a certain tract or parcel of
land, containing 1300 acres bl- survey bearing date lying and
being in the County of Monongalia on the west side of the 1,ittle
Kenhawha River, adjoining John Moylan, Esq. 27th entry in survey and bounded as follows: to with: Beginning at a white Oak
corner of John Moylan’s 27th entry or survey and with the reverse
of the same, N 8go W 365 poles crossing a creek to a post,
..
thence by vacant land, S 2 0 W 440 pol&, ciossing a large run
to a Walnut tree, S 8go E 365 poles, crossing two branches of a
creek to a Sugar Tree, N 20 E 400 poles, crossing a large branch
‘of a Creek to the begínning:; with its appurtenances:
To have and to ko[a’: the said tract or parcel of land with its
appurtenances, to the said >G e r r i t Pen n i n c k: Esq. u : and his
h e i r s foiever.
1~2 z&zrss t/zereof: t h e s a i d : » P a t r i c k Henry< E s q . : EGOveyno~ of the Comnzonwealth
o f Viygika, hath hereunto set his
h a n d , a n d ,caused t h e Lesser seal o f t h e Cowmonwea~th
to be
affixed at Richnod, on the zd day of Decetnber in the \-ear o f
,ou.r *Lor& ene, thousand seven hundred and eighty five and of
the Commonwealth the tenth.
Signed: Patrick Henry.
1 hereby certify that the foregoing are true copies f r o m t h e
records of this office.
. Witness’ my hand ‘and Seal Of Office: this day: the 26th of
J u n e 1912.
S i g n e d : Jhn W. Richardson:
Register of the Land Office.
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LAND OFFICE TREASURY WARRANT: No. : 20834.
To the principal surveyer of any County within the Commonwealth
of
VIRGINIA.
This shall be your Warrant to survey and lay off in one or
more surveys for Robert Slaughter Junior, his heirs or assigns,
the quantity of five thousand five hundred acres of land, due
unto the said Robert Slaughter Jr.: in consideration of the sum
of eight thousand eight hundred pounds current money, paid
unto the public Treasury : the payment whereof to the Treasurer
has been duly certified by the Auditors of Public Accounts, and
their certificate received into the Land Office.
Given under my Hand and Seal of the said Office, this day :
the 25th of November in the year one thousand seven hundred
and sixty three.
Signed: John Harvie: Registrar Land Office.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 do assign the within Warrant to Richard Thompson or his
assigns.
Signed: Robert Síaughter Jr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 do assign the within Warrant to Sam Young or his assigns.
Signed: Richard Thompson: March 17th 1784.
.
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1 do hereby assign al1 my right, title, interest, claim and
demand to the within Warrant unto John Vanderen Junior, his
heirs and assigns for value received as witness my hand.
Signed : Samuel Young.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 do hereby assign two thousand acres of the within Warrant
to Copley Rose, his heirs and assigns for value received, as
witness my hand.
Signed : John Vanderen Junior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 do hereby assign al1 my right, title and interest of two
thousand acres of the within Warrant unto »Gerrit Pen n in c ks. :
for value received, as witness my hand:
Signed : John Vanderen Junior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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This Indenture made the Twentieth day of January in the
year of our Lord: one thousand seven hundred and seventy
nine: between George Hubley of the City of Philadelphia in the
State of Pensylvania, Gentleman of the one part and Andrew
Burckhard, cordwainer, and Adam Foulke, sadler, both of the
same place, of the other part.
Witnesseth: that the said George Hubley for and in consideration of the sum of Three Hundred Pounds, lawful current
money of Pensylvania, unto him, at, or immediately before, the
sealing and delivery thereof by the said Andrew Burckhard and
Adam Foulke, wel1 and truly paid: The receipt whereof is hereby
acknowledged.
Hath granted, bargained and sold unto the said
Adrew Burkhard and Adam Foulke and to their Heirs and
Assigns :
Al1 t h a t tract or parcel of Land, situated on the Korth W e s t
side of Middle Island Creek, about three miles and a half from
Captain Michael Cresop’s Land, that joins the Ohio River eight
miles from the first main Fork of the said Creek: containing
nine hundred and thirty seven acres of Land: which, among
other .lots of Land, in pursuance of his Brittanic Majesty’s Proclamation and by virtue of a Warrant from his then Commissioner, the Earl of Dunmore, was, on the 28th day of April
1775, by Thomas Bond: Esq.:, Surveyor General, laid out a n d
s u r v e y e d f o r I s a a c MC Crakin, a reduced Officer of the British
Army in the last war in America, and by the said Isaac Crakin
assigned and transferred under his Hand and Seal to Thomas
Simms of Frederik County in Maryland, Gentleman:
Who, by Deed Poll bearing date, the ninth day of July 1776,
among other lots of land, granted the said premises unto the
said George Hubley, his Heirs and Assigns, together with al1 and
singular the rights, members and appurtenances, unto the said
d e s i g n e d tract or parcel of land belonging, and the reversions
and remainders thereof:
To ?zave and to /zold t h e s a i d tract of Land, Heriditaments and
Premises with the Appurtenances unto the said Andrew Burkhard
and Adam Foulke, their Heirs and Assignes respectively to and
for the Uses following: that is to say: as for and concerning one
full equal and undivided Moiety thereof to and for the only proper Use and Behoof of the said Andrew Burkhardt, his Heirs and
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Assigns forever. And as for end concerning the other like Moiety
thereof to and for the only proper Use and Behoof of the said
Adam Foulke, his Heirs and Assigns forever. And the said George
Hubley for himself, his Heirs, Executers and Administrators doth
covenant, promise and agree to and with the said Andrew Burkhardt and Adam Foulke, their several and respective Heirs, Exetutors, Administrators doth covenant, promise and agree to and
with the said Andrew Burkhardt and Adam Foulke, their several
respective Heirs, Executors,
Administrators
and Assigns: that
he the said George Hubley, his Heirs, Executors and Administrators shall and will, as soon as possibly it can be done, but at
farthest within the space of eighteen montbs from the date hereof,
cause or procure the conveyances of the Remises made by Isaac
MC Crakin to the said Thomas Simms and by the said Thomas
Simms to him, the said George Hubley, in due form of the Law,
proved
and acknowledged before proper Authoritr and recorded
in the Office for recording of Deeds in the County, where the
Land lJ*eth, so that -the Title and property of the said Adam
Foulke and Andrew Burkhardt, deriving from the said Isaac MC
.Crakin, Officer, right may, as it ought to be, properly established
and ascertained within the Jurisdiction of that County, and that
the said George Hubley and his Heirs and al1 persons, claiming
or to claim under him an). right and Title ,to the Premises, shall
and wil1 at any time Hereafter, upon the reasonable request, tost
and charges in the Law of the said Andrew Burkhardt and Adam
Foulke, their Heirs and Assigns, make, do execute and acknowledge al1 such further and other Acts and Deeds, Conveyances
and Assurances in the Law whatsoever, for the further and more
perfect conveying and assuring the hereby granted Remises, with
the Appurtenances unto the said Andrew Burkhardt and Adam
Foulke, their Heirs and Assigns as Tenants in common, as they
or an)? or either of them or their Counsel, learned in the Law,
shall reasonable advise or require.
In witness whereof the said parties have interchangeably
set
their Hands and Seals hereunto.
Dated the day and year first above written.
Signed. : George Hubley.
Sealed

and

delivered

in the presence

of: signed:

i G. Bickham.
! 1,. Weiss.
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Received o n day and date of the ahove written Indenture of
the above, named Andrew Burkhardt and adam Foulke: the sum
o f #zwee /zundred pounds: lawful current money of Pensylvania:
it being the consideration above mentioned. 1 sa)- received:
Signed: Geo Hubley.
Witness : as above.

This Identure made the tenth day of January in the year of
our Lord: one thousand seven hundred and eighty four: Between
Andrew Burkhardt and Adam Foulke: both citizens of Philadelphia in the State of Pensylvania, of the one part; and Gerrit
Penninck:
lately from HollnszrE, but now residing in the same
City, of the other part:
Witnesseth: that the said Andrew Burkhardt and Adam Foulke,
for the sum of &YCP Am-deed and t/zirty $zze SOUNDS, current
money of Pensylvania, the receipt whereof is hereby acknowledged,
have granted, bargained and sold, so as by these present they
do grant, bargain and sell, unto the said Gerrit Pen n in c k,
his Heirs and Assigns, al1 that tact or parcel of land, situate on
the North West side of Middle Island Creek, about three miles
and a half from Captain Michael Cresop’s land, joining the Ohio
River eight miles from the first main fork of the said Creek,
containing Nine Hundred and Thirty Seven acres of land: which
among other lots of land in pursuance of His Bvittanic Ma~ksty’s
Proclamation and by virtue of a Warrant from His then Commissioner: T/zr LTarZ of Dunnzovc,
which, on the 28th day of April
1775, by Thomas Bond: Esq., Surveyor General, laid out and
surveyed for Isaac MC Crakin and by the said Isaac MC Crakin
assigned and transferred under his Hand and Seal unto Thomas
Simms of Fredericks County in Maryland. Who by Deed Poll,
bearing date the 29th day of July . . . . 1776, granted the said
Premises unto George Hubley. And the said George Hubley, by
Identure under his Hand and Seal. . . . . . . ., bearing
date the 20th day of January 1778 . . , . . . granted the
said Premises to said Andrew Burkhardt and Adam Foulke as
Tenants in common in Fee, together with al1 and singular Rights,
Members and Appurtenances unto the said described the said
described tract o r parcel of land belonging, and the reversions
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and Remainders Thereof; and al1 Deeds, Writings and Evidente
of the Title, concerning the Premises now in the hands of the
said Andrew Burkhardt and Adam Foulke or either of them: so
that the Title and Propertj, of the said Gerrit Pen nin c k,
deriving from the said Isaac MC Crakin’s Right, may, as it ought
to be, be properly established and ascertained within the Jurisdiction of the County, wherein the land lyeth:
iro /tn~ nnd to hnld: al1 a n d s i n g u l a r t h e P r e m i s e s herebj
granted with the Appurtenances unto the said Ge r r i t Pen n i n c k,
his Heirs and Assigns, to his and their uses for ever. And the
said Andrew Burkhardt and Adam Foulke each for himself, his
Heirs and Assigns and Administrators, doth covenant, promise
and grant to the said Ge r ri t Pen n i n c k bis Heirs and Assigns,
that they, the said Andrew Burkhardt and Adam Foulke: each
of them and his Heirs or al1 persons claiming or to claim under
them or any of them and his Heirs and Assigns, any Right and
Title to the Premises, shall and wil1 at any time hereafter, upon
the reasonable request of the said Gerrit Pen n inc k, his Heirs
and Assigns, make, do execute and acknowledge al1 such further
and other acts and deeds, conveyances and assurances in the Law
whatsoever, for the further and more perfect conveying and assuring the hereby granted Premises with the Appurtenances unto
the said Gerrit Penninc k, his Heirs and Assigns, as he or
theJ., or their Counsel, learned in the Law, shall advise or require.
In witness whereof the said part& have set their Hands and
Seal hereunto.
Dated this 10th day o f Januar).: o n e th,ousand seven hundred
and eighty four.
Signed :

Adam Foulke.
Andrew Burkhardt.

Sealed and delivered
in the presence of:
Signed :

\ Hendrikus Bellink.
\ L . Weiss.

Received f r o m G e r r i t P e n n i n c k : E s q . t h e value o f &CE
current money of Peng-lvania:
and thirty
jike pozmLr:
in goods: . . . . . .
It being the consideration above mentioned.
hzind~cd
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L. Weiss.
Hendrikus Bellink.
H. Van Beek.
W e received o n t h i s day: t h e 1 2 t h of January 1784:
The sum above mentioned.
Andrew Burkhardt.
Signed :
i Adam Foulke.
Witnesseth :

Gecopieerd van documenten in het Archief van het Landkantoor te Ricbmond: Virginia: en van oude familie-papieren.
James Penninck.
New York City.
~Copy of letter with Warrant and Survey forwarded to Richmond.
Mr. John Harvie: Registrar of Land Office: Richmond: Virginia.
Sir.
Having b o u g h t s o m e l a n d , lying in your State, a s s h e w s t h e
enclosed Warrant and Survey, 1 make bold to send these papers
to you, with desire: You may be so kind as to register them in
the Land Office and send me a receipt of the same, as soon as
possible may b e d o n e : together with al1 such writings more, as
requires my proving to be the true owner and possessor of that
parcel or tract of land.
P r a y , S i r , can you tel1 m e how f a r t h o s e l a n d s lye f r o m
Richmond?
Do you think that part of Virginia wil1 soon be inhabited?
When 1 might conclude to settle there: do you suppose it
can be done without fear of the Indians?
1 am, Sir, your obedient Servant:
(signed) : Gerrit Penninck.
Philadelphia: June 21 1784.
(Noot van den schrijver: d.d. 2 0 September 1784. Copie van
dezen brief gezonden aan J. Harvie te Richmond bij Mr. Vaart).
Bovenstaande brief werd door mij gevonden tusschen oude
familie-papieren.
James Penninck,
Xew-York City.
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CAROLINA.
County Rerkley.
To al1 people to whom these present shall be heard, read,,
s e e n o r come: t& @-íit hozornble seth sothell, one of the Lords
and Absolute Proprietors a n d GO~“L~Y~OUY o f Carolìza; s e n d :
Greetìng :
Know ye that : the Honourable Colonel Andrew Percival ;
Lieutenant Colonel Robert Quary;
Chief Judge of the Court of Pleas;
Ralph Izard and James Moore: Esrls;
did this day before me make oath upon t h e Holy Evangelists,
that, sometime in the month of December or neare that time,
as they remember, in the yeare of our Lord one thousand six
hundred eighty and nine: they sent unto Thomas Smith: Esq. :
husband of Sabina De Vignon, formerly widow and relict of
John van Aerssen, Lord Wernhoudt, to be at the burial of the
said Sabina De Vignon, a n d t h a t t h e y d i d accordingly g o e t o
the House, formerly belonging to the aforesaid John Van Aerssen,
Lord Wernhoudt; and, as they verily believe, did see the body
of the said Sabina De Vignon buried.
In testimony whereof 1 have hereunto sett my Hand and
coused my Seale at Armes to be affixed in Charles Towne, in
Carolina: this sixth day of June: Anno Domini: 1691.
Signed : Seth Sothell.
Memorandum: 1 was personally present, when t h e a b o v e Deponents did sweare, and did heare them attest to the truth of
the matter contayned in the above Testimony :
Signed : Samuell Hodson.
Het is mij onbekend, hoe bovenstaand dokument op perkament
tusschen de papieren der Penninck’s familie geraakt is, tenzij
Johan van Aerssen, Lord Wernhoudt, aan Gerrit Peninck verwant was.
James Penninck.
Nav. LXII, 221.
Heshusius.
Johanna Maria (r. 7 v. 0.) zal wel zijn de dr. van het echtpaar
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H. G. (r. 15 v. 0.) g e d o o p t ZZ Juni 1774 in de Gr. 1~: t e ‘s Gravenhage. Get. Johannes H.
Extra afgegeven 14 Nov. 1788 en 4 Aug. 1794.
Tiel.
v. KINSCHOT.
sWie geeft het volledige wapen van den heer Mr. Taunay,
kantonrechter, Hilversum ?a
M. S. v. A.

ONDER DE STUDEERLAMP.
Zuid-Afrika’8 Geschiedenis in Beeld.
Platen-Atlas,
verzameld en toegelicht ,door Dr. E. C. Godée-Molsbergen en
Joh. Visscher, uitgegeven ,onder toezicht van de NederlandschZuid-Afrikaansche Vereeniging.
Amsterdam - S. L. van Looy - 1913.
*Le peuple est le c~eur du pays, il suftït de
*le toucher pour qu’ il en sorte des trésors de
zdesint&essement, de résignation et de courage,.
(Lamartine, Revo!ution de 1848).

Zoo ergens dan mag bovenstaand gelden van het Hollandsche
volk van Zuid-Afrika; de Boerenoorlogen staan nog frisch in het
geheugen, en het doet ons Hollandsche hart nog goed, als we
denken aan het moment, toen Koningin Wilhelmina Oom Paul
met pde Gelderlandc deed halen<, en sedert dien is de belangstelling van Nederland voor dat deel van Groot-Nederland, ondanks
het Engelsche regime, in het Zuiden van het zwarte Afrika onverflauwd.
De Zuid-Afrikaansche Atlas van Dr. Godée-Molsbergen helpt,
evenals zijn pas verschenen historische schets van dat land, mede
den band nauwer toehalen, dergelijke werken moeten ook in ons
land ieder belangstelling inboezemen, omdat ze helpen hoog
houden het Hollandsch ideaal, de Nederlandsche taal verbreiden,
het Hollandsch voor alle Hollanders van afkomst. Met genoegen
zien we, dat de schrijvers hun studiën op dit gebied nog voortzetten en nog meer het licht zullen doen zien.
Het is een uitgebreide verzameling mooie platen, te recht vor-
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mend Zuid-Afrika’s geschiedenis in beeld, er zijn er onder, die
nog nooit gepubliceerd zijn, en dus een belangrijke aanwinst vormen voor de historie.
Ook de cultuur is niet vergeten, verder zijn er handschriften
in gereproduceerd uit verschillende archieven, die niet meer zoo
voor de hand liggen, curiosa, spotprenten, een volledige portrettenverzameling van de Boeren-helden en een eigenaardig Bustuk geschiedenis in postzegelsc. De Atlas is bestemd voor het onderwijs,
naar we meenen, maar is in iedere Hollandsche huiskamer op
zijn plaats, de verklarende text is eenvoudig, duidelijk en leest
prettig; bovendien is de wijze van uitgeven keurig, ‘en doet de
firma Van Looy alle eer.
Wij bevelen dezen platen-atlas dan ook krachtig aan bij alle
Groot-Nederlanders.

Countries and peoples series.
Holland of the Dutch
by Demetrius C. Boulger (met 33 platen en kaart).
Uitg.: Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. - L o n d o n .
rBe to its merits ever kind and to its faults
a little blind..

De schrijver zelf geeft deze spreuk heel bescheiden voor in zijn
boek, omdat het ook voor de hand ligt, dat een vreemdeling,
die over een vreemd land moet schrijven, niet altijd juist oordeelt;
hij oordeelt naar onbezonken indrukken, beschikt niet over alle
gegevens, waarvan een inwoner gebruik kan maken - kortom
hij is in het nadeel; maar bovengenoemd boekje is in hoofdzaak
nauwkeurig en juist, omdat het beknopt en duidelijk geeft de
beschrijving van Nederland, en wat daarmede i n v e r b a n d s t a a t :
een historisch overzicht, de wetgeving en handhaving, het hof en
het maatschappelijk leven, de rivieren, leger en vloot, de koloniën,
den finantiëelen toestand, het volk in het algemeen, landbouw,
handel en industrie, spoorwegen, godsdienst,
vermakelijkheden,
zeden en gebruiken, literatuur, kunst, stedebeschrijving enz., alles
wat een vreemdeling dient te weten, vóór hij ons land bezoekt,
ter meer volledige kennis van de toestanden hier. Ook de illuc
traties zijn goed geslaagd, we vinden er in portretten van H. M.
de Koningin, en de koninklijke familie, afbeeldingen van het
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paleis, het Binnenhof, provinciale interieurtjes, stadsgezichten, alsmede de photo’s van de Beaufort, de Bas, Boissevain en Kuyper;
gelukkig missen we de stereotype molentjes en wijde Volendammerbroeken - en dat is een teeken van de vorderingen, die men
in het buitenland heeft gemaakt, op het gebied van de kennis
der Hollandsche kleederdrachten.
Uit de statistieken, die men hier en daar in het sierlijk verzorgde werkje vindt, kan men opmaken, dat het den schrijver te
doen was iets degelijks te geven; alleen de spelling der plaatsnamen is soms wat vreemd, maar dat is den Engelschman niet
zoo kwalijk te nemen.
Een aardig boekje, ook voor Nederlanders, die er toch wel iets
in vinden kunnen, waar zij nooit aan gedacht hadden.
Jan Gossaert gen. Mabuse sein Leben und sein Werke,
ein monographiser Versuch und Beitrag zur Geschichte der vlämischen malerei in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
Von Ernst Weisz.
1913 - Hermann Freises Verlag, Parchim i. M.
Hierin vinden we een volledig beeld van Mabuse, den eersten
Vlaamschen schilder, die Rome zag en door de Italiaansche school
beïnvloed werd; zijn in hoofdzaak kerkelijke kunstproducten worden hier weergegeven in mooie platen, die ons den schilder duidelijk voor den geest brengen en de verklarende tekst komt ons
voorstellingsvermogen te hulp.
Dergelijke uitgaven dragen veel bij tot het populair maken van
de kunst - en dit is een gelukkig verschijnsel van den laatsten tijd.
Old houses in Holland
text and illustrations by Sydney R. Jones, with some additional
plates in colour after other artists by Charles Holme 1913. ,The Studio& Ltd. London, Paris, New-York.
Een sierlijke uitgave met keur van teekeningen, gekleurde
platen en toelichtende korte beschrijving. We weten en waardeeren vaak niet, dat Holland zooveeI moois en typisch biedt,
de vreemdeling wijst er op en voortdurend in verschillende boeken
en boekjes, rijk geïllustreerd. Ook in dit werkje treffen we de
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afbeeldingen van huisarchitectuur, oude geveltjes en poortjes,
deuren, vensters en ornamenten en ten slotte de intérieurs met
de détails afzonderlijk. Hier en daar er tusschen door: de gekleurde reproducties van schilderijen, in verband met dit onderwerp, van Pieter de Hooch, Johannes Vermeer, Catharine Bisschop
Swift, Sydney R. Jones en J. A. Hendrik Leys. De platen zijn
royaal uitgevoerd en de teekeningen scherp en, in enkele trekken
zelfs, nooit onjuist. Dat moet belangstelling wekken, zelfs bij
den leek, het is Holland in beeld- en kunstformaat.

Figures du pas&.
La duchesse de Chevreuse.
Une vie d’ aventures et d’ intrigues sous Louis X111 par Louis
Batiffol.
Librairie Hachette et Cie., 79 Boulevard, St. Germain, Paris.
nRien n’ est beau que le’vrai; l e vrai
zseul est aimabler.
(Boileau).

De historische romans hebben dat voor, boven de gewone,
dat ze een grond van waarheid bezitten, dat de toestanden juist
zijn weergegeven, al zijn de personen in een waas van verdichtsel
gehuld, dat den lezer in spanning moet houden, maar dan is
het toch juist die ware ondergrond der toestanden, die werkelijk
mooi is, en waaraan de historische romans een groot deel van
hun waarde ontleenen.
Deze roman geeft ons het verhaal van de hertogin van Chevreuse, een voorname vrouw uit den tijd van Lodewijk X111;
hij voert ons midden in de intrigues en het avontuurlijke leven
van de 17” eeuw in Frankrijk, doet ons het verleidelijke en den
grooten invloed zien der vrouw op den gang van zaken, wanneer
zij maar weet handig in te grijpen, kortom een beeld des tijds
en als zoodanig een stukje cultuurhistorie op zuiver historischen
In Nederland heeft dit genre boeken sedert Van
grondslag.
Lennep vrijwel uitgediend, aan dit Fransche werk kan men evenwel zien, dat het zijn aantrekkelijkheid nog niet verloren heeft,
als de schrijver maar het hooge standpunt inneemt van Louis
Batiffol, en de uitgever’ het in dien aantrekkelijken vorm weet
voor te zetten, als de firma Hachette doet.
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Collection .des Voyages illustr&.
L. et Ch. de Fouchier.
Au pays Hollandais.
Librairie Hachette et Cie., 76 Boulevard Sain-Germain. Paris.- 1913.
Dit boekje bevat tal van aardige photo’s en kiekjes uit ons
land en wijst den vreemdeling er te recht ‘op, dat er nog meer
in Nederland te zien is, dat de drie groote steden, de molentjes
uit de Zaanstreek en het onvergankelijke Marken. Het levert de
voornaamste gegevens van de verschillende dorpen en steden van
ons land, en is ondanks een enkele onnauwkeurigheid als ade
Westertoorn< te Amsterdam in plaats van den Zuidertoorn en de
Nieuwe Markt dicht bij de Beurs te stellen, een betrouwbare gids
en wegwijzer, buitendien weet de schrijver de dingen op een
prettige manier te zeggen. De vreemdelingen, die ons land bezoeken, zullen er veel aan hebben.
Rembrandts
Handzeichnungen.
I. Band. Rijks-prentenkabinet Amsterdam.
Uitg.: Kurt Freise, Kat-1 Lilienfeld , Heinrich Wichmann.
Hermann Freise’s Verlag. Parchim i. M. 1912.
De reproducties te geven van Rembrandt’s teekeningen, waaronder
schitterend geslaagde, is een mooi plan en als de serie zoo
doorgaat als deze eerste aflevering, waarin ze uitstekend zijn
weergegeven - we konden het op ‘s Rijks-prentenkabinet met
de origineele vergelijken - dan mogen we de uitgevers dankbaar
zijn voor een dergelijke onderneming. Dat Rembrandt in het
buitenland gewaardeerd wordt, behoeft hier niet gezegd, maar
op deze wijze zijn idee te doen doordringen tot hen, die geen
Rembrandtteekening koopen kunnen - en dat zijn natuurlijk
wel de meesten - moeten we van harte toejuichen.
Want ook uit de teekeningen van den koning der Nederlandsche
schilders blijkt zijn genie, en ook deze, moeten evenals zijn schilderstukken, algemeen bekend worden.
Deze eerste aflevering bevat veel bijbelsche tafereelen, maar ook
reeds het voorspel van het groote en machtig grootsche, dat
later komt.
Wat een mooie uitgave!
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Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal,
vijfde vermeerderde en verbeterde druk. Eerste aflevering.
Uìtg. : Martinus KjhofT, ‘s Gravenhage - en A. W. Sijthoff’s
Uitgevers-Maatschij,
Leiden - 19x3.
(Compl. geb. f IZ.-).
Een nieuwe van >Van Dale< ! Wij begroeten die uitgave met
vreugde en des te meer, omdat het, voor zoover we uit de eerste
aflevering konden opmaken, het een vermeerderde druk is en tal van
aanvullingen bevat op de vorige. We komen daar later bij de
volgende afleveringen uitvoeriger op terug, deze eerste loopt van
»Aa tot ~Angstvalligc i n 1 6 0 pagina’s, twee kolommen kleine
druk, er staat dus al heel wat in.
Nav. LXII, 27 I.
Amsterdamsche straatnamen,
geschiedkundig verklaard door A. Margaretha van Gelder.
Amsterdam - P. N. van Kampen en Zoon - 19x3.
Naar aanleiding van onze opmerking over dit werkje in verband
met het historische kaartje van Amsterdam, deelt men ons mede,
dat bij de samenstelling daarvan meer gelet is op den factor, dat
het groote publiek een kijk kan krijgen op de Buitleggingen«
der
stad, dan op de kleurenharmonie van het kaartje. Wij nemen
daar gaarne acte van, en hopen, dat het dan ook gewaardeerd
zal worden, door hen, waxvoor het bestemd is.
Eduard Fuchs und Alfred Kind.
Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit.
Verlag Albert Lange, München. Liefrung 1-3.
Uit de drie eerste afleveringen van dit werk, ons toegezonden,
kan nu niet wat men noemt een preutsche opvatting van den
schrijver en teekenaar, want met illustraties is men niet zuinig
geweest, blijken, al ligt het voor de hand, dat de titel al genoeg
belooft. Of het aan de eischen, die de wetenschap stelt, beantwoordt, kan pas uit de volgende afleveringen aan den dag treden,
G. F.
tot zoolang schorten wij ons oordeel op.
Gedenk- en Feestplaat ter herinnering aan Nederlands Onaf1913 een eeuw in vogelvlucht.
hankelijkheid 18r3--1913.
Ontworpen door P. C. Mondriaan Jr. Uitgave J. M. Bredée, R’dam.
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Kerkschennis in West-Friesland.
Onderstaaide
mededeelingen werpen een eigenaardig licht op
vroeger heerschende toestanden in West-Friesland. Als bijdrage
tot de nadere kennis der oude zeden acht ik het van voldoende
b e l a n g v o o r deze gegevens een plaatsje te verzoeken in dit
tijdschrift.
Haarlem.
Li’. P. J . OVERMEER.
a.

r8a’e E~UWSCI’U i?lktzuey-ers

ìz d e k e r k te Hoom.

In de laatste jaren hebben wij meermalen gehoord en gelezen
van een aantal individuen, die zich bezighouden met het bederven van vrouwenkleederen, door ze te bevuilen met inkt,
Haarlemmerolie en andere viezigheden. Deze heeren dragen den
algemeenen naam van » zhktwerpers«.
Wie nu mocht denken, dat
deze onwaardige handelwijze een ‘vinding der xge eeuw is, heeft
het mis. Leefde de heer J. te r Gouw nog, misschien zou deze
oudheidkundige genoemde gewoonte terug hebben kunnen voeren
tot den tijd der Germanen. Zoover kunnen wij het niet brengen,
maar wel weten we, dat reeds in 1761 de bewoners van WestFriesland zich aan deze laagheid schuldig maakten. En nog wel
Zn de kerk! Een vriendelijke hand gaf mij inzage van een (handschriftelijk) besluit der stedelijke regeering van Hoorn, i. d. 12
December 1761. De heeren van genoemde regeering hadden
vernomen (>in evvarz’nge
gekoomena staat er) »dat sedert eenige
tijd, in de publijcque Kerken dezer Stad of elders, kerscheyde
insolentiën en baldadigheden werden gepleegt, zoo met het
knippen of snijden in de Vrouwe kleederen, als met het bevlekken van deselve met vettigheyt en allerhande vuijlheden«.
Wijselijk stelde Hoorn’s stadsbestuur zware straffen op deze
excessen. Die gesnapt werd en wien het feit kon worden bewezen, kreeg eene boete van homz'e~d silve~en d&zforzs en nzocst
tevens de schade vergoeden.
Voor kinderen waren de ouders aansprakelijk, dezen moesten
v o o r h e n b e t a l e n . Onmachtigen
werden B arbitralij k a door den
rechter gestraft.
Eigenaardig was het tevens, hoe met de boete werd gehandeld.
Eén derde was bestemd voor den officier, één derde voor de
’ diaconie-armen en één derde voor den aanbrenger, die bovendien
1913
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nog een premie kreeg van 150 Caroli-guldens. Wij gelooven, dat
daardoor het afleggen van valsche verklaringen wel in de hand
zal zijn gewerkt. Opmerkelijk is ook, dat de door de diaconie
bedeelden voordeel trokken uit boete-gelden, voortspruitende uit
schandalen gepleegd in het Huis Gods.
Mogelijk waren de magen der gemeenteleden destijds overladen
van het geestelijk voedsel hunner zielenherders en leeraars,
waardoor ze geen voldoende attentie hadden voor de predicatiën
en zich daarom te buiten gingen aan deze buitensporigheden.
Ook zal de predikant wel heel wat moeite hebben gedaan, alvorens
de hulp der stedelijke regeering in te roepen. En - evenals
nu - de dominee zal wel vermaand en misschien gedreigd hebben,
doch het bleef aan den buitenkant der Hoornsche kerkgangers.
Zeker is het, dat dit stuk een eigenaardig licht werpt op de
toenmalige zeden.

6. Kerkschezrzis t e

Exkhzrìzen

en Schervzerhovn.

In de St. Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen l) staat op een
bord in de noordelijke kapel te lezen:
Is by myne heeren die schout, burgemeesteren en schepenen
deser stede gekeurt en geordonneert; keuren en ordonneeren by
desen : dat van nu voort an niemant tsy Jonck ofte out hem sal
vervorderen inde kercke deser stede te lopen, rasen, stoeyen, getier ofte onbehoorlycke geluut te maken, ofte eenige andere
Insolentie te bedriven, o f poene vant opperste cleet van de gebrekende, ofte thien stuyvers daervoore;
Sal oock nyemant hem mogen vervorderen met kryt, houtcool
ofte ander materyalen te schryven an enige muere, ofte colomme
b i n n e n d e kercken deser s t e d e , n o c h oock i n d e bancken o f t e
houtwerck te snyden, op pene als boven.
Voort sal oock nyemant vervorderen met slyck, steenen, o f
andere matery te worpen in de kerckglasen, oock de kerken ofte
kerckhoven met dreck ofte vuylnis te ontreynighen op pene van
drie ponden, en wat de kinderen misdoen an ouders te verhalen,
de executie te driegen ant opperste cleet;
‘) Zie bij van Arkel en Wcissmzn, Noord-Hollandsche
Oudheden. de beschrijvingen der
kerken te Enkhuizen. Scherrnhorn en Grnft, voor den juisten tekst en leiter. Door mij is
de tekst zonder de verkortingen opgenomen en voorzien van interpunctie. Op het bord
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Voort sal hem oock nyemant vervorderen te schieten met eenig
roers ofte bogen ander kercke ofte opter kerckhove op pene
drie pont als boven,
Sal oock nyemant hem vervorderen eenige cleren te bleken
opte Kerckhove op pene tien stuivem,
Alle dese boete d’ een helft tot profyt vande officier, en dander
helft tot profyt van de opsiender van kercken daertoe geordonneert.
Ende wie hem opposeert tegens de v(oor)schreven opsiender
tsy met woorde ofte wercke op pene van drie ponden tot profyt
als boven.
Gepvbliceert op den 16 Janvari r 594.
Heel veel eerbied had men dus niet voor het kerkgebouw,
doch ik vermoed, dat de jeugd, vooral Pde opgeschoten; jeugd wel
het leeuwenaandeel in deze schenderijen zal hebben gehad. En
de predikant had blijkbaar ook hier weder geen voldoenden invloed om het zedelijk peil der. gemeenteleden zoo h o o g o p t e
voeren, dat ze dergelijke >moetwillichedena nalieten. Het is
bovendien ook aan te nemen, dat een bord met zulke verbodsbepalingen de aandacht nog wel eens zal hebben afgeleid van de
preek, want gedurende dezen tijd toch was vrijwel alleen gelegenheid om het besluit der vroedschap te bestudeeren.
Was het dus in Enkhuizen treurig gesteld, te ScIzennerkoylz
maakte men het nog erger.
Daar schreeuwde, trommelde en bommelde men in de kerk
of in het portaal, zelfs onder de predikatie, daar hinderde men
den voorzanger, men sneéd in- en klom op den preekstoel en in
de pilaren, men dobbelde, tolde en knikkerde in het gebouw,
men hinderde, beleedigde en bevuilde jonge paartjes, die pas
hun huwelijksverbond voor het altaar hadden gesloten, men luidde
de klok ontijdig, men stoorde de vogelnesten op het dak, ja
men gebruikte het kerkgebouw als vuilnisb,ak voor afval van fruit.
Deze dorpsregeering was dan ook in 1659 verplicht de reeds
bestaande keuren nogmaals uit te vaardigen en te verscherpen.
Ze werden eveneens op een bord geschilderd en in de kerk opgehangen.
Dit bord, dat nog ten huidigen d a g e a a n d e o o s t zijde van de zuiderzijbeuk hangt, althans nog vóór eenige jaren,
geeft ons het volgende te lezen:
De A. H. Schout, Schepenen en Vroetschappen t e n d o r p e
Schermerhorn, met tsamen kerck-meesteren van de kerk aldaer,
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door Exyerientie bevindende, dat de keuren en ordonnantiën
gemaeckt tegens de Insolentien, moetwillen en dertelheden in en
aend Kerck niet ontsien, maer moetwillichly-ck overtreden werde,
hebben van nieus gekeurt en geordonneert tgene hier nae volght.
Eerstelick dat niemant tsij van wat qualiteit en conditie hy
machte sijn, out ofte jonck, tot eenigen tijde, bij dage, avonden
ofte bij nachten eenige insolentien, moetwille ofte dertelheden van
lopen, jagen, roepen, krijten, trommelen ofte bommelen, in de
kerck, int portael van dien ofte buyten omtrent de kerck, tsij
onder tijt ofte dienst van predicatie, catechisatie, voor ofte na
deselve, sal mogen maken, of eenig geclap ofte geruchte tsij bij
de toren ofte daeromtrent onder ‘t leesen van den coster te bedrijven.
Op de boete van 20 stuijv, elcke rijs te bekeuren ten profijte
van den officier, die noch metterdaed de overtreders sal mogen
afnemen haer bovenste kleet, ende sal een ieder de bekeuringe
mogen doen voor de halve boete en sullen de ouders en voochden voor de kinderen en onmondige, alsmede de meesters voor
haere jongens verantwoorden.
Ten 2.
Noch sal hem niemant vervorderen te snijden aent koer, predickstoel, pilaeren, deuren, bancken of eenigh houtwerck, n o c h
te lopen ofte klimmen of deselve, op de boete van 20 stuijv.
Ten 3.
Item en sal hem niemant vervorderen te troeven, met dobbelsteenen t e w e r p e n , kaetsen, kooten, k l a u w e n , t o l l e n , pincken,
knickeren ofte diergelijcke dartelheyt te bedrijven inde kerck ofte
buyte de kerck opt kerckhof of daeromtrent op de boete van
20 stuijv.
Ten 4.
Gelijck mede hem niemant oock vervorderen sal de bruyts en
bruydegoms komende uyt de kerck met woorden ofte wercken
eenich belet, hoon, spot ofte aenrandingh met werpen van eenige
o n r e y n h e y t o p o f t e a e n haer kleren langs Heere Strate aen te
doen, 20 stuijv. elcke reys te verbeuren.
T e n 5.
Item wie in de kerckglase goyt, tsij van buyten of van binnen
e n oock d e clock of kloeken ontijdig luydt of klept, verbeurt
20 stuijv.
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Ten 6.
Item wie op het dack van de kerck klimt sonder consent van
kerckmeesteren om mosschen of andere vogels te soecken, uyt
te haelen of met stocken te stecken verbeurt 10 stuijv.
Ten 7.
Niemant sal hem onderwinden nae het schip of kroonen met
eenigh dinck t e goyen of met eenigh instrument te stooten o f
aen te raecken op de boete van 10 stuijv.
Ten 8.
Item niemant sal vermogen eenige appelen, peeren o f a n d e r
fruyt inde kerck te schillen, 1) snijden of eenige andere vuylicheden
in de kerck te brengen op boete van 10 stuijv.
Ten g.
Voorts sal niemant hem mogen opposeeren of qualyck bejegenen met woorden ofte wercken de personen van de bekeurders,
opsienders ofte bestraffers van al de voorverhaelde insolentien en
misbruyken alreede by M. H. Schout en Schepenen gestelt ofte
noch te stellen op peene arbitralijcken ter discretie van die van
den gerechte gecorrigeerd ende gestraft te worden.
Actum et Yublicatum
Ter ordonnantie
den g Maert A”. 1659.
van deselve
bij mij secretaris ran 01~1.
Opmerkelijk is o. a. de bepaling, dat de onderwijzers verantwoordelijk waren voor hunne leerlingen.
c . Grafsteden.
Hoewel het volgende nu juist niet behoort tot kerkschennis,
willen we het toch in deze rubriek mededeelen, daar het daarin
vervatte eveneens teekenend is.
Op een bord in de doopkapel van de St. Gommaruskerk
te
Enkhuizen lezen we het volgende:
Alsoo veel burgeren e n i n g e s e t e n e n deser s t e d e s e e r suymachtig, sloffich ofte moetwillich syn int betalen ofte verheffen
van haere bestaende graven, de kercken competeerende, so warde
1) Is dit fruit.whillen in de kerken soms een Friesche gewoonte? Het vorig jaar woonde
ik te Leeuwarden eene jaarvergadering bij en ons allen werd vriendelijk verzocht bij de
avond~odsdienstoefening
vooral geen sinaasappelen-schillen in de kerk te werpen. Aanvankelijk dachten allen, dat het een grapje was, maar het bleek wel degelijk ernst. Voor
de aanwezige niet-Friezen klonk het dan ook allerdwaast gewaarschuwd te worden tegen
zulk een onhebbelijke gewoonte, te meer daar zelfs het eten van vruchten in de kerken in
rHollandr, onbekend is, tenminste voor zoover ik weet.
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b y d e s e eenen yghelycke belast die eenige graven binnen de
kercken deser stede hebben, dewelcke inde tyt van twaelf jaren
niet geopend of daer niemant inde selve tyt begraven is, dat sy
dieselfde binnen die tyt van drie maenden comen verheffen op
p e n e v a n v e r s t e k e n t e syn v a n de gerechtigheid van deselven
graven, en worden de kerckmeesters geauthoriseerd alsulcke verstanden graven een ander te vercoopen.
Aldus geordonneert by myne heeren schout, burgemeesteren
ende s c h e p e n e n deser s t e d e opten XXVI Mey 1593.
Ook op een bord in de kerk te Graft komen verschillende
bepalingen voor omtrent het onderhoud der graven. (A”. 1685
den 13 October).
Blijkbaar legden belanghebbenden er zerken neder, die òf te
groot òf te klein waren, zoodat bepaald werd, dat iedere grafsteen
precies 7 voet lang en derdehalf voet breed moest zijn. Voldeden
ze niet aan deze maat, dan moesten ze geruild worden.
Ook lezen we daar nog o.a. op, dat het beluiden 18 stuivers
kostte, indien men beide klokken gebruikte, echter g stuivers, zoo
de kleine klok alleen hare treurgalmen deed hooren. Men mocht
echter niet langer beluiden dan gedurende een half uur, Dofte dat
de begravinge bequamelyck gedaen [was] ende vrienden vant
grafu waren.
Een paar mededeelingen
Victor in ons land.

over

het verblijf van maarschalk

Een maarschalk van Frankrijk, wiens naam voorkomt in den
trouwligger van ‘s-Gravenhage op het jaar 1803, is de toenmalige
generaal Victor.
In het begin van het jaar 1791, nadat Victor den militairen
dienst had vaarwel gezegd en zich op een der bureaux v a n d e
Municipaliteit te Valencia zag geplaatst, huwde hij den 16~” Mai
met de dochter van den griffier Muguet. ‘) In het najaar nog
van hetzelfde jaar, toen Frankrijk zijn zonen opriep om den
vijand te lijf te gaan, die de grenzen van het rijk bedreigde,
nam Victor als gewoon soldaat wederom dienst. Spoedig klom
~~
1) MBmoires de Cllude-Victor Pcrrin Dut de Bellune. pair et maréchal
de F’rançe mis
en ordre par sen fils ainc Vic:or François Perrin, dut dr Bellune, Tome
1, Paris 1847.
Hoewel zijn mémoires in negen deelen het licht zouden zien, verscheen slechts het eerste
deel in druk.
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hij in rang op en als divisie-generaal zag hij zich in 1803 met
het commando, zoowel over de Fransche troepen in ons land
als over de Bataafsche belast, met ‘s-Gravenhage als standplaats.
Of hij toen weduwnaar was, of van zijn vrouw gescheiden leefde?
is ons niet bekend, maar in de maand Juni van bovengenoemd
jaar, vond zijn tweede huwelijk plaats.
Daaromtrent staat in het ondertrouw-register der gemeente
‘s-Gravenhage aangeteekend :
Claude V i c t o r P e r r i n , DivisieGeneraal in dienst der Fransche
Getrouwd den 26 Juny 1803 Republicq, geboore te Lamarche,
door Mrs. L. J: Blok en M. J. departement des Vosgues
Pauw, Schepenen van den Haage
met
als commissarissen en den Sec- Willemina Juliana Vosch van
Avesaet, j. d. geb. te ‘s-Herretaris Mr. J, A. J. Carré.
togenbosch en beide wonende
alhier.
In de »Nieuwe Haagsche en Nederlandsche Courantc van 6 en 8
Juni 1803 komt een annonce van zijn ondertrouw voor, terwijl
blijkens een bericht in diezelfde courant van 15 Juni d. a. v.
het hoofdkwartier van den generaal provisioneel naar Delft was
overgebracht.
Hieromtrent vonden we in de »Bijlagen tot de Resolutien van
den Raad der stad Delfta vermeld, dat in een buitengewone
raadszitting eeri commissie benoemd was,. ten einde met den
generaal te confereeren over diens plan om te Delft zijn hoofdkwartier te vestigen.
Met dit voornemen van den generaal zaten de vroede mannen
nogal verlegen. Siet alleen omdat er geen confortabele woningen
ledig stonden, maar zij waren er blijkbaar al heel weinig op gesteld om e e n Fransch opperofficier met zijn staf, welke heeren
gewoonlijk nog al veel prententies hadden, zich in de Frinsestad
te zien vestigen. Een commissie uit den Raad begaf zich naar
het logement van generaal Victor te ‘s-Gravenhage en werd ontvangen door diens secretaris, aangezien de generaal een grooten rit
te paard was gaan maken en niet voor tusschen halfvier, vier uur
zou terug zijn. De commissie oordeelde het nu raadzaam om tegen
dien tijd het bezoek te hervatten, en mocht zich toen zien toe-
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gelaten. De generaal ontving de commissie op hoffelijke wijze.
Na te hebben plaats genomen voldeed zij aan den gegeven last,
door er op te wijzen, dat de Raad op het gedane verzoek van
den generaal geen moeite onbeproefd had gelaten om zich op
de hoogte te brengen van de openstaande of onbewoonde huizen.
Maar tot zijn leedwezen moest de Raad verklaren, dat, hoewel het veel
eer was en beseffende het aanmerkelijk voordeel, dat de plaatsing
van het hoofdkwartier met zich bracht, er geen woning was gevonden, waar de commandeerende generaal zijn intrek kon nemrn,
Met verwondering
alsook geen huizen voor zijn staf en bureaux.
bracht de generaal in het midden, of er dan in geheel Delft geen
enkel huis onbewoond was. Hierop volgde het antwoord, dat er
wel thans twee à drie woningen ledig stonden, welke zoowel door
kleinte als ongeschiktheid voor het oogmerk, waartoe zij moesten
dienen, het den Raad voorkwam, dat het een onvoegzaamheid
jegens den generaal zou zijn om hem over zulke huizen te spreken.
De generaal deelde daarop mede, dat het hem aangenaam zou
zijn als het hoofdkwartier te Delft gevestigd werd en proponeerde
om de huizen in quaestie persoonlijk te komen zien. Alsnu werd
bepaald, dat hij den volgenden dag tegen een uur te Delft zou
komen, waarop een der commissieleden aanbood om den generaal
te geleiden. Hierna nam de commissie afscheid van den generaal
die deze verzocht zijn dank aan den Raad der stad te willen doen
overbrengen.
Aangezien de commissie nog belast was met een onderzoek
naar de verdere wegen, welke de Raad diende in te slaan om de
stad van het hoofdkwartier te sparen, had de commissie tijdens
bij den secretaris
de generaal uit paardrijden was, zich vervoegd
van Staat van het Departement van Oorlog den heer Pijman.
De minister zeide, dat volgens overeenkomst met het gouvernement het hoofdkwartier te Delft behoorde te wezen, dat hij even
wel, de stadssituatie gevoelende, zeer gaarne zou medewerken
ten einde den generaal hiervan af te brengen, doch voor het geval
deze bij zijn voornemen bleef, hij, minister, bij de gevolgen, welke
daaruit konden voortvloeien, der stad in alles de hand zou bieden.
Vervolgens had de commissie nog gelegenheid gevonden om
met een lid van het Staatsbewind te confereeren, die meer scheen
te weten van de motieven, welke den generaal bewogen; doch
voor het geval de stad iets onmogelijks gevraagd werd, dan kon

GESCHIEDENIS.

457

de Raad zich nog altijd schriftelijk tot het Staatsbewind adresseeren, welk verzoek dit lid zou steunen.
Den volgenden dag verscheen echter de eerste adjudant van
Victor, daar de generaal ongesteld was en het ongunstige weer
hem weerhouden had om zelf te komen.
Het, eerste huis, dat bezichtigd werd, was dat op de Koornmarkt,
toebehoorende aan den heer van der Burch, en laatst bewoond
door den overleden heer Mozer; dit beviel in het geheel niet. Een
pand in den Breesteeg l), toebehoorende aan den heer Lambrechts
trok zeer de aandacht van den adjudant. De kamers werden
geteld en nog eens geteld, al werd daarbij de klacht geuit, dat
zij zoo klein waren, waardoor er niet veel plaatsruimte voor ledikanten was en zich in de voorkamer geen schoorsteen bevond.
Dan uit een achterkamer ziende, dat de gracht langs den muur
van het huis stroomde, deed de adjudant de vraag, of het er ook
vochtig was. Dit kon niet worden tegengesproken, te minder
daar de menigvuldig gelapte houten vloeren sprekende getuigenissen waren, De adjudant verklaarde nu rapport van de situatie
der bezochte huizen te zullen uitbrengen en was, wat hem zelf
betrof, onzeker, of de generaal al of niet gebruik van die huizen
zou maken. Na beleefd zijn dank voor het geleide te hebben
betuigd, vertrok de adjudant weder naar ‘s-Gravenhage.
Van die overbrenging van het commando naar Delft kwam
echter niets.
Het schijnt een geheel individueele zaak geweest te zijn, waarvan verder niets bekend is. Hadde Victor aan zijn verhuizing
gevolg gegeven, dan zou zijn verblijf in de Prinsestad toch van
korten duur zijn geweest, want het volgend jaar zag hij zich in
zijn commando opgevolgd door den generaal Marmont. In 1807
benoemde Napoleon Victor tot maarschalk en schonk hem voorts
den titel van hertog van Belluno.
Vrijenban bij Delft.
C . F . GIJSBEKTI HODER’PIJL.

Persdelict in den jare 1656.
Onder oude brieven vond ik eenigen tijd geleden ook den
volgenden, die mij na lezing wel de moeite waard leek om in de
1) Dit huis heeft boven de deur een gevelsteen. waarop is uitgehouwen een aardbol met
een kruis, geflankeerd door twee engelen-figuren; daaronder staat op een geslingerd lint:
.Opinien der mensen regeeren die werelt..
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»Navorscher~ openbaar te maken. Hij is nog op de ouderwetsche
wijze opgevouwen, zonder briefomslag, zoodat en brief en adres
op eenzelfde papier zijn geschreven.
Het adres luidt:
Mijn Heer
Mijn Heer Borchart Schuiten
Koopman

tot
Amsterdam

Op de voorborgwall, tegens over
den Kolck
Aan dezelfde zijde van den brief. waarop het adres zich bevindt,
staat nog geschreven: >,beandtwordt
den z I Martio 1656«, en een
andere hand heeft er nog op geschreven :
,brief waar uijt blijkt dat de famille van Scholten oorspronBkelijk is uijt Oostfrieslanda.
Deze laatste zinsnede geeft waarschijnlijk de reden aan, waarom
de brief bewaard werd, n.1. als hulpmiddel tot het samenstellen
van een stamlijst.
De brief was verzegeld. Het ingedrukte wapen geeft in het
schild een zwaan en als helmteeken hetzelfde dier te aanschouwen.
De onderteekening van den brief is die van Bucho Wiarda (zooals
dadelijk zal blijken). Volgens Kietstap: sde Wapens van den
Nederlandschen adel« is het wapen van het geslacht Wiarda tot
Goutum : In blauw een roodgebekte zilveren zwaan, gehalsband
met een a’ntieke gouden kroon. Helmteeken : de zwaan liggende
op den helm, zoodat de pooten niet zichtbaar zijn. We hebben
hier dus te doen met een Wiarda, die van denzelfden stam is
als dc Wiarda’s vare Wiavda-Stat~ te Goutum. Op den lakafdruk
is de bovengenoemde antieke kroon, waarmee de zwaan gehalsband
is, hoewel onduidelijk toch nog waar te nemen.
De brief luidt als volgt:
Mijn Heer ende seer beminden Vriend,
LT. E sal niet onbekend wesen, ho dat die wedewe van
François Lieshout tot Amsterdam sich niet geschowt heeft in
haer ordinaris Middelweecs Couranten, tot twe verscheiden
maelen, als van den 25 Januar:, ende sonderlingen van den

-
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Feb:, onsen genadigen Vorst ende Heer van wegen desselfs mariage met onwaerheit ende quaede Intentie bij de
gantsche warrelt omtedraegen, Also nu onbetaemelijck ende
geen courantier geoorloft, maer voele meer straeffbaer is,
Vorsten ende Heeren also te toucheren, so heeft sijn Vorstl:
Gn. mij belast, LJ. E. als een gebooren Onderdaen (also dieselve rechte voort niemand daer ter plaets in haere bedieninge hebben) te versooken, dat IJ. E. gelieve de moijte te
nehmen, ende sich bij de Heeren Regeerders van Amsterdam,
daer het behoort, daer over te beswaeren,
Ten einde de voorseide Wedewe niet alleen mogen belastet
werden, sijn Vorst: Gn. aldus in haere Couranten onberoore
te laeten, maer oock den autheur van sodane rapporten te
enddecken ende naemkundich te maecken,
U. E. sal hierin angenaeme dienste voor sijn Vorst Gn.
betoonen, so niet sal onerkend gelaeten worden, ende Ick
bin altoos,
22

Dat Lier den & Mart :
A0 1656.

U. E.
Vriendwilligen
(get.)

Dienaer

Bucho

Wiarda.

De onderteekenaar Bucho Wiarda behoort dus zooals reeds
gezegd tot de Wiarda’s van Wiarda-State te Goutum. Eigenaardig is, dat Craandijk in zijn wandelingen door Nederland deel
VI H a a r l e m , H . D . Tjeenk Willink 1882, b l z . 3 3 3 v e r m e l d t :
sEerst in 1767 kwam het (Wiarda State) door erfenis in hun
(der Cammingha’s) bezit, n a sints 1473 a a n d e E m i n g a ’ s t e
hebben behoord, toen de stam der Wiardn’s in de mnnneZ~kc
Z@a was uitgestorven a .
Volgens Craandijk zouden de Wiarda’s dus reeds in 1473 uitgestorven zijn. Bovenstaand epistel doet echter zien, dat in 1656
nog een Wiarda bestond, met hetzelfde wapen als de oude tak.
De geadresseerde is Burchard Schuiten, o f - zooals hij zich
na zijn vestiging in Holland noemde - Scholten. Hij werd
20 Oct. 1619~
te Lehr(?) Oost-Friesland geboren, en vestigde zich
als koopman te Amsterdam, alwaar hij 26 Oct. 1678 stierf.
Hij
huwde 2 Aug. 1643 Catharina Fockenbergh, dochter van Pieter
en Elisabeth Pietersdr. (van Eekeloo).
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De x Ordinarise Middel-weeckse Couranteu,
werd te Amsterdam
gedrukt, en uitgegeven door sde Weduwe François Lies-houdt,

Boeckmv-koopster

op d e n Dam ìu’t Gvoobl3oecka:.

Hoe deze majesteitschennis gewroken werd op den ate enddecken autheura, is mij niet gebleken, en ook niet wat de MiddelWeeckse Couranten van 25 Januari en 22 Februari 1656 bevatten.
Tevens verkeer ik in het duister, welke Vorst van Oost-Friesland
bedoeld wordt, en wat er van diens amariagea te zeggen viel.
Dat een vorst van Oost-Friesland bedoeld wordt, leid ik af uit
het feit, dat de brief komt uit Leer, of zooals Wiarda schrijft
Lier. Leer ligt in het landdrostschap Aurich, Hannover, Pruissen,
en Aurich is het voormalige graafschap Oost-Friesland.
Men zal mij zeer verplichten, indien men mij omtrent een en
ander inlichtingen kan verschaffen, ook omtrent de afstamming
van Bucho Wiarda en Buchard Scholten. Vooral omtrent dezen
laatsten zal elke bijzonderheid mij welkom zijn.
M.

SCHOLTEN

VAN

ASCHAT.

KRIJGSGESCHIEDENIS.

Eenige bladzijden uit de Neder]. Indische
Krijgsgeschiedenis
1828-1840
uit de ,,mémoires” van
F. C. GILLY DE MOKTELA,

Gep. Majoor 0. 1. Lcgcr,

door
A. S. H. BOOMS, Gq?. Luit. Kol. 0. 1. Lrger.

( Voortzetting v a n Nav. LXZZ, pr),

Onotzevo.
Residence

du

Bengallen

(Bageleen).

De naam On o t ze vo is den schr@er onbekend, doch in e!k geval
zal de Javaan den naam schrijven en uitspreken : 0 n o z ew o, want de
medeklinkers v en f kent zijne taal niet. hij kan die zelfs niet uitspreken, doch vervangt ze dan door de b en p.
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In het onderstaande heeft G illy eene vergissing begaan : hij spreekt
daar van de rivier de Pro g o, doch bedoelt de B o g o won t o, die door
de afdeeling Bageleen stroomt, terwijl de Progo een dertigtal palen
meer oostel$k door de g ad oe en de Vorst enlanden (Djocjobrta)
loopt.
Zie nog Jet vorage rapport.
Het gaieele stuk van G i 1 l y draagt geen e~ktden datum.

-.
Dans la résidence du Ben gallen ce trouve une langue de
terre, nommée par les gens du pays, en n o t zévo.
Cette terre ce prolonge de Z’ ouest à I’ est sur une longeur (Zonguezlrj de g à IO milles et large de I à II/~ milles; elle commence
au pied du tap de Kar an gboll o n g ou finissent la chaine des
montagnes qui séparent le Ban j o e m ass e (enu d’ OY = BafGoemaas) du Bengallen.
Ce tap est célebre par les nids d’ oiseaux que le gouvernement
fait recuillire (recz&Y+) chaque année, et qui ce vendent au poid
d e l’or aux p e u p l e d e I’Asie e t d u c o n t i n e n t i n d i e n .
L’O n n o t z è v o ce termine à l’embouchure de la rivière du P r o go
(Bogowonto) dans la mer. La largeur de cette langue de terre
est limitée au ,~ud par la mer. et au tzo~d elle est séparée des
terre de la Resia’ence du B agell en, d’ abord d’ un Zac 1) d’ une
étendue de 6 & 7 milles, sur une langeur de 2 ou 3; de ce lac
sort une riviere que 1’ on nomme le Lé r a n g (Levong of Lereng),
qui achève d’ enveloper cette langue de terre en ce jettant dans
le Progo (Bongowonto) pour se perdre avec lui dans la MPY
du Sud. (jlldìsche Z e e ) ,

Dans la saison des pluies cette langue de terre est inabordable
par les difficultés que presente la profondeur du lac et la rapidité
de la rivière; 1’ ennemi ayant retiré de son côté tous les bateaux,
était & même de nous échaper continuellement en se transportant
d’ une rive a 1’ autre; pour les suivre nous étions obligés à faire
d e s g r a n d s d é t o u r s p a r l e tap d e Karan-bollon (Karangbo 11 on g) n’ ayant pas assez de troupes pour garder avec succes
les deux rives, car de faibles detachements auraient été trop
exposés.
L e Cotonel C l e r e n c e ( C l e e r e n s ) p o u r s u r v e i l l e r c e distric
pris position auprès du Dessa de Li n gè s (Len gi s).
Ont (on)
‘) Daarmede

bedoelt bij de R aw a.

.
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essaya plusieurs fois d’ enlever quelques bateaux a 1’ ennemi, mais
inutilement.
Les rebelles qui occupaient le Distric de 1’ 0 n n o t z è v o venaient
chaque jour avec un grand bateaux sur la,rive flora? du lac, pour
chercher les provisions que leurs apportait leurs affidées; les conducteurs de ces bateaux avaient aussi le soin de ne jamais aborder
dans le même endroit.
Résolut d’avoir une de leurs barques, voici la ruse que j’ employais.
Je fit passer à 1’ ennemi deux de mes c h as s e u r s et trois ou
qzrntres femme s a% nza &oz@e 1); pendant plusieurs jours ils se
mêlèrent au gens qui venaient leur apporter des provisions; elles
les fournissaient surtout d’opium et de tabac, objet rare pour eux.
Etant bien informé un jour de 1’ endroit ou devait aborder le
batteau, je m’ embusquait avec q u e l q u e s C/zasseurs derrier des
m a s u r e s s i t u é e s à q u e l q u e s p a s d e s b o r d s d u lac; a u s i g n a l
couvenut, et pendant que nombre de marchands fesaient leur
échanges avec les conducteurs des batteaux, je fis le simulacre
de les attaquer ; m e s g e n s s a u t e r e n t a b o r d d u b a t t e a u comme
pour ce (se) sauver avec, et par leurs cris il y mettait le désordre;
mes a’ezdx c ha s s e u r s déguisés en femme ce getterent f/‘ett;reng
sur les Dinrirnoua’z’
(‘z%ote) 2) et mon arrivé dans le même moment
les empéchat de prendre le large; je devint ainssi maitre d’ un
bon batteaux et sans répandre de sang; je fis chasser h o r s d e
la barque tous les vendeurs, et sans perdre de temps je me rendit dans la partie Szrd d u lac au Dessa de Waware (Wawar),
ou je m’ emparais de 7 nouveaux batteaux.
Vers la soirée j’ était de retour avec ma flottille qui fût mise
en sureté dans la rivière de Le r a n g.
Ces batteaux furent
réunis deux a deux par un planché, sur lequel une cahûte fût
construite, pour mettre 1’ équipage et les munitions à 1’ abrit; j’y
ajouttais un petit mat garni d’ une voile, ce qui aidait beaucoup
quand le vent le permettais; 1’ équipage de ces pontons-mobile
se composait de huits matelot indigènne et quelques soldats,
sous les ordres du Lieutenant de C h as seu r s, Sari m an; cette
flottille eût bientôt forcé les rebelles a abandonner 1’ 0 n n o t1) De kolonne van Gilly had een grooten nasleep van vrouwen, die te velde zoo
nuttig zijn, om de afgematte soldaten te verzorgen.
‘9 Djocrmoerli = sloep-commandant; besluurder; bevelvoerder.
.
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zéro; un fort fut construit a Vavare (Wawar). Les rebelles
perdirent alors une des provinces qui leur étaient d’ une grande
resource.
--.N . B . G i 1 1 y w i s t uic/z zceZ t e áelrcl$elz! Hij zoas eez ec&
en
p a r t i j g a n g e r i n zzjiz hart; niets ontging z@a soldnten-blik
/zij was snel in besluit en vast in de uitvoering.
Zoo te& oxs schoon ez da$jer Indisch Leger zog zoovelen,
die onversc/zrokken
Run leven en gezond hei d wagen, en alt@d
ezfen m o e d i g e n euen v o l h a r d e n d /zun z w a r e n p l i c h t
belooning
vervullen,
o o k aZ b&j? o n v e r h o o p t o f f i c i ë e l e
achterwege.
Het i s kz~z g e n o e g h u n p l i c h t t e d o e n e n
den kameraadschappelijken lof te oogsten.
Braaf Nederlandsch-Indisch Leger, onze dappere
voorvaderen waardig!!

Gevecht bij Kedong Tawang.
7 October 1828.
In het jaar 1828 komen na het voorgaande nog slechts kleine onbelangrijke schermutselingen v o o r , w a a r i n G i l l y m e t z i j n e J a g e r s
zich telkens onderscheidden, doch waarvan, als van te weinig belang,
de opname in deze reeks van feiten overbodig kan geacht worden.
Alleen het gevecht bij Ke d ong Ta w ang op den 7en October verdient hier nog vermelding, daar dit zeer ernst,ig genoemd kan worden en
gevoerd werd onder de bevelen van den Majoor Busch ken s, die op
den len October tegenover Sen t o t , bij K o r i o, die ontzettende nederlaag geleden had.
Zie omt?*ent de nederlaag bij K orio (vgl. ook het verhaal van eenige onzer nederlagen). aangehaald ten gevolge vau de
re f 1 e c t i o n s van G i 11 y , op het voor ons zoo treurig afgeloopen
gevecht bij Grogol, vooral naar Gi 1 I y ‘s eigen verhaal.
Dit gevecht bij Kedong Tawang is beschreven in de Verzameling van officiëele rapporten van kolonel Nahuijs, in het
rapport van Z. E. den Luit. Gouverneur Generaal aan Z. E. den mifinisteer
vnn Staat, Xommìssaris Generaal; bladz. 13, 4e deel en
ook in het 28 deel bladz. 295-296-297 van het werk van A. W.
P. Weitzel, De oorlog op Java.
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Het verhaal uit dit Zaahfe werk .is hieronder overgenomen, voor
zoover het voor het doel, Gil 1 y’s daden, noodig was; in zij nc
gedenkschrift en komt dit rapport voor in ‘t Fransch vertaald.

.

. . . . . . * . . . . . . . . . . . > . . . .
Zoodra dit onheil (Nederlaag by Ko r i o) ter kennisse van
den Opperbevelhebber en van den Z<oZofzeZ
C 1 eer ens gekomen
was, zond de eerste terstond I 50 man Infanterie uit Kad o e
naar Eagle en en verzamelde de laatste onmiddellijk zijne geheele nzoázPZe naagt . . . . . . . . . . . . . . , .
Den volgenden morgen (5 October 1 8 2 8 ) marcheerde hij (KuZoyleZ C l e e r e n s ) n a a r K o r i o , b i j K e m i r i , ‘ h e t s l a g v e l d v a n
d e n Ik”, waar de verminkte overblijfselen onzer braven nog getuigden van den woedenden strijd aldaar gevoerd; na zich gedurende den togt derwaarts door verschillende berigten overtuigd
hebbende, dat de vijand zich naar Ban j o e m aas gewend had,
stelde hij, onder de bevelen van Majaor B u sch kens 200
bajonetten der 6”, d e J a g e r s v a n Gil1 y der 7”, e n e e n e welgewapende darissan v a n 50 koppen, die tot de gstC kolonne
behoord had, voorts zijne ruiterij sterk 80 paarden en twee
z-ponders.
Hiermede moest Buschkens den 6’n v a n Lengis
naar 0 e n ar an g 1) en verder Westzuaarts
trekken, ten einde
den vijand in Ban j o e m aas zooveel mogelijk vóór te komen,
of althans in te halen en terug te werpen . . . . . . . . .
D e maj,oy B u s c h k e n s , die den 6”” (October) te 0 en ar a n g
aangekomen was, stelde zich den 7”” in beweging naar Pan dj e r
(zie noot hieronder).
Door Kedoong-Tawang getrokken
zijnde en zich bezig houdende met het herstellen eener b r u g ,
die over een modderig ravijn voerde, werd zijne achterwacht
plotseling uit die Dessa aangevallen, terwijl zich Zzkdwaarts en
o p d e Zi&evflank zijner kolonne eene menigte rijk gekleede
vijandelijke hoofden te paard vertoonde, die gevolgd werd door
eene aanzienlijke
niagt.
B u s c h k en s stelde zich terstond
tegenover haar in slagorde. D e J a g e r s o n d e r d e n Luitenant
G i l l y d e M o n t e l a , met een paar pelotons Infanterie, die de
voorwacht hadden uitgemaakt, vormden zijn regter en de ruiterij
‘) D e z e D e s s a l i g t i n d e Rcsi&ntic B a g e l e e n , a a n d e n w e g v a n Poerworedjo
( B o g o w o n t o - r i v i e r ) n a a r Pandjer a a n d e L o e k o e l - r i v i e r e n v e r d e r n a a r d e hoofd-plaats Benjoemaas. Deze plaats Oenarang dus wel te onderscheiden van de plaats
O e n a r a n g i n d e Residen:ic Semarang.
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onder Kapit& Ri n i a van N a n t a den Zinkev v&lgeZ, terwijl
de rest in het midden plaats nam. De vijand werd eerst door
twee pelotons infanterie, onder L~itenn~t Mo 1 tze r, weder uit
Kedoong-Tawang en Zuidwaarts gedreven en de hoofdmagt
der opstandelingen onderwijl door de artillerie, onder Lz&nanS
R u t t e n , en de J ag e r s hevig beschoten, zoodat zij terugweek.
B u s c h ken s volgde haar, bestendig vurende en zijn &Aer vleugel
door de pelotons in K e d o o n g - T a w a n g g e d e k t h o u d e n d e ,
tot men voorbij den .ZuidelijRc~~
zoom dezer Dessa en op de
plaats waar de vijand zich aanvankelijk opgesteld had, gekomen
was.
Van deze plaats, die voor de beweging van ruiterij en geschut zeer ongeschikt, en daarom door den vijand, die zeer goed
met het terrein zijn voordeel wist te doen, gekozen was, kon
men de streek overzien, die aanvankelijk door Ked o o n g-T awan g voor het oog der onzen bedekt was geweest. Eene sterke,
welgeslotene massa infanterie, gevolgd en ondersteund door eene
groote menigte met pieken gewapend dessa-volk, kwam thans
van die zijde tegen de onzen oprukken. Noch het Ka?lon- noch
het gewrervuur vermogt haar, evenmin als op den eersten, te
doen wankelen ; maar toen zij tot op 40 schreden van onze gelederen gekomen was, had zij den hevigen schok door te staan
o n z e r ruiterzj; d i e d o o r k a p i t e i n R i n i a v a n N a n t a o p d i t
welgekozen oogenblik tegen haar aangevoerd werd. Aanvankelijk
hield zij nog stand, maar begon spoedig te wijken, en toen ook
de dappere jagers, o n d e r d e n Luitennut G i l l y d e M o n t e l a ,
met de rest der voorwacht toesnelden, om de vijandelijke p radj oe r i ts de trompen hunner bussen of de punten hunner bajonetten en hertsvangers op de borst te plaatsen, geraakten zij in
de grootste verwarring en namen ijlings de vlugt. De moeielijke
bodemgesteldheid was oorzaak, dat zij niet vèr vervolgd konden
worden, en slechts een veertigtal dooden op het slagveld en hun
rood-@Yen vaandeZ
in de handen der onzen lieten.
Op zijne
vlugt leed niettemin de vijand nog veel schade, door het vuur
der voorwacht en de pelotons in Kedoong-Tawang. Buschken s volgde den vijand tot in het gezigt van Lad j ar, waar
deze zich herzamelde en uit de omliggende Dessa’s bestendig
volk tot zich riep.
Geen kans ziende hen te genaken, zetten
de onzen des namiddags te vier uur den togt naar Y an d j er
voort, zonder door de opstandelingen ernstig verontrust te worden.
1913

30
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De gezamenlijke sterkte van den vijand werd dien dag op 2500
man geschat; Sen t o t was weder de aanvoerder geweest, maar
hij had thans, wel verre van te overwinnen, 50 man aan dooden
en ten minste IOO man aan gewonden verloren, terwijl ons verlies bestond uit twee dooden, waaronder de dappere Luitenad
K r u s e , kommandant der Djajong-Sekars van Te g al, en drie
gewonden.
‘Behalve de reeds genoemden, hebben zich nog onderscheiden
de Luitena?zt
Per t a t der huzaren, die, toen hij zich tegen een
woedenden bo&io
verdedigde, het behoud van zijn leven aan
zijne koelbloedigheid en den tijdigen bijstand van Kapitein Rinia
van Na n t a te danken had; de fungerende onder-adj’dant
v a n V l i e t , van de Jagers van Gilly, die de voorwacht
kommandeerde; de flankeur Valet en de huzaar Peers die
het ~ooa+Zen vaandel nam van D i e p o - N e g o r o - A n o m , die
bij het gevecht tegenwoordig was.

1929.
Na nog eenige kleine gevechten, waaraan G i lly met onderscheiding deelnam, gelukte h e t d e n Luitetzad Kolo?zeZ Le
B r o n d e V e x e l a , dank zij zijne doelmatig geleide, hardnekkige en dapper doortastende vervolging, den 12 November 1828,
een der Hoofd~stande~i~l~en, K i a y - M o dj o , gevangen te nemen,
waarop e e n meer kalme tijd intrad, die weldra, wegens de
onderhandelingen met de andere hoofden gevoerd, overging in
een geregelden wapenstilstand van IO Februarie 1829 t o t 1 0
April d. a. v.
Het leger, dat nu bijna zonder ophouden ongeveer x1/2 jaar
te velde was, /zad wel een&e rust noodz~ en verdiend, en vooral
versterking, waartoe nu ruim gelegenheid was.
Gil1 y en tal van andere dapperen hadden gedurende dien
tijd onvermoeid en zonder ophouden aan al 1 e excursies deelgenomen en getoond geharde soldaten en uitmuntende en dappere
aanvoerders te zijn.
De oorlog had veel van de troepen geëischt; zoo o. a. waren
in de ze helft van het jaar 1828 onder behandeling geweest
18525 zieken, waarvan 1832 overleden, en eischte het Ik halfjaar
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1829, trots den wapenstilstand, 1354 overledenen van, een totaal
verpleegden van 14728.
T o e n n u IO April 1829 de wapenstilstand was opgezegd en
de oorlog onverflauwd hervat werd, telde het Leger te velde
o n d e r h e t opperbevei
v a n GencraaZ d e K o c k t e g e n d e o p s t a n delingen aangevoerd, 348 oj%cìe~en der gcregeZde
Nederiandsche
troepen, 4994 Europeanen, 17895 /daza’ers e n 1 0 0 4 ruìters, m e t
47 5 vuurmonden, zoo positie- als veZdgescU; deze krijgsmacht
was verdeeld in eZf moóìele koZo?lxes e n e e n konde&aZ beztì?zgs
en fouten, die op de meest geschikte plaatsen gaandeweg waren
aangelegd om den vijand de vrijheid van beweging te belemmeren,
en als steunpunten te dienen voor de agerende kolonnes.
Het eerste groote gevecht, waaraan G i lly na het einde van
d e n ze~apenslilstand
d e e l n a m e n d a t z i j n roefti e n d i e z i j n e r
dapjere J a g e r s zoo mogelijk nog verhoogde, had plaats den
3”” M e i 1829, b i j S e p o e r a n g .

Gevecht bij Seporang (Sepoerang)
den 8 Mei 1828.
De beschrijving van dezen strijd, die eindigde met eene gZunsr$e
overwinning der onzen, en waaraan G i lig met zijn klein en dapper
J agerko rps zoo’n groot werkdadig aandeel had, zullen <yij moeten
nemen uit Gilly’s mémoires, daar in de Verzameling van
officiëele rapporten van Kahuijs, alleen de rapporten van de
kommandanten der mobiele kolonnes, die aan ‘t gevecht deelnemen, zijn
opgenomen (pag. 53 tot 61), doch waarin het algeween overzicU van
den strijd ontbreekt, omdat er geen opperbevelhebber was, die de drie
kolonnes te zamen als chef aanvoerde, maar elke mobiele kolonne
op zich zelf ageerde, en toch door beleid in samenhang bleef met de anderen,
wat getuigt van de groote tactische bekwaamheid van de aanvoerders.
Ten slotte zullen wij daarna de rupporten der kommardantm der
mobiele k 01 onn e s laten volgen, met eenige verklarende en bevestigende
bijlagen.
Bataille

de Seporang

3 M a i 1829.
Diepo N e g o r o chef des rebelles, battus et refoullé dans
les montagnes, parvint par suite de 1’ attachement des Yavanais
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à sa personne à ce (se) créer une nouvelle armé ; son principal Lieutenant, le r-‘ac/za Prawiro-Dird j o, était aussi Venus le joindre.
11s avaient par une savante et hardi manoeuvre touwzé XOS
positlons apec 9 à IO.OOO /zommes e t é t a b l i r s o n tamp s u r l e
versant de montagnes de S é p o r an g, à wze jounzé de manche

d u partier gév&al, qui c e tromalt

pr~?spue

djgarnie d e troupes,

tellement lon éttait (I’oz était, loin de s’attendre à un mouvement
si audacieux de la part d’ un ennemi, qui quelques jours avant
etait reduit aux abois.
Je reçus 1’ ordre de me porter sur ce point ou (oU) dèja était
arrivé, a marche forcès, des détachements de la We et 7”‘” coZorzxcs mobiles, sous les ordres de I’ ad~‘udazt-wzajov
Kr aa f (Luitrzant Adjudant Kr a ft), La 5me colonne, commandé par le nzajoy
comtr E r r e m b a u l t d e D u d z e è l e , e t l a IZ’~” s o u s l e s o r d r e s
du CoIo?zeZ Mi c h i e 1 (&Zajoor Mi c h i e 1 s).
Heureusement 1’ ennemi ne sut pas profitter de son brillant
mouvement ; ils pouvaient, avant que nous ne fusions ffussz’oits)
en mesure de lui opposser (opposeu)
quelques résittances, enlever
la place de Ma ge 1 a n g ou ce (oU: se) trouvais les caisses, archives
et une partis de 1’ état-major général. Ce coup de main aurait
ajourné cette guerre, qui durait depuis 1825 avec un acharnement
épouvantable; la prisse @Ge) de cette place aurait placé D iepo
Negoro dans une helle position. l)
L’ ennemi occupait les hauteurs de S é p o r an g, placé sur
plusieurs lignes; le chemin qui conduisait au pied de leur position
était coupé par deux profinds ravins, dont les bords étaient très
escarpés.
Les Journés des IET et a’“e Mai ce (Se) passerent de chaque cotés
a s’ observer.

( M’oardt

v0ortgezet.j

1) H i e r s p r e e k t d e e c h t e fnklikus.
Ware hij aan ‘s vijands
zijde geweest, dan waren
de gevolgen hoogst ernstig en nadeelig voor ons geworden; zie hieromtrent het vroeger
a a n g e h a a l d e o v e r eene p o g i n g t o t ornkooping; Ze géniml Cleerrns sauait q*c le
c h e f d e s rebelief vz* evait bit, p o UT p a s s e r k 1 u i .

OUDHEIDKUNDE.

Een kohier van schulden, lasten en bezittingen van gebouwen, geëxecuteerde of gecondemneerde personen
te Amsterdam, overgeleverd 1569.
Onder No. 543 van de Papiers d’ Etat et de 1’Audience in het
Staatsarchief te Brussel is bovenstaand kohier geregistreerd, waaruit
we eenige bekende Amsterdamsche namen noteerden met de
folio’s, waarop hun schulden, lasten en bezittingen zijn terug te
vinden. Het register begint met de mededeeling :
(Folio I).
Les enseignemens’ des prétensions comprinses en
ce quoyer ou Receuil ont este avecq semhlahle Receuil delivrez
aux mains de Messrs. du conseil de Sa Ma.e lez son Exc. en
la ville de Bruxelles, par les commissaires a ce commis asscavoir
maistres Jacques de la Marche et Witte Wittesz. conseilliers en
Hollande en 1’ an Xv” soixante neuf.
(Folio 11).
Verclaringe van de schulden en (de) lasten dair
mede de personen die gebannen geëxecuteert ende gecondempneert zyn, ende hooren goeden binnen der stede van Amstelredamme en[de) hoore vryheyt offe daeromtrent gelegen belast
ende bezwaert zijn.
Folio.

Aernt Hudde, poorter . . . . . . . . . . . . . 6
Andries Boelen . . . . . . , . , . . . . . . Ig
Frans Arentsz., organist i) . . . . . . . . . . . I 5
Albert van Rietwyck 2). . . . . . . . . . . . . 24
Ael Paeuwen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Claes Boelensz. in den Hamhurgh 3, . . . . . . . . 31 PO
Claes Jansz. Duvel, poorter . . . . . . . . . . . 35
Claes Thysz., goutsmit. . . . . . . . . . . . . 36 vso
‘) I t e m d e k i n d e r e n v a n i+uns ,4~~cnlsz..
o r g a n i s t compt van Arent Jansz. v o o r n o e m t
(lan Coesvelr) ISXXVIII guld. VIII s c h . b y h e m d e n V d e c e m b r i s L X V I vuyt h a n d e n wn
den aeesmeesteren
van Amsterdam ontfangen, blyckende, enz.. . . .
2, Albert non Rietvyrk. a l s n u eygenaer Arcnt Rosenberger . . . I t e m e e n b r i e f van t h i e n
g u l d e n s i a e r s toecomende P e t e r Ricker i n d e n n a m e v a n Gheert Cornelisdr. o p e e n h u y s
ende erfve binnen Alcmair genaempt in Colen verschijnende heyligen misse ter lossen den
penninck achtien in date den lesten octobris XVc en(de) X1X. . . .
3, Claes B~elcnsz. i n d e n H a m b u r g g e n o e m p t Claes Leen Cornclisz. i s b e l a s t zee h i e r n a
volcht.
km.. , .
Item een rentebrieff van hondert guldens jaers toecornende Willem Boogaert de blinde,
verschynende j a e r l i c x d e n vijften Martii terlossen ende h o u d e n d e als vooren m e t e e n jaer
renten verschenen in martio anno LXVII.. . .
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Claes Jansz: Paeu . . . . . . . . . . . .
Claes Jansz. van Deventer . . . . . . . . .
Cornelis Boom . . . . . . . . . . . . .
Cornelis Florisz. van Teylingen
. . . . . . .
Cornelis Jansz. Coster . . . . . . . . . . .
Clement Volkhertsz. Coornhert l) . . . . . . .
Dirck Hem. . . . . . . . . . . . . . .
Dirck Cater . . . . . . . . . . . . . .
Egbert Pietersz., haringcoop. alias Capitein Vinck
Floris Hermansz. van Roodenburch . . . . . .
Goossen Paeú . . . . . . . . . . . . . . .
Jacob Jansz. Pelser . . . . . . . . . . . .
Jacob Gael, geëxecuteert . . . . . . . . . .
Jacob Symonsz. R!rck . . . . . . . . . . .
Jacob Walichs schoemaecker . . . . . . . .
Jan Jansz. Pelser, geëxecuteert . . . . . . . .
Jan Printen, haringcoop . . . . . . . . . .
Meester Martyn Jansz., doctor in medecinen . . .
Pieter Jansz. de With . . . . . . . . . . .
Pieter Paeuw, zeepsieder . . . , . . . . . .
Pietertgen Roemersdr. Wed. Mr. Nanninck . . .
Florisz. doctor in medecinen . . . . . . . .
Philips du Gardyn, (eigenaar St. Joris) . . . . .
Frans Benninck . . . . . . . . . . . . .
Vranck de Wael.
. . . . . . . . . . . . .
Mr. Willem Bairdess . . . . . . . . . . .

. .
. .

39
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44
47

Medegedeeld door M. G.

40

vso

51 vso

53
56
61 VS*
67 vso
74
80

146 vso
147
149 vso
I 5I
168
189 vso
200

zog
21 I vso
- 215
216 vso
2 18 ~$0
234
237

W ILDEMAN.

is belast met de navolgende Renten ende schulden.
‘) czemelit VolcRhertse. Cnounhcrl
I n d e n e e r s t e n m e t a c h t g u l d e n siaers toecomende Mary C o r n e l i s Jansz. hontwerckersd o c h t e r h o u d e n d e o p ende o v e r d e c u s t i n g h e v a n e e n t h u y n ende erfw geleqen buyten
S t . Anthonispoort b i n n e n ‘ t b l o c h u y s ende o p a l l e d e s voorsz. Clements g o e d e r e n verschynende jaerlicx t e m e y e geduerende ‘t leven van der voorsz, Mary Cornelis met twee
jaren rente verscheenen te Meye LXVII ende LXVIII dairaf den brieve gedateerd is den
tweeden augustus XVCLIII . . . .
I t e m m e e s t e r J a c o b v a n Vreden e y s c h t C l e m e n t s Volckhertszoon v a n leergelt v a n zyne
vier kinderen twaelff gulden.
sl Egbert Pieters harinckcoop alias Capiteyn Vinck bezat een nieuw huis op den Nieuwendijk bij de Haarlemmersluis.

TAAL-

EN

LETTERKUNDE.

Uit een wegstervende Taal.
snaar men uitZaait oogst men R. In elk opzicht treft dit de zoo
heel oude Friesche taal, en als inderdaad daaraan (en óók zeer ter dege
aan de Nederlandsche dialecten) voor het Nederlandsch bij lange
na niet genoeg is gedacht, voor zoover Friesch is het de schuld
der Friesche schrijvers met hun eeuwig gepoch, zoodat menigeen
uit het volk zeer te recht dit heeft verdroten. Het heeft te dezen
opzichte altijd ontbroken aan een theoretisch en praktisch bevoegd
criticus, die onafhankelijk van allerlei ontboezemingen de taalwetenschap, de waarheid, wilde dienen.
Om hierop niet verder in te gaan. - Als ik nu een paar snippers uit de papiermand oprakel, doe ik dit in hoofdzaak hierom:
ik acht het heel noodig, en omdat zoo vreeselijk veel is verwaarloosd, ja vaak reddeloos verloren geraakt doordien Friesche
schrijvers den zwaren enlst niet beseften, in spijt van alle geleerdheid en betweterij, en.. . . dat juist ouderen van dagen, afziende
van eerbejag en van amnoimakerija (als wij ‘t noemen) soms nog
kunnen geven wat jongeren bij veel meer kennis met den besten
w i l n i e t MeeY uer??zogex, dewijl de Friesche taal véél meer is gehavend dan men weten ruil.
Laat ik me opleggen te betrachten, wat het respect voor wetenschap
ook van mij vergt. En mocht ik een persoonlijke meening
hebben, laat ik die dan doen uitkomen en me van deskundigen
laten terechtwijzen.
Voor het heden is het me te doen: niet hoe veel we al kunnen
verschillen van andere Germanen - wat op den duur pijnlijk is
- maar dat we wel degelijk zijn goede Germanen onder andere
Germanen.
Ik zie daar oude spreekwijzen en pik er één uit: l)
De wei72 Zeit yn de Jirde (lees: ofuddec); der falle wilden (lees:
wudden), woordelijk: pde wagen ligt in de voorde; daar vallen
woorden.a - Een voorde is een doorwaadbare plaats; vele plaatsnamen op voort, foart enz. (voorzoover niet enkele »fort«, sterkte
beteekenen) herinneren er aan: ,b'reedevoort, &zevsfoort, Koevarduz
(zeker = Eng. Oxford). En ndaar vallen woorden« = h e t k o m t
tot twist (in woorden).
‘) Om dit juist te begrijpen. leze men vooral
zaak schilderachtig wordt voorgesteld.

Hofdijk, Ons Voorgesl.

1/x40-142,aaar

de
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Welnu, iemand had een hoeve (aan een kromming), welke aan
een stroomend water lag. Wanneer er nu aanwas van grond was
(groedgrond; vgl. nog het Frieschegrordc, grondwoord van Bgrorijr<)
tegenover die hoeve in dien stroom, en die aanwas was zód, dat
hij begeerenswaardig scheen, dan mocht die worden genaast, mits
- en dit is echt-Germaansch - na aanvrage, voorts in tegenwoordigheid van de vrije mannen der marke en met inachtneming
der gebruiken, ook verondersteld dat niemand de nadere tot naarking kon zijn. De aanvrager had op den hem aangezegden tijd,
terwijl allen ‘t aanschouwden, een wagen met mest door drie ossen
getrokken door de voorde naar den groedgrond te brengen, daar
guit te slaanc 1) en den wagen er zes weken te laten staan. Ging
een en ander naar eisch, zoo was hem de aanwas verzekerd.
Doch er kon vuil winstbejag in ‘t spel zijn, door b.v. een kuil
te graven en den stroom te verleggen, zoó dat men alle bezinking
tot den groedgrond had gebracht. En wanneer nu de aanvrager
in dat gedeelte, waar de kuil verborgen lag, was gereden, of de
ossen hadden hem die poets gespeeld, kon de wagen omtuimelen;
het slim verraad kwam aan den dag en, gezwegen wat verder
volgde, mocht hij niet naasten: de groedgrond was algemeen bezit geworden.
Ik heb dit hierom verteld, omdat daar wellicht geen boek melding van maakt, dat die Gernzamsche gewoonte ook bij deze Germanen heerschende was, gelijk de zegswijze ‘t aangeeft:
de wcìn Icif y n d e jirdc ; ricr falk wirdfw. ‘t Schijnt àl te duidelijk, dat deze verklaring 1ze verklaring moet wezen.
Ik kom verder op een woord voor plm. 30 jaar nog wel gehoord:
fo~7izorfsor7z+ =. een twist in ‘t openbaar voor geëindigd erkennen
door tevens een amoedzoenc aan den vroegeren vijand te geven.
Het gaat daarmee zooals een klein kind, niet meer stout willende
zijn, moeder een zoep~z geeft; in Friesch zegt men: xmei PRPWZ 6ftiltsjru (xoàtuutsjex). Welnu, het enkele woord met de toepassing
bewijst zonder meer, dat men ook hier wist van door een Bmoedzoenc te geven een twist bij te leggen.
~1%

frt

(,fieta)

&f~~'zuhtsjes,

‘) D . W . Z . : H e t g e s p a n ra”
%) Z e e r m i s i s h e t begrip,
*feite a l s o v e r a l i n ‘ t l a n d :
o p v a t t i n g J‘@ ( o o k fyk) i s , a l s
zegt

Men

2) *woordelijk Been

veete [Buitrech-

den wagen n e m e n . D e u i t d r u k k i n g i s n o g s t e e d s t e huoren.
dat d i t fut = nfeita, h e t Fransche
nle faita zou z i j n . D i t i s
fit is in feit ~2~1.. . . ( h e t i s een f e i t d a t . . . .). E e n a n d e r e
o n s w o r d t g e l e e r d &u, v i j g ( e n b i e r = z w e e r , g e z w e l ) .
‘t eind eener syllabe in ‘t Friesch wel eens meer.

fyt en ook fyk; A en t wisselen op
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tena] = ten einde brengen. @tt toch is het oude »veet’e,r ; y en
ee wisselen heel gewoon in Friesch. En wat dit nu beteekent?
Een veete »uitrechten< en >zlz’t< heeft hier de opvatting, welke het
meer heeft = tot het eind. Men zegt tegen iemand, die zijn wrok
,in ‘t geniepa. tegen den vijand gekoeld heeft, en in afkeurenden
zin: >.Sna, Lest i?z fyf zit@&fe?u Iemand meen loer draaiena is in
geen kanselstijl te hooren, maar wel in platte taal; nu, dit is de
opvatting.
1.4 strk me ‘tz& UOUY, wat de herkomst betreft: iemand
was door het volksgeding verplicht geen veete tegen een bepaald
persoon langer te voeden ; hij echter zon op een gelegenheid dit
thans heimelijk te doen, en hij deed het ook.
Deze voorbeelden zijn uit een grooter getal woorden en uitdrukkingen, welke beslist aanwijzen, dat Germaansche zeden ook
in dit (zoo Chineesch gemaakte) Friesland eens in vollen fleur
bestonden.
Een enkele aderoerhinnea (daar overheen = op den koop toe).
Men hoort vaak het woord pande~e, ook pandc-‘e, pnnterjP, pantelje, en geeft daaraan de opvatting: (doelloos) rondslenteren,
lanterfanten.
Dit kan wel niet het Fransche pante& zijn. Nu
weet ik heel goed en vergeet het hier geen oogenblik: sbiwi~c is
keards &rka (bewijzen is kerels werk), doch ik ben tamelijk gerust niet te willen fantaseeren, en zeg dan dit: bij de Germaansche
rechters stond een pafzder »handstolrc! (als men ‘tin Groningen
noemt) avan de groote luia, die ongeveer voor bode en tolk
tegelijk tusschen rechters en Dommestanda diende. Ik kan me
voorstellen, dat zoo iemand zich voor het volk kon voordoen, als
zich nogal van gewicht wanende en toch meer Bpantele«, zich een
air gaf.a:
En thans stel ik er belang in te mogen vernemen, of te eeniger
tijd iets anders van mijne snippers nog dienst kan doen, en
verzoek den lezers dit dan kenbaar te maken.
G . POSThM.
Nav. LXII, 422.

Interest.
Ik ben in staat nog een bonte kraai aan die van den heer
Schelling toe te voegen.
In van Zurck’s Codex Batavus derde druk, Rotterdam ~738,
onder Edelen 9 XVIII vind ik:
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>In Brabant interesseren (a) Ambagten, en vile Professien aen
aden Edeldom; enz.
a(a) Ivate~esse~eva
defa EdeHom,
hij wil zeggen benadeelen den
nAdel, of der Edelheid, en doen de voorregten van die te niet«.
M. SCHOLTEN

VAN

ASCHAT.

Vóór 50 jaren heb ik op een bruiloftsfeest succes gehad met
de voordracht van een vers, waarvan ik den naam des schrijvers
en het grootste gedeelte van den inhoud ben kwijtgeraakt.
Onlangs
wilde ik het vers op nieuw gebruiken, doch alle nasporingen in
de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, in de Univ. Bibliotheek
te Leiden, inbegrepen die van de Maatsch. v. Nederl. Letterk.
aldaar en elders waren te vergeefsch.
Mijne herinnering geeft mij alleen nog het volgende:
Het begint aldus:
Van ‘t raadhuis naar de kerk gereden
Geen Zegen waar Gods Zegen faalt.
Den Heer gedankt, den Heer gebeden,
In de armenbus zijn tol betaald.
Verder weet ik nog alleen dit: Dan wordt beschreven het
bruiloftsmaal, daarna het vertrek der jonggehuwden en de aankomst in het Hotel, waar zij zullen logeeren. Als ik mij niet
vergis de aankomst in hun slaapkamer en dan herinner ik mij
alleen den veelzeggenden regel :
»Het hoogtijdsfeest der huwe1ijkstrouw.a
Voorts de komst in de ontbijtzaal den volgenden morgen, het
zoeken naar de Haarlemmer Courant, het vinden daarvan, en den
opgetogen uitroep van de jonge vrouw: »Ja, man! ons huwelijk
staat er in!a
Ik dacht, dat het van Van Zeggelen of van Gouverneur was,
maar dit blijkt niet het geval, men deelde mij ook nog mede,
dat ‘t wellicht van Brester of van Immerzeel kon zijn, doch dit
schijnt ook niet juist.
Wie kan mij hieromtrent inlichten ?
Amsterdam.

DR. C. E. DANIEL%

I

VOLKSKUNDE.

Volks- en Straatliedjes verschenen in 1813-1815
betreffende Napoleon, de Vrijheidsherstelling
en Oranje.
Verzameld en opnieuw uitgegeven door
W. P . J . O V E R M E E R .
(Voortzetting van iVav.

De

Brave

LXII, 196).

L .
Nederlander.

Zou ik aarzelen om te vegten

Voor mijn Vaderland en Regten?
Ja, niet kiezen zelfs de dood?
Dan te dulden dat een Schoelje,
Zich met zijne Helpatrouille,
Van het mijne maakten groot.
***
Die in schijn van Volksbewaker,
Echtverhreker, Plichtverzaker,
Moordenaar en Rover is.
Zou ‘k niet liever moedig sneeven,
Dan mij aan hem overgeven?
Heb ‘k gelijk? of heh ik mis?
**+
Schoon mij Draaijers, slechts beweeren,
Die bun rok sta8g om gaan keeren,
Dat ‘t niet hoogstplichtmatig zij;
Dat de Britten, Russen, Pruiamks.
‘t Aardrijk moesten rondgaan kruissen,
Om ons land te maken vrij.

***

Als we ons hadden vrijgevochten,
Van die duivelsche gedrogten,
Zouden wij, wel verder gaan;
Dan ons grondgebied zich strekte?

Zoo geen anderen ons braaf spekte.
Of vooruit, slechts durfde gaan.
***
Neen! te blijven in gebreken,
Is te dwaas om van te spreken,
Zou ‘t niet elk helachlijk staan;
Die van ‘t onverdraaglijk lijden,
Zich door anderen, zag bevrijden,
En dan werkloos stil bleef staan.
***
Denkend, ja mijn brave huren,
Gingen ‘t leed voor mij bezuren,
‘t Heeft hen waarlijk veel gekost;
Dan zij moesten, verder trekken,
Om het gansche land te dekken,
Dan was ‘k veiliger verlost.
***
‘t Zijn dus fransch gezinden slechten,
Die nog weigeren om te vegten,
Tegen h’cro’s helsgespuis;
Hij die vrouw, noch kind, nog kraai heeft;
Weg blijft, en ‘t een slinksche draai geeft,
Hoort gewis hij ATapje t’huis.
***
(1814.)

--

Krijgslied

LI.
voor Nederlanders.

Musica delectat, juvat aures, - in praelia trudit inertes.
W/ze~ Britain jî7st at Hravm’s cowzazd, & C. Anders
gezegd: Ruk Brìtamìa.

W IJZE:

Toen ‘t lang gefolterd Nederland
De Vrijheid koos, voor ‘t slaafsche juk, bis.

fferd dra haar standaard, haar standaard
[hier geplant,

En God schonk zegen en geluk.
Suicb o Neêrland ! o Neêrland, vrij en groot!
‘t Kas uit den druk dat Vrijheid sproot.
***
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De groote Wîllem heeft weleer
Van’t wreedst geweld U vrij ge&&; bis.
Hij sloeg den vijand. den vijand keer op keer;
Diens heir vlood schichtig voor hem heen.
Juich o Iií!erlsnd, enz.
***
Schijnvrijheid had, door boozen raad,
Op nieuw C ketenen gesmeed; bi.~
0 schand! men heeft uw’, men heeft uw’ naam
[gesmaad !
Gebukt gingt ge ouder al dit leed!
Juich o Seerland, enz.
***
Gebukt, niet neergedrukt, door smart!
God sloeg op C een gunstig oog! bis.
Hij zelf stortte in uw, stortte in uw moedig
[hart
De zucht tot Vrijheid van omhoog!
Juich o Neerland, enz.
***
Hij voerde uw W&!rn over zee
En bragt hem veilig in uw’ schoot. 6i.s.
Hoor, hoor, o Neerland, o NeC:rland! Op
[zijn re?,
Roept weer uw trouwe Bondgenoot:
Juich o Neerland, enz.
***
Amsterdam, 30 December,

I

Uw kroost, uw kindren gade en goed,
Gaat strijden, dapper als voorheen; bis.
‘t Voelt weer der vadren, der vadren hel[denmoed,
Waardoor ge eertijds werd vrijgestreen.
Juich! o Neerland, enz.
***
Op. NeCrlande Jonglingschap, ten strijd !
Oranje en Neerland roept u op; bis
Zoo wordt ons dierbaar, ons dierbaar land
[bevrijd,
En dwinglnndij krijgt heel den schop.
Juich o NeSrland, enz.

***

Bezield door eendragt groeide uw ma&;
Ilrenp haar dan dankbare hulde toe; bis.
Zoo vall’ de vijand, de vijand door uw’
[kracht,
En gij zingt immer blij te moe:
Juich o NeCrland, enz.

***

Stort, God! op ‘t heir uw zegen uit.
l?n trek weer met uw volk te veld, bis.
Zoo word’ door Neerland, door Neêrland
[meê gestuit
Des Dwingelands boosheid en geweld.
Juich o Neêrland, enz.

8 I 3.

( G e d i c h t d o o r M r . Q. de &%zcs.

Uitgegeven te Amsterdam bij

r. H . DuisdtikwJ
LII.

Bq d

e

Aan Mijne Landgenooten,
HeugeZ$ke
Ve~lassì~~g zan /zet Fyansche

Te wapen! op! rukt aan, Bataven!
Verweert uw vaderlijken grond ;
Volgt. volgt het spoor dier edle braven,
Wier naam, wier heilige asch weleer
[uw lafheid schond.
Komt, aarzelt niet de strijdbanieren,
Die wapprend uwe burgten sieren
Die SASSAU reeds heeft opgerigt,
Te volgen en uw bloed de wagen:
De poging moet onfeilbaar slagen,
Daar reeds der Gallen glorie zwicht.
***

yuk.

Ziet, hoe die gruwbre moordenaren,
Die immer, onder vriendschap schijn,
‘Uw beulen en verwoestcrs waren,
Op uw vergramden blik. u reeds ont[vloden zijn,
Komt, moedig uw triomf begonnen!
Komt, moedig ‘s Dwingelands trots ver[ wonnen,
En door uw’ arm zijn magt verplet!
Zijn stale vuist, die eens ons drukte,
En wreed ons goed en bloed ontrukte,
Voorde eindlijk paal en perk gezet!
*u*

477

VOLKSKUNDE.
Ontwaakt! en buigt uw bals niet langer
Mismoedig onder ‘t schandlijkst juk!
Uw oog, weleer van tranen zwanger.
Staar nu de toekomst aan - niets spel[lend dan geluk;
Of is verlossing uit uw lijden
Niet waard, met zekren kans te strijden
Voor uwe en uwer Vadren eer.. .?
Reeds zie ik ‘tbloed der Franschen stroomen,
I)es Dwinglands heerszucht stout betoomen,
En de oude tijden komen weer.
***
Welaan vereenigt u als Broeders,
En zweert OHAN.IE hulde en trouw
Voor ‘t oog des Eengen Albehoeders; Dan ruilt ons Vaderland de vreugd voor
[bittren rouw.
Der Bondgenooten legerbenden,

Die GOD tot onze hulp wou zenden Zij rukken aan met rasse schreen
Brittanje voert reeds in onze armen
Den VORST, die Vrijheid zal beschermen,
En ramp en onspoed vlieden heen.
***
Dan moog de Dwingland handen wringen
En knarseetanden van de spijt,
Dat (zonderlinge keer der dingen!)
Gij, o mijn Vaderland! weer vrij. ont[ketend zijt.
ORANJES VORST, onze achting waardig,
Wischt. altijd minzaam en zachtaardig,
De tranen van onze oogen af:
En, i\EI>ERL\NDERS!
wij! wij danken
De Algoedheid, met vereende klanken,
Voor ‘t heil, dat ze, in dien VORSTons
[gaf. -

Amsterdam, den 25 November 1813.
(Uitgegeven in 1813 te Amsterdam bij H.

A. N. V. P.
Moolen~zer,

Junior).

LIII.

Iets ter Verlossing van Nederland.
Gelijk een Blixemschigt. in ‘t felste van ‘t onweder,
Veld met een zware knak een force eik ter neder,
Zoo knakte ‘s Hemels magt, ook Vorst Napoleon,
In tijd van maar drie dagen,
Zo0 was zijn magt verslagen,
Zoo dat hij zich niet weer in ‘t minste redden kon.
*r
Die trotsche Corsikaan, .i? ‘t stof ten troon verheven,
Die Vorsten trillen deed en Koningen deed beven,
Die al wat wereld heet, vervuld met ramp en moord,
Die alles hielp aan ‘t kwijnen,
Die welvaart deed verdwijnen,
Ja elk zijn geluk, en al zijn heil verstoord.
***
De kindren teergeliefd, die rukt hij van haar oudren,
En geeft ze ‘t moordgeweer en drukt het op haar scboudren,
Hij zet ze voor ‘t kanon, en veilt ze aan den dood,
0 wreedheid! o wat smarte!
Hij scheurt ze van elks harte,
Waar was ooit een tiran, zo afschuwelijk als snood.
l’e Aardspriester haalt hij*uit ‘t Vaticaan van Romen,
Geen felle blixemban kon hem in ‘t minst doea schromen,
Hij stoort zich daar niet aan, noch aan ‘t plegtig kerkgebaar,
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Hij band de Cardinalen,
Verjaagd haar altemalen,
En neemt ook zelf de Paus tot zijnen gijzelaar.
***
Xapels Koningin die schorst hij in ‘t regeeren,
En Spanjee opperhoofd die dorst hij arresteeren,
Terwijl hij daar zijn Broer in plaats als Koning stelt,
De Spanjaard niet te vreden,
Die rukt zijn zwaard uit scheden,
Driemaal honderd duizend man, wierd daar door neergeveld.
***
Ons lieve T7aderland ontnam hij zijn regeering,
Zend ons zijn Broeder toe, als Koning ter bebeering,
Hij schopt hem weder weg, neemt zelf de heerschappij
En steelt tot ons temtatie,
Van elk zijn Obligatie,
Twee derde parten van zijn vorige waardij.
***
Zijn eerste vrouw die‘ kroond hij, heeft haar daarna verstolen,
Hij dwong den Keizer lirans. om eene van zijn loten;
Die gaf ze hem ten echt, die Vorst kon anders niet
Zoo is zijn gansche leven
Met dwinglandij doorweven.
Hij is niemand tot vreugd, maar elk tot verdriet.
***
Die vijf verëende Magten,
Verleeren hem het slagten,
Zijn dorst na ‘t edel menschenhloed,
Zijn heerschzucht fel bestreden,
I)at geeft ons hoop op vreden,
Dat beurt ons heden op, dat geeft ons goeden moed.
***
Douanen met haar makkers,
Prefekt, gensdarmerie, en andere fransche rakkers,
Zijn heden op de vlucht, zoo deerlijk ontsteld,
Zij zullen niet meer smullen,
Kog hare zakken vullen,
Van het gestolen geld.
***
Waar zijn nu die messieurs. die lieve fransche broertjes?
Die hier het hoereloon steeds deelde met de hoertjes,
Dat nakende gespuis, op NeBrlands geld verhit,
Zij moesten kaartjes halen,
En voor ‘t gebruik betalen,
Van hare rentebrief, die onder ‘t hempje zit.
Komt ridders, cavaliers, en andre fransche vrindjes,
Hangt nu uw ordens. uw starren en uw lintjes,
Daar gij u voor verkocht, aan Frankrijk tot een slaaf,
Aan galgen en secreeten,
Foei, dat gij kond vergeeten
Uw oudren vrijheidsmin, in vroeger tijd zoo braaf.
,
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Nu raakt de zee weer open,
Nu mag men als voorheen, op eeue welvaart hopen,
Nu krijgt een yder werk, zoo vroolijk en zoo blij,
En de Oranjes braav’ regeeriug,
Kweekt zeevaart, handel, neermg.
Dan juicht het vaderland, dan leeft het weer aan ‘t IJ.

Men mag zich verwonderd afvragen, hoe het mogelijk was, dat
zulke prullige rijmelarij .nog door het volk geaccepteerd werd.

Het

LIV.
Oranjelint.

‘k Weet waarom gij lacht, mijn vrind!
Om mijn nieuw Oranjelint.
‘k Weet, gij wilt het niet meer dragen,
‘k Wil daarom niet schimpend klagen,
Hoor slechts eer gij verder lacht,
Naar de reden van die dragt.
Lange jaren groef de smart.
Mij aan ‘t eerlijk Hollandsch hart.
Lange jaren moest ik zwijgen,
En in ‘t juk der schande hijgen,
Lange jaren van ellend,
- Hadden mij der vreugde ontwend.
Zeg mij- die uw land bemint,
Zeg mij, hoe waart gij gezind,
Toen na lang en schandlijk zwoegen,
De eerste strdal van ‘t rein genoegen,
Zachtkens doordrong in uw ziel,
En de Keten u ontviel 3
Wat toch blonk toen in ‘t oog?
Zaagt gij niet den hemelboog,
Stil getooid met heldere glansen?
Zaagt ge aan opgeklaarde transen,
Hoe de zon der vrijheid klom,
En met gulden stralen glom?

Dit besef schokt ons ‘t gemoed;
Daarom zeegnen wij dien gloed;
Daarom is bij al het goede
Ons het hart zoo wel te moede;
Want wij weten, dat die glans
Zegen spelt van ‘s Hemels trans.
Daarom, lieve, dierbre vrind!
Draag ik nog ‘t Oraujelint.
‘t Is de kleur van ‘t Zonnegloren,
Toen de vrijheid werd herboren;
Kleur die aan den hemel scheen,
Toen de nacht der smart verdween.
Wrevelmoed van vroegren iijd
Is den scherpen slagtand kwijt.
Weg zijn thans al de oude veeten,
Al ons twisten is vergeten.
Wee hem! wien de wrok nog knaagt;
En dan ‘t lint der vrijheid draagt.
Was het eertijds tweedragts leus,
Nu, nu is het vrije keus,
Hij die ‘t thans niet meer wil dragen,
Zal zich van geen’ smaad beklagen;
‘t Is geen merk van Prinsenklant;
Maar de kleur van ‘t Vaderland.

Als de nacht zijn’ sluijer scheurt,
Als het licht den morgen kleurt,
En aan heldere uchtend kimmen
‘s Hemels vuur begint te glimmen,
Wat gevoelt dan ons gemoed,
Bij Aurora’s guldengloed?
ô! Die Driekleur voorspelt een’ dag,
Zoo als ‘t oog maar zelden zag,
Die aan al het groeijend leven,
Bloei en sieraad zal hergeven,
Die aan ‘t hart, dat dankbaar slaat,
Niets te wenschen ovrig laat.
1814.

Lach dan niet om ‘t kleurig lint,
‘t Heugt u wis nog, dierbre vrind!
Hoe ge op Feest en Hoogtij vieren,
U met bloem of strik mogt sieren;
Weltlan ! of gij schimpt of lacht,
‘k Vier ‘s Lands Hoogtijd met die dregt.
Laat! 6 laat mij dan dien strik !
Beeld van ‘t heilrijkst oogenblik;
J,aat mij hem dan blijven dragen,
‘k Zal die dragt mij nooit beklagen;
Want de scheur van Frankriiks band.
Was gelukkig voor ons land:

~-

-B. K.
(Wordt

voortgezet).
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Bekkesnijden.
Ook op de Veluwe, ahet wilde ende bystere lant van Hertog
Aernout,a deed men indertijd aan het Hekkesnijden. En daar
was ‘t werkelijk zooals ‘t woord aangeeft, iemand het gelaat verwonden, teisteren, bekrabben, den neus schenden, enz. enz. Men
trok er minder ‘t mes dan op de Gooische dorpen, maar men
hield er een eigenaardig scherp voorwerp op na. Een bejaard,
geloofwaardig landbouwer vertelde me, jaren geleden, dat ‘t
veelal onder ‘t jonge volk plaats had, en dat jongens, hier of
daar, die ‘t op elkander hadden weggekregen om dit of dat,
meest om een jonge deern, des Zondagsmiddags of op een
verkooping of op een marktdag of een kermis met elkander
afrekenden.
‘t Gebruikelijke wapen was bij zoo’n executie minder
een mes, maar doorgaans, zooals onze ijverige medewerker Overmeer op blz. 2.29 aangeeft, een afgesleten geldstukje.
Simson
ging indertijd met een ezelskinnebak op den vijand af, op de
Veluwe deed een zeer oud dubbeltje of stuivertje bij ‘t jonge
volk dienst om zich te wreken of te verdedigen.
Men gaf er
elkander vegen mee over den neus, over de wangen, over de
kin, in de lippen, verminkingen, die ‘t gelaat ontoonbaar, afzichtelijk maakten; de pijn, die eerst later opkwam uit af die
krabben, maar niet meegerekend.
Eerst als de aangevallene
apaysa riep, was aan de eer voldaan. De meest gezochte dubbeltjes en stuivertjes waren zulke, die aan ééne zijde een bundeltje
pijlen vertoond hadden, nu afgesleten, de zoogenoemde bezempjes.
Men zou nooit vergeten als men de buurt of ‘t dorp inging, er
een paar in den vestzak te steken.
A . AARSEN.
Nav. LIX, 26, 78, 311; LX, 41, 182, 391;

Amsterdamsch

LXI, 34, 451, 568.

Volksgeloof.

Het vinden en ‘t bewaren van een hoefijzer brengt geluk aan.
Van daar stellig ‘t dragen van kleinoodiën, van medaillons, van
broches, van dasspelden in den vorm van een hoefijzer. Een
algemeen gebruik, om gasten te vereenigen aan een tafel, die
veel van een hoefijzer heeft, wijst zeker alweer op geluk.
Van een tarwebrood de beide hoekpunten, de zoogenoemde
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kapjes af te snijden, wat eene moeder wel ter wille der kinderen
doet, kan ongeluk of armoede veroorzaken.
Dan is ‘t beter ‘t nog onaangesneden brood voor ‘t gebruik
te zegenen, zooals sommige vrouwen dat doen met over ‘t brood
met ‘t mes ‘t figuur van een kruis te maken.
‘t Drinken van koude koffie, zonder melk, is een uniek middel
om vrouwen en jonge meisjes mooi te maken, d. w. z. blank of
kleurloos. Toch niet bloedeloos ?
Een Amsterdammer.

MEMORANDA.
Opschrift.

BEELTENIS

VAN

ERASMUS

Hieronder:

d t&2+tL

%t%$ttltt~
‘#et tirIjt der ~wtlt.
vervolgens :
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MEMORANDA.

Klokopschriften
Haarlem.

Amsterdamsche

of

Spaarnwouderpoort,

I . (Gothische letters.) Sanctus Pancracius vocor anno domini
MCCCCLXXXVI, Gobelinus Moer me fecit.
2. Vox mea Grata, Alardus Meurs me fecit T Vtrecht. 1 6 3 7 .

D.

-

Nav. LXII. 430

Een klokkenspel voor Danzig te Hoorn gegoten.
De bekende muziek geschiedkundige, J W. Enschedé behandelde
deze zaak vrij uitvoerig in ‘t Tijdschrift voor Muziekgesch. VIII
(1908) 294 vlg
Er is eenig verschil tusschen de beide bronnen.
In deze kwestie is veel duister, ongetwijfeld wegens een persoonlijke veete van Wolthers. Contrôle is niet meer mogelijk, daar
de klokken een paar jaar geleden bij den kerkbrand te Danzig
te loor zijn gegaan.
D.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
~-

Geslacht Burghgraef.
DOOR

L. P. DE BOER.
[Bijdragen 1, 11, en 111 verschenen in »de NavorscherK,
L I X : p. 1 5 2 - 5 ; 425-9 e n L X : p . 447-69.1
In ,De Navorscher« verschenen in 1910 en 1911 enkele mijner
bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Burghgyaef,
Burchgyavc,
de Bovc&zgave.
Ter aanvulling en verbetering volgen
hier een aantal nieuwe gegevens, waaraan aanteekeningen zijn
toegevoegd omtrent verwante geslachten.
Fram Aertsen Burghgraef,
dìe den 26 December 1673 te Breda
overleed en wiens huisvrouw aldaar begraven werd den 25 Nov.
1658 is hoogstwaarsc/z@nl~&
de stamvnder
van den tak, die volgt.
&in wapen, d a t o 1644, 2s in hz bezit. Zeker is h e t , dat d e
Friesch-Groningsche
t a k , door Frans Hendrick Burghgraef,
afstamt vau diens grootvader, J o h a n B u r g h g r a e f, nagenoemd.
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1. J o h a n B u r g h g r a e f e n M a r i a T u r c q , h a d d e n o . a .
een zoon, Franciscus, (volgt onder 11) gedoopt in de Herv. Kerk
te Bergen-op-Zoom, 10 Aug. 1706, getuigen: Franciscus Turcq,
predikant daar ter stede, en Elisabeth Turcq.
Onzeker, hoewel mede niet onwaarschijnlijk, is het, dat deze
Johan, dezelfde is als degene, die in de boeken der Katholieke
Kerk ter plaatse vermeld staat als:
Joawnes, Fiiìus Adriak J a n s s e n Rurcltgyaef, e t Adrìane Calewaert. hapt. A. D. 1677, 28 Dec. Sponsores: Zacharias Calewaert et Adriana Christians.
Maria Turcq werd gedoopt te B.-o.-2. 30 Dec. 1673, als dochter
van Ds. Franciscus Turcq en Anna van Herff, get. Johan Mugge,
notaris, en Dina Hellemans, Wed. van Jan de Neve. *)
In de doopboeken te Bergen-o.-2. staan verder geene kinderen
van Johan Burghgraef en Maria Turcq vermeld. Door tusschenkomst hunner Turcq-verwanten zeer zeker, vertrok het gezin
daarhenen in 1713. In dat jaar trad toe tot xhet Vettewariers I
Als Monr. Johan
e n Kramersgilde« aldaar, Jan Burghgraef.
Burghgraaf was hij getuige in 1722 en in 1723.
In het Register van Requesten te Tholen staat op 8 Dec. 1727
ingeschreven :
>Op d e n r e q u e s t e v a n J . Burggraaf om herberge te mogen
ahouden, in deze apostille verleent Burgemeester, Schepenen ende
BRaden der stad Tholen metten ambagte van Schakerloo, naer
avoorgegaane examinatie van desen requeste permitteeren den
suppliant herberg te houden, onder Eede daartoe staende: Actum
ut supra my present
(w, g.) Bodel.
Lang heeft hij van dit verlof geen gebruik gemaakt. In de
rekening van het boekjaar 1727-‘28, St. Nic. dag tot St. Nic.
dag, wordt zijn doodschuld verantwoord. In die van x728-,29
staat de Weduwe Burggraaf aangeteekend als lid van het Vettewariers en Kramersgilde en in die van 1734-‘35 vindt men
onder de rubriek BDoodschuldc het bedrag daarvoor harentwege
uitgetrokken als pmemorieo:.
Blijkens later volgende gegevens is Maria Turcq, Wed. van
Johan Burghgraef te Tholen overleden tusschen 16 Maart en
5 Dec. 1735.
-

“) Zie Bijlage 1: Turcq.
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11. De zoon, Franciscus Buvg@aef, ged. te Bergen-op-Zoom,
Aug. 1706 was inmiddels gehuwd.
In de trouwboeken te Sluis staat op 8 Feb. 1731, o n d e r t r . :
F r a n ç o i s Burgh-graef, j . m . v a n B e r g e n o p d e n Z o o m ,
Cadet onder ‘t regt. wijlen S. la Rocque, met Al i d a Bu rghhoorn, j. d. van ‘s Gravenhage. Voorzeker was zij eene dochter
van Willem Burghoorn en Catharina van Deventer.
Den 27
Dec. 1705 waren deze laatsten, hij als j. m. wonende in den
Hage en zij als j. d. wonende te Thiel, te ‘s-Gravenhage ondertrouwd. 1)
Het Burghgraef echtpaar vestigde zich weldra op
Tholen en liet aldaar althans twee kinderen doopen.
I . J a c o b u s N i c o l a a s , 8 F e b . 1733,
Get. Ds. Jacobus Nicolaas Turcq en Catharina van Deventer. (Volgt ouder IlIa.)
2. Catharina Maria, 16 Maart 1735.
Get. Johannes Burghoren
en Maria Turcq.
Haar huwelijk staat te Sluis geboekt als
volgt : Ondert. 29 April 1756 Folkert Wilco Jacob de Hesse, 2,
j. m. uit Vlagtwedde, Groningen, sergeant, met Catharina
Maria Burghgraaf, j. d. geb. te Tholen, wonende te Sluis.
3. Eene dochter.. . . . geb.. . . . , geh.. . . . . met den heer.. . . .
Chatin.
Zij lieten na o. a eene dochter W. A. Chatin, geh.
met den heer.. . . . Milar.
Als eene zeer bedaagde weduwe, met volwassen en gehuwde
kleinkinderen woonde deze laatste in 1873 aan de Dunne
Bierkade, Den Haag. 3)
4. Eene dochter.. . . . geb.. . . . . geh. . . . . . met den heer.. . . .
Verhagen Goude.
5. Anna, hoogstwaarschijnlijk mede eene dochter. Den 20 Mei
1767 ondert. te Hattem, Pieter Constantijn van Halewijn van
Werve, Gen.-Maj. der Cavalerie, Lieut. Col. effectief in het
Reg. van Lieut. Gen. de Famars.
Kinderen: Johan Constantijn v. H. v. W., Petronella Constantia v . H. v. W., Alida Wilhelmina v. H. v. W., Margaretha Constantia v. H. v. W.
6 . F r a n ç o i s H e n d r i c k , g e d . t e P h i l i p p i n e 3 1 J a n . 1745.
Get. Hendrick Burghgraef (‘s kinds oud-oom? verget. Losse
IO

.

1)
2)
een
3)

Z i e B i j l a g e n 11: Burghoorn.
Het wapen van de Hese (Grom) is als volgt: In een gouden schild op groen terras
springend ros (natuurl.)
Z i e a c h t e r B i j l a g e I[ Chatio-.Milar. Aanterkeningen.
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Aant. A. Burghgraef in Oost-Indië, No. I) en Wilhelmina
F i e r s (voZgt OW&Y 1116).
Mogelijk heeft het echtpaar nog andere kinderen gehad.
François Burghgraef ontving bij besluit van den Raad van
State, 8 N o v . 1753 Commissie als sergeant-majoor van het
Volgens aanteekeningen van zijn
fort St.-Donaes bij Sluys.
zoon Frans Hendrik, overleed hij aldaar in 1754 als Majoor
en Ontvanger van de Convoyen en Licenten.
Alida Burghoorn, zijne weduwe, vertrok later, wellicht na
1756, naar Delft, waar vele harer Burghoorn verwanten woonden. zij leefde nog aldaar den len Juli 1770.
IIICZ.
Jacobus Nicolaas Burghgraef, ged. te Tholen,
Feb. 1733, huwde met Hillegonda Mentinck.
Kinderen o. a.
I . Alida Francina, ged. te Delft I Juli 1770. Get. Alida Burghoren, Wed. Burghgraef.
2. Francois H e n d r i c k , (die v o l g t onc’cv ary).

8

aIV.
Francois H e n d r i c k R u r g h g r a e f , g e b . . . . . . t e
Delft, huwde te Batavia, 16 Mei 1797 als j. m. van Delft, en
Adiunct-Landmeter, met Magdalena Wilh. Bastiaens,
van Batavia, Wed. van burger Willem Adelaar.
1116. F r a n ç o i s H e n d r i c k B u r g h g r a e f , g e b . t e Philippine, in Staats-Vlaanderen, 29 Jan., ged. aldaar 31 Jan. 1745.
Met hwz vangt de F r i es c h - G r o n in ge r Tak als zoodanig aan.
Hij werd Cadet, 25 Maart 1754; Vaandrig, 3 Aug. 1763; SOUSLieutenant, 8 Nov. 1765 en Capitein bij de Staats-Armee, 6 Mei
1768. Als vaandrig was hij in 1763 vertrokken naar de Berbice,
waar hij vocht tegen de Guanger negers en daarbij twee wonden
ontving aan het hoofd en een aan het rechterbeen.
In 1765 keerde hij naar Nederland terug en omstreeks dien
tijd huwde hij met C at h ar i.n a C rans se n , dochter van Willem
Cranssen, secretaris van de stad Groningen 1) en Rica Boelaard. “)
22 Maart 1771 verleende de Raad van State hem commissie
als Majoor van het fort Bourtange, welke aanstelling hem
den 26cn gewerd, daarna, den 31 blei 1774 als Commies van
‘) Zie Bijlage 111: Cranssen.
2, Zie voor dit: Oud Bergen op Zoomsch geslacht: V. Y. Oyen’s
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‘s Lands Magazijnen in de Bourtange. Demissie van deze charges
ontving hij als zijnde Oranjegezind, den 31 Oct. 1797.
Tot 14 Mei 1810 bleef hij wonen in de Bourtange, alwaar
inmiddels zijne vrouw overleed. Toen vertrok hij naar Gaast,
een zeedorp bij Workum in Friesland.
Na voor de tweede maal gehuwd geweest te zijn met Christina
Catharina Holtzman, geb. 16 Jan. 1773, overleed hij aldaar in 1825.
Zijne 2: vrouw overleefde hem tot 2s Oct. rP29. l)
Kinderen van François Hendrick Burghgraef en Catharina
Cranssen waren :
I .
F r a n s , geb. te Wedde, 3 April 1766 (volgt onder IV A).
2 . W i l l e m , geb. te Wedde, omstreeks 1768 volgt onder IV B).
3. Wilkolina, geb . . . . . . stierf als jonge maagd, na 1792.
4. Jan W i 11 e m , geb. omstreeks 1774 @oZgt onder IV C).
5. R i c a r d u s , geb. in 1776, hij was als zue luit. van het lstc
batalj., 3de halve brigade in 1814 aanwezig bij het beleg van
Delfzijl en sneuvelde aldaar. Daarbij was mede tegenwoordig
zijn broeder, Willems oudste zoon, François Hendrik, toen
nog een onder-officier bij het 2c batalj. Landmilitie. (Zie
OndeY B . VL)
6. Catharina Gezina, geb. omstreeks 1780, huwde in 1 8 0 2 m e t
Hendrik Christiaan Puper.
Hunne vijf kinderen werden in
de Bourlange geboren.
a. François Hendrik P. ged. I I Dec. 1 8 0 3 .
6. Maria P. geb. IO Nov. ged. 17 Nov. 1 So5.
c. Catharina Cranssen P. geb. 23 Juni, ged. 3 Juli 1 8 0 7 .
d. Wilco Jacob P., geb. 16 Aug., ged. 22 Aug. 1 8 1 2 .
E. Johannes P., geb. 7 Juni, ged. 23 Juni 18 I 5.
Dit gezin vertrok 18 Oct. 1 8 2 0 van de Bourtange naar de
Vledder.
7. Susanna Elisabeth Corolina, ged. in de Bourtange, 24 Juli
1785, stierf als kind.
8. CVil c o Jacob, ged. aldaar 8 Oct. 1786 (volgt on&r IVD).
9. Alida Magdalena, ged. aldaar 29 Nov. 17S9. Wilco Jacob en
Alida Magdalena, waren de eenige kinderen, die, als zijnde
nog ongehuwd, den IO Mei 1810 met hunnen vader naar
Alida Magdalena Burghgraef huwde spoedig
Gaast togen.
~~
‘1 Zie voor dit geslacht: V. Y. Oyen’s
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daarop met Hermannus Gerhardus Dinkgreve. Tot 23 Dec.
1 8 2 1 , woonden zij te Makkum, niet ver van Gaast en vertrokken toen weder naar de Bourtange, vermoedelijk ten
gevolge van het sterven van zijnen broeder Ds. A. van Laer
Dinkgreve, predikant in de Boertange van I 812 tot 17 Oct. 182 I.
Van hier vertrokken zij 2g Maart 1823 naar Pietersburen,
met hun moeder Anna Maria van Laer, die 7 Juni 1 8 1 2 v a n
Noordwolde in de Bourtange gekomen was. Een nakomeling
van bovengenoemden predikant is mogelijk Ds. Nicolaas Engelhard v a n Laer Dinckgreve, die van Hollum en Bollum,
op het Ameland naar de Bourtange ging en daar bevestigd
werd 3 Apr. 1887. Den 2g”en Aug. ISg2 ging hij als predikant
naar den Tessel.
g . C a s p a r u s J a c o b u s , ged. in de Boertange zg Sept. 1793,
stierf als kind.
IVA. Frans Burghgraef, geb. te Wedde, 3 April 1766,
vertrok tusschen 1790 en 1798 als Rijks-Ontvanger naar Workum
(niet ver van Gaast en Makkum) in Friesland. Daar huwde hij
i n 1798 m e t Lysbeth G o s s e s B r u i n s m a , g e b . t e W o r k u m ,
3 0 Jan. 1775, dochter van Gosse Pieters Bruinsma en Wobbeltje
Claeses van Dyck. 1)
Sedert 1808 was hij Ontvanger der In- en Uitgaande Rechten
te Witmarsum in Wonseradeel, alwaar hij in 1829 nog in leven was.
Kinderen : twee zoons en vijf dochters (vier andere niet genoemde kinderen stierven klein!.
I . Catharina, geb. te Workum 1799, huwde met Johannes Wijngaard Bekker, Apother te Franeker.
Kinderen :
a. Elisabeth Bekker, ongehuwd overleden.
b. Tryntje Bekker, eveneens.
c. Christine Bekker, gehuwd met den heer. . . , . van der
Haare, apotheker te Breda, kinderloos overleden.
d. Bernardus Bekker, Apotheker te Franeker ; huwde met
Maria Diephuis uit Groningen. Twee dochters, beide geh.,
de jongste, mede alrede weduwe, woont met hare moeder te
Groningen.
e. Mietje Bekker, ongeh. overl.
l) Zie Bijlage IV: Bruinsma-Van Dyck.
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2 . F r a n s H e n d r i k , g e b . t e W o r k u m , 1 3 S e p t . 1800. (V&gx
ozdcv, A . V.a).
3. Maria, geb. . . . . . huwde te Witmarsum met Jan Tacoma,
Weduwnaar van hare zuster Wobbeltje. Hij stierf zes weken
na het huwelijk.
4. Wobbeltje, geb. . . . . , huwde te Witmarsum met Jan Tacoma.
Zij stierf zes maanden nadien.
5. Go ss e, geb. te Witmarsum, Mei 1809. (VOL& omier A. Vb).
6. Maria Eleonora, geb.. . . . . stierf ongehuwd te Marsum bij
Leeuwarden, omstreeks I 880.
7. Elisabeth, geb. . . . . , huwde met Lukas Johannes Wessels te
Stedum
(Groningen).
Na haren dood hertrouwde hij met
Alegonda Jacomina Warmolts, geb. 1825 en als zijne weduwe
overleden 23 April 1908. Beide huwelijken bleven kinderloos.
A. V a . F r a n s H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . t e W o r k u m ,
13 Sept. 1800, werd na volbrachte voorbereidende studiën, conrector aan de Latijnsche School te Franeker en later tot aan
zijn dood, Secretaris der stad. Hij overleed aldaar aan den typhus
1 2 NOV. 1876.
(Als gevolg dezer besmettelijke ziekte werd het meerendeel
zijner handschriften, waaronder vele van zijn vrouws grootvader,
Prof. Hermannus Cannegieter, verbrand. De overgeblevene papieren werden niet lang geleden uit onachtzaamheid vernietigd).
Hij was gehuwd te Franeker, 15 Febr. 1828 met Hermana
M a r i a N a u t a , geb. aldaar 14 Juni 1805, overl. 4 April 1872,
dochter van Rudolph Oostenbroek Nauta en Rachel Johanna
Cannegieter. r)
Kinderen :
I.
Frans Rudolph Burghgraef, geb. 2 2 Dec. 1828. Ongehuwd overleden op ‘t Kasteel Meester Cornelis te Batavia,
d e n lg S e p t . 1852, vier weken vciór den datum, vastgesteld
voor zijne bevordering tot Officier bij het Ned. O.-I. Leger.
2. Willem Hendrik Burghgraef, geb. 4 Aug. 1830. Als
lsts Stuurman in de O.-Indische vaart, viel hij op een terugreis
van Soerabaja ‘naar het vaderland, bij het peilen overboord
en verdronk den I 5deo Nov. 1854, ongehuwd.
3. Amarentia Susanna, geb. 3 Juni 1832, gest. 3 Juni 1833.
1) Zie Bijlage V: Nauk-Cannegieter.
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4. Amarentia Susanna, geb. 3 April 1834, ged. te Fran., 16 Sept.
1858 met Rutger Jacob, marquis de Saint-Au!aire. Deze ging
als tolk naar Japan in 1861 op het schip sDinac en vestigde
zich met zijn gezin te Nagasaki. In 1863 moest hij vluchten
vanwege den Japanschen oorlog en ging naar Shanghai in
China. Zijne gezondheid had sterk geleden en op den terugreis met zijn gezin naar Nederland in 1864, overleed hij op
zee den 5~” October. Het gezin kwam den 14en Oct. te Liverpool aan. Zijne weduwe stierf te Fran., 30 April 191 I.
Kinderen :
a. Bertha Maria Dina de Saint-Aulaire, geb. op ‘t schip aDina«
op reis naar Japan, 19 Mei 1861; genoemd naar beide grootmoeders en naar het schip. Zij woont thans ongehuwd te
Franeker.
6. Hermana Maria de Saint-Aulaire, geb. te Nagasaki 4 Sept.
1862, stierf te Shanghai 4 Juni 1863.
5 . J a n Herman B u r g h g r a e f , g e b . Ig F e b r . 1 8 3 6 . (Volgt
Aa. Via.)
6 . H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . O c t . 1 8 3 8 , g e s t . 1839.
7. Elisabeth, geb. 2 Dec. 1840, geh. met Martinus Lambert
Keidel, geb. te Hasselt (Overijssel).
Hij was leeraar in de Hoogduitsche taal- en letterkunde
aan het gymnasium te Dordrecht en stierf op een vacantiereis.
De weduwe overleed te Beverwijk, Sept. 1897.
Kinderen :
a. Anna Corn. Maria Keidel, geb. I Mei 1867, w o o n t t h a n s
ongeh. bij haren Oom Keidel, te Nijmegen.
b. Frans Hendrik Keidel, geb. g Aug. 1868, is Arts te Tynje
bij Heerenveen. Gehuwd met Wilhelmina Miedendorp. Geene
kinderen.
\
c. Martinus Lambert Keidel, geb. 3 Jan. 1870, woont ongehuwd op zijne koffieplantage Kedator bij te Klenang bij
Probolingo, Java.
d. Herman M a r i u s Keidel, g e b . I J u n i 1 8 7 2 i s admin. d e r
Suikerfabriek Paboerang bij Tjeledoek, Cheribon, Java. Gehuwd met Wilhelmina Koert, die overleed I 8 Mei 1905, hem
nalatende een zoon Hendrik Keidel, geb. 18 Mei 1905.
( Wovdt voortgezet.)

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

490
Nav. LXII, 443.
Tannay,

Amsterdam.

Van . . . . met een duif van.. . . die een olijftak in den bek
houdt van . . . . gezeten op een faasgewijs kronkelende slang
van . . . . Helmteeken : De duif tusschen twee olifants-trompen
van . . . .
STEENKAMP.

Schenck van Toutenburg.
Jor Cornelis Schenck van Toutenburg, Kapitein in Spaanschen
dienst, huwde Elisabeth van Sambeeck, dochter van Herman
Goyartsz. v. S. en van Margriet van Bel.
Zij was weduwe van Johan van Rijsingen, zoon van Abraham
en Agnes van Diepenbeeck.
Uit het huwelijk Schenck-van Sambeeck werd geboren en 23
April 1621 te ‘s Hertogenbosch in St. Jan gedoopt Elisabeth
Schenck van Toutenburg, die de vrouw werd van Steven van den
Berch van Lunenburg en 13 Juli 1663 te. . . . . overleed.
Van wien was Jor Cornelis Sch. v. T. een zoon?
Bergen o. 2.

W. J. F. JUTEN.

Nav. LXII, 74, 124.
Rldderhofsteden.
Is het zoo bijzonder, dat een goed, waarop eenig leen gevestigd
is, verheven en verheergewaad wordt? Ik zou gaarne een nadere
definitie van een Ridderhofstad hooren. En wat is bijv. het
onderscheid tusschen een kasteel en een ridderhofstad? Een
adellijk bezitter van een ,ridderhofstada of van een >adellijk
stamhuis&, mits van de provincie te leen gehouden, kon in Holland beschreven worden in de ridderschap. Dit is dan toch een
eigenschap, die de heer Scharp niet vermeldt.
Wie geeft nu de juiste definitie van een Ridderhofstad en van
een Kasteel (Adellijk Stamhuis) ?
M.

SCHOLTEN

VIN

ASCHAT.

ONDER DE STUDEERLAMP.
De Edda.
Nederlandsche bewerking van Frans Berding.
Verlucht door Gust. van de Wal1 Perné, bij Scheltens en Giltay.
Amsterdam,

191 I. (247

blz.).

Reeds geruimen tijd ligt deze in menig opzicht loffelijke uitgave
op haar bespreking te wachten. Oorspronkelijk van plan, wat
dieper er op in te gaan, te meer, omdat zij vrijwel de eenige van
Nederlandsche zijde gewaagde poging is om de eeuwenoud? Eddaliederen nader tot den beschaafden lezer te brengen, volstaan wij
thans met deze aankondiging.
Hier de moeite der vermelding waard is, dat ruim een jaar na
de onderhavige uitgave van Frans Berding, misschien wel onder
invloed daarvan, G. E. G. Meuleman in »De Bewegingc van Nov.
1912 zijn vertaling van de prozaïsche Edda begon (vervolgd in
het Jan. nr. en beëindigd in het Febr. nr. van dit jaar), d.i.
Snorri Sturluson’s >poëtieks of leerboek der skalden-kunst deze verklaring van het woord Beddaa danken wij aan den
IJslander Eirikr Magnusson, hoogleeraar in het oud-Noorsch te
Cambridge, in ‘t begin van dit jaar te Londen op @jarigen
leeftijd overleden - ‘van welke z.g. jongere Edda een deel der
liederen, de z.g. »oudere<
Edda, gelijk bekend, een illustreerend
onderdeel vormt.
Naast ‘s heeren Berding’s weergave der Edda-liederen, in doorgaans geslaagde Nederlansche kunst-proza, meermalen rhythmisch
en met, soms wel wat al te overdadig, gebruik van stafrijm, een
weergave, die volgens zijn eigen mededeeling >(het midden) houdt
tusschen een vertaling en een vrije omwerkinga, zal de beschaafde
leek allicht behoefte gaan gevoelen aan een meer letterlijke reproductie dier oud-Germaansche goden- en heldenpoëzie, als hoedanig
wij voor ons het liefst de Duitsche van Hugo Gering, voorzien
van inleiding en noten en met als aanhangsel »die mythischen
und heroïschen Erzählungen der Snorra Eddac, aanbevelen en
minder gaarne die van Hans von Wolzogen, in de Reclam-bibl.,
die onzen bewerker, - gelijk deze schrijft - >over vele moeilijkheden heen jhielp)a en die hem helaas ook ten voorbeeld schijnt
gestrekt te hebben bij het over ‘t algemeen minder gelukt en o.i.
ook minder gewenscht vertalen van eigennamen. Heeft hierbij
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niet een voorliefde voor de oudere romantische mythische opvatting voorgezeten, vragen wij, gelijk ook overigens de bewerker
zijn eigen wenk ¶Men wach(tjte er zich voor, overal in de Heldensagen mythische trekken te zoekenu:
meer ter harte had kunnen nemen.
Wij willen ons echter niet verder in kritische bizonderheden
verdiepen en ten slotte verklaren, dat wij desondanks deze Nederlandsche Edda-bewerking van harte aanbevelen kunnen, niet
weinig ook om de typographische uitvoering, waardoor zij eveneens een eenige plaats in heeft genomen. Als - naar wij hopen
spoedig - de behoefte aan een 2’~ 1 druk zich doet gevoelen 1750
genummerde ex. telt deze pracht-uitgave, f 5.25 ing. en f 6.50
geb. is de prijs!, zal de bewerker misschien rekening willen houden
met naar zijn smaak wellicht al te wetenschappelijke aanmerkingen, ook door meerbevoegden dan wij hem niet onthouden. Zoo
niet, dan kan hij zich beroepen op zijn sdsoit d’artiste<, en desnoods op niemand minder dan Richard Wagner, wiens opvattingen
der Siegfried-sage enz. evenmin een strenge wetenschappelijke
kritiek konden doorstaan. (Cf. b.v. Prof. R. C. Boer in »De Gids&:
De bronnen van Wagner).
De rijke versiering van band en tekst door den helaas weinige
dagen vóór het verschijnen van zijn arbeid zoo noodlottig om
het leven gekomen en nog zooveel, juist op dit gebied, belovenden
jongen kunstenaar Gustaaf van de Wal1 Perné vormt op zichzelve
reeds een begeerenswaardig geheel, dat met veel zuiver begrip
van zijn onderwerp en ook met liefde is uitgevoerd. Zijn geest verwijlde gaarne in deze oud-Germaansche wereld, gelijk hij met zijn
BVeluwsche Sagena r) en, de daarin toegepaste motieven en met
menig ander teekenwerk - ons komt b.v. de illustratie van een
kinderboek in gedachten - reeds vroeger bewezen had. Al te
strenge wetenschappelijke kritiek blijve ook hier verre, al is er
aanleiding toe.
Zijn Edda-illustratie is forsch en tevens romantisch. Menige
bladzij in het boek is er door tot een genot voor oog èn geest
geworden.

1) Van deze vtrscheen. dank rij de zorgen van zijn vrouw en zijn vriend. F. Berding.
in ~grz een tweede bundel, waarin een 8-tal nagelaten vertellin~rn, verlucht o.m. met
llustraties uit de Edda.
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South-Amerika,
Forrest
platen).
31 Essex Street, Strand W. C.
~1 h e a r t h e e s p e a k o f t h e better l a n d . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
~1s ‘ t a m i d s t t h e green i s l a n d s o t glitte[ring seae.
= W e r e fragrant forests perfume t h e breeze,
aAnd strange, bright birds on their starry
[wings,
zBear t h e rich hues of al1 glorions things?.
(Felicia Hemans).

In onzen tijd van onderzoekingstochten, waarbij nu eenmaal
niet veel verschoond blijft, wekt het verbazing, dat er nog een
landstreek is, die men nog niet behoorlijk kent, en toch is dit
het geval, men behoeft daarvoor niet eens in de binnenlanden
van Zuid-Afrika door te dringen, Amerika beschikt ook nog over
uitgestrekte terreinen, waar het daglicht der beschaving nog niet
is opgegaan, uitgestrekte streken, badend in de weelde-gaven der
natuur, en vreemd in zeden en gewoonten der menschen, afwijkend
van het algemeen bekende en als Bbeschaafdc erkende.
Forrest reisde door Zuid-Amerika, en legde het interessante
resultaat zijner onderzoekingen neer, in een degelijk werk, waarvoor hij tevens zelf de talrijke illustraties teekende.
Wat een eigenaardige indrukken krijgt men bij het doorbladeren.
van het boek van het vreemde verre »Westen<, wat een geheime
schatten liggen er nog verborgen, die op ontginning wachten,
in de onafzienbare vlakten en ondoordringbare wouden van Peru
en Ecuador, en hoe nauwkeurig kunnen we den schrijver volgen
op zijn tochten in zijn nuttig werk.
In het bijzonder verwijlt hij in het Panama-gebied, geeft een
karakteristiek van de inlanders, gaat naar Ecuador, Peru, Asuncion, R i o , doorkruist het land in alle richtingen en levert een
pittige beschrijving, waarmee weer een stukje beschaving gewonnen is.
Maar het aller aardigst en geestigst zijn de plaatjes, waarvan
we geen enkele noemen willen, omdat ze allen even typeerend
en treffend zijn.
Het doet alles zoo zonderling aan, dat vreemde, dat onbekende
en toch sleept het mede.
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Den schrijver alle eer, het is een mooi boek, dat in alle
kringen dient gelezen te worden.
8

Verschillende Briefkaarten, betreffende
de Witt.
Prijs f 0.40.
Uitgave A. G. Versteeg, Dordrecht.

de

Gebroeders

I.

Mr. Cornelis de Witt (naar zwarte kunstprent door A. Boteling).
2. Mr. Johan de Witt (naar zwarte kunstprent door A. Boteling).
3. De beroemde onderneming op de rivieren van Londen en
Rochester gedaan den 2 1, 22 en 23 Juni 1667, onder opperbevel van Corn. de Witt.
4. Mr. Cornelis de Witt op zijn ziekbed, weigerende de acte van
herroeping van het Eeuwig Edict te teekenen, 2g Juni 1672
(naar schilderij van A. J. Lamme).
Onder5 e n 6 . A c t e v a n h e t E e u w i g E d i c t 2g J u n i 1 6 7 2 .
teekend d o o r d e Dortsche Regeeringsleden en Cornelis de
Witt met bijvoeging v. c., waarop zijne vrouw een inktvlak
wierp.
7. De gebroeders de Witt op de gevangen poort door het Haagsche
gepeupel overvallen, 20 Augustus 1672.
8. Het moordtooneel op straat, 20 Augustus 1672. (Naar zwarte
kunstprent).
A n t o n M a y e r . - Der Gefühlsausdruck
Kunst (met 14 platen).
VerIegt bei Paul Cassirer, Berlin 1913.

in

der

Bildenden

Met een betrekkelijk korte beschouwing over het ontstaan van
het kunstwerk in het algemeen begint dit boekje, om daarna
een hoofdstuk te wijden aan d e wpsychea. van den kunstenaar,
in het bijzonder den schilder en den beeldhouwer, de psyche en
het intellekt, de expressieve en impressieve kunst en verder spreekt
het over ade k u n s t e n d e natuur< e n d e n a t u u r e n h e t schoone.
Onder de afbeeldingen vinden we de sjonkvrouwa. uit het Akropolis-museum, de Hermes van Praxiteles, een fresco van Giotto
en een van Michelangelo uit de Sixtijnsche kapel, de Staalmeesters
van Rembrandt, het portret van Philips den Schoone door Velasquez e. a.
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Voor den artist en den kunstminnaar is het een aardig boek,
en opent hier en daar nog wel nieuwe gezichtspunten voor de
kunstbeschouwing.
Javaansche Taal.
Handleiding
Krama-inggilwoorden.
Verzameld en alfabetisch gerangschikt naar de ngoko-vormen,
door P. L. H. Roskes, kapitein der infanterie.
Ten behoeve van eerstbeginnenden en meer gevorderden, ZOOmede voor instellingen van onderwijs, waar de Javaansche
taal wordt onderwezen.
N.V. Boekhandel en Drukkerij v/,.. H. v. Ingen, Soerabaja, 191~.
Dit woordenboekje bespaart veel tijd, doordat het ongeveer alle
bestaande krama-inggilwoorden bevat, die bij ngoko, madya en
krama spreek- en schrijfwijzen gebruikt worden, en dus het naslaan
in dikke dictionnaires overbodig maakt.
Het is keurig uitgegeven, met duidelijke letter en met blanco
blaadjes doorschoten voor eventueele aanteekeningen; het zal den
studeerenden nuttige diensten doen.
Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis;
door Jos. Kleijntjens, Leeraar aan ‘t Canisius College te Nijmegen.
Deel 1.
L. C. G. Malmberg, Nijmegen.
De schrijver, die meerdere werken heeft geleverd op historisch
gebied voor schoolgebruik, heeft ook met dit aalgemeen geschiedenisboeka, het onderwijs een dienst bewezen.
Het is beknopt en practisch ingericht, met stamtafels en korte
inhoudsopgaaf aan de zijde der pagina’s.
Bij het verschijnen van het volgende deel zullen we nog wel
gelegenheid hebben hierop terug te komen.
Juggernauth.
Naar het Engelsch van Jan Hay door Maria A. Kroon.
Amersfoort. - G. J. Slothouwer.
Hoewel we in den regel van vertalingen geen melding kunnen
maken, en zeker niet, wanneer het een overzetting geldt uit het
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Engelsch, een taal, bijna in ieders bereik, moeten we hier toch
even afwijken, omdat het betreft een goede roman, goed vertaald
en prettig verhalend geschreven.
Er zit frischheid in en leven, zonder een oogenblik te vervelen.
Van den inhoud willen we niets verklappen, alleen de lezing
er van aanbevelen.
G. F.
ONTVANGEN :

Sluitzegels

voor

Natuurbescherming.

Het Hoofdbestuur der Ned. Natuurhistorische Vereeniging heeft
een serie van vier sluitzegels uitgegeven, die tot opschrift dragen:
sBescherm de wilde planten en dieren«. Het hoopt hierdoor het
denkbeeld van natuurbescherming bij het Nederlandsche volk meer
ingang te doen vinden, en het eventueel batig saldo te bestemmen
voor de bescherming van kleinere natuurmonumenten.
De heer JOH. P. C. BENNER te Bussum, heeft voor deze zegels
de ontwerpen vervaardigd. Ze zijn verkrijgbaar bij: Mej. Dr. E.
TIMMER, CVdhehtiuaparh 26, te Haarlem.

IN MEMORIAM.
Mr. Maarten Iman Ridder Pauw,
Heer van Wieldrecht en Darthuijzen,
Kamerheer iit Buìte~tgewoaen
Dienst van Hare Majesteit
de Kouingift, Burgemeester valt Leersum.
Een onzer zeer geachte medewerkers, Ridder Pauw van
Wieldrecht is den 26stpo September Igr 3 overleden Hij
werd anno 1860 te Utrecht geboren, was vele jaren lid van
de Provinciale Staten van Utrecht, rgoo-rgo7 K a m e r h e e r
van H. M. de Koningin, dienst doende bij H. MM. de KoninginMoeder en na dien tijd Kamerheer i. b. d. van H M de
Koningin. Eerst sinds enkele maanden bekleedde hij het
ambt van burgemeester van Leersum en hield zich veel
bezig met genealogische en heraldische studiën

RED. NAV.
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Eene onderwijzersbenoeming in den aanvang
van de vorige eeuw.
(Medegedeeld door DK. G. A. HULSEBOS).
In de Haarlemsche Courant van den vierden Augustus 1801
kon men de volgende advertentie lezen:
BIemand, de vereischte bekwaamheden bezittende en van de
noodige bewijzen dienaangaande, alsmede van die eener eerlijke
conduite voorzien, genegen zijnde, om op een jaarlijks tractement
v a n 250 guldens Zeeuwsch Geld en vrije Wooning als Onderwijzer in de Fransche Taal mitsgaders in het Cijfferen, de Geographie en andere nuttige Wetenschappen voor de Jeugd’ te
fungeeren binnen de Commune van Oostburg, gelegen in de
Fransche Republiek, voorheen Staats-Vlaanderen, Lande van
Cadzand, kan zich uiterlijk voor den laatsten September eerstkomende adresseeren bij de Maire te Oostburg voornoemde: ‘)
Twee-en-twintig sollicitanten meldden zich daarop aan, t. ui.
P. C. D. Sélicourt, G. Wipperman, G. van Deventer, J. 13. Slock,
Nuscheler, een ongenoemde, schoonzoon van de weduwe L. Elgenhuyzen, P. Terplegt, Douge, Filippus Klein, J. van den Bergh,
J. Reimering, J. G. Timmermans, J. van Randwijk, S. J. Coigné,
Servaas Adam Willem Voncken, M. Steurij, J. G. Meyer, Petrus
Bernardus de Meulmeester, Jean P. Sjollema, Furscht, Jan Matthys
Hendriks en C. T. Keller.
Uit de ingezonden stukken vernemen wij aangaande deze personen het volgende.
Sélicourt, een Franschman, was onderwijzer bij den heer Stechwy,
maître de pension in de Molenstraat, te ‘s-Gravenhage.
Wipperman was kostschoolhouder in de Wijde Capelsteeg te
Amsterdam.
G. van Deventer had eene school van ongeveer 70 leerlingen
te Delft. Wegens de vele meesters was het schoolgeld zoo veiminderd, dat men, om te kunnen bestaan, een aantal leerlingen
moest hebben, te groot, om ze behoorlijk te kunnen onderwijzen.
Slock te Brugge had altijd >de commerciale c o m p t o i r e n ge1) Er was ook voor de plaatsing van de advertentie in de Middelburgsche Courant yan
denrelfden tijd gezorgd.
Het -volgende is ontleend aan het archief van de voormalige \Vaalsche gemeente van
Oostburg.
32
1913
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frequenteerd, doch zag zich door de revolutionaire omstandigheden van alle employen en bedieningen beroofda.
Nuscheler was een Zwitser, werkzaam bij den onderwijzer P.
Koops te Medemblik, sedert een maand Bataafsch burger. Hij
was bereid, tijdens de vacantiedagen bij gelegenheid van de Amsterdamsche kermis zich te komen presenteeren.
De ongenoemde, schoonzoon van de weduwe L. Elgenhuysen,
in de Lange Giststraat te Middelburg, was een Fransch officier,
een fatsoenlijk man van 40 jaar.
Terplegt, kostschoolhouder te Zwolle, was, blijkens den brief
van zijnen vriend Breukelman, te Rotterdam, bij wien hij tijdens
de. vacantie logeerde, ziek geworden, waarom zijn vriend voor
hem schreef.
Onder de ingezonden stukken komt van hem het volgend
prospectus voor:
aPieter ter Plegt, kostschoolhouder te Zwolle,
Bied zijnen dienst aan, om jonge Heeren te onderwijzen, de
Fransche en Nederduitsche Taalen, de Schrijf- en Rekenkonst,
het Italiaans- of Koopmans-Boekhouden, de Geographie, de gronden van den Christelijken Godsdienst en verder alles, wat tot
eene beschaafde opvoeding behoord.
Ieder discipel betaald ‘s jaars voor bovengemeld onderwijs, bewassen en benaayen van linnengoed en koussen f 200 - 0 - 0.
Voordehalvekost . . . . . . . . . f Izo- 0-0.
2 - 10 - 0.
Op kermis . . . . . . , . . . . . f
Op Nieuwjaar . . . . . . . . , . . f 2 - IO - O .
Bovendien brengt ieder discipel mede een zilveren lepel en
vork, 2 tinne borden, 6 nieuwe servetten, 4 dito handdoeken en
een tinne kamerpot ‘t geen bij vertrek ten profijte van ‘t School
blijft; doch men kan daarvoor betaalen e e n s f 22-0-0.
Voor Catechiseer, Muziek, Teken- en Dansmeesters betaald
men apart.
De jonge Heeren, die geduurende de vacantiën op ‘t School
blijven, betalen daarvoor f 4,-- sweeks.
Daar zijn twee Vacantiën in ‘t Jaar; de eerste de week voor
Paasschen, de tweede begind met de Zwolsche kermis of laatste
Zondag in July en duurd drie weeken<.
Douge, die zijn sollicitatie verzonden had op den 15den September 1801, schreef veertien dagen later uit Hazebrouck, dat

.
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-hij verhinderd was, verder te reizen : Bcomme, requisitionnaire ou
comme émigréo:.
Klein was kostschoolhouder te Grave, ~8 jaar oud en sedert
zes jaar gehuwd, hij had twee kinderen, van welke het jongste,
twee-en-een-half jaar oud, blind geboren was, Volgens eene verklaring van het Departementaal Bestuur van den Dommel was
hij, na behooren geëxamineerd zijnde bij dit bestuur tot het
openbaar onderwijs geschikt geoordeeld.
Mocht men hem laten komen, dan vroeg hij schadeloosstelling,
want met de reis zouden wel veertien dagen gemoeid zijn. Ook
van hem is een prospectus aanwezig, waarop echter de prijzen
onleesbaar gemaakt zijn.
J. van den Bergh te Roozendaal bij Arnhem was negen achtereenvolgende jaren als Fransch ondermeester met allen lof werkzaam geweest op ‘t alom beroemde Fransche kostschool van
J. Timmerman te Bergen op Zoom.
Reimering, Fransch kostschoolhouder in de Warmoesstraat te
Amsterdam,
wilde veranderen, omdat de lucht hem nadeelig
begon te worden.
Zijne vrouw kon aan de jeugdige hurgeressen alle handwerken
onderwijzen.
Timmermans, geboren te ‘s-Hertogenbosch, opgevoed te Antwerpen, 50 jaar oud, was instituteur te Kleef. Hij bood zich
aan, drie maanden op proef te komen onderwijzen, gedurende
welken tijd twee van zijne kinderen zijn werk zouden kunnen
doen, alles op voorwaarde van vergoeding van reis- en verblijfkosten:
J. van Randwijk was ondermeester bij G. Moolenberg, Fransch
kostschoolhouder in de Groote kerkebuurt te Dordrecht.
Coigné, 49 jaar oud, had eene aanbeveling van C. R. T.
Krayenhof, Luit. Col. Ingenieur, Directeur van ‘s Lands fortificatiën, bij wiens zoontjes hij twee jaar en drie maanden gouverneur was geweest.
Wie Voncken was, blijkt uit zijnen hier volgenden sollicitatiebrief:
»Gelijkheid,
Vrijheid.
Steenderen bij Zutphen,
d e n 5 September 1 8 0 1 . A n n o 7.
Den Burger Servaes Adam Willem Voncken, opperwagtmeester
in ‘t Regiment Bataafsche Dragonders.
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Aan den Maire
van de Commune van Oostburgh.
Burger ?
Deze dient om uw te informeeren, als dat ick volgens advertenties in de Couranten gezien heb, als dat in uwe Commune
een Fransche Schoolmeester zal geïnstalleert worden, zoo neeme
de vrijheid om mijn tot obtineering van dezen post aan uw te
adresseeren en te recommandeeren, ick heb de Bataafsche Republicq ruijm 31 jaaren in differente qualiteiten gedient en ben
reets voorleeden jaar door het uytvoerend Bewind met het dubbelde militaire Eereteeken uyt naam van het Bataafsche volk
gehonoreert met bijgevoegde authorisatie om provisioneel mijnen
Dienst bij ‘t Regiment te blijven continueeren, tot tijdt en wijl,
dat zig eene Favorabele occasie voor mijn zoude opdoen, als
wanneer mijn op mijne instantie mijn gagement zal worden geaccordeert, thans alhier te Steenderen met verlof zijnde, heb ik
mijn geappliceert aan het Lessen geeven in de Latijnsche, Fransche,
Hollandsche en Hoogduitsche Taalen, alsmede in de geographie
en Aritmetique, ick ben gebooren in de gemeente van Schinnen
3 uuren van Mastrigt, tans Fransche Repubicq, en ben oud 51
jaaren en goddank nog gezond en ster&, nadere informaties te
Eguarde van mijne conduites en capaciteites te bekomen bij den
generaal Osten, commandeerende in ‘t Land van Walcheren en
Schouwen etc., onder wiens commando de Eer gehad heb om te
dienen als fungeerend Adjudant bij ‘t 33” Escadron van ‘t Regiment Bataafsche Dragonders, gestationneert geweest zijnde te
Middelburg en als meede bij mijn gewezen Lieut. C. C. Slicher,
tans woonende te Middelburg alsmede bij den Plaatz. major Mertz
van Middelburg. Hier neevens zenden Uw mijne Attestatie van
den Raad van Administratie van ‘t Regiment alsmede mijn
Burger brief van Zutphen verzoekende Uwe zeer vriendelijk dat,
bijaldien het uw mogt behaagen om mijn met gemelden post te
favoriseeren, UEd. de goedheid gelieve te hebben van mijn bij
Tijdts hiervan te prevenieeren, opdat ick mijn alsdan bij den
Agent van Oorlog kan adresseeren weegens obtineering van mijn
gagement, en in onverhoopt Contrarie geval mijne overgezondene
papieren zoo spoedig als mogelijk volgens hier onderstaande Adres
aan mijn te remitteeren.
Heil en agting
J. A . W . Voncken.

.
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P.S. Mijn adres is als volgd:
Aan den Burger Addink, Secretaris van de Commune van Steenderen bij Zutphen, om te besorgen aan den Burger J. A. W.
Voncken opperwagtmeester in ‘t Regiment Bataafsche Dragonders,
par Zutphen
A . Steenderen.u
Van Steury te Vlissingen is de sollicitatiebrief niet bewaard.
-Er zijn echter eenige proeven van zijne schrijfkunst: des écritures,
écrites par M. Steury à Vlissingue, die werkelijk fraai zijn. De
woorden zijn aan den bijbel ontleend.
Van Meyer van Groede is niets aanwezig.
Van de Meulemeester in den Briel, die veel aanbevelingen had,
is een brief van den 17Jen Maart 1802, gericht aan de leden van
den Walschen Kerkeraad te Oostburg, waarin hij bedankt voor
zijne benoeming, omdat hij kort te voren te Domburg w a s g e komen en daar reeds kosten had gemaakt van huur, ondermeesters en verdere toebereidselen voor een wel ingerichte kostschool
en het plaatselijk bestuur hem, na zijne benoeming te Oostburg,
aannemelijke conditiën h a d a a n g e b o d e n . De onderwijzer J. d u
Buy, bij wien hij als ondermeester gewerkt had, getuigde van hem,
dat hij was szeer wel geoefend in de Fransche taal, wel ervaaren
in de reeken-, schrijf- en andere kunsten, en dat zijn gedrag was
voorbeeldig, zooals een braaf jongeling behoort te zijn.u
Met de Meulemeester schijnt alleen Klein in aanmerking gekomen te zijn, maar de informaties aangaande bern te Rotterdam
ingewonnen, waren ongunstig. De predikant der Waalsche Gemeente aldaar, Porte, om informatie gevraagd, schreef: Bil semble
que votre choix balance entre lui et le premier nommé dans votre
lettre, que je n’ oserais vous recommander par cela même, q u e
Le premier nommé was Klein; de ander de
j e l e c0nnais.c
Meulemeester.
Van Sjollema te Leeuwarden is eene attestation van zijnen chef
Boekhoff amaître Française Anglaise, Allemande et Hollandoise,
autorisé de la ville,x en eene proef van zijne schrijfkunst met deze
woorden :
Renonçons au stérile appui des grands, qu’ o n a d o r e aujourd’hui. Ne fondons point sur eux une espérance rolle, leur pompe,
indigne de nos voeux, n’ est qu’ un simulacre frivole et les solides
biens ne dépendent pas d’eux.
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Van Furscht te Eertwelde en Hendriks te Middelburg is niets
aanwezig.
KelIer sur le Rapenboarg, la quatrième maison du Noord-Einde,
schrijft: >On m’ a prier, de solliciter pour la vacante Place d e
Maître d’ Ecole chez vous. Voici inclus mon Ecriture, Français,
Allemand et Hollandois, j’ y ai ajouter deux Exemples de 1’ Arithmétique, pour vous donner un idée, de ce que j’en peu savoir.. . .
Voici encore une lettre de Monsieur Souchay, dans laquelle vous
voyez l e Reste.a Deze getuigt van hem: ,J’ ose vous le recommander non comme un maître parfait mais comme quelqu’ un, qui
pourra très bien vous convenir. D’ ailleurs il est encorè assez
jeune pour acquérir, ce qui pourrait encore lui manquer dans la
facilité de s’ énoncer dans le Françnisc.
Nu door de oproeping in de Haarlemmer Courant het gewenschte
gevolg niet verkregen was, sloeg de Kerkeraad een anderen weg
in. Een zekere Jacquemar te Amsterdam had een bureau voor
‘t schoolwezen opgericht, welks aard en doel uit het volgend prospectus blijkt.
Prospectus.

.

Dat er der Maatschappije veel, zeer veel, gelegen zij aan eene
juiste inrichting van alles wat daartoe, zo wel als tot het Schoolwezen, eenige betrekking hebbe, is eene waarheid, voorzeker boven
allen tegenspraak verheven.
Ten uitersten kies&, derhalven, behooren alle Ouders te zijn,
in de keus van zoodanige Persoonen, aan wier zorg en onderwijs
zij hunne kinderen zullen toevertrouwen; het zij aan School-Leeraars, Gouverneurs of Gouvernantes: geene mindere kieschheid
voegt den Schoolhouderen zelve, met betrekking tot die Persoonen,
we!ken, onder hun opzicht, als’ Onder-Meesters of Onder-Mademoisellen aan de ontwikkeling en beschaaving van de Ligchaams
- e n Zielsvermogens van het opkomend geslacht, zullen werkzaam wezen.
De zaak uit dit oogpunt beschouwd, en gelet op de veelvuldige
Advertentiën in de Couranten, tot het bekomen van geschikte
Persoonen voor het onderwijs der Jeugd; gelijk ook tot het koopen
en verkoopen,. of overneemeti van reeds geëtablisseerde SchoolInstituten; vermeende de Ondergetekende, benevens zijne Echt-
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genoote, door eene veeljaarige ondervinding in dit vak, daartoe
in staat gesteld, het publiek verlangen te zullen voldoen, door
het oprichten van een Bureau voor ‘t Schoolwezen, te weeten;
voor alles wat de Opvoeding en het onderwijs der Jeugd betreft;
ter bekonìing van geschikte Persoonen, het zij als Gouverneurs,
Gouvernantes, Taal-, Schrijf- of CQffeymeesters,
(voor privaato n d e r w i j s ) M u z i e k e n Teekermteesteys,
Ondeymeesteys
o f Ondermadentoise(len,
gelijk ook tot het vervullen van vacante Posten
voor School-Leeyaays; h e t koopen of verkoopen van SckooZ-lnstituten,
en eindelijk alles wat maar eenige betrekking tot het opvoeding of Schoolwezen hebben moge.
Dit Bureau reeds aanvankelijk geopend hebbende, durft hij zich
vleiën, dat niemand hem noch zijne Echtgenoote, de bevoegdheid
zal ontzeggen, om, in voorkomende gevallen, wegens de karakters
en de talenten welken .gerequireerd zullen worden, behoorlijk en
nauwkeurig onderzoek te doen.
Voorwaarden.
Voor het bezorgen van een Gouverneur, Gouvernante. Ondermeester of Ondermademoiselle, wordt door die geenen, welke een
zoodanig persoon in zijn dienst ontvangt, betaald, als:
V a n e e n S a l a r i s , g r o o t f -.- t o t f 100.- , . f 5.>
,
La
boven a IOO.- B > 200.- . . B 7.D
JI
>
a
Yv 200.en hooger : . . Lb IO.Voor het bezorgen van privaat-onderwijs in eene of andere kunst
of wetenschap word van beide zijde betaald f I.-.
Voor het verkoopen of overdragen van een School Institut, 2
pct. van de waarde des verkoops, waarvan door kooper e n verkooper ieder de helft betaald word.
Voor het inschrijven in het Adres-boek, betaald men bij de
opgaaf van naam en begeerde Talenten, of te zoeken Conditiën
10 Stuivers.
Men kan zich alle dagen, behalve des Zondags, ten zijnen huize
adresseeren, ‘s morgens van g tot 12 en ‘s middags van 3 tot 6
uuren, op de Reguliers-Gragt, tusschen de Prinsen-Gragt en Utrechtsche Dwarsstraat, in No. 39. Brieven vragt vrij.
Amsterdam, November, I 80 I .
P. Jaquemar.
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Door Tusschenkomst van den heer J. Risseeuw, maire’en brouwer
te Oostburg, beval hij bij den Kerkeraad den onderwijzer Willem
ten Cate aan, zooals uit dezen brief blijkt:
Mijn Heer.
In. de verwagting UEd. nog te zullen aantreffen bij den Heer
Bik, vervoegde ik mij ten zijne huize gisteren avond omtrent agt
uuren, vergezeld van een zeer bekwaam schoolhouder alhier, genaamd W. ten Cate; hij heeft zig genoodzaakt gevonden voor
eenige jaaren zijne provintie Guelderland te verlaaten, alwaar hij
ses jaaren een zeer wel ingericht school gehad heeft; overmaatige
inquartiering en andere onvermijdelijke rampen des oorlogs zijn
daar van de oorzaken geweest; hij verstaat de fransche en Nederduitscle taalen gramaticaal, en spreekt dezelve goed; is 34 jaaren
oud, gehuwd en heeft twee kinderen; zagtaardig van aart, kundig
in zijn vak, en aangenaam van ommegang, middelmatig van lengte
en een inneemend voorkomen. Zie daar Mijnheer eene zo kort
mogelijke geest en lichaamsbeschrijving van een persoon, dien ik
wel gewenscht had door UEd. en mijnheer U vriend in beschouwing genomen te zijn, maar ik kwam te laat; wat nu gedaan?ik zal Uwe orders hier omtrent afwagten; hij is genegen op het
bekomen uwer last direct naar Lijden te vertrekken.
Ik ben met ware achting, naar mijn respect aan mijnheer Uw
vriend verzogt te hebben,
Mijnheer
UEds. D. W. Dienaar
Amsterdam,
P. Jaquemar.
den 4 April, 1802.
Den .Heere J. Risseeuw ten huize van Professor te Water à
Leyden.
fc* Haarlem
p e r s c h u i t v a n A m s t m op Haarlem Zondag morgen te 7 uuren.
Wanneer deze nog voor vier uuren in de namiddag bezorgd
word, zal dubbel port betaald worden.
Spoedig daarop volgde de benoeming van ten Cate met het
volgend schrijven, vergezeld van het Reglement op de school:
A Monsieur W. Tencate à Amsterdam.
Monsieur.
Notre très cher frère M. van Casteel, s’ étant chargé de notre
part a prendre les informations nécessaires pour un sujet, capable
au poste d’ instituteur français dans cette commune nous a fait
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a son retour un rapport avantageux de vos talents et de vos
capacités pour ce poste; nous vous faisons passer en conséquence
ci inclus le Reglement que nous venons d’ arrêter sur eet objet,
vous priant de nous informer au plutot, si vous desirez l’accepter
sur les conditions, qu’ il renferme pour vous faire parvenir 1’ acte
de vocation en forme; en ce cas veuillez nous aussi marquer le
tems, que vous pourriez partir d’Amsterdam, afin de vous envoyer
d’ici un batteau pour le transport de vos personnes et de vos effets.
En attendant votre réponse nous avons 1’ honneur d’ être
Monsieur !
Vos affectionnés serviteurs
Les conducteurs de 1’ Eglise wallonne d’ Oostbourg
D. Bekkens, Jacob Senij, J. van Casteel.
Oostbourg en consistoire
ce 12 Avril 1 8 0 2 .
Reglement,
Pour 1’ Instituteur Français a la Commune d’ Oostbourg, Republique Française, Ressort du 4 me Arrondissement du Département
de 1’ Escaut, ci devant Flandre Hollandoise.
Art. I
Service.
11 donnera pendant les six mois de chaque Année a commencer
du 15 Germinal ses instructions deux foi4 par jour, pendant les
autres six mois il donnera le soir un troisieme, ils durront le
matin depuis neuf jusqu’ a onse heures et demi, 1’ après midi
depuis une heure et demi, jusqu’ a quatre, et le soir depuis cinq,
jusqu’ a sept heures.
11 instruira la jeunesse, a lire et écrire, il les appendra la langue
française d’ apres les Grammaires usitées et donnera aussi des
lesçons dans la Geographie, Geometrie, et les fondemens de la
Religion protestante Reformée.
11 soumettra a la probation de 1’ autorité Competante, tous
les livres, qu’ il desira d’ employer, à 1’ instruction des Sciences
susdites.
11 pourra donner pour vacances, de semaine les apres midi du
mercredi, et de samedi et donnera pour les Fêtes de Paques,
Pentecote, et Noel, ainsi que pour la foire, tels jours de vacante,

.
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qu-il jugera convenable, sauf cependant, que terme pris ensemble,
ne surpasse celui de trois semaines, pour toute 1’ année.
11 commencera ses Instructions, par la prière, il les finira avec
we action d e
graces,e t se conformera en outre, pour autant
qu’ il soit applicable a son poste, au Reglement scholastique pour
les pays de la Generalité des ci devant Etants Generaux des Provinces Unies, du 31 Mar 1725, dont un exemplaire lui sera remis.
11 fera gratuitement dans 1’ Eglise, au service divin 1’ office de
lecteur, et Chanteur, immédiatement après la mort de celui, qui
. est maintenant en service, et aussi pendant sa vie, au cas q u e
par des infirmités ou autres accidents, il se trouverait hors d’Etat.
11 s’exercera dans toutes les facultés d’ un Instituteur primaire,
exigés par la loi. - 11 lui sera accordé à eet effet un delai convenable et subira 1’ examen, requis à l’ecole centrale de ce departement, pour étre admis et installé dans ce Poste, le tout, a
peine de déchéance s’ il viendrait a manquer.
Art. 2.
Maison et Jardin.
11 aura a sa charge la réparation de tous les vitres, que casseront a 1’ exception de ceux qui pourroient briser par des accidens,
de vent, grèle ou autres causes malheureusses.
11 pourra faire abbattre au jardain tous les arbres fruitiers à son
profit, il lui est permis d’ en planter de nouveau, mais dans ce
cas, il est défendu de les déraciner sans avoir obtenu un consentement au préalable, aussi ne pourra ‘t il prétendre en aucune
manière pour eet object, une indennation à son départ.
A u cas qu-on ferait vocation d’ un Pasteur Français, il sera
obligé de quiter la maison et le jardin, qu’il va occuper maintenant, et il devra se contenter avec telle autre habitation en local
convenable, que le consistoire lui fournira alors en place.
Le consistoire se charge de fournir pour eet institut le mobilier
requis, tel que 1’ emplacement pour 1’ instituteur et au besoin
pour un sous instituteur, Item Tables, bancs e t autres choses
nésessaires qui y resteront, toujours attachés.
Art. 3.
Traitement et Salaire.
11 jouira d’ un pension annuelle de deux cent cinquante florins
Argent Courant de Zélande, qui. lui seront payés chaque trimestre
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le quart de la somme, par le Receveur des biens de cette Eglise,
residant à Aardenbourg, distance de deux heures de cette Commune, les fraix de tournée et le timbre de mandats de payement
seront seul a sa charge.
11 aura par mois
Pour 1’ instruction dans 1’A. B. C. et Epêler
& lire et ecrire . . . . . . . . . . .
dans la Geographie et Geometrie. . . . .
du Chant des Pseaumes. . . , , , , . .

.
.
.
.

g Sols.
.
. 12
. 29
20 Sols.

En cas que le Gouvernement assignera des traitements aux
instituteurs primaires, il en touchera le payement & condition,
que
cela soit décompté sur les 250 florins, ci dessus mentionnés, s’ il
y a un deficit le consistoire le supplera hors les fonds de cette
Eglise jusqu’ a concurance de la dite somme, et en cas Excedant,
le montant sera pour son proffit, seul.
Pensionnat.
11 aura la liberté de Recevoir chez lui des Pensionnaires, il
pourra former à eet Effect, telles conditions qu-il jugera conven.able, sans cependant pouvoir les. mettre à Execution, à moins
qu’-il n’ ait obtenu, au préalable 1’ approbation du consistoire. OU
de 1’ autorité consistante.
Transport.
Le consistoire se charge de lui envoyer un Bateau convenable,
qui ira aussi près de sa demeure que faire se pourra, afìn de s’y
embarquer, avec sa Famille et ses Effets, et le conduire au post
la plus proche, de cette ville, les fraix de ce Bat’eau seront seul
pour le compte du Consistoire.
Ainsi fait et Arreté à Oostbourg.
Ten Cate gaf daarop dit antwoord:
Messieurs,
Ayant bien recu votre lettre dont vous avez voulu m’ honorer
je dois dire, que j’ ai pris la liberté de faire quelques objections
touchant les articles du reglement qui étoit inserré dans la même
et qui sont succeptibles de changements.
1”. Consernant 1’ office de lecteur et de chantre dans 1’ Eglise
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walonne. Je me suis engagé avec Monsieur van Casteel de remplacer gratuitement le lecteur actuel d a n s s e s f u n c t i o n s l o r s d e
maladie ou d’ infirmité, à condition qu’ après sa mort je jouirois
du même salaire, qu’ il a reçu.
20. Je ne sais si j’ ai bien compris? après avoir été accept6
p a r v o u s M e s s i e u r s , j’ entends devoir subir 1’ examen requis a
1’ Ecole centrale de ce département, a peine de déchéance, venant
a manquer, d e façon que si 1’ Examen n’ est point satisfaisant,
je me trouve dépourvu de ressource; d a n s c e cas je trouve que
1’ examen doit aller avant toutes choses pour être certain de ces
entreprises, car il faut cependant concevoir qu’ il y a possibilité.
30. Je veux volontiers consentir à quitter ma maison en cas
de vocation d’ un pasteur françois, néamoins il faudroit une
période qui m’ assurat que le Local que Messieurs du Consistoire
me procureraient en dédommage ne fut pas moindre a leur
loyauté, car les pensionnaires doivent toujours jouir d’ un air
frais aux heures de congé.
40, Permettez Messieurs, que je vous fasse part de mon surprise
a 1’ égard de 1’ article 3~~le pour ce qui regarde le salaire, si 1’ on
me condamne a être Instituteur jusqu’ à la fin de mes jours
(quoique je me fasse un honneur et plaisir de mon état) des lors
il est bon. de ne point donner plus qu’ il est nécessaire à la vie;
mais si comme dans toutes autres professions, on aime a travailler
p o u r s e procurer d a n s u n age p l u s avancé, souvent accompagné
il faut avoir une perspective plus
d’ infirmités quelque repos,
belle, les prix fixés, Messieurs, sont trop modiques - y a-t-il un
article sur le quel on devroit marchander le moins, c’ e s t b i e n
sur 1’ éducation de la jeunesse - travaux bien pénibles, lors
qu’on s’ en acquite avec soin.
J’ attends donc Messieurs! de votre sagesse les modifications
que vous jugerez nécessaires d’ après mes remarques - et soyez
assurés que je me ferai des lors un devoir a vous prouver man
attachement au poste que vous voulez bien me confier, de même
que 1’ estime avec la quelle je serai toujours
Messieurs
Votre très humble et très
Amsteldam
affectionné
serviteur
ce 2 2 Avril 1 8 0 2 ,
Wm. ten Cate.
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antwoordde hem daarop:
a Monsieur Willem te Cate
a Amsterdam.
Monsieur.
Votre lettre du 22 Avril dernier nous ayant marqué vos observations sur notre Reglement du 12 de ce mois, nous nous empressons à y répondre,
quand au premier chef relativement au Lecteur et Chantre dans
1’ eglise, ce service a toujours été annexe au Poste de maître
d’ Ecole. Sous le cidevant Gouvernement, le traitement étoit
fixé a 200 florins par an, le service dans 1’Eglise y étoit compris - le maitre d’ Ecole de ces tems est encore en vie; depuis
q u e c e p a y s e s t p a s s é s o u s u n e a u t r e d o m i n a t i o n , il ne reçoit
aucune pension, et lorsque un Pasteur du Pays vient nous donner
ici un sermon, il fait encore le service à 1’ ordinaire, pour lequei
on lui donne quelque retribution; on paye quelque chose p o u r
1’ entretien du mobilier du culte, qui sera continué: le second
article, qui concerne 1’ examen à subir, d’ après la constitution
de 1’ an trois titre X art. 296, il faut qu’ un pasteur (? ‘) primaire
apprenne ses élèves à lire, a écrire, les élemens du calcul e t
ceux de la morale ; le sujet donc sur lequel eet examen doit
r o u l e r e s t d e t r e s p e u d e c o n s é q u e n c e . Les motifs qui n o u s
ont guidé à vous préscrire cette condition n e s o n t p a s d e c e
que nous doutons de vos capacités, mais uniquement à ce qu’ct a n t admis pour instituteur primaire, vous empecherez par la,
que le Préfet de ce Departement ne donne commission à d’ autres
pour ce poste d a n s cette commune, et qu’ aussitot, que le Gouvernement aura créé des fonds pour le payemant de l’instruction
publique, personne que vous n’ aura droit de les toucher.
Pour ce qui regarde le déménagement de la maison en cas d e
vocation d’ un Pasteur, nous devons vous observer, qu’ elle est
la maison Pastorale. Celui, qui en a fait un don, a stipulé
qu’elle doit servir pour 1’ habitation des Pasteurs, qui en ont eu la
jouissance jusqu’ e n 1795, terme du départ de Mr. Picard notre
dernier ministre du culte; *ous pourrions donc changer la Phrase
du Reglement et dire, que vous devriez vous contenter avec telle
autre habitation et local convenable pour un Pensionnat que le
‘) Waarschijnlijk verschrijving voor

instituteur.

510

GESCHIEDENIS.

consistoire lui fournira alors en place et qu’on tachera de trouver
equivalent ?I celui qu’ il vient de quitter.
le dernier chef de vos obvervations relatif au salaire peut être
remis ?i votre arrivée ici, nous vous dirons alors verbalement
les raisons qui nous ont déterminé à cette modique taxe, et nous
voulons bien de concert avec vous en augmenter les prix à votre
contentement.
en suppositiori que vous aggrCere2 les interprétations et les
modifications que nous venons de vous faire, nous avons l’honneur de vous faire passer ci-inclus
notre Acte de vocation et
nous vous prions de nous marquer en réponse le tems, que
VOUS pourrez partir de chez vous, ainsi que nous avons invité
par notre précédente.
C’ est dans cette attente que nous avons 1’ honneur d’ être.
Monsieur
en consistoire
vos affectionnés serviteurs les
& Oostbourg
conducteurs de 1’ Eglise Wallonne
c e 2 M a i 1802.
d’ Oostbourg.
D e n 13~” Mei berichtte Ten Cate, dat hij de benoeming aannam in de hoop, dat de heeren van den Kerkeraad hem eenige
pensionnaires zouden verschaffen, 1) Omdat zijne vrouw moest
bevallen, verzocht hij het schip, om hem af te halen, niet v66r
den eersten Juli te zenden.
Nadat Jaquemar kennis had gekregen van de aanvaarding van
zijne benoeming door Ten Cate, verzocht hij ,aan den maire, aan
Ten Cate een voorschot van f 300 te geven, opdat hij zonder
schuld zou kunnen vertrekken. De oorlogsrampen hadden hem
uit Zutphen naar Amsterdam doen komen, waar hij misleid was
met eene school, die hem gunstiger voorgesteld was dan de uitkomst had geleerd, zoodat hij, ook nog ten gevolge van ziekte,
achteruit was gegaan.
De Kerkeraad ging op dit verzoek in. Hij verzocht ook den
heer Jaquemar zijne declaratie in te zenden. Uit een brief van
dankbetuiging blijkt, dat zij f 13.10 bedroeg.
Den 3 15’en Juli zond de Kerkeraad aan den heer Ten Cate
bericht, dat de schipper, wien f 3 13.10 meegegeven was, zou
‘) Op eene lijst van plaatsengeld in de kerk komen van I78j tot 1787 de namen voor
van 22 pensionnaires, waaronder 3 meisjes.
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vertrekken en vier dagen in Amsterdam blijven liggen, om het
goed aan boord te nemen. Als Ten Cate aan het tolkantoor te
Retranchement kwam, moest hij zijne meubels declareeren en de
rechten betalen, die 15 ten honderd bedroegen. Hij voegde hier
echter bij : amais sur lequel on ‘s arrange ordinairement. Nous
en préviendrons le Receveur sous peu pour faciliter cette opCration autant que possible en votre faveur.«
Het laatste document van de hand van Ten Cate is van 17
October na zijne komst. Het is een verzoek om geld, waarom
hij verlegen was.
D e

Nassau??.

.

(A F S C H R I F T .)
PEersame, wyze ende discrete bezondere goede
vrienden. Wij hebben Joncheer Justin van Nassau, Lieutenant
Admiraal van Zeelant ende Jonckheer Philips van Marnix, Heer
van St. Aldegonde versocht ende gelastet, IJ luyden ter memorie
te brengen ende voor te dragen (zoo het alreede ter vergaderjnge
van de Staten van Zeelant nyet geschiet en waere) sekere onze
ende d e r c u r a t e u r s v a n d e n s t e r f h u y s e onzes heeren ende v a d e r
hoochl: gedane remonstrantie aen de Heeren Generale Staten
overgegeven, belangende de groote schulden ende tachterheden,
daer mede tselve sterfhuys belast is gebleven, ter saecken van de
heyrtochten ende exploictie van oorloghe, by hoochgemelten onsen
heer ende vader tot hanthoudinge van slands privilegien ende
wederstant der, Spaensche Inquisitie ende tyrannie, ten dienste van
den Vaderlande tsynen toste met hulpe syner broederen en bloetverwanten ende vrienden gedaen ende t e wege gebracht, ten
eynde den voors. sterfhuyse daerinne by de respective provintien
de vruchten van dien ent volkomen gebruyck heurder ouden vryheit, ende der waere Christelijke religie genyetende, eenich merckelyck onderstant machte gebeuren, sonder ‘t welck onmogelijck
waere de voors: schulden te redden, noch ‘t selve sterfhuys staende
te houden, veelmin den welgeboren onzen geliefden weerden
zwager ende oom Grave Johan d’ Oude van Nassau, Catzenellenboge, etc. die mids zyner broederen loff: gedach: afflyvcheyt alleen
verscheyden lasten in Duytschlant onderworpen blyft ende jaerlyckx inde twee Frankfortsche missen met commer o p commer
blussen moet, eenichsins ter hulpe te comen, waerdeur dan beyden
Nassauschen huysen van Breda ende Dillenborch apparenten on-
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derganck (die Godt verhoede) soude moeten volgen, soo gylieden
by de voors: onze ende den curateurs remonstrantie ende by onsen
brieff dienvolgens onlancx aan de Staten van Zeelant geschreven,
mitsgaders bij seker schriftelijk verhael ende vertooch van de
welgeborene onze vruntlycke neven: Willem Lodewyck, Johan de
Jonge ende Philips Grave van Nassau-Catzenelleboge ende van
wegen welgedachte huns heeren ende Vaders Graaf Johan d’ oude
Ul. tseive naerder sult hebben gesien ofte Uluyden sien moghet
by de copien van dien hen by de voorz onse gecommitteerden
(of indien desnoot zy) aen te dienen, zeer vrientlijck begerende
ende versouckende, dat ghylieden (die bij den Staten van Zeelant
veel vermoghen) op alles wel wilt letten ende nyet alleen uwe
eygen e, maer ook de andere steden ende leden advyseren ende
opineren daertoe te crychen dat voors. sterfhuys ontlastet ende
onsen welgemelten swager ende oom Graef Johan d’ Oude gesoulageert ende beyder huysen voor de vervreemdinge ende distractie van hunne beste panden ende gronden verderf bevryt ende
behouden mogen worden. Waervme alsoe wy aen ul. ouder gewoonlycke affectie, gunst ende genegentheid altyt aen onzen heer
ende vader loff. gedachten. ende aen syne bedroefde weduwe en
kinderen, weesen ende ganschen huyse bewezen, gansch niet en
twyffelen, zoo verhopen wy, dat deselve daertoe mits den redenen
hen by de voors: heeren van,onsen{ wege voor te houden, naerder bewogen sullen worden ende sulcx begerende, dat ul. hier
goet gehoor ende geloove willen verlenen, als ons selven - Ende
hyermede.
Eersame wyze ende dascrete besonder goede
vrienden, zyt neffeus onse vrientlycke groete
den Heere bevolen. In ‘s-Gravenhage den 16
Febr. I 593.
Ulieder dienst- en vrientwillighe
(w.g.) Louyse de Coligny.
Maria van Nassau.
Maurice de Nassau.
Louise de Nassau.
Frederic Henry de Nassau.
Elisabeth de Nassau.
Het origineel bevindt zich vermoedelijk in het Archief der
Gemeente Goes, want het komt mij voor, dat het afschrift, waarvan
deZe copie, aan dat Archief is ontleend.
Medegedeeld door A. J.
Den Haag,

1119 rgI3.
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Eenige bladzijden uit de Nederl.
Krijgsgeschiedenis
1820-1840

Indische

uit de ,,mémai9-es” van
F. C. GILLY DE MONTELA, Gep.

Majoor

0. 1. Lpger,

door
A. S. H. BOOMS, Gep. Luik Kol. 0. 1. Leger.
(Voortzetting van Nav. LXIZ, 468).

.

Les detachements de la 6 me et 7”” colonne, fort de 400 hommes
d’ izfanfenè, un peloton d’ hzrssards et deux pièces de canon de
montagne étaient commandé par le I er Lieutenant Adjudant K r a ft
et firmaient 1’ aile gauche de notre ligne. Cette aile etait placé
sur un mamelon, avait devant elle un ravin, et s’ adossait a un
ancien fort, que 1’ on avait un peu reparé.
L a 5°C coo(oTwe f o r t e d e 600 hommes d’ ipzfanterie, *de deux
pikes de cawzpagttes
et d’ un oóusier, plus un détachement de
cavalerie zkdigènne formait le centre, sous les ordres du conzte
Erembauld de Dudzeele. Le front de cette division était
protégé par un ravin, et sa droite appuyé a des bois.
L’ aile dvoite, placé a Ké d al o n g , Dessa distant de prés de
deux milles, était composée de la I ome, wzobile colunfze, forte de
près de 600 hommes, de 5 ‘a 6 0 0 soZdats GéguZiers, 2 pièce et
deux obusiers et un peloton de cavalerie, était commandé par le
colonel (major) M i c h i e 1 s.
N OS forces ce montaient donc a 2000 quatre ou cinq cents
hommes: y ajouter mes 200 c h as se u r s arrivé vers les quatre
/zews a!u matin du 3me Mai. i)
L
e
3””
de Mai (1829) a 8 heurs du matin, Diepo-Negoro,
ayant fait avancer une partis de ses troupes a la faveur des
ravins qui couvraient sa position, tomba à 1’ improviste sur les
avant-postes
de Z’ aile gauclie ou il mit du desordre, et les força
_ à ce retirer pour ce railler.
1) Zij kwamen aan bij de macht van den Luitenant Kraft, onzen linkw dnrgrl. en dit
was gelukkig, daar het gevecht zich van den hker vleugel, langs het centwnr naar den
rrchlcr vleugel verplaatste, en Gilly dus overal de kracht zijner Ju~ers op den juislrn
t$ì kon dom gAfen.
1913
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A u bruit de la fusillade mes chasseurs, quoiqu’ arrassé
(/tarrassés) de la marche qu’ il venaient de faire pour arriver
s u r S e p o r a n g , oublient leurs fatigues, courent a 1’ ennemi et
arrète leur èlant (élan); après un combat d’ apeuprès 3/4 d’heurs
je forcais cette colonne a reculer en laissant sur le champ d e
bataille u n Tomnze?~gon (grarzd chef) e t u n e 40Q*e de Bulk i o s
(pretyes

wíusdmans).

P e n d a n t c e t t e a t t a q u e d e n o t r e aile gade, 1’ ennemi avait
également poussé une de leurs divisions contre notve centre, ou
une vive cannonade s’ était engagé; 1’ ennemi parvint cependant
à demonter une des pièces qui couvrait le frond (/?o~zt) du centre;
m’ appercevant des progrèts (pyog&s)
de cette colonne ennemi,
1” adandonnais

Za poursuite de la division pue J> venais de repousser,

et par un quart de conversion sur ma droite, j’ attaquai le j’anc
dvoit de 1’ ennemi, et la 5°C colonne secondant mon mouvement,
1’ ennemi fut mit en déroute, en nous laissant une 50liie de morts
et trente chevaux.
L’ a2e gaucke et le centre reprirent leurs positions; la première
surpris (surprise) étant reparée, 1’ ennemi ne pouvait plus rien
entreprendre de serieux sur ces deux points qui protégait (PYOtbgeaient) principalement la route qui conduisait le plus directement au Mag.e 11 an g où était le quartier général.
Nous attendimes alors que le mouvement de notre aiZe-a’roite,
qui s’ avansait en formant un angle droit par rapport à notre
j?ond (frant), fût b i e n dessin& p o u r a p p u i j e r avec succes s o n
attaque.
Nous apercevions distinctement les‘ divisions ennemis, qui ce
portaient en avant pour une attaque général. 11s abordèrent
Z’ aile a’roite a c o u p d e lances; les deux premiers ploton furent
rompues ; le brave kolonel (majw) Mi c h iel s fût sur le point
d’ y perdre la vie; il fût sauvé par un caporal qui eut le bonheur
de tuer le Bufkz’os, qui le menacait de sa lance, e n l a c h a n t s o n
coup de fusil pardessus lépaul (d’ bpade) du colonel; sa bapette,
pu’ 27 n’ avait pas cut Ze temp de vetiver ah canon de solz fusil,
traversa le corps de cette homme.

Les officiers de la ZI”C colonne raillant aussitôt leurs troupes et
marchant de nouveau sur les assaillants, ils les culbuterent dans
u n profond ravins, qui bordaient le pied de la montagne de Seporang, et en firent périre un grands nombres; les dmf, 7”’ e t
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91’ coloizne lancerent p e n d a n t c e t e m p s u n e g r a n d e q u a n t i t é s d e
tirailleurs qui firent subire beaucoup de pertes aux rebelles.
De mon cbté je me portais en av a n t pour tacher de prendre
A dôt (dos) les bz&ios qui attaquaicnt la II’*C colonne (ailr droite).
Pendant que j’ executais ce mouvement, je me eurtait (hewtais)
contre une masse ennemis qui descendaient .des montagnes, pour
soutenir leurs premiers lignes; accablé par le nombre je dus reculer
pour me reformer; pendant quatrr foz’s que je renouvellait mes
attaques je fût repoussé avec quelques pertes.
Dans ce moment décisif, je mis pied A terre l), j’ encourragais
faciiement mes chasseurs à renouvelier un cinquième a t t a que; pow cela ~2 Jt déposer les carahes ; B on 0 u s 1 e s re t r 0 u Zeur dis+, > xs i
verons s i n o u s sommes vainqueurscc
n o u s m o u r r e n s n o s a m i s l e s r a m a s s e r o n t ! . . . . i l faut
-absolument q u e n o u s p e r t i o n s (percions) cette masse!a<
Mes c h as s e u r s armés de leurs Lrist (pozkrcards)
et de kws
sabres, s’ éZanc&e& A m a s u i te sw “) L’ ememi, qui, déconcerté
p a r un genre de combattre si nouveaux, $2 mit el1 déuoufe; Ik Zes
poursuivit sam relache et sam quartier; j’ av ais des bles s é s

qu’ils avaient mutilés A venger et quatre retraites A
leur faire payer!!!!
Le nommé W er t a, chasseur, prit un drapeah; j’ en prit un de
ma main; une quantité de riches armes resterent en mon pouvoir;
vitcgt d e u x c h e f s e t p r ê s d e zoo hommes f u r e n t sabréss).
Cette betaille dura depuis 8’/, d u matin jusqu’ à 5 h e u r s d u
soir, fût le coup de grace de Diepo-Negoro4).
Depuis cette époque ils n’y eût plus de grandes affaires.
re fit cité avec déstiugtion
(dìstktion) dam les ovdres dujouy des
trois difévent chefs avec lequel j’ avais combattu; si nous avions
été repoussé, le quartier-général aurait été enlevé, car il ne restait
plus de troupe pour le couvrir, et la Iripmc colotzfze n’ aurait put
que diffìcilement opérer sa retraite par les montagnes de Kwteci
sur le Ledok.

,
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Le perte de cette bataille aurait amenée des malheurs incalculables.
Hoe eenvoudig en beknopt zakelijk is dit duidelijke rapport vervat,
d a t v e e l zegt i n w e i n i g soordrn, j a d a t mrer wgt d a n boekdeelen,
en in die enkele regels spreekt van heldenmoed, beleid en trom!
G i 11 y doet zich hier kennen ais geboren aauvoerder en als ridder
sans peur et sans repro&, als de h eld, die in de grootxte hitte van
het gevecht, zelfs in het moorddadige handgemeen de leiding behield, alsof
hij op het excemitie-terrein was.
Zóú ztin de o f f i c i e r e n e n s o l d a t e n v a n o n s d o p p e r I n d i s c h
leger,
zóó was om nat ion al e teger en zo’o” zal het zeker zceder zijn,
als eenmaal J$ noodlot er toe leidt, da,t de Vaderlandsche grond,
e n de N a t i o n a l e v r i j h e i d b e d r e i g d w o r d e n .
Men bedenke, dat hier hoofdzakelijk ongeveer 1000 à 1200 geoefende
en gedisciplineerde troepen streden tegen ecne macht van circa 10 000
man vgandra, die goed aangevoerd werden; de rest onzer strijllmacht
waren ongeregelde hulptroepen.
Bewonderenswaard is de samenwerking van drie vemckillende korpsen,
die ieder op zich zelf ageerden zowdey hoofdteider, en toch als één
lichaam de zege behaalden, en Gilly met zijne jagers xas als ‘1
w!!re de hand, die allen bieen hield, terwijl deze held en telkens bij
moeilijke omstandigheden ter juister tL;id in het gevecht ingrepen, op
hunne gewone alles afdoende wijze.
Bij den voor de vijfde maal hernieuwden aanval om den
vijand terug te werpen, met dat neerleggen der vuurwapens
en het trekken
der k r i s s e n e r k l e w a n g s tot dut w a n h o p i g e , b l o e d i g e h a n d gemeen, met Gilly’s besluit om te overwinnen of te sterven,
dat ook zij n e J ag e r s , die hem kenden en vertrouwden, inspireerde,
is’een verheven oogenbli k, en herinnert aan den Romeinschen roep
deroudheid ,,Morituri te Salutant”. (Zij die gaan sterven groettn U!)
Met het Felste recht laat G i 11 y als kantteekening na die beschrijving volgen :
L ’ o n p e u t v o i r q u e l e même jour, j’ ai avec m o n c o r p s d e
chasseurs
c o n c o u r u t d a n s l a mati& aux o p é r a t i o n s ’ d e l a
ó+me e t 7ii1lle CO~OZWS nzoóiZe.r, s u r l e s I beurs apr3.s mi& q u e j ’ a i
c o m b a t t u avec la 5i2me colonne, e t s u r l e s 4 htwrs d u s o i r cont r i b u é p u i s s a m e n t a u succés d e s a t t a q u e s d e f i n i t i f s d e l a r+mc
colonne.
Les rapports de ces differents chefs, consignier (co~sz@és) dans
l e s No. 5 7 , 5 9 e t jga d e l a Gazette d e yava d u m o i d e Mai
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1829, m e d o n n e n t u n e l a r g e p a r t d a n s l e g a i n d e
b a t a i l l e . 1)
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Het is geen wond er, dat Na pol e on 1 het bijna onmogeZ@ke
bereikte met zij ne sol daten, nb die zwaren zoo& Gi 11 y; het is
evenmin een w o n d e r , d a t G i l l y m e t z i j n e s o l d a t e n ‘t b+a
onmogelike bereikte, want vol vertrouxrn gingen zij onder zijne aanvoering
ec~ btJua zekeren dood te gemoet, en wierpen zich, na viermaal terug
geslaga t e z i j n , voor de vij fde m aal, doch BU met het blanke
2cupcn in de vuist, op den vijand, vóórgegaan door. Gilly zelf,
en tegen dien aantal van zulke mannen, onder zao’n voorbeeld van den
a a n v o e r d e r , Eoeek de hardnekkige tyensfarrder.
D e onrerschrokk~n G i 11 y moet op dit oogenblik yan heerlijke
wilskracht en doorzetten, gereed tot sterven voor zijne
z a a k , verllecen g e w e e s t z i j n ah h e l d , cru o o r 1 o g s g od grlijk, e n
die aanval met zijne Raloe duivels, beicolldLre~~ewa~rdi~
en aìdaverhcffend.
Zij waren al1 en als de grootste helden der oudheid, en kenden geen
ver7noeiet&, UJO b e z i e 1 de Aen detl s t T ij d en de w i 1 ‘om. te o v e T w in n e n.
Beeds vermoeid k w a m e n d i e h e l d e n m e t hun a a n v o e r d e r o p
het gevrclta-terrein, en trots d R t, zijn zij van den morgenotond
tot 4 uur
d e s namiddogs
de eersten in den strijd, en helpen de zege
b e h a 1 en bij d r i e velachillende kolonnes, op d r i e verschillende slugvelden, waar zij steeds iui& ter re c h t e r tij d optredrn,
om de echaal in
ona voordeel te doen overslaan door hunnen onstuimigen moed en vooral door
de o o r d e e l k u n d i g e l e i d i n g e n h e t v o o r b e e l d v a n h u n n e n
a a n v o e r d e r . . . . . Qilly d e M o n t e l a ! ! !
H e t M i l i t a i r e l e v e n h e e f t t o c h schoone e n v e r h e v e n
o o g en b 1 ikke n , die achfsuitzsttiq
en miskenning doen v e r g et e n
en dulden.
De h e l d e n a l s G i l 1 y zijn brnidensgaard, e n benijdenrwaard i s d e n a t i e , d i e h e n i n h a r e g e l e d e r e n telt! . . . .
En die had en heeft Nederland nog talloos velen!
Hieronder volgen nu de rapporten der verschillende kolonne-aanvoerders die, zooals van zelf sprerkt, niet zooals G i 11 y in staat waren
het algemeene gevecht te overzien, hij die achtereenvolgens naar den loop
van den slag met de verschillemle deelen der slaglinie mede streed.
Deze rapportenzijngenomenuit de Verzameling van officieële
rapport en van kolortel Na huij s vierde deel, pag. 52 en volgende.
Het allereerst volgt een rapport van den Luifeplant-Generaal
Gouverneur
d e K o c k a a n Zi@ Excellentie den Mini&r v a n Staut!, kommissaris
Generaal.
l) Al het gespatitierde en cursief gedrukte. is van den samensteller.
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M a g e l a n g , d e n Sden M e i 1829.
Successivelijk heb ik bij vorige rapporten de eer gehad, Uwe
Excellentie bekend te maken met de ondernemingen des vijands
aan de kanten van S ep oe rang, en met de maatregelen welke
ik, ter beteugeling van deze mijne bijzondere aandacht gevorderd
hebbende vijandelijke ondernemingen, genomen had. Mij daaraan
refereerende, is het mij thans zeer aangenaam ter kennis van Uwe
Excellentie te mogen brengen, dat ik van den iWn/bor Mi c h ie 1 s,
Kommandant der ~~zobiele-Colon?de No. er, uit het bivouac Kedalon,
3 dezer het voouloo~i~ raplort heb ontvangen, dat in
den nam;dclag van dien dag de vijand in bovengemelde streken
op verschillende punten, voornamelijk door zijne onderhebbende
colonne aan de eene, en door de troepen uit de Ba g el 1 een
aan de andere zijde, zoodanig zijn verslagen geworden, dat zij
een groot verlies aan manschappen geleden hebben, en eene niet
minder groote menigte paarden, vlaggen en wapenen, in handen
der onzen hebben moeten achterlaten. Het bivouac der 5de WZObiele co,!onfze en dat der troepen uit de R agel 1 een , werd op
het onverwachtst door den vijand aangetast, maar op het eerste
kanonschot werd de vijand in zijne retraite door de infanterie
der .rr(fe wzobicle colonne reeds nf~gesurden. 1)
Ik zal de eer hebben, Uwe Excellentie het officiëel rapport
omtrent het gevecht, hetwelk, benevens dat bij Pon gass é, in
mijne vorige vermeld, aan den stand der zaken een zoo alleszins
gunstig aanzien geeft, nader ter kennisse te brengen; inmiddels
kan ik niet afzijn, aan Hoogst denzelven hierbij kortheidshalve
kopielijk aan te bieden een rapport, slechts ook mam- voorlooptg,
betrekkelijk eerstgemeld gevecht door den Isten Luitenant Adjudant
Krafft aan zijnen chef, den kolonel Cleeren s, ingezonden,
waarbij het aanzienlijke verlies, door den vijand geleden, bevestigd wordt.
De Luiteza~~t Gouvcmew Generaal
w . g . d e Koek.

‘) Doch hierdoor werd ook, zooals G i 11 y zegt, hierw%, in geval wan nederlaag d e
tmgtocht der rre kolonne z-lf bedreigd. Gilly’s in&@en voorkwam dd.
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Rapport van den Luitenant Ad$&ant Kr a f f t
aan den Kolonel Adlùdant, Kommandant dey
troepen i?z de Bagelleen en Banjoemaas

(of2zen

ZìnkervleugeL).
S e p o e r a n g , d e n 34en M e i

1829.

Met genoegen kan ik UEd. Gestr. melden, dat wij heden
morgen door muitelingen zijn geattakeert; dezelve waren reeds
op een geweerschot genaderd, alvorens de P Lhtenazt Rut t en
begon te vuren; dadelijk trok de 2~ hitenant Gi 11 y de Mo ntela m e t deszelfs j a g e r s , o p h e n a a n , m e t d e s a b e l ì?z d e
v u i s t ; kìerdoov w e r d e e n e groote dagtìng ~521 d e mzbtelìngen a a n geiigt.
Een Tommeqong en een go-tal Bulkios vielen door de

J a g e r s , alsmede bleef er geen gering getal door de wel gerigte
schoten, waarop de vijand met alle haast de vlugt nam. De
rrle znobicle colon7te, welke hun regfs den weg afsneed, maakte
dat de muitelingen wederom in massa kwamen opzetten.
Hierop zond ik de Lzritc~~ant Gi 11 y en een peloton Jagers
onder den Adjudailt-Onderier
van V 1 iet ,, op hen af, welke
de muitelingen in een groot ravijn aantroffen en een 5o-tal nogmaals
afmaakten, onder het roepen van D Am)ona 1) daar de muitelingen
geweren in ianseiz

wegzuìerpen en de paarden in den steek iieten.

Bij deze gelegenheid zijn door de Jagers twee vaandels
genomen, e e n rood @deert e n e e n blaauw met w i t , vele geweren,
alsmede een oneindig getal lansen, krissen en gouden klewangs,
H e t g e d r a g d e r J a g e r s e n d e r p e l o t o n s v a n d e 6de e n
7”” colonne kan niet genoeg geroemd worden, alsmede dat van
al 1 e officieren en voornamelijk van den Adjudant Onderofìcier
van V 1 iet (ragers van Gilly) , welke bij deze gelegenheid door
een krissteek is gewond; een oud Ambonees der 7” colonne is
doodelijk gewond; buiten de vaandels en geweren zijn er een 3o-tal
paarden in onze handen gevallen.
Morgen zal ik Uw Ed. Gestr. een kompleet rapport van deze
verrigtingen inzenden.
D e hìtenunt Adjhdant,
w. g. Krafft.
N. R. Deze Luitenant Adjudant leuerde daar als ZO lfs t snd ig
opperbevelhebber een veldslng, Zóó zijn onze officieren!
1) Genade smeekën. Men bedenke, sunn’cre lijder rudcre zcdcn*, en daarbij de vergelding onzer troepen aan een vijand, die nooit genu& gaf. Zie o. a. nederlaag bij Korio
en den moord bij Lirzghng.

.
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Rappo7-t v a n d e n Majoor Komnmaifdant
der
mobiele kolonne No. 5, aan Zgne Exceilentìe
d e n Luz’tenant Gouvcvnrur Gencraal.
In het Bìvouac te Sefoerang, den 4” Mei 1829.
Ik heb de eer Uwer Excellentie te berigten, dat ik eergisteren
den’ 2den dezer, te I I ure voor den middag te S e,p o e rang ben
aangekomen, alwaar ik bij mijne aankomst den z~te Luitenant
Adjudant Kr a fft met 300 m a n s c h a p p e n v a n d e c o l o n n e N o . 6
heb aangetroffen. Ik ben den maj,or Mi c h i els gaan zien, die
op drie palen afstands van hier met de Colonne No. rf o p d e n
weg naar K ret e k gebivouacqueerd is. Hij heeft eene verkenning naar den kant des vijands gemaakt, die met eene aanzienlijke
magt o p d e h o o g t e v a n Ki o n i geposteerd is, positie die ontoegankelijk is. De Majoor Mi c biels dacht, dat de vijand van
daar zou komen afzakken, maar zag zich in deze verwachting
teleurgesteld ; wij zijn toen overeengekomen, dat de troepen van
de Co1onize No. 6 provisioneel met mij te S ep o e r an g zouden
verblijven.
Gisteren morgen tegen ‘7 ure begonnen wij veel beweging bij de muitelingen te bespeuren, en tegen 12 ure waren
zij voor ons bivouac. Zij hebben aanvankelijk eenige geweerschoten beginnen te doen, en zijn wij stoutmoedig komen opzetten.
Ik deed toen eenige- kanonschoten lossen, die, behalve
het kwaad dat zij den vijand deden, ook nog het voordeel hadden
van den Mnjoor Mi c h i els te waarschuwen.
Vervolgens deed ik de Jagers van Gi 1 ly v a n d e Colonne
No. 6 oprukken, die dan ook de muì~elì~~gen deden terug deinzen;
m a a r t o t d r i e reìzen kzzanzen d e z e w e d e r terug, z o o d a t d e
J a g e r s eìnde&k m e t d e s a b e l i n d e v u i s t o p h e n a a n rukten, en eene groote menigte muitelingen afmaakten. De vijand
aan het wijken gebracht, kwam de Majoor Mi c h i e 1 s van achteren oprukken, zoodat de muitelingen tusschen twee vuren waren
gebracht; toen werd de verwarring groot; de vijand vlugtte zoo
goed mogelijk, of wierp zich in de diepe ravijnen. Ik schat het
verlies des vijands op ZOO dooden, waaronder een groot getal
Hoofden moet geweest zijn, te oordeelen ten minste naar den
aard der voorwerpen die in onze handen zijn gevallen. De
J ag e r s van de kolonze No. 6, aangevoerd door den Luitenant
Gil1 y de Mon tel a, hebben zich meester gemaakt van 2 vaan-
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dels, 28 paarden, 5 geweren en verscheidene pieken en krissen.
D e Ad?‘udant
Onderofìcìer v a n V l i e t v a n d e J a g e r s i s
door een krissteek in de dij geblesseerd en een Ambonees is
door een geweerschot dwars door het lijf doodelijk gewond. De
officieren, onder-officieren en soldaten hebben zich allen uitmuntend gedragen, m a a r i k m o e t i n h e t b i j z o n d e r a a n
Uwe Excellentie aanbevelen den Luitenant Gilly de
Montela, aan wien ik grootendeels de zege van den
d a g v e r s c h u l d i g d b e n . 1) D e 1Mnj,o~ Michiels z a l d e
eer hebben Uwer &cellentìe een rapport in te zenden, van hetgeen aan zijne zijde is voorgevallen.
De muitelingen hebben gedeeltelijk hunne positie verlaten,
maar wij weten nog niet, naar welke zijde zij de wijk genomen
hebben, zoodat wij provisioneel nog in onze bivouacs te S ep o er a n g zullen blijven, de Majoor Mi c h i els op drie en een halve
‘paal afstand, regts van den weg van Kre t ak.
De Majoor Komnzandant

der mobiele

Colonne No. 5,

(w. g.) E. Errembault de Dudzeele.
( Wordt voortgezet).

KUNSTGESCHIEDENIS.

Aanteekeningen over Weef- en Naaldkunst.
DOOR

A. J. SERVAAS VAN ROOYEN.
We laten voorafgaan eenige oude benamingen der patronen
van tafel- en servetgoed, en iets over damastwerkers.
1573. >Tafellakentgens; cruysbeelt ; seven dousyn allerlei cruysbeeltservetten ; dubbel pavy ; dubbelen roosenhoet 0:.
IO Nov. 1603. Wilhem v a n d e r M e y d e n o n t v a n g t f 1437.50
voor damastwerk door hem geleverd porn der Coninginne van
Vranckryck te vereerena. “)
14 J a n u a r i 1610. Te betalen aan Passchier Lammertijn, Dal ) 266 z i j n o n z e d a p p e r e n ! E e r wien E e r e t o e k o m t ! bloed, trquw e n
eerlijke
onwankelbare
kameraadschap.
1) Ordonnantie St. Gen,, evenals de volgende.
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mastwerker te Haarlem 3675 gulden JO stuivers voor zes tammelakensu, 24 dozyn servetten en 1 2 handdoeken van het fijnste
damastwerk van zijne nieuwe inventie en door hem aan de Generaliteit verkocht om geëmployeerd te worden Baen de geresolveerde vereeringe te doen aen den Heere Marcquiz Spino1a.a
24 Nov. 1611. Maerten Ruychaver 10.354 gulden 14 stuivers
voor de damasten en lijnwaden vereerd aan de vrouwe van Condé
en de Princesse van Oranje.
7 Aug. 1 6 1 3 . A a n M a y k e n d e Brieder en Isabella Persyn,
*lynwatierstersc i n d e n H a a g , elk 18 gulden voor het visiteeren
en priseeren van de damasten, waarmede vereerd is geworden
Hare Hoogheid de Keurvorstinne van de Paltz.
Inventaris 1618. Een tafellakengetouw, gangbaar zijnde, dat
is met het gereedschap daartoe dienende; nog een tafellakengetouw van dertien vierendeel breed; nog een smal servetgetouw;
nog een atravaeljegetouwa ; een scheerraam met toebehooren; al
de kammen en ariedena tot de voorzegde getouwen behoorende.
1 5 Maart 1633. Aan Willemken Sas 5 2 5 gulden voor verscheiden n speldewercx cn?zten (.
1634. »Musetantges (rnuizentantjes) s/eZdewercha.
BNog twee servetten van Fransch werke.
id.
I 646. -~‘t
Hartekransjec.
30 Mei 1654. In eene acte (Herman van Alen, Den Haag) is
sprake van handel in 2s)eldewercxkaniec op Brazilië.
8 Mei 1657. wcompareerden de tegenwoordige n!-euwe deecken
ende Hooftman van het gilde van St., Cornelis, bestaende int
weven van servet ende lindelaecken in den Haag, en verclaerde
dat Jan Gerritsz. van Woensel ende Jan Pietersz. Broek, den ouden,
beyde Linnenwevers alhier lange jaeren in voorzegd gilde zijn
geweest ende jegenwoordich als noch zyn ; de eerste 21 en de
laatste Ig jaren.a
> St. Anna Paveyservetten ; platte Lavendel<.
1668.
id.
Drie .tafellakens B koregraentjes c.
1672. apissebeddetjea.
id.
Het werk van BSittekussensa, zoowel tafellaken als servetten.
1673. Een tafellaken van B’t petercelie blomtiee.
1677. Servetten van ‘t BKattepootjec.
id.
>
platwerk ; starretjeswerk.
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1685. 14 Servetten ,papekruysa.
15 N o v . 1691. Tafellakens Bprincessewerckc ; s e r v e t t e n v a n
~‘t dubbelt Jerusalemscruysa.
1702. Handdoeken met vierkante blokjes; servetten naaikussen;
tafellaken Bstrickroosc; tafellaken met Bhet swaenshalst ; id. met
een roos met sMeuy Basius merck haar lettersc, id. met platwerk
gemerkt aswaenshalsa.
1716. Servetten en tafellaken, >wesende kattepootjesc.
Wat de nering der draperie aanbelangt, vinden we de volgende
aanteekeningen.
5 Mei 1580. Cornelis Corneliszoon Moerkercke, 26 jaar, lakenbereider te Delft, verklaart ter instantie van Jan Gerritszoon
Lakenkooper, mede te Delft, dat de laatste bij den eersten gebracht heeft drie witte Engelsche lakenen om te bereiden, te
weten : » twe castel coensen met aldusdanige merck gemerckt r) mit
geele zyde dair opghemaeckt v a n e e n e n d e dertig11 gairden ende
tselffde by hem dept. gemeten synde nyet langer bevonden als
veertich ellen ende e e n halff Delfsche maete; tander v a n tweendertich gairden gemerkt aldus ende ‘t selffde van goutdraet met
rode zyde dair opgemaeckt ende tselfde gemeten nyet langer
bevonden dan 42’/, elle Hollandsche maete; item tderde Laecken
genaemt een Lancksester van 31 gairden ende een halve, twelck
g e m e t e n s y n d e e n b e v o n d e n 41 elle Delfsche maete ende was
met dusd. merck gemerckt met blaeuwe zyde ende g o u t d r a e t
deurtrocken dair op gemaeckt.x
9 F e b r . 1 6 1 2 2). Met de namen van Pieter Gilleszoon, droogscheerder en ziju zwager Govert Pieterszoon Cnol wordt genoemd
het volgende lakenbereidersgereedschap. $Als eerst een laeckenbereydersraem om laecken a e n t e slaen, a c h t g r o o t e schaeren
met zyn loon (?) ende toebehooren, een pors over alle de papieren ende de doos om er bladen in te leggen, een vryseer dis
[tafel?] met de borden, een scheerdis met het crat, een cnooptaeffel,
met de schraeghen en de cnaepen; vier en dertich stoffcaerden,
noch ses stoff andere caerden, alle de roumouwen ende roulappen
de roupaers (pers)? een cuyp met ysere banden met een leen vyer
saft houten, de baeroe, de ysere caerden ende alle de carsay bladen <.
1) De merken konden niet worden weergegeven; ~oor belangstellenden bij mij aan te
vragen.
A. J. S. v. R.
‘) Nats. du Moulyn, Delft.
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27 Jan. 1633, Aan Jacques Henry. 395 gulden 8 stuivers
voor 36 stoelen met groen laken, zijden franjes en groote vergulde nagelen door hem gemaakt ten behoeve van de nieuwe
kamer van Hoog Mogenden.
In eene acte worden genoemd nieuwe behangsels voor
1635.
4 ledikanten, twee van Karsaai, twee van BPerpetuanc,
achttien
ellen pcrap rooden baey (meekrap-rood(?)) twee lappen, d’ eene
van rood perpetuaen en de andere Drascha: (een soort gekeperde
stof.)
27 Juli 1647. De levering wordt aangenomen van 30 el pkaff,
genaempt Hagelsteena,
ten dienste van een bruigomsbroek. We
voegen hierbij »6 sitcussens van bruyts cleeta. Beide aanteekeningen zijn onduidelijk: een broek van 30 el is haast nog maller
dan zitkussens van bruidskleed (laken?)
2 1 J u l i x655.
De Haagsche Magistraat geeft aan Jan van der
Cloot, Adriaan van Blenck vliet en Isaac van der Cloot lakendrapiers in den Haag som sonderlinge insichtenu vrijdom van
wijn- en bieraccijns tot akennelyck wederseggenr .
1653. Aan een Inventaris ontleenen we: >een swarte armosyne
tabert m e t cant g e b o r t ; een swartte poedesoy Tabert, gebort
met swartte cant ; een stuck life van scarlaken serge geboirt met
silver en goudt galoen; noch een ander stuck lief van coeleur de
Roose gebordt met sulver galon; noch een ander stuck Lief van
Colleur de Roose sattyn; een Toby rode rock gebordt met swartte
cant; noch een gefigureert Rock van sattyn, noch een witt onder
stuck lift; twee vrouwenhemden, d’ een met geel opgemaect; vier
witte schortekleeren, enz.a
IO Nov. 1657. Johan Outgerts koopman te ‘s-Gravenhage zal
leeren van Bruyno Wildelandt alaken te verwen carmosyn coleur
de feu conterfeyt, barnsteen ofte amber te maken, rouwe vlas en
hennip te fineren ende te bereydent. Deze drie leeringen worden z~etensc/zuppen
genoemd.
Nu komen we aan de borduur- en tapijtwerken.
IsgII’I592
i). Betaald aan Hendrik Jacobszoon, borduurwerker
zeven gulden voor een wapen door hem voor die van den Haag
gemaakt.
17 April 1592. Gezien de specificatie pvan t gunt de tapiten
hangende in haere E. Camere getost hebben ‘t zamen beloopende
‘) Fol. 136 Y, Tras. rek.
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1783 gulden, 16 stuivers ordonneeren de St. Gen. beta1ing.c
2 1 Dec. 1592. Aan den Griffier Cornelis Aerssens 3oÓ gulden
als vereering Dtot stofferinge van een der nieuwe cameren b y
hem in zyne huysinge d o e n maecken.<
1594/1595 ‘)- Betaald aan David van Coy, wonende te Gouda
f 8 2 . 2 0 , voor 30 kleine wapenen door hem gemaakt tegen f 3
‘t stuk en zes groote wapenen ‘t stuk f7.20, van zijdewerk, om op
zitkussens te naaien.
7 December 1613. Aan Adriaen Mauritszoon Gybons 60 gulden
boven de 24 gulden door hem ontvangen voor de huur van vier
stukken tapijt, waarmede *geaccomodeert zyn hare Cheurv. Hdrn
Paltzg: a
4 September 1615. Aan denzelfden 2 8 0 0 gulden voor het
»moeubleren ende stofferen van ‘t logement van den Heere Ambassadeur Wotton. a
Uit een boedelrekening van Herman Conincx Commies van
‘s Lands Magazijnen te Maastricht schrijven we dezen post af:
BOntvangen van Mevrouw Lauwyck, weduwe van den Overste
Roosecrans, den 1 2 A u g u s t u s 1649, de somma van f 13 X.25 t e r
zake van koop van een Pcamerbehangsel, Tapijten, soo de selve
is geprijseert geworden voor yder elle in ‘t viercant gerekent
op XXV st.a
23’ ,4pril 1691. Ordonnantie verleend ter betaling van de
assignatie van Johan van Riet, ten bedrage van zes honderd
gulden ter zake van een >Persiaens Tapijt, door hem ten dienste
van 2. M. gekocht en geleverd.
Om de verschillende naaldwerken en weefsels tot bepaalde afgeronde rubrieken te brengen zou men een studie over die beide
takken van kunstnijverheid dienen te moeten laten voorafgaan,
welke te groote plaats zou innemen. Daarom bepalen we er ons
toe om achtereenvolgens, doch chronologisch alles te geven, wat
we verder in portefeuille hebben.
1607. Volgens eene acte van dat jaar hebben twee vrouwen het
handwerk van acadenetwercka geleerd, dat bestond uit zes schortekleedjes, nog drie neusdoeken, vier befjes, een luier, een kapdoek,
een feite1 en vijf haardoeken, Baltsamen Cademet werck wel gewrocht. e
5 December 1 6 1 3 . >Aen de Gecommitteerden van Mevrouwe
‘) Fol. 170

V. Tres. rek.
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de Gravinne van Nassau 3722 gulden 16 st. daertoe dat beloopt
de declaratie voer ‘t maecken van twee dosseretten, het een van
blaeuw fluweel ende het ander van aschgraeuw satijn dewelcke
gebruyckt syn tot diensten van H. H: van de Paltz,< mits dat de
voorsz. dosseretten alhier .overgebracht zullen worden omme tot
dienste van den lande te gebruycken.c
22 A p r i l 1 6 2 2 .
BIck Pyeter Huygen van der Schye, cramer
tot Delft belove by desen aen Rogier Laurens te geven de helfte
van de winst van het fijn goudt ende silverdraet, dat ick by de
closqens ponden maecten ofte anders (uytbesondert dat ick in
canten sal comen te verwercken off doen verwercken) sal comen
te vercoopen van den meester die hem Rogier Laurens isbekent,
ende hy aan my tot mynen contentement sal openbaeren, te
weten de naem ende woonplaets van den selven meester, ende
ick sal mooghen volstaen int uytkeeren van de vsz. halve winst
aen de vsz. Rogier Laurens. ofte de rekeninge daer dan aen te
doen met ware woorden in plaetse van eede. Oock mede belove
ick aen hem Rogier Laurens tot zyne vermanninge van de vsz.
halve winste te doen behoorlicke ende deuchdelicke rekeninge.
>Ick Pieter Huygenssz. voornoemd bekenne by desen dat de
voornoemde Rogier Laurens my de openbaringe van den meester
daert vsz. fijn goudt en silverdraet oft wert getocht tot mynen
contentementen. «
Verder wordt op dien datum vermeld ucarpentier fijn goudt
ende silver draet wercker off vercooper tot Dordrecht Wynstraet
op een huys naest de Druyff.<
Zijn (Carpentier’s) naam komt voor in BDortsche
Goud- en
Zilverdraadwerken,c
in Nederl. Kunstbode van 1879, bl. 283, e.v.
door de Roever. (Zie ook den 3acn jaari.) -Ik verwijs ook naar
eene volgende reeks aanteekeningen over »Goud- enzilverbewerking. Q
Met des Heeren Roevers mededeelingen staat ook in nauw
verband eene acte van rg Juli 1624 l).
>Compareerde
Israel Plabier, Pieter Werts ende Jan Petyt, alle
meesters borduurwerkers in ‘s-Gravenhage, dewelcke op eere,
trouwe, ende vromicheyt, ten versoucke van Ritchard Daubney
mede borduurwercker alhyer verclaeren hoe dat omtrent de maent
Maert deses jaers 1624 sonder den precysen tyt onthouden te
hebben sij comparanten met de gemeene gildebroeders ontboden
waeren deur Servaes Hellings goutdraettrecker, gelogeert op de
‘) Protocollen Notaris Jacob van Strijp.
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Singel alhyer ter huyse van de weduwe Jo Coomans, alwaer sy
d e n voorsz. Hellings vindende in een camer ende onder andere
propoosten die sylieden metten anderen hadden aengaende den
Dortsen Cantilly hy requirant in desen t e g e n d e n voorsz. Hellings
seyde : nu hebt ghy in u vermogen om alle fyne draetwerckers
in de grondt te ruyneeren ende o p d e n dyck te jagen, waerop
hy voorsz. Hellings met voller stemmen dese woorden ántwoorden:
adaer geef ick nyet oma. twelck sy verclaerden waerachtig te syn.c
Op 6. Augustus 1624 compareert voor Notaris Lenart zekere
gouddraad-trekker, oud 33 jaar. Hij verklaart ter requisitie van
Generaal Nispen waarachtig te zijn, ,dat h y s y n e wercken v a n
sy;l coppel silver gemaeckt gemerckt met drye mercken t o t g o u den en zilveren draatwerck op syde gesponnen aen eenen ygelycken
des van noode hebbende deselve vercoopt tot dartich gulden het
pont Italiaens. Voorts alle soorten dunder ofte dicker d e p r y s e
naer a d v e n a n t naer oude gewoonte syne stoffe gemaeckt dienende totte borduer-werckerye geen uytgesondere, deselve te vercoopen tot vier gulden ende drye stuyversc.
4 September 1626. Op dien datum werden verkocht atwee
escharpen off sluyers ; een van oranje armosyn geborduert met
gout ;’ d’ ander van blau armosyn geborduert met gout ende silver
voor de somme van elff hondert vijff en twintich guldenc.
Jammer genoeg ontbreekt het jaartal bij eene ordonnantie van
16 Mei ten name van Claes Hendricksz. Hoochvelt, koopman van
gouden en zijden lakens te Amsterdam, met wien Zijne Hoogheid
contract had gemaakt. Voor zes kamers moest hij leveren zijden
damasten ieder groot 260 ellen; voor de eerste drie kamers tegen
3-18, en de andere drie kamers tegen 4-10, de el. Hij kon
maar voor vier kamers leveren, namelijk die tegen 3-18 te
zamen groot 780 ellen, en de vierde van 4-10 de el, groot 260
ellen. Hem werd uitbetaald 4216-10.
31 October 1626.
sop d e r e q u e s t e a van Jacques Pieterszn.,
zydenverver, disponeert de Haagsche hlagistraat, daarop gehoord
de voornaamste kaffawerkers alhier, dat hij na zijn burgerrecht
gewonnen en den eed daartoe gedaan te hebben zal mogen verven
*alle coulleuren van syden by den caffawerckers ende anderen
wordende
gebruyckt, ende dat voor den tijd van tyen jaeren
binnen welcken tyt nyemant alhyer hen mettet verven van syden
en sall mogen generen als den suppliant alleen, welverstaende
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indyen yemandt van de tegenwoordige caffawerkers ofte anderen
alhyer wonende ende die hun alrede mettet selve v e r v e n v a n
syden altemet souden mogen generen, ofte hy daarop verstaen,
dat het deselve vry sal staen daerinne te blyven continueerena.
1628.
Te Delft werd in dat jaar aangenomen een jongen om
t e leeren B’t ambachte van ‘t Caffa, alsoo dat hy op den vuytgangh sal tonnen maecken volle gront ende satyn werckenc.
15 Augustus 1632. 1) Op dezen datum verklaart Aelbrecht
Aelbrechtszoon Schoonhoven Kramer te Delft te schenken na
zijn dood aan zijn zoon Pieter Aelbrechtszoon Schoonhoven Balie
de coopere constplaten die hy sal naelaten, dienstich tot het
drucken van mans en vrouwenmutse ende anders by den vsz.
Pieter Aelbrechtszn. deur de oeffeninge zpnes geestes selffs geinventeert ende gesneden.< Ook vermaakt hij al de drukpersen
met toebehooren, met al de vormen, klein en groot die men
gebruikt met olieverf en ook al de vormen, die men gebruikt
met waterverf, zijnde mede meerendeels door den voorz. Pieter
Aelbrechtszn. zelf gesneden en gemaakt.
Geresolveerd door den Haagschen Magistraat
20 Maart 1657.
dat ieder gildebroeder van het Passementwerkersgild van nu af
zal mogen houden zeven getouwen en daartoe drie knechts, twee
jongens en zijne zoonen, zoo zij die hebben.
1658. Een halfstukje BHaerlems satyn van zwarte bloemen op
een witte gronta.
4 S e p t e m b e r 1659. Joannes Sterck, factoor van Sr. Isaac
Vlamingh Koopman te Amsterdam, verklaart ten verzoeke van
Johannes Pater, ledikantmaker in den Haag, Ddat het carmosyn
wol fluweel en damast oprecht Itteliaens is geweesta tgeen Sterck
aan Pater heeft verkocht voor en ten behoeve van Zijne Vorstelijke Genade van Oost-Friesland; hij verklaart mede, dat het
goud oprecht mMilaensa
is.
2 0 Februari 1660 wordt de passementwerkers-gildebrief (den
Haag) geamplieerd.
1661.
Aan Pieter de Bie, in zijn leven koopman en opperhoofd in Agra had Hendrik van Gent, Directeur van Guratta
(Suratta) in Oost-Indië order gegeven te Agra te laten maken
DSeeckere Alcativen en Cussenbladerena, waarop de Bie verschoten
heeft omtrent 3 en een halfduizend gulden. Op 21 Juni waren
1) Notaris Kyshouck.
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deze aalcativen en cussenbladeren herwaerts op reys ende alsoo
wegens deze als andersins seer groot peryckel syn onderworpens
wordt deswegen contract gemaakt. Alcativen zijn nader omschreven als tapijten.
Op 16 Juni 1670 wordt genoemd Nicolaes Verstraten Mr. oborduyrwerckerc te ‘s-Gravenhage.
In 1672 bracht een tafelkleecl met goud gewrocht zes gulden op.
24 November 1674 >compareerden Abraham Coster Deecken ende
Keurmeester van de confrerie van de passement ende lintwerckers te
‘sGravenhage ende Adriaen Kool ende Paulus Eygenraam, hooftmans,
ende machtigen den heer Mr. Georgh Ploos van Amstel advocaet voor
en ten besten van haerluyden gemeene confrerie beneffens ende
voor die vande andere steden ende proviritien zich te vervoegen
a e n d e Ho.Mog. Heeren S t a t e n Gnael alsmede a e n s y n hoocht
den Heere Prince van Orangien ende te remonstreeren de groote
interessen ende schade die tot bederff van de gemeynte geleden
wert, door ‘t ongeoorlooft ende v e r b o o d e n p a s s e m e n t ende lintwercken met de gepractiseerde Instrumentmolens, dewelcke bevonden werdeq alsnu weder door eenige baetzoeckende tegen twelvaert van dezen Staedt in ‘t gebrui-ck gestelt te sijn waerdoor
veele duysende huysgesinnen ten brootwinninge teenemael onttrocken wert, contrarie de vorige verleende placcaten ende ordonn a n tie n t ot weering van dien verleent en uyt trachte v a n d e
welcke d e g e s e y d e inbreuck voor desen geweert is geworden,
dienvolgens aen de autoriteiten de mainctienne ende tvernieuwen
der placcaten enz. en tweeren d e r s n o o d e ende schadelicke verbooden wercken te versoucken, opdat alsoo geen last der Godtshuysen door tvervallen van het hantwerck mach 0pcoomen.a.
2 8 November 1684.
Benjamin Pascal, ageresigneerde o m d e
religie uyt Frankrijcka krijgt toestemming van den Haagschen
Magistraat om op eigen kosten te mogen stellen Deen instrument
ofte molen, omme daermede (soo hy seyt) te friseren alderhande
%toffen daer toe bequaem tot dienst ende gerieff van alle koopluyden ende a n d e r e n , die hem sullen willen employeren met de
selve te accorderen op soodanigen loon ofte prys als nae redelyckheyt sal konnen bedingen<. l)
In een request aan den Haagschen
18 S e p t e m b e r 1685. I)
1) Reg. v. Appointementen.
2) Als voren.
1913
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Magistraat zegt Petronella van Eek, weduwe van Sagier van Slijpe,
wel genegen te zijn in den Haag op te richten pende te fabriceren
d e Coopmanschappen in de Haerlems manufacturen<, mits zij
en hare kinderen hun leven lang genieten zullen eenige vrijdommen, ter zake de groote kosten te maken.
Zij ontvan.gt vrijdom van het burgerrecht voor haar en hare
kinderen, hare zonen zullen vrij zijn van schutterlijke plichten
en vrijdom van accijns, wijn en bier hebben.
zg S e p t e m b e r ;686. Twee personen komen overeen, dat de
een den ander zal leeren verven allerhande zijden stoffen van
allerlei kleuren oende dat soo wel op de Oostindische als Hollantsche manieren; item mede het root scharrlaecken ende voorts
oock alderley wollen c.
I 5 December 1687. Burgemeesteren van ‘s-Gravenhage hebben
op het sinstantelyck aenhouden van Joncker Jacob van den Ende,
edelman ende gereformeert, C a p t . t e n dienste deser lande, h e m
geauthoriseerd om, indien hij zich daartoe bekwaam acht, evenals
andere burgers, te mogen oprichten een odruckerye v a n Cattoenen, satynen, zyden, laeckenen, leeren ende andere manufacturen,
alsmede het maecken van het frans marmorpapiera.
27 November 1688. De Magistraat van den Haag resolveert
atot aenqueeckinghe ende v o o r t s e t t i n g h e v a n d e n e r i n g h e n e n
manufacturen alhierc aan Cornelis van Willigen en Adriaen van
Nimwegen sfransse stoffewerckers die sich van Delft metterwoon
alhier souden komen ter nedersetten ende de voorn. stoffen
maecken a, met het aanvangen daarvan 3000 gulden te leenen,
zonder daarvan intrest te betalen. Bovendien andere vrijdommen.
In 1688 wordt genoemd afrans silver schammereersel off agrementa.
I September 1705. l) Een tapijtwerker neemt aan de kussens
(model als dat van Burgemeester v. Assendelft) te leveren met
laken bekleed voor 36 gulden tot volkomen genoegen.
19 April 1713 werd in den Haag in den Nieuwen Doelen
verkocht voor f 3866.30 aan behangsels en andere goederen,

‘) In een Compt. Alm. m. sant. V, Burgem. (Gem. Archief, Den Haag).
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Prenten.

Mr. C. Vosmaer gaf in :857 in de ,,Kunstkronijk” en wederom
in zijn in 1882 te Leiden verschenen boek ,,Over Kunst” (zie
aldaar bl. 62-64), een gekalkeerden omtrek eener in het beroemde
egmonder Evangelieboek voorkomende teekening , voorstellende
Graaf Dirk 11 en zijne gemalin Hildegardis, de voorbede van S.
Adelbertus bij God den Vader vragende.
Reeds 65 of 70 jaren geleden heb ik voor de verzameling van
mijn vader eene copie geteekend van eene gekleurde gravure
van genoemde voorstelling door C. Lötter, geheel in denzelfden
trant als de afbeeldingen voorkomende in h:t 2e. deel 1”. s t u k
van mr. H. van Wijn’s ,,Huiszittend Leven”, waarvan het 2e. stuk,
waarin de verhandeling over het Evangelieboek zou vervolgd
worden, nimmer is verschenen.
Ik vermoed, dat de gravure aan mijn vader is bezorgd door
mr. J. T. Bode1 Neijenhuis te Leiden.
In het Stedelijk Museum te Alkmaar wordt bewaard een groote
bundel
steendrukplaten, voorstellende 4 glasschilderingen, een
deurfronton en inschriften op het hout, gevonden in het in 1857
gesloopte grootste gebouw van het z. g. Koning-Wiliemshuis.
De steengravure is vervaardigd naar eene zeer onbeholpen afteekening, in 1822 door J. C. baron du Tour aan professor
Reuvens te Leiden gezonden. Het grootste inschrift, door mij
medegedeeld in den elfden jaargang, blz. 7 van ,,De Navorscher”,
is door du Tour niet begrepen en onverstaanbaar weergegeven.
‘t Is te denken, dat Reuvens het zeer gebrekkige van de prent
heeft ingezien en het daarom niet tot de uitgave ervan heeft
laten komen.
C. W. B.
~--~-.~
TAAL- EN LETTERKLNDE.
~.
Nav. LXII, 474.
,,Van het Raadhuis naar de kerk gereden, enz.”
Bovenstaand gedicht is >Op reis« een der Daguerreotypen van
Van der Hoop Juniorszoon.
M. C. P.

,

MEMORANDA.

Het scheepsmodel van den Duitschen .Keizer op E.N.T.O.S,
Onder de prenten, in het Museum Boymans te Rotterdam aanwezig, bevindt zich een oorspronkelijke teekening van W. van der
Velde, door den Heer Haverkorn van Rijsewijck aldus beschreven :
“294 LXXII. Een schip, spiegel en stuurboord, 21/g dek (-sbatterijen.) Boven den spiegel het wapen van Amsterdam. In den .
spiegel een leeg wapenschild, gedekt door een kroon, omgeven
door een ordeteeken, een paard en een eenhoorn als tenanten. Achterzijde gegomd. Doortrek gedeeltelijk opgehaald. Hoogte 0.385.
Breedte O . 5 I . Watermerk als No. 263. (Fransche Lelie en LR).a.
Hoewel de tenanten van het model verdwenen zijn - de plaats
daarvoor is ledig - maar overigens in elk opzicht de overeenkomst in het oog loopend is, hebben wij hier vermoedelijk met
het schip zelf te doen. Hoe heette dit?
(Vgl. Eigen Haard, 6 Sept. 1913, blz. 568 en 570; de veronderstelling, op blz. 570 links bovenaan, dat het de »Hollandiaa
zoude zijn, vervalt vanzelf.)
B e s t a a t e r s o m s e e n i g v e r b a n d t u s s c h e n h e t model en Graaf
Johan .Maurits van Nassau (ade Braziliaan&)? Het sc&$ kan zijn
naam niet gedragen hebben, want hij heeft nooit de kousebandorde bezeten.
Tijdens den bouw, echter, was hij Nederlandsch generaal der
ruiterij en 20 Dec. 1679 overleed hij kinderloos te Kleef als Stadhouder van den Keurvorst van Brandenburg. Daar is nog het
Minerva-beeld aanwezig, dat hij van de stad Amsterdam ten geschenke kreeg.
F. E. M.
O . , 15 S e p t . 1913.
Nav. LXII, 430, 482.
Een klokkenspel voor Danzig te Hoorn gegoten.
Men gelieve voor het + teeken te lezen het kruisteeken, dat
in de muziek gebruikelijk is en dit te doen vervallen bij n0 2 H.-.
De volgende opmerkingen mogen nog een plaats vinden.
Die klokken-afkeuring heeft een dieperen grondslag, n.1. h e t
in gebruiknemen van de getemperde toonladder met te hooge
tertsen en te lage quinten. Overeenkomstig het gebruik bij de
ongetemperde toonladder, die in 1739 reeds gaandeweg verdrongen
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werd door de getemperde, worden in de acte de halve tonen
tusschen C en D, D en .E, F en G en G en A beschouwd als
verhoogingen, wat aangegeven wordt door een muziek-kruisteeken.
Het Danziger spel bestond uit 35 bellen, genummerd en’benoemd
v a n nu 3 5 : C, bas, 1) tot n” I : C, discant, aangeduid volgens
het in gebruik zijnde Duitsche stelsel, dat onze bes noemt 6, en
onze b noemt k. - In de acte is verwaarloosd het verschil in octaaf,
klein octaaf een-, twee- en drie gestreept aan-te-geven, hoewel de
verwarring
voorkomt. [ 0 nt le e n d aan nadere mededeeling van
nummering den Heer Enschede.]
D
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Geslacht Burghgraef.
DOOR
L. P. DE BOER.
x (Voortztdzg

van Nav. LXII, 489.)

8. Albert Hendrik Burghgraef, geb. 6 Maart 1842
(volgt onder Aa VIb).
g. Johanna Cath. Burghgraef, geb. 7 Oct. 1846. Ongeh. overl.
t e Velp, M e i 1913.
10. Hermana Maria Burghgraef, geb. 2 2 Jan. 1849, geh. met
Albert Berghuys, Wedr. van M. G. Jansen van Gelder. Jaren
lang was hij Gemeente-Ontvanger te Kampen. Hij stierf
kinderloos te Velp, 4 Mei rgog, op villa Préanja, waar zijne
weduwe nu nog woont.
AaVIa. J a n Herman B u r g h g r a e f , g e b . t e F r a n e k e r ,
rg Feb. 1836, vertrok als 2.1~ Luitenant der Inf. naar West-Indië,
2g Nov. 1858, lste Luit. 3 April 1860, Landdrost van het district
Coronië, Mei 1863, Kapitein 311” kl. 1868, 2de kl. 1872.
Den 19 n Maart 1869 naar Nederland teruggekeerd, vertrok hij
4 Juli 1873 naar Oost-Indië en keerde vandaar terug 26 Jan. 1878.
Kapitein IQ~ kl. bij het Nederlandsche Leger te lande 17 Apr.
‘) M e t w e g l a t i n g v a n d e c i s , e n b i s b a s .

Wdb., a r t . V a n Blanckenburg.)

(Vgl. over dit onderdeeel

N. Ned. Biogr.

.
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Onder1878.
Op zijn verzoek gepensioneerd 31 Jan. 1879.
scheidingsteeken voor langd. dienst 6 Dec. 1873. Eereteeken voor
belangr. krijgsbedr. in Atjeh 1873-76. Hij overleed 7 Febr. 1893.
Hij was gehuwd in 1 8 7 7 m e t M a r g a r e t h a C o r n . v a n
C o e v e r d e n , uit Wageningen, die overleed 25 Nov. 1891.
Kinderen :
n. Elisabeth Maria Burghgraef, geb. I I Sept. 1878, verloofd met
J. Zelvelder, Isten Luitenant der Inf.
b. Maria Hermana, geb. 15 Maart 1880, geh. te Leiden, ZO Dec.
1912 met Dr.. . . . de Flines, wedr. met twee kinderen.
Aa VIb. A l b e r t H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . 6 M a a r t
1842, was in de O.-Indische vaart en overleed te Ambarrawa,
O . - I . I F e b r . 1 8 8 2 . H i j w a s g e h . m e t Albertje B i j l s m a ,
die hertrouwd met B. Velsma, thans te Zwolle woont.
Hij liet na een zoon: (volgt).
AabVII. F r a n s H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . 2 8 J a n . 1 8 7 6 ,
geh. 15 M e i rgo6 m e t Jansje Z i j l s t r a , g e b . 1 6 J a n . 1 8 8 6 .
Zij wonen thans te Zwolle.
Kinderen :
I . Albertina Hendrika Burghgraef, geb. Ig Juli 1907.
(AabVIII) 2 . E g b e r t B u r g h g r a e f , g e b . 2 F e b . Igog.
AVb. G o s s e B u r g h g r a e f , g e b . t e W i t m a r s u m IO M e i
1809, eigenerfde op Doniaweer, notabele van Wons e n Wonseradeel.
Hij huwde met Aagje Broers Abbema en stierf hoogbejaard te Wons, Mei 1899.
Kinderen :
I.’ Lysbeth, geb; 2 Dec., huwde met Lolle Freeriks Weerstra,
op Doniaweer (mijne grootouders L. P. de Boer) twee zoons
en twee dochters.
(AbVIa) 2 . F r a n s B u r g h g r a e f ,
eigenerfde op Marswal,
woont te Makkum. Geh. met Trijntje Taeker de Jong.
Kinderen :
a. Taeke Burghgraef (stierf klein).
b. Aagje Burghgraef, erfgename op de Marswal, geh. met
Pier Douwes Reitsma, twee kinderen.
3 . B r o e r B u r g h g r a e f , (volgt o&er A6 Y/6).
4. Maria, geb. . . . geh. met Lieuwe Wesselius, had eene dochter,
die huwde en kinderloos overleed 1910.
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5. Foekje; geb. . . . geh. met Dedde Taekes de Jong (broeder
van Trijntje, voornoemd onder 2).
6. Jacob Burghgraef, stierf ongeh., 19 jaar oud.
7. Eleonora, geb. . . . . geh. met Freerik Johans Weerstra, op
,Doniaweer, broeders zoon van Lolle, voornoemd onder I).
Hij overleed in 1913, twee zoons en twee dochters en kleinkinderen.
8. Hitje, genoemd naar Hitje Abbema, de eenige zuster en
mede-erfgename harer moeder. Zij woont ongeh. met hare
zuster, Eleonora, op Doniaweer.
9, Wobbeltje, geb. . . . . geh. met Frans Dirks Reinsma. Beide
stierven jong op Sotterhem, twee zoons en eene dochter.
AbVM. B r o e r B u r g h g r a e f , g e b . . . . g e h . 1st~ m e t P l e u n t j e
U l b e s Tymstra.
(Abb VIIa) I. E e n z o o n G o s s e B u r g h g r a e f , g e h u w d , h e e f t
v o l w a s s e n e n g e h u w d e z o o n s e n d o c h t e r s . G e h . zde m e t
Jantje Piers de Boer.
Kinderen :
2. Jeltje, geb. . . . geh.
3. Pier Burghgraef, gehuwd, kinderloos.
4. Frans Burghgr.aef, (volgt onder Abb Y/lb).
5. Wytse Burghgraef, gehuwd.
6. Reinder Burghgraef, stierf kort na zijn huwelijk.
.
7. Aage Burghgraef.
F r a n s Burghgraef, geb. . . , geh.
Abb VIM.
N e e l t j e Douwes E!gersma ( o v e r l . )
Kinderen :
(AbbbVIII) a. B r o e r B u r g h g r a e f .
b. Douwe B .
c. Jacob B.
G e h . 2de m e t J e l t j e A n k e s J b m a , e e n e d o c h t e r :
d. Sytske B.

IS!~

met

IV B. Willem Burghgraef, geb. te Wedde, omstr. 1768,
was geh. met Alegonda van Swinderen.
.Kinderen :
I . Edzardina Cath?, ged. in de Bourtange, 2 1 A u g . 1791,

*
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François Hendrik Burghgraef, ged. te Pekel-Aa, g Juli
1795 (ZJO@ onder R Va).
3 . R u d o l f H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e d . i n d e B o u r t a n g e , 17
Dec. 1797 (volgt onder B Yb).
4. Albert Burghgraef, geb. . . . . ., werd burgemeester van
de Peize; stierf ongehuwd.
5. Wicher Onco Burghgraef, geb . . . . . . (VOL& ona’er B Yc).
6. Aletta.
7. K o o s .
8. Gesina. Van deze drie is mij verder niets bekend.
g . W i l l e m J a n B u r g h g r a e f , g e b . i n d e P e i z e , 7 J u l i 1810
(volgt on&r R vay
B V a . Francois H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . t e P e k e l - A a
g Juli 1795: Adjudant bij den staf der Artillerie te Appingedam,
20 Jan. 1814 ; onder off. bij het 2dr bat. Landmilitia 17 Mei 18 14;
2de
Luit. bij het 3,‘” bat. 3 Dec. 18 14. Hij was met zijn oom
Ricardus Burghgraef in het blocade corps van Delfzijl in 1814.
1st~ Luit. bij de 3.1” bat. Nation. militia, 2 2 Juni 1817. 21~ Kap.
en Plaatselijk Artillerie Kommandant te Koevorden, 5 Jan. 1830;
idem te Groningen en Delfzijl, g Juli 1836. Hij was gehuwd te
Amsterdam met rne&Jfl~. . . . . de Vries, uit West-Indië en werd
met haar Roomsch Cath. Den 2 2 April 1837 overleed hij te
Groningen.
Kinderen :
(Ba VI). I. Karel Burghgraef, geb.. . . .; On-Roomsch; van
de familie verstooten ; daarop verdwenen.
2.
Antoinette Burghgraef, stierf ongehuwd.
3. Charlotte Burghgraef, huwde met haar vollen neef, Alexander
Hendrik Frederik Willem Burghgraef, die met haar Roomsch
Cath. werd. Beiden stierven kinderloos in 18 17 (zie ook onder
Bd Via).
B V b . R u d o l f H e n d r i k B u r g h g r a e f , g e b . i n d e Bourtange, ged. 17 Dec. 1797. Gemeente-ontvanger te Wildervank.
Gehuwd met Trijntje Poll.
* Kinderen :
(Bb V I ) . I. Willem Burghgraef, geb.. . . . . omgekomen in
Transvaal.
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Aletta Burghgraef, geb.. . . ., geh. met Ds. Gruno van Aldershof, te Groningen; woont als diens weduwe nog aldaar. Kinderen.
3 . Diena.
4. Bina (volle namen onbekend; wonen bij hare bovengenoemde
zuster te Groningen).
2.

B Vc. Wicher Onco Burghgraef, geb. . . . . . huwt met
Aeltje Beuling, woonde aleer te Borger.
Kinderen :
I . Willem Burghgraef, woont thans te Vlagtwedde.
2. G e r a r d B u r g h g r a e f .
3. François Burghgraef, woont te Weerdingermond. Geh u w d ; h a d 21 kinderen.
4. Albert Hendrik Burghgraef, geb. te Norg, 30 Oct.
1836 (volgt onder Rc Vld).
5. Arent Burghgraef, overleden in’ Noord-Amerika.
6. Wicher Burghgraef, ongrh. overl. te Borger.
7. Altina Burghgraef, geb. . . . . geh. met Egbert Greving. Overl.
in de Groeve bij Zuid-Laren, nalatende .vier kinderen: Wicher,
Aaltje, Geert en Albert Greving.
g. Alegonda Burghgraef, ongeh. thans te Zuid-laren.
B c Vid. A l b e r t H e n d r i k B u r g h g r a e f , M . D . g e b . t e
Norg, 30 Oct. 1836. Geneesheer te Norg, later te Spijlc (Gron.)
Geh. met J an tj e Bezu , overl. te Spijk, I I Nov. 1895.
Kinderen :
(BcdVIIn) I . W i c h e r O n c o B u r g h g r a e f , g e b . t e N o r g ,
15 Maart 1866.
Ongeh. werkzaam aan het kantongerecht
te Groningen.
2 . Aaltina Aletta, Allgonda, geb. te Norg, 20 Juli 1867, ongeh.
Thans Directrice van het Ziekenhuis te Gorkum.
3. Aleida Geertruda,. geb. te Norg 18 Oct. 1868, ongeh. Thans
Directrice van het Gemeente-Ziekenhuis te Kampen.
4. Alberta Hendrika, geb. te Spijk, 7 Febr. 1872, ongeh. Thans
verpleegster in de kliniek van het Roode Kruis, den Haag.
5. Gerard Jan Bernard Burghgraef, geb. te Spijk, 17
Juni 1878 (volgt o&er Bed VIIb].
6. Wilhelmina Janetta Francoise, geb. te Spijk, stierf 11/~ jaar oud.
(BcdVIIc) 7 . B e r n a r d Arent B u r g h g r a e f , g e b . t e S p i j k ,
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Oct. 1886, nog ongeh. Thans onderwijzer te Zuid-Barge.
(Twee Gerards stierven jong tusschen 1872 en ‘78).
BcdVIIb. Gerard Jan Bernard Burghgraef,
geb.
te
Spijk, 17 Juni 1878.
Oud-Admin. der milit. verpl.-inrichting te
Geertruydenberg.
Thans ambtenaar van het Dept. van Oorlog
te ‘s-Gravenhage. Geh. met Elisabeth Kruyer.
Kind :
I
.
Aaltina Aleida Alberta Burghgraef, geb. te Assen, 8 Apr. 1906.
I

BVd. Willem Jan Burghgraef,
geb.
te Peize, 7 Juli
1813.
Den 16 Aug.
1828 trad hij als kannonier 2de klasse in
milit. dienst bij de ISte comp. 6de bat. Artillerie te Bergen-opZoom. Jaarlijks klom hij op, tot hij den 18Jen Nov. 1832 tot
2de Luit. werd aangesteld; ISte Luit. werd hij 19 Maart 1843.
Hij nam deel aan den Burgerkrijg
tusschen Noord- en Zuid
Nederland en was van 1830 tot 1832 in de vesting Bergen-opDen 28 Maart 1832 verwierf hij het
Zoom, in 1834 in Breda.
Metalen Kruis, den 6 Dec. 1847 het teeken voor langdurigen
dienst als Nederl. Officier.
Hij overleed aan de cholera te Groningen, den 19 Oct. 1854.
Willem Jan Burghgraef, was gehuwd te Maastricht omstreeks
1842 met Alexandrina
Hendrika Frank; overleden te
_ Utrecht, 26 Dec. 1901.
Kinderen :
(Bd Vla). I. Alexander
Hendrik
Frederik
Willem
Burghgraef, geb.. . . huwde met zijn volle nicht, Charlotte
Burghgraef en werd met haar Roomsch Cath. Beide stierven
kinderloos in 187 I Izie ook onder Ba VI 3).
2. Emil Frederik Rudolf Arnold Burghgraef, geb.den
Helder, I I Maart 1 8 5 0 (volgt onder Bd Ylb).
3. Albert Willem Burghgraef, geb.. . . ., stierf ongeh. te
Maastricht, 187 I .
4, Emilie Alegonda, geb. te Groningen, 4 Oct. 1853, geh. met
Edward Victor Nierstrasz, Ontvanger der Registratie en DoKinderen :
meinen te Utrecht, sinds 191 I te Leeuwarden.
a. Aleida N. geb. 6 Aug. 1878, gehuwd met haren neef . . . . .
Nierstrasz, wonen te Utrecht ; ’ kinderloos.
6. Victor Emil N., geb. 2
2
Oct. 1880; geneesheer te Amsterdam ; ongehuwd.
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c. Emil Frederik N., geb ,22 Febr. 1883, geh. te Samarang, O.Indië, 28 Juli rgog met Maria Priester. Thans President van
den Landraad te Sitsebondo, Java.
Bd VIb. E m i l ‘ F r e d e r i k R u d o l f A r n o l d B u r g h g r a e f ,
geb. den Helder, op I I Maart 1850 ; vertrok naar Oost-Indië in
1868 en was aldaar langen, tijd werkzaam als opzichter 1st~ klas
bij de mijnwerken.
Hij huwde te Pangkal-Pinang op Banka, 18 Sept. 1886 met
L o u i s e C o r n e l i a G u d e , g e b . 2 3 F e b r . 1869. H e t g e z i n
woont thans te Weltevreden.
Kinderen
:
.
I . Louise Cornelia, geboren te Pangkal-Pinang, Banka, IO A u g .
1887, gehuwd te Batavia, 2 6 J u l i 1905 m e t A d o l f D a v i d
Vischer, Controleur bij hij het Binnenlandsch Bestuur. Twee
kinderen.
2. Wilhelmina Frederika, geb. te Pangkal-Pinang, 22 Nov. 1888,
nog ongehuwd.
3, Alegonda Alexandrina, geb. te Pangkal-Pinang, 28 Juni 1890,
nog ongehuwd.
(Bdb V I I ) . 4 . W i l l e m J a n B u r g h g r a e f , g e b . t e Soenga-Slau,
Banka, 12 Aug. 1892, nog ongehuwd.
Na rgro eind-examen der H. B. S. afgelegd te hebben, in
191 I werkzaam bij het Dep’. van Gouverneur Bedrijven te
Batavia. In rgr2 aangesteld tot 2 de Commies bij den Gouvern.
Post- en Telegraafdienst aldaar.
I V C . J a n W i l l e m B u r g h g r a e f , g e b . , . . ,, g i n g o p uitnoodiging van zijn oom (moeders broeder) Willem Jacob Cranssen
(zie Bijlage 111, Cranssen, 111) naar Oost-Indië in 1797 en kwam
in Jan. 1798 te Makassar aan, waar hij minstens tot 1803 gevestigd bleef. In 1808 volgde hij zijn oom, bovengenoemd, op als
Gouverneur van Ambon. Hij woonde in 18 rg te Batavia en stierf
aldaar, I I Dec. 1822.
Zijn huwelijk te Makassar staat aldus aangeteekend: geh. 28 Jan.
Jan Willem Burghgraef, van Bourtange. in Groningen, ,
1798.
sous-Luit. v. d. ter ree liggenden Kotter >de Patriota met:
Johanna Josina de Grave, van Makassar.
Deze stierf als zijne wedd. te Batavia,,rT
Sept. 1835. Kinderen.

540

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

I.

Elisabeth Catharina Burghgraef, geb. te M. 28 Jan. en ged.
aldaar 3 Eebr. 1799, get. Willem Jacob Cranssen, Josina Elisabeth VollLaert?), wed-. de Grave.
2. Wilhelmina Jacoba Burghgraef, geb. te M. 3 Maart, ged. aldaar
5 Maart 1 8 0 0 . Zij huwde ten 1st” Willem Leonard Cranssen
(zoon van haars vaders oom Willem Jacob Cranssen en Maria
Eleonora Hartman) geb. te Batavia, I I April 1794, secretaris
der Schepenbank aldaar, overl. 1 2 April 1827 ; als zijne
weduwe woonde zij in 1836 te Amsterdam.
Zij hertrouwde met Frederik van Gagern, wiens grafsteen
thans op het kerkhof te Wassenaar ligt en het volgende opschrift draagt:
Friedrich, Freiherr von Gagern, Geheimrath und Kammerherr, geb. 18 Aug. 1808 in Weilburg, gest. 2 Jan. 1877, Huis
Bde Pauwc, beim Haag.
Als weduwe woonde zij later in den Haag aan Plein 17, en
daarna Alexanderstraat No. 4, (waar nu ritmeester van Kinschot woont) en overleed aldaar 27 Aug. 1882. Het tweede
huwelijk was kinderloos.
Uit haar eerste huwelijk drie zoons (zie Bijlage 111, Cranssen,
onder V.)
3. Alegonda Wilkolina Burghgraef, ged. te Makassar, 13 Sept.
1801 (mogelijk is het deze die verkeerdelijk gespeld A. M.
Burghgraef, voorkomt in eene advertentie. Deze woonde als
zuster van 2 te Amsterdam 1836 en was gehuwd met den
heer . . . . de Nijs).
4. Hendrika Francina Alida Burghgraef, ged. te Makassar, 3 0
Jan. 1803.
5. Anna Petronella Burghgraef, geb. , . . geh. met den heer.. . .
van Starkenburg Jutting. Zij overleed in 0. Ind. in den nazomer van 1835.
IVD. Wilko Jacob Burghgraef, ged. in de Bourtange,
8 Oct. 1786, vergezelde zijn vader naar Gaast in Friesland, 14
Mei 1810. Hij had jaren lang eene bierbrouwerij te Sneek, gehuwd met.. . .
Kinderen :
I . P i e t e r B u r g h g r a e f , g e b . 1 8 3 4 (voZgt o n d e r D Va).
2. Frans Hendrik Burghgraef, geb.... stierf ongehuwd
als jong man.
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3. Jelmer Burghgraef, geb.. . . Hij was een zee-kapitein
en is met zijn schip vergaan bij Kaap de Goede Hoop.
4. Leendert Burghgraef, geb... . stuurman; had later
eene betrekking aan de Oranje Sluizen en overleed te Schellingwoude bij Amsterdam.
5. Catharina Burghgraef, geb. . . . overleden in 1896 in het Gasthuis te Bolsward.
6. Alida Burghgraef, geb.. . . geh. met Jan Schrijfsma, in gouden zilverwerken, te Sneek.
DVa. P i e t e r B u r g h g r a e f , g e b . 1 8 3 4 , l a n d b o u w e r b i j
Sneek(?) geh. met Symen tj e Grasman uit Heeg. Zij vertrokken in 1890 naar Weespercarspel bij Weesp, waar hij overleed in r8gg en zijne vrouw in rgo6.
Kinderen :
(DaVIa) I . W i l k o J a c o b B u r g h g r a e f , g e b . t e S n e e k , ‘ g e h .
met H. . . . Zijlstra. Kinderen nagelaten.
2. Symon Burghgraef, geb.. . . geh. twee malen. ISte huw.
kinderl.
Uit het ade huwl. kinderen, woont thans met zijn
gezin te Duisburg, Duitschland.
3. Frans Hendrik Burghgraef, geb.... geh. twee malen.
Uit het IS’~ huwl. drie kinderen, 2+e huwl. kinderloos; woont
thans met zijn gezin te Mülheim a. d. Rhur, Duitschland.
4. Jan Burghgraef, geb.. . . geh.. ,. vijf kinderen.
5. Anna Burghgraef, geb.. . . twee malen geh., ISte met Pieter
Groeneveld ; vijf kinderen.
De oudste zoon heet:
n. Pieter Burghgraef, (sic!), geh. met Hillegonda Frieling
Schortinghuis, geb. te Zaandam 1 8 1 5 . W o n e n t h a n s t e
Weltevreden, Java ; 2de met Minne Boelens, weduwnaar
::
haars zusters, die volgt. Zij hebben één kind.
6, Reenscke Burghgraef, geb.. . , geh. met Minne Boelens. Zij
stierf jong, nalatende vijf kinderen.
(Wordt voovtgezei.)

Nav. LXI, ,486, LXII, 65.
Geslacht

Mouthaan.

1. Nicolaas Mouthaan geb. Amsterdam 1768, + Amst. 1845,
geh. m. Esther Freiture, geb. 1768 te? -t te?
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Johannes.
Isaac.
Anna ongeh.??
Maria, geh. m. Willem Claassen in 1840, geb. te ? t te ?
11. Johannes Mouthaan,
geb. 1791 te? geh. m. Wilhelmina
Knottenhelt, geb. te?
1.
Nicolaas
Isaac, geb. 1 8 2 2 te ? geh. m. Margaretha
Maria
Amelia Krawinkel,
geb. te? 1827, t den Haag 1897. Hiervan
nog nakomelingen in Amst. in leven.
2
.
Elisabeth, geb. te? 1830, geh. m. Willem van Tijen. Uit
dit huwelijk A. W. M. v. Tijen, geh. m. G. A. Michelsen.
11. Isaac Mouthaan,
makelaar
in huizen te Amst., geb. 1792,
-j- 1863, geh. m. Geertrui Briët, geb. 1797, t?, later geh. met
Jacoba Marsman,
geb. 1760, t Amst. 1875.
Uit het eerste huwelijk:
I . Nicolaas.
2. Paulus Johannes.
111. Nicolaas
Mouthaan,
geb. Amst. 1821, 26 Aug., t Utrecht
14 Dec. 1880, geh. m. Petronella Jacoba Roothaar,
te Uithoorn,
-j- Amst.? kinderloos;
toen geh. m. Johanna Gerardina Mosselmans,
geb. te Zierikzee 6 Sept. 1828, t Driebergen 14 Maart Igor.
1. Isaac Mouthaan,
geb. te Uithoorn 1856, 25 April, 7 Bergeik
1898, geh. m. Helena Antoinette Krol te Zaamslag
1882, geb.
18 Nov. 1860, uit dit huwelijk:
Johanna Gerardina,
geb. te Egmond aan Zee 13 Juni 18k3.
2
.
Suzanna Johanna Mouthaan,
geb. tz Uithoorn 21 Sept.
1857, geh. m. Engelbertus Marinus van IJsendijk, geb. 6 Febr.
1852 te Hoevelaken,
N. H. pred. te Kapelle bij Goes, dit huwelijk
werd in 1878 gesloten,
hieruit zijn geboren :
a. Joh. Gerardina,
geb. 1879, 23 Juli te Kattendijke (Zeeland
Z.-Beveland).
b. Johanna Petronella,
geb. 12 Januari 1888, te Kattendijke.
c. Arent, geb. 12 Jan. 1883 te Hooge Zwaluwe.
3. Jacoba Mouthaan,
geb. te Uithoorn 2
0
Febr. 1859, geh. m.
Johannes Christiaan de Haart, geb. 2
0
Aug. 1849, Utrecht.Dit
huwelijk is kinderloos.
IIIB. Paulus Johannes Mouthaan,
geb. Amst. 1824, 1
2
Sept.
t te Delft, geh. m. Gesiena Brave, geb. te ?, t te Delft.
1. Isaac Paul, geb. te Woerden,
-+ te Kralingen 1857.
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2, Joh, Elisabeth, geb. 1856 te? geh. m. .P. A. Post Uitermeer.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen.
3. Isaac Jacobus geb. 185 I te? geh. m. Suzette Henriette van
Gelder, geb. te Sala 1854.
n. Mr. Suzette Pauline Wilhelmina, geb. te Delft 18s~.
b. Jacques Fredr. Civ. Ingenieur, geb. 1887.
c. Pauline Joh. Gesiene, geb. 1892.
4, Lambertha Geertruida, geb. 21 April 1860 te ‘s-Gravenhage
geh. m. E. L. Kruseman, dit huwelijk door echtsch. ontbonden.
Uit dit huwelijk:
Eieonora Gesiena Johanna, geb. ?
5. Wilhelmina Maria Elisabeth, geb. den Haag 1863, ongeh.
6. Jacoba Nicoline, geb. 27 Maart 1866, f 16 Maart 1868.

M EVR.

VAN

YSENDIJK-M OUTHAAN.

In >Europaa verscheen jaren geleden een schets van den -Heer
P. Duys, getiteld: Het Turksche Huis te Neede. Daarin worden
de lotgevallen beschreven van Frederik, graaf van den Berg, neef
van Baron van IJselmonde te ‘s-Gravenhage. Kan iemand mij
wellicht nadere genealogische bijzonderheden mededeelen betreffende dezen van den Berg; o.a. ouders, eventueele echtgenoote
enz., hij leefde omstreeks 1650 e n b e w o o n d e & 1690 h e t h u i s ,
(Havezaath) Ten Lampe te Neede ?
Met nadere bijzonderheden betreffende deze Havezathe zou .
men mij zeer verplichten; eveneens waar nadere onderzoekingen zijn
in te stellen betreffende het leenregister van Neede, (heerlijkheid
v. B.
Borculo.)
O N D E R D E STUDEERLAMPGeslacht de Koff
(ISe e n lg” eeuw),
in vier tafels, door E. Rosenbaum.
Zeist, L. Steenbergen, 1913. - Prijs f I.De heer E. Rosenbaum te Utrecht heeft het licht doen zien:
een stamboom van de Utrechtsche familie De Koff (eertijds
le Cauf en le Cof).
Het betreft hier geenszins personen, die in staat of maatschappij
hooge plaatsen hebben bekleed. Daarmede is echter zulk een
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uitgave nog niet per se veroordeeld; van elk geslacht, hoog of
laag, kan de genealogie, uit oudheidkundig, medisch, economisch
en psychologisch oogpunt belangrijk zijn. Maar dan moet het
een meer uitgezuerkte stamboom zijn.
Jammer dat in het voorwoord de bron of bronnen niet vermeld zijn, waaruit geput is.
Overigens wordt ons hier een nauwkeurig werk geboden (geen
verfraaiïng en verheimelijking, zooals in deze materie vaak voorkomt), dat in zooverre den samensteller tot eer strekt.
Neerland’s

Onafhankelijkheid
Hersteld.
Dr. J. R. Callenbach.
Nijkerk. - G. F. Callenbach.
Het is niet gemakkelijk in de rij der talrijke aonafhankelijkheidswerkenc nog iets bijzonders te geven, toch is dit Dr. Callenbach gelukt, met zijn prachtwerk, waarin (in 320 pagina’s) de
vrijwordingsgeschiedenis van Nederland weer van een anderen kant
bekeken wordt, en waar platen in zijn gereproduceerd, die men in
andere uitgaven mist. Buitendien is de wijze van uitgeven, in
sierlijk blauwen band met titel in vergulde letters, keurig.
Een mooi herinneringsboek !
ONTVANGEN :
van de Uitgevers firma S. Bakker Jr.,
De bekende haZender
Koog-Zaandijk,
getiteld: »iUooi Nederland r914<, met bijbehoorend,
album om de kalenderblaadjes, die allen Hollandsche kiekjes
in te schuiven; en twee premieplaten naar aardige schilgeuen,
derstukjes.
Een smaakvolle en practische kantoor- of kamerversiering.
Bntos.
.
Geïllustreerd Gedenkboek onder redactie van Jhr. Jan Feith,
N o . 1-17.
_I~
CORRESPONDENTIE.
D. W. v. D. te D. De opschriften op oude gebouwen, klokken enz. in dit tijdschrift gepubliceerd, zijn, wanneer er geen
bron bij genoemd wordt, ontleend aan eigen aanschouwing.
Red. Nav.
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