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Bisschop
Liberius
had te Milaan
den wensch
uitgesproken,
dat
een nieuw concilie
te Alexandrië
zou urorden
bi.jeengeroepen,
om
daar de zaak van Athanasius
te onderzoeken
; de keizer had dit
echter
geweigerd,
doch in 357, in ‘t vertrouwen
den tegenstand
in het Westen
gebroken
te hebben,
verzamelde
hij in Sirmium
een aantal
bisschoppen
uit
het
Oostelijk
en Westelijk
deel
van zijn rijk en liet nu door hen een formule
opstellen,
die de
strijdleuze
der orthodoxe
partij
a WezensCCnheicl~.
vermeed
en vrij
goed door de klippen
der dogmatiek
heenvoerde.
Deze formule
dwong
hij nu den Westerschen
bisschoppen
*aan te nemen
op de
s>.node van Iiimini
en den Oosterschen
op het gelijktijdig
concilie
tusschen
orthodoxie
van Seleucia
(359);
- zoo scheen de strijd
en niet-orthodosie
beslecht : - voorloopig
althans. 1)
bogen
de bisschoppen
het
De keizer had gezegevierd
; overal
hoofd,
alleen in Gallië hielden
zij de orthodoxie
in eere; op een
q-node
te Parijs in 36o verklaarden
zij zich uitdrukkelijk
vciór
de geloofsbelijdenis
van Nicaea
en verwierpen
de formule
van
Sirmium.
-) IIet was juist
in dezen
tijd, dat Julianus
Apostata
te Parijs
door zijn legioenen
tot Imperator
werd uitgeroepen
en
zeer zeker heeft in het nresten en in Italië de orthodoxie
tot de
overwinning
van Julianus
medegewerkt
: immers,
hij stond aan
alle verbannen
bisschoppen
toe weder
naar hunne
oude stand--.-----

-

l)

-._

Kome
was te Iiimini
niet
tegenwoordig;
de oorzaak
hiervan
was de aanwezigheid
van twee bisschoppen
I,iberius
en Felix.
Over die synode
en die te Seleucia:
A. Harnack.
11, 257, 258.
aLes
éveques
gaulois
qui se rendirent
nu concile
de Rimini
refusikrent
de voynger
aux
frais du fisc impérjal,
afin de nricux
sauvegarder
leur 1iberté.u
B. I,nvisse.
.Histoire
de Francea
11. 27.
-) SItien
ne put d’ abord
CbanIer,
leur attachement
(v. d. Galli&e
tJisSChOppen)
cl la
foi de Nicie,
mais,
aprcs
7 mais
d’ un séjour
qui ressemblait
:I une dCtcntion,
trompCs
par les raissonnements
des h&Etiques
vingt d’ cntre
eus cédcrent.
L)c retour
en Gaule
ils
retrouverent
leur courage
et, dans un synode
h Paris, ils con!‘irmbent
le symbole
de NicGe.
Le chef de cette
lutte
fut Hllnire,
évCque
de I’oitiers;
au nom de 1’ +iscopat
gaulois,
il adresse,
en 355 :I 1’ empcreur
un mtimoire
dont le ton est plein
de fiertés:
~Vous
devez
entendre
la voix de ceux qui crient
: Je suis chrCtien,
je ne veux pas être
hbrétique,
je suis chrétien,
non
pas arien
et mieus
vnut mourir
en ce monde
que, sous
1’ influence
de Ia puissante
d’ un hornme
corrompre
la chaste
virginitti
de la vérité..
E. Lavisse.
,,Histojre
de France.”
11 27; 61-64.
L. von Kanke.
,,Weltgesch.”
IV, 342.
Otto Seeck.
l Gesch.
des I’nterg.
der ant. We1t.c
IV 58, 67, 68.
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plaatsen
terug te keeren ; ook Athanasius
werd in 362 weder als
bisschop
van Alesandrië
hersteld
en nam de leiding
der Orthodoxen
in hun strijcl
tegen
staatskerk
en overhcersching
van de
kerk door tlcn staat ivcclcr op zich l) ; in den zomer van datzelfde
jaar werd onder zijn presidiuIn
te Alesandric
een s>-node gehouden,
die de overwinning
der Ortho~loxen
iri 3S r heeft
voorbereid.
In .Iugustus
378 viel keizer
Valcns in de vlakte van Adrianopel
tegen tic Gothen
en met diens nederlaag
en dootl begon tegelijkertijd ook de ondergang
van het ~Irianisme,
(le vernietiging
van
het heidenclom
en vercler van alles wat niet tot de rechtgeloovige
kerk behoorde.
ValentiiIianus,
die zich in de kcrkelijkc
aangelegenheden niet gemeng~l
ha(1 en zoo~vel LIriancn
als 0rthc)closen
had
beschermd,
\vas reeds in Nov. 375 gestorven
2); zijn opvolger,
Gratianus,
die geheel onder tlen invloecl
stontl van den krachtigen
Ambrosius
van hlilaan,
gelastte,
dat alle heidensche
kerkgoederen
zouden
worden
verbeurd
verklaard
; tevens
legde
hij het ambt
van Bpontifes
niasiinus<
nccler,
daarmctle
te keililen
gevende,
dat er in ‘t vervolg
slcch ts I’?H hr-X:
iil dril
Z\lovri~r’~~sr/~c~z
sfrrrrf
zou
Eveneens
hantleltle
tic nieuwe
zij;,
(‘12 Ic’c’l Cl’r’ i’l~r‘zI~~~~‘loc)i’l~~~:>Q’ /r’~~k.
keizer van het Oosten ‘l‘hcoclosius
; na zijn intocht in (‘onstantinopel
ontnam
hij deil Ariancn
hun kerken
en schonk die aan de Orthohij, in verceniging
met Gratianus
en
doxen;
in 38 r vaartlig(le
Valentinianus
11, een dekreet
uit, ivaarbij
aan ketters
en heidenen
de uitoefening
hunner
gotlsclienst
ill de steden van het Komeinsche
rijk verboden
werd en waarin
zij zich belijders
noemden
van dien
godsdienst,
~velke de 1-1. l’etrus
aan (le Romeinen
had gebracht
en dien bisschop
l)amnsus
1 (366-384)
van Kome beleed ; de
homousiastischc
formule
werd
daarin
als de écnige
katholieke
geloofsbelijtlcnis
erkent1
en \vic zich tlaartegen
verzette,
had de
Lvraak van (;otl,
alsmede
de t)cstraf?ìng
door den wereldlijken
rechter
te (luchten.
\\‘aar Rome steeds de steunpilaar
der Orthodoxie
was geiveest,
moest
het optreden
dezer keizers
de macht
_- -.- ---- -. l) 1,ater is GIJ toclr
weer verl~nrlllcrl.
Jul~nnus
SclilJl~t
111~
YIJII
afkeer
van alle Christenen
het Ariannmc
toch
wat gunstiger
gc~lnd
tr: ZIJII
geweest
dan de ()rthodouie.
d.i. dan
Athanasius,
dien 111~ ook in politiek
opzicht
verdacht.
lovianus,
01 thodox
gezind,
riep hem
weer uit zijn verljnnning
terug.
A. Harnack.
,,I>ogmengescll.”
11. 268. n. 5.
Helmolt.
>JWereldgescll.
c IV,
.+jI
(J. Jung.
Italië
en dc wereldheerschappiJ)
der
Korneinen).
01 3 Valcntinian
war tlcr letzte
\.rltreter
des l’rincips
der ICcligionsfreihcit
gewesen,
wie
es Konstantin
in der crstcll
grösxrcn
Iliilfte
seiner
I<egierungszeit
und Julian
durchzufdtlren
versucllt
hxtten. =
A. Harnack.
,,L~o~“lcn~escll.”
11 272, ll. 2.
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van Rome vanzelf ten goede komen en was het dus zeer natuurlijk, dat èn op de synode te Aquileja, waar bisschop Ambrosius
van Milaan, de leidende persoon was, èn op de synode te Constantinopel
in 381, waar Hazilius van Caesaraea den toon aangaf,
de bisschop

van

Rome

werd

I~YKL~~~ als

de eerste prìmzal

iz

het

lioineinsctte r$i,5 en naast hem de patriarch van Constantinopel.
(canon 3). 1)
Zoo was dan na deze synoden de hereeniging van het Oostelijk en Westelijk deel des rijks op kerkelijk gebied door Theodosius
hersteld; het Arianisme werd van nu af aan streng onderdrukt ;
Ambrosius ondersteunde hem daarbij in Boven-Italië.
De orthodoxe
kerk, die geen staatskerk wilde zijn en ‘t nu toch werd, die
tegelijk een kerkelijke staat in het Romeinsche rijk was, werd in
38 r gegrondvest.
Strenge wetten Lverden nu tegen alle ketters uitgevaardigd.
De
Staat had eindelijk de reeds door Constantinus nagestreefde kerke,
lijke éénheid, al was deze niet in zijn geest, bereikt, doch dc
herstelling in orthodoxen zin zou voor het Romeinsche Imperium
gevaarlijk blij ken : haar vrije ontwikkeling eischte de onderdrukking
van den staat.
De hoogere standen hadden de orthodoxe formule meer als
een noodzakelijk kwaad en als een ondoorgrondelijk mysterie
‘) L. von Kanke.
1 We1tgesch.r
IV 181.
Dat is te meer opvallend,
wijl te Constanti+ opel de overgroote
meerderheid
bestond
uit bischoppen
uit de Oostelijke
rilkshelft.
1. Rurckhardt.
~Die Zeit Constantin
d. (;r.c 422.
*\f’ereldgesch.c
IV 194.
(U. Walther.
n Het ontstaan
van het Christendom)
H.F. Helmolt.
Meer dan eens hadden
de Romeinsche
De voorrang
van RIJme was trouwens
niet nieuw.
keizers
in geschillen
tusschen
verschillende
richtingen
in de Christelijke
kerk of hij andere
kwesties
aan Rome
de beslissing
overgelaten
en hoewel
dat voor op zich zelf staande
gevallen
geweest
was, de primaten
te Rome hadden
er steeds
behendig
munt
uit geslagen
#Als in Antiochia
die Vertreter
zweier
christlichen
Kichtungen,
die sich gegenseitig
verketzerten,
urn der Resitz
eines I3erhouses
stritten,
wies man die Entscheidung
dieses inneren.
Zwistes
sogar den Kaiser
Aurelian
(270 -275)
zu und dieser
f5llte
den Spruch;
die Bischifc
welche
I’artei
die rechtglaubige
sei und
dicser
yon lont
und Italien
sollten
erklaren,
dann der Resitz
zufal1en.s
stiesch.
des Unterg.
der ant. We1t.c
III 302.
0. Seeck.
In den strijd
tusschen
Caecilianus
en Donatus
(Majorinus)
elk door
aanhangers
tot
Cartllago
gewijd,
wees Constantinus
(307-337)
de beslissing
toe aan
bisschop
van
een concilie
beroepen.
1313).
bisschop
Jlilli~dcs
van h’omc , deze moest
Otto
Seeck
III, 323, 324.
D. H. Leclerq.
*L’Afrique
Chrétiennea
1, 351, 347 n. I.
,,Köm. Gesch.”
393 en n. I.
R. Niese.
l Die Wissenschaft
und der LJmschwung
der politische
Verhaltnisse
haben ihm (Athanasius)
den Sieg hereitet,
unterdriickt
h&tte er freilich
niemals
werden
können.a
A. Harnack.
~Dogmengesch..
11, 278, 279.
C. 1. Hefele.
.Conciliengesch.*
11, 7-39.
Can.
3, bij Hefele
11 21 : *De Rischof
von Constantinopel
sol1 den Vorrang
der Iihre
haben
?~acA
dem Bischofe
Roms, wei1 jene Stadt
Neu-Hom
i5t.c

4

(;ESCIIIEDENIS.

behandeld,
dan als een gyondwct
van hun geloof; nog hulpeloozer
stond
claarte~ctlc~vctde grootc
niassa tlcr Cl~ristcnen.
l?eeds de
leer otntrent
tlen I~)gos \\ as \.oor tic niet-thcologcn
onbep-ijpelijk
;
door de aantleiilitig
\~;tn tlc geloofsb~lij~letiis
vat1 Sicaea als p-endI\crk lxgon
tlc grootc
massa het C’hristendom
beginsel
tlcr I\;ith.
te beschott~\ c11 als (IC c)Ixznbat-itjg
vat) iets r)tlvcrlilaarbaars,
van
iets l,o~~ctltl~ttuttrIijl;c;.
\\ ;t,;trx~ti zij gcctl tlccl kon hebben. l) ‘ïrouwens
de thcolo~iti
xltrc\.ctt
allc~ti maar voor ticn clerus, de beambten
en de gelcttcrclc
Iiriti~ctl,
het
VOlli
moest
tiiaar ecilvoudig
het
geloof a;Ltlnetilcti,
zotitlcr
tticcr.
l let gcvolcy daar\-at)
i\.as natuurlijk, (lat voor dc grootc
tnx5a
tlcr Christenen
het geloof bestond
in ceti reeks !lcili~cttl~~ct;tlcti,
iti tle \Tcreerit~g
clcr bcclticti,
der
engelen,
tlcr tt;;lt-tel;~reti,
itl kruimti
eti ainttlctteti
cn zo0 herleefden
de outlc
gotlctt
c11 htit1t1c ccreclictistcti
onclcr Christelijke
namen
en tiicit\vc vorincti.
In 3s;
rieIxti
clc Icgioitliti
in 13rittatitiic
blapius
CIemens
iC2asiiiius
tot A\itgrt.stLts uit ct1 ook tic legiocncti
aatl den Rijn
erltcndeti
h~:til als ~c)od;ttlig.
(;rati;ttius,
clic zicli tegen lictn verzette, \vct-tl (loor &laxiitlits
vcrslageii
en op zijn vlttclit in Lu~tlunutn
getlood
(25
hg.
JS,).
2)
lralic \\~crcl nu eet1 onderstaancle
provincie
van
llct
Gallixlic
lïcizcrrijli
\.ati Alasinius.
Ikze
\vas streng
rechtgeloo\~ig,
tictgcitl
trou\\‘ctis
\\,el bleek uit zijn 0l)treden
tegen
de Priscillianeti.
I’riscilliatit~s
vcrl~otitl
niatiich;ieïsche
leerstellingen
niet zeer strenge
a.sI;csc ; (loor
(;ratianus
\\.xrcti Lijn aanhangers
ongemocitl
gcl;ttcn,
tloch
Alasitntts
tracl rnct ijmrcn
mxxdheid
tegen hen olj c11 01) ecti s! ~ioclc te l5ortleaits
(;8j) ~vcrtl Priscilliatius
~eroortlccltl
cti tcrecll tgc>ltclcl. “) ?‘oen t?it Valentitiinnus
11 door
toetloen
zijner tnocdet- Justina lveclcr tot het ?Zrianisrne
overging,
wcigzrden
Anibrc~sitts
\.ati nlilaati
cn Siricius
van Rome (384l liervan maakte hIasirnus
399) lictn vcrcler ais keizer te erkennen.
gebruik ; in 3S7 tlrong
hij Italie
l)itineti,
\vaarbij
al xvat rechtgeloo\.ig
\Y;LS licni
steunde, zoo(lat
Valetititiianus
genoodzaakt
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was Milaan
te verlaten ; hij vluchtte
naar het Olxten,
om hulp te
zoeken
bij Theodosius.
Deze greep nu zijnerzijds
hTasimus
aan,
overwon
hem en hersteltle
Valentinianus
II op den troon,
onder
voor\vaarde,
clat hij het Arianisme
zou vaarwel
zeggen.
De rechtgeloovige
kerk
(Rome)
had opnieuw
gezegevierd,
niet alleen in
godsdienstig,
maar
ook ín politiek
opzicht ; zij opcnbaarcle
zich
als een politieke
macht
in den staat : - de Yt’í.jlf~~,“L’/(~Ilï~z~~~e
&Ytii
zuiklc get”l kcizt~r c~Ykt~~lw?l,
dit> ?ht Yr’I.jlfCJt’~~oillj:r ~cws. en hiermede was ook tevens geconstateerd,
dat (le rechtgcloovige
kerk
van begin
af die politieke
macht
is geLveest, zooals zij later in
de MiddeleeuLven
zal ol)tredcn,
[Dit kwatn nog duitlelijker
uit in de vcrhoutling
tusschen
keizer
Theodosius
en bisschop
Ambrosius
van Milaan.
Theodosius
had
bij tic onderdrukking
van cen opstand
te Saloniki
onnoodig
veel
vero17tn~aartli~itl~
hicrovct- mengde
bloed vergo ten ; in de algctneene
ook Atnbrosius
zijn stem en verkontligde
o~wnlijk,
dat de keizer
zich
zelf
buiten
de
gemeenschap
der kerk
door
zijn hantlel\vijze
had gesloten ; hij stelde den keizer
nu dm cisch zich van die
bloedbevlekking
te zuiveren
en olwnlijk
boete te tlocn. l)
Theodosius
dcetl zulks en vroeg aan Ambrosius
zelf vergiffenis
voor
zijn n,andaad ; hierdoor
erkenclc
hij openlijk
de kerk als
reclr ter over zijne daden, claarmede
het ovcrtuigen(l
bcL\.ijs gevende,
dot 0% kLTYJT hlogt’Y stnnri drrn dc AYiJr YlzJ/iY ?/lclr/lt.
Oorspronkelijk
was de Chri.-;telijke
kerk clemocratisch
en halfsocialistisch
ingericht,
doch
de antieke
cultuur
en vooral
de
bureaucratische
inrichting
van het l)ioclctiaansch-(‘onstantijnsche
rijk waren
niet yonder in\rloecl
op haar gcblcvcn
un hadden
langzamerhand
de kerk hervormd,
zooclat
een vaste hierarchic
\vas
ontstaan,
die tot nog toe haar hoogtepunt
had bereikt
in de
bisschoppelijke
bestuursinrichting
en \vaartloor
de kerk, door den
samenhang
van dezen adel der clerus, een zekere overmacht
had
gekregen.
IJezc berustte
echter niet alléCn op clc bureaucratische
inrichting
der kerk, ook clc geestelijke
strooming,
die de antieke
wereld
doorvoer,
bracht
claart’oe
het hare bij.
I)e voornaamste
en machtigste
verte~en~vuordí~ers
daarvan
waren zeker wel Híeronytnus
en Augustinus.
HieronJ-mus,
p1.m. 345 geboren
te
Stridon,
de grondlegger
van het monnikendotn
cn vervaardiger
l)
Christ

L. von
entums
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van de >Vulgata,< lverd in 374 kluizenaar;
tic groote beteekenis
van zijn arbeid zat voornamelijk
daarin, dat hij het monniksleven
in de Romeinsche
aclelswereld
invoercle ; zoo grondvestte
door
zijn toedoen een Romeinsche dame een nonnenklooster
te Bethlehem
Augustinus
werd I 3 Nov. 354 te Tagaste geboren en in 387 te
Milaan gedoopt door Ambrosius ; later werd hij presbyter
te
Hippo.
Hij wilde een klooster
stichten, hetgeen hem werd toegestaan, doch door toedoen van den bisschop iverd tegelijk aan
dat klooster een leerschool verbonden,
zoodat hier iverd gegrondvest de verbinding tusschen het monnikendom
en de wereldlijke
geestelijkheid.
In 395 werd Augustinus
zelf tjisschop te Hippo.
Door zijn vele strijdschriften
tegen kettersche leerstellingen
en door
zijn grootere werken,
waaronder
31)e civitate 1>ei .f het voornaamste is, heeft hij een enormen invloed uitgeoefend.
Vervuld
van
diepe en innerlijke
godsdienstigheid
kon hij zijn religieuze gevoelens toch niet losmaken van zijn hartstochtelijk
verlangen naar
een sterke en onbeperkte
autoriteit;
nu hij het Romeinschen
rijk
uit&n
zag vallen, wist hij tegen het aal~tlruischcn
der barbaren
Ijoor haar alleen
geen ander redmiddel dan de Roomsche
kerk.
\vorderi
;
zelfs
aan
het Evangelie
’ kon de mensch veilig geleicl
mocht men niet gelooven zon der ‘t gezag cler kerk.
Zoo heeft
hij door zijn arbeid den sluitsteen
gelegd van het gebou~v der
rechtgeloovige
kerk en den eersten krachtigen
stoot gegeven tot
de oprichting
van het monarchale
stelsel : de bisschop V;LII Rome
het hoofd der gansche (:hristenheitl
l) ; alleen die vorst kon goed
regeeren,
die zijn gezag aan cte kerk clienstljaar maakte.
De Romeinsche
primaten hadden intusschen groote vorderingen
gemaakt op den ~veg, die ten slottc moest leiden naar de Lvereldheerschappij
van Rome ; (le synocle van Sardika had bepaald, dat
de bisschop
van Rome het recht had, \\vnnnecr ergens een bisschop was afgezet, een
nieuwe
behandeling
der zaak (revisie)
voor een andere s>rnodale rechtbank
te vragen ; Innocentius
1
*) Over Augustinus
en 7ijn beteekenis
voor het overwiclit
van Kome:
IC. T,oening.
.Gesch.
des deutschcn
I<lrchenrechts.~
1. 80-90.
De staat
moest de ketters
vervolgen
en straffen,
niet omdat
de keiLer
als ‘t algemeene
opperlloofd
over
staat
en kerk
ze voor ketter5
verklaartl,
. . , . . Bsondern
wei1 der Kliser
in I:nterwerfung
enter
die Klrclle
dit von ihr gegctjenen
Vorschriften
zuerfiillen
verpflichtet
ist.
Nur in dem Clerus
hat die tilrche
ihre Vcrtretung,
nicht
in dem Kaiser.c
Niet
alleen
verlangde
dus de kerk van Ii ,rne haar lelfbtandighcid
en vrijheid
i an godsdienst,
maar de IreerschapIx~
der kerk over den staat.
IS. I,oeninx,
1. 94.
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legde
dit besluit
~(56 uit, dat alle veroordeelden
bij
hem in hooger
beroep
konden
komen
en dat hij zelf bevoegd
was tot het vellen
van een nieuw
vonnis,
zonder
daarin
ecne
andere
sjxodc
te kennen.
I>it besluit
van Sardika
gold eigenlijk
slechts
voor een gedeelte
van het rijk,
cloch Innoccntius
1 gaf
het uit als geldende
voor
het gchcele
Komeinsche
rijk en om
daartoe
een schijn
van recht
te hebben,
beweerde
hij, dat het
een uitspraak
was van het oecumenisch
concilie
van Nicaca. 1)
Ook stelde
Innocentius
1 vast, dat de stichting
van Kome als
MXS van den EI. Petrus, zoodat
christelijke
gerneente
het werk
Kome
dus tle eenigste
metropool
was in het West-Korneinsche
de bisschoppen
van Arles
rijk ; toen dan ook in Gallië tusschen
mengde
en Vienna
strijd
uitbrak
over de metro1>olitaanrechten,
Innocentius
1 zich in dezen
twist en verklaarde,
dat geen van
beide
steden
daarop
aanspraak
kon
maken,
daar de kerk
in
was van Rome
uit “j ; Rome
was dus de
Gallië
gegrondvest
metropool
en alle andere bisschopsstcden
in het Westen
eenige
derhalve
ondergeschikt
aan Kome,
als Bsedes apostolica.
t
In den strijd
tusschen
het keizerlijk
hof te Constantinopel
en
den grooten
redenaar
en zedeprediker
Johannes
Ckr)-sostomus,
stelde Innocentius
1 zich vierkant
op de zijde van Chrysostomus
3,
(402-417)

1) HIJ Hefele
*Concilienge>ch.e
1 668 en II 132, 11. 2:
pwenn
ein von sein3
C: oiupro\
in7inlbischiifen
al)gest tztcr I3iic:liol
nach licim.
appellirt
erncl~et,
50 sol1 der P<xpst nn die
hat und
der L’apst
eine ne le Untersuchung
fiir niithig
Bischöfe
schreiben,
die der bctrelknden
t>ro\inL
am r1,iclrstc.n
sind, danrit
aie tiie Snche
genau
untersuchen
und einen
der \Valirheit
g?mXsscAn
I’rtlleil5~pruch
abfassen.
Wenn
ahcr
ein Solcher,
drr nochmal
gehi>rt
werden
~~11, den rijmixhrn
ISi\cllof
zu bel\ cgen vermag,
dass er I’riester
seiner
eigcnen
I’lngrbung
abordne,
clnmit
sic in \‘crlJintlung
mit den
bestellten
13iscl’iifen
das tirricllt
zwriter
l!~stmz bilden
untl dxl)ei cl,15 (km I’:ipittA gel)iil~rende
so sol1 (lies5 dcn~ I’npstr
frt>lstehen
, gl::ul)t
er aleer die
Ansehrn
(den
Votsitz\
geniessen,
Ri:chófe
nllein
g:’ nügex
zu cliesem
ticrichte
und dicxr
~:ntscl~e~dung,
so sol1 er thun, was
ihrn pi1 dünkta
(cnn. Sirtlic.
5).
Dat over de uitlegging
v.7n dit besluit
van den paus heel \cat stlqd
ontbrandde,
vooral
van den kant
der Afrikannsclle
I)l\schol
pen, laat
zich IxgriJpcn.
‘1 oc wertl het Inngznmerhand
als regel aangenomen
en ten siotte
wist nlen niet beter
of de pa115 land ook in
deze kwestie
het reLIlt
aan zijn TIjdc.
Zie over den strijd hierover:
Hefele
11. 130-148.
‘)
Dat was echter
in flagranten
striJr1 met de wrrkelllbheid;
de kerh in (;:tllic;
was van
het Oosten
uit langs
hiassilia
en la!igs den Ijonau
gegrondvest.
E. 1,nvisse.
B Histoire
de Francec
11, 3, 4. (I,’ (:\arlg~sllsntion
de la C;nule.)
H. F. Ilelmolt.
l Were1d~esch.r
c’ 57.
(v. Sc.il.1. L)e (Aricksche
inv1oc.d sedert Alex. den Gr.)
3, I>e metropoliet
‘1 hc~ophilus
van Alexandriii
h;id op een Synoile
in rljn bisschopsstad
in 399 de leerstellingen
van Origenes
doen vt~roordcelen
en een aantal
monniken
, aanhangers
dier
leer,
uit Kgvpte
\el j?agd,
Velen
~~ehcn uit naar I’alestinx,
doch ‘n 5o-tal
zoctit toevlucht
in Constnntinopel,
waar 71~ door Chrisostomus
iir,fdciijk
werden
ontrangen.
Dat was het begin
\nn den strijd tegen
Oiigencs,
op biens
zinde zich Chrysostomas
stelde.
Hefele
11, g3---xos.
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en na cliens verbanning
in .qq eischte
Innocentius
zijn terugroeping.
LC’el k~vam als ant\voord
het keizerlijk
bevel den balling
nog verder
de Lvil(1erni.s in te voeren,
~,el bezn-eek
de edele
Chr)-sostomus
onder
de moeilijkheden
der reis, tloch dertig jaar
later
erkencle
men, ~velk een groot
onrecht
tlen redenaar
was
aan,geclaan.
Keizer
Theodosius
11 (40%-450)
liet zijn gebeente
naar C’onstantinopel
overbrengen
; toen de lijkkist
aan land Lverd
gedragen,
viel de keizer op zijn knietin en baal om vergeving
voor
\yat zijn ouders aan den onschultligen
pre(likcr
haalden misdreven.
Rome zegevierde
! De stoel van den I-T. l’etrus \vas (le verdediger
der onschuld,
Lvaar niemand
het \vaagcle te spreken
en ten slotte
\verd hij door God voor tic ganschc
\vcreltl gerechtvaardig$.
Een nieu~~~c strijd ontbtxncltlc
over de vraag hcwvcel de mensch
uit eigen kracht voor zijii heil kon doen ; vtitir- en tegenstanders
n’aren l’clagiiw
en r1ugustiIius,
en hoe\\-cl t\\,cc s)-noclen in l’alestina
zich uitspraken
ten gunstc van l’clagius’
leerstellingen,
Innocentius
1
Vol \-rcul,rtle betuigde
Augustinus
zijn
verklaarde
zich tegen henl.
tegenstander
nu : ,,Koma
locut;l,
causa tïnita”
en mocht
hij ook
tlaarmeclc
slecht gemeetitl
hebben,
clat, ds deze qwstolische
zetel
de leer v6n I’elagius
voor een nieu\\.igheid
vcrklaartle,
deze niet
2 rechtgclooviga
kon zijn, ~00 kon Rome zich voortaan
van die
leuze bedienen
als een getuigenis
van clcn grootsten
aller kcrkvaders,
dat Rome
in alle strijdvragen
het laatste \voord hatl te
spreken.
Ook uit clen Nestoriarrnschcn
strijd trx1 Rome’s autoriteit
onaange~~ochtcn
te vc~orschijri.
Nestorius,
patriarch
\.an (‘onstnntitioI)el,
ofschoon
een heftig
tegenstander
van het Ariatiisme,
ireek
in enkele
ol)zichten
van
de leer der rech tgcloovige
kerk af en tegen hem verzette
zich
C‘?-rillus,
bisschol)
van Alesan(lriC.
IIet \varcn eigenlijk
niet zo0
zeer de dogmatische
verschilpunten,
clan \\.cl de politieke
verhouding
tusschen
1ilesantlriC
en Cotlst,?ntinopel,
\ït?llifZ C!-rillus
er
toe bracht
tegen
de leerstellingen
van Nestorius
te opposeeren.
Beiden
Lvendden
zich tot Cclestinus,
bisschop
van Rome (422--433) en tlaarmedc
kreeg
de strijd
een universeele
beteekenis.
-4
Sinds
onheugelijkc
tijden,
sinds Athanasius
en Julius,
ja, reeds
tijclens Demetrius
en fiabianus
LV;H het de politiek
van den Stoel
te Rome
geLveest in kerkelijke
strijdvragen,
\j’aaraan
vooral het
”
Oosten
zo0 rijk \vas, zich te scharen
aan de zijde van den patri-.
arch van Alesandric,
evenals omgekeerd
deze in zij11 strijd tegen
d
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den steeds meer
en meer
zich op den ~~oorgrond
stellenden
patriarch
van Nieuw-Rome
zijn natuurlijken
bondgenoot
had gezocht
in den
bisschq)
der JEeu\vige
stad.<
Ann
die politiek
hield ook nu Celestinus
vast; hij ~vas ook vast besloten
Scstorius
geen gelijk
te geven en op een door Celestinus
bijccngcroepen
Synode
te Kome
(430) L\-erclen de nicu\vighedcn
van Ncstorius
niet alleen
verworpen,
doch over hem zelf de banvloek
uitgesproken ; aan C>-rillus
Lvcrtl olqytlragen
tlit vonnis
ten uitvoer
te
en daartnede
was de l~reuk volkomen.
‘)
leggen,
bcriq)
nu keizer TheodoOm verdere
tweespalt
te t’oorkomen,
sius 11 in overeenstemming
met Valcntinianus
111 (425-455)
een
algemeen concilie
naar Ephesus (43 1). 1 Iier tooii(le Crrillus,
die met
ongeveer
50 bisschoppen
verschenen
~vas, wat men met een keizer
%onder
op
de 1iomst
clet
zooals Theodosius
11 was, tlurfde
doen.
ondanks
tic
tegcn~vcrpingen
Syriërs
(Yestorianen)
te \vachten
en
van de keizerlijke
commissarissen,
ivercl (‘!-rillus
in ‘t gelijk
gesteld
en Nestorius
voor afgezet
verklaard
en uit de kerkelijke
gemeenschap
gebannen.
2,
Celcstinus
Lvas niet zelf a;m\vezig,
doch had trvee I)isschoppen
en CCn I)resb>-ter als zijn afgezanten
gezonden
en (leze verkoncligden,
dat het oordeel
van den stoel van Rome, gegrondvest
(loor clen
H. I’etrus,
die de sleutels
tot den hemel bezat, onfcilbaarl
en dus
de afzetting
van Nestorius
geheel ~.as overeenkomstig
liet kanonieke
\vas van te meer gc\vicht,
[vijl op dat
recht.
Deze
verklaring

10
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het aanzien
van Kome
als hooftl der rechtgeloovige
kerk stond
hier dus 01) het spel.
De keizer,
in plaats voor Sestorius
in tle bres te springen
en
voor het recht 01) te komen,
liet zich iml)onceren
en toonde zich
niet tegen de macht van Rome en ,2lcsnnclric
opgcn~asseti.
L%‘as Kcstorius
vcroortlccld,
zijn aniihangers
l)levcn en dit leidde
weldra
iveder tot herleving
zijner
dcnkbcel~lcn
; het gevolg van
(lezen strijd ~vas de uittretling
tier Xestoriancn
uit de Katholieke
kerk.
In 449 k\\.am
Le0 1 “1’ clen Stoel
van Rome, i\.iens Cén-entwintig-jarige
rcgcering
slechts
het 66ne ‘tlocl
nastreefde : de
u,ereld
er aan te ge\l.cnneil,
clat (le 0l)volgcr
\.aii den II. l’etrus
het Cenige
hoofd
cler gansche
Christenhcitl
i\‘n.s ; z+\t-ie het
waagt
den rots l’etrus
tc \.crlaten,
verliest
den samenhang
met
Christus
en heeft gyn
deel meer xan liet rijk G0ds.a
Onophoudelijk
heeft hij den t)isschol)pcn
voorgehoutlcn,
dat de bisschop
van Rome
de eigcnlijkc
lcidcr \vas der gehccle
Christenheid
; in
de strijdvragen
tusschcn
.\rles
en Vicnna,
Lvelke nog steeds
hangende
Lvaren, \vcrtl l)ij hem
geapl)ellecrcl
; in zijn politiek
sloot hij zich aan, in tegenstelling
met Celestinus
en Sistus 111,
bij de (>ost-KorncinsclIc
l,artij en stclcle zich daardoor
tegenover
Aëtius ; waardoor
hij tic gunst
des keizers
verivierf;
door
de
keizerlijke
Lvct van l’alentinianus
111 wercl &rz ~Z.SSL~/KJJTNIZ KOUZE
tlcrz t1ok (IC /100&&~ //zrzc-hf for,nr7cc7irct zit kt7-kr2$Y
.7nktvt1. zo0
schreed Rome stcecls van stap tot stal) verder.
ii’at
was intusschen
de reden, dat I,eo 1 het nooclig
vond (le
traditioneclc
l)olitiek
zijtier voorgangers
tc verlateii !
In 444 \\‘as bisschop
Clrrillus
van i1lesandriti
gestorven ; zijn
op\.olger
~‘as J)ioscurus.
I>e t~isscliol~pcn
van ,\lcsnndrië,
van
î1thanasius
tot LJioscurus,
hxlden
allen hetzelfde
tloel nagestreefd
;
zij liatlclen
ggestretlen om liccrcn
van l<g\.pte
_
tc ivorden
en leiders
van de kerk in het Oostc~i.
1 Iun tegcnstancl
tegen de regeering
ivas Iiiet
mincler
groot,
d x11 I1ur1
haat
tegel1
clen
ljarvenu,
tlen
~,atriarch
van Nieu\v-liomc,
\\ ieris
\\,;isscncle
macht
zij
IiIcn
kan
LC
met
de
groote
pausen
ver\\-ensc h ten te breken.
gelijken
en clie vergelijking
stemt
claarmede
ook in zooverre
om van I<gJTl>te
overeen,
dat zij het clocl op het oog hadden
kcrkelijkcn
staat te maken.
Zij steunden
cen onafhankelijl~er~
machten : op de Grieksche
vroomheid
tlaarhij
op drie geweldige
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en het monnikendom,
op het mindere volk en op den bisschop
van Kome die dezelfde politiek nastreefde
als zij, n.1. te beletten,
dat de patriarch
van Constantinopel
even machtig werd als zij,
en dat de staat zijn heerschappij
zou uitstrekken
over de kerk.
Evenals alle despo ten poogden de Alexandrijn sche bisschoppen
op de groote massa des volks te steunen ; zij waren demagogen ;
het volk vleiden zij en trachtten
het tevreden te houden en de
aristokraten
de bisschoppen,
geleerden en grooten - wisten
zij door allerlei eere-ambten
cn
gunsten
tot hun vrienden
en
Daarmede was reeds Athanasius begonnen
aanhangers te maken.
Het had
en zijn opvolgers
gingen op dien weg ijverig verder.
aan de andere zijde in Egypte echter dit bezwaar, dat hierdoor
de bisschop van Alesandrie
zijn universecle
positie tegenover de
andere primaten
eenigszins verloor en op weg \vas een bisschop
der Egyptenaren
in werkelijk
nationalen zin te worden.
Nu waren
de bewoners
van het Nijldal geen Romeinen ; de bisschop van
de heer der ICeuwige stad - kon nog droomen een
Kome voor een Egyptisch
despoot
lvereldheerschappij
te grondvesten,
was daar geen denken aan. \Vas Dioscorus
een man geweest
als Leo 1, wellicht had de C~hristcnheitl in Alexandrië
en tweede
Rome verkregen.
Echter, voor tIvee zulke steden was de wereld
niet groot genoeg; de traditioneele politiek van Rome en Alexandrie
moest ten slotte (lus uiteenloopen
en hun vriendschap
in bittere
vijandschap
ontaarden,
waarvan
natuurlijk
Constantinopel
slechts
voordeel trekken
zou. In het midden der \.ijfcle ceu~v stond de
ljrimaat van AlesandriC
op ‘t punt heer van Egypte te worden ;
Rome ware geen Rome geweest, wanneer het deze ontwikkeling
rustig had toegelaten, waartoe echter St. Pieter zelf had mctlegewerkt, zoolang het gold een machtiger vijand neer te \f.erpen.
Daarom maakten keizer en paus nu geileene zaak ; zij hadden
in de jaren 450 en 45 1 eenzclfden vijand te bestrijden en gevoelden zich solidair.
De synocle te I;pl’“sus had de zaak van Nestorius evenmin
grondig beslist als het concilie van Nicaea de Ariaansche; SyriC
en het verre Oosten bleven op de hand van Nestorius; de keizerlijke politiek laveerde tusschen beide in, ten einde te trachten
iedereen tevreden te stellen ; tot werkelijke eenstemmigheid kwam
het echter niet, Toen deed een nieuw element van twist den
strijd weder fel ol)laaien ; bij het Nestorianisme voegde zich nog
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vocjrstontl

:

iJCIlristus

Flavian~is

\f.crtl

met zich zelf
deerden
steun

Iiccft

11~1 zijn

n~cnsch~~ordii~~

slechts

CCn

OIj cc11 s~ï~ocic tc: (‘onst;~ritiliol~“I
oritlcr- tlerl I)atriarch
hij afgczct cn zijn leer als iilíctterij G \~croordecltl.
2>
trcrzocht

‘t niet wils \vas, \\.~ll;c Imrtij
hij zijn zo0 .ge\\~aarzou toc~cggen.
In tlcn l~atri;Lrch \.;m ConstaiitinoIxl

zou hij ljcmcrkcI1,
clat of) clat oogctll)lili
Yijn grootsten
tegenstanclcr
eltlcrs zat ; 1 )ioscurus,
tlic sincls gcruiinen
tijtl in ‘t OOSteti
alsof hij (1; ljrirnx1t
van
0Ij allerlei
Iji-ovinciale
s\-nc~lc~i liantlclde,
liet Oost-1Poiliciiisctlc
rijk \\‘as, liacl tlcii kcizcr c~vcrgcliaaltl
een
1 )mrtnc(lc
\v;\s I,eo 1 tic Ijolitieli
voorgeconcilie
tc txroqwn.
schreven,
~vellie hij lixtl tc volgen ; hij cn hij alleen moest het
ooster1
11ct \\.at-e
yhof
l>l-el~pm
cn Ronic
tlaarcloc~r
verhcffcn
boven C:oiistantinc,I,el
~211.\le\-xntlric.
1 Iii_ gcvoeltle,
clat 1 )ioscurus
vast tjeslotcn
wai; (loot- tlit colicilio
-- zijn concilie ! nlct alle
mitltlelcn
(lc liecri;cliaI)I
jij ~‘211 tleii Stoel iii :\lcsantlriC
over het
Or>~t-R:>tiiciiisclie
rijk
tc l)cvcstigcn
; tle IiciLcr.
tlie JTlavianus
haatte,
mxs t)ereitl
Iicin tl;mr\jij
txl~ullwx~m
tc zijn.
1>at 1nocst
Rome verhoctlen
!
Vcn*iiltl
van tic grootste
zorg7cii voor liet ovcr;\.iclit
va11 I<oinc,
zag 1,co 1 nu I)lotsclin g in lCl;l\~i;lnus Lijn besten \-rictitl cn treur\-sten
met
tic leptin,
tlic ~i;~iiiciis
den
l~isscliop
van
Rome liet concilie
zouclen tx~ockcii,
gaf hij vcrsclieiclcne
ljricvcn
rnccle voor I;la\-ianus,
voor tlcri lieixr,
I’ulclleria
cn de s!-nocle
zelf, \vaarin
hij iiitccnzettc,
clat, l\-;k;lr hij 1x0 1 - Eut>-ches
rcetls als kcttcr
liatI ~~croorclccl~l,
cc11 SJ-iiotlalc
beslissing
tgehcel
overbotlig
\i’as.
Het onheil
L\‘;LS cchtcr
Iiict meer af te \\-crlclcn ;
in Augustus
449 bycrtl het concilie
tc liI)hcsus
pmpcnd
; 3, 135
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deelnemers
waren aanwezig,
Dioscurus
presideerde
en beschouwde
de afgezanten
van Rome
slechts
als Bgas teil. c De brief, ivelke
Le0 1 tot de verzamelde
bisschopIxn
had gericht,
werd ongelezen
voor Dioscurus
1~~2s Rome r,iet aankvezig.
bij de acten gevoegd;
Xiet
Rome,
doch
AlcxandriC
zou hier het Lvoord voeren,
en
onder
den
over~vcldigenden
invloed,
IYelke
IJioscurus
op het
concilie
uitoefende,
Lverd Eut!-chcs
voor rechtgcloovig
verklaard
en Flavianus
veroortleeltl.
Alesantlrië
had I’)v(:r Constantinopel
gezegevierd
; de kerk van het Oosten
lag aan de voeten
van den
bi.jschop
van AlesandriC
en dczc had dit alles bereikt
onder toestemming
cles keizers.
Maar
1>ioscurus
had niet met den aannOch met clcn Rorneinschcn
bisschop
staanden
cloocl des kcizcrs,
rekening
gchoutlen.
‘Terivijl
allen,
die door
clcn ,~lesr~ndrijnscllen
primaat
Lvareii
verslagen,
zich tot lior11e
wentltlcn,
als ware I,eo de eenigste
hun cenigsten
steun en toeverlaat
en deze zich haastte
bcrder,
de besluiten
van het concilie
te Ephesus
tc verwerpen,
s~)rak
1Iioscuru.s
over Leo 1 den ban uit,, bcrcitl
zich met den laatsten
tegenstander,
dien hij te J7phesus als ))luchtc< bchantlcld
had, tc
meten
en besloten
dezen desi~oods
van zijn hoog voetstuk
af tc
I,eo 1 verzamelde
intusschen
zijn troepen,
ten einde voor goed
met dezen nieu R’en vijand
a f te rekenen.
In Oct. 449 beriep
hij
een q7nocle te Kome en te hlilaan,
\vaarop de veroorcleeling
van
Eut>-ches
opnieuw
~vertl uitgcspt-okcn
; tevens
liet hij alle leden
der
keizerlijke
familie l) van liet LVcsteti,
toen zij te Rome

Hnrnnck,
11, 379--384.
\\‘at
het bcltrtJ\cn
r;tn T,ro aan liet cottcilic
7elf
nnng,n:it,
hicrntc~tl~~ poogtlc
IiiJ tlcm vergatlcrtlen
l~i5schoppcn
duitlcltJ1~
tcb nr;thcn,
tl:tt liet concilie
nieis ander.4 Iind te doen,
dan
de veroordeeltrt~
\an I;tttvcltes
tc I,ekrnclltigen.
,,Lks
Conctl
b(,i nur cin OIms
auper;ttltlirrtrtt,
,,ut pleniori
jtttlicio
omnis
p»Gt
ertor
aboleri.”
Alao
die L’erttrtlieilttng
des
I’ittycltc~5
ist
schuti
entachieden.
das Concil
hat sic
nur 7~1 wieclfxliolen.
Ijas sclr,ttft
dor I’aI)ct eist.
Ilnrnack,
11, 379 n. E.
Hcfele.
,.Concilic~rt~:eaclr.”
Il, 433P ff.
JJe Iwroetntle
111iVf (epiitoln
tioftitnticn)
vnn T.co i :i:\n
E‘l;ViFtlUS
: IIef&,
Ir,
4II--~$23.
l) IJe strijd tuswìien
.\lc\xritlrtï
en 1<011re
le\ erdc twens
het iuerkwa~~rtlige
cchouwspel
op, dat beide
keizers,
‘l’heotlosius
11 en L’nleiittnianus
111 zich geheel
door leun pntriat chen
lieten
behcerschen;
in het Oosten
door
I)iuscurtt5,
in het \\‘esten
door I,eo 1. Zo0 diep
had de staat nog nooit
ontler
de 1teersclt;tppiJ
der kerk xestn:in.
‘1 heodosius
11 lxkrachtigde
de besluiten
der ,,liouverssynode
en cnardigdc
een dekreet

GESCHIEDEPiIS.

kWamCT1, brieven
sclirijveii
tégell
den episcol)us
Alcsanclrinus,
tégen
de s)~notle
te ICphesus,
v(iór
zijn
recht,
zijn uitsluitend
recht in strijclvragen
des gcloofs
opperste
rechter
te zijn en voor
de l~ijeenroeping
van een nieuw
concilie
in Italib.
‘fhcodosius
i\.eigerde
echter 1licroI) in te gaan en zoo bleef de
Ware
alsnog
meestcr
van den toestand,
I,eo 1 een minder
L~ek~vaarn
Ijoliticus
gc~veest, tle strijd tusschen
Kome
en .AlexandriC
zoudc
11o(,~:i;tn.a;Lrscllijnlijk,
Liraar 1x0 den
echter,
dat
zijn uitgelool)en
; 1x0 riiecntlc
zijn tijd riog wel zou komen,
en hij \i-achtte
niet tc\-crgccfs.
1 )en 2Xsten Juli q<C, 5tickrt‘ 'I‘~Ico~~I~~~L~s
11 cn met
Zn slag verandertle
nu tlc tcxst;ttitl.
I’iil~~liéri;i,
tlic tlen troon
besteeg
en

p”tI> 01) een scheuring

waren
hare viinntlen.
IIct hof lxsloot
zich cn den staat van de
~lcspvot te bevrijden
; dit
hcerschal~l~ij
van cicn :~lcs;lnclrijllscll~~l
ging echter bez\vaarlijk
zonder
tle hulp van Rome en nu toonde
Marcianus
zich gelieigd
xan liet vcrlxngen
van 1x0 tegemoet
te
komen.
%oo kivarn
het Concilie
van (1halcedon
tot stanti, het
vierde algemcene,
clat en door het grocjt aantal deelnerncrs
(plm. 600)
Cn door zijn lxsluiten
ver lxlangrijkcr
is dan de vorige drie. ‘)
De ICgyptische
?c’lono~)h~-sicten
wcrclcn gehee1 overstemd
; de keizer
en de legaten
\‘an Ixo 1 waren de drijvcntle
krachten.
Ik leer
omtrent
(le t\vec naturen
\\rercl voor alle tijden
schriftelijk
vastgelegd,
geheel ovcrccnkomstig
tlcn brief van Lw) aan Flavianus,
Welk schrijven
als basis tier otitlcl-lianclelirig
\t’as genomen
; de
leer van Nestorius
zoowel
als die van Eut~.chcs
Lverd veroordeeld,
alle txsluitc~~
der vergxlcring
van ++c) werden
vernietigd,
Uioscurus
\\,erd afgezet en dc vergaclering
zelf als onlvettig
gebrandmerkt ; - het \voord van den bisschol)
van
Rome
bleek ook voor
uil, wnnrl~~j vcrhxl~~tt
\\ tsttl tics gcscltrtltctt
\ :tn Ncstorius
cn zijn natthan~ers
te lezen, dat de
NLsturi,inen
nixlt
111 cie 5tcdiw
nìiclt
in tltl l)to\ tncic>s 70utlen
gedultl
worden
en allen,
die
ze l~esclterrnílen,
werden
Iwtlrci~tl
niet \crl)antiing
t’tl 1 crl>eur(l~erkl:lringhunner
goederen.
IIetele.
11, 455,
Att/nltl
'1 ~Attt

457-461.
tlcr ‘l‘lteilnelttnct

(juu-po)
knntt
Inessen,
politisclt
tand kirch~lcl~
eincr
des wtclrtigstcn
1.. v. K,~nke.
,,\~~eltgvwit.’
IL’, 324.
Over ‘t conctiie
1Iatnack,
II, 391~-398
I ,. XI. 1Inrtntnnn.
,,(;esch.
Italiens
(‘. J. IIcfele
,,C’ottctlierr~esclt.”
11,

sich heine
von allen.”

itn \littelalter”
.;31--644.

friiltere

Synode

1 136-138.

ntit

dieser
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beslissend.
rentlcn
triuml)h
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- maar, ternijl
IAYJ 1 aldus een schittcop zijn tegenstan~ler
en metlctlii~ger
aan

wloof
hcrstelcl
en een formule
voor het
heid van het C‘hristclijk
h
veel txstretlcn
I)roblecin
der I)ricvul(ligllcid
en der go~lclelijkhcitl
van Christus
olqyxteltl,
tcr\vijl
de leerstelling
van Erit)-ches
als
kettersch
vcr~\~orpcn
en tic door
~)aus 1,co 1 ont\\~ikkclcle
leer,
Lvaarin het tlogma
der ~~ezens~elijkhcicl
van den zoon met den
vader
en liet dogma
clcr tIvee naturen
van (‘hristus
1vet-d verIk Stoel tc Iiomc
eenigcl. als uitsluitend
orthodox
m~ertl erkend.
had gezegevierd
; het concilie
had het overmricht
van Rome in
kerkelijke
;L~Lt~hele~:enhetlcrl
bevestigd ; echter, het ‘raas gce~l volledige
zegq~raxl
! Elet knwn
er 1111 01) aan om ook in politiek
opzicht
de liecrsclial)l)ij
van liet vaticmn
te bevestigen
; zo0 bleven toch
de tegenstcllingcn
t11sscl1cn
oost
el1
\vcst
txstm1,
hctgem
van
begin af de (loor I<ofnc niet crkcntle
78~~~ canon van dit concilie
reeds ben~ees. “) Van ecii Alcsantlrijnsclicn
paus zou in ‘t vervolg
t) ,,Aber
~VI~I Sirge
I,eo’s
tn (let- tlogttt.lttbthc*~t
I’r:~ge iiller
tien
ton
Alc~nntlrit~n
geIcttcten
Orient
etitspr,tclt
der poltti~(~lrc
Sicg I<oiii’\
nictti.
In(lrttt
t’r tl~~n rbrtriachett
Biacltof
brnuchtc,
sowcit
Cr iltn
niithig
h;tttr,
unt lic~ich
und Kitclte
dc*r attf die 1bgtnntik
gestiitzten
Despotie
:2le~andrietis
zti entziclien,
schttitt
er ihttt doclr jC4ei-1 weitcren
lSinAu5s
in) Oricnt
dutclt
die l~,rltrhttg
seint5
lloflmti
imcltcn
zu gl~iclietn
Ransq UlId
Ansdien
al,.”
Hnrnacl<,
11, 371.
,,tler 28 entlitelt
unter Ibofung
nuf tlcxn 8 Knnon
\on 38~ tlta C~l~lng
ge;qcn liom,
das
der I’atri~tclt
ion
Konstiititinupel
tlie glr,icite
L’OI ~cchtc
die der von Iiotn
gcniessen,
ihrn
in K.utg folgen
untl eine ungeliïurc~
I~~rivcitc~run~
.ieinei
Sprengcls
(iilter
I’ontris,
Asien rind
‘1 Itrncic~it)
erlin’ten
solle.
I)er
Kat\c,r
x11uf
aich \\ic.tlcr
4ttt.n
I’;ttrintclten
prittti
ordtnls
nnclttletn
der \on
Alt~xtntlrien
ltattt
gïstrirlt
\Lcrd(~ti nriisseit,
und es war SPIII tiaiipfstdtischer
Ijischof.
tlcn cr nclxn
clan ri~ttii~clicti
str.i!tc. ’
Hnrnnck,
11, 399.
\\‘eih
cen stt-ntttling
door
deze overwinniitg
tr Rome
wcrtf veroor7nal\~,
I)lijl<t wel uit
het otrtstnnn
der s;tge, (lat I,eo 7ijn t)ricaf aan liet graf van tien 111. t’etrus
had neergelegd
en gel>etlett,
dat deze
mocht
verlletercn
wat <tr vcrkeertis
in voorkwam;
den nnderen
morgen
zoti
men
werheliJk
een verandcaring.
door des Apostels
hand aan~el~rncltt,
daarin
hebben
gr\ onden.
A. F. Hel~nolt.
,,\2’crcldgesch.”
IL’, 196 (i 1. LV,tlther,
.,flet
ontstaan
v. Ir. Christendom,“)
-) I,eo
1 scltrïel
een l)rief
axti
tlcn keizer.
hvnarin
Irij zijn vreugdc
nitspraak
o\rer de
genorncn
1tesluitc.n
cn <Iran ijvc>r des hrizer\
roettttle,
welke
tlcze in tlezc , gewiçlttiqe
nangelegenlteid
aan den clag Irntl gelegtl.
IklIter.
hij
VtT\LOndcrtlc
er
Zictl
Over;
dat,
na
IJebildiging
des strilds,
ttSgeliJk nieuwe
onruit
de kerk weder
tttoe\t
hei o?ren.
Constntitinoprl
bezat die eere, well,e
de stad des keizers
toek\varn.
Aníttoliu5
(de paitriarch)
mocht
er zich
over
verlteugen,
<l;tt 111~
door I’\\e
Genade
cxn ~~;ijiip Iofrlctn7//ir~c~r
l)isscl\op
ynn
IJwe
stad
was;
tot een Apostolisctten
Stot.1 kon hij zrjn t)i55chops,~ctcl
niet verlteffen
; er
bWworden
was slechts
één rots, waarop
Christus
ZIJ11
kerk
IlXi.
Hefele,
11. 651, ff.
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geen
sI)rakc
meer
zíjn ; clc l)rimaat
van
Eg-yte
was
teJi
val
gebracht
cloor Rome cii . . . . (‘onst~ntíl~oI)el,
maar de bondgenoot
aan den Goutle~i
Iioorii
clrcigclc
gevaarlijk
te kvordcn voor den
Stoel
l’ctri ; cen ~)rirnaat
\Tan het (Iostcii
in (:onstnntiiloy)el
fiTas
\‘OOl
Rome’s
l~ecrscl~a~~~~ij tic grootste
l~ind~rf~aal,
het zou een
tcgenstancler
blijken,
\\ aartegiil
niet kracht
front
zou moeten
LI orden
gcmx~lí t.
evenwel
met voltloening
01) tle verloopen
ceu\\‘erl terugl~lil~l~en.
1Squnstigtl
tloor licizcrs, gesteund door eer1
schare gctrou~vc
c11 \‘CI-lill(~Clltc
~CC.5tClijli~l1,
in zijn traditie’s
vertlie het sicraacl
der
sterkt
door
tlc riitsI)ral;eri
elan tien r11ar1,
I<~ltllOli~li~
licl*li
\vortlcri
ZOU,
hdtl Ilct op het concilie
van (:llalcetlon
een l)elangrijlic
ovcr~viiiriiiig
t)c~70clltcIl
: .1lcsantlric
Lvas
vers1 agen.
\Ycl
is \\‘xlr
l);Lkten
zich mi1
den horizon
in het
Oosten
reeds
nieu\\rc
oIi~~.cc:rs~~.oll~~ri
samen,
tloch
dit on\\ eder
cIrcigde
nog hleclits
clcri hcmcl \ 211 l<on~c te vetxluisteren
; daartegel1 \i’arcn
nog
niaatrcgelcn
te ncmcn,
die tle uitbarsting
[vel
dtha11,s
onschdelijli
maken
niet verhinclercn,
maar tic gevolgi~l
líondel1(
Voorloopig
liot~
het l~;~usdorii
rustig
af\~yncllten en dit
te meer,
t\\-ce gebcurte\vijl IiOrt
na
llct concilie
L.311 ~~lialccdon
nissen
plaats
liadtlen,
tlic het aalzien
L~;LII
cleli
11.
Stoel
in de
OOgeJl
cler C:hri.steiieri
Ix,vcnmatc
Inocstcn
t-crhocyy~.
xa tlcn slag oy) CIC C’atxl;~uriiscIic
vcltlcn (-1-5 r) \\.as Attila
met
zijn kiunncti
OVCI- (let] Rijn teruggetrolilien.
IIct
jaar
daarop
rlllitc
hij plotseling
Italic biniicn,
vcrc,verdc
,1cIuileja cii verwoestte,
zonclcr Iloelnciis\~;iarcli~eti
tqciistancl
te ontlcrvintlcn,
geheel OpperItalic.
1 h~cli, wat in Gallic: slechts
de wa~)eneti
van
Romeinen,
Franken,
\\‘cst-Gothcn
en I!d)urgoiiclii’rs
hdden
IiunIlen volvoeren,
dat dwt1 hier Iict ~\~oor(l van den
LisschoI)
\.an Rome
Leo 1.
hor
t1icii.s \\-oor<1 liet tle pootc
1 lLlllJlCllliOllill~
zich lxwegcn
met
zijn \\‘ocstc scharc OL-CI-tleii 1)OII;LU terug te lieeren.
l) En zooals
1 AC0 ~(lC11
Gecd c;otls tegemoet
trad, zo0 zou hij in 35 5 den
koning
tlcr Vaiitlalcn,
~~;iii;erich,
xu1 clc Vin I’ortuct1sis
ontvangw.
Elat1 :2ttila,
01) I,eo’s Vet-XOCli,
val verdere
verwoesting
van Italië
afgezien,
Gaiscrich
zou (loor
I,co’s bede zich alleen met de
I-iet

-

palPdot1~

Ll<on

GESCHIEDENIS.

17

plundering van Rome vergenoegd en zijn Vandalen van moord
en brandstichting teruggehouden hebben. 1)
( wO?‘&

ZJOOt-t@‘cWt.)

STEDEGESCHIEDENIS.
,,Register van de Acten van Cautiën, gesteld door 2, geringe
Persoonen en familien
die met consent van de Achtbare
Magistraat
dezer stede (HARLINGEN)
van buijten alhier
metter wooninge komen. - Aengelecht den 9den May í697.”
~Also het de Achtbare Magistraet der Stadt Harlingen belieft
heeft te consenteren, dat CorneZis Clansen ende E;iiZtjy FOPLESmet
haar kinderen van &Fza&m afgekomen, binnen de voorsz. Stadt
sal mogen wonen, des stellende genoegsame borge in forma, dat
sulx de voorsz. Stadt tot allen tijden sal syn en blijven onschadelijk ; so ist dat wi tot voldoeninge van sulcks, als diaconen ende
andere leden van de kerckeraad wegens den dorpe voorsz., bi
desen aannemen ende beloven te presteeren, ende daar voor inne
te staan, dat de Stadt wegens ‘t gedagte huisgezin geen de
minste ongelegentheid ofte schade sal comen te lijden, alles
onder verbant onser in qults. goederen met submissie in forma.
In kennisse onse resp. handen.

den 18 April 1698.
der Stadt Harlingen consenteert aan Rìeîtk
Johan7tì.s
Tz~cZaar
om alhier ter :stede te comen woonen! mits
winnende het borgerrecht.
deselve dito
aen Sìocrn! 3nxsx, kastmaecker geconsenteert dewijle van Leeuwavdm
heeft moeten vertrecken, alhier weder te komen woonen,
alsoo hier van daan afkomstig is en tot Leeuwarden noch geen
vijff jaren hadde gewoont.
~_~
De magistraat

‘) 1,. Schmidt.
SAlgem.
Gesch.
der germ. Vö1ker.r
60; 61.
Helmolt.
sWereldgesch,u
IV, 456; 457.
L,. von Ranke,
nWere1dgesch.r
IV. 335 ; 336.
“) De woorden
ngesteld
doorc
zijn van mij; de tekst was Iiier

onleesbaar.
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dito.
De Bode
IZ’~/Z,~UYCJ~~/L aangeteijgt
om .S&&s melkwijff
te ordonneren binnen
tlvee etmaal de Stadt te verlaten,
ten \vare die van
LTTZZUUZ acte van borgtogte
aen de Stadt passeerden
om voor de
slvarighei t die van haar en de hare machte
comen in te staen,
ende de Stad daar van te bevrijden.
den 27 Jun)- 16g8
is aan eenen
~mc
Ko~~~c-&r~.s ~vonencle
bij F1e/t&L4,
schoenmaker
naest mijn Heer .Stnzs~zrs geconsenteert
om in de Stadt te woonen
tot Allerheiligen
1698 toe, sonder
het burgerregt
te winnen,
e?de
niet langer,
Alsoo
het de Achtbare
Magistraat
der Stadt Harlingen
gelieft
heeft de persoon
van ylrc~b
Ymkcs. van dcv .Scl~f~ZZìng/~ te verleenen
het I<urgerrecht
deser
Stede,
onder
die expresse
voorwaarde
dat hij genoegsame
borge
soude stellen
voor de swarigheden en belastinge
die clese Stadt in ‘t toecomende
van hem en
sijn familie
soude konnen
overkomen
: Soo ist dat ik Hzcbt*rtus
71njz Ihwm~~,~c~l old
Burgem’.
en tegen\voortligh
mede vroetltschap
der
voorsz.
Stede mij bij desen stelle tot borge voor den voornoemden
~ffcob I Nzkt~s nopens
(le sfvarigheden
en belastingen
die bij verval entle onvermogentheit
van hem en sijne familie
in ‘t toeaennemende
de voorz.
comentle
mogten
konnen
te ontstaen,
Stadt
t’ allen
tijden
metter
daad
Magistraet
ende haar Achtb.
daar van te ontheffen
sampt
toste
ende schadeloos
te indemneren,
onder
renunciatie
van ‘t betleticium
discussionis,
verbandt
ende
submissie
van
den
Hove
mijner
geen exempte
goederen
ende alle Geregten
ter eerster instantie.
In kennisse
mijn handt,
beneffens
de subscriptie
van cl’ onclerget.
Secrets.
Actum
den 17~1’ MaJ- 1698.
De post sal deze borgtogte
geen
langer
standt
houden
en effect sorteren
als ter tijdt ende soo
lange de voornoemde
3’~r0b Si~zkc~s in mijn dienst is. Actum uts.
H. 7m11 JI~mt’Ym’z.
abs. sec. 1. f%+zZdír,
r6g8.
Alsoo
de Achtb.
Magistraat
aen de persoon
van ET& Doits~s
geconsenteert
heeft binnen
dese Stad Harlingen
te mogen wonen,
mits stellende
genoegsame
cautie : soo ist dat wij onderget.
als
leden ende gelastigde
van de Kerkenraad
van den Dorpe W~TZLZPVZ1)
tot voltloeninge
van die conditie,
aennemen
ende beloven
mits
‘)

Dit

is Wijnaldurll,

ten

N. 0.

van

Harlingen.
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deze te caveren
en te praesteren,
dat de Stadt Harlingen
en de
gereformeerde
Kerke
aldaar
noit
ofte nimmermeer
eenige
belastinge
off alimentatie
van den voornoemden
121~ Du~fscs ende
sijne vrou en kinderen
sampt vertlcre
nakomelingen
sal hebben
te goeden
en dragen,
maar dat \vij in tegendeel
tot allen tijden
soo wel voor als na de vijff jaren bij de resolutie
van de Staten
van den I,ande van den jaare 1660 bepaelt,
de voorn. Stad ende
kercke
met der daad daarvan
sullen ontlasten,
ook tot allen tijde
meergecl.
J’& I>oitsc~s en sijne Lmilie,
vrou ende kinderen
sampt
verdere
descendenten
door
haar íIchtl>.
acn ons ivordencle
toegesonden,
onder ons opscht cncle alimentatie
acn te nemen, renuncierende
tot dien einde
wel expres
de resolutie
hier boven ge‘t
benefic.
discussionis,
encle
stellende
voor namelt,
beneffens
ten onderpandt
alle onse geen
kominge
van ‘t geene
voorsz.
In kennisse
onse hantlen. d
exempte
in qlts. goederen.
(Xiet
gedateerd,
noch onderteekentl.)
aOp den 6” Novemb.
1699 heeft de Achtb.
blagistraat
der
.Stadt Harlingen
gct-esolveert
dat cie vrouw, \\.oonende
op ‘t kelderskamertie
van de olde 13urgem’
? i’lfjlz~zS l&huis,
tot aan eersttomende
Ma). alhier
ter stede metter
\voon sal mogen
blijven,
sonder langer.
R&tc~
~Inrz?~~~s met kerkelijke
attestatie
van Ann
Payorhic
alhier
metter
troon gekomen,
is op vertoninge
van die attestatie
bij de Magistraet
toegelaten.
Actum
den 23 April
1700.
Vocrkc
7>f mdts
en AICCX~.CZ ECZCRL~S met kerkelijke
attestatie
van L?z~~nz onder
i211~zr~zz~z metter
woon gekotnen,
sijn provisioneel toegelaten
als gasten
te mogen
communiceren,
totdat
de
Magistraet
anders sal disponeren.
Actum
den ZZ April
1700.
Alsoo
ik, ~I~toni pnllrs
Gunvrzkmb geboortig11
van IGc,4rl;,)z
alhier
tot Harlingen
metter
woon ben gekomen
sonder
al voren
daar toe permissie
van de Achtbare
Magistraet
der voors%. Stede
Harlingen
versogt,
veel min bekomen
te hebben,
en haar Achtb.
derhalve
swarigheit
hebbe gemaakt
mij alhier langer
te tolereren
ten ware dat ik voor ‘t verval van mij en mijn familie
genoegsame cautie
quam
te stellen,
Soo ist dat bij desen aenneme,
omme
bij de eerste occasie
haar Achtb,
een genoegsame
acte
van cautie
ten genoege
van haar Achtb.
ter handen
te stellen,
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sullende
onder des het verloop
van tijd en de bewuste
vijff jaren,
haar Achtb.
in ‘t minste
niet praejudiceren
in ‘t recht dat haar
Acht.
geschapen
is en sal blijven
om mij tot allen tijden met
mijn
familie
in cas van verval
tot armoede,
de Stadt te doen
ruimen
en daar uit te doen vertrecken,
gelijk
ik bij faute van
genoegsame
borgstellinge
aanneme
t’ allen tijden
op haar Achtb.
ordere
met mijn
familie
dese Stadt te’verlaten
en mij te transporteren
daar ‘t behoirt.
In kennis
mijn handtdesen
I Mar
1700.
Voor continuatie.
me praesen te
deze
J. XtynaZda
letters A. P. door
1700.
Antob
Pa ZZes
hier selvs gestelt.
den
is vastgestelt
Maccum
l), die

I

May

1700

dat de soon van eenen
LOUW, steenvoerder
nu tot ACUWZ
woont
hier in de Stadt niet

tot
sal

mogen woonen.
dito
is geresolveert
dat ~LWZ ~~~~st~ van Ensc&~aQ
en sijn huisvre
wonende
nu op Con~eZis BacKers
plaets
Grietie
7yeyx van ïVia%mz,
onder r-lZ??lrnzL?n, binnen
ses weken van daar sal moeten vertrecken
of dat anders
daar van daan sullen worden
gebragt,
en is haar
sulx in de vergaderinge
aengesegt.
Alsoo
de Achtb.
Magistraat
der Stadt Harlingen
aan nilic&‘eZ
Mugge
ende Napzs SXZic/2, caleminkwevers
2) met hare respe familien
van Jan Jamen
Reqers
van Dantuwz~h
gekomen,
op ‘t versoek
ende
GEYYZ?
Azrckes burgers
binnen
voorsz.
Stede geconsenteert
heeft om in dese Stadt te mogen woonen
mits dat sij versoeckers
haer souden
stellen
tot Borgen
voor ‘t verval
van de voorsz.
persoonen
en hare respe familien : Soo ist dat wij Jaz Jansen
en Gerrit A&rs
voorsz.
tot voldoeninghe
van die clausule
ons
en elx voor ‘t geheel onder
afftredinge
der
bij desen
te samen
beneficien
van divisie
ende
discussie,
ons door
onderrichtinge
bekent,
stellen
tot ware
Borgen
voor ‘t verval
van de voorn.
‘) De woorden
“) Ik kon
uit
onbekend
is.

,,tot
den

blaccum”
zijn doorgehaald.
tekst
niet
anders
lezen

dan

dit

woord,

waarvan

de beteekenis

mij
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MZcEeZ Mugge en Ham .Wic?it en derselver respe familien, aen‘nemende de Stadt Harlingen en de resp. armestaten aldaar van
alle schade en laste wegens de voorsz. persoonen en hare familien
in cas van derselver verval, kost en schadeloos te indemneren,
onder verbandt onser geen exempte goederen, snbmissie van den
Hove en alle Geregten. In kennisse onse handen desen I I Novemb. 1700.
Jan

Jansen

Reyers.

Gerrìdt

Auckes

vervmaaker

me praesente
1. Reynalda
1700.

den I I Novemb. 1700 heeft de Magistraat deser Stede aen de
persoon van SamueZ L’ Evalet,
frantze paruikmaker provisioneel
geconsenteert om in dese Stadt te mogen woonen.
den 3 Augusti 1701 heeft de Magistraet aen Jacob Reineu,
van Camje fz, Bontweever om hier bij provisie te mogen woonen
tot aen po May 1702 doch niet langer, en sal geen wooninge na
dito May te bewoonen mogen huiren, sonder alvoren sich wederom
aen de Magistraat te hebben ‘) geaddresseert en op nieuw consent
van deselve bekomen te hebben.
den 5 @tob. 1702 hebben &KeZZeMelles cum uxore van L~euwardm
op jongstleden May gekomen aengenomen in de vergaderinge van de Magistrrat deser Stede omme tegens p” May
aenstaende haar wederom metter woon na Leeuwarden
te begeven,
‘t welke bij haar Achtb. geaccepteert is.
den 26 Julyr 1703 heeft de Magt aen FoPevt Ah7e.r van PietersbZerui?z geconsenteert om bij provisie een jaar in dese Stadt te
mogen woonen.
den 30 dito ad idem voor a twee jaren bij provisie aen Ana’rtes
Dozlwes van Belicum,
mits onder des sich voorsiende van een acte
van cautie en hem ontledigende van sijn oom, die door die van
Belicum bij hem in de kost bestedet is.
In margine : aden 25 Martij 1708 geprolongeert tot aen den
I gber 1705 onder deselve c0nditien.a
Bden 23 April 1704
heeft de Magt aan Jacob Jacobs Postlaa, van HaarZem provisioneel
(op zijn versoek) toegestaen om alhier metter woon te mogen
(‘De

woorden

,,te hebben”

zijn doorgehaald.
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komen,
mits
van Il~rru~Zr~~Jz

vcrtonentlc
nolxns
zijn

IIEI)ENIS.

certificatie
van de Maig+ ofte
goc~l cotn~~0rtemct~t.

‘t Geregte

Harlingen
mij niet anders als pro\‘isioneel
geconsenteert
heeft om
met mijn vrou\f en kinderen
binnen
IToorsz. Staclt te woonen
en
noch onder die voor~\~aar~lc,
clat ik noch de mijne noit geen aalarme
staat I,intien
dcselve Stadt zal mogen
mocscn
t-an eetiige
dies of oc,li nndersins
tot
\~crsoeckcn,
of dat ik bij ‘t contrarie
believe
van haar rIchtt,.
tle Sia(lt met mijn familie
~vederoin
sal
vtrtreclien,
gelijk
ik
moeten
verlaten
uit met de mijne
houdende
mij daar
‘t selvc bij (lcse
en belove te doen,
toe ook van nu aff en voortaan
\‘atl scl~~e geconclemticert.
In kennisx
mijn hatltlt.
EIarlitigen
den 10 h4aJF 1704..

tijde sich sal moeten
niteit en cautie voor

EIat-litigeti
togtc

l’c,o1-

aldieti
hij
verblijven.

voorsieti
van gcticxpaanic
sijti verval.

door
‘t Icscrcti
van cc11 gctiocgsatne
‘t versa1 va11 hen1 en - sijn familie
alhiit
na ilTa!- aensta~:title
mctter

tlct1

\Z’oc11stlag

heeft

tlc NIgt.

voor

de tijclt

aan

bij

I)rovisic

van indem-

acte van krgte secureren,
bij
\vooti
geraakt
te

1706

Mq-

. . . . (oningevuld)

íi?jírrY/lfjí’

vat1 éCn jaar

12

acten

sonder

\\recl. v. de convoier
ivijders.
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Woensdag den 8 Decemb. 17oG
cum uxore Bontwever van
heeft de Magt. aan (irc70zcs T~7411c.s
Gn~~er, de inwoninge alleen bij provisie geconsenteert, hebbende
twee kinderen.
Woensdag den 2 Martij 1707
Ca~ptxtì~v echtel.
heeft de Magt. aan Louis Borgouilt en L+&t
hebbende twee kinderen en komende van Goz,&, de inwooninge
alhier toegelaten.
den 2 May 1707
ra?z Mic&~Zsr, Bontwever van Hessen Cassd cum uxore bij haar
Achtb. de inwoninghe geconsenteert.
Copia
Alsoo Attie
Wopkes
Pupta
wedr. van Wc~&i~ Iianzties 1) met
hare kinderen is wonende tot Harlingen, en de Magistraat ofte
Armevoogden derselve Stadt swarigheit maken om haar met hare
kinderen langer te laten woonen, vermits de vijff jaren dat sij
van den Dorpe NzPzm~Zandt
vertrocken is, bijkans sijn verlopen,
soo ist dat wij kerke off armevoogden van den gemelten Dorpe
NieuZaudt
tnet approbatie en consent van ‘+. Sj’z~rK Gc~vroZd
~uckcma
vaTz Bwmmìa
als Grietman over ~~~~),16rz’tsc,rad~~Z, ons
bij desen onder renunciatie van ‘t benificie van discussie daar aff
ten volle onderrigt, verclaren tot ware Borgen te stellen voor alle
de swarigheden geene uitgesondert clie gemelte Stadt off armevoogden wegens de inwoninge van voorsz. Attic
IVofkes
met
hare kinderen voor soo verre in gedagte Dorpe ïViezmZaudt
sijn
geboren, soude mogen of konnen overkomen, met nanneminge
om meergemelde Magistraat off Armevoogden tot allen tijde daar
aff niet alleen kost en schadeloos te sullen bevrijden en ontheffen, maar ook haar, met die hare kinderen indien zij de behulpsame handt van noden mogte hebben tot ons te sullen nemen
ende alimenteren, onder verbandt in qults geen exempte goederen, met submissie van den Hove van Frieslt. ende alle anderen
Geregten.
Om welcke Borgen wederom te secureren, verclare
ik Wopkc Wofkes Pop fa, woonagtich tot T~YZLS mij bij deseh te
stellen tot contraborge, ende diensvolgens aen te nemen om
genoemde Borgen nopens ‘t geene voorz. wederom kost en
schadeloos te sullen indemneren ende ontheffen, onder gel.
1)

Deze

is dus

overleden

tusschen

zx Mei

1704

en 8 Mei

1709.

(Zie

blz.

478).
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In kennisse
van
renunciatie,
verbandt
en submissie
alsboven.
ons Borgens en con traborges
handen beneffens die van hoogstgedagte Heere officier in teken van approbatie, sampt subscriptie
Actum den 8 Ma)- 1709.
van de onderget. als versogte getuige.
Was getekent:
s. G. 1. L’. Bz4rmLznirz. It. T24i?LlLorlt IG2cls. op
Nìdn?zt;
dit is SZoct + 270~~~s kerkvoeght
van N&CWZY eigen
geset handtmerck.
Accoord
met de origc. acte
getekent en gedateert als boven.
In kennisse van mij Secrts. abs. Sec.
1. Rey’znzdLz
1709.
den 7 October
1709 is 32~~5 Hnrhgs
en J’xsKe ~urKc.r
echtel.
hebbende een kindt van 3 jaren tot .SZW~ geboren daar vier jare
toegehebben gewoont,
bij provisie voor een jaar de inwoning
Zijn hier metter woon gekomen
lVIaj* 1709 van ZUYZ~~.
staen.
De man is geboren tot Cor~y’um en de vrouw tot F’~~~,yrdl~r.
den 14 October
1709 is T~$~tie
Ottcs, van Amsz'c~rdmrt,
een
de inwoningh
bij provisie voet een jaar
wed. sonder kinderen,
mits haar wel comporterende
en soo in armoede
geconsenteert,
mogte vervallen,
dat dan weder uit de stadt sal hebben te vertrecken.
Copia
Alzoo de Regeerders
en Armevoogden
der stadt Harlingen
den E. (?) ~LUT~J>~~L7~~s van den Eilande 7;*r Sc~t~lli/~~~~~geboortigh ende getrouwt
met &r-‘c~lz C’o~n~~&s,~, geboortigh
van S.
yacobs Plzrnciiìe, en dewelcke
alhier op desen EJvlande omtrent
twee jaren hebben gewoont
en alhier te samen een kindt, zijnde
een jongetie in echte hebben geprocreeert
genaamt F~c ~?nrjnrzsz.
oudt omtrent
3 jat-en, dog dewelke
nu wederom
tot Harlingen
woonachtig
zijn, alsnu begeeren dat Hurgemren en armevoogden
van desen E>-lande Borge willen blijven in cas van versterff
off
verval, dat sij Burgemeesteren
en Armevoogden
van Harlingen
van ‘t onderhoud
van voorn. kind zullen bevrijden,
Soo ist dat
mits desen
wij Rurgemn.
en Regeerders
van Jl'cstev-ScheZZiltg/tq-h
aennemen ende beloven met goedvinden der armevoogden
alhier
bi desen, om die van Harlingen
altoos in voorsz. gevallen van
alle belastinge en onderhoud
van ‘t vooTnde kindt kost en schadeloos te ontheffen, en sulx nodig zijnde, zoo sullen armenvoogden
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alhier ‘t voorn de kindt van onderhoud
versorgen
onder verbandt
als na regten.
Datum onder onses Dorps zegel en praesiderende
BurgemrCn en Secrts. Clercqs handen ondertekent
op onsen Kaadhuise den I 5 Juny aO. I/ I 1, en was getekent : Waf.~c Arjc~trs,
in kennisse
van mij als Clercq abs. sec, ~LZZ ~acobs LZIW~R, en
stonde op ‘t spatium
gedrukt
het zegel van den dorpe
SIést.WW&ZìZg-ft .
Accordt met sijn originele
In kennis van mij secretaris
Abs. sec.
1. Rezjila Ma

1711.
‘t principaal is onder de armevoogden.
Maandag den 25 Januarij 17 12
heeft de magistraet aen Ana’rir~s Hnnscn zeevarende persoon en
Baant>
Pieters
echtel. van Amsterdam, bij provisie de inwoning
geconsenteert.
Saturdag den 2 1 May
17 12
heeft de magistraat aan ya)L namen
en Amctz’~~ Yam echtel.
Bontwevers sonder kinderen, affgekomen van Hrrn&~z, de inwoninge bi provisie voor een jaar toegestaen.
Den GenJuly 1722
Is door de Magistraet deser Stede een acte van cautie gepasseert
aen Gccskr &re?zts in dese stadt geboren, zijnde voor de tIrede
mael getrouwt met de persoon van LL’L~u~~‘YI
_300st6~1l,
van E1crrrrZf~z
en wesende te samen met ter \voon daer na toe vertrocken, belowende haer Achtb. daer bij om de Stadt van linc~/~~~~taltoos
schadeloos te houden van ‘t onderhoud van voorn.de GWS~L~
~rrcobs 1)
met haer kindt h’c~cut liaps
oud circa acht jaeren bij haer
eerste man HO+ Gnlzs~?l in eghte geprocrëcrt, en deselve alhier
te sullen weder aennemen en alimenteren als dezelve hier weder
terugh souden worden gesonden : doch met conditie dat die acte
niet langer soude in craght blijven als ter tijdt dat voorged.
kindt 25 jaeren oud soude sijn.
Den 21en July 1723
heeft de Magist. deser Stede tot securiteit van Burgerrnrell en Kegeerders der Stadt Hacrlcm,
een acte van cautie gepasseert aen
1) Dit moet

zijn

Geeske

Berr~zts.

.
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B~TY~CY
Iic~?~l.s, weduwe
van
T+
A~jt’w,
burgerse
deser Stede,
zijnde
met haer
familie
van vier kinderen
met namen
A~Lx,
CZacns, J~TL en Lcctrtic~t 7ljss~jl derlvaerts
met ter kroon vertrocken,
om deselve alhier
loeder
te sullen
aennemen
en alimenteren
in
cas tot armoede
moghten
komen
te vervallen:
doch met conditie
clat dito acte niet langer
soude in craght
blijven
als gecluirende
den tijt van vier jaeren
na dato deeses.
-- ~.
van il/rrc&rtljr
en irr-+‘it tic Jonsim,
van
Alsoo
y@rz Ntw~~-iX,
Harlingen
tcgen\voordig
zijn woonagtig
binnen
geseijcle Stadt, en
aldaar,
swarigheijt
maekt om deselve langer te houden,
de magistr.
vermits
deselve
Persoon
aldaar
bij na vijff jaeren
heeft gewoont
Soo ist dat wij kerke of armeen reede aelmoesen
heeft versogt,
voogden
van den I>orpe
AZnrXrw~~, verklaeren
ons bij deesen,
onder
renuntiatie
van de Benefîcien
van divisie cn Discussie,
te
stellen
tot lvaere 130rgen
voor alle de swarigheeden
geene uitgesondert
die gemelte
Stadt of armevoogden
Lvegens de Inwooninge
van van voorsz. Persoon
met sijn huisgezin
soude mogen of kannen
overkomen,
met aenneminge
om meergemelte
magistraet
of armevoogden
tot allen
tijden
claer af niet alleen kost en schadeloos
te ontheffen,
maer
ook hem met zijn huisgezin,
indien
sij de
behulpsaeme
hand
van noden
tnogten
hebben
tot ons te sullen
neemen
en te alimentercn
en ons noit met de vijf jarige
Inte sullen
behelpen,
onder
verband
van onse geen
wooninge
Exempte
in (21 ts. goederen
met subtnissie
van den Hove
van
Frieslant
en alle andere
Geregten.
Actum
den 9 Febr.
1728.
i;cl/kcrt
Jam.
Cni-st lYí?pks. a

E. SCHOTMAN.
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in het
Onderstaande
archiefstukken,
Tijdschrift
voor ‘t Notaris
Ambt,
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Recht,
ge Jaargang,
No. 9 e.v. (1 Mei 1917) onder
het motto
sUit de
Oude Doos. 0:
vaderlandsche
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het
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dat evente
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zoodoende niet onder oogen zullen krijgen, waarom ,vij de bijdragen.
letterlijk
hierbij weergeven.
Tevens is dit een welkome gelegenheid een en ander mede te
deelen, omtrent
het Oud-Archief
der Weeskamer
te Batavia,
waaruit de stukken
stammen.
Dank
zij de belangstelling
van den vorigen
l’rcsident
der
Weeskamer
Mr. Cowan, werd de Heer Ds. H. Snel, degene die
de bijdragen voor de pers bewerkte,
in 1915 door het Departement
van Justitie, waaronder
de Weeskamer
direct ressorteert
ter beschikking
gesteld van den President
om orde te brengen in de
massa’s documenten
en folianten, die in de ~goedangd: waren
opgestapeld.
is het Maleische equivalent
voor ons
Dit n-oord ‘bgoedanga
>pakhuisa.
Deze gangbare
naam illustreert
~frel hoedanig,
dit
archiefde;x)t
tot voor kort beschouwd
\fverd.
\Vel was steeds iemand belast met het beheer van het archief,
doch dit doelde meer op de loopende stukken,
het geheele oudarchief, loopende van +- 1623 tot 1890,
viel hier buiten.
Het is dan ook niet genoeg te tvaardeercn, dat het Departement
van Justitie het besluit heeft genomen een ambtenaar, speciaal
voor het Oud-Archief
der 11’ecskamer
aan te stellen.
De Heer
Ds. H. Snel, is daarbij te bewonderen,
in zijn volharding
om in
dien chaos orde te brengen,
insecten en’ stofwolken
trotseerend.
Dat dit Oud-Archief
vooral voor famílic-gcscllicdenis
en personalia
waardevolle
stukken bergt, behoeft nauwelijks gezegd.
1Vij noemen
hier slechts de testamenten
Registers.
leder testament, dat voor Notarissen
IxTercl verleden, registreerde
de Weeskamer
(volledige copie).
Deze registers, keurig geschreven
grootendeels,
zijn van +_ 1630
af volledig bewaard
gebleven.
Verder de Resolutieboeken
v.h. Collegie van \Veesmeesteren.
van
lacunes, doch het is niet
+1629
af, wel zíjn er verschillende
onwaarschijnlijk,
dat (leze zullen verminderen
door folianten \velke
hier en daar verscholen
liggen.
Tusschen deze Resolutie-boeken,
ontdekte de Archivaris Ds. Snel,
een tlveetal
folianten der 1ieeskamcr te Zeelandia op Formosa,
waaruit hierbij eenige stukken zijn medegedeeld, Verder moeten
er aanwezig zijn, stukken uit Ambon, Ternate, h4acassar, Malakka,
enz., welke echter nog
niet konden geordend ivorden.
Saar men ons vertelde, moet destijds de I,andsarchivaris hebbel

’
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het Weeskamer
oud-archief,
over te brengen
naar
voorgesteld,
het I,andsarchief,
waar trout”vens ook de Notarisprotocoilen,
alle
keurig gebonden en met titel en datum voorzien, berusten.
Het voorstel is echter niet tot uitvoering
gekomen.
CH.
F. H. B.
Weitevreden,
I Juli 1917.
Resolutie

boek

der

W~~sknrncr

LU ZccZazdia

op Formosa.

Dinghs-dach 27 Juiy 1657.
Jan Jansz. Vaickenier, wien te vooren tot twee distincte reijsen
doch vruchteloos, omme in plaets van den overleden MarinusBastiaansz. Zair, een antIer borg te stellen, gedagvaart was geworden
ais nu ten derden maie te dien eijnde geroepen en verscheenen,
mitsgaders diercvegen in voile vergaderinge. ernstelijck aangeporret
zijnde, verciaerde rondeiijck daertoe gants geen middel noch
Kaed te Lireten, en versocht ingevolge, indien ‘t anders niet en
wesen conde, maer iveijnig dagen Kespij ts, zoude zien eenige zijner
goederen nevens ‘t huijs clat aan ons verbonden was, te vercopen,
omme ons uijt het het prcxetlído desseifs ‘t eenemaai af te betaeien,
op welcke redenen bij ons dan gelet wesende, is hem wijders tot
zuix een Maentl uijtstei vergunt, mits dat hij bu)Tten onse voorgaende permissie en toestemming voorsz. zijn hu)-s niet absolute1ej.k aan el-mand en zal vermoogen te vercoopen.
En dewe>-le de 2 goude ketingjes, met de siavinne waervan bij
ons jongste bes1uJ.t breecicr gewagh gemaeckt zij, noch niet en
zijn getasecrt, zoo \i.ert mits clesen, de nood\vendich-hei\? dier
sake onse Collega5 de Si??. Dirccl Genen en I’ieter Isordes andermael gerecommandeert. Aengemerckt ‘t redden des boedels van
‘t sterfhu>-s van %alï SI Marienus Schipper tot noch toe weynig
sehots genomen heeft, soo hebben wij desseifs naergeiaten Wede.
staende deze bijecncompste gelast, omme wat spoediger tot een
uite?xde van zaken te gcraeken, aan haerer zijde twee persoonen
buyten dit ons Coiiegie te verkiesen, en dat zooclra ais immers
mogeiijck zij.
Den Schoolmeester IIanitil Hendricksz. en den Chinees Saqua
in Soelang, ztillen beijde, doch ieder bij een apart briefken alhier
op ontboden werden, omme mondelings en in persoon wat nader
met haer nopende de gelegenhe~? van een iders respectiue sterfhulys te spreken.
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Eyndelijck
vermits aan een der pedacken, toebehorende
van der Cranck besoeker, Adriaen Meurs Zalr al wederom
het dack volgens beright van onsen secretaris eenige
vereyscht,
soo is verstaen, dat zulx door onsen Collega
Bordes nevens onsen secretaris eerst besigtight seijnde,
daaraan vast wijders sal werden aenbesteet.
Aldus gedaen en gearresteert
ter Weescamer
Zeelandia.
Ten dage en jare voornoempt
w.g. R. Cammans, Mattheus
Pieter Bordes, Leendert
Vick, sects.
Op bldz.
Batavia.

186

vinden

te deeser

steede

Gommershach,
D. Coenen 1657,
Bollekens,
Paulus Davidsz de

we : Huwelijks-Consent
Woensdagh,

kinderen
omtrent
Reparatie
Sr Pieter
‘t werck

der Weeskamer

te

den 7” Ap’ Ao 1666.

Onsen E. Heere, President
Laurens
Pit, ordinary
Raat van
India geeft te kennen,
dat desselfs soon SI- Martinus
Pit ende
Juffr. Jacomina Caffert, naergelaeten
dochter wijle Louijs Isacksz.
Caffert Salr in sijn leven tweede Coopman deeses Casteels, met
den anderen soo verre gecoomen sijn, dat seije inclineert
waeren
met ons believen hun in den Hl. Echtenstaet
des Houwelijcks
te
begeven, met versouck
sulx als haere mede vooghden te willen
opwelck
voorstel
en versouck
naer deliberatie
is
consenteeren,
verstaen
‘tselve zijn E. in te willigen,
alsoo geene Reeden of
dit geweijgert
ende tegenoorsaecke
ons bekent sijn, waeromme
gehouden soude behooren te werden,
Aldus

gepasseert

ter

Weescamer

in

Batavia,

datum

ut supra.

w.g.

Pieter Eemers, Leendert Brummer,
Vincent van Mooek
Des Toirconde, Jurgen Schelt, Cunelis Mol Sects.
Op bldz. 343/4 aflevering
N.-H.
I Jnny
1917 vinden we het
volgende :
Een juiste voorstelling
omtrent
samenstelling
en benoeming,
van de Heeren Leden der Weeskamer
te Zeelandia op Formosa,
geven onderstaande
notulen,
welke ieder jaar einde December
nagenoeg letterlijk
eensluidend werden opgemaakt.
Op Vrijdach
Gommersbach,

Den 27 Decr 1658.
Ter presentie van Sr8 Mattheus
Mr Leonard Bollekens,
Mr Bayly en Const. Nobel.
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Overmits
‘t presentc
jaer (loor ~;o~lcs otle)7tltlige
gocdertierenhel? nu \\derotn
vcrstrceckcn
is, en van outs her omtrent
te
dezer tijt costumier
zij, clat men u)-t alle reslxctive
Collegies,
onder
dit goitverno
gehoorcn~le,
dc hoogste
regieringe,
Se>-nde
bij desen tijde de E. Neere (;oitvet-neut-,
ICretleril~ Co!yett en sijn
E. E. H. Raiclen, een clubbeltl
getal1 der lxcluactnstc
en aensienle)-ckstc
persoonen
te voren
tiotititiecrt
en schriftelijck
opgeeft,
omme tlaeru!yt tegen ‘t naeckcn~le
jaar tle nieu\\,e elexie ofte wel
eenige
continuatie
tlcr oude cc~llegiatiteti
te cloen, soo zijn wij in
cotifortnitc
van tlit loffel>-ck
gebru~*cli
01) hctlcti
(itt den naetne
Gotles)
speciaal
ter dier oorsake
bij (lcn ancleren
;gecomen,
en
hebben
nact- goCt overleg11 e~tcle rijpe clelibratic
bij tneerderheijt
van stemmen
goet gevonden
bovengetnelte
haer Et;,tln soo \vel de
oude als nicu\ve collcgianten
in treijn ctI tnnnicre
als volght
voor
te dragen :
af a,* coollrg-ìml fCif .
~~mwl.
i\‘ìcl(7cv~ GI,)lc)nlilrcr~i-c,.
den ol)t>ercoo~)rn~il
-Sr
den cool)tnnn
Sr David.
Keinier 1 )ammatis
l)t-es.
Hartliou~ver,
lx-eses.
2
en 9 van Ilxrcn,
tlito.
(die in het loqxti~le
jaer overleden was)
l
Sr Mattheus
Gomtnersbach
cleti (‘ooptnati.
vice-di to
2
S1‘ I)anicl
Sis, vice dito.
Sr Ixsnartl
12ollekcns
Sr l’ieter
13ordes.
2
M’ Michel
Ba\-l\y
1
Sr clc I)iccl.
_ _
1
Sr Cotistan tin Nobel
J
1
9
Schot
Klí.
A41dus Gedaen
en IF%zslooten ter Weescamer
I)eeset- Stecle Zeelanclia ten tlage en jaere
voorn+.
(w.g.) Mattheus
Gommcrst~ach.
Alichiel
IBa)-l>-.
(1’. Nobel.
1 .eeticlert
.l~ollekens.
Jean de Ridder,
Secreta.
I<ltIz. %3/45 * II Connossement.
Ick Yieter Mattijsse
Joele Schil)per
naast Gotl \ran mijnen
genaamt
Rotterdam,
- als nu ter tijd gereet leggende
levoetslii!-s
om met den eersten
goetlen
ivitid die God
sal, te zeijlen
na Batavia
alwaar
mijn rechte ontlaclinge
oorconcle
ende bekenne
clat ik ontfangen
hebbe onder
schip
van de Heer IIlr Johan
loop
van lnijn
voorsx.
secretaris
van (le \Veeskamer
der Staclt IIordregt
een

Schepe,
voor Helverleenen
zijn sal,
den overde Koo,
gezegelde
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sak inhoudende
drie honderd en tagtig Carole Gulden a ZO stuyvers het stuk, zijnde voor Reekening
van de Edele Agtbaere
Heeren LVeesmeesteren
tot Batavia.
al drooge en wel geconditioneert
en gemerkt
met dit voorstaende merk.
Al het welk ik beloove te leveren (indien mijn
God behoude reijse lrerleent) met mijn voorsz. schip tot Batavia
voorst. aan de Edele Agtbare Heeren Weesmeesteren
aldaar ofte
aan zijnen Facteur ofte gedeputeerden.
Ende om te voldoen dat voorsz. is, soo verbinde ik mij selven
soo hebbe ik vier
en alle mijn goet, In kennisse der waarheid,
connossementen
hier of onderteekent
met mijnen naam of mijnen
schrijver van mijnent wegen, al van eender inhout, het eene voldaan zijnde, het ander van geender waarden.
Geschreven
in Rotterdam
den 5 April 1700 drie en sestigh.
(w.g.) Pieter Joele.
Deze goede opregte Connossementen
zijn gedrukt, ende werden
verkogt
te Dordrecht
bij d’ Erve van Johannes van Braam, StadsDrukster,
woonende over de Beurs.
Het ter zijde staand merk was :
1. D. R. een gezegelde sak waar in 38 guldens.
Voorts stond ter zijde zijde in lak het Zegel van Dordrecht.

MUNT-

EN I’ENNINGKUNDE.
.--_

Nav. LXVI,
278.
Oude munt(?)
Dit is een speelpenning (jeton) van den Neurenbergschen
speelpenningenfabrikant
H(ans) KRA(uwinckel),
1580-1601.
Voor B K op de keerzijde zal wel H K moeten worden gelezen.
Amsterdam.
H. J. SClIAKP.
Nav. LXVI,

330.

De gevraagde munt is vermoedelijk
eene nabootsing
van een
St. George thaler, die voor het eerst in de 16(le eeuw in Kremnik
(Hongarije)
in het goud en zilver geslagen werd en bij de Duitsche
officieren
als talisman tegen verwondingen
zeer gezocht is. Zij
worden
daarom in verschillende
grootte en metaal veel nagemaakt, en het op pag. 330 van Bde Navorscherc
beschreven
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exemplaar, dat wel van lood of tin zal zijn vervaardigd, zal wel
zulk een nabootsing zijn.
A. 0. v. K.
De bewuste penning is een speelpenning te Neurenberg geslagen
door Hans Krauwinckel, die op het einde der 16,ie en in ‘t begin
der 17~1~eeuw werkte.
De voorzijde verbeeldt twee krijgers, die een bloeiende lelietak
vasthouden. Achter den eenen een haan, achter den anderen
een hert (?) Omschrift GAILIA
FORTIT.
In de afsnede de
initialen van den Stempelsnijder H. K. (Hans Krauwinckel). Keerzijde : Naar rechts heensnellende I’erseus, lvaar boven : VERSEVS.
In de afsnede : H. KRs4V : (Hans Krauwinckel).
A. 0. v. K.
Nav. LXVI. 330.
Penning met St. George.
Dit is een St. Gcorgepenning (Hgd. Georgsthaler). Met dezen
naam duidt men in het algemeen aan alle penningen, meestal
van zilver, doch dikivijls ook von onedel metaal, waarop de
Kidder St. George in strijd met den draak wordt voorgesteld.
Zeer bekend zijn de Georgsthalers van het Graafschap Mansfeld.
Van deze zijn het meest gelvild die, welke in het begin van de
I7de eeuw geslagen zijn en het opschrift dragen UEI GOTT IST
RAHT VN1) THALYL’. Xa den in het omschrift genoemden
mun tenden regent worden zij ook wel Davidsthaler genoemd.
Ook zijn onder verzamelaars zeer in trek de Hongaarsche Georgsthaler. Deze vertoonen op de voorzijde den heiligen Georg den
draak doorstekend en het opschrift SAN. GEORGIVS EQVITVM
YIZTRONVS, en op de keerzijde op onstuimige baren een schip,
waarin de slapende heiland door zijne leerlingen wordt gewekt
en het opschift IN TEMPESTATE
SECVRITAS.
Vergel. Mattheus VIII, 23-27
:
Toen hij in het schip was gegaan, volg(len hem zijn leerlingen
k:n zie, (le zee lvercl zeer oI&uimig, zoodat tle golven over het schip
sloegen. En hij sliep. Zij gingen tlan naar hem toe, maakten hem
wakker en zeiden: IIelp, lieer, wij vergaan ! Maar hij zeide tot hen:
Waarom zijt gij bevreesd, kleingeloovigen ?
wind en zee, en liet werd zeer stil. De
en zeiden: Wat voor een tnan is deze, dat
gehoorzamen !

Uc St. Georgepenningen

Toen stond hij op, bestrafte
menschcn verbaasden zich
zelfs winden en zee hem
[Leidsche Vertaling ]

werden vroeger

als amuletten,

die
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tegen verwonding
moesten beschermen
veel (loor krijgslieden
gedragen ; onder cavalerie-officieren
moet dat -- althans in het
buitenland - nu nog voorkomen.
Het aantal der bewuste penningen
is buitengewoon
groot.
.\msterdatn.
H. J. ~CIIAIW.

Sabs.
Het zeer belangrijk
artikel vat1 11s. 3’. 11’. 75’w~z~~~ 311e Ridderhofstad
Gunterstein c in het Jaarboekje
voor 1917 van het
Oudheidkundig
Genootschap
~Nz~fnrZrrkc(c,
vermeldt
o.m. het
Latijnsche
opschrift
op de gedenknaald
in het park, opgericht
ter eere van den Amsterclamschen
13urgemeester Mr. Ferdinand
van Collen.
Een der waardigheden
door dezen bekleed was het
atnbt van schepen;
de schrijver
heeft ten tninste de bovenstaande letters s a b s. alclus vertaald.
Hoewel
ik allertninst
zou wagen te twijfelen, of dit inderdaad
de beteekenis
van dezen bij verkorting
weergegeven
Latijnschen
titel is, zou ik toch gaarne van dezen of genen navot-scher vernemen, wel k woord hier is afgekort ; ik heb dit nog nergens
kunnen vinden.
Prof. 1’. J, Muller wil voor Subs lezen : ,Scabs.
- Scabinus :
schellen : Lvelk ambt F. van Gellen bekleedde van r696---r701.
a
M. V. n. H. \‘. S.
Obiit?

of iets anders

?

Op verschillende
wapenborden,
o.a. in de Ned., Herv. Kerk te
Breukelen en zoo ook op het Kasteel >Hardenbroek
« te Driebergen,
vindt men voor den sterfdatum
de Grieksche
letter thkta, weergegeven als een teeken dat veel leek op een hoofdletter 0 tnet een
liggende 1 er in ; iemand met wien ik er over sprak meende dat
het o b i i t betcekende,
dit
zou
clan
ook
overeenstelnmen
met
het
:
>N at. a, dat vrij algetneen, ook op de door mij bedoelde borden,
den geboortedatum
voorafgaat.
Ik voor mij heb er evenwel in gezien een vervoeging
van het
Grieksche
sterven : apothneesko,
doch ik kon niet bedenken,
welk woord daarvan afgeleid dan agestorvenc
zou kunnen beteekenen.
Gisteren
evenwel
viel mijn aandacht
01) het woord
rgr8

3
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Gefoudeerd.

Dit woortl hoorde ik tien laatsten tijd nogal eens gebruiken in
den zin van :
fout begaan hebben, of: verkeerd gehandeld
hebben. Gaarne zou ik worden ingelicht, of er inderdaad een
werkwoord f o u tl c c r e n bestaat, nvaarvan het bovenstaande \\roord
dan het verleden tlecl\voortl zou zijn. Ik voor mij geloof eigenlijk,
dat zij die het, althans hier (de Vechtstreek, prov. Utrecht) gebruiken, het tvoorcl hebben gemaakt van fo u t, en dat zij daarbij
denken aan het \voortl f r a u de e r c n, dat iveliscvaar hier niet
mede te maken heeft, tloch, als zijnde afgeleid van het fransche
f r a u d e, hun toch ten i.oorbeelcl strekken kon.
I~ehalvc hier in deze streek heb ik het Lvoord nimmer hooren,
bezigen, laat staan : ooit geschreven gezien.
M. v. ». H. Y. S.
13.
een

Nav. IXVI.
Home

425.
Sweet
Home.

Dit in Engeland en Amerika zoo populaire lied werd in 1823
gedicht (loor John IIol\rard Pa>-ne, geb. 1792, f te Tunis in 1852
als Consul der Vcreenigclc Staten en aldaar begraven op het
I’rotestantsche Kerkhof van St. George. In 1883 werd zijn stoffelijk overschot naar LVashington overgebracht.
Het lied komt voor in zijn melodrama ClrzYi
fh.5~fW&! 0f
Kowle>Nshop,
geb. te
Jfil~zir. De muziek is van Sir HenqLonden 18 r\yov. 1786, -/- 30 April 1855.
Het niet minder bekende Iersche lied
Art’czira werd
Caroline Keppel, dochter van den tweeden
gedicht door Ixly
Graaf van Albemarle, die in 17 58 een jongen Ierschen geneesheer,
Robert Adair, huwde. De melodie is die van het oude Iersche
lied ~Eileen Aroon,a dat Robert voor haar zong.
UY

~Rnbi?t

Amsterdam.

.._-----..--_.--- ----- ----- ~

H. J. SCHARE
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van de abdij van Loosduinen.

DOOR JOS.

KLHJNTJENS.

( Voortuctti?zg

v(zu LJ~w.

LX

Vl,

526).

1306.

Allen
dengenen
etc : ick ki.0cd9- Cks
prrroc/ric;h qkil vc7n
maecke
condt,
dat Jan Ommeloop
hevet gecoft
een
morghen
land&,
die Paulvels
hevet
in hur\vaere
ende een en
tw}‘n ‘Z,OOY(It,~trzczj’t
Cunnus jegens die kerckmeesters
van monstre
etc : te VCY. Knt~lintw bc/Locf uau I’vlYsst7laarr 1201212c’
in Lansc~~?ze~z hooren
wille
mede te doene
ende want ick hierover
was
ent mij kenlick
was, zoo hebbe
ick desen brief bezegelt
met
mijnen
zegele gegeven
1306 op den Soendach
nae onser Vroulven
dage te half oest.
MtOllStY’,

Ick y~n vnw ~LY Watevz~zgc maecke
condt etc: dat ick
1325.
heb gegeven
en geven
der abdisse
van Lausdunen
ende
des
convents
in derselver
stede derde half morghen
landts dat belegen
heeft, #ter
hcrstmts
sone aen de oostzijde
op tlic urestzijcle Ghert
van de poel ende derde half hont dat ? Godtshuse
selve belegen
heeft aen tle Oestzijdc
ende yojlnlz van ,5,17a~-m~~c~oz~de01) die westzijde
ende
30 schell:
sjaers
ut ses merghen
landts
daer
~QH
zuoutcrs
SOL’E op woent,
die gelegen
zijn met meender
voore met
ctirc valt Akmadc
ende met ‘.~-fs X’~M&YLW ~zwbaev-terz SOOU, dit
voornoemde
goet, dat hier gesz is, dat heb ick gegeven
voor
vnIJI1.Yhl’l’Yr’ uìcze 7fn)l &Y iZ’atcuìngc
1122j~t.s T’n&i*x ende voor mijnre
vv-o2lîe’c SZL’IC vl+-m
Inoldl~r
encle ~~jlc~f.s ?~zjjl.s ~I’O&L*YS in rechter
aelmoesen
ewelijcken
te staen etc: ende daer off haeren jarichtj-t
te doene
omdat
ick wil!e,
dat dit vast ende stade blijven
ende
onbrekelijck
van mij en&
van mijt,,
nacomelingen
soo heb ick
desen brief besegelt
met mijnen
segel gegeven
[ 325 des sonnendaghes nae paesdaghe.
Iclt he@1, Matten
S0011L’, SChUtC
0’
th’?l
?LìCUWCII
VtTJl,
1347.
maecke cond etc: dat voor mij quamen
desen naegenoemde
luijden
ende verlieden
elk voor
hem zelven,
dat sij verpacht
hebben
weder
der abdissen
ende weder dat gemeene
convent
van Lansdunen,
dat $%tx, dat mijnh:
die Grave van hollt den convente
gaf in die haghe des woensdages
nae onser vrouwendach
te halff
oest als men schreef
1320
welck voorsz veen sij hebben
verpacht
tot 30 jaeren
toe in allen manieren
als hiecnae
beschreven
staet
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\Villemsz
twee garden
en een halve garde
in den eersten
peter
dat macckt
\Gjff hondt
entle vijff garden,
item )nir*f~Tr Y,j;- t\vee
garden,
dat maeckt
vier hondt
ende vier garden,
item /Icvnr*ich
fiiefcr o.sf~~z~lJr VJ-ff garden
cnde een halff maecken
elf hondt ende
maecken
acht
elf garden,
item fl/C?zY)s /l: ~lls~*I/z.s ~Lz’iJf’, vier garden
hont
ende acht garden,
item
TIi’lZ~llz ‘~‘QIIST eene garde maeckt
twee bont
ende tivee garden,
iteni il~~~tfllc21.s ~Y~rnsu: eene garde
maeckt
tivee bont
encle twee garden,
item flí)I-~iltzjjz g rls~‘IL .solzt’
drie garden
maeckt
ses bont ende ses garden,
item csltzr’~ ~~V.V~USZ.
drie
garden
macckt
ses bont ses garden,
item L.Z~IL,S 7 ‘~~~~ILcXIL~IL
som’ een garde
maeckt
tivee hont tIvee garden,
item ~rrlzn~llrrfir~
t\vee garden
maeckt
vier bont vier garden,
item j,z~l 7rr71L Sc/fof~)L
twee gartlen
niakcn
vier bont vier garclen,
item CZUCS Z~(T~L/FZ~TUcRt~izbt~t~~ tn’ee garden
etc: item COL’UF~~C~~o~~f~~~*sz tIvee garden
etc:
item ~>zjz rUlrl~‘~Y.s tkvec garden
etc: item jicfctCuícmh~ch
tivee
garden
etc: hier off soo scllcn dese voorsz luclen geven van der
merghen
drie schell: scs l)enn. hollt ‘s jaers etc: ende ick JI~IIIC~
l?CCtffL’ SOUIlC’ schout
voors% etc: omdat
ick selven geen segel en
hebbe, soo heb ick gebeden
)hl’/z)s
~~L~III%-SS (Iczflllc ï’fz?L .%/2ic*cZnnr,
dat hij dit voor mij bcsegele
wille mit sijnen segel etc: gegeven
1347 op den me)*clach

1328.

wq J?b”tS ‘ïfflll

~hbl~lj~,

1 ‘Stb’r?lZl/

IL ff&d,

~LEi’SfOJlZt

ilf@-7%

YS

.sor’ll~ sc1lrpc’lz~ll i?l 0~Cff, oirconden
dat
dZrcX:
1~: /~~~~~;r~)rSOIZC heeft clu>-t geschouden
voor ons die abdisse
van IAoesduticn
entle alle haers gemeene
consent
van der provencle
die hij hem e)~sschcntle
u’as ctc: in oirconde
der letteren
bezegelt
met onsen zegelen
1328 op Sint jans avondt
te mi(lsomer.
som

ende

l;~nzrr)c

Cic)c(~~~r.s

1Villem
grave van Henegou~~~eti,
van Hollt,
van Zeelant,
1339.
h: van Vrieslandt,
maecken
condt allen luden,
want een twisterij
was, tusschen
der abdissen
encle den gemecne
convente
van Lausclunen, 01) die eene zijtlc, endc j~/z l<qgt-Ovcr/~tS
SOIIL’ op die andere
seyde en de jm
7JUOYS.7
ei\,sschetide
was ene erffelijcke
provente
te
hebben
binnen
den cloistcr
van Ilausdunen
hij met eenen knechte
met tlvien paerclcn
encle met twien winden,
daer sys van be)-den
sijn op eene pene van hondert
pd.
syden aen ons offgebleven
daer off niet en hielden,
daer \vij onsen
hall:
die onse seggcn
seggen
aff uten in deser manieren,
dat die abdisse
ende twee
vrouwen
cnde een convers
van den convente
voorsz dat sweeren
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soude ten heyligen, dat yo&zn h)g-~~5~echts
solrc* voorsc. noch s>Tne
ouders, daer niet recht toe en hadden noch en hebben erffAeijcken,
voor Ctztharim
varz Abbmbrucck
nbdissc, VOY Socfc vmt Emt~lisse
ende vor E~i~zgncrt
VLVZ %tyZ~ nonnen ende b~ocdc~ pijler
convers
in der abd?ren voorsz etc: in oirconde desen brief ctc: gegeven
voor St. Ctzffkïimxcl ac h 13 39
in den Haghe des maendaghes
onder stont p. IIOVZ 30/1mz(ze ~7’311.et 1. ~~ocZ~rucr;
leger stont h:
LWIY:
jlc~z, S. Dns. flor. De haemst.
etc. onbieden U h:
1334, Wij Willem Grave van Henegouwen
yiddt’y cnn’z~ (IniLZzu mm rzjizltwdt
yh
VU72 pozrr&?l ozzsc’?l ~YOWC~L~IZ
gmkd,
tkyzc
Sonc OIZSL~II ymtm~ van noorl/~oZlt, ende g*&!l 2JnlL
.%nteiz omtk
sc/~oufc
vun
.s. ~rttaw~~snu~k,
dnt
ghij
etc: gebrucken
laet des abdissen ende den Clooster van Loosdunen,
alsulc goet
m~zm vim dc12s~~hc~11cZoostcr gelaeten
als voor jam vaf~ Zicrixc,
heeft in Uwen bedeisten en ivij met onsen letteren hadden doen
en de rtndt’ycrl VOOY
bestellen tot h : Ja), Ckr~~.su bL*hocjXm ~YOC~CZCY
\frant
zij
qu!-te
geschouden
hebben voor onse
yamr
L~~-~~~~HcII
aldat sie op te seggen hadden, dus
Schepenen
en van Ziericxe
en laet niet Godt zij met U gegeven te Sieriese op olrehe)-ligen
avondt I 334.
Ick brordcr
3’an bg dcy Grucìe
7wtz God nbt 7tuiz der
13%
Ilors doen te weetene etc. in oirconden der \vaerhe)Tt, soo hebben
\vij broeder Jan voorz.
desen letteren uthangende besegelt met
onsen segele op St. Servaesdach
1385.
LYij schepenen
in den Haghe maken condt etc. dat
voor ons quam L‘h7c.r fuljL’~z som’ ende belovende voor ~~znygì~ttx
ZJrZIC
îCU-7 ZC/lfTYf7?Z
IZOWP 2 LOUS~Z’Z~~~LC~L
thien schell. hollt, sjaers
ewelicken
staende op sijn hu!-s
etc : gegeven 13 16 des maenendaghes na St. Mathrsdach.
1316.

13 16.
Wij schepenen
uter Haghc maken condt etc. dat quam
voor ons /irll 7~n1l dt’y z~wtcuz~z~~ ende gaf m~r~Z2i;lt~nden ei\~gendom
van den landen dar kr~r Stcrut boc~-,&~Z01) plach te ivoenen leggende
in het tamp, voort soo quam voor ons ~*zL7eyn /I~ye 71ooYsu. en
gaf mit eenen vullen rechtc al ‘t voorse!-de landt t’ eenen vrijen
el-gendomme
lden Godtshu!-se
van Loosdunen,
daer die sumtne
aff is neghentien tnergen drie viertel honts min etc. gegeven I 3 16
des dynsdag nae groote vastelavondt.

GESLXC~IT-

EN M’AI’ENKUNDE.

Wij schepenen
uten haghe
maken
condt etc. dat voor
1315.
ons (luafn i/~Ic/~icyZ .SC~~Y~.S.S.ende gelieclcn
voor ons dat ~‘kx CI~nnt~/oop gecogt
heLvet jegens
hem een pont
hollts
s’jaers
etc. gegeven 13 15 des maenclaghes
na tlcrthiendaghe.
condt
etc : dat voor
s>-ne broeders,
ende
vern~ilcoer<len
voor ons clat c2i;c*tzk/*~CX(I~.s~c~I~~c~~z~sone voornt
der
abtlisse
van I,oosdu!-nen
cntlc den nieuwen
convente
als s)-n besterfte,
tlan hun besterven
mach
van .yiri’i
IIzoccfL*I’ vr!-encle
al
gift in rechter
almosen
ivoor s!-tic provende
sterft hij, heeft hij
etc. gegeten
in den Iiaglic
r 3 r S tics mnncntlaghes
na pontiani
martiris.
1ff@. Schfjhr’llt’I1 in clen haghe
nialíen
condt
etc. dat voor ons
quam
111ìc/rìd .sfq-~~r-.s .st)ltf’ cncle verleedc
dat hij vercoft hadde
jmt~
Oinnz~lnt~p
een I)oiit
jaerlickcr
renten
vrijs gclts
op s!-n
wooninghe
ende 011 anders zo-ne crvc, tlic hij heeft leggende
bij
westen
hq-licnden
tluncn
etc. gege~wi
1j 16 des maenendages
nae St. A+Iclitendage
in den \vintcr.
rr>

13579
0 tl S

‘]11;1 Ill

J’? JI

iS ~ìSL’ïk’f~CU

sc-/itykncn
in den
.,I/~(~c/z L5~~~‘~ztii~

hl-fdJJll-US

7~‘L’dJf

7C’r’

haghe, tloen conclt etc. dat voor
encle verleedc dat hij schuldich

.)i~~if
‘i’l~ll

tiC

T’L’L’JZ,

JJZCt

/Z&‘J’L’JZ

kiJl&‘Yr’Jl

tc. vier schell. encle drie pond hollts
s’jacrs
et. alsc van den husc ende van den hofsteeden
die J;ZIL
7’ool’s,~ * mi ttertij t beseten
heeft, endc hij tegen
hem luden
erf
hu!-erkvaer
gehu)-ert
heeft,
\\.elcl;
hu>~sch en hofstede
belegen
heeft j,z/z TWII SII.SSL’IZ~‘/IZ nen die zu?Ttzl-dc,
endc jaccob
diricsz.
acn die noorts!rde
etc. 1357 des cl>-nsdages nae paesdage.
dit-

cq

hli’

(1~1/‘ft’/l/lc’l/s

hc ~~y5f

c

1316.
I vzj Schpr’?zr’Jl in den haghe
maecken
condt
etc. dat
voor ons quam J*QU trip (Irtzl~r’ endc verlicde,
dat hij vercoft hadde
JCUUW C>JJz~Jrr*ln@
thien schell. ho1lt.s. etc. gegeven I 3 16 des maenendages na St. achten
dnegc in den tfTinter.
1316.
I I’ri’ sr/fipcJzcn
in den haghe,
maken
condt,
dat voor
(iuain
der ~wc~fc~ .ScS/r~~r~*r~sende dirck haer rechte vurmonde,
ellde
belovende
jalzllt’
~~~Jz?Ju~ho~
etc. thien schell. hollts jaerlise
ren ten vrj-gel ts op dat hu>-s cnde
die hofsteede
die gelegen
tusschen
Cq7~~its (~uJ~~-L~Jz~I=T
cnde wz*Z~~~Ju íxzn . . . . . . etc. gegeven
I 3 16 op St. Gregoriusdach
in maerte.
ons
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1328.
Allen dengenen etc: wij landschepenen van ‘s-Gravensande maken condt ende kenlick dat 3&xb XVZ der LVLZZZ
verlieden voor ons, dat hij schoudich is voor ~QBTLP?ZO)UZE
ti Loosduynen etc: een pd. hollts jaerlicker renten etc: deze voorgen:
renten hevet jncob voorstyt
versekert en verwilkoert op sijne
woeninge daer hij nu in woont ende op drie mergen lants daer
sij op staet etc: gegeven des donredages na St. Marcus dage 1328.

Wij lantschepenen van ‘s-Gravensande oirconden met
dese letteren dat ratz
aenzt.s
SOUCverliede voor ons, dat hij gehuyrt heeft, tegen mq-nre vrouwen der abdissen van Lousdunen
een stuk lants, dat zij leggende heeft in ‘t nieulant tot ‘s Gravensande ende sijn woninge op staet etc: ende dat dit waer is,
soo hebben wij deesen brief bezegelt etc: 1272 des dynsdaghes
na St. Willebrorsdach.
1372.

1329. Alleiz dm gemz etc: wij lantschepen van s’Gravensande
maken cond met deese letteren, dat voor ons quam ~zir/rlcZ /I~.en
sone VLUZscti’owde
encle liede dat hij schuldich ware eenen janne
van Ziericxe nonne te loosdunen etc: een pel. vrij gelts jaerlicker
renten euwelicke staende op twee mergen lants, daer qrn huys
berch opstaet etc: gegeven in St. Ambrosiusdaghe in April I 3x9,
Allen dengenen etc: wij lantschepenen van s’Gravensande
maken cond ende kenlick, dat dicderick
~ZLYCverliede vor ons,
dat hij schuldich is voor ~LHUZP
)ZOUHC
fc Lnosdu..~m~z etc: een pd.
hollts jaerlicker renten etc: deese voorgen: rente hevet diederick
VOOYSX.
versekert ende verwilroert op sijne woninge dat hij nu in
wonet ende op vier morgen landts dat zij op staet etc: gegeven
des donredages na St. Marcusdach 1328.
1328.

in Monster maken cond elc: dat der
hare
soo?zcluyte schouden al dat recht
dat zij hadden aen dat lant daer lzey~c er~~z~~rv& sone op woende
ende der abdissen van Loosdunen ende haren convent opgaf
etc: gegeven 13 16 Sonnendages voor St Simon en Judendage.
1316.
hiìdegozd

WQ
eizde

schecj4enen

iive~z'cZacre

1364.
Wc schet~~emw van monster maken cond etc: dat heer
$ovens h24gen
GOOTZ
bespreect den convente te Loosdunen thien
schell. s’jaers etc: op een stuk lants dat hij met den clooster te
Keijnsburch gemeen heeft, gelegen tusschen Sz%zo?z
KPYS~~TZETZ
soou
lant van der westzyde, ende tusschen een stuk lants dat geheeten is
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behoun*escamp
aën die Oestzijtlc,
enclc Claes Ommeloop
in huere
heeft
ctc: bezegelt
etc:
1364
den
ach testen [lach van Oesten
boven stond die H. Xqell
plach te geven.
1300.
1Ty ?IzC7ht’lit’ r2hfìs.w encle al ‘t convent
van 1 ,owxlunen,
ntaken
concl etc: dat Gl’?~l7l’i’t /k~‘IzdYIIs
soollr’ ‘7’17ll C~zLlZc’ld~lllY-~
hevet
gegeven
sen Cloostcr
van 1,ausditncn
thien pl. te leggen
op ren ten, daer off sullen Ivij hem geven een pl. hollts alle jaer
als00 lange als hij levct entle na sijnre cloot hevet hij ‘t geset te
geven dit voor ge~c)~clc pont ten convente
te ljitatitie
euivelijk op
zijn jarich
tijt descn brief is gesz. encle gegeven
1300
op St Marcusclach.
rlZZc (fiLV gcr’lz
c tc.
:
Tl y’
slr.sf~~i~
.‘ILl7 rìL’ g /k.sqg/z~72, irbtfisslv
1319.
7’01~
I.ff~~~rfco~~i~. entle alt convent
(lier selver steede maken
l<ond
dat
Lvij hcl)ben
gegeven
Zi.s~‘b~‘ff~‘u rrru
TI ‘zYfc,u
encle
kenlicl;,
d0cjlt.c~ onses kamcrar
30 schel1 hollts jaarlics
en click
staencle
om 10 1x1. hollts
die \velkc voorsegge
summe van die l)enn. s\bewjrset
nae haer doot J>)//L~(* (ik-oc*(fr’l- pieter in rechter
alemissen
etc : gegeven
etc : 13 19 des sotinentlages
nac St. Siclaesdach.
1302.
I I -y
?Mbclit~
h9
LfCY <pu7dL’
<~wfLs
lrhiz*s.w
ia
~~rrzfstil~m~rl
encle a1 ‘t con\-ent
maken
lïon~l eet. : dat \vij hebben
ontf-aen
van Gei-nt,1-t /wzjirrkrus
soo?~~’ van Ottdcnburch
v!-ff pl. encle v!-ff
schel1 : drie grooten
torno!-sen
etc : 7’uIi tfr,Y Inrrl;gYìfC Ci*zcc-cT gclt
etc : die he)-s betrouwet
bij Urot-tfcr futfrrrrtfc
etc : gegeven
I 302
op St. marien
magdalct~ctitlacli.
1 jm.
117i susfr~ Incwic 'iJl2lL lA)I~s.s~'z“I~
llhfz'sSL'
z'n
rA22fs~fwz~'Il
b@ ~LY- ~CIIU~CL~ C0tft.s endc alclat getncitie
convent
van dierselver
abtlJ.e,
mal;eti
contl ctc : dat \\.ij ontfatighen
hebben
van onser
nonnen
der Catrincn
\.;iti der \L’oucle
24 pl. hollts etc : claer wij
haer affschuldich
sijn drie 1~1. hollts alle jxr
etc. gegeven
1320
des dijnsclaechs
na St. T,aitrensdach.

w&ì snsfcr C;rf~ìlrl’ ;wfz lfcu Urokr~ rxhfissr’ in Lr~z~.sU’If~~~~~~
1334.
6q cf~v <pmfc
Goorffs cntle aldat gemcetl
con\-en t van derselvcr
abd)-e
maken
kond
etc : dat \vij ontfangc~l
hebben
\van onscr
nonnen
der CO~?*~J~CII
‘ïw~z
(fcr
Il’ozfd~ thien
pd. hollts
etc : gegeven 1334 des vri\-tlaechs
nae me~~enclaeghe.
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rntgZz@~ ende gaf die rneeren convent
thien pl. hollts etc : dit voorgenoemde
pd. sel VO~ L@.K&/~ z~n/r zwom ontfaen etc : gegeven 132 1
des Saterdaghes
nae Ste michielsdaghe.
1I Tc Rn tL'zì?zL' nbdìssc
en de ‘t gemeenc
convent
van
1347,
Lousdunen
maken
kond
etc : dat \vij etc : hebben
vermangelt
tegen ]>zll 7jn1~ &v
I ;~tc etc : eene morgen
lants leggende
in
Monster
Ambachte,
‘t welcke
morgen
lants
hebben
belegen
aen de su!.ts)Fde, dieselvc
YOIL ‘iw/z ah
12’tf’ en sen die noortsJ.cle
jmz G7m~Xvo~
met JCUZ )ì~ïYi
f III~L’ZIII~ ~00~~s .so/~L’ met gemeender
vore etc: deze vermangelinge
is om seven 1x1. geit ende drie
hont
ende een half hont
lants leggende
in /icrgLc o//zbrrchtc in
onser kerckenlanclt
daer ~~zrzzwZ/I~ Arz2~1r SOIIC te (lier t!-t op wonende was cnde in huere
hadde etc : besegelt
etc : 134.7 des di\.nsdaghes
voor St. Janbaptistendach
miclsomer.
11y bYU&dCY paf'Y
nbt miz dci Dut-s maken
c011cletc
1335.
dat in t jaer van dartighen
quam voor ons te lousd~~nen
in die
abd)-e ~LVL OUZ~HCZOO~ ende verliede
dat hij \Toormaels
op hadde
gedraghen
den Goodshuscn
van 1,oosdunen
nae zijnre
doot al
sijn goet dat nae hem bleve etc : gegeven
1333 ‘s cl!-nsdage
nae
St. peters ende pau\velsdaghe.
1316.
1’VQ f~rcctcv
BcwtYi.~
gt7zt
frbdissf~ ende
1,ausclunen
maken
cond allen
heden,
dat \vij
van onsen
lieven
vriend ~2nnIw
CInz~ncZ~~c~ in
twee
mergen
lants
luttel
min
of luttel
meer
smale have ende tIvee hofsteeden
toclenclruncn
thien
hont
lants etc : liggende
in haeld\vijkerbroec
dat $3t;~fc~ Zutr~rs wrzs ende ‘t dardendeel
van den
was leggende
in hetscaml,e
tusschen
loscder
I 3 16 in groten
vastelavonde.

al ‘t convent
van
ontfangen
hebben
heure
alemoesen
leggende
in die
etc : ende sevenin een Iveere
lanclcpz~~~~z
L~J~L~II
laenc etc : gedaen

I 320.
AZlc12 dtwgt~~rt~u ctr: \vìj Jlcz~ìzz wril boyssc/t’I~ ’ > bzj. &Y gc?ltzde Gaodts Cqcscg/~t~d~ crbdissi* iu Lcrzisduw~~
etc: wij maken kond
allen luden, dat ons ICLIZ OIHIF~~~ZOO)voor sandraden
sonc opgedraghen
heeft vier pd. ende vier schell: hollts vrijs gelts jaerlicker
renten,
dats te verstaene
op ~>EIL ~OJVII SOCIIS goet z_c schell: hollts jaerlicx op A~ic/zi~Z 3~;~~ws wens goet veertich
schell: jaerl: op veren
At~rlztclz
&wcs
hu!.s ende hofstede
thien schell: jaerlics
ende 01)
~>ZIZ ‘t buzwL’ns goet thien schell: jaerlicx
etc: voorts sullen \q-se
of die nae ons kolnen
nae zijnre doot utrq-ken
ende geven .szjj~~
l)

M’narschijnlijk

dochter

van

Wolphnrt

van

Borsselen,

heer

van

Veere.
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fwcc kìiuftwu

~‘arvlìcx jc~~zizc slj;~t* sotm mdc CZtrt*~c elkerlijck

evenveele

gegeven

etc:

I 320

des donredaghes

voor

pynsteren.

JV’l Katt~ilrr~ vcznrlbbtxbroek, n bdìssc ZMZ Lausdzmt~~zmaken
1367.
cond
dat wij gecoft hebben
vier mergen
landts twee hondt ende
elf garden
op den munniken
sloot etc: daer ons der Zisrbcth
gadwpwmhk
dit gel t voorsz,
daartoe
leenden
etc: ende hiervoor
hebben
wij bew)-st
ende gegeven
der ~isc~b~thoo~sz. negen pd.
hollts
s’jaers
etc: ende der .agzicst z~czz OYU?M;J~C,
vier pd. s’jaers
haer jaerichtijde
mede
te doen,
alsoe lange
als sij leeft, ende
gebrake
der aguit,sc eer der Zisìbdtt~~~ voorsL,
soo soude
der
Zì.wbct VOQYSZ.
een ander
vroult’e
daer toevoegen
die vier pd*
s’jaers jaerlicx
in name etc; bezegelt
etc: 1367 op St Servaesdach.
1302.
1VQ ?nabrZit~abdisst, vau ~~oo~~z’~~~z~x etc: oirconden
WìZZcm SoctcZi~fsZauf ende Gc~acrtZa~t
va)l rfev Irn~~Zc hebben

eenen vrijen
wegh van haren landen
over ons
r 302 s. vrvdages
voor des heJ-lichs
crucesdach
1311.

AZZm

lfc?rgt~Hc~IC

utc:

dat
sal
landt etc: gegeven
tot weteringhe.

L-ZU~EY
bfatl-rjs gt.h$t abdisst~cm+ al

‘t ronvm~f
zwz Laztsdumn etc: wij geven ‘t te kennen
hen allen,
aat wg L?zqc JIfI1Yy-xs
. . . . geen gelt etc: gedaen
13 I I sonnendages als men sang Invocavit
me etc:

1Vrj’ .Swat~~zt~i~
buq- va~z .Stff m~ooy~ff
)t bq &Y Gmadc Godts
1370.
rrbdisw itz Lrwsdmr~~~ etc: maken cond etc: dat wij beloven
etc:
h: ~>z~l~r’ .%y,xlo~rts
jaergetj-de,
ende cic~ )nrrrg,*ì~~t~)~ sq~vr
VYOUZ~W?~
te doen alle jaer in onser Klooster
etc: welck jaergetjxle
hij bewijst heeft
op een mergen
lants, leggende
binnen
rijswijker
am1370
des saterdages
nae St Martj-nesdach
bacht
etc: geschreven
in den winter.
I

362.

hrwìck

1Vq J*a72va)l Ilorttrcc/2t,
parochìc~a~c va?z Momtt~r
ende
~amncrt ~a~orhìr~apc doen te ivetene etc. dat \\-ij saghen

ende in onse handen
hadden
ene lettere
wel bezegelt
met ons
heeren
segel grave willen etc. gegeven in den haghe des LVoensdage
na onse vrouwendach
half oest I 320 in kennisse
etc : soo hebben
wij jan L~&C hm-ick jvìcsters VOOY desen brief bezegelt,
met onsen
Zegelen
Uithangende,
gegeven
1362
des Saterdages
nae St. Servatiusdach
in meye.
doen
doriztfr

kond
gaf

allen

luden,

dat

Ma yq-de uiljizy~
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dochter
pìetey bartezvlclLsSOO?lS
s’jaers te li~Z&&z ~zowc mede ka

7zonm~ ìu Lausduue~z thien schells
worden etc. omdat ick selve geen
segel en hebbe, soo hebbe ick gebeden &~z&zw~~l ~Z’TCX black
bloks,soone
mijnen swager
etc. gegeven 1369
op den vijfden
dach in April.
1395. Zck 1~. GzJsbrechtCapeZZaen in dm @vZdik camm’ck te
NaeZtw$+k doen cond etc. dat ick vercoft
hebbe, den convente
van Lausdunen,
acht hont lants gelegen in monster ambacht etc.
ende nu tertijt hzrick
l>r~sz. scìZpoc~cte
oflzoout etc. bezegelt met
mijnen zegele 1395 op den anderen dach in maerte.

Doop-, trouw-,
begraaf- e.a. registers te Rockanje (Voorne)
met eenige (volledige) sfschriften
DOOR

D.

W.

Den
12
d i t o het kint
sabet, get. de grootmoeder.

VAN

v. Azavia

DAM.

Justinì

V. D. M. gen. ZYi-

[ 16281.

D e n 3o J a n u a r i i 1 6 2 8 het kint v. L’ocu yuusu. gen. AZdevs (?>
get. Nct,ZQ-c Artws.
Den
6 Mae r t het kint v. Leeudert fiielsu gen. Lysbet, get.
Kebecka Valehì.
Den
9 J u 1i i het kint v. Arut Jacobs,c. gen. 3ametj~,
get.
Ctwyrlfgc

corilczis.

Den
6 A LI g u s t u s het kint v. CowuZìs yo6su gen. PZtwzt’~,
get. Jametge
WìZZtwzs.
Den
2 2
0 c tob er het kint
v. Jan Jam,-. Lajper
gen.
Cru~~ntge, ge t , Cnzp tp Covmlis.
D e n 24 Se p t e m b e r het kint v. LeetzdeYt BUIZ~CIZSZ, ende
Cruyn tge Tthmìsz
gen. Bouwr~z, get. Avìacnt~e Jìsbvants
(?)
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CY2f}W.

De

eerste

gustus

Den

bedieningc

(les

tloops

geschiet

van

tnij

den

26 Au-

1Gq.

liet kitit
v. Cw;zcZis JInsticrcr;lsr~z
(iJT~9s~~/~~~7.‘) tixme
vant kitit Cwwlls.
getuigen
Cf-qfutic~
Co;-ncZis en G~ictic dons.
Ikn
‘)
setnpt
(!)
ged. voor eerst een jongeling
nae gedane
belijtlcnisse
van 15 of 16 iaren nacme I,r~.cnc;-tr’t.
Socli
ged. een kint
van Lcc;ic~~dt ~7~rc0hs, ti. vant 1;. i%‘ccZtic,
get. .17ccZfic 3m.s.
Soch een k. getl. v. Z.ccncYt CUIIZIIICYS, de n. \,an t 1~. Huybcl-tt;*,
metselder

26 A u g u s t 11s ged.
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De n 4 November
ged. een k., n. des k. Coy~zedis,
V. AYJ~
COYJ~~Z~~SC~~s . . . .? get. Nff~ltìc
Alafm2izs.
Den
2 LI ec e m b e r ged.
een k., n. des k. GrwZof, de v. CZacs
3msc~2, get. Adtic~
fiqg-ds.
D e n I 6 D e c e m b e r de n. vt k. il/nrvz%,
v. Co~‘wZis Cor~rZiss~~z,
ge t . F’Zfwztic
I Vitte.
Op Kersdach
den
25
De c e m b. a n n o 1G29,
de n. .J~!J&.
v. Meester
Cnl-(‘2, get. W~ZZL~JJLC‘ayt~Zscu.
LI e n 30 D e c e m b., n. vt. k. IIZncvtic~, v. JYzss~~ CZOCSCIE, get.
Arìamtìc
I,c~~~zfcJc’~s.
Den
teegenw.
Noch
get.

P63ol.
Ja 11LI ar i i, n. vt. k. Cw~z~~Zis,v. .hy
.SZusìc niet
van wegen
de sieckte,
get. IIZwtic~
Awts.
20 Januarii
n. vt. k. h-L’Jlt,
v. yarob
CoymZìsz.
~/CIL’Y,

20

Lecn2if

J.

JA~c~J~&~s.~.

Den
27 Januarii
ged. k., n. vt. k. Fthtìc,
v. Corizclìs ~oc~cms,~.
get. AIactie F3astìaciz.r.
Den
3 Feb r u ar i i ged., n. vt k. AT)!, m. C~~~tit~ IZ’iZws, get.
Pzelllztìe.
Noch gedoopt,
n. vt, k. Y~IL, v. LC’CJWY~~ Mcl.s~h~J~,
get. J’kw~tz’l,
BouzucJu.

Noch

gedoopt,

CYuy?zeCYtìe

11. vt.

k.

nì~~~‘JlzIJJz,

v.

Jacob

7ZTìZZcvzsm, ge te

L~oyJ2Pzìs.

Den
10 Feb r. ged. n. vt k. CY~JL&~, v. Cw~wZis
CoyJwZìsscJJ,
get. Mat&
CZacs.
Noch gedoopt,
11. (vt) k. ‘&vL, v. J?‘Q~L
M’~ZZL~~JIS~~~JZ,
schoolmeester
in de Rugge,
de moeder
selve vant kintlt.
Den
24 Mae r t. n. vt k. C~uyuti~, v. Acrt 3%2roh,
get. Jazz1zetìc

Ba,YLïzts.

Den
I
A pr i 1 Paeschen
Maentlach
het k.
n. vt k. Job, get. Jmzmtk
WìZZhcws.
Den
5 M ei\7 ged., kints n. C+U, v. Lauzwìs
Was vergeeten.
Noch
gedoop
(!j n. vt.
WaZin~sc~L,
ge t . etc. te teeckenen
en gedoopt
1630 n. vt. k. Tryiztie v. AZbrmht
AeZbcvtser~
De n I Se p te m b e r gedoop
(!), k. n.
Bouzweizs, ge t, Lccztìe
Theuaìs.

v. COYJWZ~S
Jobsru,
CY&XSL~JI, get. etc.
k. AFawtic,
v. Ary
den 26 Mey anno
L~fprr,
get. AcZtìt’.
TILrwis,
v. Lt~eneyt
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Den
15 September,
k. n. ~o)z, v. AYL’llf AYriltsrvz 1Z?,l7mYmail, get. moeders suster.
rachos (?) get. GovsNoch gedoop (!) n. vt k. y~rou, v. Roelad
man, j ongwij f.
Noch gedoopt jonge v. 8 jaeren n. /‘zCv, v. doot, get. moeder
Lystktjl

coYm~zì.Y.

D e n 29 S e p t e m b.. 17. vt. k. Iy~wjl~~Zis,v.
sijn moeder.

Gcwìt

I;rr~zrX,, get.

D e n I 1.)e c e m b. n. vt. k. rn)r, v. Gti;- ~?~L’Z.SCJIS’J.
get. 3wsiL’
lhyp’.
I>e n I December
anno 1630 noch van mij, vaeder, gedoopt
mijn kindt, naeme AUztcyL~Ztir,
get. 11. Cctizìjl in mijn vaeders
CovwZìs mijn huijsvroun-en moetler.
plaetse ende IZ~~S~L~
D e n I 5 D e c e m b. y~rob /I~~~rcr’r~-sr~
de Jonge vaeder, 11. vt. k.
At~lb~rchf, get. .Soctif Z4omeG-.
Gedoopt
Anno
163 1.
Pictcv
~oosf~j~
Rz~~~~cJz~oc-k,
secretaris, n.
Den 12 Januarii
v.
vt. k. Rochrndt,
get. huysvroun~ van Afoste~drji-k.
Den 19 Januarii,
v. ylzí-ná Orrf-~rc meulenaer (,?l~~LZf’lz~tt’?
.‘),
w. vt. k. CatnrzJIhu,
get. Pkuutir
J~o~m~ìs.
D e n I G F e b., v. .$‘& 3nrobs a?t*G~acf, n. vt. k. Amztir-,
get.
Theizìs
IvecztiL’

Dfrwz7~zìs,~. , C0i~)rc~Zi.r A~~YL’IIS~ Go~snra~l,
CYlly71 L’.

Alac7-222

Cm-wlis,

M ae r t An n o I 63 I, n. íllaevtìc, v. h’zych CYIJZSS.,
ghet. ~mmctìe H7ìZhr771s.
D e n 2 o A p r i 1 a n n o I G 3 I, v. Li-z(ir ~~~co~s.J..n. vt. k. Pìt>tct’,
get. ~amcttic
BfltY~vts.
n . Vt. li., Co7wfZìs, get. Cvr~~xiìt’
Noch, v. Gwi*z*t 7jiczfwissc~~,
Den

2

~&?Ob.S.

27 April
anno I 6 3 I, [v.l C~rjir rrzcobs, kindts naeme
Cruyrztìc,
get. ïvJ'7&
CoY7rrzìs.
.Sche~~~‘r,n. vt. k. Joosìr,
Den 4 Mej?, v. Huydr coYitczìsst~?l
get. ~(nrtìc
Aerts.
Den I 2 0 ct., v. LccncYaQ ~~rlschcrl,
11. vt. k. yau, get. Ltwctze
A4aerfe7cs.
Den
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D e n 2 N o v e m b., v. vt. k. Clncs ramz.,
n. vt. k. Ametie,
get. Jaq&,
vrouwe van ratz del& Decker.
D e n g N o v e m b e r, v. 3’an WiZZmzsz. DecKer,
n. vt. k. WiZZem,
ge t . Maertie Claes.
Noch op die selve tijdt g N o v e m b e r, Co~~rcZis
J7acobsz. Co&
Cees, n. vt . k, Barreut get. Ni~zgctie Bawmts.
De n I 6 N o v e mb., v. vt. k. CoY?zeZis yobsz., n. vt. k. yoh,
get. yamzetìe TUìhrs.
Den
I 4 December
anno
I 6 3 1,
v.
vt. k. Vìme&, get.
Maertìe Coy72eZì.s.
[16321.
Den
I 8 Jan uarii
anno
I 6 3 2,
v. vt. k. yafz Rufseu, k.
L.~sUcfh, get. Grytìe Ruts.
Den
25
Januarii
anno
1632
bidclach sijnde, n. vt. k.
Roelaud, get. suster en broer.
Den
2g Febr.
anno
1632
ged., v. vt. k. SZVZC~~Z~o$w
Dr4ynmcyer, n. vt. k. Arcntìcn, get. sijn suster.
Den
25
April
anno
1632, ged., v. r3vy CoyzzeZìsscw, n. vt.
k. Conmc~fìe,
get. Schouts
Tr~ntìc.
Noch op dien dach ged., v. Pieter Claessm, n . v t. k Grytìr,
get. Ariamtìe
Cdaes, sijn suster.
Noch op dien dach gedoopt, v. IVisscp CZczesscIz, n. vt. k. Ayeutic
get. GieZìs Arelztìe.
D e n 4 J LI 1 i i a n n o I 6 3 2, v. yan Ac~mst~~z Stae~rZ, n. vt. k.
Aemzt, get. NeeZtìe ConzeZìs, Aeltìe Arcuts.
Den Ig Septemb.
anno
1632 van mij gedoopt mijn kindt,
AUziai;Z, get. mijn voeder encle bestemoer van KeJrnsburch
(Vau
Re~mnhxh i’)
Den IO October
anno
1652, v. Gewìt 7anscn smit(Swìt?)
n. vt. k. lsaac, get. iVccZtiL> Govws.
Den
24 Octob.
anno
1632,
v. Leetzdeyt Romwemz,, k. w.
Leeudert, get. NmZtzè ikhertem.
Den
3 I Octob.
anno
1632, v, Lazm~is Cy@zseu, n. vt. k.
Roelandt, get. Pìeterfìe 7~~s.
Den 7 Novemb.
anno
1632, v. Coynclìs yoostm, n. vt. k.
Pieter, get. /N.IV.]
Den
2 I Novemb.
anno
1632,
ged. v. Hzqcg Cr~nsz., v.
vt. k. Maevfìe, get. NeeZtìe Hzhechts.
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Genealogische
aanteekeningen
betreffende
familie van Dam (Amersfoort).
tloor \v. 1;. \-,iX 1 ),\\I \‘,\N ISSEI,T.

de

Doctor
Peter
van Ikun,
%tiOtl van l’etcr
van I)am,
raad te
Amersfoort
I 579, enz., schc~wn
I ~XO, enz.,
~)urgetnccster
d(laar
van 1619 t,‘nt 1621,
cn van 1hgna van 1 .ccml)tit
‘), \vercl medio
1593 te Amcrsfoc~rt
gf’b~~(‘iz, ivnt blijkt
uit zijne
hierna
te vermelden
inschrijving
als student @ en uit ecn lijfrente,
clic Peter
van I)am 28’ Jan. 1600 0. S. te î1tnersfoort
nam ~(1’ ene helft op
sJ.n socn lxter
van dam ou(lt scvcticlalff
( 61,/12) jaer enclc cl‘ ander
helft 01) s!-n socn \Villctn oit(lt vi\-cr jacre.~ “) Zijti doo~~ittscllrijvitig
te Amersfoort
is niet te vitt(lcn,
tlic \.ntl zijti iotigyx-in
t)roccler,
Mr. Willem
van 1 jam,
later
burgctneestcr
al(l;ix-,
~7~21 (I1Iaart
dc tlo«~~l~oelien
\-an tle jaretl
Isgo en 1594, ten
1596) 3> Y omdat
cleele ook \r,in
1592,
te .~tiicrsfoort
otitbrel~cn.
Voor
zijn ;ifstammitig
van vat1 I )atn >( van I,cctnl)ut
\vot-clt
verwezen
naat- I~er~vcrcln t) en nx;lr cie gcticdogisclic
aatiteekcningen
bctreffcntle
zijn jotlgereti
1)roccler. 3, Zijn afstammitig
blijkt
voorts
uit ecn later te t~ocmc~i
xte
dd. 19 Aug.
IUzq, \\-aarin
de I>rs. l’etcr vdti I>am cti 1Villctn
van 1 )atn, broeders,
de erfgcnamen
genoemd
~vorden van l’cter van I1am, lt~tti \~adct-. q) 11at
Dr. I’. v. 1). en bit-. 1V. v. Ij. t~roctlers
\\rareti,
blijkt
nog uit
een testamentaire
clislwsitic
van l;~~ltstgctioetiides
eerste
vrouw,
El>-sabeth
I’oq-t,
dtl. 2 Oct.
163 1, \\.a;ir zij IJt-. Peter van Ikim
haar zwager
noemt “), uit een testatnetit
\.;iti mr. 12’. v. 1). tltl.
g hg.
1627 “) en uit later te noemen
actes dd. Ic) Iìebr. en
13

Juni

1643. dj

Dr. 1’. v. D. stzzdr~crfif
ven werd als >I’etrus
I’hilosopliiae)
4). Of

te lxiclcn,
\vaar hij 1 1 ?cTei 1010 inpschrel>ammius
Amcrsfortius
. 16 . I’. (16 jaar oud.
hij later
tot clc faculteit
(let- gcnccskunde

0) I;erwerda
nvernt
Iieiii : lh-. I’~cf~i*
wordt
en !nntstgenoemde
n;l.int
destijds
zijn doopnanm.
Aldus
kout
Ilij ook
van 13ernnie1,
11, 535 e. V.
d) Zie hieronder.
0 Zie
d) Zie

v.in 1J:cin.
I>.‘~;lr
hlJ
meer in zwang
was
voor in de lijst der

il

vele

~tlhkell

dm I’ietcr,
raden,
mz.

I’ctcr

gt-lIoeild

Iioutl
il, I’ctcr
van Anlerafoort

voor
bil
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overging,
is niet met zekerheid
bekend,
doch wel zeer waarschijnlijk,
(laar uit Ferwcrda
en verschillende
andere
stukken
blijkt,
dat hij Med. I)octor
Lverd.
Ook zijn jongere
broeder
studeerde
van 1613 af te Leiden,
n-aar hij, ook 16 jaar oud, aankwam.
Dr. P. v. D. eindigde
zijn studicn
vcicir 16 16, want 7 Jan.
van dat jaar Lvcrd hij , nog slechts
22 jaar oud zijnde,
?*~zntE te
Amersfoort,
terl\Tijl
hij er in 16 17 en 16 IS SC~L~LYZ
was. “) Deze
snelle
benoemingen
dankte
hij vermoedelijk
aan zijn vader, die
voorheen
te Amersfoort
in de regecring
gezeten
had en er later
burgemeester
[{‘as (16 19 t/m 162 1).
Op 17 Jan. 16 17 committeerden
de regeerders
van Amersfoort
DP>veter Go\-er ende I)r. van I)am,
schepenen,
om neffens d’ oude
scholarchcn
den last van de scholen
als scholarchen
mede waer
te nemen
entle te adviseren
opte bequaemhq?
van den praeceptor
cluitanorum.
a “)
Ongeveer
tegelijk
met zijn benoeming
tot raad trad Dr. P. v. D
in het /znr~~ZgL.
6 Jan. 16 16 werd te Amersfoort
aailgifte
gedaan
nopens
het voorgenomen
hu\velijk
vat1 BI’ctrus
van Dam, doctor
in der Metlicinc
cntle Juffrou Cntharina
Puyt nj, be!-de van Amersfoort.
Alhier
gctrout
den 16 Januqr
IGr6.a 7) In mijne verhandeling
nopens
zijn broeder
mr. \V. v. D. heb ik uitvoerig
uiteengezet, waarom
ik vermoed.
dat diens eerstc vrouw, Elysabeth
PoeJ-t
(van ( >vcrqFne),
en Catharina
Poel-t zusters waren. 9 Ferwerda,
die het huwelijk
van I)r. 1’. v. 1). met Catharina
Poq-t wel vermeldtlc,
geeft tic namc
\‘an hare ouders
niet.
Na 16 1H korist Dr. 1’. v. 1,. niet meer in de Vroedschap
van
Amersfoort
voor, wat l~oc~gst~v~~;~rscl~ij~~lijl~ verband
houdt met den
val (ler Relllonstr-centen
in onze Rcl~ublick
in genoemd
jaar. Dr. P.
v. D. \\‘as 11.l. ~~C’111oIISfl-(~)lf. 37 Oct. 1618
\vcrd zijne derde kind
te Amersfoort
gedoopt
als : >Jacob, kind van Doctor
Damc.
Na
dien tijd vindt men hem daar niet meer vermeld.
Vermoedelijk
als gevolg
van hunne
godsdienstige
gevoelens
weken
beide
broeders
eeiligcn
tijd uit.
Onder
de stichters
en
eerste bewoners
van Friedrichstadt
aan den Eider,
waar Hollanders
in 16~ I een Kemonstrantsche
gemeente
stichtten,
worden genoemd
,Dr.
Pieter
van Dam,
van Amersfoort
en s)-n broeder
1Villem
van Dam, Kech tsgelecrtle. « Llitvoeriger
vindt men een en ander
vermeltl
in de verhandeling
nol,cns
zijn broeder,
waar tevens
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blijkt, dat zij vermoedelijk
in het begin van 1622
voor langeren
tijd achtereen het land verlieten. 3,
Of Dr. P. v. D. vóór zijn reis naar Holstein
Utrecht
voor
Amersfoort
als Lvoonplaats verwisselde,
dan wel of hij uit Amersfoort uitweek
en
na terugkeer
in het vaderland zich te Utrecht
metterwoon
vestigde, is mij niet bekend.
Wel vindt men vermeld,
dat Dr. Pieter van Dam te Utrecht
in zijnen huize den gewezen
professor
Conradus
Vorstius
Bna diens bannissement a herbergde.
Deze was in 1610
door de (:uratoren
van de’ Academie te Leiden
verzocht
om de plaats en het ambt van Arminius
te bekleeden,
doch kon, in 161 1 met zijn gezin te Ixiden
gekomen,
niet tot
de bediening
van zijn ambt geraken en sloot .zich geleidelijk geheel bij de Relnonstranten
aan.
Na zijn verbanning
in 1619 hield
hij zich in de provincie
Utrecht schuil, menigmaal
in de stad,
waar hij aan een scherpe vervolging
bloot stond.
Na den Vorst
van Holstein
gevraagd
te hebben, of hij dezen welkom
was en
een toestemmend
antwoord
gekregen
te hebben, vluchtte hij in
1622 over Amsterdam, waar Joost van den Vondel hem eenige
dagen herbergde, naar Hoorn. Hier ging hij den 4’” Juni van
genoemd jaar met eenige andere Remonstranten, o.a. met Carolus
IiJ.ckwaert a), een goeden bekende van Mr. W. v. D., scheep naar
Holstein. 6) b) Daar niet vermeld wordt, of Dr. P. v. D. Vorstius
tijdens het begin of tijdens het einde van zijn ballingschap herbergde, geeft het vorenstaande slechts de zekerheid, dat eerstgenoemde vócir den zomer van 1622
uit Holstein terug en te Utrecht
metterwoon gevestigd was. In de poorterboeken dier stad komt
hij echter niet voor. Zijn jongste zoon (8~ kind), Jacob minor
geheeten in tegenstelling van zijn derde kind, Jacob major, werd
omstreeks 1629 te Utrecht geboren. “)
Uit de verhandeling nopens zijn broeder blijkt, dat deze en
Dr. P. v. 1). vele zaken gemeen hadden, o.a. ieder een aandeel
in Dseecker hu!-ss, melteq* ende brouwerye, staencle binnen Friedrichstadt in Holsteyn a, terwijl laatstgenoemde ook vermeld ivordt
als eventueelc voogd of erfgenaam in een testament van Elisabeth
PoeJ-t dd. 2 Oct. 1621 en in testamenten van Mr. W. v. D.7
dd. 9 Aug. 1627, 17 Aug. 1630 en 12 Maart 1632 3).
n)

uit

Ds. Carolus
Ryckwaert,
eet1 der mede-ottderteekenaars
Holstein
naar onze Kcpubliek
terug en bleef
in voeling
6) Vorst&
overleed
te Friedrichstadt
zg Sept. 1622.
0.

der Remonstrantie.
met de gebroeders
S.

Hij keerd
vnn Dam
.
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Toen
Mr. \V. v. 1). in 1629 als burgemeester
van Amersfoort
tlie st.;~l aan Montecuculi
had moeten
overgeven
en er, mede
omclat hij Rcniotistraiit
was, iveldra allerlei
lastcringen
uitgestrooid
werden
nopens verraad
L’II cen laf gedrag der burgemeesters,
schreef
Mr. 11’. v. LI. dd. 7 Aug.
1629 O.S. een brief aan zijn broeder
1 Ir. 1’. l-. Ij., rlicn hij met >hIon fr;reU betitelde
en die toen te
Litrccht
\vc)onclc, mcl tlc metlcclceling,
dat hij, zoodra
hij Amersfoort \-erlatcri
kon, over Amstertlam
naar Utrecht
zou komen,
om
zich >ter \.ergndcring
vat1 de H.11. Staten
te presenteren,
ende
mi\-n acticbn tc dcfrnclercn
tcgciis
alle crijtcrsc,
en met het verzoek \~oorloopig
enkele
hccren
te L’trecht
in tc lichten
nopens
de \\.arc toeclracht
tlcr zaak,
opdat
I?ghccn
cnlomniën
sonder
in>-nc tlefeilsic
mogen
aangenomen
Ivcrtlen. a l(j)
A’Ir. \L’. \-. 11. \vcrd niettemin
te Utrecht
gevangen
gezet, veroordeelt1
en vcrbanllen.
I,nter (9 Arlaart 1630) toestemming
verkrcgcn
hcbbcndc
om naar dc Rel)ublick
terug te kceren,
vestigde
hij Lich insgciijks
tc U trccht, 3, zooclat l)r. 1’. v. 1). zeker levendig
heeft gcclccld
in de slagen,
cvclkc zijn broeder
troffen.
Beiden
verloren
hier in 163 1, met een \vcck tussclienruimte,
een jong
kincl, (loor licr\l-ertla
niet vermeld.
Men vindt daaromtrent
aangcteckcntl
: > 163 1. ~9-9.
I<ucrk.
(dien
dag de I{uurkerk
geluid)
26-9.
St. (‘atarine
(datum
tlcr aangifte
van het begraven
door
del1 dooclgravcr
; begraven
in de St. C~ltharin~llierk)
Het kJ-nt van
Doctor
l’etcr van Uain, nalatendc
egtc Vader
en Moeder.
St. Catariila.
j--o--.c
1’) (betaald).
21 Juni
rG.;j
gaver)
(IC ,l:.
lkcrc
í’eter
vat1 Dam,
der
illeclcc\ 11cn IIoctor
cntlc
tlic I;rentq-ckc
Joffrc)u\ve
Cathaq-ne
l>cu t.
5\-111:
lluysfl-ounc~~
11uiI lijftcjcht,
cotlic%il cn olographisch
tcstaincnt
over xu1 notaris
N. L’crtlu>-n
te I:trecht.
Zij n-ooncleti
toe11 alcla;ir aan cie %uitlLijde
van het Jol~at~sl;erl~hof
\Janskerkhof).
hlet Ixitlcr
hai~~ltcclrening
1’. \‘an D;un, (.‘atrina
J’cut.
Dr. 1’. v. D. ocfcil(lc:
vermoedelijk
te L’trccht
geneeskundige
practijk
uit.
EIij dong
er tevens
liaar de betrekking
van stadsgeneesheer.
IIaarom tren t vindt men in de vroedschapsresolu
tiën :
a’s Maendaechs
den 29 Augusti
1636.
Mrs. Peter van Dam ende Henrick
de Roy, Doctoren
in de
Medec>-nen,
~171~ in recommandatie
gc~~omen
omme by ‘t vertreck
van 1 Ir. ~Villem
van &filanen
(die met Grave XIouritz
van Nassauw
als dcssclfs
Meclicus
ccrstdacchs
nae 13rasil sal reysen)
aenge-
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nomen
te worden
neffens d’ andere
dr>-e jegenwoordige
Doctoren
deser Stadt,
met espressen
verstande,
dat
tot ordinary
medici
by versterff
van een van hun vyven geen ander geadmitteert
sal
worden,
maer ‘t getal op vier bIjTven volgens voorgncnde
resolutie
van 19 Sept.
1625.~ Is) De afdoening
op deze voordracht
deed
geruimen
tijd op zich wachten,
want
eerst 25 September
1637
werd Mr. Peter van Dam, doctor in de medicijnen
evenals Hendrik
de Roy, volgens
bovenvermelde
Pacte van recommandatie
ende
voorslacha
aangenomen
tot o/-~z!z+~znvis mt~~z?z2r~.~ALT stntz LTfrt~c/rt. 13)
Intusschen
had Dr. 1’. v. D. zijn eerste vrouw door den dood
verloren.
Men vindt
daarotntrent
vermeld : 2 1636. 20-9 (datum
van aangifte
van het overlijclen)
St. Catarina
(kerk, waar bcgravcn)
Joffr. Catarina
Pu)?,
huysfr.
van Doctor
Peter van Dam op St.
Janskerchoff,
nalatende
hare man met egte mundigc
endc onmundige
kynderen.
St. Cataiine
8->--c.
11) (betaald
recht voor
het begraven.)
Dr. P. v. L>. jzr~tvoz~zw&
ruim
éCn jaar later.
Den ~“1 Nov.
l’eter
van I)am,
weduwnaar
van
1637 teekenden
aan : SDoctor
Joffr. Catharina
Peut en Joffr. Henrica
1’100s van Amstel,
weduwe
van Dirck
Strick,
in syn leven Rentmeester
van St. l’aulus.(
lb)
In margine
staat : aAttest
gegeven
naar
Zeyst ‘om aldaar
te
Noch aldaar,
noch te I{unnik
trouwen
den 19 November
1637.~
of op het Huis RJ-nauwen
is omtrent
dit huu-elijk
iets te vinden.
Deftige
huwelijken
werden
destijds
veelal gesloten
in een kleine
plaats, nabij de woonplaats
der bruid gelegen.
De evengenoemde
datum
is vermoedelijk
niet die van het huwelijk,
tloch
van de
afgifte der attestatie.
Voor
haar en hare afstamming
zie men het slot van dit stuk.
Alvorens
tot het sluiten van hun
hu\\velijk
over te gaan, rnaaktcn
Dr. P. v. 1). en Henrica
l’loos van Amstel,
en wel 2 Nov. 1637,
hunne
huwelijksche
voorwaartlen
op, waarbij
Bde gemeenschap
tusschen
henl.
ende hnere
resljective
goederen
~vel cspresselJ-ck
is gejecludeertc,
en staten
van beider
bezittingen
waren
overgeleverd.
1b,
17 Dec.
1646 0. S. maakten
de &. I-Ieere J’eeter van Dam,
Doctor
Medicine
ende Joffrouwe
Henrica
Ploos van Amstel,
echteliedena
hun testament
voor notaris
G. Houtman
te Utrecht.
Zij
woonden
toen aldaar in de Romerborgerstraat
n) en approbeerden
Hamburgerstrant.

de making,
elkaar bij besloten
disl)ositie
voor denzelfdcn
notaris
dd. 2 Juni
1641 toegezegd.
rrr) Thans
lverd bepaald,
dat de lijftocht, die zij elkaar voorheen
gemaakt
hadden,
slechts zou genoten
kind
of kinderen
zouden
ivorden,
totdat
des eerstoverledenes
gekomen
zijn »tot liaeren
volle
mundigen
clagen van v y f f ende
twintich
jaeren. c 1Sf:ider bezittingen,
ook de meubels,
ivaarvan
bij het aangaan
van het hu~velijk staten ivat-en q)gemaakt,
zouden
streng gescheiden
i\.orden
gehouclen.
Na het hu\vclijk
ivaren ten
laste van Dr. I’. v. I).‘s boeclel
aangekocht
zekere
landen,
ge01)
\Yiltenborch
(I)
voor
f
3800
en
ten
laste
van
haar
legen
boedel
»de Hu>.se cn~le
‘t gcwt, genaemt
(-le!-n
Gereste!-n,
geGercch te van
I)oorn,U
c) alsmede
~217
bosch,
legen
in den
\.an 1,ambroek
n) (sic)
groot
S morgen,
gelegen in ‘t gerecht
nabij
het goed (‘le\-n
(;ercste!-n,
te zamen,
met inbegrip
der
()l>
genoemd
goed
l\rerd
kosten van vertimmering,
voor f 7000.
c gedreven.
Ieder
der comparanten
maakte,
een >koehouderijc
allen
zonder
nakomelingen
mochten
indien
de eigen
kinderen
overlijden,
aan de kinderen
of het kind van den ander f 5000,
kvaarvan
de langstlevende
comparant
het vruchtgebruik
genieten
zou.
Uit den vcrdcren
inhoud
blijkt
nog, dat zij de hofstede
van de kerk
te I>oorn
in liuur haalden C) en dat EIenrica
Ploos
van Amstel
uit liaar
eerste
hu\\.elijk
6Cn zoon, Johan
Strick,
bezat 12) L’). Denzelfdcn
dag leverden
zijn zoon Jacob major
cn
Maria
Soest val1 S?-velt,
hun testament
en
diens
echtgenootc,
Vertlu!-n.
Zulks
geschiedde
nrederkeerige
lijftocht
in aan notaris
I)octor
\.an 1 jam zint cie>-n saletc ;
ten huize
van zijn vader,
uit de desbetreffende
acte blijkt,
clat I>r. 1’. v. 1). aan de Noordzijde van de Iioomborgerstrate
b,ooncle. j2)
Dr. Peter van I>am o;~~/t'f'd
in Iicl)r.
1663. *) In overeenstemming
hiermctlc
is, dat tle lijfrente
cld. 28 Jan. 1600, mede ten
lijve van 1’. v. 1). staande
en OI) blz. 49 vermeld,
nog voorkomt
in de stedelijke
rekeningen
van L-2mersfoort1663 ; er is daar
echter
niet meer
voor
hem gequiteercl,
\\-el voor
zijn broeder
Mr. \\‘. v. 1).
notaris
niet voor.
n) Deze dispositie
komt in het archief
van genoemden
fi) Zie blz. gj en noot 6).
r) De desbetreffende
transport-acten
hel) ik in het gerechtelijk
archief
van
1636 tot en met 1647 niet kunnen
vinden
en evenmin
in 1663’4,
na zijn dood.
d) Transportregisters
van Overlangbroek
van dien tijd zijn niet aanwezig.
C) Zie voor dezen
verder
blz. 58 en noot ~7).
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Omtrent zijn dood en de plaats van begraven is noch in notarieele archieven
noch in grafboeken
door mij ergens een spoor
Slechts blijkt uit een acte van notaris G. van Bylevelt
gevonden.
1666, zijn hiervciór
genoemden
zoon
te Utrecht
dd. 29 Nov.
dat laatstgenoemdes
vader, ~cle Ileere
Jacob major betreffende,
Peter van Dam, in sJTn leven Medicine Doctors,
toen reeds overleden was 1*), terwijl hij voor het laatst op 29 Nov. 1650 vermeld
wordt a).
Omtrent
het 7~~wzuge12
van Dr. 1’. v. D. staan enkele gegevens
ten dienste.
Van de bezittingen,
die hij met zijn broeder gemeen
had en die daar vermeld zijn, verdient in het bijzonder (le aanjaarlijksche
losrente
à f g7,5o, aflosbaar
dacht een erfelijke,
met een kapitaal, groot f 1700.
Dirck Melrnss. en zijn huisvrouw
verklaarden
I 9 Aug. 1624 haar schuldig te zijn aan BDrs. Peter
en Willem
van Dam, gebroeders,
als erfgenamen
van Peter van
Dam, haere vader zal.< Als onderpand
stelden eerstgenoemden
hun huis te Amersfoort
in de Langestraat
Ir,). 29 Juni 1643 liet
Mr. W. v. D., oud-burgemeester,
voor zich zelf en tevens als gemachtigde van zijn broer, Dr. Peter van Dam, die plecht ro>-eeren,
daar hem hoofdsom
en rente voldaan Lvaren le). 13 Juni t.v.
compareerde
daartoe vcii>r notaris Houtman
te Utrecht de E.Heer
P. v. D., Doctor medecine aldaar en machtigde den Hr. en Mr.
W, v. D., oud-burgemeester
van Amersfoort
asyns comparants
broedera
om namens hem aseeckere plechte van f 1700 capitaal
op seecker huJ?s, staende binnen Amersfoort
in de Langestraet a
te doen royeeren.
Daar de gezegelde plecht vermist werd, zou
zij , zoodra zij te voorschijn
knram, overhandigd
worden aan den
toenmaligen
eigenaar van het huis, Cornelis Harmansz.
Spycker.
Die procuratie
werd ten huize van Dr. P. v. D. in de Romerborgerstraat
opgemaakt
in tegenwoordigheid
van Peter van Dam,
als getuige la). Dit was vermoedelijk
Dr. 1’. v. D.‘s vierde kind,
10 April
1640 iverden aan den »E. Peter van Dam, Doctor
medecine, borger t’ Utrecht, u zijne huisvrouw
en erfgenamen getransporteerd
7/8 van IO morgen bouwland,
gelegen op Wiltenborch 6) in het gerecht van Bunnik en Vechten.
Dat land u-as
a) Zie blz. 58.
d) Wiltenburg,
voormalig
kasteel
of burcht
nabij de stad
eeuw)
en Melis
Stoke
(Isde
eeuw) later
Utrecht
genoemd,
lag
Was omstreeks
1850 nog een hooge
bouwakker,
waar eertijds
munten
gevonden
zijn.
De burcht
heet gesticht
te zijn door
hierheen
gekomen.

Utrecht,
volgens
Bedn (8ste
ter linkerzijde
van den Rijn.
een groot
getal Komeinsche
de Wilten,
in de gde eeuw

bez~vanrtl
rnct ecne I~~~T~otheek \.;III f ZZOO. ‘7) 17 Juli 1631
\verd
ook liet laatste achtste
deel cliet- 10 morgen
anri llcm getransporteertl ‘7;.
16 sol-.
IO<O
_ ~~erscl~cncn
\voor whout
cn sc1ieTm~er-t
van het $mi111de
$ymxht
*tic J Tcxt-c tloctor
T’ctcr van Dam en
Joff? 1 Ictlrica
l’loos vm .\tnstcll,
cc-litclicdcn
< en trat~sTwrtccrdf.3~
;1<111
j114rs Johan cn J;tcol)us va11 1 Iat1-1, i\(lVOC~lCtCtl
\700r dctl HOVe
van ITtrccht,
Joffrs J )inx, I~lisal~etli
ctltlc ATcclltclt
\‘;1ti IIarn en
Jxml,
vat1 J );ttn (IC jon~li~>t~, clcr ~‘otn~~~~rxntct~
soonc:tl cn dochtcren
ctl scllootlsootlcrl
C‘tl sc~l~ooti~l~~~~lit~~r~ti rl) svkcrc ticn niorgcn
latids,
zijticlc vrij, cigcn, nllotlix~l
goc:(l, tctl flcc’lc l~ootn~mt-(1.
ten clcele
clzetlt~c~scll, . ten tlcclc
\\,ctil;ititl,
niet ;i!lc l)l;ttit;qiCti,
lioutgc\\~asch
cn clepcndcti ticti \.;tti clivtt, gcl~gcti
01) \\‘iltctil)orch
oticler
den
Gcrcchte
vat1 \rcclitcti,
zijticlc> ‘t lmclt,
clat tic cotnT);tt-atitcti
intlertijd
haclclet1
~cl<oCllt
rnct
xllc
g:ercc~litiglivclcti
c:tt tocT)clirmret].<
‘7) b)
C;. T IoIlttll;ltl
tc
I*trecht
een
1; J;1t1. IOqI \\crc1 \.oor ttot;tris
xtc
gcT~;tsscct-cl, I\ a;trl)ij
(IC 1;. 1 Ivctx: l’cctcr
vat1 I );AI~. I)octor
als 111at1
tncclcc-itic
ct1
~OOIJC~ v;tti joffroti~~
1 Tetirica
~~100s van
:Itnstcl,
zijne littis~~roit\~,
tc ~orct1 ~\.erl~~~\c \ at1 za. 1 Iircl; Strick,
in zij ti leven
rcti ttiiccstcxï \-;ti1 clc ;tl)(lii
y;Lt 1 St. I’;AAIC~S binnen
LTtrccht,
2 Txrsoticti
riinc-lltigcle
oti1
itlllct hetrc )lilieti
register
een
ll\-pc>tllccl<
v;111
f 1 Soo ;L j (’ ,) 01) ccti liuis
te 17trcclit
te
tlocn ro\yccrëti,
tlxlr
(lic sotti vlooi- l)r. 1’. \-. 1). ottt\atigcti
~z’as. l”)
h’Tct jlrl)(c~~r’~‘/Ir./lN/‘~. \-;Ln 1’. V;AII I );Ltn en Jxcs. van 1 )atn (een
zij tier %oot1~).
1s
SC)\,.
IO,j
\\‘;b \-(\c’)r- iict gcrcclit
\.an Vtrecht
als oiitlcrT~;~ti~l
voor tlczc 1‘ ISo0 (10~~1~ TIctitlt-icli
dc Bont C.S.,
dc scliultlcn~~ars,
pstcl(l
zcket- littis CII ltofstctlc,
van outls
gcnoemt1 ol.cun-etil~crcl~
y, tocti ~c~tl)l”‘ol)t’i~ct-cl
tot 2 11otiingcn,
cct1
mti
(IC ( ). LijtIc vat1 tlc ( )u(Ic (itxcht
tit5sc-lic~ti tic ISc!-er- cn (le
1~~~1;kcrl~rii~,
liet ati~l~ix
;L;LI~ (lcti Stccti\\ ~‘g. 1Ic oc~ï~T~t-otil~elijke
I~ooT~tii;~t~st~ctitcl~ricl‘,
I\.a;Lt.l)ij tic Sc-11tlltl I\ as ;L;Ltipq.y;Lti,
tlagtcckcnde
vat1
2 I
act.
IOI<j
ct1
\\‘;t:; tctt l~l~oc~~c van za. 1 Iirck Strick. th)
I>e l~o~ct~lxxlocltlc
T)lwlit
\\.crtl
10 Jxti.
164 1 cloorg:cslageti
op
verzoek
\xti Joli;Lti Stt-iel;, TIccr L.211 I,iti~ïl~oteti,
:ilc; tnotiil~oir
over
het otitiiuticligc
liitlcl
vat1
\\ ijlcti
gctioitiitlit~
I)irck Strick en jufftmun
I Tetirica T)loos. t’)
X Juli
ro&$r
0.
s.
c~<~lll~‘;~~“cl~‘lcll
\‘oor gcnoitnclcn
nota-is
de
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E. Heer Peeter Dam, Doctor medecine te Utrecht ende Jo” Henrica
Ploos van Amstel,
echtcluyden;
zij is Bte vorens wedutve ende
boedelharster
van den E. Heer Dirck Strick, in syn leeven Rentmr.
van de Abd>-e van St. Pauls binnen Utrecht.
Zij transporteeren
aan den WelEd.
Heer Jo’ \Vilhelm
Ploos van Amstel, Raad in
den Hove van Utrecht,
4 lijfrentebrieven,
ieder van f 200,
alle
door wijlen Dirck
Strick
belegd.
De brieven waren gedateerd
11~~
May 1632. Met &lrr’L~ handteekening.
Is)
Voorts
machtigde
Dr. P. v. D. IC) Febr.
1643 bij acte,
gepasseerd
voor notaris
1). Houtman
te Utrecht,
zijn broeder
Mr. LV. v. D., oud-burgemeester
van Amersfoort,
om uit zijn naam
van f 100 te doen ro)Teeren op de helft van een
een h!~potheek
huis met hofstede,
staande op de Camp te kjmersfoort.
Ook
deze hypotheek
was het eigendom geweest van Dirck Strick.
Bij
het passeercn van beide actes was Dr. P. v. 11.‘~ zoon Jacob v. D.
major een der getuigen. 12)
De /rcz?rdtcc~kt~~zi~zgvan Dr. 1’. v. D. komt o.a. voor onder de
hiervóór genoemde notarieele acten d.d. 21 Juni 1633, 15 Jan. 1641,
19 Febr.
1643, 13 Juni 1643 en 17 Ikc.
1646.
Voor de afstamming van P. v. 11,‘s eerste vrouw, Catharina
PoeJ-t, zij verwezen naar mijne verhandeling nopens zijn jongeren
broeder Mr. \V. v. D. 3, Hare jlnlln~~,l,~r,)lli~‘~-.Catrina Peut, komt
voor onder de notarieele acte dd. 21 Juni 163.3.
Volgens tle genealogie-Ploos van Amstel bij Rietstap lg) was
Dr. I’. v. I).‘s tlveede vroutv, IIcnrica Ploos van Amstel, een
dochter van Gerhartl NO)-s, geb. 1560, schepen van Utrecht,
gecommitteerd raad ter Admiraliteit
te Amsterdam kvegens de
provincie Utrecht 15 Oct. IGog 20); ob. 1614. Hij trouwde in
1580 met Cntharina van I,eeuwen. Volgens het Groot Utrechtsch
placaatbock Ol) \j’as Gerrit ~Villemszn, I’loos raad te Utrecht in
in 1587 en ‘88. Vermoetlelijk is hij
1586, ‘96 en ‘98, schepen
dat. TcJt
dusverre voerde de familie alleen den naam van >Ploisc.
Onder zijn kinderen vermeldt Kictstap na \Villem Pl. v. A.
(geb. I 590)
Henrica ; huwt 10. I>irck Strick CZ), 20. Pieter van Dam.
op Henrica volgt Maria; van geen van beiden wordt een gcboortejaar opgegeven, LIaar de doopboeken te Utrecht eerst met 1612
beginnen, is haar geboortejaar niet gevonden. Uit haar huwelijk
met Dirck Strick, hiervóór eenige malen genoemd, had zij o.a.
CI)

Zie

voor

hem

Aanteckening

[.
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een zoon (tweede
kind uit dat huwelijk),
Johan Strick genaamd
n).
Het
geslacht
Ploos
van Amstel
bestaat
nog.
Verschillende
takken
daarvan
werden
bij K. 13. van 8 Juli 1854 en volgende
jaren
erkend
tot den adel te behooren.
l>it geslacht
komt tusI 586
en 1709 voor in de vroedscllap
van Lltrecht 31), VXl
schen
1675 t,‘m ‘8 I in die van Amersfoort.
6,
1650
compareerde
voor
notaris
G. Houtman
te
29 Nov.
Utrecht
de WelEdele
Joc‘ Ilenrica
I’loos van Amstel,
te voorens
wed. van za. E. Heer IXrck
Strick,
in zijn leven rentmeester
van
de Abdije
van St. Pauls binnen
LYtrccht,
en nu huysvrou
van
Heer Peter van Dam, medicine
doctor.
Zij toonde
een origineel
maechgesche).t
tusschcn
haar selve, geassisteert
met l’eeter
van
Dam
ter eenre en den Heer Johan
Strick,
Heer van I,inschoten,
oom eilde
momber
van Johan Strick,
haer comparant3
toen onmondige
zoon ter andere
zi-jde.
Ter voldoening
van zijn, vaders
goed
\vas zij haar
zoon
schuldig
ruim f 16400.
Haar
eerste
man was overleden
in den jare 1632, haar zoon lf’as nog bij haar
gebleven
tot den jare
1647. Een groot
tleel van het verschuldigde
bedrag
was vtitir het ol)maken
der acte reeds uitgekeerd.
Er vond nu een definitieve
afrekening
plaats.
Haar voorsz. zoon
zou ook behouden
het bosch
in Nederlanghbroek,
strekkende
van de Langbroekertot de GoJTer\vetering,
weescnde
leengoed
Zij zou haar tegenwoordigen
man
van de huysinge
Hoeveste)-n.
met alle middelen
trachten
te bewegen
om deze acte goed te
keuren.
Haar zoon zou, zoo hem het toegezegde
werd uitgekeerd,
zich voldaan
houden
van den boedel
van zijn moeder
en behouden
(- stief 2) vader.
IkIet lrtr)zntc,c,k~~)rllrr:~z‘~r
van moeder en zoon. 13)
Ook de dood en het begraven
van I>r. 1’. v. 11.‘~ tweede vrouw
Henrica
Ploos van Amstel
zijn nergens
door mij gevonden.
Zij
wordt
nog 4 Febr.
1647 vermeltl
als getuige
bij den doop te
Utrecht
van haar
oudste
stiefkleinkind
Peter Geraert
v. D. *5).
Zij leefde in ieder
geval 29 Nov.
1650 nog. (I) Volgens
de genealogie-Stricl
< van 1,inschotcn
is zij te Litrecht
in de St. Jncobskerk begraven ; de datum
\vorclt daar echter niet vermeld.
23)
O) Johan
Strick,
raad in de Vroctlxhnp,
schepen
en burgemeester
van IJtrecht,
Thesaurier.
Gedeputeerde
ter Staten-Generaal
1674, Iinad
van Stnte,
trou\vt
Cornelin
1’100s van Amstel,
dr. van Adriaan
en van diens eerste
vrouw
Elis:il,eth
I’ater
vnn IZaveschot.
111~
sterft 13 1Iei
Zlj sterft
14 Aug.
1688;
begraven
in de
1693;
begraven
in de Domkerk
te Utrecht.
Geertekerk
te Utrecht.
:,,)
6) Zie de acte \nn dien datum,
hicrl)oven
vermeld.
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Hare jlrt)zCL7fL’L’rCL’?zZilXr,
Henrica Ploos van Amstel, vindt men onder
de hiervócir vermelde acten d.d. 17 Dec. 164G O.S. en 29 Nov. 1650.
Wapen Ploos van Amstel : Gedwarsbalkt
van goutl en zrvart,
van acht stukken ; met een in t\vee rijen van rood en zilver gehelm met
schaakt
St. Andrieskruis
over alles heen. Gekroonde
goud-zwarte
dekkleeden.
Helmtceken
: een uitkomend
hert, in
natuurlijke
kleur.
Schildhouders
: twee gouden griffioenen. g6)
Dr. I’. v. 1). had uit zijn eerste huwelijk
acht Rìiz&re)~. 1)
het op blz. 52 vermelde
Daarbij blijft nog buiten beschouLving
kind, dat jong overleed.
Uit zijn tweede hu\velijk had hij geen
27).
Opmerkelijk
is
het, dat Dr. I’. v. D., die de oudste
kinderen.
tak der familie vertegen\voorcligde,
5 zoons en daarvan 4 kleinzoons had, tloch geen enkel achterkleinkind.
l)
Utrecht,

8 October

1917.

1. Dirck
Strick,
(zie blz. 57).
Huw.
inteekenregister
I’trecllt:
20
Felx.
1620.
I)irck
Strick,
J.g. wonend
op het Oude
Kerchof,
beyde
van Iltrecht.
In
Kercliof,
Henricn
Ploos,
J.d. wonend
op ‘t Oude i\lunster
margine:
Getrout
den 5den Marty
in St. nicolaesr.
IIij wa5 gel,. 3 Jan. 1592,
rentmeester
en leengriffier
van St. Paulus
AbdiJ te Utrecht,
4 l;el)r.
1620 ?‘), raad ter Admiraliteit
te
Staten’s
I,nnds
van I;trecht
de bcAmsterdam.
20
Jan. 1620
is punt 3 der beschr~]vinq
noeming
van een nieuwen
rentmeester
van St. l’auls
AlJdie
te I’trecht,
daar ‘I‘hyman
1’101%
In de Statencergndering
can 4 Feljr.
d.n v. werclcn
de reqtiesten
van eenige
overleden
was.
sollicitanten
gelezen,
waaronder
een met een nlnbeveling~brief
\an den l’rins
van Oranje;
desniettegenstaande
werd
Dirck
Strick
benoemd.
IIij sterft P’etlr.
1633 en is begraven
in
de Gecrtekerk
te I.trecht.
(.-\angebrncilt
: 8 18 I;cl)r,
1633,
dom
groot,
Isuerk,
(geluid).
Sr. Geert.
(plaats
v. begraven).
Dirck
Strick.
Rentm.
\nnde
Alxlye
van St. I~auwcl5
nalaten
Zijn
huysfr.
mit ses echt onmundich
kynt.
St. Geert,
3-o-r
(1)etnnld
aan de kerk).
In
een genealogie
Strick
van 1,inschoten
staat ten onrecllte,
dat hij 8 Oct. 1633 stierf.
Zij
hertrouwt
1637 Ljr. Pieter
van Dam, weduwnaar
van Catharina
I’ocyt.
Diederlk
Strick
was
het 7de kind van Johan
Strick,
geb. 3 l’ehr.
1556.
Wordt
5 Xlei 1580 secretaris
van den
Raad
van S’ate,
Secretaris
van dc E. Mo.
I.andrand
of Unie
van Utrecllt;
12
Jan. 1582
H. H. Staten
‘s I,ands
van \‘trecht
tot liet einde
van 1588.
1599
Algemeen
rentmeester,
1602 Secretaris
van Floris
van I’allandt,
graaf
vnn Culenborg,
Trouwt
7 Aug.
1577 Maria
van Wyck,
geb.
14 Febr.
1356,
dr. van Adriaan
ICvert en van Anna
P‘rijdnch.
Hij sterft
te Culenborg
8 Sept.
r6o4,
aldaar
begraven
in de St. ljarbarakerk:
zil sterft 24 Maart
1614 en is begraven
te I’trecht.“’
) Zie voor dezen
johan Strick : J, Kok,
Vad. \Voordenb.
XSVIII,
p. 60 en bijv.
111, 316 en Mr. H. v. Wyn,
Bijv. en aanm.
op Wagenaar.
Een
oudere
broeder
van Dirck
Strick,
mr. Johan,
werd in 1633 Ambnchtsheer
van T,inschofen,“)
doet
IO
Oct.
1612
eed als procureur
voor het Hof van Utrecht.
Vermoedelijk
was llij
het, die te Ctrecht
als volgt
werd aangebracht:
s 1649.
26/2.
Dom groot
(gelui)
Buerk.
(plaats
v. hegrnvcnj
te lnet K.
Den IC. Johan
Strick,
Secretaris
van ‘t Capittel
van Oudemunster
‘t Utrecht,
nalactend
syn huysfr.
mit een mundige
suster.
I3uerk.c
l) Ferwerda.
Genealogie
van het geslngte
van Dam,
gde generatie.
rekeningen
Amersfoort,
x599,
Specificatie
van lyffrenten,
die
opgenomen
cameraer
Jacob
van Dam.
3, Zie de genealogische
aanteelteningen-van

-

2, Sted.
syn
byden
Dam X11. -
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ik een vollctli

zoek
geiveest
is of
l’astorie,
zonder
(lat
daar te vinden
\\xs.

\f’A

g afschrift

liever
~czcgyl
iciiimcl,
zelfs

TROUWBOEK
DUSSEN

volgen
<

van

Ixrusttc
in het
tic pastoor
niet,

::

het Trou\v11rchief
der
Ivist dat het

Ten einde raacl liet ik vcrlc~l~‘~1 jam- er on~lcrzockingen
naar doen
met het resultaat,
dat hij de bewuste
door een bcroepsbenealoog,
acte ontdekte
in het trouwboekje
bcrr~stendc
in het archief
der
Pastorie
te Dussen.
Den
16 April
1917 richtte
ik mij tot tlcn Heer Pastoor
IC. J.
H. Janssens
de Horion
met het verzoek
mij het trouivboekje
eenigen
tijd ter overschrijving
af te staan of voor mijn rekening
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door iemand het te laten overschrijven
en dit afschrift
met zijn
handteekening
te doen bekrachtigen,
er bijvoegende, dat indien
de Heer Pastoor de &edheid
wilde hebben dit afschrift
met het
origineel
te vergelijken
en voor conform
te teekenen,
dit mij
zeer aangenaam zou zijn.
Zijn antn‘oord
luidde dat het tweede voorstel
zou worden
uitgevoerd.
Eindelijk
ontving
ik met schrijven
van I>ussen 25 Juli 1917
van den Heer L’astoor de langverwachte
afschriften
en ben ik
daardoor thans in staat dit maanclblacl volledige copie hiervan te
ervan overtuigd
zijnde dat het vele medeleden,
doen toekoruen,
die evenals ik naar acten gezocht hebben, kunnen
dienen bij
hunne verdere onderzoekingen.
De akten heb ik voor het gemak genummerd.
De afschriften,
thans berustende
in mijn archief onder N” 3 10, zijn geheel geschreven
door den Heer J. 1-4. van Mierlo te Dussen, door hem
geteekend ; nagezien en voor accoord geteekentl door den Heer
Tc. J. H. Janssens de Horion, terwijl op elke bladzijde droogstempel
aangebracht
is van de kerk, oy) welk zegel staat: Sig. Par. Nativ
.R. M. V. in Dussen, hetgeen moet beteekenen : Zegel Parochie
Onze Lieve Vrouw Geboorte te Dussen.
Daar de Heer Secretaris der Gemeente Dussen schrijft in zijn
brief dato 31 Jan. 1913, dat in 189 2 bij den brand van het Gemeentehuis
vermoedelijk
de trouwboeken
verloren
gegaan zijn,
kan ik volgens mijn inziens met het volste recht de door mij
bolren dit artikel geplaatste titel rechtvaardigen.
In mijn bedankbrief,
dato 27 Juli 1917 aan den Heer Pastoor,
met de gratificatie
voor den schrijver,
stelde ik Zijn Eerwaarde
o.a. de volgende vraag : . , . . zou ik gaarne willen weten of het vroeger
gewoonte was, dat dezelfde persoon zoo dikwijls
als getuige optrad,
n.1. Catharina van Lendt treed herhaaldelijk
als zoodanig 0p.a:
Zijn antwoord,
vervat in zijn schrijven dato 30 Juli 1917 van
Dussen,
luidde als volgt:
>‘t Is niets bijzonders,
dat dezelfde
persoon, Cath. van Lendt, zoo dikwijls als getuige optrad.
‘t Gebeurt
vaak
in
enkele
parochies,
dat
de
koster,
misdienaar
of
nog
stoelenzetster
als getuigen optreden,
zoo dikwijls
de huwenden
zelf geen getuigen medebrengen,
wat veelvuldig
voorkomt,
b.v.
in mijne parochie
en ook in den Bosch, waar ik jaren lang
kapelaan was. a

.
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Hoewel
dit, of deze persoon
een dergelijke
betrekking
heeft
waargenomen,
natuurlijk
een raadsel is en ivaarschijnlijk
zal blijven,
is het wel een eigenaardig
verschijnsel
hoe dik!vijls
deze Catharina
van Lendt
en ook I,ucia
van Biesen als getuigen
voorkomen.
Dan lijkt mij dit trouwboek
ook belangrijk
voor kennis van het
geslacht
van cler Pluijm.
Acten
N” I 30, 13 1 betreffen
het geslacht van Heukelom.
A F S C H IC 11; T
van
MATKIlMONI;I

CONTKACTA

~779-1So3

ab
in

I)ussën.

1.
Undecima
Quarta
Novembris
1779.
Contraserunt
Sacramentaliter
Dignan
Otgens
et \\~ilhclmina
Kivits.
Testibus
Christiana Kruijn
et Catharina
van
2.
Decima
Quinta
Novembris
177(].
Contraserunt
Sacramentaliter
LVolkrus
I3aas et Nicolaa
(vulgo Clasina)
Colen.
Testibus
Christiano
Kruijn
et Catharina
van Lendt.
Secunda
Il’o\Jembris
1772.
Contraxerunt
sacra3. Vigesima
mentaliter
Theodorus
van der Sluijs
et Maria
van Corstanje.
Testibus
Ardina
Schoffens
et Catharina
van Lendt.
17So Contraxerunt
Sacramentaliter
4. Vigesima
Tertia
januarii
Tcstibus
Francisco
Joannes
van der I’luijm
et Johanna
l’otmakers.
* . . . gangers
en Elisabeth
1 jijckmans.
Tertia
januari
1780 Contraserunt
Sacramentaliter
5. Vigesima
Franciscus
Leeggangers
et Elisabeth
Dijckmans.
Testibus Joannus
van der Pluijm
et Johanna
Potmakers.
6. Sesto
Februarii
1780 Contraserunt
Sacramentaliter
Petrus
Dircks
et Catharina
van Corstanje.
Testibus
Christiano
Kruijn
et Catharina
van Lendt.
1780 C‘otitraserunt
Sacramentaliter
Octava
Maii
7. Vigesima
Cornelius
van der l’luijm
et Johanna
van der Vloet.
Testibus
Christiano
Kruijn
et Catharina
van 1,endt.
Sacramentaliter
Adrianus
8. Quarta
junii
1780. Contraxerunt
Teulingh
et Adriana
Wij tvliet.
Testibus
Ardina
Schofs et Catharina van Lendt.
Contraxerunt
Sacramen taliter
Hermanus
g. Undecima
junii.

hdt.
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Poel et Elisabetha
Schalcke.
Testibus
Sigeberts
van Lendt et
Catharina
van Lendt.
10.
Decima Quinta junii.
Contraxerunt
Sacramentaliter
joannes
Testibus
Emberto
van
van der Yluijm et Antonia van Dongen.
den Haudt et Catharina van Lendt.
11.
Decima Sexto junii 1780. Contraxerunt
Sacramentaliter
Arnoldus
van Dongen et . . . . Schnabel.
Testibus Catharina van
Lendt et Anna Maria Schoenmakers.
12.
Tertia Octobris 1780. Contraxerunt
Sacramentaliter
Gaspar
van Dulmen
et Dora van Kleef.
Testibus Christiano
Kruijn et
Ardina Schoffens.
Contraxerunt
Sacramen13. 1780. Decitna Quinta Octobris.
taliter Adrianus van Moergestel et Cornelia 1,eegganger.
Testibus
Ardina Schoffens et Catharina
van Lendt.
14. (2uinta
Novembris
1780.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Cornelius
van Dalen et Anna van Dongen.
Testibus Catharina
van Lendt et Wilhelmina
van den Broeck.
Decima
Tertia
Maii.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Sebas15%
tianus van Moergestel
et Henrica
Pruijssers.
Testibus
Mathias
van der Wieder; et Catharina van Lcndt.
1781.
16. Quarta
Novembris
Contraxerunt
Sacramentaliter
Cunerus
Boerewaard
et Francisca
Gielissen.
Testibus Theodoro
Snelders et Catharina van Lendt.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Henricus
17. Secundo Februari.
van der Pluijm et Petronilla Elants.
Testibus Catharina van Lendt
et Maria Ockers.
13.
Tertia Maii 1782. Contraxerunt
Sacramentaliter
Adrianus
Lijnsvelt et Dorothea Kivits.
Testibus
Adriana Nouwens
en Elisabetha Kivits.
ig. Sexta Maii 1782, Contraxerunt
Sacrainentaliter
Petrus
Dickens en Adriana de Wit.
Testibus Christiana Kruijn et Catharina
’ van Lendt.
20. Duodecima Maii 1782. Contraxerunt
Sacramentaliter
jacobus
Baas et Laurentia
(Vulgo Laurien) Wijtvliet.
Testibus Catharina
van Lendt et Maria Nieu~venhuijsen,
21.
Decima
Nona Maii 1782. Contraxerunt
Sacramentaliter
cum dispensatione
in 3 et 4 misct: grad: Hermanus
van Herp et
Maria Zeijlmans.
Testibus Maria Ockers et Catharina van Lendt.
2.3.
Decima
Octava Augusti.
Contraxerunt
Sacramen taliter

Testibus
(1atharina
van
joannes
Zeijlmans
et johannn
Kivits.
Lendt
et Naria
Rijclie.
Vigcsima
Secuntla
Sq)tembris.
Contraxerunt
Sacramen33.
~311 IIof~vcgeti
et Cornelin
van Peer.
Testibus
taliter
(Juirinus
l’etronilla
Schippers
et (‘athat-ixia
van lxnclt.
Con traserun t Sacranientaliter
Nona januarii
1733.
23. lkcima
Adrianus
van Dalen et Antotlia
van clcr I’luijm.
Testibus
i1tIriana
Neun-cns
et Catharina
van I,ctl(lt.
25.
Ikcima
Noria jailuarii
17s;.
~‘ontraserunt
Sacramentaliter
jonnnes
Rijckc
et johnnna
Strijlj.
‘I‘estibus
r2(lriatia
Soun~ens
et
Catharina
van Ixnclt.
26.
Vigcsima
Octnva
,Sljrilis.
Contraserunt
Sxramcntaliter
joanncs
Schnabel
et Anna
ISans. ‘I‘cstibus
.1rnoldo
\‘;11i Biesen
et Catharina
\‘an I,cnclt.
(‘otitraserunt
Sacramcntaliter
27.
Ikcimn
Octavo
nI;iii f7S;.
et (krtrudis
van (Ier I’luijm.
‘l’estibus
1Vilhelnius
‘Toctliuijie
Gijsberts
Kipl~ingh
et Sibilla
I’ruijsscrs.
38.
Decima
Octava
,1Taii 17S3.
(‘ontraserunt
Sacramentaliter
Gijsbertus
Kipping
et Siljilla
I’ruijssers.
Testibus
\Vilhclnio
Toethuijse et Gertrutlc
dan clcr l’lrlijm.
Octava
junii
17X3.
Contraserunt
Sactx~ientaliter
joannis
29.
‘l‘estibus
(1atharina
van
Lcndt
van \i’ou\c’
et Cornelin
I,usom.
et Maria
Rijckc.
Vigesima
Noria junii
1783. Contraxerunt
Sacramentaliter
30.
Ijigmannus
Otjens et johalina
Schrot.
Tcstibus
f1clriana Kou1vens
et Catharina
val1 Lenclt.
Secunda
ATaii 1784.
(‘ontrnscrunt
Sacramentaliter
Reijne31.
rus Schippers
et johanna
Klcijbcrgh.
Tcstibus
Catharina
van
1,endt et Afaria Verschoor.
1 )uodccima
Akiii.
Contraserunt
Sacramerltaliter
Theoclorus
32.
Casteleijn
et Aclriatia
van Oorschot.
Testibus
hkiria
Rijcke
et
Catharina
van I,endt.
Decima
Sesta Maii.
Contraserunt
Sacramentaliter
joannes
33.
van Honse\vijck
et 15lisabetha
Schiplxrs.
‘l‘estibus
Adriano
van
Steijn en kJcIriana van I)ongen.
Sexta Maii.
Contraserunt
Sacramcntaliter
Adri34. Decima
anus van Steijn et Adriana
van Dongen.
Testibus
joanne Broeckhuijsen
et Elisabeth
Verschuuren.
Sesta Maii.
(~ontraserutit
Sacramentaliter
joannes
35. Decima
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Testibus
joanne van
et Elisabeth
Verschuuren.
Broeckhuijsen
Honsewijck
et Elisabeth Schippers.
Maii.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Wilhelmus
36. Vigesima
Rusio et johanna Zeijlmans.
Testibus Christiano Kruijn et Catharina
van Lendt.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Hen37. Vigesima Tertia Maii.
ritus Olthoff
et johanna Kams.
Testibus
Christiano
Kruijn
et
Catharina
van IJendt.
Contraserunt
Sacramentaliter
Lambertus
de
38. Ultima Maii.
Testibus
Cornelia van Honsewijck
Hart et Elizabeth
de Vries.
et Catharina van Lendt.
DeCilna
SeXta
,4UgUSti
1784.
Contraserunt
Sacramentaliter
jg.
Godefridus
van den Acker et Angelica Halfas.
Testibus Christiano
Kruijn et Catharina van I,endt.
Octava Septembris
1784. Contraxerunt
Sacra40. Vigesima
mentaliter
\liilhelmus
van der Pluijm et johanna
van Dinter.
Testibus Helena van Endt et Catharina
van Lendt.
Contraserunt
Sacramentaliter
jo41. 1785. Quinta Aprilis.
Testibus
Theodoro
sephus
Maitre et Anna Maria Munnicks.
Hooghmoedt
et Catharina van Lcndt.
Octava Maii.
Contraserunt
Sacramentaliter
Sijmon
4’I.
17%
Elants et johanna Chatelet.
Testibus
Catharina
van T,endt et
Lucia Boerewaart.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Matri43. ’ Vigesima Sexta junii.
Testibus
monium
Hubertus
Dekkers
et Anna van Hofwegen.
Elizabetha Kivits et Catharina van I,endt.
Contraserunt
Sacramentaliter
44. Vigesima
Tertia Octobris.
Matrimonium
Adelbertus
van de 1’01 et lilisabetha van Hofwegen,
Testibus Petro van Es et Catharina van 1,endt.
Contraxerunt
Sacramentaliter
45. Decima Quarta Novembris.
TestiMatrimonium
Jacobus Kipping et A\ntonetta van der Pluijm.
bus Antonio Koubos et Catharina T,endt.
46. Vigesima Novembris.
Contraxerunt
Sacramentaliter
MatriTestibus
monium Walterus
Verbunt
et Christina
van Vlijmen.
Wilhelmo
van der Pluijm et Anna Maria Elans.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Ma47. Vigesima
Novembris.
trimonium
Wilhelmus
Cornelisse
van der Pluijm et Anna Maria
Testibus Waltero Verbunt
et Christina
van Vlijmen.
Elans.
48. Vigesima
Septima
Februarii
anni 1786.
Contraxerunt
rgx8
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Sacramentaliter
Matrimonium
Martinus
van Ierse1 et jacoba Schippers.
Testibus
Christiano
Kruijn
et Catharina
van Lendt.
Decima
Quarta
Maii
17%.
Contraserunt
Sacramentaliter
49.
Matrimonium
Sebastianus
van Moergestel
et Petronella
Reijke.
Testibus
joanne
Nieuwenhuijsen
et Margrita
Lijnsvelt.
Quarta
Maii 1786.
Contraxcrunt
Sacramentaliter
50. Decima
Matrimonium
joannes
Nicuwenhuijsen
et Margrita
1,ijnsvelt.
Tertibus Sebastiano
van Moergestel
et I’etronella
Nijke ?
Quarta
hIaii 1786.
Contraxerunt
Sacramentaliter
51. Decima
Matrimonium
Wilhelmus
Schippers
et Adriana
Mutsers.
Testibus
Catharina
van Lendt
et ~Vilhelmina
Vermeijs.
Octava Maii I 786.
Contraxerunt
Sacramentaliter
52. Vigesima
Matrimonium
Wilhelmus
van der Pluijm
et Helena
van der Pluijm,
cum
dispensatione
in duplici
impediment0
consanquinitatis
in
tertio
et quarto
misto
lineae collateralis
; Testibus
Catharina
van
Lijndt
et Maria
Stael.
anni 1786.
Contraxerunt
Sacramentaliter
53. Tertia Septembris
Matrimonium
Matthaeus
Berkenbos
et Cornelia
ouwerkerk.
Testibes Cunera
Schalk
et Christina
Schippers.
Vigesima
Quarta
Septembris
anni
1786.
Contraxerunt
54,
Sacramentaliter
Matrimonium
Petrus
de Vries
et Maria
Saght.
Testibus
reverendo
domino
Cornelio
Versnel
et Anna
Catharina
Kivits.
Novembris
1786.
Contraxerunt
Sacramentaliter
55. Quinta
Vermeulen
et Aaltje
Pennings.
Testibus
Matrimonium
joannes
Catharina
van 1,ijndt
et Maria
Poel.
Nona
Decembris
1786.
Contraxerunt
Sacramen56. Decima
taliter
Matrimonium
Jacobus
Rijken
et Anna
Kivits.
Testibus
Antonio
*\rnoldo
Scheij et Catharina
van Lendt.
Nona ,c\prilis anni 1787
contraxerunt
matrimonium
57, Vigesima
Wilhelmus
van Wouw
et Adriana
van Tilborg.
Testibus
Catharina van Lendt
et Wilhelmina
Vermeijs.
Sexta Maii anni 1787
Contraxerunt
Matrimonium
58. Vigesima
Andreas
van der Pluijm
et Joanna
Vetjes.
Testibus
Catharina
van Lendt
et %.T’ilhelmina
Vermeijs.
59. Decima
Septima
Junii
1787.
Contraxerunt
Matrimonium
Wilhelmus
Berkenbos
et Maria
Vetjes.
Testibus
Antonia
van
Dongen
et Catharina
van I,endt.
60.
Decima
Quarta
Octobris
1787.
Contraxerunt
Sacramen-
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taliter Franciscus
van Dortmondt
et Alida de Gouw.
Testibus
Wijnando
Kamp et Catharina van Lendt.
6 1. Quarta
Novembris
Sacramentaliter
1787. Contraxerunt
Simon Elants et Maria van de Rijcken.
Testibus
Catharina van
Lendt et Petronilla Baas.
62. Vigesima Novembris
1787.
Contraxerunt
Sacramentaliter
Joannes Baptista van Gestel et Adriana Rijcke.
Testibus Catharina van Lendt et Helena van der Pluijm.
63, Vigesima
Sexta Novembris
1787.
Contraxerunt
Sacramentaliter Cornelius van der Pluijm et Helena Wijtvliet.
Testibus
Catharina
van Lendt et Petronilla van der Pluijm.
’ 64. Vigesima
Septima
januarii
1788. Contraxerunt
SacraTestibus Wolters
mentaliter Theodorus
Snellaarts et Lucia Elants.
Schalcke et Beatrice Kivits.
Vigesima
Septima
januarii
1788. Contraxerunt
Sacra65
Testibus Theomentaliter
Wolterus
Schalcke
et Beatrix Kivits.
doro Snellaarts et I,ucia Elants.
66. Quarta Maii 1788. Contraxerunt
Sacramentaliter
Leonarclus
Penninx
et Anna Maria van Baarclewijck.
Testibus
Catharina
van Lendt et Anna Penninx.
67. Quinta Maii 1788. Contraxerunt
Sacramentaliter
Arnoldus
van Dongen
et Anna Rams.
Testibus
Catharina
van Lendt et
Joannes Krol.
Sacramentaliter
Leo68. Undicima
Maii 1788. Contraxerunt
nardus de Bodt et Cornelia
lvijtvliet.
Testibus
Catharina
van
Lendt et Adriana Chatelet.
Sacramentaliter
69. Vigesima Quinta Maii 1788. Contraxerunt
Leonardus
van der Pluijm et Johanna van Dijck.
Testibus Catharina van Lendt et Maria van de Rijken.
70. Vigesima
Septima Maii 1788. Contraxerunt
Sacramentaliter Jacobus Lijnsvelt
et Elizabetha Kivits.
Testibus Johanna
Kivits et Catharina van Lendt.
Sacramentaliter
Fredericus
71. Prima junii 1788. Contraxerunt
de Wit et Aclriana Muskens.
Testibus
Catharina
van Lendt et
Cornelia van Biesen.
Sacramentaliter
Wil72. Decima Quin ta j unii. Contraxerunt
helmus Schippers et Adriana van Biesen.
Testibus Petro Onderganger et Catharina
van Lendt.
Vigesima
Quinta
januarii 1789. Contraxerunt
Sacramenta73.

68

GESLACHT-

EN

WAPEKRUNDE.

liter Nicolaus
Buijsers
et Johanna
Koest.
Testibus
Sigeberto
van
Lendt
et Catharina
van Txndt.
74.
Vigesima
Quarta
Februarii
1789.
Contraserunt
SacramenTestibus
taliter
Henricus
van Honsc~~~ijck
et Cunera
Schalcke.
Jacobo Lijnsvelt
et (‘atharina
van 1,cndt.
(1ontraxcrunt
Sacramentaliter
Joannes
Maii 17S9.
7.5. Decinia
Testibus
Johanna
van den I3osch et Petronilla
van der l’luijm.
Kivits
et I,ucia
IXelissc.
Contraserunt
Sacramentaliter
76.
Vigesima
Quarta
Maii 1789.
Hubertus
de Wit et Cornelia
Verhagen.
Testibus
l’etro de Wit
et Woltcra
Schnabel.
Vigcsima
Quarta
&1aii 17Sg.
Contrascrunt
Sacramentaliter
77.
Petrus
de M’it et \Voltera
Schnabcl.
Testibus
Huberto
de 1Vit
et Cornelia
Verhagen.
7%
I)ecima
Quarto
junii
1789.
Contraxcrunt
Sacramentaliter
Antonius
van der Pluijm
et Cornelia
Smits.
Testibus
Dorothea
et Maria
Catharina
\7aii
tlcn
1Zroecli.
1789. Sesta
Septembris.
Contrascrunt
Sacramentaliter
79.
Embcrtus
van ISiescn et il’Taria de Eodt.
Testibus
Catharina
van
I,endt
et I,ucia IXelisscn.
s< 0.
Vigesima
Octobris.
Contraserunt
Sacramentaliter
17%.
Adrianus
Rijckc
et \\‘ilhclmina
van
Steenhoven.
Testibus
Catharina van Lcntlt
et J,ucia I>iclisscn.
81.
1790.
Vigesima
Sesta januarii.
Contraxcrunt
Sacramentaliter
Thcotlorus
Cnsteleijn
et Johanna
Ouwerkerck.
Testibus
Catharina
van Ixnclt
et Lucia 1 Xelissen.
82.
I 790,
Quarta Maii.
Contrascrunt
Sacramcntaliter
Antonius
van der 1’1uijm
et Johanna
de Roclt.
Testiljus
Catharina
van
I,entlt
et Magtlalena
van
dcii
I<rocck.
1790, Noiia Rlaii.
Sacramentaliter
ContraSerunt
Leonardus
83.
de lil’it et Elizabetha
Schalcke.
Testibus
Catharina
van Lendt
et Johanna
Taljbers.
Tertia
Maii.
Sacramentaliter
Contrase84.
1790, Vigesima
runt ~Vilhclmus
van der (‘rebbe
et Helena Versnelle.
Testibus
Catharina
van T,endt et Johanna
Tabbers.
1790. Vigesima
Tertia
Maii.
Sacramentaliter
Contraxe85
runt Joannes
Franciscus
van Mol et Adriana
Onwerkerck.
Testibus
E’etro Underganger
et Catharina
van Lendt.
86.
1790, L>ecimn ‘ïertia
Junii
Contraserunt
Sacramentaliter
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Bernardus
van Biesen et Maria Schippers.
Testihus Maria Anna
Hoex et Helena Hoex.
Contraxerunt
Sacramentaliter
87. 1790, Decima Octava Julii.
Henricus
Rovers et Catharina van Hofwegen.
Testibus Catharina
van Lendt et Johanna Tabbers.
88. 1Tgo, Nona Augusti.
Contraxerunt Sacramen taliter Cornelius de BrouLver et I’etronilla van der l’luijm. Testibus Catharina van Lendt et Johanna Tabbers.
89. I 790, Decima Septima Obris Contraxerunt Sacramentaliter
Jacobus van Borckel et Adriana . . . . . . Testitus Jacoba Kivits et
Cornelia van 1)ongen.
Septima Novembris Contraserunt Sacramentaliter
90, 1790,
Adrianus Hompesch et Anna I’ennincks. Testibus Christina
Kruijn et Catharina van Lendt.
Con traxerunt Sacramentaliter
91. 179 1, Vigesirna Februarii.
Adrianus Teulingh et Ida van Corstanje. Testibus Catharina van
Lendt et Martina Wijtvliet.
92.
1791, Vigesima Nona Maii. Contraxerunt Sacramentaliter
Joannes Hooghmoedt et Antonia van Moergestel. Testibus Christiano’ Kruijn et Catharina van Lendt.
93. 17919 Quinta Junii. Contraserunt Sacramentaliter Gerhardus van Hapert et Elisabeth Verschuuren.
Testibus Sijmcn
Elants et Catharina van Lendt.
94. 1791. Decima Tertia Novembris, Contraserunt Sacramentaliter Wilhelmus Heijmans et Johanna Lijnsvelt.
Tcstibus Petronilla Bogaarts et Catharina van Lendt.
95. 1791, Decima Tertia Novembris. Contraxerunt Sacramcntaliter LVolterus Toethuis er Everarda Ou1verkerk. Testibus Petro
Onderganger et Catharina van Lenclt.
Contraserunt Sacramenta96. 1792, Vigesima Nona Aprilis.
liter Joanncs Kamp et Catherina Krol.
Testibus Rdo Dno
Christiana van Vught et Catharina van Lendt.
97. 1792, Prima Maii. Contraxerunt Sacramcntaliter Arnoldus
van Mierlo et Maria Kivits.
Testibus Rdo I)no van Vught et
Catharina van Vught.
98. 1792, Vigesima Quinta Novembris. Sacramentaliter Contraxerunt Gabriel Uusio et Cornelia de Eodt. Testibus Rclo Dno
van Vught et Catharina van L,endt.
Sacramentaliter
Contraxerunt
99. 17933 Duodesima Maii.
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Joannes
de Bodt
et Anna
van Dijck.
Testibus
Catharina
van
Lenclt et Maria
Buijsers.
100.
Vigesima
Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
17939
Cornelius
Saght
et Digna
van Drunen.
Testibus
Catharina
van
Lendt
et Maria
Catharina
van den 13roeck.
101.
1793, 27 Octobris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Johannes
van Rijn et Anna Rijke.
Testibus
Catharina
van Lent et Maria
Catharlna
van den Broeck.
102.
10 gbris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Gijsbertus
1793,
Kipping
et Adriana
de Haan.
Testibus
Cristiano
Cruijn
et Maria
van Roij.
103.
1793, 7 Januarii.
Sacramcntalitcr
(Zontraxerunt
Adrianus
van Bisen
et Alegundis
de Jong.
‘Testibus
Joanna
Catharina
Koks et Maria
van Ro>-.
104.
1793, 23 Januarii,
Sacramentaliter
Contraxerunt
Gerardus
Lijnsvelt
et Adriana
Kivits.
Tcstibus
Joanna Lijnsvelt
et Theodora
van Honswijk.
rog.
19 Maii,
Sacramentaliter
Contraxerunt
Everardus
1794,
Wijtvliet
et Joanna
Staal.
Testibus
Adriano
Strijf)
et Cornelia
van der Pluijm.
106. 17943 Ig Maii.
Sacramen talitcr
con traxerunt
Adrianus
Strijp
et Cornelia
van der Pluijm.
Testibus
Everardo
Wijtvliet
et Joanna
Staal.
107. 1794,
1’9 Maii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Lambertus
van Dinter
et C’ornelia
Yenninx.
Testibus
Adriano
Strijp et Cor
nelia van der Pluijm.
108. 1794, 26 Maii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Henricus
van Moergestel
et Adriana
van Moergestel.
Testibus
Maria
van
Roer et Cunerus
Theuling.
109.
1794, Decimo
Novcmbris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Adrianus
van der Steen et Adriana
van Biesen.
Testibus
Maria
Catharina
van Reijn et Joanna
Lensvelt.
110.
1795, Decimo
Februarii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
C’Valterus
Rijken
et Joanna
Kivits.
Testibus
. . . . . Cathorina
.,..
et . . . . . Baas.
111.
1795.
Sexsto
Novembris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Adrianus
van Dintere
et Elisabetha
Kivits.
Testibus
Anthonius
van Lasteren
et Catharina
van Castere.
113.
1795, Decimo
Novembris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
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Petrus vrn Baardewijk
et Adriana
Hoogmoed.
Testibus Maria
van Vugt et Catharina Koxs.
Sacramentaliter
Contraxe113. 1796, Vigesimo Nono Aprilis.
Testibus
runt Adrianus
Schroot et Adriana
Maria Auwerkerk.
Lucia van Biesen et Maria van Vught.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Ri114. 1796, Quarto Junii.
Testibus
Petrochardus van Herp et Dorothea
van Honsewijk.
nella Baas et Lucia van Biesen.
Sacramentaliter
Contraxcrunt
Leo115.
1796, Nono Junii.
Testibus
Adrianus
van
nardus de Bodt et Cornelia Toethuijs.
Bergen et Lucia van Bergen.
Sacramentaliter
Contraxerunt
I 16.
1796, Decimo Nono Julii.
Wilhelmus
Boor et Petronella Toethuijs.
Tcstibus Maria Rijken
et Joanna Lensvelt.
Sacramentaliter
Con traxerunt
I 17.
1797, Vigesimo
Januarii.
Testibus Antonia van der
Joannes van Broek et Joanna Rijken.
Pluijm et Lucia van Biesen.
Sacramentaliter
Contraxerun
t
118.
Fcbruarii.
1797, Primo
Petrus Vermeijs
et Joanna Schippers.
Testibus Petronella Lensvelt et. . . . . van der l’luijm.
Sacramentaliter
ConVigesimo
Octavo
Aprilis.
119. 1797,
traxerunt
Wilhelmus
van Dongen
et Maria van Esch.
Testibus
Petronella Baas et Leonardus
van Dongen.
Sacramentaliter
Contraxcrunt
120.
Xugusti.
1797, Sexsto
Bartholomeus
Kivits et Joanna van Ee. Testibus Lucia van Biesen
et Petronella Baas.
121.
1797,
Vigesimo Octrobris.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Testibus
Petronella
Lensvelt
Petrus Ribbers et Cornelia Straver.
et Lucia Elants.
Sacramentaliter
(lontraxerunt
122.
1797. Quarto
Novembris.
Petrus van Tilborg et Joanna van der Pluijm.
Testibus.
Sacramentalier
Con123. 1797,
Vigesimo
Quarto Novemb.
traxerunt
Joannes Schoenmakers
et Margarita
van der Pluijm.
Testibus Maria van Vugt et Lucia van Biesen.
I 24.
1797, Vigesimo Quinto Novembris.
Sacramentaliter
ConVerhagen.
Testibus
traxerunt
Joannes van Heesch et Wilhelma
Maria van Vugt et Lucia van Biesen.
125.
Sacramentaliter
Contraxerunt
1798, Secunda Februarii.
Christianus
Kivits et Cornelia Cornelisse van der Pluijm.
Testibus
Christina
van Vugt et Lucia van Biesen.
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I 26.
1798, Decimo
Quarto Januarii.
Sacramentaliter
Contraxerunt Cornelius
Cornelisse
Kievits
et Catharina
Schoenmans.
Testibus Maria van Vugt et Maria Kijken.
127.
I 795, Quarto
Maii.
Sacramentaliter
Contraserunt
Leonardus
van Dongen
en Joanna
Lensvelt.
Testibns
I’&tronella
Lensvelt
et Petrus Josephus
Stael.
128.
1798, Decima
Maii.
Sacramentaliter
(Iontraserunt
bi’ilhelmus Theunusse
van der l’luijm
et Anna Joannis
van der Pluijm.
Testibus
Maria
van Vugt et Lucia
van Biesen.
1798,
Nono
Junii.
Sacramentalitcr
C’ontraxerunt
Gerarclus
129.
van Daal et Apolonia
de 13odt.
Testibus
Christina
Schippers
et
Maria
Kijken.
1798, Nono Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Corne130.
lius Huijgen
et Margarita
v;m Heukelom.
Testibus
Gerardus
van
Daal et Appollonia
de ISoclt.
1798, Nono Junii.
Sacramcntaliter
Contraserunt
Sebas131.
tianus
Schalken
et (‘ornclia
van Biesen.
Testibus
Cornelius
van
Huijgen
et nlargarita
van
Heulcclom.
1799,
Vigesima
Aprilis.
Sacramen tali ter Con traxerun t
132.
Jacobus
Toethuijs
et Maria
Lensvelt.
Testibus
hlaria van . . , . et
Lucia
van Biesen.
I 799, Tertio
Maii.
Sacramentaliter
Contraserunt
Jones
133.
Krol
et Theodora
van Dijk.
Testibus
1,ucia van Biesen et Maria
Kijken.
1799, Vigesimo
Maii.
Sacrcmentaliter
Contraxerunt
,;\r134.
noldus
van Biesen et Cornelia
de 1Vit.
Testibus
l’etrus Sprangers
et Joanna
Schippers.
1799, Vigemo
Tertio
Xlaii.
Sacramentaliter
Contraserunt
135.
Kijnerus
Schippers
et Joanna
Schoenmans.
Testibus
Maria
van
Vugt
et Lucia van Biesen.
1799,
Decimo
Tertio
Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
I 36.
Joannes
van der \Vensch
et Adriana
van der \Vaasen.
Testibus
Cornelius
van der \Vaasen
et Maria
Rijken.
1759, Secunda Julii.
Sacramentaliter
Contraserunt
Joannes
137.
Testibus
Maria van Vugt et I,ucia van
Kipping
et Ycla Pennins.
Riesen.
1799, Quinto
Julii.
Sacramcntaliter
Contraserunt
Corne1.38.
lius Sagt et Cornelia
van Heesch.
Testibus
Elisabetha
Elants et
Elisabetha
van der I’luijm.
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Sacramentaliter
Contraxerunt
Wilhelmus
Sexsto Julii.
139.
Vetjens et Maria van der Yluym.
Testibus Everardus
Wijtvliet
et Anna van Dijk.
140. 1799,
Sexsto Julii. Sacramentaliter
Contraxerunt
Martinus
vau Ierse1 et Adriana Chatelai.
Testibus Maria van Vugt et Lucia
van Hiesen.
1799,
primo Aug. Sacramentaliter Contraxerunt Henricus
141.
van Dongen et Anna Lensvelt. Testibus Maria van Vugt et
Lucia van Biesen.
142. 1799,
Quinta Septembris. Sacramentaliter Contraxrunt
Cornelius van Tilborg et Elisabetha van der Pluijm. Testibus
Maria van Vugt et Lucia van Biesen.
143. 1799, Septimo Oetobris. Sacramentaliter Contraxerunt
Henricus Rekkers et Lucia Nauwens. Testibus Maria van Vugt
et Lucia van Biesen.
Sacramentaliter Contraxe144. I 800, Vigesimo Nono Aprilis.
runt Antonius Theun van der Pluijm et Adriana Lensvelt. Testibus . , . . . van der I’luijm et Regina Kievits.
Cum dispensatione
intertio gradu consanquinitatis Aegnali. .
Sacramentaliter Contraxe145. I 800, Vigesimo Nono Aprilis.
Testibus Antonio
runt Adrianus van der I’luijm et Regina Kivits.
van der Yluijm et Adriana I,ensvelt.
Cum dispensatione intertio
gradu consanguinitatis aegnali.
146.
1800, Undecima Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Joanne Cornelisse Rijken et Machilde Schalken. Testibus Maria
van Vugt et Lucia van niesen.
147. I 800, Duodecimo Junii cum dispensatione intertio gradu
consanquinitatis aegnali Sacramentaliter Contraxerunt
Antonius
van der I’luijm ct Adriana Sprangers. Testibus Maria Rijken et
Petronella Sprangers.
148.
1800, Septimo Augusti.
Sacramentaliter Contraxerunt
Henricus de Ronde et Joanna Rijken. Testibus Lucia van Hiesen
et Maria van Vugt.
Vigesimo Nono Aprilis.
Sacramentaliter Contraxe149. I 801,
runt Cornelius de Jong11 et Agatha, . . . . . Testibus Maria van
Vugt et Lucia van Biesen.
150.
I 801,
Vigesimo (Juinto Junii. Sacramentaliter Contraxerunt Walterus de Bodt et Elisabetha Toethuijs.
Testibus Gerardo
Schippers et Adriana van der Pluijm.
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I 80 I , Vigesimo Nono Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Schippers et Adriana van der Pluijm.
Testibus Waltero
et Elisabetha Toethuijs.
152.
I 80 I, Primo Maii. Sacaamen tali ter Contraxerun
t Theodorus
van Tilborg et Maria Willems.
Tcstibus Maria van Vugt et Lucia
van Hiesen.
Sacramentaliter
ContraxeVigesimo Neno Aprilis.
153. 1802,
runt Antonia van der Pluijm et Symone Gerardi Lensvelt.
Testibus
Petronella I?aas et Anna Lensvelt.
Primo Maii. Sacramentaliter
Contraxerunt
Mathaeus
154. 1802,
de Wit et Cornelia Eijkhout.
Testibus Maria van Vugt et Lucia
van Hiesen.
Contraxerunt
Arnoldus
155. I 802, Primo Maii, Sacramentaliter
Lensvelt
et Thodora
Rouwbosch.
Testibus
Petronella
Baas et
Maria Lensvelt.
Sacramentaliter Contraxerunt Antonius
1g6,
1S02, Primo Maii.
van Hofwegen et Yetronella van Dongen. Testibus Maria van
Vugt et Lucia van Hiesen.
157. 1802, Decimo Maii. Sacramentaliter Contraxerunt Adrianus
van der Pluijm et Petronella van der Pluijm. Testibus Elisabetha
Rouwbosch et Joanna de I3odt.
I 58. 1802, Vigesimo Octobris.
Sacramentaliter Contraxerunt
Petrus van der Ven et Elisabetha van den Boe. . . . Testibus
Maria van Vugt et Lucia van Biesen.
159. 1802, Decimo Septimo Novembris. Sacramentaliter Contraxerunt Petrus Verhagen et Helena Verhults.
Testibus Maria
van Vugt et Lucia van Biesen.
1802, Quarto Februarii cum dispensatione in tertio en
160.
quarto gradu consanguinitatis mixto.
Sacramentaliter Contraxerunt
Gerardus Geert Lensvelt et Maria Baas. Testibus Maria van Vugt
et Joanna Eensvelt.
1603, Vigemo primo Aprilis. Sacramentaliter Contraxerunt
161.
Adrianus van der I’luijm et Antonia Wijtvliet.
Testibus . . . . . et
Christina . . . . .
Sacramentrliter Contraxe162.
I 803, Vigesimo Octavo Aprilis.
runt Joannes Stael et Helena Auwerkerk.
Testibus Maria van Vugt
et Lucia van Hiesen.
Sacramentaliter Contraxe163.
1803, Vigesimo Octavo Aprilis.
runt Digmannus van Dusseldorp et Anna Lensvelt susceptores
sunt Maria Lensvelt et Lucia van Biesen.
151.

Gerardus
de Bodt
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164. 1803,
Vigesima Nono Aprilis.
Sacramentaliter
Contraxerunt Antonius
Stael et Martha van Dijk.
Testibus Maria van Vugt
et Lucia van Biesen.
165. 1803, Tertio Junii.
Sacramentaliter
Contraxerunt
Sebasthianus Rijken et Helena Berkenbosch.
Testibus Maria van Vugt
et Lucia van Riesen.
166.
I 803, Vigesimo Junii.
Sacramentaliter Contraxerunt Antonius van der Pluijm et Cornelia van der Pluijm. Testibus Joanna
Lensvelt et Maria Rijken.
167.
1803, Vigesimo Quarto Aug. Sacramentaliter Contraxerunt Petrus van der Pluijm et Maria Berkenbosch. Testibus Lucia
van Biesen et Petronella Lensvelt.
168.
1803, Quarto Decembris. Sacramentaliter Contraxerunt
Leonardus van Appeve et Lucia van der Pluijm. Testibus Maria
van Vugt et Lucia van Biesen.
I 69.
1803, 2g” Maii. Sacramentaliter Contraxerunt Sebastianus
Rijken et Helena Berkenbosch. Testibus Maria Lensvelt et Lucia
van Biesen.
170.
t 803, Vigesimo Nono Junii. Sacramentaliter Contraxerunt
Gerardus van der Pluijm en Anna Lensvelt. Testibus Maria
Rijken et Elisabetha Rouwbosch.
171. 1803, Vigesimo Quarto Aug. Sacramentaliter Contraxerunt Petrus van der Pluym et Maria Berkenbosch. Testibus Lucia
van Biesen et Lucia Elants.
172.
1803, Quarto Decembris. Sacramentaliter Contraxerunt
Leonardus van AppevC et Lucia van der Pluijm. Testibus Maria
van Vugt et Lucia van Biesen.
Datum in Schijndel die 8 Mensis Februarii Anno 1801.
Ant. van Alphen vicar. glis. Apcus Dioecesis Buscodic.
Henrico van Honswijk et Cunerae Schalken concessa est dispensatio super impedimento afflnitatis in tertio gradu aequali, cum
quo impedimento matrimonium bons fide in facie ecclasiae contraxerunt anno 1789 Februarii 24a, cum declaratione, proles, ex
pututitio matrimonio natos forte, esse legitimos item cum dispensatione super omnibus Bannis 8 Februarii 1801.
.
Voor eensluitend afschrift
(geteekend) J. H. van Mierlo.
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Concordat
cum originalis
Quod Attestor
(geteekend)
E. J. H. Janssens
Dussen

hâc

Laren

8 Julii
(Gooi),

1917.
7 September

Beschrijving
voorkomende

de Horion,
parochus.

1917.

der

Wapens

in een oud Wapenboekje
in het bezit
W. CROOCKl3WlT
te Amersfoort,

van

den

heer

afkomstig
te Amsterdam

uit de boekverkooping
gehouden
door de firma R. Ir*. S. C~LZ I5-irs
Bibliotheek
van wijlen
Dr. /I. I~zi’o~r./rL:~r’ te Lausanne,
8 Juni Igr+
eerder
vermeld
als :
Manúscrit
généalo&ue
dtí 17 siccle
provennnt
de la 13~l~liotll~rlue
de 3’ulr.s
~?r Si&rt
íhois
M. d’ environ
800 figures
de blasons
coloriés
cl’ importantes
families
des /‘~zI~s-~s, etc.

Medegedeeld

door

STEENKAW.

Scjluitp,
bl. m. 2 palen
v. go, e11< bel. m. 3 schelpen
v. zw.
bov. elk.
aangesloten
naast elk. en
Thck,
zi. m. 9 ruiten
v. bl. (5-4)
een schildhoofd
v. ro.
v. ro. beladen
m. e.
vm
dc Zlcrg/k,
go. m. e. K. schuinbalk
dier v. zi. (hond ?;
I’Z~~sr~rtciewv, R. geschuinbalkt
v. go. en bl. (6 st.) m. e. zoom
v. ro. en een schildhoek
v. herm. o\-er alles heen.
Boum?~, go. m. e. uitgeschtill)t
schuinkruis
v. bl. vergez. v. 4
takkebossen
v. z\v,
CZfzìsso~zc, ro. m. e. keper
v. go. vergez. i. d. voelt v. e. ster
(8) v. go.
Van dc Z&~rckho~~c, go. m. 6 R. schuinbalken
v. zw.; met een
schildhoofd
beladen
m. e. gaanden
leeuw v. go. en een schildhoek
v. zi. m. 3 harten
v. ro. over alles heen.
COLX~, bl, m. e. keper v. go. vergez. v. 3 roskammen
v. go.
iv. ro. beladen
m. 3
Vizz de Z~L~UYS~‘, go. IN. e. R. Schuinb.
beurzen
v. zi. openingen
omh.
DP Hnc~c, bl, m. e. vogel v. zi. vergez. v. 3 spoorraadjes
v. go.
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Cocl, bl. m. e. keper v. go. vergez. v. 3 zwaanskoppen en
-halzen v. zi.
de Corte, ro. m. e. keper v. zi. vergez. in het hoofd. R. v. e.
zi. wassenaar, 1,. v. e. zi. ster (6) en i. d. voet v. e. zi. roos.
Dierick,
kepersgewijs doorsneden v. ro. op bl. m. e. keper v.
zi. over de snijlijn heen. Het ro. beladen m. 2 go. denappels (?)
het bl. m. e. burcht v. go.
Va, den RIirg& herm. m. 3 roskammen van ro.
DoZZL~LVZ~W,
zi. met 3 koeken v. ro.
Blz. 50 ledig. Blz. 5 I 16 wapens. Duitsche?
Mevode $9 SfoZf5eyg,go. m. 4 palen v. ro.
vos JVOLZC~JZS~E~U,
gepaald v. ro. en zi. (8 st).
Hffttelz,
gepaald v. ro. en go. (8 st.) m. e. schildhoek v. zi.
beladen m. e. ster (6) v. go?
1VZppillgl’il ) gepaald v. en ro. (6 st).
Hatvmdorf,
gepaald v. go. en ro. (6 st).
Keifayt
val iMe~orie,
als Merode zu Stolberg.
Sfc&wz,
go. m. 3 palen v. ro.
voz AIe~ode,
go, m. 3 palen v. ro. en een uitgeschulpten zoom
v. zi.
Koj$u~nstciu,
geschaakt v. go. en bl. (8 X 8 rijen) m. e. schildhoek 1, v. zi. beladen m. e. vogel v. ?
&e I;lncL~ ri Sc?zwart,nt~berg@)
gedwarsb. en tegengedwarsb. v.
go. en zw. (5 st.)
IKascht~Z,
geschaakt v. go. en bl. (7 X 8 rijen).
VOELAmdzwang,
geschaakt v. go. en zw. (6 X 6 rijen).
%ovzc~~zicf
gevierend : (1-4) go. m. e. balk v. ro. vergez. in
het hoofd v. 3 vogels v. zi. naast elk. (2-3)
zi. m. e. hoekigen
balk v. ro.
Rodemach,
go. m. 2 balken v. bl.
Arggeh,
ro. m. 2 beurstel. gekant. balken v. zi.
‘W@j%Zcatm,
ro. m. 2 balken v. zi.
Blz. 52 ledig. Blz. 53. 16 Wapens. Duitsche?
Kranich
~2. l~agenhrh,
zw. m. e. omgewenden kraanvogel v. z.
von 1IzOttbeyg,zi. m. 3 gaffelgewijs geplaatste ro. bladeren (?)
Walldboth
ri Basscnhri,
gegeerd v. zi. en ro (12 st).
VOIZ R+w$,
go. m. e. boomstronk, v. zi. met 2 n. boven
uitspruitende dorre takken.
von Hezisenstam.
ingehoekt doorsneden v. ro. op zi. (3 st).
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VOB Neuselvade
ro. m. e. balk v. zi. m. 3 kanteelen
tegenover
elkaar
onder en boven.
v. zw. op zi. van 3 ruiten aanWambnZZt 24. U?ilO.stat. doorsn:
gesloten
en de schildranden
rakende
naast elk. van het eene in
het andere.
Vm K6ttr&zri
zi. m. e. paal v. zw.
I;ramRrmtein,
bl. m. e. balk v. go.
Reichenstein,
zi. m. e. hoel:igen
balk v. ro.
Snlts, zw. m. e. balk v. zi.
Vì?L stìngen > bl. m. e. balk v. zi.
snavel,
f%phhz
Ii. Fc~shi,
zi. 111. e. vogel v. ro. m. krommen
zittend
o. e. rechthoek
met ronde verhooging
in het midden v. gr.
von G2imieYot,
bl. m. e. go. gekroonde
zi. vogel o. e. zi. tak
zittende
vergez. in het hoofd v. e. ster v. go.
zitten ?
N. 1% de vogel kan ook op een wassenaar
VOH Walbrhz,
bl. m. 3 ruiten
v. zi.
dit? Raeblzhger,
go. m. e. zw. raaf.
Blz. 55, 16 wapens
Duitsche ?
Blz. 54, ledig.
Krakc/t
5. Kìrchri,
zw. m. e. omgewenden
kraanvogel
v. zi.
gebekt
v. go.
dz’e Weìler, bl. m. e. zi. vogel m. twee halzen.
komende
gebogen
dìe Sch~Zmcn 22 Bc~gc,
zi. nl. 2 uit de flanken
ro. palen elkaar
in het midden
rakend.
von Holtorf,
zi. m. e. balk v. zw. vergez. in het hoofd L. v. e.
adelaar
v. go.
uon Hf~ppr?zhrìPn,
bl. m. e. balk v. zi. vergez. v. 3 ruiten
v. zi.
dìf .SC?&~BL’~Z 24. Traz4bnch,
zi. m. e. keper v. go. m. 3 op speeren
gelijkende
uitwassen
aan elken kant in het hoofd.
Zzíwz Lamb, zi. m. e. hamer
v. zw.
breedarmig
kruis
v. zi.
von Mlidempach,
ro. m. e. uitgetand
von Sc~onbo~n,
zi. m. 3 punten
v. ro. de snijlijn
rakend
en een
schildhoofd
v. ro. beladen
m. e. omgew.
gaanden
leeuw v. go.
VOH Lohc, zi. m. e. hengsel
v. zw.
VOTZ Ge~oZsteìn, zi. m. e. hartschild
v. ro.
VOTJ Git>s&erg,
go. m. 3 vogels v. zw. naast elkaar.
vogel
m. opgeh.
vleugels
von Mentzingen,
zi. m. e. omgew.
v. zw.
von SìcKìngen,
zw. m. 5 penningen
v. zi. en een zoom v. ro.
v. zw. paalsgewijs
geplaatst.
VOICEptm~~cll, go. m. e. adelaar
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von Dhauu,
go. m. e. traliewerk v. ro. in een schildhoek v.
bl. m. 2 leliën naast elkaar v. zi. (?]
Blz. 56, ledig. Blz. 57, 16 wapens.
WzY’erch, zw. m. e. balk v. go.
Dam,
go. m. drie door elkaar gaande kepers v. ro., een uit
het hoofd en twee uit den voet komend.
R+jferslze~t,
zi. m . e hartschild v. ro. en een barensteel (5)
v. bl. in het hoofd.
CuZenburc& gevierend. : (1-4)
go. m. 3 zuilen v. ro. (2-3) zi.
m. e. leeuw v. zw.
DirtZicF& zi. m e. vijfblad v. ro.
KLpsseZ,bl. m. e. kruis v. zi.
SaIme, zi. m. 2 afgew. zalmen v. ro.
Egfnont, go. m. 6 kepers v. ro.
.S&AeZnz, bl. m. 5 leliën v. go, (3-2) en een schildhoofd geschaakt v. zi. en ro. (4 X 2 rijen).
Safenbuvg,
zw. m. e. adelaar of opvliegenden vogel v. go., gebekt en gepoot v. ro.
V~~rd@cK,zi. m. 3 ruiten v. ro.
Mahdz,
go. m. e. droogscheerdersschaar v. ro. sch. R. gepl.
punten omh.
Rieflenbcrg,
R, geschuinbalkt v. ro. en zi. (6 St.)
Nìeunay, go. m. e. adelaar v. zw. gebekt en gepoot v. ro.
GieZìcke, go. m. e. leeuw v. zw.
Iselstezjiz,
go. m. e. balk v. zw. en aan schuinkruis geschaakt
V. zi. en ro. (2 rijen).
Bld. 58, ledig. Blz. 59, 16 wapens.
Brtme
(1).
herm. m. e. keper v. ro. òf (zi. m. 3 herm. staarten).
Bvune (2).
bl. m. 6 penningen v. zi. (3-2-1) en een schildhoofd v. go.
B~une (3). zi. m. e. balk v. ro. bel. m. 3 schaakrotsen of
zuilen v. go. en vergez. in het hoofd v. 3 meerlen v. zw. naast
elkaar.
Brune (4). zi. m, 3 zwemm. visschen v. zw. bov. elk.
Byune (5).
LW. m. e. balk v. zi. beladen m. 3 leliën v. ro.
vergez. in het hoofd v. 3 meerlen v. zi. naast elk.
Er naast staat:
de JJyuIze, de leliën roodt, de baere silver, de voghelen
alle drije silver den gront swert. Vergelijk No. 3.
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(6). ro. m. e. aanziende mansbuste v. zi.
(7). zw. m. s. R. schuinbalk v. zi. beladen m. 3 schelpen v. zw.
BYZC~
(8). zw. m. e. keper v. zi. beladen m. 3 rozen v. ro.
Dubozj- (1). zw. m. e. kruis geschaakt v zi. en ro. (2 rijen).
zlllboi.~ (2). bl. m. e. keper v. go. bel. m. 3 spoorraadjes v. zi. ?
Brum

Bru?zc

Herkomst

van Wapens.

In cene genealogie van het Doopsgezintle geslacht cJc>I!t~ct uit
Middelburg vindt men het volgende :
Dit is de familjen van de Winden voor zoo veel als mij bekend
is. Tomas de Windt is gelveest opperjagermeester van Keyzer
Karel in Vlaenderen.
Hij is geweest Jan de 1Vindt mijn grootvader q-n overgrootvader en mijn vader heeft ~q~i;c~t~~~z
Pieter de
Windt en Ick nu zijnde de oudstc van de heele familje pet
Cornells de Windt en dit is ons Lvapen.
Volgt een lak met een windhoncl op een grond van zes achter
uitkomende ~OYL~JZOYCIC.
Helmteeken tle uitkomende windhond.
Hieronder een gekleurdc teekening maar met ,y klaucrbladm
in het
hoofd en daar onder: En dit wapen aq-t
tegenwoordig nog te
Brussel in het hof.
Men lette op de schrijfwijze van /rt~tcln en hangen.
Zooals bekend laat men de /t in Zeeland meestal in de spreektaal weg of
verwisselt die zelfs met de g.
Elders komt een wapen UZIZ Br~c~K1’to7wz
voor waarbij staat :
Het cachet bij zijn E. in gebruik \vas een anker met 3 sterren
afkomstig van zijn grootvader van Beekhoven, welkers ouders te
Amsterdam gewoond hadden in een huis op welkers z~itha~z.boru!
een anker met 3 sterren geschilderd was.
STEENKAMP.

GESCHIEDENIS,

De opkomst

van Rome%

macht

DOOI:

K. I;. H. DE KROON.
( vooYfxftìlzg

TfQ/Z ATkïJ. IJS WI,

r 7.)

Dat waren gebeurtenissen,
welke in de oogen der tijdgenooten
het pausdom met een stralenkrans
moesten omgeven en waardoor
het zich gesterkt
gevoelde om met vertrouwen
op zijn kracht
den nieuwen
vijand, die van de oevers van den 13osporus kwam
opdagen, het hoofd te bieden en hem hetzelfde lot te bereiden,
dat den tegenstander
aan den Nijl getroffen had.
*

Van

l

11.
Chalcedon
tot
het concilie
Constantinopcl
in 680.

van

Officieel was er na Chalcedon geen twist over de twee naturen
meer; de kerk had gesproken
en haat- dogma geformuleerd,
maar
de scherpste veroordceling
der besluiten van Chalcedon ligt in de
geschiedenis
der navolgende achtenzestig
jaren.
Niet alleen, dat
de aanhangers
van de veroordeelde
Alcsandrijnsche
leer, de Monophysieten,
hun strijd niet opgaven, doch ook de keizers poogden
onophoudelijk
zich aan de besluiten van het vierde algemcene
concilie, die tot bloedige opstanden in Eg!-pte, l’alestina en SJ-riti
aanleiding
gaven en de veiligheid van het Oost-Komeinsche
rijk
in gevaar brachten,
te onttrekken
; Of zij zetten ze geheel ter
zijde ijf zij wachtten
zich ze consequent
uit te voeren.
In het eigenlijke
middelpunt
der dogmatische
strijdvragen,
in
Alexandrië,
kampten
kcttersche
bisschoppen
met de aanhangers
van Chalcedon,
die door keizer 1x0 11 (473-474)
werden ondersteund 1); als echter kort na den dood van ILO 11 de tyran
Basiliscus den troon besteeg (474-476),
kregen de ketters weder
de overhand,
ondanks
de bemoeiingen
van bisschop Simplicius
van Kome
(468-483)
; de rechtgeloovige
bisschop
moest uit
Alexandrië
vluchten en Basiliscus vcrivierp zelfs in een encykliek
dem Monol)hysitismus
ngirte
dns
‘1 BIlinter
gigkeitsstreben
der Aegypter
und die E:fersuclit
schal
Patriarchen,
A. Harnack.
,,,Dogrnengesch.”
It. 401
11. x.
1918

stnntsfeincllicl~t:
in I3ezug nuf

Mönchthurn,
den Linfiuss

tlns
des

UnnbhXnl~yzanti~~i-

.

Zeno
keerde
echter terug
het dogma
van Chalcedon.
‘1 Keizer
door de ondersteuning
der Orthodoxe
partij en het gevolg daarvan
was nogmaals
een verandering
in de kerkelijke
politiek ; in Alexandrie werd
de Orthodose
bisschop
met geiveld van wapenen
herhof
~vas
weder
eensgezin
d
niet
Kome;
het
steld en het keizerlijk
tusschen
was juist
in den tijcl, Tvaarin ook de verst~~ndlioiidirig
Echter
tl2 tegenstelling
keizer
en Odoacar
beter \vas gcxvorden.
tusschen
het LVesten en Oosten, tusschcn de universeele
aanspraken
van den paus eenerzijcls
en clie van den patriarch
van Constantinopel
op de kcrkclijke
lieerschaI)~)ij
in liet Oosten,
zoomede
de
wereldlijke
macht
des keizers
anderzijds
kwnrncn
weder te voorschijn,
zoodra
keizer
Zen0
(474-- 491) en zijn patriarch
Acacius
hun macht
over de inwendige
vijanden
hadden
gevestigd.
Tot
openlijke
strijtl
k~varn het echter
eerst, toen in Alesantlri?
een
bisschop
moest
worden
benoemd,
de 0 rthodoxe
partij
koos Johannes
Talaïa,
keizer
en I)atriarch
vcstigtlen
hun keuze
op l’etrus
Mongos ; het was in tlen tijd I-an clen opstand
van
111~s 2, en dat was nu juist opvallend,
dat Johannes
zich na
zijn verkiezing
op clc eerste plaats gcivencl had tot den aan het
hof sinds langen
tijd machtigen
111~s en de11 patriarch
zijn verkiezing,
zooals
dat gebruikelijk
~vas, niet had bekend
gemaakt.
Het gevolg
daarvan
was, dat hij dan ook niet als bisschop
van
Alexandri?
iverd
erken<1 ; hij \vas genoodzaakt
te vluchten
en
zocht
nu steun bij Illus,
die op dat tijdstip
de vaan van den
van
opstand
had ontplooid
; op diens raacl en dien van den patriarch
Talaïa
nu bij den Paus te Rome
Antiochië
appelleerde
Johannes
Simplicius
wilde
als den oppersten
kerkelijken
scheidsrechter,
natuurlijk
gaarne
de zaak van Johannes
onderzoeken,
doch noch
de keizer,
nixh
Acacius
crkcndcn
daartoe
het recht
van den
Apostolischen
Stoel.
In 483 stierf Siml)licius
en tot paus werd
gekozen,
onder
invloed
van odoacar,
I;eliic 111, (483-492).
Deze
1) Basiliskus
liess tlns
Clinlcecionense
verdommen.
lIa.5 L)ekret
stiitzt
siclr
suf d3S
Bnsiliskus
hat es -@er
selbst zurückgezogen,
NicXnum
und die beiden
folgendcn
C:oncilicn.
abcr es wnr zu sp;it fiir ihn.
Harnack.
11. 401. n. 3.
2) B. Niese.
nI<ijm. Gesd1.r
416, 417.
Nadat
Johannes
Talaïn
door de geestelilkheid
in Alesnntlri?
tot bisschop
was gekozen,
gaf hij hiervnn
kennis,
alsmede
van de besluiten
der synode,
die te.qeli]k
in Alexandrië
en niet aan Acacius
van Constxntinopel.
Over deze
gehouden
was, aan paus Simplicius
achteruitstelling
van den stoel te Constantinopel
was Acacius
zoo vertoornd,
dat hij keizer
Zeno overhaalde
de verkiezing
van Johannes
‘I’nlnïa
niet te bekrachtigen.
Hefele.
11. 717, 718.

tiESCIIIEDENIS.

83

nam den strijd tegen de kerkelijke politiek van keizer %eno met
alle energie weder op, terwijl de keizer tegelijkertijd te strijden
had tegen
Illus,
in wiens leger zich bevond de bondgenoot van
den paus en van Talaïa, n.1. de patriarch van Antiochië l) ; de
troepen van Theodorich denzelfden, die later ook weder in
opdracht van den keizer, de macht van Odoacar ten val zou
brengen - onderdrukten den opstand van 11111s
en zoo zegevierde
de keizerlijke politiek in het Oosten over de gansche linie, want
deze overwinning bracht tevens die in ‘t kerkelijke : het z.g.n.
Henotikon (formulier van eendacht), dat op voorstel van Acacius
door den keizer werd uitgevaardigd in 482, maakte het den
gematigden van beide partijen mogelijk zich te vereenigen ; de
kerkelijke twisten in het Oosten lverclen goedschiks of k\vaadschiks onderdrukt en daardoor schijnbaar bereikt, wat de keizer
vciór alles beoogde : tle eenheid der Christelijke kerk in het
Oost-Komeinsche rijk ontler heerschapl)ij van den keizer en den
patriarch van Constantinopel. 2)
De keizer beleefde echter weinig pleizier van dezen stap.
Niet alleen, dat de strellg-Monophysieten
van het Henotikon
niets wilden weten, maar ook paus Felix 111 weigerde het te
erkennen, daar het de onafl~anltelijl~heid van de kerk en de
opperheerschappij van Rome in gevaar bracht; den keizer werd
duidelijk gemaakt, dat hij in kerkelijke zaken niets te leeraren,
doch alleen en uitsluitend te leeren had ; dat hij geenszins het
recht had in zaken des gcloofs mede te spreken, maar zich slechts
had te voegen naar de geboden der kerk en als ‘t noodig was
dat Oduacnr
met Illus legen
den keizer
Eerst
in dit verband
verscliilnt
Iret bericht,
hebben
samengespannen,
in het juiste licht.
1,. hl. IInrtmann.
l Ge.ich.
Itnliens
in1 Alittelillter~
1. 137.
\v:larill
llij opkwaln
voor het reclìt
ban
Ook
Felix
111 zond
den keizer
een scllriJven,
Johannes
‘I‘alaïa
en den keizer
verzocllt
I’etrus
AIongos
uit Alexnntlri~~
tc verdrijven.
Hefele
11. 719.
d, SIIet
Henotikon
was cen meesterlijk
wegdoezelende
furmule,
wallt
cr werd van 6én
ICigcnlilk
werd
noch
van twee naturen
noch zelfs van lret concilie
van Chalcedon
i:erept.
alles
weer
op losse
schroeven
gezet,
de geloofsvrijheid
der onderdanen
weer danig
uitgerekt,
en het geheele
concilie
op hoffelijke
wijze doodgezwegen.=
H. van Gelder.
~Algem.
tic5ch.r
111. 223.
*Das
Kundschreil~en
des LTsurpntors
Raslliskus,
wclches
das Chnlccdonense
nbschaffte
und dem 1Monophysitismus
Recht
gsb, hatte freilich
nur voriibergehend
I!edeutung.
Aber
der l’olitlk
geLang
es, einen
Theil
der Chnlcetlonenser
und Monophysiter
durch
ein Ilenotikon
zu vereinigcn,
WdCheS
, als kaiserliches
Edict
von dem
tsaurier
Zeno durchgeftirht,
den BescllIuss
von 45t factisch
ansser krafr setzte. a
Harnack.
n Dogmengesch.
P 11. 401, 402.
Over het Ifcnotikon
zelf: Ifnrnack.
11. 402. n. I.
‘)

zou
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haar zijn sterken
arm moest verleenen
; en die kerk, waaraan
hij
versch
uldigcl
~~‘as,
~vas
de
rech
tgcloovige
kerk,
gehoorzaamheid
vertegenwoordigd
in Rome, en niet Acacius cn niet C‘onstantinopcl.
dan ook de patriarch
Op een s>Tnode te Rome
(454) werd
van Constantinopcl
voor afgezet verklaard
1) en uit de kerkelijke
gemeenschap
gebannen,
OudCII Nieuw-Rome,
reeds door den
rvaarin
Itali?
en
het
\Vesteil
verLeerden,
staatpolitieken
toestand,
zich nu ook kerkelijk
en hiermede
kundig
geschei(len,
sf)litsten
~vas het eerste schisma
uitgebroken
(484-5
19) dat tastbaar
de
noodlottige
mogelijkheit
voor oogen stelde, dat de ééne, ondeelbare Christelijke
kerk in een latijnsch
en een grieksch
gedeelte,
later ook nog in een protcstantsch
zou uit&Jnvallcn.
De gezanten
van ROII~C, die de uitsI)raali
der sJ-node van 484
naar
(‘onstantinopel
moesten
overbrengen,
iverden
daar echter
niet zeer vriendelijk
ontvangen
; zij ~vcrcle~~genrmlzaakt inkt den
geCscomliiuniceercrIc
te CoIiifiiUnicceren
en deze behandeling
iverscheq)tc
tlen tivist tusschcn
Rome en C’onstaritinopcl
nog meer.
Ook paus Gelasius
(492--49G),
die tegen Otloacar
de partij
had
gekozen
van Theodorich,
wilde
van geen toenadering
weten. “)
uitermate
g-Iinstig voor Rome op dat
De omstandigheden
waren
oogenblik
; van Thccx~orich
toch \vas bekencl,
dat hij in de aangelegenheden
der Orthodoxie
niet tvcnschte
in tc: grijpen.
zo0
ontstond
in ItaliC een schciclin g tusschcn
Lvcreldlijk
en geestelijk
gezag,
welke
Gelasius
met tjeide
handen
dankbaar
aangreep,
welke scheiding,
naar zijn overtuiging,
den grolldpijler
der fvereld
moest
zijn, ~vclk beginsel
hij reeds in 494 neerlegde
in een brief aan
keizer Anastasius,
“) en \vat het doel [yas, Lvaarnaar
Rome streefde
over
de geheele
wereld.
Een meer verzoenlijke
houding
nam
paus Anastasius
II (496--49s)
aan ; dezc haastte zich den keizer
‘) C. 1. Elcfclc,
li. 720-7~3.
man
nu11 in Consinntinopel
Y n M’c>nn
I!iscliof
hnbe
g;lr nicht
(1,~s Kccht
iit)er
nusrusprcchen,
so ent7indetr
sic11 daiit)er

die
einen

liehau~)tung
cntLegcwset7tc,
der rbmisclre
I’n(rinr<h?n
von Constantinopel
ein I’rtlicil
(ler
Strcit
11111 so h~~fri~c~r.
Im 49.5 erkl.irte
I{isclrtjfe
von I)nrdanien
fGr um7iemlich,
dass
iibcr
eincn
ISrzl)iscliof
7u richten,
in Zweifel

ciurn
Schreibe
nn die
des riirniicllrn
Stulllcs
von
1t1r11
kijnne
vicl~xehr
kein Fvcitere
t’rovocation
statrfinden;
w
Aj~rllc~fiot~
ri?tsftrnu
jilv
Alle ut~ti ilbw
/l/lt,.r. c
Kpistoln
Gelnsii
nd episcopos
Ilnrtfanix~.
1d. von
Rankc.
= Weltgrscll.
= IV. 400-402.
“) lAlo
quippe
sunt quibus
principaliter
mundus
hit regitur:
auctoritns
cum
et regnlis
potestas.
In quibus
tnnto
jirnvius
est pondus
sacertlotum,
pro iphis regibus
hominum
in divino
reddituri
sunt eunmine
rationetn.
It. Rtxmann.
.I‘Olitik
der I’Xpste
von Gregor
1 bis Gregor
VI1.c 1. 18.
l’apst

man
zieke;

(;clnsius

die

1

Ikfügniss
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olrc,r.~tr
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van zijn verkiezing
kennis te geven en liet in ‘t belang van den
kerkelijken
vrede in C‘onstantinopel
onderhandelingen
aanknoopen ;
het was in dcnzelfden
tijd, dat ook Theodorich
met den keizer
onderhandelde
en dezelfde gezant Festus,
die de staatkundige
overeenkomst
tot stancl bracht, nam tevens de taak op zich ook
de kerkelijke
éénheic! te herstellen en den paus tot aanneming van
het Henotikon
te beLvegen. Clerus en volk van Rome waren echter
met den loop, dien de dingen namen, slechts matig ingenomen,
zelfs was een deel der geestelijkheid ontsticht over deze onderhandelingen, dat schipperen der rechtgeloovige
kerk onder Ariaanschen
invloed en zij weigerden
verder met den paus het Avondmaal
tc
gebruiken.
Zoo ontstond
bij het overlijden van Anastasius
een
schisma : de partij van den overledene,
de Grieksche,
koos tot
opvolger
Laurentius,
de streng Orthodoxe
partij vestigde
haar
keuze op Symmachus.
De behecrscher
van Italië, Theodorich
der Oost-Gothen,
was
in religieuze zaken zeer neutraal 1)) als Ariaan plaatste hij zich op
het standpunt,
dat hij met de twisten in de rechtgeloovige
kerk
niets te maken had ; intusschen
vergat hij nooit, dat hij, a1.s beheerscher
van Itali? namens den keizer, er voor moest waken,
dat de orde en rust in Rome en ItaliC niet werden verstoord;
uit dien hoofde was hij tlus veq)licht in het schisma in te grijpen.
De partij van S>-mmachus had bovendien reetls Lijn tusschenkomst
ingeroepen,
waarbij de tegenpartij,
Hoewel noode, zich had neergelegd en Theodorich,
geheel korrekt,
evenals keizer IIonorius
destijds,
verklaarde,
dat hij den Apostolischen
Stoel beklimmen
moest, die het eerst gekozen was of op wicn de meeste stemmen
waren uitgebracht;
de onderzoekingen
dienaangaande
te Ravenna
gehouden, vielen ten gunste van Symmachus
uit, zoodat deze
I Maart 499 zonder stoornis Rome kon binnentrekken.
2) SJTrnmachus gaf echter weldra
aanstoot
door zijn levenswijze
(ver‘) .4llerdings
wxt
‘1 licoilor
irli
dnrcli
Cassiodor’5
blond : Wir
ktinnen
einc
Iieligion
niclit
nuferleggen
; denn
Niemnncl
kann
wieder
seinen
Wilen
zum tilaubïn
gezwungen
werden. s
‘I‘eckenend
voor
YiJn bc\cl~ouwing
is tlr anekdote
omtrent
cen Ortlrodoucn
diaken,
die
zijn
gunsteling
was,
dOCIl, on1 nog hooger
te steigrn,
Ariaan
werd;
IIIJ weid
daarboor
1r1et dm
<lood
glxtrnft.
s Tl’nnnerr
gij a - zoo moet ï‘llcodorich
gezegd
hebben
- B uw
God niet trouw
bllJft, hoc kunt gil tian tegenover
de mcnschen
een
rein gcwetcn
I)ewaren?
c
1,. AI. Elartniann.
*C;t’xl1.
Itnlicns
im Alittclnltcr,u
1 144.
“) De tegenstandei
5 l)cweerden,
dat deze uithomst
het gevolg
wx
van het goud, dat
Sylnlnac~lus
aan liet hof te Kavenna
niet gespaard h:Id en inderdaadscheen dnnr wel iets

vreetnding
van kerkelijke
.gxderen
en otngang
met vrouwen)
waardoor
een aanklacht
tegen hem \vcrcl ingediend
bij Theoclorich
;
deze stelde
nu een visitator,
den bisschol)
van Altinum.
aan en
deze beriep
een SJ-node te Kome (5or).
Ik paus weigerde
echter
die s>-node
te erkennen
en zeer zeker
niet te verschijnen,
zoo
het ambt
van visitator
niet \vcrd o~~gchcven
en hij zelf Iveder
in al zijn rechten
werd hersteld.
I IC meerderheid
der bisschoppen
vond dit verlangetl
van S\-mmachus
billijk,
doch ‘I‘heodorich
verklaarde,
clat hij hierop)
niet kon ingaan ; tle s!-node verklaarde
zich nu niet bevoqcl
om een oortleel
over den 1)aus uit te
spreken,
‘die zelf dc opperste
rechter
in kerkelijke
aangclegenheden
LV;LS en verzocht
den koning,
Claar de paus weigerde
te
verschijnen
en zij hem claartoe
niet dn.ingen
kon, deze zaak zelf
te bchaticlclen.
Theodorich
bleef echter 01) zijn eerst ingenomen
standpunt
staan, clat het de zaak der bisschopen
ijras en niet de
zijne in religieuze
l;\I’cstie’s
te oorcleclen ; - de bisschoppen
konden
vrij recht
spreken
zonder
vrees voor
tle Lvcreldlijke
macht.
Theodorich
zou gaarne
elke beslissing
aan\.aarden,
die de stad
\vcder vrede en orde bracht.
Zoo n’as toch de Si-node
genoodzaakt
deze zaak tot een gcx(1 einclc te brengen ; zij besloot
rIu
oticlcrzoekitigeti
dc beschuldiging
niet
Of’ verdere
in te gaan cti verklaarde,
dat SJ-mmachus
vrij ~vas van het hem
ten laste gelegde.
I)nartnetle
‘i\.as feitelijk
vastgesteld,
dat de
paus niet door
s!-notie
of koning
kon ~croortleeld
u-orden.
1)
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Om dit te kunnen bereiken had de partij van Symmachus
een
valsc he aktenverzameling
overgelegd
(de z.g.n. Srmmachische
dergelijke
voorbeelden
waren
opgenomen.
Apocq-phen)
waarin
Zoo werd daarin een lange merkwaardige
geschiedenis van paus
Marcellinus
(296-304)
verhaald;
deze was aangeklaagd,
dat hij
aan de heidenschc
goden had geofferd, keizer Diocletianus
liet
deze zaak over aan een concilie, wijl hij zich niet bevoegd hield
over geestelijken
recht te spreken;
het concilie verzocht nu den
paus zich zelf te oordeelen, daar het niet op den weg lag van een
concilie den oppers ten rechter der kerk al of niet schuldig te
verklaren
- en inderdaad, de paus veroordeelde
zich zelf.
Van paus Sistus 111 (433-440)
werd een lang proces verhaald,
waarin deze geLvikkeld was gen,ordcn door de beschuldiging
van
verboden
omgang met vrouwen ; een sJ,node hierover
saamgcroepen verklaarde
zich incompetent
in deze zaak ecne oordeel te
vellen, daar het een beschuldiging
gold tegen den oppersten
rechter, die boven alle s>-noden stond.
Het einde was, dat Sixtus
111 zijn aanklagers
veroordeelde
en ze buiten de gemeenschap der
kerk bande, Lfrijl zij een zonde tegen den 11. Geest hadden bedreven.
De strekking
van dit alles was: tc beFvijzen, dat niemand het
recht had den paus voor zijn rechterstoel
te dagen of te oordeelen,
noch de koning, noch een sjrnode.
Ook bevatten
die apocryphcn
een lcvensbcschrijving
van paus
als zeer belangrijk
Sylvester,
die tot diep in de Middeleeuwen
gold ; daarin werd verhaald, hoe Constantinus
1, die in den beginne
een vijand van het (‘hristendom
was, door paus SJ.lvester van
een zware ziekte was genezen geworden;
na dien tijd had hij zich
laten doopen.
Hierdoor
poogde men aan te toonen, hoe groot de invloed
van Kome steeds was geweest.
De tijd van S\-mmachus
was de tijd, waarin de Orthodoxe
kerk
een groote schrede voorwaarts
deed in de richting der politieke
Iirfele,
IL. 760. ff.
l Man
warf Symillachus
vor, dsss cr die Kirchengüter
verschlcutlcre
gegen nusdrückliches
Veriiusserullgsverl~ot,
welches
Oda\nbnr
nnclr deun ‘I‘ode
des Simplicius
und ver der Wal11
Felix
111 durch
seinen
I’riifcLten
Basilius
erlassen
llatterlnd tl:ls nocli in Krnft sei. I’m dieser
Anklage
die Spitfe
nl,zubrechen
I crsarnlllïlte
der l’apst
in Sov. 502
;ilmmnls
ein italienische
Synode
in welches
er jencs
Vcrlmt
ungiltig
erkliiren
Iiess, wei1 2% I,air,//rc:pirruli,v,~
Re,‘n
ií’rzt ht hnbe
.ric-h io G’IC l’cm~altu77~
der
Kirchcngiilcr
eit1zuv2irch~fì.a
1,. Al. Elartnmm,
1. 184.

macht en van de allecnheerschal,~,ij
van Rome.
Theodorich
had
ge~mqd,
als vcrte~en~\,oortli~gcr
clcs keizers, In het I~‘est-IComeinsche
rijk een c~,ctin~iclltstocstaiicl
in het leven te roepen,
\.ooral na het
overg-aan
t’an den koning
tlcr Iiranken
tot het C‘hristendom
en
den slag tegen de Alamatlncn,
\f’aat.door
de i;t-anken
UourgondiQ
bedreigden
en nlzoo natlcr k~.arnerl
1)ij tlc invloedssfeer
van Itali?.
Toen
dan ook tic I~ranl;cn
het rijk der Ll’cst-Gothen
aanvielen,
had Theodorich
getracht
een coalitie
te be\vcrlien
tusschen
I<ourgontli~rs,
11’cst-(;otlren,
IZ’nrncn,
‘l‘huringcrs
cn E!Icrulcrs,
ten einde
door een schci(lsgcrecht
C’lilodnig
tc tlwingen
zijn strijcl tegen de
\Vest-Gothen
op te gcvcn en hem binnen
tic lwrkcn
te houden ;
dit plan xviel echter in tluigcn
do )r de houding
van koning
Gun-.
dobad
crl
‘t
pxolg
dxwyan
\f-as tic slag o[) (le Vogladcnsischc
velden (\hgléj,
ii.il;~~ ;\lxrich
II cler \\‘cst-Gothen
sneuvelde
(507).
Nu greep
‘1‘1icotlorich
in en tln~ong den koning
der Franken
in
den slag bij ;Zrlcs (S(?$j yi’n
,J
expansie
politiek
voorloopig
op te
geven
; Thcodorich
\i-crd nu de erfgC:nnam van liet \Z’cst-Gothischc
rijk en droeg (le regccring
tlnarovcr
op aan zijn kleinzoon
Amalarich
(507-53
1); zoo \irercl l~rxktisch
het \Vcst-Gothische
rijk
met (lat der Oost-Gothen
vcrbontlen.
1) 1 >c \i.inst, welke Theodorich
door zijn ingrijpen
verkreeg.
~vns (;nlli~L-Narl)onrieiisis,
welke provincie door hem weder
1~~crd lxAin~itlcld
en ingericht
als teruggekomen
onder
het Romcinsche
rijk;
Gallin
Narbonncnsis
verkreeg
Lvecler een vicarius
c’ti kort daarol) een eigen 1)raefectu.s praetoria.
Maar ook Kome Lf,ist uit tlczc historie
munt te slaan; de kerkelijke
zaken
rnoestcn
Iiatuurlijk
ill (le hero\-crde
provincie
geregeld
worden
en lxtus .S!~mmachus
l,cgiftigdc
nu l)isscliol)
C’acsarius
van
r2rle.s met het l)alliuni
ten teclicn
zij nur hoogc ~\.aardigheid
en
erkenning
door den 1)aus. tcrirvijl liij hem kort claarop aanstelde
als
l)auselijk
vicarius
van Galli? en Spanje,
\\,aar(loor
de staatkundige
\~ereeniging
dier lnnclcn oriclcr den schel)tcr
van Theodorich,
door
den paus op kerkelijk
gebied
I\.ertl nagevolgd.
Geen bisschop
zou nu meer w-orden
anngestcld
in een \~oor het Christendom
veroverd
gel)iccl of Rome schonk
hem het pllium,
wat de overdragi ng der a~xxìtelijlic
tradities
aan de bisschoppen
beteekende
en wat een zeer geschikt
middel
was om de kerk politiek
van
- -1) 1,. I,nvG!.

=IIiatoire
de I“lnncca
11, x04, 10.5.
IInrtltrnnn.
8Gesclr.
Ilnl. illl ~1itteli~lrf.x~
1, Ij.{, 135, Ij8-101.
1 1. von Ranke.
n M’elt~gc”“l’.
a IV. 435 íf.
1,. Sclimidt.
~All~em.
C~csch der gcrn~. ViJlker,
67, 224.
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Rome
afhankelijk
te maken 1); hij,
die het pallium
aannam,
erkende
de 0I)perheerschappij
van Rome en verbond
zich stilzwijals een onderdeel
van het groote
gend zijn gebied te beschouwen
waarover
de
fI.
Petrus
den
schepter
voerde;
zijn diocese
te
rijk,
besturen
als een stadhouder
namens den paus.
En niet alleen in
streken,
welke nog voor het Evangelie
moesten
gewonnen
worden,
welke reeds de Orthodosie
begebeurde
dit ; ook in die landen,
leden, poogde
Rome dezen maatregel
doorgevoerd
te krijgen,
ten
Tevens
einde
deze kerkelijk
aan den Stoel l’etri te verbinden.
riep de paus daardoor
een stand
van hisschop;)en
in ‘t leven,
welke boven de andere
kerkvorsten
uitstaken
en verknocht
waren
aan de tradities
van Rome.
Te midden
van de ontbinding,
waarin
het R9meinsche
rijk
verkeerde,
vertegenwoordigden
de bisschoppen
in de ondergaande
en verschenen
zij als
antieke
maatschappij
orde en overlevering
de werkelijke
erfgenamen
van het Imperium
; de Romaansche
bevolking
(Gallo-Rotneinen)
vertrouwde
hun tic vcrtletliging
harer
om hen geschaard
in den taaien strijd
belangen
toe en stond
tegen
het Arianisme,
van welken
kamp de Franken,
wier bondgenooten
zij ongevraagd
waren,
de vruchten
zouden
plukken.
Wat
de verhouding
der bisschoppen
aanging
ten opzichte
der
leeken, zoo waren deze laatste geheel op den achtergrond
gedrongen
;
slechts Cén recht hadden zij behouden
: de verkiezing
der bisschoI)pen,
die plaats vond door clerus en volk ; ten o1~Azht.e van de lagere
geestelijkheid
waren
de bisschoppen
allC&n tle machthebbers
in
de kerken,
zoodat
de clerus
geheel
van hen afhankelijk
was,
welke verhouding
noodzakelijk
tot absolutisme
leiden moest.
Daar
der kerken
naar goedvinden
de bisschoppen
met de inkomsten
konden
handelen
en daarover aan niemand
~“rer~Llltn~oordinF: schuldig
konden
zij als weldoeners
en beschermers
optreden
waren,
loskoopen
van slaven,
oprichten
van hospitalen
en gasthuizen,
uitgeven
van land tegen
yeer lage pacht,
enz. \vat aan den
Cénen kant hun aanzien
enorm verhoogde
en de bevolking
aan-

.
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han kelij k maakte,
doch
aan den anderen
kant
er toe moest
leiden, dat vele bisschoppen
door hun onbeperkt
gezag en grooten
rijkdotn
zich op de eerste plaats
als wereldlijke
hceren
gingen
beschouwen,
zich op &?nc lijn stelden
tnet den adel des lands
en daartnede
ook de adellijke
gebruiken
en genroontcn
overnamen.
koning
of keizer,
matigden
Ten opzichte
van den heer des lands,
zij zich het recht aan dezen
niet te erkennen,
indien
hij niet
rech tgeloovig
\vas, Lvaardoor
in de Gertnannsche
rijken
de meest
scherpe
conflicten
tusschen
koning
en geestelijkheid
niet konden
uitblijven.
Zoo had koning
Eurich
der \Vest-Gothen
(466-485)
zich zelfs genoodzaakt
gezien
de bisschoplxx
het land uit te
zetten ; zijn opvolgers
hadden
echter die I)olitiek
laten varen en
gepoogd
een verzoening
te bcxf-erken,
\vat echter alleen ten gcvolge
had gehad, dat het West-Gothische
element
(loor het Komaansche
overvleugeld
was geworden.
Alarich
11 (3255-507)
stond
toe,
dat de tijdens
Eurich
opengekomen
bisschopszctcls
[veder werden
bezet en vergunde
zelfs den bisschoplxn
in zijn rijk zich te vereenigen
op een concilie
te Agde
(SoC,), dat door tien bisschop
van Arles
werd geopend
als vertegctir~oorcli~etvan den l)aus en waarop
de
kerk
stevig
in elkaar
werd
gesmeed,
ten einde de Orthodoxe
bevolking
streng
aanCCngesloten
en gescheiden
te houden
van
om ze zoo noodig
als een gewillig
werkde kettersche
Arianen,
tuig tegen die te kunnen
gebruiken.
dat in alle l)laatscti
kerken
opgeOp die synode werd bepaald,
werden
richt en missen gelezen
moesten
ivot-clen ; hooge feestdagen
ingesteld,
waarop
de parochianen,
op straffe van inet den ban
belegd
te worden,
verplicht
\varen
te cotntnuniceeren
; tevens
otn
tren
t
de
kerkelijke
discipline
vast\verclcn
allerlei
bepalingen
gesteld,
wrelke voor den Gallischen
clerus
van bindende
kracht
werden
verklaard.
Ook de Les Komafla
Visigothorutn
(Breviariutn
Alaricianum)
droeg den stempel
van ‘s konings verzoenende
politiek ; daarin
\vas
opgenotnen,
dat de bisschoppen
niet door den staatsrechter
konden
geoordeeld
worden.
1)
‘) 1,. Schmidt.
~Allgem.
Gesch.
der germ. Vijlkera
129.
IJ. Brunner.
~Deutscl1~
Iiechtsgesch.=
LI, 358-361.
*Iìistoire
de Fr3nce.r
11, 103, 104.
IC. I.avisse.
T,oening.
Gesch.
des deutschen
1Circhenrcchts.a
1, 517 ff.
Concilium
Agnthcnse,
506.
T,aien,
welche
nicht
an \\‘cinachtcn,
Oster
und
Can.
18.

I’fingstern

comniuniciren
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In dit alles kwam echter eenige verandering,
doordat het WestGothische rijk een catastrophe
doormaakte
na den slag bij Vouglk,
waardoor
het noordelijk
deel van het West-Gothische
rijk in
handen der Franken
viel. Paus Symmachus
had den bisschop
van Arles het vicariaat geschonken over alle Frankische
bisschoppen ;
onder de Frankische
koningen is dat echter tot nul teruggebracht
en later alleen weder toegestaan voor een gecleeltc van het rijk.
Koning
Chlodtvig
wilde zelfs geen metropolitanen
erkennen,
\vel
bisdommen
en het beste bewijs daarvoor spreekt wel uit het feit,
dat hij zich liet doopen door een bisschop, die geen metropolitaanrechten
bezat, ook ontving hij van keizer 14nastatius de consulaire waardigheid
en het patriciaat
en niet van den paus, dien
ook niet erkende
als hoofd der kerk, wel als de
hij trouwens
zoodat het verkeer
tusschen
eerste bisschop
der Christenheid,
het
Frankische
rijk
dan
ook
door
Rome en de bisschoppen
in
de handen des konings
ging.
Toch bestond er geen vijandige
verhouding
tusschen Rome en het rijk der Franken ; - Childebert 1
zond zelfs aan paus Pelagius 1 (5 56-56 I) een bijzonder
(P-55Y
gezantschap
om zijn eerbied aan den Stoel van den Apostel
Petrus
te betuigen
maar de Frankische
kerk werd streng
binnen de grenzen gehouden ; op het Concilie van Orleans (5 I 1),
van Arles voorzitter
was, doch
waar dan ook niet de bisschop
die van I,yon, behield Chlodwig zich de benoeming der bisschoppen
voor, terwijl alle besluiten op dat concilie genomen, aan hem ter
goedkeurig
moesten worden voorgelegd.
Zoo urerd Chlodtvig ook
inderdaad de koning der bisschoppen. 1)
sollen
nicht
fiir Katholilccn
gehnltc,n
L\ erden.
Can. 30.
Uer Gottesdienst
sol1 iihernll
~Icichru~is5ig
gehalten
werden.
Can. 47.
An den Sonntngen
niii>sen
tlic
1,:iien
der gnnzcn
Alesse
anwolinen,
50 das5
sie vor dem Segen
des Rischofs
sich nicht
entfernen
diirfen.
‘I‘hun
sie es dcnnoch,
so
sollen
sic öffentlich
vom Bischöfc
geriigt
werden.
Can. 64.
Wenn
ein Clcriher
an den Hauptfesten
nicht Lei seiner
Kircllc
nnwesend
ist,
so sol1 er nuf drei Jahre escornrnnnicirt
werden.
Voorts
nog onderscheiden
canons,
die betrekking
hadden
op liet huwelijk
van geestelijke
personen,
het
wonen
met vrouwen,
enz.;
- aangaande
schenkingcu
en erfcni5sen
en dc
tucllt
in de kloosters.
C. J. IIefele.
*Conciliengesch..
11, 776-788.
1) 15. 1,nvisse.
SIIistoire
de France.r
11, 105, 106.
~11s dEcident
que nul ne peut Ctre ordo9nC
clerc *sans 1’ ordrc
du roi on 1’ assentiment
du magistrat.
*
l,e roi est dt’jb. le destributeur
des l$nGfices
ecclC5instiques;
le. s clercs
s’ ndrcssent
h lui.
Quant
les canons
sont
rédig&,
les év&lues
les soumcttent
:I sleur
seigneur<,
fils de
1’ I;glise
catholique.
s
I>oening.
B tiesch.
des dcutschen
Kircllcnrechts.
c 11. 159 ff.

VITelk een geduchte
tnacht (le bisschoppen
waren,
zou ook het
rijk
der Vandalen
ondervinden.
Daar
had(len
de Katholieken
tijdens tle rcgcering
van koning
Gaiserich
vrije uitoefening
hunner
godsdienst
vcrkrcgen
door
een ver(lrng,
‘t welk de Vandnlenkoning
met
keizer
Zrno
hntl gesloten.
In 477 stierf
echter
Gaiserich
en zijn zoon en opvolger
Hunncrich
(477-484)
poogde
de Katholieke
geestelijkheid
te onderdrukken,
omdat deze, niet
zonder
reden,
verdacht
werd, sterketi
tlrang
op het hof te Constantinopcl
uit tc oefenen,
otn de Vandalen
ivecler te verjagen ;
de wrcede
vervolgingetl
hatl(len
echter geen nti(ler resultaat,
dan
dat de Vandalen
de geringe
genegenheit
der inheemschc
lxvolking
geheel
verspeeltlen.
1) Koning
7‘hrasnmund
(496-523)
gehuwd tnet Atnalafrida,
een dochter van ‘ITeodorich
tier Oost-Gothen,
het Ariaansche
geloof
in zijn rijk hecrscl~et~~le
te maken,
ten
einde
daardoor
de Vanclaalsche
macht vaster \\rortcl in het land
Uc invloed,
die ‘l~lieotlorich
in liet Vatidalente doen
schieten.
rijk uitoefende,
l;\vam daarin
uit, (lat ~IY~rasat~~und den bisschoppen
~vel verbood
hun zetels te lxzetten,
tloch kettergerichten
werden
In
clnt
olxicht
\vas
zijn
regcering
voor
er niet meer gchoutlen.
de Orthotlosen
dragclijker
dan clic zijner
voorgangers.
Zijn l)ogingen
haicltlcn
echter
e\Tctimiti
succes als de vroegere
gewelddadige
tnicldelen,
zootlnt zijn ol)volger
Hilderich
(5 23-530)
zijn politiek
geheel
Lvijzigcle.
Deze
ging
tot de reclitgeloovige
kerk over, de verbannen
bisschoppen
mochten
terugkeeren
en
nieuwe
bisschoppcti
Lvcrtlcti 01, de vacant ge\\~orden
plaatsen
aangesteld.
Dit alles ~~1s echter
geenszins
naar tien zin van Atnala-

Gnsquet.31,’

empire
l~yïnnliii
t‘t 1,~ mon~lrclli;
ír,lnque.a
144 sriiv.
1J. von Ranke.
3 U’~~l~~escll.
c IV. 435.
.ljic
Ilinlicit
der Kirc11(~,
lvelchc
im ~~estgotilischen
liriche
in liier~rchlschcr
Ra7ichung
wenn
nicht
zc*, I issc,n \\ ;lr, wurde
wiLtlcr
hergestelit,
\v;xhrend
zI~glcicli
der
u~terbunden,
CIl)erhirt
der 5iiilgallisciicn
Kiicliï
(i)i~~c’iop
v. .\rlr,)
:1n Ram Seine Srütze
fand.c
1,. M. Iia~t~rr:~nn.
J(;~sc!I.
If,~i~c‘ns 1111 Alitte1alter.c
1. 166; 167.
Velc
can011~
w.iren
gell~kluiclcnd
niet die \nn r\gtle.
iet> wat zeer nntuurh]k
was, daar
velt!

der

Hefele,

~ClIlWC7~IldC’l

11.

het

~~IlCIilUl~

A~“tht3lSY

IlXklCIl

t~lJ~“WOOIl’1.

790 -795.

A. 1Inuck.
3 Kirchengesch.
Dcut~clilands.
P 1. 137, 140.
‘) sl_Tnter
(lcn
von iliin
gctrotfencn
Massnnhmen
ist am wichtigsten
das beriichtigte
lieligionsetliht
\on 24 Iìelx.
484, worin
der l<iinlg
dit: Anwendrlng
der von den rijmischen
Kaisern
erlassenen
Ketzergesctze
geg~n
alle k:~tl~ol~sche~~
\‘nlcrtanen
anordnete,
die sich
bis cum I Juli ds. Js. nicht
zum Arinnlsrnus
bekannt
haben
w iitdrn.
I
1,. Schmidt.
m Allg.
Gtxh.
der germ. V~~1ker.a
63.
H. Hrunner.
B 1 )eutschc
IGxllts~escll.
d( 1. 5s; 56.
C. J. Hcfele.
,,Concilicngcsch.”
11, 726-729.
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frida en de Ariaansche
Vandalen
en toen Hilderich
nog bovendien ongelukkig
oorloogcle tegen de Mooren, werd hij door zijn
veldheer
Gelimer
van den troon gestooten.
Deze omkeer van
zaken noopte echter keizer Justinianns
1 (527-565)
tot ingrijpen
en ofschoon
Cn kroonraad
en leger tégen een oorlog met de
Vandalen
waren, met het oog op de dreigende houding van de
Perzen, werd toch tot den krijg besloten
op aandringen
der
geestelijkheid.
Relisarius trok naar Afrika
en na een korten veldtocht gelukte
het hem deze provincie
weder onder het Romeinsche
rijk terug
te brengen ; het rijk der Vandalen was ten ondergegaan.
In het Oost-Komeinsche
rijk n;as op Zeno keizer hnastasius
gevolgd
(49 I - 5 I 8).
Deze vervolgde
de kerkelijke
staatkunde
van zijn voorganger
en hield zich aan het Henotikon.
Toch
was het rijk
verre van rustig;
de godsdiensttwisten
woedden
heviger dan ooit; de denkwijze
won weder terrein, die
niet het bemiddelend
Henotikon,
doch de zuivere Orthodoxie
van Chalcedon begeerde.
Ware Anastasius
niet zulk een krachtig
regent geweest,
het rijk ware uit zijn voegen gebarsten.
De
keizer was persoonlijk
een aanhanger
van het Monophysitisme,
doch onder den invloed van zijn veldheer Vitalianus
en de bevolking der hoofstad was hij genoodzaakt
aan het Henotikon
vast
te houden.
Toch geraakte hij in strijd met zijn patriarch en met
paus Hormisdas
(5 14-5
23). Het gevolg hiervan was, dat in 5 14
Vitalianus
zich aan het hoofd van een leger tegen den keizer
verzette tot bescherming
der Orthodoxie.
Met Hormisdas
kon
de keizer echter tot geen vergelijk
komen, daar deze op zijn
eisch - veroordeeling
van Acacius - bleef staan. 1)
Wat Anastasius
niet mogelijk was, gelukte echter zijn opvolger
Deze \l’as streng Orthodox
en begon zijn
Justinus
1 (5 18-527).
regeering met de herroeping
van het Henotikon
en het herstel
van de onx-ervalschte
leer van Chalcedon, waardoor
ook aan het
Hormisdas
verscheen
schisma met het Westen een einde kwam.
‘) 13. van Gelder.
B. Niese.
,,I<ömischc
,,Der
Kniser
rnusste
exorbitante
Anspriichc
gewinnen,
war
selbst
Harnack.
11, 403.
Daarbij
kwam
nog,
Oost-Gothen.

,,Algeni.
Gesch.”
111, 224
Gesch.”
420.
sich unter
den miichtigcn
Feldherren
beugen;
allein
Iiom,
welches
steilte,
für eine I’olitik
des Vergessens
in Bezug
auf Akacius
zu
durch
alle Concessionen
in der dogmxtischen
Frage nicht
möglich.”
dat

Hormisdas

een

belangriJken

steun

vond

in

Theodorich

der
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niet zelf in Constantinopel,
doch zijn legaten bereikten
alles,
wat hij verlangd
had.
Opnieuw
had de bisschop
van Kome
gezegevierd ; de Orthodoxie
Ivercl iveder hersteld
en de namen
der vervaardigers
van het Hcnotikon
(Acacius
en Zeno) uit de
hl. boeken geschral)t
(5 19). 1) Het Monol)hysitisme,
dat talrijke
belijders telde, moest Justinus 1, zij ‘t dan ook ivrokkende,
dulden ;
ook tegen de Ariancn
keertle hij zich : hij vervolgde de laatst
overgeblevenen
van hen in het rijk en ontnam hun te Constantinopel en elders hun kerken.
Den terugslag van die anti-Ariaansche
strooming
ondervonden
de Oost-Gothcn
in Italië ; al Laat daar
Katholiek
was zag tot de nicu\ve cl!-nastie in het Oosten op, als
van de overheersching
der
verwachtten
z;j van há;ir verlossing
ketters.
In 526 stierf Theodorich
en liet het rijk na aan zijn kleinzoon
Athalarich,
onder voogdij zijner moeder f1malasuntha
(Amalaswintha) ; in 527 stierf Justinus 1 en volgde hem op Justinianus
1
in
523
was
koning
Thrasamund
der
Vandalen
ge(527-565)
;
storven en opgevolgd door Hilderich,
tlie zijn politiek ten opzichte
des keizers Lvijzigde. Deze verwisseling
van personen was zeker
niet in het voordeel van het Oost-Gothische
rijk.
Ijoor den dood
van Theodorich
werd bovendien onmicldellijk
de pcrsoneele unie,
die tusschen
Spanje en Italië bestond,
opgeheven
en besteeg
Amalarich,
die met een Frankische
koningsclochtcr
hu\vde. den
troon van het West-Gotische
rijk ; cie Oost-Gothische
bezettingstroepen onder den generaal ‘l‘heudis, die sedert den oorlog tegen
de Franken
(5 10) het rijk der LVcst-Gothen
hadden bezet, kregen
nu verlof naar Italië terug te keeren, doch de meesten gaven er
de voorkeur
aan te blijven.
%oo leed het rijk der Oost-Gothen
een dubbel verlies : door de verbreking
van den band kwam
Italic alléén te staan en tegelijkertijd
bleef het verstoken
van een
groot aantal zijner beste krijgers. ?) Door het in 523 uitgevaar‘) Nadat
Justinui
1 tot keircr
gekozen
wa5, stroomde
den
ISden
Juli liet volk van
Constnntinopel
in menigte
de Kathedrnnl
binnen
en verlangdc.
dat I;utyches
en diens
aanhangers
met het
anntllemn
zouden
wortlen
belegd
en nadat
een synode
te lerusalem
en te ‘l’yrus
zich tegen
het Alonopllysitisme
hnd uitgesproken,
vond de patriarch
Johannes
van Constnntinopel
liet raadzaam
aan den algemeenen
wens&
toe te geven.
Zoo wendde
hij zich tot paus Hormisdns,
verzoekende
tot de vereeniging
van het Oosten
en Westen
mede te werken
oni het sch~srnn
te doen IxCindigen.
Hefele
11, 822-831.
‘) De meeste
krijgers
waren
met \\‘est-Gothische
vrouiven
gehuwd,
‘I‘heudis
zelf met
een voorname
Romeinrche;
zoo bleven
zij in Spanje.
IIet verlies
aan krijgers
was inderdaad
niet gering,
het aantal
Oost-Gothen
was in Spanje
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digde edict van keizer Justinus I tegen de Arianen was er een
gespannen
verhouding
ontstaan
tusschen Ravenna en Constantinopel ; wel gelukte het Amalasuntha
de geschillen gaandeweg te
doch haar verzoenlijkhcid
maakte de ontevredenheid
vereffenen,
gaande van de Ariaansch-Gothische
partij, die een hoofd llond
in haar neef Theodahad,
dien zij tot mederegent had aangenomen.
Theodahad
was het echte type van een Romeinschen
grootgrondbezitter
; hij deed Justinianus
het voorstel dezen het grootste
gedeelte van het rijk der Oost-Gothen
af te staan, mits de keizer
hem een vorstelijk
onderhoud
te Constantinopel
verschafte ; toen
de oorlog met het Oost-Romeinsche
rijk onvermijdelijk
bleek, wilde
Theodahad
de heerschappij
aan de Romeinen overgeven, onder
voorcvaarde dat de Gothen weder hun oude positie als foederaten
konden innemen.
Daar Justinianus
op deze voorstellen niet inging,
bood Theodahad
hem zelfs aan álles af te staan ; zoodra echter
de keizerlijke
troepen een kleine nederlaag hadden geleden, brak
hij alle onderhandelingen
af. 1) Zijn vreugde
was echter van
werd zonder slag of stoot meester in
korten
duur ; Relisarius
Zd. Italië, daar de aanvoerder
der Gothen, Evermund,
tot hem
Tegelijkeroverliep en stond welhaast voor de poorten van Rome.
tijd met het zegevierend
voortdringen
der keizerlijke
troepen en
de zekerheid
der eindoverwinning
begon ook de nieuwe lijdensweg der Orthodoxe
kerk en traden de haar tegenwerkende
krachten
in het Oosten met haar in een nieuwen kamp: de aanspraken
der wereldheerschappij
en de rivaliteit der kerk van Constantinopel.
Sinds korten tijd was door de gunst van keizerin Theodora tot
patriarch
van Constantinopel
aangesteld Anthimus,
die verdacht:
werd een aanhanger
te zijn van de leerstellingen
van Eutyches
en zich niet te houden aan de besluiten
van het concilie van
zelfs
zo0 groot,
dat,
als Amalnrich
in 531 door de Franken
verslagen
en dan door zijn
leger werd omgebracht,
de Oost-tioth
‘I‘heudis
op den M’cst-Gothischen
troon werd verheven.
SGesch.
Italiens
im Mitteln1ter.r
1, 230-232.
1,. M. Hartmann.
F. Ikìhn.
nKönige
der Gern1anen.r
V. 115.
ff.
Iielmolt.
.Wereldgesch.a
IV, 478.
(H. Schurtz.
Het Pyreneesche
Schiereil).
‘) Athalarich
stierf 2 October
534.
H. Niese.
,,Rijm. Gesch.”
422.
JA. Schmidt.
~Allgern.
Gesch.
der germ. Vijlker.
c IOI.
,,Offenbar
aus Vernchtung
gegen
Seine
Landsleute
und
die Regierung,
die ihn nicht
nach
seinem
Wetthe
zu schiitzen
wikte,
hatte er Justinian
anbieten
lassen,
ihm Btrurien
gegen eine reichliche
standesgemiisse
Versorgung
in Constautinopel
und die Aufnahme
in
den Senat zu verkaufen.”
Id. M. Hartm mn. 1. 249.

moment
in de geschiedenis
Chalcedon.
‘) Het was een verheven
der Orthodose
kerk, toen paus Agapitus
(535--536),
na de tegenpartij aan het hof schaakmat
te hebben
gezet, onder luiden bijval
der te Constantinc)pel
verzamelde
geestelijken,
den keizer
wist
over te halen,
zijn toestemming
te geven tot afzetting
van den
kctterschen
patriarch
en tlcn rccl~tgcloovigen
Mennas tot patriarch
van (:onstntitinoI)el
wijdde
en zciti een recht uitoefende
dat hij,
volgens
de q)vntting
cler rechtgeloovigc
kerk, van den L-Ipostel
Petrus
vcrliregen
had.
In tlit oogcnl)lik
scheen
inderdaad
tle
gevaarlijke
tcgcnstantler
niet alleen ter ncderge\vorpen,
doch ook
de \vercldlijke
macht
een werktuig
van Rome gen’orderi
te zijn,
te tneer, Lvaar ook (le S?wodc,
in 536 door Justinianus
te (‘onstantinopel
bijcengcroepcn,
in Romc’s
geest uitspraak
deed. 2, Als
Agapitus,
kort na zijn 0verIvintiing
te Constantinopel
stierf, scheen
de autoriteit
van tlen hl. Stoel te Rome vaster dan ooit gegrondvest, “) en toch begon reeds met dit bezoel c aan de keizerlijke
hofstad en met de nau\vere
lxtrekking
tusschen
I)ausdom
en keizerschap de overheerschendc
invloccl
van den Gouden
Hoorn,
die
in de volgende
t~vechontlerd
jaren
tot bestendige
wrijving,
tot
verbitterde
tIvisten
tusschen
de kerk
van het [Vesten
en de
n~ereldlijke
macht van het Oosten
voeren
zou.
gestorven
of de keizerin
trof reeds
Naun-elij lis ~vas Agapitus
alle bcschil~kingcn
om haar (logmntixhc
nederlaag
ixredcr goed te
maken en zo0 mogelijk
haar lxschermeling
Atithimus,
op zijn minst
hare godsdienstige
I)artij ) te rehal~iliteeren
; met den Komeinschen
diaconus
Vigilius,
die in het gevolg ‘ van Agapitus
naar Constantitiopl
was gekomen,
Irnool)te
zij onderhandelingen
aan en be!) ,,I>ie ICinsctTnng
des vcrknppten
~lo~iopliysiten
A~~tl~irnus,
cles Giinstling\
der -1 Ireodorn
bezcitetc
den lctzten
Sclllng
hcrr>gen das C ltnlcctlonense
ver.
Allein
wieticr
cinrnal
rettete
der ri)niische
Ilisclrc~f
tilt: 01 t!iodoxie.”
A. II:irn;tck.
11, 416.
n a In tien
f\ctiotien
li.it tlcr i<;tiiclr
tlucli
das L1l.1 n1Clit aiis den f\ugen
gelassen,
die
-1
die Lktniithigung
des rötnischen
bloriophysiten
zit gcwinncn,
111ld ‘ion jetzt
an l)egiunt
Iiiicliofs,
der allerdings
sell>5t die IIauptscliulrl
getrager
1iat.a
1 Iarnack.
,,1 )ogxnengcscli.”
11, 317,
Id. M. IIartntann.
1. 381; 382.
gckotncn
iu O;:tlrLlCht
van den koning
der OostPaus Agnpitus
was na.tr (‘on5tnntinopel
Gotlien
‘1 hcodnli~.d
om in ztJn naan1
met dm keiier
over politieke
aangelegenheden
te
In Constnlltin»l)cl
trad
Iiil als vijand
van de11 nieuwen
patriarch
op en
onderhandelen.
wist den keizer
te bevvegcn
Antliitnus
af te zetten.
Ilefele.
11. grr; 9x2.
Over de synode.
IIefele.
11 913-925.
3) Agapitus
stierf
U of 22 Aptil
536 te Constantinopel,
de synode
werd eerst geopend
z 1lei d.a.v.
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loofde hem een groote geldsom, wanneer deze zich als paus op
de zijde van Anthimus
wilde stellen.
Deze verklaarde
zich daartoe bereid.
Terwijl
het hof te Constantinopel
reeds naar welgevallen over den Romeinschen
Stoel meende te kunnen beschikken
als over een patriarchaat
in het Oosten, wist echter koning Theodahad, zoodra het overlijden van Agapitus bekend was, de keuze
van den subdiaconus
Silverius
als paus door te zetten ; toen
Vigilius
in Italië arriveerde,
was Belisarius nog niet’in het bezit
van Rome, en toen Italië’s hoofdstad
eindelijk door toedoen der
Orthodoxe
partij onder Silverius,
in zijn handen viel, kon hij
niet anders doen, dan hem als paus erkennen.
(Wordt

RESOLUTIE
tot
4. ll. 1514.

versterking

van

den

voortgezet.)

Rijndijk,

Opten dach van huijden soe was bij den hove van Hollant bij
communicatie
ende goetduncken
van de heemraden van Rijnlandt,
Delfflandt,
Schielandt ende van den nijeuwen Rijndijck int quartier
van Bodegraven,
omme den Rijndijck
te sterken ende den ingelande aen desen zijde te preserveren,
van de zeewateren,
geordineert ‘t gundt dat hier naer volcht:
Eerst dat men den voors:
Rijndijck
gaende van Catwijck
off tot die die stede van Leijden
toe maecken XIJ roeden voeten toeleggens.
Item van de zieken
buijten Leijden den singulen derselver stede tot die culck, ende
voort tot die Coepoert toe. Ende van de coepoert tot die Hoochwoertse
poort toe, insgelijcx gemaect te worden XIJ voeten toeleggens, tot toste derselver stede.
Item van de stede van Leijden
tot Bodegraven
toe, die selve te maecken XIIIJ voeten toeleggens.
Item van Bodegraven
tot die hellen wech te maecken XIJ voeten
toeleggens.
Item die voors, dijck van Catwijck
tot die voors.
hellen wech toe duergaende te hoegen een roede voet opt alderhoochste naeden waterpas, boven zes voeten breet blijvende, lopende
binnen ende buijten tot discretie van den ghenen die gecommitteert zullen worden
om ‘t selve te besteden.
Item ‘t selve te
maecken
tot tost van den geenen die daerbij beschermt
zullen
zijn, morgen morgens
gelijcke , ende dit voor desen reijse alleen
ende sonder prejudicie
etc. Item die tosten van desen zullen
verschoten
worden bij den pachters ende gebruijckers,
ende zullen
rgI8

7
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Item omme die
huere eijgens daervan corten die rechte helft.
ingelanden van Rijnlandt,
gelegen sen desen zijde van den Rijnvan Delfflant
gedijck, te gerieven, zoe zullen die heemraden
doogen, dat men in den LeJTtsendam zal mogen leggen ende
maecken
een duycker
off zijltgen, daar duer zij huere water
gesloten
zullen mogen loosen, in tijden als de voors. Rijnwech
bij huere water nijes geprejuis, ende die voors: van Delfflandt
welcke zijltgen gesloten zal wesen met twee
diceert en worden,
slooten, daer van die een slotel bewaren sal een van de heemraden van Rijnlandt,
ende d’ander een van de voors: heemraden
van Delfflant.
Ende sal ‘t selve zijltgen niet geopent worden
dan bij consent ende goetduncken
van bel-de die voors: heemraden.
Ende heeft ‘t voors. hoff gelast ende bevolen den voors:
heemraden
van Rijnlandt,
Delflant,
Schielandt
ende van den
nijeuwen
Rijndijck,
desen ordinantie
van stonden aen t’achtervolgen ende te procederen
tot executie van dien. Ende voort
van gelijcken
gelast den ingelanden die hier bij bescermt zullen
wesen, die selve te volbringen
ende volcommen
sonder eenich
wederseggen.
Item ‘omme desen ordinantie
te volcommen
ende
zijn bij den voors: hove geordineert
ende gecommitvolbringen,
teert, meesters Jan van Duvoirde
ende Franchois
Coebel, raden
ordinarijs,
met een of twee die elcx van de voors: heemraiden
vuijt huere name daertoe zullen willen ordineren,
mits dat elcx
van de eedelen ende steden onder de beschermenisse
van den
voors.
Rijndijck
gelegen, daerbij oock zullen moegen vougen
huere
gemachtichde,
bij w&ke
commissarissen
gedeputeerden
ende geordineerden
besteet ende opgenomen
sal worden ‘t werck
voors:,
naer luijden der articulen
in de voors. ordonnantie
begrepen ende verclaert.
Aldus gedaen in den Hage, opden vierden
dach in Novembri
a”. 15 14.
Bij mijnen heeren den gouverneur
president
meesters
Willem van Berendrecht,
Jan van Duvoerde,
Abel van Coulster,
Jacob Mourijs ende Franchoijs
Cobel, Jaspar
Lieuensse
ende Joost Zassenbout,
raidtsluijden
van Hollant.
Mij
jegenwoordi-ch ; ondergeteijckent.
B. Sijmons z. ; onderschreven
:
gecollationeert
ende accordeert
Imetten originale, bij mij, onder‘teekent, W. de Berendrecht.
(Register Delfland A. folio 425, rood, nommer 21).
Medegedeeld

door M. G. W.
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Traít6
fait en Hollande
par. les Nobles
contre 1’ Inquisition.
17 Juin 1617.
(Naar

aanleiding

van Navorscher

LXVI,

des’ Pays

Bas

4.61.)

Reeds de titel van de boven vermelde mededeeling in afl. 1 van
de Navorscher
vervulde mij met verbazing:
een verdrag tusschen
Nederlandsche
edelen tegen de Inquisitie in 1617. Maar onder
het lezen steeg die verbazing
om aan het slot haar toppunt te
bereiken.
Wat toch is de zaak?
Wij treffen onder de deelnemers
aan dat verdrag - om er slechts twee te noemen - Lodewijk
van Nassau en Diederick
van Bronckhorst
van Batenburg
aan,
waarvan
de eerste in 1574
in den slag op de Mookerheide
is
gesneuveld
en de tweede op last van Alva in 1568 is onthoofd.
Hoe is het mogelijk, dat deze personen met anderen, W.O. Marnix
hebben
van St. Aldegonde (+ 15g8), in 1617 eene overeenkomst
kunnen aangaan ?
De oplossing van het raadsel biedt zich den lezer aan het slot
van het stuk aan in de volgende woorden (door mij van leesteekens voorzien) -i
BEt plus bas estoit escrit:
Collationné
et troúvé conforme
à
son original en parchemin,
soubsigné comme dessus.
Fait à la
Haye en Hollande
ce dix septieme Juin mi1 six cents dix sept.
Signé : Boot, notarius publicus. a
Wat is dus het geval?
Het stuk is een notarieel afschrift van
17. Juni
1617 van een niet gedagteekend
stuk uit den tijd van
k 1566.
Ten slotte nog eene opmerking.
Of de notaris of hij, die in
Parijs het stuk heeft afgeschreven,
is zeer slordig met de namen
der onderteekenaars
omgesprongen.
Een paar voorbeelden
zijn
voldoende:
Gisbert van Bronkhorst
heet in het stuk Giskert de
Bronckfort,
zijn broeder
Dirck Théodore
de Bronchoost;
i.p.v.
Boetzeler lezen wij Boetzelee, Boetzelie en Boetselde.
M.i. ware
het gewenscht
geweest, zoo de mededeeler hierop had gewezen.
J. S. v. V.
/

Waarschijnlijk
zal het aan meerdere lezers opgevallen zijn, dat
het in Nav. LXVI opgenomene:
2 Traité faìt en Holhnde parles
Nobles des Pays Bas contre r Znquìsìtiono: onmogelijk
17 Juni
1617
kan zijn opgesteld.
Zoo niet allen, dan waren toch wel de
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Ieder
schoolmeeste
der onderteekenaren
in 16 17 overleden.
kind der L. S. weet althans dat Lodewijk
van Nassau in 1574 op
de Mookerheide
sneuvelde.
dit ) traitéc,
Het zou mij echter interesseeren
te weten waarom
dat + een halve eeuw
te voren
moet zijn opgemaakt,
in 1617
Angst voor
door een notaris
te ‘s Gravenhage
werd afgeschreven.
de inquisitie
behoefde
men in dit jaar niet meer te koesteren.
Voor
mij als genealoog
is in het stuk nog een belangrijke
vraag,
n.1. : Wie was Nicolas de Boetzelie?
Boetzelie
= Boetzelaer?
Een
Nicolaas
v. B. komt
bij te Water,
>Verbond
der Edelenu
niet
w.
D. T.
voor. ’

KOLONIALE

Emigratie
Bijdrage
Vrijdomme
huysgesitinen
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naar Suriname v6ór 250 jaren.
van

F. E. BARON

MULERT.

1.
die met haere
van degene
en gevolgh
nae Surinaeme

personen,
gaen. l>

De gecommitteerde
raden van de Ed. Mo. Heeren
Staten
van
Zeelandt,
alle degene
die desen sullen
sien ofte hooren
lesen
van Suriname
saluyt, doen te weten, dat het casteel ende provintie
maanden
door
eenige
Engelschen,
contrarie
het
nu ettelijcke
tractaet
van vrede en daerop
gevolgde
commandement
van den
Groot-Brittanien,
ons sijnde
onthouden
geweest
Koningh
van
dagh
van
de
maend
van
Meye
dezes
eyndelyck
op den eersten
en overgegeven
in handen
van
loopenden
jaers is gerestitueert
den
capiteyn-commandeur
Crijnssen,
die
wy
tot dien
eynde
derrewaerts
gesonden
en dat nu alles aldaer in goede ordre en
defensie
wierde
gebracht
en dienvolgende
alreede
in soodanigen
staet is, daer naer wij lange
hebben
getracht,
om alle en een
yder,
die haer derrewaerts
willen
begeven
aen de eene syde een
en aen de andere
sijde bequame
gronden
en
seeckere
protectie,
landen
tot culture
van suyckeren
en andere
gewassen
te geven
daertoe
boven alle andere
landen
in
in een’ quartier
en climaet
die gewesten
bequaem
en vruchtbaar,
mitsgaders
vrij van de dan---

‘)

K.

t\.

in

Zeeland.
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gerieuse stormen, die men orcanen noemt in de quartieren daeromtrent maer te veel bekent, $00 ist dat wij goetgevonden
hebben
hetselve bij desen al omme bekent te maecken, en voorts alle
en een yder die genegentheyt hebben ‘t sy alleen ofte met haer huysgesin nae al Suriname te begeven en aldaer neder te slaen om suyckeren en andere gewassen te queecken ofte wel sich met eenigh amgeschieden kan, niet
bacht te generen, dat aldaer seer profitabelick
alleen te vergunnen
een vrijen en onbekommerden
toeganck en
derselver
transport
derrewaerts,
haer aen ons gevende, sooveel
mogelick te faciliteren maer OO& soodanige persoonen en familien
daer te lande te voorsien
van bequame en ruyme plaetsen en
velden tot culture
en aenqueeck
van de voorsz. gewassen
en
onderhoudt
van mensschen
en vee, yder naer sijn gelegentheyt
en meeste contentement
en voorts aen deselve soo te laten en
te vergunnen,
gelijck wij aen deselve toestaen en vergunnen by
desen, vrijdom van alle lasten en jmpositien,
hoedanigh die oock
souden@ mogen wesen ofte genaemt worden, geene uytgesondert,
voor den tyt van vijff achtereenvolgende
jaeren, te reeckenen van
den dagh, dat sij in Suriname sullen wesen aengekomen,
gelyck
wy aen de jegenwoordige
jngesetenen
aldaer, gelycke vrijdom
voor den tyt van twee jaeren hebben vergunt. om daer de ongemacken
en schade, in voorleden
oorloghe
geleden, te beter te
boven te komen, en vervolgens
het landt in fleur en welvaert te
meyninge
en jntentie dat alle en
brengen ; sijnde onse ernstige
een yder van dese onse gunste, concessie en vrijdom volkomen
effect sal genieten, tot welcken
eynde wij aen den gouverneur
van Suriname 1) in den tyt, mitsgaders
alle anderen officiers soo
in de politie als militie, bij desen expresselyck
beveelen daer aen
de handt te houden en alle contrairie
onderneminge
metter daet
te beletten, sonder van de tegenwoordige
ofte toekomende
jngesetenen en planters
in Suriname
van wat natie, conditie ofte
religie die soude mogen wesen eenige contributien,
tauxen ofte
proffyten
off emolumenten
te genieten veel min van haer aff te
vorderen, sonder ons expres content en toelatinge.
Aldus gedaen
en gearresteert
int hoff van Leelandt tot Middelburgh
den 6 July 1668.
.
‘)

Deze

was

tijdelijk

Abraham

Crynssen,

en na Februari

1669

Lichtenbergh.
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11.
Brief van Gouv.

I,icL&nbc~~~& aan de Stakw-Grmraal.

J)

Nadat wij den major Bannister 2) alhier lange tegemoet hebben
gesien, so is hy ten langen leste den 19 January in de rivier als
eerste commissaris van den Coninck aangekomen. Ick hebbe
met denselven in verscheiden conferentitin die hij verzocht heeft
met mij te hebben, vele hacquetterijen gehadt, alzoo hij pretendeerde eenige ongefondeerde interpretatiën over UHo. Mog.
orders te maken (gelyck UHo. Mo. uit de nevensgaende copie
van de notulen van ‘t gene omtrent die saecke gepasseert is
konnen sien) die ick oordeelde, geenszints met UH. Mo. intentie
overeen te komen, doch het schijnt, dat hy nu ‘t eenenmael
vergenoecht is, hebbende hem op zyn verzoek omtrent syne
particuliere affaires alle civiliteyt bewesen, gelyck ick aan d’ andere
commissarissen gedaen hebbe, en tot het einde van haer vertreck
hetwelck ten uyterste sal wesen den g Marty, sal contioueeren,
sodat UHo. Mo. diengaende geene klachten sullen hebben te verwachten, sullende wij vorders omtrent de publycke saecken
sodanigh gedragen, dat We’ alle de werelt
sal konnen
gesien worden dat ick punctelyk UHo. Mo. ordres achtervolgt
hebbe.
Onder het getal van 98 personen die sich aangegeven hebben
(uitwysende dese lyste) om van hier te vertrekken, bevonden sich
niet meer als drie, die hier onder de fatsoenlycke luyden gereeckent
worden en onder deselve een eenige, die hier e,en su>yckerwerck
heeft, synde de rest maer een hoop seer gering volck, waaronder
het getal van tusschen de 60 en 70 sterk met hun allen niet
één neger konnen uytmaecken, hetwelk een pure schurftige canaille
is, die sich meest met bedelen onder de Indianen opgehouden
heeft, daer men reden toe soude hebben om te wenschen van
ontslagen te sijn, indien het land wat meer gepopuleerd was,
sodat de schade, die Bannister hun sal komen te doen van
geenige de minste importantie is, sullende, om dit, van de wejxige
Engelschen niet een pont su)-cker te minder in de colonie gcmaeckt
worden, also alle de plantagicn van eenige natie
van de afgaende
Engelschen bij dujTtsche plantages sj-n ingekocht ; hiermede af.

‘) R. A. in Zeeland.
De daarin
genoemde
lijst is nier aanwezig.
‘) De laatste
Eng. gouverneur,
door Crilnssen
gevankelijk
wegens
gezonden,
maar daar spoedig
op vrije voeten
gesteld.

opruierij

naar
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breeckende, bidde ick Godt. dat hy U Ho. Mo. regeeringe gelieve te segenen en sal blijven Hooch Mogende Heeren,
I
Actum

UHo. Mog. onderdaenige dienaer,
J. Lichtenbergh.
,
Suriname, den 24 Febr. 1671.

Uit een brief van den waarn. gouv. Versterre aan de Staten
van Zeeland, kort na het vertrek van L. geschreven:
D \vij
beginnen hier nu vast te gelooven, dat de Heer Gouv.
LIA%&. 1) niet sal resolveeren weder herwaarts te komen om
gewichtige redenen, so sal UEd. Mo. andermael gerecommandeert
laten, dat de plaetse van ZijnEd. weder bij een genereus ende
verstandigh heer, gelyck ZEd. is, mach werden bekleed, die wij
in het kort verhoopen tegemoet te sien, waernaer wij seer verlangen. a
%Adree der ingezetenen van Suriname aan de
Staten van Zeeland. 2)
Edele Mogende Heeren etc.
De hierondergeschreven, inwoonders van Zerename Uwe Ed.
Mog. getrouwe onderdaenen, hebben naer voorgaende rijpe deliberatie,k‘geoordeelt van hunnen plicht te zijn, hun bij desen te
addressbren, aen‘U Ed. Mog., en dezelve te verthoonen, de waere
geschaientheijt ende toestand waerir,ne de voorschreven colonie
zigh tézenwoordigh bevindt: gebruyckende, met eenen .de vrijmbedigheijdt aen U Ed. Mog., onderdaniglrc ken voor te slaen,
eenige ia middelen, waer door zij vastelijck vertrouwen dat de
voorschreven colonie, in weynigh jaeren zouden kunnen werden
gebracht tot zoodanigen aanwas en sterckte, dat de jnwoonders
van de selve daerinne niet alleene en soude vinden een volcomen
zeeckerheyt, voor hunne persoonen en goederen, maar bovendien,
dat d”e navigatie en commercie van de inwoonders van de vereenighde Nederlanden daerdoor merckelijk soude konnen werden
verbetert,
en vermeerdert; ende bij onstentenisse van welcke
middelen, het te gelooven is, dat de voorschreven colonie, niet
De reden dat hij niet is teruggekeerd
1) 23 Maart
1671 via Tabngo
naar patria vertrokken.
naar
Suriname
schijnt
in verband
te liebben
gestaan
met den dood van zijn kader, het jaar re
Uaar hij de adviseur
voren;
althans
de gezant
Bareel
te Londen
scllrijtt
in dien geest.
van de Staten
van Zeeland
bleef,
is volgend
adres vermoedelijk
door hem geïnspireerd.
‘)
Het oorspronkelijk
stuk in het R. A. in Zeeland.
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alleenelijck,
niet en sal aenwassen,
maer in tegendeel allenxkens
zal declineren
en met den eersten opkomenden
oorloge geheel
daerhenen storten, tot haere uytterste
ruïne.
Om U Ed. Mog. dan in ‘t korte te onderrechten
van den tegenwoordigen
staedt van dese colonie:
Boven een groot getal van mindere plantagien zoo zynder jn
de zelve 52 plantagien
voorzien met goede suyckerwercken,
het
getal van de negros is ontrent
vijffentwintigh
hondert en van
de Indiaensse
slaven ontrent
vijffhondert
tsamen ontrent
drie
duijsent slaeven, daer staet een zeer schoone suycker ooghst te
velde en jndien het niet manqueert
aen paerden, waervan hier
groot gebreck
is, om de meulens te trecken, zoo staet hier de
komende krop, ofte suijcker ooghst over de tsestigh mael hondert
duijsent pond wegens suijcker gemaelen te #den,
maer het getal
blancke
menschen, is ‘t zeedert dat de kolonie door de wapenen
van UEd. Mog. is gebracht aen den staedt van de VeFeenighde
Nederlanden,
merckelijck
vermindert
gel>;cK ‘t zel/ve ’ gelJ?ckx
noch is verminderende,
zijnde het meerendeel verdors Pe kt door
dien veele Engelschen
ten t)-de van redditie van des % colonie,
van hier zijn vertrocken
gelijck er nu wedero&op
nieuws] met de
komste
van Majr Bannister
en andere commissari&eiicr
van de
koninck
van groot Brittangnien
met de sc)epen tot d@n eijnde
bij Zijne Majesteit gesonden een groot getal,+ yan de
gelsche
natie, van dese colonie affgegaen is. Zijnde
‘t getal van de
Blancke
oock vermindert
door het affsterven van de sel . alsoo
dit Landt tsedert vier a 5 jaeren nu en dan met extrao
inaeris
zieckten
en sterfte besocht is geworden,
hetwelcke
de i iaenen
li
ruym zooveel, als de Europiaenen
heeft getroffen
ende. tegens
alle dese verswackinge
komt zoo weynigh volck, van Europa inde
plaets dat zulcx niet en meriteert genoemt te w&den etc. l) Zoo
dat het getal van blancken, zoo christenen
als van de jo dsche
natie hier tegenwoorcligh
niet en is boven 800, vrouwen J n kinderen daerinne begreepen,
ende dese zijn daer *en bove#*noch
door dit groote landt, op de riviere Zerenam en Comewine,
als
mede langhs die, hoogh op navigavcle, kreecken
ofte killen, die
inde voorschreven
rivieren u!‘twateren,
zeer verre van de andren
macht
noch zoo merckelijck
verspreij t. Waerdoor
dese geringe
verswackt
en genoeghsaem
onbequaem gemaeckt wert, om eenigen
Eed

v dg

der

Na

ontsteni

dctt

~orhg,

armoede.

2~772
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gcvocrd,

is hierin

verandering

gehomen,

ge-

KOLONIALE

GESCHIEDENIS.

105

den minsten
vijandelijcken
aanval
te resisteren,
dewelcke
hun
zoude
konnen
over den hals komen,
incas van eenige
rupture,
want de fortificatie
aengaende
het fort Zeelandia,
gelegen
ontrent
drie mijlen van de zee op de riviere aen Paramaribo,
is de eenigste
in de gantsche
colonie
ende behalven
dat hetzelve
niet en is van
zoodanige
sterckte,
om tegens eenige considerable
macht te werden
zoo en kan door die fortresse
niet werden
belet
gedefendeert,
met zijne schepen
tselve fort pasdat eenige
inkomende
vijand,
zoo verre
de zelve navigabel
is
serende,
de riviere
op zeijle,
(twelck
is IO Nederlandsche
mijlen
boven het voorschreven
fort)
ende dat hij de gantsche
colonie
ruinere.
Nu zoo konnen
UEd.
Mog.
hier uyt wel te gemoet
zien dat
het meerendeel
der coloniers
considereerde,
dat zij in cas van
tusschen
Uwe Ed. Mog. ende eenige
andere
coneenige
rupture
siderable
macht
van Europa
aende vijanden
van UEd. Mog. etc.
zoude
zijn tot een zeeckere
en gemackelijcke
pro)-e,
hunne gelegentheden
daer henen
zullen
dirigeren
om zoo haest mogelijck
hun met hunne
familie
en goederen
elders te transporteren
ter
plaetse daer zij zullen gelooven
in een seeckerder
staet en stercker
protectie
te wesen waerdoor
dese colonie
in plaets van te accresseren allenxkens
decresseren
zal en zoo eijndeleijcke
zal vervallen
tot een totale ruïne
Ende om nu te komen
tot de middelen
waerdoor
wij vastelijck
vertrouwen,
dat de colonie
zoude
konnen
werden
gebracht
tot
een? van de voornaemste
suijcker
colonien
van de geheele
West
jndiqn
zoo zullen
wij zeggen
met alle eerbiedigheyt,
dat deselve
naer ons gevoelen
voornamentlijck
bestaan
in het na-er-volgende.
Vooreerst
int vergunnen
van eenen
vrijen
openen
handel
1.
op dese colonie,
voor alle Natien in vrede ofte neutraliteJTt
zijnde,
met U Ed. Mog. de experientie
geleert
hebbendc,
dat dit is een
van de krachtigste
middelen,
om de colonien
te doen floreren,
en het contrarie
van dien, door gaens is geweest de ruïne van deselve.
2 Ten tweeden
exemtie
van lasten voor een goet getal jaeren
voor de gene die als coloniers
zullen gelieven
herwaerts
te komen
met bij gaende
beloften,
van naer het verloop
van de zelve jaeren
van exemptie
niet meer,
maer minder
belast te worden
etc. als
de coloniers
van andere
zoo fransche
als engelsche
colonien,
hier
inde Westjndies.
datter
geduerighlijck,
toe voer gedaen
werde,
3. Ten derde
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van Blancke
dienstboden,
die verbonden
zijn, ten minsten
voor
3 a 4 jaeren,
ten eynde van de welcke,
zij zouden
hebben
redelijck
loon van hunne
meesters
en bovendien
partije
landerien
en
eenige
negros
op credit,
om deselve
landerijen
ter culture
te
brengen,
gelijck
aen de franschc
en Engelsche
colonien
gebruyckelijck
is, waerdoor
U Ed. %Iog. hunne
landen
van veele arme
luJ?den souden konnen
ontlasten
en hunne Godshuysen
zeer zouden
konnen
soulageren,
4, Ten
vierde
om veele coloniers
van alle quartieren
naer
Zerename
te trecken,
zoo ist noodsaeckelijk
(ten minste geduerende
eenige
jaeren)
aende
eerst acnkomencle
colonicrs
te beloven
en
te geven eenige negros op cretl}?, van drie a 4 jaeren,
jaerlijcx
een
gedeelte
uyt de vruchten
van hunne
culture
te betaelen.
vyffden
alsoo j-der colonier
niet vermogens
en is een
5. Ten
suijckerwerk
op te richten
tot welcker
omslagh
een groot capitael noodigh
is en dat nochtans
de proffitabelste
vrucht
van het
landt
bestaet
in suijcker
etc. zoo waere
het noodsaeckeleijck,
dat van wegen UEd. Mog. op bequaeme
plaetse publycq
molens
zouden
werden
gebouwt,
ofte dat UEd. Mog. andere
persoonen
bij het gunnen
van groote
voordeelen
daertoe
geliefden
te animineeren,
welcke
meesters
van publl-cke
meulens,
zouden
gehouden zijn om de daer onder
leggende
plantasien
haer riet uytte
maelen gelijck die hierom
leggende
planters oock zouden gehouden
zijn hun riet aen zoodanigen
meule te maelen
tc brengen
en dat
op zoodanige
conditien,
gelijck
in dese landen
en oock in Brasvl
gebruijckelijck
zijn. 1)
6. Het is oock noodtsaeckelijck,
dat haere Ed. Mog. te wege
brengen,
dat naer dese colonie
toevoer van peerdcn
en koebeesten
mach geschieder],
zijnde desclffde voor de meulens
en oock anders
ten hooghsten
noodigh.
Mede
is
het Landt
van ambachts
luyden
zeer onvoorzien
7,
waeromme,
dat den toevoer van zoodanigc
luyden voornamentlijck
van timmerlu>Tdcn.
metselaers,
smits,
scheepstimmerlu~~den
ofte
sloepmaeckers
en houtzaagers,
hier ten hooghsten
noodigh
is.
8. Mede is ten hoogsten
nooclsacckel)-ck
dat dese colonie
van
meerder
en beter fortificatien
voorzien
worde,
met goedt garnizoen
’ etc., ammunitie
in deselvc, opdat dc coloniers
en haere goederen
te zeeckerder
beschermt
cl1 andere
mogen
\frerden
geanimeert,

l)
Dit
delmaatsch.

denkbeeld
is eerst
210
ten uitvoer
gebracht.

jami

later

op plantage

hlnriEnburg

door

de Ked.

Han-
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om hun herwaarts
te transporteren
gelijck oock sommige
om
hun capitael onder goede bewinsluyden,
in dese colonie in zuijckerwercken
en anders aen te leggen.
uwe Ed. Mog. konde
geraede vinden de handt
Ingevalle
in deser voegen aen dese colonie te slaen zoo sijn wij vastelijck
vertrouwende
dat dezelve in weijnigh .jaeren, zal konnen gebracht
werden, tot een ongelooffelijcke
grootheijt, de schoone en bequaeme
landerijen,
navigable rivieren en gesont climaet, daertoe gevende
een zeer wenschelijke
bequaemheyt.
Ende ter contrarie
jndien datter geen andere middelen
tot
vorderinge
van dese colonie en worden aengewendt,
als tot noch
toe is geschiet, zoo konnen wij uwe Ed. Mog. wel verseeckeren
dat het meerendeel van de coloniers van wat natie deselve zouden
mogen sijn, hun allenxkens van tijt tot tijt, met hunne goederen
van hier zullen retireren,
waerdoor
de colonie (gelijck hier vooren
aen UEd. Mog. onderdanighlijck
is verthoont)
zal vervallen tot
wij verhoopen
dat UEd. Mog.
haere uytterste
ruïne, ‘t welcke
goedertierlyck
zullen gelieven- voor te komen, waernaer wij alle
van gantscher
herten zijn verlangende;
waermede
afbreeckende,
zullen wij Godt bidden, dat hij UEd. Mog. neme in zijn heylige
c protectie en sullen verblijven, Ed. Mog. heeren,
.
Uwe Ed. Mog. gehoorsaeme
en getrouwe
onderdaenen.
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De economische
toestand
van de Kolonie
- Suriname
voor ruim honderd jaren.
Bij den vrede van Amiens,
tusschen
Groot-Brittannië
en de
Bataafsche Republiek
in 1802
gesloten, werd de Kolonie Suriname
wederom
een Hollandsche
kolonie en werden door den BrigadierGeneraal Archibald
Cambell, >commandeerende
Zijne Groot-BritI
tannische
Majesteit’s
landmacht;
in de Colonie
Sur.iname en
onderhoorige
van dien etc., etc., etc.< gegeven in het hoofdkwartier
te Paramaribo,
op 30 November
1802,
alle civile als militaire
autoriteiten
van den eed van getrouwheid
ontslagen,
welke zij
aan Zijne Groot-Brittannische
Majesteit hadden afgelegd, zoodra
de Bataafsche
vlag in de Kolonie zou zijn opgeheschen.
Zulks
gebeurde onder Friderici,
die als Gouverneur
door W. v. Bloys
van Treslong werd vervangen tot 1804,
het jaar, waarin de Kolonie
op 7 Mei andermaal
(en voor de laatste maal) onder Engelsch
bestuur kwam tot 18 15.
Een kijk op den economischen
toestand
der kolonie geeft
onderstaande
brief, in Suriname geschreven door den heer W. H.
Eijma, 1) Raad van Politie en Crimineele
Justitie tusschen
1802
en 1815 ; bezitter van verscheidene
plantages en gericht aan zijn
bloedverwanten
in Nederland.
Reeds toen 2 voor meer dan 100 jaar - werd de toestand
van de kolonie
Suriname
vergeleken
met die van Berbice en
Demerara,
welke in laatstgenoemde
kolonies zooveel beter was en
waarvan
de oorzaken
dan ook in dien brief worden opgesomd.
‘)
door

Inzage
van den brief
van den
den heer I’. j. Eijtnn,
villa *Berg

heer W. 11. Eijma,
werd ons welwillend
en Vaartr
te Ankeveen
bij ‘s Graveland.

toegestaan
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Ook wordt daarin van de prijzen gewag gemaakt van verschillende producten
en eene vergelijking
met andere jaren der afgescheepte en nog onvoldane producten,
doet het volgende zien.
Prijzen
bij Publicatie van 21 Dec.
1782 vastgesteld.

Een oxhoofd suike?
Een pd. heele koffieboonen
>
cacao
schoone katoen
>
indigo
>
gebroken koffieb.
>
vuile katoen of
[uitschot

Prijzen
bij Publicatie van 22 Dec.
1783 vastgesteld.

j- 80.-.3 --.s.> -- .4,> -.15.3 2.- .B --.*1.8

f

2 --,4.-

2 --,3.B --.2.-

Rijst

Op 23 Dec. 1818 - onder
de volgende prijzen vastgesteld
Suiker . . . . . .
Heele koffieboonen . .
Cacao . . . . . .
Schoone katoen . . .
Gebroken koffieboonen
Vuile katoen . . . .

55.-.-

» --.5.> --,4.> -, I3.B 2.-.B

--.2.8

Prijzen bij Publicatie van 24 Dec.
1802 vastgesteld.
f

IIO.-.-

» --.7.> --.6.> --. 18.2

--.5.8

2

---.I

1.8

Nederlandsche bestuur - werden
:
. , , per pd. 65 stuiver
. . .
>
20
B
>
12
‘9
. . .
B
. . .
33
ls
. . .
B
12
B
, . .
P
12
B

c)

In het bijzonder Valt daarbij op het artikel ry.~t de aandacht,
welker voortbrenging tia ruim een en een derde eeuw eerst zoo
groot zou worden, dat in de behoefte der bevolking, zonder invoer
van buiten, vermoedelijk tegen het einde van dit jaar, zal kunnen
worden voorzien.
‘s-Gravenhage, Febr. 1918.

FRED.

OUDSCHANS

DENTZ.

Men zal ongetwyffeld van alle kanten verneemen, dat deeze
Colonie door de Engelsche Troupes ontruimd, en door de Bataafsche Troupes in bezit is genomen; deeze ontruiming is zeer
stil geschied, den 2 December, en den volgenden dag, de bezitneming terwyl de Bataafsche Vlag wierd opgeheyst, wierd het
geschut van alle de scheepen gelost, en het was een dag van
algemeene vreugde.
Den 6e Yubliceerde de heer Bloys van Treslong, aDat, ingevolge het besluit van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek

-
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van den 5 July 1802,
den Gouverneur
Generaal
deezer Colonie
J. F. Friderici
provinsioneel
is gesuq)cndeerd.
Als nu het Gouvernement
cler Ol)gem.
Colonie
provisioneel
zal worden
waargenomen,
door hem Commandant,
benevens
twee
Raaden
uit den Hove van l%litie en Crimineele
Justitie,
en waartoe
hij Commandant
verkozen
heeft, de twee oudste Raaden van voornoemde
Hove, zynde de Raaden \V. van Ommeren
en D. Brederode.<
Maar
de dag van deeze Publicatie
is gansch
geen dag van
van vreugde
geweest,
om meer dan eene reden.
Den
14’” publiceerde
het provisionaal
Gouvernement
dat de
publicatien
van Gouverneur
en Raden
dato ZO’ December
1781,
23 December
1791 en I Maart
1793 (welken
door den Gouverneur
Frederici
gechurcheert
waren)
wederom
hunne
vigeur
en
kragt zouden
sorteeren.
a En wJrders
dat wy hebben
goedgevonden
aan alle en een
iegelyk
wie het moge
aangaan
by deeze bekend
te maken
dat
van nq, voortaan
de Publique
comptoiren
geene
uitgezonderd,
weder
werden
gebracht,
en gesteld
z)rn op denzelfden
voet, als
dezelve
zig hebben
bevonden,
ten t>-den deeze colonie
is overgegaqn
onde de Protectie
van zyne Groot Rritanische
Majesteit.<
Den 24en publiceerde
het Hof van Politie
de taxatie ven de
producten
welke sedert den 3 December
tot de maand
Mey zijn,
en zullen
afgescheept
worden,
namentlyk
Suyker f I IO.-,
heele
Koffy
7, gebroken
5, schoone
Catoen
18, vuyle I I en Cacao
6 stv., waarvan
6 pc. moet worden
betaald,
bu)-ten
dien moet een
suiker
planter
nog belaalen
6 pc. van de Dram en Melassie,
en
de Americaanen
die Melassie
uitvoeren,
moeten
weder
6 pc. betaalen,
verders
moeten
3 pc. betaald
worden
van de Producten
welke
in de Colonie
worden
verkogt,
al is het voor Exportatie,
zodat
de 6 pc. die den Koper
betaald,
even als van de Melassie
door
den verkopers
schoon
indirect
word gedragen,
en dan nog
een zoogenaamd
temporair
Hoofdgeld
van çen gulden
per hoofd
zonder
onderscheyd
van jaaren.
Alle
deeze Impositien
worden
alleen
van de Cassa tegens de
Weglopers
betaald ; eene Cassa die voor 1749 niet bekend
was,
die voor 1770
ongevoelig
is geweest,
en die in de laatste Jaaren
meer heeft bedragen,
dan alle de andere
Impositien
te zamen.
In deeze Omstanddigheiden
zien "y op de gearriveerde
facatures,
dat van afgescheepte
benocligdheedens
eene Récognitie
van 3 pc.
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is betaald, dat men meld ons dat de Producren
deezer Colonie
voor
5 pc. Een inkomend
Recht
zal geheven worden.
Wij
weeten niet waaraan
wy deeze nieuwe Impositien
moeten toeschrijven,
of het is, om dezelve te voegen by de Impositien
die
de Planters reeds betaalen, dan of het is, om reden dat daar de
Bataafsche
Trouppes
die hier zyn, betaald worden met Assignatien op den Raad der Americaansche
Colonien,
in plaatze dat
dezelve te voren hier te Lande betaald Wierden, men nu ook in
het Moederland
die Impositien
wil ontfangen,
waaruit
dezelven
te vooren hier te Lande Wierden betaald, maar het is naar het
my voorkomt
te voorzien,
immers
te vreezen, dat indien de
Eq-genaren in het Moederland
deze nieuwe Lasten stilzwygende
betalen, het Additioneele
Impositien
zullen worden.
Het Staats Reglement
Art. 47, zegt, dat den Raad der Oost
de afionderlyke
administratie
West Indische
Handelsbezittingen,
hunner Inkomsten
hebben, >Ingevalle
dezelve niet toereikende
worden zy uit de Nationale Kas, gesubsedleert
z?z zw&e narz
zyn,
den anderen
kant OOK het overschot zal zelordeiz gestht. «
Dus zyn deeze beyden Raden met betrekking tot hunne Inkomsten, zoveel als Rentmeesters van deeze beyde deelen der
Nationale finantien nu zal niemand ontkennen, dat een yverig
Rentmeester zyn Eer daar in stelt, om zyne rekeningen Jaarlyks
met een batig saldo te sluyten. Indien nu ie’mand voor deeze
nieuwe Impositien klaagd en dezelven met en benevens de Cassa
tegens de weglopers geredelyk betaald, wat zal dan den Raad
bewegen, om een van de beyden af te schaffen? En waarlyk
daar zyn redenen genoeg, niet alleen ‘om over dezelve te klagen,
maar teffens aan te toonen waarin niet al Suriname, onderscheiden
is, van Berbice en Demerary, en dat na de verliezen, welke de
Eygenaaren der Plantagien in Suriname (meestal inwoonders van
de Republicq en die hun aandeel in de heffingen en andere
lasten gedragen hebben) gedurende den oorlog met Engeland
geleden hebben, zy van de billykheid zouden mogen verwagten,
dat men op middelen zouden bedagt zyn, om hun op te beuren,
op
dat zy hunne Plantagien weder in bloeiende Staat Kunnen
brengen en daardoor de Welvaart van de Bataafsche Republiek
doen toeneemen.
my kunnen van hier niets doen, eensdeels is het getal van
Planters hier te Lande te gering, om in aanmerking te komen
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en andersdeels
hebben wy nog gcenc legaale kennis van de 5 pc.
inkomende
Regten in het Moederland,
wcshalven de Representatie
in Amsterdam
en verdere Plaatsen van de Repul5lik
diend te
geschieden,
en men zoude Kunnen
bcsluq-ten met het verzoek,
dat de Commissarissen
welke herwaarts
staan te komen mogen
worden
gelast aan de eene kant om de finantien op zodanige
voet in rigten,
als overeen zal komen met de constitutie
van
de colonie gereguleert,
of nog te rcguleeren,
maar aan de andere
Kant dat een planter, zo veel mogelyk
worde verligt,
immers’
niet bezwaard,
boven het geene hy voor den nu pas geyndigde
Oorlog is belast geweest.
Indien men mogt goedvinden
op deeze ofte andere gronden
eene Rémonstrantie
te doen, dunkt
my het geschiktste
te zyn
dat men zig met de voornaamste
Surinaamsche
Comptoiren
vereenigde om zodanig Recluest door hunne Committenten
eygenaaren
van of in Plantagien te laten teekenen, en rn>-ne vurige wenschen,
dat het van een gelukkig
gevolg mag q-n.
Na het sluiten deezes wordt
my door een myner vrienden
onder het Oog gebragt, dat misschien
a Costi het onderscheid
van Suriname
van Berbice Sr Demerara
niet zo wel ‘bekend zal
als ons het hier is; ik zal het derhalven een weinig nader
vn,
Expliceeren.
In Berbice & Demeraqbehoren
de meeste Plantagien
aan
Inwooners ;
Deeze Colonien qrn al vroeg aan de Engelschen
overgegaan.
geweest met
De scheepvaart
is van toen aan o~ibelernmert
Engelsche scheepen,
De West-Indische
Producten waren ter dier tyd hoog in pq-s.
De Planters konden hunne benodigdheeden
met hunne producten
betaalen zonder eenig gevaar van de zee, of van slegte verkopen ;
Negers wierdcn hun in eene grote abondantie aangevoerd waardoor zy hunne beplanting
naar welgevallen
hebben uitgebreid.
De Planters betaalde hunne Intressen
niet aan hunne Hypothecaire crediteuren ;
Zy droegen niets in de lasten & heffingen, welke de Inwoners
der Républiek hebben moeten opbrengen.
In Suriname
behoren de meeste Plantagien aan Inwoners
der
Na 1794 is geen Nationaal Schip aldaar
Bataafsche
Republiek.
aangekomen.
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Byna alle Producten
welken
met Neutrale Scheepen zyn verzonden, zyn in ‘s Vyands handen gevallen;
Het ontbreekt
niet aan Plantagien welken daardoor 500 Vaten
Suyker
of 200.000
pond Koffy, verloren
hebben, vermits
men
dezelven
niet heeft hunnen laten assureeren.
Op de meeste
Suyker
Plantagien
heeft men Lootsen
moeten maken,
om de
Suyker
te bergen, en toen die naderhand
wierd afgeleverd, was
dezelve meer als de helft verminderd.
De Eygenaaren
der Plantagien hadden geen inkomen van dezelven en moesten egter hun aandeel opbrengen
in de lasten en
heffingen welken in de Bataafsche Republiek wierden uitgeschreeven.
Die geenen andere als Surinaamsche
gbederen bezaten, moesten
nog daarenboven
Schulden maken om te kunnen leeven.
In 1798 en 1799 hebben de Administrateurs
wel een deel Produtten
aan kooplieden
Verkogt,
om cargaissenen
met vreemde
Scheepen aangebragt
te betaalen, maar zij konden geen remises
*
overmaken.
Tydens de overgave van de Colonie onder Engelsche Protectie
waren de pryzen van de suyker en koffy vry laag.
De Administrateurs
moesten de Producten naar Engeland zenden,
van waar de Eygenaren meestal schreyende
verkoop Reekeningen
hebben ontfangen ;
De Wisselcours
was aanstonds
f 12.met 5 pc Agio en in
Amsterdam
circa f IO- IO zodat de Eygenaaren
meer dan f 2.pr Lstg verloren
op de Remises
die hen door hunne *Admi*
nistrateurs
wierd gedaan.
KUNSTGESCHIEDENIS.

Twee Delftsehe

plateelbakkers.

Wy Maarten
Graswinckel
en Mr. Hendrik
van der Dussen
Schepenen in Delft, Oirkonden
dat op heden voor ons gekomen
ende gecompareert
is Jacob Goeverneur
ende verklaarde
verkogt
te hebben, en voor ons in vollen eygendom
op te dragen aan
gePetrus van Marum, Een Huijs, Erve ende Plateelbakkerije,
naamd De Romeijn, staande ende gelegen aan de Oostzijde van
het Agterom
binnen deeze stad, belend ten Zuijden Jan den
19x8

8
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Hengst
ende ten Noorden
de erffgenaamen
van Simon van der
Elst: mitsgaders
alle de schuuren en pakhuijsen
tot dezelve Plateelbakkerije
behoorende,
zodanig als alle ‘t zelve bij den verkooper tot dato deezes is gepossideert
en bezeeten ; onder speciale
conditie,
dat het ligt, zJ.nde een schuyffraam,
staande in de
Noort zijmuur der huijsinge van den voornoemden Jan den Hengst,
nooyt zal mogen werden betimmert,
ofte op eenigerhande
wijze
belet ofte verhindert.
Voorts
in aller manieren als ‘t voorz. : Verkogte
tegenwoordig
beheynt, betimmert,
en bepaalt staat, behoudens een yders goed
waterlozinge
en diergelyke,
volre@, van drop, ligt, timmeragie,
gens de oude brieven ende bescheyden
daar van zijnde, de
jongste
van datis den 5 Maart 1725 en 19 Maart 1729, daar na
den> kooper
hem zal moeten reguleeren, zijnde dit Verkogte
vrq
ende onbelast, niets daarop staande als den Heer zyn recht ofte
jaarlykse
verpondinge
tot sesthien gl. en seeven st. te samen.
Belovende
hij Verkooper
voorsz. : Verkogte
te vqren ende waren
als regt is, onder verband als na regten ; Ende bekende van deze
koope ende opdragte voldaan ende betaalt te zyn, met de somme
van een duysent ende seeven honderd guldens by hem Comparant
gereed ontfangen
en voorts met het passeeren van een schuldbrieff groot vyff duysend guldens capitaal van dato als deezen.
Alles zonder fraude.
Des te oorkonden
hebben w>r Schepenen
voorn t : dezen met onze zegelen bekragtigt
op den 4 Mey 1754.
Aan dezen perkamenten
brief hangen nog de beide zegels der
Schepenen,
vertoonende
de welbekende
wapens der geslachten
Graswinckel
en van der Dussen.
De Plateelbakker
Jacob Goeverneur
komt bij Havard niet voor;
wel Petrus van Marum.
Deze zouden omstreeks
1744
de plateelbakkery
>De Komein,a van Martinus Gouda hebben overgenomen,
terwyl zyn naam als plateelbakker
niet vóór 1759 genoemd wordt.
Aan wie moet ik dit stuk schenken? 4 Aan de gemeente Delft
of aan het Huis Lambert van Meerten ?
‘s-Gravenhage.

J. D.

WAGNER.

KERKGESCHIEDENIS.
Eenige
::

’

aanteekeningen
uit een Notulen-register
van den Kerkeraad
te Beusichem.

::

Bij het raadplegen van de bescheiden deel uitmakende
van het
Kerkelijk
archief van Beusichem, maakte ik de volgende aanteekeningen, waarbij staaltjes hoe wereldlijk
en kerkelijk
gezag elkaar
in ‘t haar zaten, hoe de censuur werd toegepast, enz., en waardoor tevens genealogische
gegevens aan het licht komen, welke
dezen of genen kunnen dienen.
M. G. W.
Kercken-Raedts
Beusichem

den

Vergaderingh
24 Februari

gehouden
1682.

binnen

Art.

I.
Is binnen gestaen Jacobus vaz a%r Marckt
en betuygde hier
voor Godt ende dese Eerwaerdighe Vergaderingh als dat hij op
den 13den Februarii deses Jaers bij den Hr Scholtus Adzony
de
Maurick
is te gast geweest en denselven Hr Scholtus had hooren .
seggen tegen Aert petersx van den Bergh schoolmr en koster
deser plaets, dat hij niet meer als een Capittel in de Bijbel soude
leesen en eén psalm of Yausse singen voor de predikatie, en dan
op syn plaets gaen sitten, en dat hy Hr Scholtus hem tegen alle
swarigheydt daer uyt spruytende soude maintineeren Ende Aert
Pellersz val1 ~?EIZBergh voorsz. daerover gehoort zynde, dewyl
hij op den Ig Februarii de naest voorgaende dagh des Heeren
sulcks hadde gedaen, soo heeft hy betuyght hetselve waer ende
waerachtigh te wesen.
Art. 2.
Aert Petersz van delz Berg/I is voorts over de voorsz. misslagh
geexamineert ende gevraeght of hy wel wist onder wien hy in
I
sulcke en diergelycke kerckelycke saecken stond en wien hy bad
te gehoorsamen en hy daervan onkundigh synde soo is hy dies
aengaende onderricht en gewaerschout en belast sich voor sulcke
en diergelycke onstichtelycke saecken te waecken en niet meer
ten dien opsicht na den officier te luysteren en is hem tot dien
.
eynde voorgelesen het reglement van Syne Kon’ Hoogheydt
onsen Genadighsten Heer waer na sich de kosters moeten dragen.
Art. 3.
Oock is binnen gekoomen Jan Beerentsz,
hondtslager, en gevraeght waarom hy op voorleeden dagh des Heeren den Ig

’
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Februari
hadde achter gelaten den predikant
te waerschouwen
dat men begint te singen, gelyck hij te voorcn alt\-dt gedaen
haddc, waerop
hy antwoorde
dat d’ Hr Scholtus
voorsz, hem
hadde gevraeght
of de predikant
hem voor die dienste hadde
beloont ende dat Abrnlrm~z
dc
J7~ics,
de vrouws soon van den
voorsz.
Hr Scholtis
hem in de kerck
sulcks hadde verboden,
waerover
bestraft
qxde,
heeft hJ- belooft dat sulcks niet weer
en soude geschieden
maer (tot hier toe van den predikant
beloont q-nde) heeft hy op die Conditie aengenomen in de tegenwoordigheydt
van d’ Ecrweerde
kercken-Raedts
voortaen altydt
op het waerschouwcn
voorsz. naerstigh
te passen.
Waerop na
des Heeren
Dancksegginge
ende acnroepinge
van den Narm
d’ Eerw. Vergaderingh
in Vrede en liefde gescheyden
is.
(set:) J. Bolwerck,
Eccl. Loei, Dirck de Ronde, Cornelis Heendricksen,
(merk door Cornelis
Gerritsz.
Stichter
gesteld, qrnde
een kruis)
Christiaen
van Beeck,
Seeger Jansens Voes, Jacob
Aertsz.
van de Sant, (teekent
met een merk, zijnde een kruis
waarvan de takken alle eindigen in een letter V.)
Kercken-Raedts

van

2

Octob.

1698.

den I deser zynde Saturdagh op de beop gisteren
uy’se, tydt en plaets gecompareert
zijn Gerrit Vwm~d~~n
wednaar van NIES& black wonende tot Waerdenburgh ende Ariaentic vax Rynbtlt’ck j.d. alhier woonachtigh, versoeckende in wettige
ondertrouw te worden opgenomen ende dat vervolgens op desen
dagh haere eerste houwelycks-proclamatien geschieden soo is haer
het eerste toegestaan omdat wy geen reden van wijgeringe hadden
maar het laetste en hebben wij niet konnen inwilligen overmits
ons stilcks van wegens de heer Louis van Steelandt, Hr. van
Vredesteyn, als Drossaert der Stadt en graefschap Bueren was
verboden door dese insinuatie luydende als volgt :
Dewijle de Hoogh. E. Wel Geb. Wre Louis yan Stcelandt,
Hr van
Ubbergen en VredesteJTn, Drossaert en(de) Dl-ckgraeff der Stadt
en Graefschap Bueren ratione officii in ervare is gekomen en
zynde notoir en ydercen kennelyck dat op den 18 Septemb.
deses jaers 1698 in den avond eenen Gerrit
Vermdm,
woonende I
tot Weerdenburgh in het vorstendom Gelre, met de dochter van
woonende tot Beusichem buyten kennisse
Ryck van Rynbcvck,
van haere ouders is weggereden na Gelderlandt en alsulcken
Dewijl
hoorlijcke

i

verg.

I
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c
trachtende
door onbehoorlycke
middelen de dochter van voorgen.
Ryck van Rynberck
tot een houlyck te brengen twelck in landen
daer justitie regeert niet kan werden geleden, maer andere ten
exempel straf baar vermogens
Echtreglement
van Syn Conincl.
Majt van Groot Brittanye
als Grave van Bueren gestatueert
ende
wel expresselyvck
dicterende
Art. 85 his verbis dat wie eenigh
ofte ongetrouwt
haer van ouders ofte
vrouwspersoon
getrouwt
vooghden
ontvoert, gestraft sal werden aen den lyve na exigentie
van saecken zota En of het gebeurde tzy door voortvluchtight
van den ontvoerder ofte andersints dat deselve bene tegen hem
niet conde werden geexecuteert en dat hy gedurende s!-ne absentie
met deselve vrouwspersoon quaeme te trouwen, dat die trouw
nul en van geender waerde sal syn noch eenigh effect van wettig
houlyck genieten Aiota, al waer ‘t dat de ouders ofte vooghden
daerinne namael consenteerden, Soo hadde Hooggem. Hre Drossaert goedgevonden tot maintenu van Syn Majts Echtreglement
hiervan communicatie te geven aen d’ Eerw. Hr Thomas RoZzewcK,
Predikant te Beusichem ten fine Syn Eerw. geen houwelycks proclamatien sal doen, noch de voorn. persoonen in den houwelycken
staet in te lyven voor en aleer weder sal wesen gedisponeert,
den eersten schepen hiertoe versocht zynde zal deze aen welgem.
Hre Bolwerck, insinueren en aen Syn Eerw. copie laten om van
dese mede communicatie te geven aen den Kerckenraet relaterende.
Soodat wy haer wel by provisie in ondertrouw hebben opgenomen om zoo haest dese insinuatie ofte de kracht van dien zal
zyn ingetrocken ofte vernietight met de houwelycks proclamatien
voort te gaen.
Waertegen Gcrrd VowwuZcm protesteerencle ende copie van
onse Resolutie versoeckende soo is goed gevonden hem die te
geven en daermede werden de Requiranten dien aengaende gerenvoyeert aen de respectieve magistraet volgens den 93 art. van
het Echtreglement van Syne KonC Majt van Groot Rrittange
omme daerinne te voorsien, waerop de Vergaderinge na Gebeden
en Dancksegginge tot den Heere in Vrede en liefde gescheyden is.
(Get :) J. Bolwerck (16go? !) Ryck Cornelis van Rynberck, Dirck
Aelbertsen van der Lee, Jan Sam ; merk (een kruis) van Jan
Otto Verkerk.
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Kerkenraadts-vergadering,
chem
den IO Decemb.

Aangezien

de gewone

Art.
tydt’van

gehouden

te Beusi-

1708.
I.
de veranderinge,

enz. . . . , . . . .

Art. 2.
Is ook, by gelegentheit
dat men sprak van het doen der huisbezoekinge
tegen de aenstaende bedieninge van het H. Avondtmaal des Heeren en vraagde, of er iets strafwaerdigs
van eenige
men hier te spreken
Leedematen
begaan mogt zijn, waarvoor
hadde, geopperdt,
dat zedert eenigen tJ-dt zig gerugten verspreidt
chirurgyn, een wettige huisvrouw,
hebbende,
dat Aper Hcrweier,
daar in Oost-Indië mede getrouwdt was, hadde verlaten, en dat
met Dìrkj,
~ansz.
;rJaemì.s,
mede lidtmaet, daar mede hij tot nog
toe als met zyne wettige huisvrouwe zamewoondt, noit getrouwdt
was: is hier op voorts, dewJ-1 hy zig van dese schendige nasprake
niet gezuiverdt hadde, in bedenkinge gegeven, hoe men hierin
handelen zoude, en naa ernstige overweginge van deze wigtige
zaak in des Heren vreze, eenparig verstaan om ergernisse na
behoren te weren, gemelden Herweìer
en Dìykl> J7an.m. Thaernìs
beide het H. Avondmaal te verbieden, totdat zij zig van deze
blame zullen gezuiverdt hebben, endat hem dit in de aenstaende
huisbezoekinge doer den predikant, ende twee ouderlingen Willem
vanden Berg en Klaas Klaaszen zal aangezegt worden, waarna de
vergaderinge, na dankzegginge tot Godt in gewoone liefde, vrede
en eendragt is gescheiden. (Geteekend): J. v. Doelen V. n. M.,
Willem van den Bergh, Claes Claessen, Hu)-bert Jansen Hopman,
Antonis Knobbouts, Jeelis van den Berch.
Kerkenraadts-vergaderinge,
Decemb.
1709.

gehouden

den

7

Art. r.
Dewyl de ty-d tot veranderinge, enz. , . . . . .
Art. 2.
Herweyer,
chirurgyn, de resolutie
Is ook geopperd, dat Afer
van den E. Kerkenraad voorleden jaar den IO Decemb. volgens
de acten Art. 2 ten zynen opzigte genoomen, wanneer ze hem
ingevolge van die resolutie aangezegt wierd, wel had aangenoomen
te gehoorzaamen en beloofd in ty-d en wyle wanneer de daartoe
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vereischte
documenten
zou hebben bekoomen
van die schandige
nasprake (waarvan in opgemelde acte) te zullen zuiveren en zig ondertusschen
van des Heeren
H. bond-tafel
te onthouden.
Dat
ook wel zederd van het H. Avondmaal
was afgebleeven ; maar,
in plaatsze van zig te zuiveren, den 27 Octob. lestleden
zijne
wettige huisvrouwe,
die zig weder openbaarde en om subsistentie
bij hem aanhield met een mes op’ een execrabele wijze vermoord
Is deshalven in bedenkingen
en zig op de vlugt begeeven hadde.
hoe
men
ten
zynen
opzigte
alsmede met Dirk~k
yamz.
gepen,
Thaernis,
die nu hier doer gebleeken is niet zyn huisvrouw maar
alleen zijn bijzit geweest te zyn, zal handelen ? en daar op eenparig beslooten niet alleen hunne naamen uit de ledematen te
schrappen, maar ook tot verfoeinge van dit horribel feit, en ter
ewiger memorie op de kant te teekenen, dat dit aan den eersten
om zijn execrabele moord en gedurig overspel en aan de laatste
wegens hare zo langduerige hoererije en concubinagie geschied
is ‘t ook ilico en staande de vergaderinge volbragt is. 1) Waarnaa
de vergadering met dankzegginge tot Godt, en in behoorlijke
liefde en eendragt is gescheiden.
Ryck Cornelisz. van Rijn(Geteekend): J. van Doelen, V. D. M.
berck, Seeger Jansen Vos, Huybert Jansen Hopman, Willem
Dirckse Pauw.
Kerkenraads-vergaderinge

den g Oct.

1707.

Stond op zyn verzoek binnen Dick
dc Ro~z&, secretaris van
Beusichem en Zoelmond, ook acte als koster, schoolmeester en
voorzanger hebbende eri stelde voor hoe Amhies
Lokhorst
zedert
ruim derdehalf jaar dezelve ampten by substitutie van hem secretaris hebbende waargenomen, voor eenigen tijd naar Ameide was
beroepen en vertrokken : dat het hierdoor nodig zynde dat er
wederom een ondersubsituut aangesteld wierd, hij genegen was
daarmede te voorzien den persoon van ’ yo/zannes Goes en legerde
tot aanprysinge van denselven over, attestatien, zo van den gerechte als den Kerkeraad van Goudriaan, derselven geboorte- en
woonplaatze betreffende zo zijn lidmaatschap, als bekwaamheden
en verder lofwaerdig gedrag, hoopte dat deze perzoon den E.
Kerkenraed aangenaam zou zijn en verzogt dat dezelve attestatie
tot” bevorderinge van denzelifen geliefde te geven,
1) Het lidmaten-reg.
bevat op 1706 Aper Herweyer,
chirurgijn
en Dirkje Jansz. Thaernis
cum infamia doorgeschrapt
den 7 Decemb. 17o6 waarvan de reden in Actis Synod:.
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De Kerkenraad
na verscheide
reisen zyne lees- en zing-gaven
hebbende gehoord,
en hem zien schryven
en cijfferen in hare
tegenwoordigheit,
heeft daarin zo veel genoegen genomen, dat ze
denzelven ~u/&ncs
Goes, na gedane belofte, dat het schoolreglement van Zyn Ko: Majt van Groot Brittanje
Glor: Mem: [dat
men hem te vooren op zyn gemak hadde laten doorleezen]
punctueelijk
in alle zy-n deelen zoude onderhouden
haar als substituut
koster, voorzanger
en schoolmeester
laten welgevallen,
en
heeft daarop beslooten den secretaris voornoemt
deze navolgende
acte ter hand stellen :
[volgt de acte van benoeming]
Hierop is de vergaderinge
als voor dezen in liefde en onderlinge eendragt gescheiden.
(get.) J. van Doelen, V.D.M.,
Seeger Jansen Vos, Dirck Knobbout, Adriaen Cornelisz Vinck, (merk van Jan Otten Verkerk)
Jr,
Willem Dirckse Pauw, Jan van der Lingen.
Kerkeraads-vergaderinge
tober
1708.

gehouden

den

7 Oc-

Is door den predikant
voorgestelt
en gevraagt,
of dewijl we
nu zeedert den doot van ~o/~?zxes Goes den 28en Aug. overleden
al eenige borsten hadden hooren lezen en zingen en zien schryven
en hunne cyfferkonst
vertoonen,
en nu de winter naderde, het
niet ty-dt zou wezen dat eens een eind van het werk gemaakt
wierd en men met I den Secretaris
Dirk
CzclXo~cZc, zage overeen
te komen, om uit de gehoorden
wederom
in plaatze van den
overledenen
een ander bekwaam
substituut
koster, voorzanger
en
schoolmr
te bekomen ? Dit van allen toegestemt
en hoognoodig
gekeurt
zynde, werd wijders
gevraagt
en verzogt van alle de
leden des Kerckenraads
zig rondelJrk te willen uiten, voor wien
hunne meeste inclinatie
wel zoude wezen, en wien van allen
dergenen die zij gehoort hadden, zij voor den bekwaamsten
oordeeldden, opdat men vooraf in staat zou zyn, zig, als men met
den secretaris
voornt daarover in gesprek zou mogen komen, te
kunnen
declareren : waarop zig de Broederen
verklaarden
voor
eenen Frpderik
der
KZ%UZ’LYE~Z
tegenwoordig onderwij(ze)r te Woerden
van wien zeer loffelyke getuigenissen en zeer prijswaerdige geruchten, zo van zynen godvrugtigen wandel, als bijzondere naerstigheit en bekwaamheit, gezien en gehoort en van wiens gaven

.
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in het lezen en zingen vooral uitstekend
schryven
en cyfferen
verscheide proeven genomen hadden.
Verder
werd besloten, dat de Predikant
en alle de Broederen
die gelegenheit
daartoe hadden eens onder de gemeente zouden
vernemen
of genoegen in den gemelden Der
Kimie~rn
hadden,
en zig met het doen des kerkeraads
in dezen zouden kunnen
conformeeren.
Waarnaa
de vergaderinge
in vollen eendragt
is gescheiden,
(get.) J. v. Doelen, V.D.M., Adriaen Vinck, merk van Jan Otten
Verkerk,
Dirk van der Lee, Cornelis van der Lingen, J. v. Rhynberck.
Kerkeraads-vergaderinge

8 October

I 708.

wierd door den Predikant
geraporteert,
dat hy dezen morgen,
zo veel de kortheit
des tyds toeliet, eenige der voorname ledematen
der gemeente
(zomige niet thuis gevonden
hebbende)
hadde gesproken,
en dat die alle hem of met gemelden Der KZnderen vergenoegt
getoont, of zelfs dien boven anderen verkoren
en aangepreezen,
of eindelijk verklaart
hadden zig met alles dat
de Kerkenraad
hier in deed tevreden te zullen houden gelyk ook
van andere leden van den kerkenraad
hetzelfde
met hetzelve
succes geraporteert
werd, gedaan te zijn.
Is daarop voorts besloten den Secretaris
de Ronde binnen te
verzoeken
omme met hem in der minne daarover
de spreken,
welke ook vervolgens
verschenen
zynde werd denzelven in substantie voorgehouden,
dat, dewijl nu verscheide jongelingen hunne
gaven hadden laten horen en de tyd vast verliep, de Kerkenraad
wel wenschte
een einde van het werk te zien en ten dien einde
hem verzogt hadden in hare vergaderinge
om te zien of men in
min en vriendschap
in een perzoon in plaatse van den overleden
yoha&zes Goes aan te stellen konde overeenkomen.
De Secretaris hierop gevraagt hebbende, in wien de Kerkenraad
wel het meeste genoegen geschept hadde, en dezelve zich daarop
gedeclareert
hebbende volgens conclusie van gisteren, voor Fye- t
devzcR der Kinderen
en gesegt haer wensch te zijn, dat dezelve
door hem als zijn substituut
aangestelt wierd, begon hij zig voor
eene yerernias Grnmser (volgens het oordeel van den kerkenraad)
vrij minder in bekwaamheid
te uiten, producerende
een schrift
door denzelven (zo hy zeide) in zyne tegenwoordigheid
geschreven, .
en wilde dat met een dergelijk door Frederik der Kinderen mede

.s
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in syn bJ.zyn gemaakt, vergeleken
hebben sustinerende
dat hetzelve beter, immers zo goed als dat van Der Kivde~e~z te weezen.
De kerkenraad
hetzelve beziende en met alle nauwkeurigheit
bekijkende,
heeft die voorgewende
egaliteit, veel minder beterschap,
daarin niet kunnen vinden ; persisteerencle
derhalven, hierom, en
om de andere bekwaamheden
waarin meende desen Lier Kinderen,
verre te passeeren by haer verzoek, dat hq
gemelden
Grnntser
Secretaris
Volgens het appoipctement
van hunne Ed. Mog. die
van der Rade en Rekeninge
van Zyne Majt van Groot Brittanje,
de dato den 8 Novemb.
1704
glor. mem. op zekeren requeste,
waarbij hem geinjungeert
wierd een bekwaam
en aangenaam perzoon tot zynen substituut
aan te stellen, denzelven DEY Kzi~dcren,
als ten vollen en boven anderen bekwaam,
en daarom ook met
recht alleen aangenaam, haar te willen toevoegen.
Hierop na eenige woordenwisselinge
verzogt gemelde Secretaris,
van den Kerkenraad
een attestatie in faveur van Der ZCEnttcren,
waarby
haar genoegen in denzelven getuigde ; belovende dezelve
te zullen gebruiken
om diegene die hem pastten den genoemden
Grnmser aan te stellen om te zetten en te doen afstaan; en ook
den kerkenraad
volgens haar verzoek zo haast als doenlijk was,
naa eenig debat in
bescheit
te laten toekomen ; welk verzoek
absentie
van den secretaris,
hem ingewilligt
en daarop deze
volgende attestatie
illico geschreven,
en hem ter hand gestelt is.
De Kerkenraad
van Beusichem,
gezien hebbende de loffelyke
zo van het lidmaatschap
als deze bl-zonderen
zedigetuigenissen,
gen en Godvrugtígen
wandel van I;rederik
DCY Kim’eYt’n,
zo van
den Kerkenraad van Bunschoten, daar hy geboren en opgevoed
is, als van den predikant van Eemmenes binnen-dyks daar dezelve
zig een wijl als een naerstig en bekwaam ondermi., heeft laten
gebruiken verder verscheide verzekerde berichten ontfangen, rakende zyne zedigheit stilheit, arbeidzaamheit en andere bekwaamheden : zelfs eindelijk meer dan eens preuven van q*ne lees- en
zinggave genomen en bewijzen van zyne uitstekende schrijf- en
cyfferkunst gezien hebbende vind niet alleen zo veel genoegen
in denzelven DPY Kimieren, dat ze hier mede getuigen dat het
haar aangenaam zou wezen dat haar dezelve als schoolmeester voorzanger en koster by subsistantie Dirk & ROTZ&, secretaris van
Beusichem en Zoelmond wierde aangestelt, maar dat ze den-
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zelven boven alle andere, die zij gezien en gehoort hebben, verre
zouden praeferere en voor de gemeente den dienstigsten oordeelen.
Beloovende derzelven Der Kimierm
als hy daartoe provisioneel aenhartenwensch
is) daarnaar als hy begestelt zynde (gelyk
onze
hoorlyker
wyze zal geapprobeert
en door en E. Classis van Buren
ten tyde hunner bijeenkomste
geëxamiof hare Gedeputeerden,
neert zyn, volkomen
in qualite als boven te zullen erkennen.
Actum
in onze Kerkelyke
vergaderinge
te Beusichem
den
door alle de leden van
8sten Octob. 1708. En was ondertekent
den Diaken
Jan van der Lingen,
den Kerkenraad
uitgenomen
welke voorwendde
dewijl de Secretaris
in zijn rede hadde laten
invloeien, dat het aanstellen van een substituut buiten den kerkenraad was, daartoe ongehouden
te wezen.
Waarnaa de Vergaderinge
wederom in gelijken eendragt is gescheiden.
Vinck,
(merk van Jan
(get.): J. v. Doelen, v. D. hl., Adriaen
Otten Verkerk,
zynde en kruis) Dirk van der Lee, Cornelis van
der Lingen, J. v. Rynberck.
Kerckenraads-vergaderinge
1708.

den

4 November

i

Nadat de Kerkenraad
verstaen
hadde van goeder handt, dat
de Secreteris
de RO&T in plaatze van volgens zijne belofte, zijn
devoir met de gegeve attestatie
te doen, om ons 9er 2!&deren
doen magtig worden tot een subsituut
schoolmi etc. en ons korte
expeditie te doen hebben, het gerecht hadde doen verzamelen
om een acte in faveur van Gramser
te doen tekenen : en, wanneer
eens zijn oogmerk niet hadde kunnen bereiken, ditzelfde ‘s anderen
daags (in absentie van eenen daar tegensprekenden schepen) hervat,
en zo tali quali modo, de ondertekeninge van Kornelis Verlee,
Hendrik Teuniszen en Willem Kornelisen van der Lingen, bekomen : Dat ook een deel menschen, ledematen en geen ledematen gequalificeerden
en ongequalificeerden
etc. van de
kribben en elders hadde doen halen en laten tekenen. Dat daer
op naar den Hage vertrokken was en daar [immers zo wij oordeelen] subreptitie en abreptitie een appointement in faveur van
denzelven hadde weten te bekomen Nadat ook dezen morgen
den gemelden Gramser
aan den lessenaar, zonder kennisse van
den Kerkenraad gestelt, en aldus in zijnen dienst geinstalleert

KERKGESCHIEDENIS.

hadde, verscheen
de Vader van denzelven Grn~rzst~ in onze vergaderinge, presen terende een copie van gemelden appoin temente
‘t welk de Kerkeraad
overmits de zaak niet in zijn geheel meer
was (dew>
men hem reets in zynen dienst geinstallcert
hadde
zonder eenige attestatie van z>.n litmaatschap
en gedrag te hebben
vertoond,
en zonder examen van de classis) en haar het origineel
(gelyk wel betaamde aan een geheel collegie) niet liet zien, maar
alleen een copie, die ze zelf omdat ze door hare geslage part)ren
den schout Maurik en Hendrik
Teuniszen, die alvorens tegen hen
ge tekent hadden, niet voor authent)-k
kon aanzien, hem ongelezen
heeft weder gegeven en besloot vorders dit ongel)-k haar tegen
alle reden, tegen alle recht, tegen belofte op zo onbetamelyken
wyze aangedaan
te dulden;
tot haar gelegentheit
zal geboren
worden,
om hetzelve ten t)-de en plaatze daar het behoort in
alle zijne omstandigheden
te vertonen.
Doelen,
Adriaen
Vinck,
(merk
van Jàn ‘Otten
(Get.) J. v.
’ Verkerk,
zjrnde een kruis),
Dirk
van der Lee, Cornelis van der
Lingen, J. van KJ-nberck.
Kerkenraads-vergaderinge

~6 Octob.

17 10.

Stondt op q-n verzoek binnen D&TK u’e lio&e, secretaris van
Beusichem
en Zoelmont tegclJ-k met Evert XW ‘t Vourt, schoolm’.
te Zoelmont en gaf over een appoinctement van die Van den
Raden en RekC. van Zyne Ko. Majt. van Groot Brittanje glo. memwaarbij op zJ-n verzoek hem wordt geaccordeert tot z)vnen substituut schoolm’., voorzanger en koster in deze gemeente, denzelven Evc~rt WZU’~ Voovt aan te stellen waarbq- voegde, te hopen,
dat deze persoon in die qualiteit den kerkenraadt aangenaam
zou wezen. De kerkenraadt hetzelve in z)-n origineel hebbende
overlezen, hadde wel niet tegen den voorn. persoon als van de
E. Classes van Buren geexamineert en goetgekeurt en dus volkomen gequalificeert zynde maar voerde denzelven De Ronde
tegemoet, dat oordeelde, dat hy een verkeerde weg hadde ingeslagen, door eerst naar den Raadt te gaan, dewyl hy uit kragt
van het appoinctement van den 3 Xovemb. 1703 op het request
de gemeente, waarby hem geinjungeert werdt, ons een brkzuna~?z
eiL aafzgmaam
$e~zooh~ alvorens voor te stellen, op approbatie
van die van den Rade, verpligt was geweest voor af den kerkenraadt te kennen:
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Raakte voorts met hem in gesprek over zyne voorgaande
mishandelinge
van den Kerkenraadt,
in het aanstellen van den vertrokken
~eremias Gvamser, waarvan in de acten van den 7”” en
8en Octob. en 4 Nov. 1708
waarop hetzelve zo veel mogelyk was
verschoonende,
de schuldt
daarvan leggende op den Drossaart
Louis van Steelandt en voor de rest zyn leetwesen over de daar
door ontstane verwijderingen
toonde, en beloofde in diergelyke
gevallen met den kerkenraadt
communicatief
te zullen gaan in
het toekomende,
als te voren ; waarop
de kerken raadt voor zo
verre, vrede’s halven genoegen heeft genomen en zig Evert van’t
waarop de vergadeVoort
tot haren schoolmr. laten welgevallen,
ringe in eendragt is gescheiden.
(get.) J. v. Doelen, V. D. M., Corn. van Everdingen, Jan Sam,
Willem
van den Bergh, Dirck
Knobbout,
Jacob Aertsen
van
Buesichem,
Geurt van den Hoedt.
.
Kerkenraad-verg.

van

I 2.

17.7.17

Benoeminge
tot subst. schoolmeester,
voorzanger
plaats van Evevt vaTL’t Voort + 4.6.17 I 2) HrndrzX
te Lexmond,
ondermi. te Ameide, die + 6 Dec.
Medegedeeld

en koster (in
van ZyZ, geb.
1732).

door M. G. W.
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167.

Egmondana.
De heer mi. J. M. Gulcher te Apeldoorn
zendt mij een schrijven
naar aanleiding van mijn artikel over Egmond
aan den Hoef,
waarin
het een en ander voorkomt,
‘t welk ik als aanvulling
en zoo noodig verbetering
van dat artikel wenschelijk
acht hier
medegedeeld te worden.
Mevrouw
de wed. J. 1’. Th. Tinne-Gregory,
wegens hare verkoopen van fundeeringen
van vroegere merkwaardige
gebouwen
en hare ongenegenheid
om te blijven voorzien in het onderhoud
van den uurwerk-toren
te Egmond aan den Hoef voor schraapzuchtig gehouden, was daartoe genoopt door geldelijke bezwaren l),
‘) Zoo moest
zij hare hofstede
,,M~ooiveiJ
de herste!ling
der
door
den l’instelstorm
bekostigen.

te gelde
aan de

maken,
gebouwen

omdat
zij niet
toegebrachte

in staat
schade,

was
te
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dewijl
zij haar staat had op te houden
en in hare inkomsten
zeer besnoeid
was door de afschaffing
van een deel der heerlijke
rechten,
met
name
van
recognutie
der
visch,
zonder
de
eenige
schadeloosstelling,
en het onbillijk
zou zijn geLveest aan
de bij den verkoop
der heerlijkheid
in 1722 door de Staten van
Holland
aan de koopers
opgelegde
verplichtingen
te blijven
voldoen,
terwijl
de daartegenover
verzekerde
voordeelen
totaal vervallen waren,
In haar tijd trokken
ontgravingen
van overblijfsels
van oude gebouwen
niet zoo de aandacht
en belangstelling
als
zij zulks
terecht
in onze dagen
doen, en vermoedelijk
heeft het
haar toenmaals
ook aan goeden
raad ontbroken,
Want dat zij
daarvoor
niet ongevoelig
was, toonde
zij door den bekenden
Yieterssteen
van den voorgevel
der abdijkerk
aan het Kon. Nederl.
Instituut
te schenken
toen men haar op de belangrijkheid
daarvan
had opmerkzaam
gemaakt.
De processen,
door mevrouw
Tinne
gevoerd,
betreffen
niet de
erfpachten,
die geregeld
betaald
werden,
maar tienden.
Bij kort
na haar
overlijden
gevallen
uitspraak
van den Hoogen
Raad
werden
hare
tegenstanders
in het ongelijk
gesteld.
Hare
erfgenamen
hebben vervolgens
de steeds minder wordende
opbrengsten
geheel prijsgegeven.
Hare
dochter
was gehuwd
met mr. Carel
Frederik
Gulcher,
toen rechter
in de rechtbank
te Amsterdam,
waar zijne familie
zich in de I 8de eeuw gevestigd
had, en aldaar overleden
in Januari
zoon heeft zich te Hilversum
gevestigd
en is
1871, zijn jongste
daar eenige
jaren
burgemeester
geweest.
Overigens
hebben
er
tusschen die plaats en de familie Gulcher
geen betrekkingen
bestaan.
De verkoop
van een paar perceelen
grondbezit
te Egmond
in
Ig 17 werd
ten onrechte
door het ~I~PZIWS vnw dc?z DLZ~ en bij
overneming
door
andere
bladen
een afbrokkeling
der oude
Van heerlijkheid
kon hier eigenlijk
geen
heerlijkheid
genoemd.
daaraan
verbonden
voordeelen
spraak
meer zijn, nu alle vroeger
De titel kan gevoerd
worden,
onverschillig
of de
zijn vervallen.
eigenaar
daarvan
al of niet grondbezit
heeft, waarover
hij beschikt
evenals ieder ander grondeigenaar.
Als laatste overblijfsel
der voormelde
rechten hebben de gebroeders
aan de Nederl.
Herv.
G. dat van agreatie
van het predikants
C. W. B.
gemeente
afgestaan.

,

,
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ZEIST.
Aanteekeningen

door A. J.

SERVAAS

VAN

KOOIJEN.

Extract
uyt den blaffaerd
van het huyageld van den jare
1599 van den Overquartiere
s Lands v Utrecht.
Seyst.
Aert Willemsz. Schout
Dirck Roeloffsen
Claes Goyertsz.
Thonis Adriaensz.
Gosen Henric ks.
Jan Wouterszn.
Jan Thonisz.
Claes Evertsz.
Rut Gysberts
Anna Adriaens
Gysbert Aelbertsz
Adriaen den Roye
Peter Gerritz
Thonis Lamberts
Bastiaen Adriaens
Jacob Jansz v Dyck
Joost Thysz
Jan L ourens
Corns Lamberts
Vilder
’ Corn. Thomasa
Aert Thomasz
Gerd (Z) Claesen
Gerrit Gerrits
De weduwe v Jacob Everts
3
De
B
v Jan
Jan Thomas Slachter
Jan Jacobz Timmerman
Thomas Gysbertz
Bart Wouter
JanThÒmas aen den Brinck
Jan Cornelis
Jacob Jansz weerd in ‘t
Pannenhuys

\

VL
2

Wouter

10

4
1
1

10

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
IO
10
1
I
1

10

Adriaensz
op t
goed de Inselaer (?)
Evert Thymanssen
Adriaen Wouters Molenaer
Meyns Peters
Goyert Jansz.
Tszot/& te BZicBcn b2wg?z,
sonder bouwhuys
Thonis Heymans
Corn Gysbert
Gysbert Jansz
Gysken Theunis Arndr.
Arris Dirc ksz
Adriaen Adriaensz
Jan Corn. Preeck
Willem Dircksz Coppelman
Jan de Graeff
Willem Damen
Peter Gerridsz
Thonis Jan Herberts
Henrick
Jan Thonis
Corn Philips Smith
Neeltgen, Jan Albertsd’.
weduwe
Thonis Thonisz
Adriaen Thonisz Tapper
De Pastoryehuyssìnge
Huybert
Adriaensz
Jan Thonisz
Corn Thomas Tapper
Jan ende Jacob Hermansz,
Gebroeders
Jacob Janssz

I
10

5
1

10

10

7
1

i0

10
10

I
3
10

3
6

10

1’

10

4’
8
8
8
1

I

3
2

IO
10
10

2

10

2

IO

2

10

10
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Dirck

Adriaen Gysberts
Gysbert Everts
Henrick
Hermansz
Corns Arisszen
Jan Lamberts
Saer Aerts
Volgt: Hees O&Y
Quohier

Corn
weduwe
Vuyst

Zqvt

Corn Corns
2
2
IO Rutger Claesz
10
Eelgis Joosten
T Hups te Carsbcrgen
ver10
vallen, met t bouwhuys
10
dien annex
ó
3 10
Jacob Gerridz onder
Cars3 IO
bergen 3
2
10
Driebergen
(niet door mij overgenomen).

heerdsteden
backovens
en anderzints
wegen ord. Heeren St. v. Utr. 8 Nov.

10
X0
10

Ger. v. Stoet1693.

Cornelis Henricksz.
van Velpen bruycker,
Eygenaer ‘t Convent
van het Vrouwen
Clooster t’ Utrecht.
Jan Aertsz. daghuyrder ; eigenaar Joh. Damhoff Schout v. Zeist.
Bart Joosten van Hoevelaken
eygen. Erffgen. v. Joan Oly van
Velsen.
De erfgen. van de gemelde Heer Oly van Velzen eyg.
en bruyckers
\‘an ‘t Huys Ry?zzq~cR 8 haardst. door de Heer van
Autevalle zelf opgegeven.
Jan Rutgers v. Lokhorst
eig. Anthoni Godin Heere van Kockengen.
Corn. Thonisgen
Daghuerder.
De weduwe van Roeland van der Does, [of alleen Does].
Jan Gerritsz. Hertogh,
huis op den grond v.t. Vr. klooster.
Heer en Mr. Daniel v. Berck, Raad in de Vr. sch. en oud Sch.
d. St. Utr. op WzQe?z~orst,
.
Corn. Gerritsz. v. Eek.
Goverd Thonisz. v. Rhijn.
van Galekop
bruiker
v. ‘t Bouwh.
by de
Herman
Goyerds.
Ridderhoffstede
Blickenburch
eigen. Z. Exc. de Heer v. Odyk.
Beter Zeegburch
adm. sch.
Jan Rutten van Lockhorst.
Schep. v. Stoetwegen.
Jan Gerritsz. Hertoch.
Corn. Hendr. v. Velpen.
19/12, 1693.
l

Familiegeld

Zeist
Uyts.
hooge
Staten
S Nov.

1698-1724,
en Taux in de gerechte ende
Heerlyckheyd
Zeyst ; aanschr.
‘s Lands. v. Utr.
I Apr.
en
1698.
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De quote volgens ged. aenschr. 350 alzoo 2 X 700.
Den Schout voor de Sett. 2 oudsch.
4-4Secr.
a vaceren, schr. en dubbeleren
sSchepenen voor haer daghg. voor 4
x22- 8
Gerechtsb.
voor ‘t ,,laden” van Schepenen
Jan Aertsz.
gewoond
hebbende op de Coppel restant v.’ 1695.
Jan Roeloffsz. overleden op den Dolder rest 1696.
Jacob Egbetsz. ook op den Dolder insolvenrt
1696 en x697.
Claude Belthong, kleermaker
16g4-‘97.
Voor 2 app. op dees’ ppale (principale).
T. Cleyn Zegel.
.
Waertegens

syn geset ofte getauxeert.

Arien Cornelisz. van Hoeven
Claes Peters Veldhuysen
Jan Cornelisz. de Wael
Arien Hansz. Decker
De Wed. van Henric Hansz.
Jan Gisbertsz. van Bor
Peter Willemsz.
de Cruyff
Corn. Gisbertsz.
Versteech
op de Coppel
Jan Janszn bij den selven inwoonende
Jan Abrahamsz.
v. Kouwenhoven
Frans Brom
Herman Cornzn. v. Dalennoordt
Cornelis Hillebrandstz.
van Blanckesteyn
Willem Jansz. van Rynsoever
Gisbert Cornelis van Schulpen (Vulpen ?)
Claes Woutersz (?) van Vulpen
Jan Gerritz. Overeem, Schepen
Gerrit Jacobsz. van den Brink
De Schout van Zyst; J. Domhoff
Den Secretaris
De Heer Severin F. (i)
Aryen Jansz. Heetveldt
Jan Corn. van Soest den ouden,
Henric Adriaenzs. van Ruemst, Schepen
Jan Aertsz, Schipper van Z’yst
Theunis Willemsz.
de Cruyff
1918

f 2912-

29niet ingevuld.
5
4
27
20 -10
2

27
4
43
28

42
13
13
27
4
14
6
19
4
23
29
IS

4
9
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Peter . . . . . . (?)
Jan van Oosten
Simon Smits, Scepemaker
Jan Ryksz. van Soest
Frans Jansz. Smit
Jan Willemsz.
de Cruyff
Cornelis Ryken
Gisbert Geurten van Oort
Anthoni Ryken
Theunis Thomaszn
De Wed. van Jorriaaen van Camphooven
Cornelis Ju ta Herbergier
Adriaen Heykop
Boode
Daniel d’ Keyser commis
Henrik Jacobsz. Kok
Jacob Stevensz.
Theunis Jansz van de Breedesteeg
Cornelis Thomas van der Velde
Cornelis Jansz Bieshaar
Claes Willemszen
van Doorn Moolenaar
Jan van Gunst, timmerman
Teis Ryken
Jan Corn. van Oostveen
Jan Arisz.
Gisbert Aertsz.
Gerrit Pietersz. v. Deventer
Christiaen
van Schreevinck
De weduwe van Dirck Matthyssen
Prins
Goosen Henricksz.
van Scherpenzeel
Cornelis Jansz., schipper
D’ Weduwe van Jacob Canne
Frans Gerritsz. v. Rumelaer
Abr. Corn. de Wael
Arien Verdonck,
metzelaer
Gerrit Geurden va,n Bort, timmerman
Albertus
Geurten van Oort
Juffr. Blankendael
Willem Heerma van Casteleyn
Brand Gerritsz. van Busbrouk
raemaker

6
18
4
4
4
4-10
4
4
4

5 <
17-10
12
4

8
1

4

8-5
2

4
4
3
4
3
2

3
4
18
2
15 -10

4

niet ingevuld.
2

4
4
4-10
2

4
6
6-10

I
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niet ingevuld.
Elandt Belthong, Kleermaeker
2
Jacob van Dyk, kleermaker
Casparus Torst, chirurgyn
5
18
Stoffel Aertsz. v. Veenendael
19-10
Cornelis Timmer
4-10
Dirk Goorrits van Schayk
28Schepen
J
10-10
Jzz Jans,
2Dirck Aertz Lump (?)
niet ingevuld.
Steven Gerritsz.
>
a
Jacob Egbertsz.
Gedaen tot Zyst in de Gerechts-camer presentibus
de Heer Drost, Schout ende Schepenen der
hooge Heerlykheyd Zeyst 24 Jan. 1699,
Breyer, Drost ?
J. Domhoff, Schout.
Hendrik Adriaensz.
merk van
Jan Gerritz. Oeveren, Schep.
van Rusink, Sch.
merk van
Jan Goosens’, Schep.
Peter Willemsz de Cruyff, Sch.
van Schayck.
Ik Secra. present synde
Draakenborch.
Naemen en Nommers van de Cirafsteede in de kerk van
Zeyst, volgens de Leyste van aanteekeningen der
Kerkmeesteren indertijd gedaen.
No.

I

2
3
4
5
6
7-8
9
IO
I I

. , . . . . . 23 September 1749 gecogt door de Erffgen van
Juffr. de Wed. Elsnerus.
Willem Vreedenengh.
Francois Pelt.
DOSArnoldus Metelercamp.
Mevrouw Jonkheer.
Willem Lamberse.
De Heer Lodewyck Adriaan Grave van Nassau Vrijheer
van Zeyst etc.
. . . . . . Den 24 Aug. 1742 gecogt door den Secretaris
Jan van Dam.
De Heer Pieter Magenius.
Pieter en Gerrit Enkelaer.
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12 Dos Johan Marus.
13 Hendrick
de Waal.
I4- 15 Den Drost Domhoff.
16 Anthony
van Maurik.
17-20
De Kerk.
2 1 1734
den 27 April Tonis van den Staarz. (?)
22 De Kerk.
23 Sioerd Vinck, dan by de kerk weer overgenomen.
24 I 3 Febr. 17 50 gecogt door den Drossaert Hendrk Houtkamp.
25
De Kerk.
26 Frans Jansen Smit eygenr den 4 Juny 1734.
27-30
De Kerk.
31 De Erffgen.
van Mattys Verdonk
gecogt 12 Jan, 1749.
32 Mattys Verdonk.
33-36
De Kerk.
37 Hendrik
Hyper Eygenaer geworden
1734.
38-42
De Kerk.
43-44
Maurits Overvest.
45-52
De Kerk.
53 Cornelis Gravelaer.
54 Den 27 Juny gecogt door Huybert
Vermeulen.
55-56
De Kerk.
57 Harmen Wouters
van Appels.
58-59
De Kerk.
60 Frans van Hoeflack.
(?)
61 Aart van Sweseryn. (?)
62 Gerritie Joorsen van Zoest, wed. van Dirk van Broekhuysen.
63 De Kerk.
Op t Choor naest de preekstoel
onder de twee zarken bezyden
malcander
de vrouw van Kersbergen.
Op t Choor de grafkelder
aldaer gemaekt van den 5 tot den
IOC~ Maart
174.2
is gecogt met kerkegeregtigheid
door den Hoog
Heer Willem
Adriaan
Grave van Nassau, Vrijheer
Edgebooren
van Zeyst, Driebergen,
Bergen, Cortgeene etc. etc. etc. omme de
Zomma van vyftigh gulden, ende gansche vloer aldaer egael verhoogt Een geele klinker.

Geregistreerd
J. v. Dam

door den SecP
I

Mei

1757.
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Huysgeld

Zeyst

com suis,
Extract.

De quote vant huysgeld
voor Zeyst Cum suis en Driebergen,
bedraegt wegens de oude ofte voorgaende
uytsettinge
f 528-13-8
de somme van
Waerinne
Die van Driebergen
voor haer portie
f 1764-8
ofte contingent
hebben te lasten
Stoetwegez

.

Cornelis Henrickszn van Velpen bruycker eygenaers
fs-de Ed. Heren van de Ridderschappe
Nota: war door de vyand, de Fransen, geruineert en
is nu weder wat opgebout
f3-Jan Aertszn
Bart Joosten van Hoevelaken Bruycker en eygenaer
f7-de Heer D. Autvalde
Het vervallen huys voor desen toebehoort hebbende
den Heer van Moersberge~ en voor desen bewoont bij
Memorie.
Teunis Meliszn zal’ werdende hier gebracht voor
(Ter zijde staat)
is in den jare 1672 onder de voet geraekt ende
synde tot noch toe niet weder opgebouwt.
Jan Rutgerszn van Lokhorst Bruycker eygr de Heer
f 10 Jacob Martens cum suis
Nota : 8 van ‘t bouhuys en 2 van het vervallen hups.
De voorn. Lokhorst nomine uxoris eygenaer en
f 1 10
bruycker Cornelis Thonissen
Het huys Rynwy,6 eygenaer de voorgemelde Heer
f 11D. Autevalle
De weduwe van Roeland Goes bruycker van t bouhuys
f 8-by Rynwyk
f 15 - Jan Gerritszn Hertoch
f 8 - De Heer Daniel van Berk eygr van iVuZperhorst
f 210Goverd Tonissz. van Ryn
Het geraseerde Riddermatig huys Blickenbuvgh
f 3 9-Het bouhuys op B1ickenburg
bruyker Herman Goyerdsz.
f 5-van Galekop Eygen’ de Heer van Odyk
r*
Accordeert dit extract 18 Febr. x7 18.

.
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Bewaking
van Zeist.
Op een extra-ordinaris
rechtdag,
6 Dec. 1759, waar present
waren de Schouten van Zeist, Stoetwegen,
Cattenbroeck
en den
Breuyl
mitsgaders
de respectieve
schepenen,
werd voorgelezen
een missive van Ed Mog Gedep. Staten v. Utr. dato 20 NOP
17 59 en besloten betreffende
>t Nagtwaeken a vasttestellen :
BEerstelyk
de Huyzen
op den Dolder geleegen, bestaande in
Acht huyzen door Cornelis
van Zeyl, schepen, wonende aldaer
voorgedragen,
omdat die zoo weynig zyn en ver uyt den anderen
geleegen staan, dat ieder het zyne zoude van binnen en buyten
bewaeken
die hetzelve aennamen versogt aen een ieder te recommandeeren en bekend maeken.
>Omtrend
de Huyzen
aen den Bergh op of aen de Amersfoordsche
wegh geleegen is een ieder aengesegt om te waeken
als vore om dezelve reeden daerby gemelt.
BItem op t Zeyster Oever, en Vinkebuurt
als voren.
>Item Cattenbroeck
bestaende in vier Huyzen meede alsvoren.
2Item Stoetweegen
en den Breuyl zyn twaelff Huysgezinnen
waervan
ieder nagt twee personen
sallen waeken
ende geheele
buurt in de Ronde gaen.
Alsse op Zondagh
den g December
1759 des avonds van 10
tot smorgens
ten 4 uur Jan Dorresteyn
en Tuynman
van Wulpherhorst
Maandagh den IO December
1759 Frederik
de Ryk en
Cornelis Davelaer Dingsdagh
den I I dito de Heerzn van Ryswyk
en Carolus
van Dyk Woensdagh
den 12 dito Elbert Scherrenberg en Flip van Dyck. Donderdagh
den I 3 dito Jan Lockhorst
en Jan van Dalen, Vrydagh
den 14 dito Wouter
van Dyk en
Hermanus
Staay (?)
Die de wagt gehad heeft moet de klap aen Syn ‘opvolger
overbrengen
of by gebreeken
moet die, zelve de volgende nagt
wederom
waeken
als volgens reglement
en rond geweest zynde
weederom
van boven af aen.
Dorp van Zeyst.
g December
1759.
Jasper van Maurik
en Barend van Zonderen
en Hendrik
de
Waal en Frans Overeem;
*
IO Dec. 1759.
Vroedschap
Verbeek
en Willem
Hulsboom,
Willem van Ryn
en Arris van Ee.

/
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Dec. 1759.
Wouter
Lockhorst
en Jacob Berncamp,
Gerrit van de Molenstraat en Hendr. Koelmàn.
, 12 Dec.
1759.
Hendrik
Koelman
in t Dorp en Aart Scherpenzeel, Lubbert
Eschoten en Wessel Busbroek.
13 Dec. 1759.
Jan van Nimwegen
en Kuykoven,
Jan van Zoest en Gerrit van
de Velden.
14 Dec. 1759.
Abraham
Enkelaer
en Arien Verdonk,
Jan van Groenewoude
en Willem Pronk.
15 Dec.
1759.
Gerrit Enklaer en Jan Wolfswinkel,
Hendrik Veenman en Arend
van Brummen.
16 Dec.
Jan Enkelaer en Juffr (?) Beuning voor de Thuyn Nicolaas Coenradie en Frits Klomp.
17 Dec.
Frans Hoeflaak en Hendrik
Pyper, Paulus Vetter en Jan Gyssen
de Rooy.
’
18 Dec.
Samuel Salomons en Gerrit van der Velde koetsier.
Den Schout
Graafman en G. van Smorenburg.
Ig Dec.
Wessel Verdonk
en Jácob Hoeflaak,
Hannes de Haas. en Maas
van Kreel.
20 Dec.
h
Gerrit Hoeflaak
en Hendr.
Knopperts,
Willem Lamberse
en
Pieter Enkelaer.
Vryd. 21.
Anthony
Verdonk
en Gysb. van Doorn,
Huybert
Vermeulen
en Anthony
v. Aalst.
11

22.

De Heeren van Laer en van Kalkeren,
Gosen van der ‘Heyden
en Otto van Beek.
Zond, 23 Dec. 1759.
Rheuring en de Heer Jan Verbeek,
Demoed en Jan Smith.

244.
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Dirk Steenvelt en Jan Beerendse.
Secrs van Dam en Menno
Abels.
Kersm. 25.
Vrouw (?) Better en Nicolaas Hoogstraten,
Van Nieuwenhu)-sen
en Jaspar Hoeflaak.
26.
Andries
v. d. Bergh en Jan van t Hek, Domenus
Elsnerus
Bastiaen van Maurik en Harmanus
Leeuwenkamp.
Present waren
Schout Graafsman
>
Oudenallen
3
v. Dam
I
Gerrit v. Hoeflaak
Bastiaan v. Maurik
Schepenen (
Gosen van der Heyden
Corn
v Zeyll
\
Jan Dorrestyn
Corn v. Dyk
Frederik
de Ryk
Elbert van Ryn
Hendr. v. Smorenburg
Leges

en Verteering.

Over het verteeren
van de leges van Schouten en Schepenen
Zij werden eerst in het
van Zeist, Stoetwegen
en Cattenbroeck.
Rechthuis
verteerd, maar 21 Octr 1723
werd besloten om en om
te doen plaats hebben in de twee herbergen
in het dorp; bij
den Gerechtsbode
Jacob Liebos van Lievenberg
Co, in de Herberg
>Over welke verteering alvorens
de Witte Swaan by Pieter Wolf.
soo voor spijs als dranck geaccormet de respective
hospussen,
deert
sal moeten worden,<
zijnde ook geresolveerd
Bdat den
Secretaris
[D. Le Clercq] ende den Geregtsbode,
op het hoopjen
toe in dat accoord
begrepen
sullen wesen, sonder hunne leges
daarvoor te moeten missen.<
7 Aug.
Verlichting
I

~1s door

1754.

van Zeist.

de Heer Jan Graafman

Schout

voorgedragen

ofer met
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een fonds tot onderhout
van de Lanlaarne,
staande langens de
Zeysterstraat
en om de Kerkweg
van Zeyst, dewelke doer den
Heer van Zeyst aan dezen Geregte zyn geoffereerd,
mits dat de
ingezetenen
van dezen dorpe daertoe jaarlyx
contribueeren
de
nodige penningen tot onderhoud
van deselve Lantaarne,
zoo van
Reparatie, Oly, Catoen, Opsteken
etc.
Tot
Drankverkoopers

BLantaarngelda

besloten.

1754.

Zeist:
Vrouw
Braams,
Huybert
Vermeulen,
Nicolaas Koenradie,
Hendrik
Koeleman.
Driebergen : Hendrik
van Reuswoude,
Jan
Jansen Maas.

Arien
van

Verdonk,

Selm,

Frans

Rechtdagen.
Op een extra

ordinares

Rechtdag

gehouden

te Zeist

Januari
om vier
open rechtdagen te houden zooals behoorde te geschieden volgens
de ordonnantie van den Ed. Mog. Heeren Staten ‘s Lands van
Utrecht en wel op den I en Dinsdag der maanden Febr., Mei,
Aug. en Nov.
15

175 5 werd besloten naar het advies ven den Drossaard

Straatreiniging

van Zeist.

I<

6 Nov. 1764. Verordening op de straatwegen des Zat. na den
middag ten 4 ure. 12 St. boete.
g April 1772.
Boschgezag. (Nota

daarover),

9r

.

(Alles ontleend aan ‘t Oud-Arch.
Voorstel tot
Klooster.

hervorming

van

het

der Gem. Zeist.)
St.

Hieronymusdal-

De broeders van dit klooster behoorden oorspronkelijk tot de
3de orde van St. Franciscus; na 1456 namen zij den regel van
S. Augustinus aan en worden na dien tijd als reguliere kanunnieken vermeld. Het klooster, dat onder het toezicht van den
prior van Windesheim stond, lag buiten de Oude Rijnsburgerpoort
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onder
Oegstgeest
(thans Beestenmarkt).
De broeders
hielden
zich
voornamelijk
met het afschrijven
en verluchten
van handschriften
bezig (cf. Dr. H. E. van Gelcler. Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. rgog).
De uitvinding
van de boekdrukkunst
was dan ook van nadeeligen
De tucht
schijnt
ominvloed
op de inkomsten
der broeders.
streeks
I 520
nog al verslapt
te zijn; zoo leest men, dat zij uad
extranea
negocia
et forsan iliicita
se convertentes,
paulatim
religionem abiiciunt.
c
J, K.

De eerste boekdrukkers te ‘s Hertogenbosch
de 15de en 16de eeuw, 1)

in

Reeds
voor den aanvang
der 16de eeuw heeft men te ‘s-Bosch
boeken
gedrukt,
waarvan
o.a. de volgende
bekend
zijn:
Dat
boek van Tondalus
vìsìocn cu hor dat syrz sìeZe uyt syu
Zìchaam phenome~z
was.
Gej~ent
tot ‘s HeYtoge?zbosch
rq84 ìtz 4”.
(of: Dictionnaire
bibliographique
choisie du quinzième
siecle par M.
de la Serna Santander
V. partie
Bruxelles
1805. Bie seul imprimeur
de Bois le Dut dans le I 5” siecle, dont on fait mention
auquel
on attribue
Pro~)erbìu
est Gerard
Lecmpt
de Noviomago,
seriosa
Zatize et L?eZg-icc Buscoducae
1487 in 40); (cf. de lijst van
. boeken
in de Nederlanden
gedrukt
gedurende
de Jge eeuw, door
J. de Visser Amstd.
1767 blz. 19).
Vìgìntì jrarce~ta
eZega;ztiarunz
GranzmaticaZìum
Buscoducìs
r487
in 4”. (aldaar
bid. 24).
De Konstc
om tc Zeeyeu sfreekerz en swìghn
adst tgt is. HerDit laatste
boekje
is een herdruk
van
togenbosch
anno
1492.
het v&-afgaande,
met eenige varianten.
In den catalogus
der boeken van M. P. A. Bolongaro
Crevenna
Amstd.
1789 80. Tom.
1. blz. 881 No. 826 komt
nog voor:
LibelZus de Doctrìna
ReZz&‘osorum
Buscodzccìs in 40.
De eerste bekende
drukker
te ‘s Hertogenbosch
was Laurens
Hayen,
die in de Kerkstraat
tegenover
de school woonde,
2denkelijk in het huis daar later de Scheffers woonden
en daer het missael
uithangt,
(W. C. Ackerdijck)
wijl
in het huis daar tegenover
in de gevel placht te staan, door mij gelezen en afgeschreven
: Urbis
1) De volgende
bijzonderheden
in de Bibl.
der Mij. van L,etterkunde

zijn ontleed
te Leiden.’

aan

H. S. No.

743

van

W.

C.

AckerdyEk
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honor,
patriae columen, fons religionis. Haec pastorale. aere
parata schola est. - 1566.
De navolgende boeken zijn bij hem gedrukt:
luvenci
Hìs+anì
presbyter
poema Buscoducìs
apud
Laureiztìurn
Hayum
r51r
in 4”.
Een devoet ende suyverlyck
boexken gheheyteti
ìn den Laten:
De
Spìrìtualìbus
ascensionìbus,
in 12O.
Zonder plaats, jaar, maar met

dezelfde letter gedrukt en in één bandje gebonden met het volgende:
Een devoet ende suyverlyck boexken en is ghenoemt den boem,
des Zevens gheprent
t’ s Hartogenbosch
by Laurens
Hayen tegen die
Schoolover in 12~.
Zonder jaartal.
Dat wondedycke
Zeven des gesellen des heyZìge?t vaders Sìnte Francìscus gepve&
te ‘s Hertogenbosch
bij Laures
liaJ!en
in die Kerkstraet teghen die schele over I 5 14 in 12”.
Isocratìs
oratìo de regno e graeco ìfz Latinum
traducta
ìnteyfrete
Jacobo Marino
Buscoducis apud Laurentìum
Hayum
I 5 16 in 40.

,

(Bibl. Grassier N. 3245.)
g. Horatìi
FZaccì sermonum libri duo in sylvaducali ex adverso
ludi literarii per Laurentìum
Hayenum
anno I 52 1, mensis Sept.
die 14. Klein 4”. l)
Na Hayen schijnt in hetzelfde huis de drukkerij voortgezet te
zijn door Gerard
van den Hatart,
wat uit de volgende
boeken blijkt.
Dat pay&@
dey Zìef tiebbelzae sìeZe?z,gheprent te ‘s Bosch by
Gerart
van den Hàtart
wonende in die Kerkstraet tegen S. Janskerk over anno 1535
Nov. in 12”.
Een
Baerle

schoemw

spiegel

vatz ecnen

deu&dZycke?z
Zeven door Jan van
toe ‘s Hartogenbosch by Gerard
vau &n Hatart
wonende
in die Kerkstraat tegenover die schele 1540 Juni in 12”.

Na van den Hatart werd het huis met de geheele drukkerij en
den inboedel door J o h a n n e s S c h o e ff e r overge,nomen. In
1540 verschijnt het laatste werk van de drukkerij van van den
Hatart en in 1541
drukte Schoeffer reeds verscheidene werken
van Macropedius, o.a. 2,

,
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Petriscus
Gcovgìì
Macropedìì
fabuZa
ìucuudìssìma
Buscoducis
apud ~oamesu?u
Schoefi~rum
anno redditae salutis I 541, in 8”.
Lazarus
ïUe&iczls Gcoy&ì Macvo~cdii
apud Silvam Ducis Joannes

Schoeffer excudebat anno

1541

in 8”.

de filìo prodzio
parabola
a
Georgio Macropedio, comice descripta Joannes Schoeffer excudebat
Ao 1541 in 80.
In een boek: Textus evangelicarum lectionum denuo castigatus,
per Georgium Macropedium Sylvaeducis sub intersignio missalis
excudebat Joannes Schoefferus Typographus iuratus et a Caes.
Maj. admissus A0 I 5 55 in 40, waarin dezelfde plaats als door van
den Hatart in 1535 gebruikt, waaruit blijkt dat deze de geheele
drukkerij had. overgenomen.
Over de drukkersfamilie Schoeffer mogen hier enkele bijzonderheden volgen :
Bovermelde Jokames
Schoefer was de zoon van ya?z ScFioej%r,
drukker te Mentz en kleinzoon van Pieter Sc/zoefler van Gerntheim,
die het eerst de gegoten letters uitvond, waarmede men in 1459
te Mentz drukte.
Hij overleed in 1492. Johannes kwam van
Mentz naar den IBosch, huwde met Anza
3an Bottelmam.
Hij
stierf 12 Maart 1565, zijn vrouw overleed I Maart 1587. Hij liet
na een zoon:
yan, die ook te ‘s Bosch Bin de Missaelc drukte en zich
reeds Sc/ze#er in plaats van Schoeffer noemde, zooals blijkt uit
het boekje :
Christelijke gebeden bij Jan Scpheffer in die Kerkstraet int Missael 1575 in kl. 80.
Deze Jan Scheffer werd bij octrooi van den hertog van Yarma
I April
1580 en van den Raad van Brabant 24 Dec. I 587 ‘geoc troyeerd a tot het drukken van alle placaten van wegen Zijne
Majesteit te ‘s Bosch gehouden.a
Meerdere boeken zijn bij hem gedrukt, o.a. in 1580 de pvoscr$tìe
van WìZZem 1. (Op dit boekje komt zijn naam weer als
Jan Schoeffer voor.)
Hij stierf 23 Juni 1614. Zijn vrouw Elisabeth
v. d. Hoek overleefde hem eenige jaren. Hij liet een zoon na:
htonìe,
die eveneens te ‘s Bosch Bint Missaelt zijn drukkerij
Asotus

Utrecht.
gedrukte
taalkundige

Evangclìcus

Dertien
jaren
was
werken
(cf. Paquot.
kennen.

seu

hij

aan
Mém.

Evangelìa

de Fraterschool
Litér.
X11,

te Utrecht
204-

210)

doet

werkzaam.
hem
als

De lijst zijner
dichter
en als
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had. Deze huwde 25 Febr. 1612 met Sop?zia van Someren. Beiden
stierven aan de pest en lieten na een zoon:
yan,
geboren zo Aug. 1617, gehuwd 1637 met Leonora
de
Deze
drukte
ook
te
Roy, en in 1647 met Maria
de GuZih5er.
‘s Bosch Bint Missael.(
The Constellation.
Een mijner vrienden bezit een druksel, hoog 1.28 en breed 0.90
en getiteld : The Constallation, illuminated quadruple sheet. N. Y.
1839. George Roberts. Editor 4 Juli.
Wie weet meer van dit druksel? en bestaat het nog?
J. D. WAGNER.

‘s Gravenhage.
Pieter

van der Wallen.

In >de Navorscher< 1917, bl. 331 deelt Mr. C. Bake een puntdichtje mee van Dirk Smits, waaruit blijkt, hoe Yieter van der
Wallen door B’t staag achteruitgaan, ‘t veel verterenc tot welstand
gekomen was. Op grond van de hier aangehaalde woorden spreekt
de inzender het vermoeden uit, dat Van der Wallen zijn fortuin
te dankenbhad aan >het teren van schepen<.
In meer dan één opzicht lijkt mij deze gissing weinig steekhoudend, reeds daarom, dat het teren van schepen nu juist niet
zoo loonend zal geweest zijn. Daarvoor toch was hoegenaamd
geen beroepskennis, geen werkplaats, geen gereedschap zelfs noodig
dan de simpele kwast. En staat het bovendien nu wel zoo vast,
dat men daarbij moest >achteruitgaau~
?
Ik meen daarom gerechtigd te zijn tot de veronderstelling, dat
Van der Wallen touwslager was en veel averteerdea bij het maken
van teertouw. Deze gissing wordt gesteund door het opschrift
van een vrijwel gelijksoortig puntdicht van Huygens (Korenbloemen,
1e uitgave, ‘s Gravenhage 1658, Sneldicht 87, blz. 845), dat
aldus luidt :
Lzjildrneyer.

BKost yedereen soo spinnen,
BWat een soet voordeel waer ‘t !
>De man doet niet als winnen,
>En hij gaet achterwaertc
Den kaag.

J. SMIT.
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1393. Zcl /IcnrìcK ja,,,u* VU SchiZ~or~rdc doe cond allen luden,
dat ick gehuyrt
hebbe tegens h: g~~sbuech
van
der
pml,
cn~onick
te NneZ~ze~~~ acht hont lants luttel min of meer etc., om 3 pond
payments
s’ jaers etc. in kennisse
om dat dit waer is, ende ick
selve genen
segel
en hebbe,
soo hebbe
ick gebeden
S@o~x
pìctt~rssz.
hij desen brieff voor mij hesegelen
wil etc. 1393 de
Woensdage
na meijen
daghe.
I 386. ZcK Zlirck van dcy It7atc’uhzge bastevt cnd~~Ayeyt ïi2gen
solze doen
cond etc. dat wij een seggen hebben
geseyt etc. tusschen
der S~clae)zcllbrrrc~~
TUUZ Stceu~~uoyd abdìsse ìu Lamdunm
ende dat gemeen
convent
aen de eene sijde ende pìctcr .Sp&-CZ
aen die andere
sijde ~orrcndc
van syns ~YOC~CYS
diycx doet. van
goede
dat den Clooster
gebrak
aen broeder
dzkch .!$iq-eZ voorsz.
daer wij den clooster
toezeyrden
veertich
schell. payements
s’ jaers
’ op thien
hont
lants
luttel
min of meer ten eeuwigen
daghen
leggende
te Watermge
in een woninghe
daer GtJyqt
L~cv nu ter
tijt in woont,
dae; die laen le)-t aen die Westzijde
ende aen de
Oostzijde
leyt die wooninge
daer p~tt’~
BarteZ~ucus in placht te
woonen
etc. gegeven
1386 op onser Vrouwendach
purificatie.
sì?nons~.
WìZZem pìctcrs
en de /rc~zrìc Kef,zjcFz
1371. ?vq hrqj-c
sone, scepc12cnin ‘s~~~axxsloot oirconden
ende kennen
dat voor

ons q uam LVìZZmz Lrnrz2q.x.
ende verlieden
hem dat hij gemangelt
heeft jegens PIWY VYOUZU~~~.SZU~~Z~~Z~UYC~L
ZUIL Steemoord abdìsse va?z
Lausdumn etc. een gemeth
lants om een ander
gemet11 lants
gelegen
in launsmee
Deken
etc. iit~nrìcb
~~u~~c~Lsu”., aen die Noortsijde, aen ‘t oost
lvìzzt~?rz VOOYSS. aen die Suijtsijde
Siilzoils Zandt
uter Soulen
etc. gegeven
137 I op St. ascencionisavondt
opvaert
ons heeren.

1373.

Kcrstìne valt de Watcrìngc

vuyovwe vatz de Maclstede

maken
condt
ende kenlick
allen
luden,
ende geven in gerechter
ende gestadige

dochter wzj;eu. was heeren ?VìZhns

uct~2

dat ick gegeven
hebbe
giften Katelillp?~~bastaert

de JVate~ìqe uzgizs hoeders,

.
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Godt die xZele af hebben moet achte gemeten lants, Die yan
de bindere in huyrwaerde placht te hebben, ende gelegen zijn in
den ambachte van der Wateringe, ende nzy ;tnEjilh. vader h: J*an

daer

vau

der

Waterìnge

daer

Godt

dìe %ìeZe hebben

moet te huweZ@ke

gaf in kennisse der waerheijt soo hebbe ick kehstine
vrouwe
VOOY.M. deeze letteren uthangende, besegelt met mijnen segele,
ende hebben gebeden ende bidde omme die meere sekerheyts
*wille h: ahechts
van & Waterhghe
ridder m@zen tiroeder dat
hij deze letteren met mij bezegelen wille oirconschappe der waerheyt, ende ick aehecht
vapz áey Wateyinghe
rìdrZ. VOOYSX. hebbe
om bede wille ende versuecke nz$zre suster uuygen mijnen zegel
met den haren aen deze letteren gehangen in getuychenisse der
voorsz. saecken, dit was gedaen in ‘t jaer onses heeren als men
schreef 1373
op den 17en dach der maent van Julio.
Ick Simon van ahnade,
doe cond allen luyden, dat ick
* 377.
vercoft heb, dirck
die bastert
van de Wateyinge
al sulck landt
ende erve als ick leggende hebbe in den ambachte van de wateringe, alsoo groot ende alsoo cleyn als die brief begrepen heeft,
die ick dìyck over gegeven heb, alwaer mijn VYOUW~ van der
nzaelstede

J'O~Y.

Kabine

h: WiZZemsd0chter

vau de Wateringe

nzzjnen

/

wyve. mede gaf ende rng vrouwe
voorut besegellt heeft, ende h:
albrecht
/uau de Waterìrtge
haer broeder ende soo heeft mij dìmk
voorseyt dif voornoemde landt vol ende al betaelt, die lesten penn.
met den eersten, ende omdat dit waer is, soo heb ick desen
brief open besegelt in ‘t jaer onses heeren 1377
op St. Jansavondt te midsomer.
* 399. Wg kerttji
cozen voocht, Gerrit,

margrìetm
alqt en& jan
WìZZem en kefzricz a’ìycysz

Dircx
onzen gebastaeudts kìnder

doen kond en ende kenlick allen dengenen
die dezen brief sullen sien of te hooren lesen, dat wij vercoft
hebben, Claes Arents thien hont lants min of meer als &cx dìe
bastaert
van der Wateringe
cofte jegens sìmon van adcmade ende
vrouwe kersteijn van der maelstede, gaf Katrìnen
lz: WiZZems
dochter
van de waterhge
tot havefz huzuelyck welck lant gelegen
is in den ambachte van der Wateringe ende gA$eZ bìndevs op
plachte woenen, ende gelegen ons van desen lande voorsz. wel
betaelt den lesten penn. met den eersten, omdat wij willen, dat
alle dese voorsz poincten vast en wel gehouden worden voor ons
valz

der

Waterhge

\

I
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onze nacomelingen,
cL~es VOOYSZ, ende síjne
wijselven
genen
segel en hebben
soo hebben

nacomelingen
wij gebeden,

3an bar-teheus soez schout zk dev auzbachte van der J;t’ateringe,
dat hij desen brief voor ons bezegelen
wille, ende ick yau voorsz.
om bede wille Kerstyn margriet aZZgt yan diwm, gewit WiZZenz,
ende hewìcxs VOOYSU. hebben
ick desen brief open bezegelt
met
mijnen
segel in
St. Nicolaesdach.
1399.

‘t

jaer

ons

heeren

1399

des

sonnendaghes

na

/CR alphert vafz $oZZaneu, &r$e,

allen
dengenen
dat ick vercoft

doe cond ende kenlick
die desen brief sullen sien of te hooren
leesen,
hebbe
CZaes acrnts twee morgm Zatzts die VZ~

Reatrìs dìrch ~veahe van der TWaterìuge gaf te hm~eZ~c/E,
als 132zjj ze/&$Tdaer ìz bestome?l is van dirck van de Waterìnghe haren vader, ende gecomen
is vaz dm VYOUW vaz de Maelstede ende Sìmon van AZcmade plegen
te wezen, welck lant gelegen is in den ambacht
van der Wateringe
ende g?zyseI Uzjidevs

jofr.

ende

op placht te woonen,
van welcken
lands voorsz. ick
betaelt
den lesten
penn.
met den eersten,
omdat
ende ick wille,
dat alle dese voorsz.
poincten
vast
houden
worden,
voor mij ende mijne nacomelingen
ende
syne
nacomelingen
soo heb ik desen brief
mit mijnen
zegel in ‘t jaer onses heeren
r3gg des
nae St. Niclaesdach.

mij gelye wel
dit waer
is,
ende wel geClaes voorsz.
open bezegelt
sonnendages

soen, Aemt Gerrìts~ ende yaz J?‘acoBs
als Goodthuysmeesters der Kerckc van de IVaterìzge ende CZars
van der Watesì?nons~ ende f*arz j’awsu als heylig geestsmeesters
teringe,
maken te zamen kenlick
allen luden, dat wij om sonderlinge
oirbaer
ende profyt ons Goodshuys
van de Wateringe
voorsz. bij
goetduncken
ende consent ons cureyts der joffr. van de Wateringe
gekt
dircxs, WìZZem CZaesz ende der gemeene
buyren
van der
Wateringe
vercoft
hebben
aernt CZaessz acht schell. hollts payements
s’jaers,
die dat Goodshuijs
ende ende die heyligen
geests
van de Wateringe
te samen hadden
jaerlix
op CZaes aernts lant
gelegen
in den Ambachte
van de Wateringe
ende belegen
heeft
etc: aen die oestzijde
ysbrants OZìesZagerserfgen: etc: ende aernts
Gerritsz.
VOOTSZ. gecoft
heeft etc: omdat
dit waer is, ende wij
hebbe,
soo hebben
wij te samen gebeden
h.
selve geen zegelen
Gysbreckts Meynaerts onsetz cuyeyt cude WìZhn Claessz. VOOYSZ.
1428.

wg

sìmon

gysbYec?zts
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dat sij desen brief voor hem beyden als tughe ende voor ons
allen uthangende
besegel t hebben met hueren segelen 1428 op
St. Margrietendach.
1429. Ick CZaes Aveztsu. doe cond allen luden, dat ick wettelijcken vercoft hebbe, Ar~rom& UZ@C?Z SOCB sesthien hont lants,
gelegen in den ambachte van der Wateringe
ende hebben belegen
etc: aen die Westzijde
S&ZOH gewìts
etc: hier hebben aen en
over geweest alse wijncoops
luden ende getughe etc: j~rz CZaC;ssz
ende pìetcr
Claessz ‘q-ebrnea’LTre?zin kennisse
der waerheyt
ende
want ick CZaes areztssu
voorgen. op desen tijt selve geen segel
en hebben, soo hebbe ick gebeden albert berteZemeus desen brief
over mij te besegelen etc: gegeven 1429 op den 14 dach in Selle.
Wy Aevnt Clacsz, pìctcr CZocsz, Iàn Clnesz, clìas j,nsz,
1430.
have Szuager, jacoó CZucsz, AZqt CZaesz, armts w&~we,
met Ansum
horen
rechten, voocht,
acchtc CZaps dochtcr
Margriet
Claesz
dochter ende Geertruit Claes dochter, ende elck rnet onsen.rechten
voocht maken kenlick
allen luden, dat wij met gesamender
hand
vercoft
hebben,
WiZZcm jamz. vier mergen lants etc: gelegen in
den ambachte
van der Wateringe,
en belegen hebben aen de
oostzijde ZTZìas CZaessz. etc: aen de westzijde philips ClaesTz. etc:
omdat dit waer is, ende wij allen voorsz. selve geene segelen en
hebben, soo hebben wij te samen gebeeden albcrt barteZmeus
ende amt van der kamp dat sy desen brief voor ons bezegelen
willen etc: bezegelt etc: in ‘t jaer onses heeren dq-sent vier hondert
ende (Gode te eere) dartich des manendages
na St. jansdach
baptisten nativitas.
1396. IC,& pìete~ TeZder doe cond allen luden, dat ick overgeve
jan peter Leync Soons soon, dat lant dat ic cofte tegen Laurens
Claessx etc: omdat dit waer is, soo hebbe ick desen brief bezegelt
met mijnen zegel I 396 op den 4e dach van Maerte.
.

1398. Ick j,, pkter jlcy~z~~z SOne doe cond alle luden dat ick +v
over gegeven hebbe etc: CZacs acrdrx
m@~ze Szuager al sulc lant
als ick gecoft hebbe tegen pìeter teZ&Y etc: omdat dit waer is,
ende ick selve geen segelen hebbe soo heb ick gebeeden Claes
c temboek dat hij desen brief voor mij besegelen wil etc: besegelt
etc: 1398 des dynsdachs
na Sinte Catrinendach.
1421.
1918

IC& Di?%& COZ~?ZSZ maeke

kenlick

allen luden,

dat ick
10

1
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vercoft hebbe Arcut Clness,c een pont s’ jaers vrij renten te betalen
alle jaer Kersavont
op dat rechte sesten deel van r4 morgen
lants, daer ick nu ter tijt op woon gelegen in monster ambacht,
ende belegen heeft etc : aen die westzijde jìeter
Cln~ssz etc: aen
want ick
die oostzijde j,tz ~,HZ.S.Z etc: in kennisse der waerheyt,
selve geen segel en hebbe, soo hebbe ick gebeden L~fuu~zj?n pAz%@
dat hij desen brief voor mij besegelen wil etc: besegelt etc: 1421
op den 6 dach in maerte.
dircxx
make cond ende kenlick allen luden
1433. Ick pì&r
dat ick vercoft
hebben Armt
Clncssu 30 schell. sjaers ewelike
renten staende op zes mergen landts luttel min of meer gelegen
in monster
ambacht
etc: hier hebben wij aen en over geweest
als segsluden
ende wijncoopsluden,
Wz&m jamx
ende henrick
dircxs etc: want dit waer is ende ick pieter voorsz zelfs geen
segel en hebbe soo hebbe ick gebeden dirck GJTsberts dat hij
desen brief voor mij besegelen wil etc: bezegelt etc: 14.33 op den
17en dach der maent van meij.

Ick divcR
CoZ$+~ssmaken kenlick allen luden dat ick
1425.
vercoft hebbe AYC& Claessz een pont hollandts pa>*ement sjaers,
ende dat ick hebbe ick hem versekert etc: op sevendalf morgen
slandts, daer ick nu op woone in den Segbroer ende belegen
heeft aen die Oestzijde Jan jansz
etc: aen die westzijde $&er
CZaessx etc: hier hebben wij over en aen geweest W’ìZZem jamz
ende &ett’y CZaessz etc: in kennisse der waerheij t, want dit voorsz
waer is, ende ick selve geen segel en hebbe, SQOhebbe ick gebeden armt van der Kamf dat hij desen brief voor mij besegelen
wil etc: besegelt etc: 1425 op onser Vrouwendach Annunciatio.
Ick Ave&
vn?z Kam),
doe cond allen luden, dat voor
mij quam huge jacobs ende geliede schuldich te wesen tot ewiger
plicht, pieter dircxss. dartich schel1 s’jaers staende op ses mergen
lants luttel min off meer, die gelegen zijn in den ambachte van
monster al daer jlllgjlc jacobsz voorsz nu ter tyt op woont ende
belegen heeft ende aen die Noort ende Oostzijde gt’yqt dir &zjers
erfgen:
met eijgen ende met huyrwaer etc: hier hebben over geweest goede knapen uten ambachte voorsz als ja;y1 jncobsz ende
ja8
heymer som in kennisse soo heb ick A~mt van den Kamp
zmo~sz
desen brief bezegelt etc: 1427 des sovnendaghes nae onser
vrouwendach purificatie.
1427.
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CZapss,z maeke kond en kenlich allen luden

want mijn lieven vrouwe die abdisse van Loesdunen ende dat
gemeen convent van derselver stede mij gegunt ende gegeven
hebben puyrlick om Godes wil een proeven met sulcke wijn ende
pitantie als broederen en Susteren gewoonlijk sijn te hebben
binnen den cloester van Loesdunen, mijn leven lang oock, want
ick nfijn goeden te Cloester ende onder dat clooster meestdeel
gewonnen ende vercregen heb ende oock om meeninge andere
gunst profijt ende eere mij gegeven ende bewijst van mijnre
vrouwe ende convent voorsz. ick gesont van lijve machtich mijnre
sinnen en de reden aansiende en mercken de onsekerheyt mijns
tyts crancheyt ende sterflicheijt mijns lichaams, salicheijt mijnre
sielen ende behoefticheij t des Godsdienstelij ker deuchdelijker
werken, soo heb ick puyrlJ*cke om Goodts wil rechtevoort den
clooster voorsz. ewelzj’ck ten vryen eygen vier en twintichtsalff
pont hollandts payement s’jaers aen lant ende renten gelegen in
Wateringer ambacht ende in Monster ambacht, nae inhout der
brieven die daer off sijn, ende ick aen clooster, voorsz. overgegeven heb, maer des soo selmen jaerlicx na mijnen doot alle
jaer mijn jaergetyde doen de clooster voorsz ende dan sal dat
convent voorsz hebben veertich schell: hollts payements van de
vier en twintichsalfe ponden voorsz. ende daer off sellen sij deijlen
den armen luden alle jaer een achten deel tarwen off tarwenbroots ende wes dan van de Veertich schell: overblijft, dat salt
convent onderlinge hebben voort ick Arent
VOOYSZ
overgaende,
mijnen wille ende gehoorsaemheyd beloven, sel bewaeren ten
dooster
VOOYU
dc stalzwáerders
dienst doende met rade ende met
dade des Cloosters oirbaer alsoo lange als ick vermach, ende als
ick niet langer doen en mach met dade, soo sel ick doen met
rade, voort nae mijnre doot, soo sel dat clooster voorst hebben
ende houden, alle mijne goeden, die ick dan achterlaten sal,
hetzij aen lande of aen renten off aen andere goeden roerende
of onroerende die ick nu heb of naemaeIs crijgen sel, waer dat
sij gelegen zijn ten euwighen vryen eijgen sonder iemants weder
seggen, maer des sal mijn vrouwe ende dat convent voorsz.
mijner erfgen: een warffen nae mijnre doot uytreijken ende geven
dartich goude philips bourgoensche schelden of haer waerde,
ende daermede vernoeghet ende betaelt, sellen mijnre erfgen:
voorz nae mijn doot alst gebuyrt afstaen ende off wezen ende
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niet meer hebben noch vorder talen met genen rechten na eenich
van mijne goeden voorsz, die ick afterlaeten sal, maer algeheel
ten Clooster voorsz vrij eijgen euwelijken
blijven sonder yemants
weder seggen.
Voorts mijn clederen dit tot mijn rugge behooren
sal ick bespreken
ende geven daert mij belieft ende geneucht,
voort soo en sal ick Amzt ~OOYSZ. geen getroudt w)-ff nemen tot
geenre tijt maer op t Clooster
voorsz. ongehylict
blijven ende
wesen mijn leven lang, ende waer dat saeke dat ick hJ-licte oft
w)rf name, daermede
soude ick verbeuren mijn proeven, behoudelijck nochtans
euwelijck
ten Cloester allen mijnen goeden als
voorsz is, sonckr
mij ofte ymants
wederseggen,
waer oeck dat
saec ke, dat ick andersins
my iet ontghinge
oft misdadig,
oft
breuckich
worden
des Godt verlaten
moet, daer en soude ick
mijn proeven noch mijn goet niet mede verbeuren,
maer onderdanichlyck
daer off nemen ende lijden der oorden correctie ende
die volcomelicken
doen nae goet duncken mijnre vrouwen
ende
des convents
voorsz,
want dit waer is ende ick Arrnt
voo~su
selve geen segel en hebbe, ende ick emmers wille, dat al dit
voorsz vast ende gestade, zij ende noch van mij, noch van yemant
gebrocljen
nach wederseijt
noch gehindert,
noch vermindert
en
worden,
soo heb ick gebeden wìzl!eP?z czaessz ?ZU ter t$t scjzout
te Wat&qy
CU& Armt
va?z a?~ Cafzp 7pzjtter t$t schout vapz
Mo~zstcr LWZ~~
van Naeltzw~h
dat sij desen brief voor mij besegelen
willen mit haren segele, ende wij Wìllrm CZacssxende Armt vau
dey Canzp ~IOOYSU hebben om beede wille Arent
CZacss,nvoorsz
‘desen brief uthangende bezegelt mit onsen zegelen, in het jaer
onses heeren 1435 des Saterdaghes nae derthien daghe.
1339. kV@ jatz polamn, G’orszuzji van Rosscm rìddws ende
GwYìt Hcymciz Som, rfnfnzr vau Nooythodzand, maken kond allen
lieden, want die abdisse van Loesduinen ende ‘t\meene convent
aen d’ eene zijde, ende ja?2 O~~zmcloo~r Kìndcren
ende Machtelt
szj;t
zuzjf, aen d’ andere sijde, onderlinge tweeden ende daghe
dingeden om alsulcke goet ende erffenisse als ja, Omneloo~ liet
in sijnen lesten lijve der sij aen beijden sijden aen ons bleven,
waer op wij ons uten in diere manieren alse hier nae volgt in den
eersten zeggen wij etc. voort sel die abdisse ende ‘t meene convent
voorsz. behouden den eJrgendom van twee mergen lants ende
sevenstalf hont, die gelegen zijn in een tamp ende is geheeten

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

149

die thien mergen dat peter Scaer jacobss. swager onder heeft
ende den eygendom
van die landen, dat gemangelt ward om
die smale houve tegen dirck Utendijke,
dat zijn twee mergen
lants bey der noortsijde
van den nieuwen weghe etc. ende den
eygendom van twee hofsteeden ete. voorts zullen J?‘GVZOmmeloo~s
Kznde~en
ende ~~nc12elt X@Z zoq’ geven der abdisse etc. in oirconde desen brief bezegelt met onsen zegelen gegeven 1339
s’ manendaghes
voor St. Marcusdach.
1388.

lVq

Claes

Jan . Vos sone

cl2aehavnze?z

Lutter,

sciiepncn

Le+‘er~ oirconden dat voor ons quam fem&&e
WZZWZ soc11s
wedue ende gaf met haer voochs hant vrou Catrzhe van O&t
nonne in delz CZot~ster tot Lor.&neit 40 schell. hollts comans paJ-ements s’ jaers tot -haren leve, welkren ten etc, s t aen sullen op
op veertich mergen lants, luttel min of meer, die gelegen zijn
binnen den ambachte van Coedekerck in den lagen waert bij
bij batenslus ende die kinderen van de tol1 na tertijt in huJ-rwaer
hebben etc. ende nae catrijnen voorsz. doot soo sullen ‘t Convent
van Loesdunen dese voorsz. renten hebben tot eeuwighen daghe,
ende daervoor sullen sij doen alle jaer jarichtijden ende memorien

in

femeynsz
voo~s.2,
hare
kìndere?z

15. pìeter

hem-.

soen

Vramken

haeys

mans

ende

ende hare beyder oudere ‘t sonnendaghes ende
‘s manendaghes nae giote vastellavont mit keerssen ende tegrave
gaan als gewoonlik is, in oirconde desen brief bezegelt mit onsen
segelen I 588 t’ sonnendaghes nae onser vrouwendach nativitas.

1380.
wedzwe

Ick
van

Eggebredzt
van
C~amxbu~ch
ede
aechte yo~ys
Ot Soerye, doen cond allen luden dat wij vercoft
hebben van natalìen
van Abbczzbrock
40 schell, hollts ‘s jaers etc.

op anderhalf mergen lants die gelegen zijn in aets tamp van der
Suytsijde in, dat belegen heeft nu tertyt aen die suytsijde h.
WìZZmn van CraZìngen
ende aen de Noortsijde die ~bj?y.
van der
zefc3vefz ende CZaes Owmzeloop
ende yan de Smìt
met gcmeenre *
voren etc. ende nae der natalìen
doot, so sellen dese voornoemde
renten opbeuren ende nemen ‘t Clooster van Lausdunen, ende
deelent alle jaer over der catvinen
ziele vaz AbZ&wbrocck
tiaren
moez+,
ende soo wanneer dat ick Eggebrecht off jof~.
aechte
beyde voorsz. ofte onse nacomelingen der nataZìe)z voornt.
off den
Clooster van Loesdunen bewijsden dese voorgen. renten in der
ambachte van der hage ofte van monster etc. in kennisse der

.
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waerheyt
soo hebbe ick Eggebrecht VOOYSX.desen brief open bezegelt mit mijnen zegel, ende want ick aechte voorsz. selve geen
segel en hebbe, soo heb ick gebeden Eggccbrec/zt van
rzjszw~c
mijnen neve over mij besegelen wille etc. besegelt etc. 1380 op
St. pontiaensdach.
Ick Coemaet van dc~ Kampe doe cond etc. dat ick ver1383.
leye schuldich te wezen der mec&& van der CEUUE
etc. 40 Schell.
s’ jaers etc. dese voornoemde schuit heeft cocnra~~t
voornt.
versekert op sijn huysinge ende sijn hofstat also als elck gelegen is,
die men nnenzt d01 ca?@ etc. om gebrek mijns zegels soo hebbe
ìck Coezract
voomt. gebeden E?zgcZbrec/z.?
vau r~sw~ck
~?zzJi~~ neve
dat hij desen brief op mij bezegelen wil etc. gegeven 1383
op
St. Peters ende Paulsavont.
Ick lòfl+-. Lgsbeth jansu.
zwca%evau dey Ro~c/z maken
1374.
cond allen luden, dat ick geve Zysbettez mlj;ze dochter 40 schell.
hollts. payements s’ jaers vrij renten, die ick haer bewijset hebbe,
op die helfte van karpers wrz@r
woo&ge welcke wooninghe belegen is aen die westzijde van dier woo?lz?zghevctn der borch
etc.
ende deese voorsz. renten sal Zqscbeth
ontfaen tot haer lijve ende
nae haren doot sullen deze voorgenoemde renten blijven den
convente van Lousdunen etc. omdat ick wil dat vast ende gestade
blijve, deze voorsz. renten heb ick geven ende geve met mijns
voochs handt yan van der borc& ~~z&~te~r
ZOOIZvoor vollen gerechte
te rijswijck ende ick jan voorsz. gelije dat waer is ende mij lief
is ende wilt met haer vaste ende gestade houden, ende om die
meere seckerheden, omdat ick selve geen segelen hebbe soo hebbe
WìZZeurnns s0011c van wcZdam m+mn
brordcr
ick gebeeden geyrit
dat hij desen brief bezegelen welle ende ick Gcrrìt
VOOYSU.
ouz
bede joncfy.
Zysebctten nzzjizre sus& VOOYSZ.
soo hebbe ick desen
brief bezegelt met mijnen zegel 1374
des Woensdaghes nae
.
St. Martinus dach translatio.
1401.
Ick L&sbettm
yans dochter doe cent etc. dat ick gelovet
hebbe ende belove mijnre vrouw des abdisse van Lousdunen
etc. dat ick wesen sal onder haer beschermte ende onder haren
bedwang ende waert dat sake, dat ik wittachtich huwelic deden,
soo soude ick uten clooster gaen, ende wesen mijn provende
quijt, ende ick noch niemandt van mijnen wegen daer nae te
talen, waer oock dat saeke, dat ick oock alsulcke wanderinge
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hadde, datter blijckende
geboorte van mij quamen,
soo soude
ick oock uten clooster
gaen en blijven oock mijnre provende
quijt, ende voort als ick van de lijke ter doot come, soo wat
goede dat ick in den voorseijden
Clooster hebbe, dat sal altemael
daer blijven
ende niemant
daernae na te talen van mijnent
weghen,
ende want ick LzjSbet/z jatz, doc&r
voornt.
wil dat dit
vast ende stade blijve, ende ick selven geen segel en hebbe, soo
heb ick gebeden eenen eersamen man, /z. yacob pai.ochiepape
van Rotterdam
ende pieter dz’E Inoer m$i OU& vader dat sij desen
brief voor mij bezegelen willen met haren uthangende zegel, ende
ick Jacob van
priester
curezjt der parochie
van rotterdam,
hebbe om beden willen van Lijsbetten jansdochter voorsz. ende
van Pieter die moey tlarept ouden vader desen brief bezegelt met
mijn segel, ende omdat ick Pieter die WZOCYnu selve geen segel
en hebbe, soo hebbe ick gebeden eenen schepen vaz rotterdam
pieter p/Zz~ss. dat hij dit voor mij, ende voor Lijsbetten voorsz.
mede bezegelen wil etc. gegeven 1401 op St. Aechtenavondt.
1398. IcK bnrte&eus Gerrits, doe cond ende kenlick allen
luden, dat ìck vercoft hcbbe alyt van Suden nonne ìn Lausdunen
al sulck lant metten huse als jacob bollnrt
nu ter tijt bezit ende
gehuyrt heeft, jegens jaz
/zenrìcxs in erfhuijr waer etc. welck
lant belegen heeft aen de suijt ende die heyligen geest uter
haghe ende jan henricxs. ende aen ‘t noortende
(Slot
ontbreekt.)

Beschrijving
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in een oud Wapenboekje
in het bezit
W. CROOCKF3WIT te Amersfoort,
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heer
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te Amsterdam

uit de boekverkooping
gehouden
door de firma R. W. S. de Vries
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,
etc.

Medegedeeld door STEENKAMP.
--..- -(Voortzettìn

g valz Nav.

LXVZI,

80).

Duboìs (3), gevierend. : ( 1- 4) zi. m . 3 boomen v. gr. (2-3)
zi.
m. 3 posthoorns v. zw. Martsch.: doorsn.: a. go. m. e. uitk.
adelaar v. zw. b. effen ro.
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DzL5oi.s (4), zi, m. 3 pijlpunten Y. zw. en een schildhoofd
v. bl.
Dzibois (5), zi. m. e. leeuw v. zw. en een zoom v. ro.
DLbois (6), gevierend. : (1-4)
effen ro. doch er onder staat:
eenen silveren
leeuw op eenen rooden gront. (2-3)
zi. m. 4
kepers v. zw.
DziboZs (7), zi. m. 3 driehoeken
v. ro. toppen omh. (1-2)
vergez.
v. 2 adelaars v. zw. (2-1).
Dzibois (8), zw. m. e. keper v. go. vergez. v. 3 eenden of meerlen
v zi.
Blz, 60 ledig.
Blz. 61, ‘25 vvapens.
*
Boz~&~s, bl. m. e. balk v. zi. vergez. v. 3 schelpen v. zi.
Wz&cr, zi. m. e. balk v. ro. vergez. v. 3 spoorraadjes
v. ro.
go. m. e. kriekelaar
v. ro. (2-3)
zi.
Crccpliy, gevierend. : (1-4)
m. e. leeuw v. zw.
Piels, zi. m. 3 schelpen v. ro.
Valz der Lyude,
ro. m. c. kruis v. go.
Vafz de COY~ZSE, zi. m. e. keper v. zw. vergez. v. 3 klaverbl.
v. zw.
Rottecacs,
zi. m. e. keper v. ro. vergez. v. 3 sterren v. zw.
Van dey Horst,
zi. m. e. lelie v. bl.
Sc/z&kcZe, zi. m. 2 schelpen v. zw. naast elk. in het hoofd en
een ster (6) v. zw. in den voet.
R&ckeaoaert,
bl. m. 3 ringen v. go. m. e. meer-1v. zi. binnen
elken ring,
Dazidin,
herm. m. e. R. schuinb. v. ro. beladen m. 3 ruiten v. zi.
Vos, zi. m. e. kruis v. ro. beladen m. 5 rozen v. zi.
Van Bakr, ro. in. 5 ringen v. zi. (2-1-2).
DoxcL~, herm. m. e. roskam v. ro.
Nfve, zi. m. e. balk v. bl. beladen m. 3 korenschoven v. go, en
vergez. v. 3 hermelq-nst. v. zw.
Brunc (g), zi. m. e. keper v. zw. vergez. v. 3 hermelynst. v.
zw. (vergelijk 1).
Wulf,
gr. m. 2 afgew. visschen v. go.
Wdf,
gr. en 3 wolfskoppen v. go.
Van der
To&e, gevierend. : (1-4) zi. m. sch. R. vliegenden
vogel v. zw. (2-3) hermeI>-n.
Bamnbekc, herm. m. e. schildhoek v. ro.
MaZeg?zer,
bl. m. e. schildhoofd v. zi. m. e. wassenden leeuw
v. zw.
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geschaakt v. zi. en zw. (7 X 5 rijen) en een schildhoofd v. rq. m. e. gaanden leeuw v. zi.
de zn Fí&Zjjc,
bl. m. e. keper v. zi. beladen in den top m.
e. meer1 v. zi. en vergez. in het hoofd van 2 spoorraadjes v. go.
en in den voet v. e. leeuw v. go.
de Vzizcq, zi. m. e. keper v. bl. vergez. v. ,3 vogels v. bl. de
bovenste toegewend. (vinken ?)
& CZerrp, ro. m. e. keper v. zi. vergez. in het hoofd v. 2. penningen v. zi. en in den voet v. e. spoorrad v. go.
Blz. 62 ledig. Blz. 63 , 25 wapens. Op enkele uitzonderingen
na, zijn de kleuren verder alleen aangegeven op slordige wijze.
Gootms,
doorsn, : 1 ro. m. e. stralende aangezichtszon v. go.,
2 zi. m. e. aanziende mansbuste v. . . . . gekleed v. zw.
Koosc, ro. m. e. keper v. zi. vergez. v. 3 schelpen v. zi.
FIEKet, zi. m. e. keper v. ro. beladen i. d. top m. e. schildje
v. zi. en vergez. v. 3 meerlen v. zw.
Messiaens,
zi. m. 3 schelpen v. zw.
Lo@&&, gevierend.: (1-4)
bl. m. e. schtinkruis v. g. (2-3)
bl. m. e. kruis v. go.
Sfcuen, herm. m. 3 roskammen v. ro.
Ayerzbotit, bl. m. 2 zwaarden v. zi. naast elk. punten oml.
&?~&ZiizcrE, zi. m. 3 R. schuinbalken v. ro.
Spiehzck,
bl. m. 3 zwemm. visschen v. zi. bov. elk.
Fe~wzni~zcx,
zi. m. e. roskam v. ro. vergez. v. 3 spoorraadjes
v. zw.
Swe~xs, bl. m. e. balk v. go. vergez. in het hoofd v. 2 sterren
v. go. en in den voet v. e. wassenaar v. go.
MaxteZ,
bl. m. e. balk v. zi. vergez. in het hoofd v. e. schelp
v. go.
GaZ&Yotg, Ingehoekt L. geschuind v. zi. op bl. (4 st.).
Rossebrz~., zi. m. e. burcht v. zw. (vergelijk blz. 102).
Arada,
bl. m. e. kasteel m. 2 torens en een puntdak v. zi. en
een zoom v. go, beladen m. 8 sterren (4) v. ro.
zJa?zJfi’eYeq zi. m, 3 burchten v. ro. ’
Nicukerckc,
zi. m. 2 burchten v. ro. m. puntdaken v. bl. naast elk.
Gizz’evtaclc,
ro. m. e. burcht v. zi. vergezeld in het hoofd v. e.
ster (5) v. go. en op de flanken en in den voet v. e. ruit v. zi.
Vaz Veckcn, gevierend. (1-4)
ro. met 3 burchten v. zi. (2-3)
geschaakt v. go. en zw. (3 X 3 rijen).
Lanslzeeye,
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ro. m. 3 als een piramide op elk. gestapelde langwerpige blokken v. zi. (steenen?)
Ferber Zzjnec~eZL?ez%z?
(steyrische) ro. m. e. burcht v. zi. staande
o. e. drietoppigen heuvel v. gr.
Saidai&ie,
bl. m. 2 toegew. leeuwen v.. go. m. d. voorkl. een
burcht van go. omhoog houdend.
Tvalschaert,
ro. m. e. burcht v. zi.
Coua&zbey~~,ro. m. 3 burchten v. zi,
Van den Eede, go. m. 3 burchten v. ro.
Blz. 64 ledig. Hz. 65, 25 wapens.
Sr Victor, bl. m. e. burcht v. 2 verdiepingen v. zi. m. e. zoom
geblokt v. z!. en ro.
Stehhauher,
(Bayrische) ro. m. e. piramide v. steenen v. zi.
waarin twee zw. ramen en een ro. poort.
ro. m. 3 huisgevels v. go. (trapjesgevel)
Hofhuus VU.Brz~ggezìn,
2 ramen, I deur).
Hendr+4
v. Rruggclz’n,
bl. m. e. roos v. go. vergez. v. 3 bloemen
v. zi. m. lange steelen de bovenste afgewend.
Bawat,
go. m. 3 palen v. ro.
L
HelZehampe,
go. m. 3 balken v. ro.
Cruningiie, zi. m. 3 palen v. zw.
Hardycourt,
ro. m. 3 palen f v. zi.
Hanz$c. ro. m. 3 palen v. zi.
T~enolst,
ro. m. c. kruis v. zi.
Tafatafsg,
bl. m. e. burcht v. 3 verdiepingen v. zi.
Domóurgh, bl. m. e. burcht v. go.
Chastelier,
ro. m. 6 burchten v. z. (3-2-1).
Base, go. m. e. R. schuinbalk v. ro.
YsegLem, herm. m. e. R. schuinbalk v. ro.
de Paje, go. m. e. burcht v. zw. (vergelijk blz. 29).
Hertqhe,
zi. m. 3 burchten v. ro. de R. bedekt d.e. vrijkwart
v. bl. m. 3 leliën v. zi.
Lietart,
ro. m. e. R. schuinbalk v. go.
St Victor, (zie eerder) gevierend. (1-4) zi. m. e. burcht v. zw. en
een zoom geblokt v z. en ro. (2-3) ro. m. e. getralieden balk v. zi.
Van Doorlze, bl. m. 3 ovale gespen v. go. de doorsn. R.
vaiz Etfeu, zi. m. 3 burchten v. bl.
Tage,
gevierend: (1-4) zi. m. 3 burchten v. ro. (2-3) ro. m.
3 wassenaars v. zi.
Steiilach,
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Happart,
ro. m. e. burcht v. zi.
Anaut,
bl, m. e. kriekelaar v. go.
Kzjizapelare,
ro. m. e. kriekelaar v. go.

Blz. 66 ledig. Blz. 67, 25 wapens.
Bacharat,
zi. met e. kriekelaar v. ro.
Van Pede, go. m. 3 burchten v. ro. de R. bedekt d. e. vrijkwart. v. ro. m. e. schuinkruis v. zi.
Zennen, ro. m. 3 burchten v. go.
Uwens, ro. m. e. knol m. loof v. zi.
Spirinck,
zw. m. e. rad (8) v. go,
Pots, go. m. e. kookpot m. ooren v. zw.
Drongelen, bl. m. e. rad (8) v. zi.
GoaZ~t, ro. m. e. kelk v. go,
iVie~we&u.se, bl. m. e. trapjesgevel v. go. (5 ramen, ronde deur).
Syberg, zw. m. e. rad (8) v. go.
Waes, ro. m. e. knol m. loof v. zi.
AveZzjne de Synopb,
gr. m. 5 omgekeerde barensteelen v. go.
(2-1-2).

Grozlf, zi. m. 3 zw. fig. (schoppen?)
Prz&%n&en, go. m. 3 koeken v. ro.
Grons$et, zi. m. 3 koeken v. ro. (Gronsfelt).
Aiciiodzheiuz,
zw. m. e. rad (5) v, zi.
Krec/zeZsesi 63) zi. m. e. rad (8) v. ro.
,
Spzrinck
(zie boven), zi. m. 3 heiblokken v. . . . . m, e. schildhoofd v. zw. m. e. rad (6) v. go.
Ammeroy,
ro. m. g liggende blokjes v. go. (3-3-3).
Kersbeke,
zi. m. e. barensteel (5) v. ro.
Zz~$+zg-en, (Schwabische) ro. m. 2 zwaarden v. zi. naast elk.
punten omh.
hosen, (Schles) bl. m. e. zwaard v. zi. punt oml. vergez. v.
2 afgewende wassenaars v. zi.
J%gans,
zi. m. 2 gekruiste speren omh. Pv.’ ro. m. e. ster (6)
v. zw. in het hoofd.
Uttenheinz,
bl. m. 2 gekruiste speren v. z. punten omh.
Diepenbruc?z, ro. m. 2 gekruiste zwaarden v. z. punten omh.
Blz. 68 ledig. Blz. 69, 25 wapens.
Van derh’andere,
ro. m. e. zwaard v. zi. sch. R. geplaatst punt omh.
Varsemire,
zw. m. 3 zwaarden v. zi. en gevesten v. go. sch.
R. geplaatst sch. 1,. gerangschikt, punten overl.
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a? Deckerr,
ro. m. 3 zwaarden v. z. sch. R. gepl. sch. L. gerangschikt, punten omh.
Van der St~aeten,
bl. m. 3 zwaarden v. zi. sch. R. geplaatst
sch. L. gerangschikt punten omh.
Ran~zrszuaeZ,
20 m. z gekruiste zwaarden v. zi. m. gevesten v.
go. punten omh. (Reymerswael ?)
Uutkcrcke
(.‘/ ro. m. 2 gekruiste zwaarden v. zi. m. gevesten
v. go. punten oml.
Losschart,
bl. m. 2 gekruiste zwaarden v. zi. m. gevesten v.
go. punten oml. verqez. v. 4 adelaars v. go.
cotrez,
ro. m. 12 kronen v. zi. (3-4-3-2).
Liceuzael,
zi. m. 3 stijgbeugels v. ro. de R bedekt d. o. vrijkwart v. ro. m. e. R. schuinbalk v. zi.
Rixemart,
zi. m. 3 stijgbeugels v. ro.
O#XUSE, ro. m. 3 steenhoopen v. zi. elk van (1-2-3)
steenen
op elk.
v. Guste, (Hessische) ro. m. 2 gekruiste zwaarden v. zi. punten oml.
Von Eckstedt,
bl. m. 3 degens v. zi. waaiersgewijs, punten oml.
en naar den schildvoet gericht.
SoZbrucq,
zi. m. 3 raden (5) v. bl.
v. Pud~nsdorf, (bayrische) ro. m. e. rad (6) v. zi.
HiZZebrazt,
zi. m. e. hanglamp v. zw. m. 4 zijwaarts brandende
pitten, v. ro. en een ophangoog.
Heusden,
go. m. e. rad (8) v. ro.
VaqmZe,
zi. m. e. rap (5) v. zw.
AichoZtuhci772,
(vergelijk blz. 67) zw. m. e. rad (5) v. zi.
MOLSZMY,
doorsn. v. ro. op zw. m. e. rad (6) v. zi. over alles heen.
TusZzAgeiz, bl. m. e. rad v.? (7) v. zi. en een zoom v. go.
van Water,
ro: m. 3 driekante eggen v. zi.
WoZ~zvr, zi. m. 3 harten v. ro.
StraZen, bl. m. 3 pijlpunten v. go. gaffels gewijs stelen n. h.
hart gericht.
dz’e Wolgschns (?) R. geschuind v. bl. v. go. m. e. stralende
aangezichtszon van het eene in het andere.
Blz. 70 ledig. Blz. 7 1, 30 wapens alle met monsterleeuwen,
de onderste rij niet ingevuld.
Wiese, ro. m. e. leeuw v. zi.
HaZen ut Illirabel,
ro. m. e. gekroonden leeuw v. go.
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ro, m. e. leeuw v. go.
Bois du Fiene, zi. m. e. leeuw v. zw. en een zoom v. ro. (ver- ~
gelijk Dubois 5).
Prevost, bl. m. e. leeuw v. go.
Routart,
bl, m. e. leeuw v. go. vergez. in het hoofd R. v. e.
ster (5) v. go.
Lumnzene, ro. m. e. go, gekroonden leeuw v. zi.
Belle, bl. m. e. leeuw v. go. en een zoom geblokt v. zi. en ro.
(vergel. blz.
).
Bassen, zw. m. e. leeuw v. zi. gekroond v. go.
de la Court,
doorsn. v. ro. op zw. m. e. leeuw v. go. over
alles heen.
Evhard,
go. m. e. leeuw v. zw. en een zoom v. zw.
Nassau,
bl, bezaaid m. blokjes v. go. en een leeuw v. go. over
alles heen.
de Liesvelt, zw. m. e. leeuw v. zi.
Huart,
bl. m. een leeuw v. zi. gekroond v. go.
Le&nes, ro. m. een leeuw v. zi. gekroond v. go.
Tronde, zi. m. e. leeuw v. go. gekroond v. go. m. e. bol v.
go. tuss. de voorkl.
Vozgt, ro. rn: e. leeuw v. go. vergez. in het hoofd v. z sterren
Hovardie,

(5) v- go*
V. Overstrate,
gevierend. v. ro. op zw. m. e. leeuw v. go. over
alles heen.
DuboZs, zi. m. e. leeuw v, ro. (vergelijk Dubois 6).
v. Zafele,
doorsn. v: go. op zi. m. e. leeuw v, ro, over alles
heen.
Ze Mart&,
zw. m. e. leeuw v. go. m. e. smidshamer v. zi. in
de voorkl.
Chivat,
zi. m. e. balk v. zw. en een leeuw v. ro. over alles heen.
Blz. 72, ledig. Blz. 73, 36 wapens. Deze worden van hieraf
kleiner, slordiger en onduidelijker, de laatste bladzijden alleen iets
beter,
~ruchses
v. Sz’Eneck,(Frenkische) go. m. h. zesde deel van een
rad v. zw. sch. L. geplaatst.
1
KucAG~, zi. m. e. rad (6) v. ro.
HetJdzeleghe,bl. m. 2 toegewende sikkels v. zi. gesteeld v. go.
en een hellende klophamer v. go. tusschen de sneden.
WinckeZe, gevierend. (1-4) zw. m. 2 sikkels v. zi. toegewend
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ingehoekt
gedeeld v.
en m. e. ster(?) v. zi. in het hart. (2-3)
zi. en ro. (4 st.)
de Brabant,
gevierend. (1-4)
zw.
m. 2 toegew. sikkels v. zi.
(2-3) ingehoekt gedeeld v. zi. en ro. (4 st. N.B. Als Winckele,
doch zonder de ster.
HareZbach,
gevierend. v. zi. en bl.
Liebe7mk,
gevierend. v. ro. en go.
va7z Cnhck/zove,
gevierend. v. go. en ro.
va7z &Y
List, gevierend v. go. en ro.
va7l Leemput&, bl. m. z sterren (6) v. zi. naast elkaar.
Berkel,
bl. m. 5 sterren (6) v. zi.
He$en, (zw. m. 3 spoorraadjes v. zi. het R. bedekt d. e. vrijkwart. v. zi. m. e. ster v. zw.
ThontjS, zw. m. 5 sterren (6) v. zi. (r-5-1).
Gri@fzse, gevierend. v. go. en zw.
Gamrr
volt Ga7zs, gevierend. v. ro. en zi.
Hakcrrfdier(Z)
gevierend. v. ro. en zi.
Sc~e~~L~Z,
go. m. e. traliewerk v. ro. en een schildhoofd v. bl.
Vrede van Amke(?j
gedeeld v. ro. op go. m. ketting v. 7 ronde
schakels van het eene in het andere.
Lucze7~bru72
(frenkische) gedeeld v. zw. op zi. m. e.%ng van
het eene in het andere.
of Altenhausen ? (Schwabische)
die U7mius (?j vu. AZtt~7zha$mt
hoekig gevierend. v. zw. op go.
Thchses
v. v. Ytti7Lge, zw. m. e. beurs v. go. (Schweytzerische.)
Burgemeest69v. Dicisazul?)
gevierend v. ro. op go.
Hesselc, gevierend. v. zi. op zw.
SchzP/aZbach, gevierend. v. zw. op zi.
Schotelaere,
ro. m. e. schildhoofd v. go. m. 3 ruiten v. bl.
naast elk.
Poelzuick,
go. m. e. schildhoofd v. zw.
Broechuse7t,
ro, m. e. schildhoofd v. herm. m. e. ster (5 V.
ro. R.
Uestef&e, herm. m. e. schildhoofd v. ro.
Camtife7Lhout, (die gem?) bl. m. e. schildhoofd v. zi.
Rognzanet,
(Bigaerden ?) go. m. e. schildhoofd geschaakt v. --.
en zw. (2 rijen).
l

7i

( Wordt

voortgezet).
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Schöningh
door

J. J. Vü r th ei m Gz.

(zie Nav.

LXVI,

438).

IXbis Beman?
Rci~zold Wi&e&
.%&jnzizg/z, handelsreiziger en
koopman, geb. te Groningen 17 Juli 1857, huwde te Amsterdam
3 October 1888 met Geertruida Hendrika Maria Velthuijse, geb.
te Amsterdam 15 Februari 1861, dochter van Johannes Petrus
Velthuijse en Annette Johanna Moerkerk (Amsterdam).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria Johanna Ignatia, geb. te Amsterdam 22
Maart 1890, huwde aldaar 7 Juni 1916 met Joseph Lases, coupeur,
geb. te Amsterdam 6 October 1887, zoon van Herman Lases en
Anna Scholts ;
2. Joh.annes Petrus Herman, tailleur, geb. te Amsterdam 21
Augustus 189r ;
3. Herman Johannes Bernard, geb. te Amsterdam I Februari
1893;
4. Maria Henriëtte Anna, geb. te Amsterdam 2 I Juli 1894 ;
5. Henriette Maria Anna, geb. te Amsterdam 17 Januari 1896;
6. Geertruida Anna, geb. te Amsterdam 6 April 1899.
Losse gegevens.

In het BAlbum Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicaea door
D. G. van Epen, vinden wij vermeld:
30 Jan. 1654. Stephanus Schoninck, Khenensis V. M. Cand.
28 Jun. 1806. Jacobus Henricus Schöning, Ootmarsumensis. J.Cand.
In het BAlbum Studiosorum Academiae Groninganaea, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen:
14 April 1842 Adolph J acobus Joseph Schoningh ex urbe Ootmarssum Transiselania.
g Jan. 1850 idem
Hij promoveerde in de geneeskunde 4 April 1846 op proefschrift: De tuberculis cerebri, en in de verloskunde I I Januari
1850 op Stellingen.
to Junii 1762 Tobias Schoningh, Groninganus, Med.
13 Nov. 1838. Tobias Adolphus Henricus Schoningh, geb. te
Ootmarsum. Hij promoveerde in de geneeskunde Ig December
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I 842 op proefschrift : De constrictione
funiculi umbilicalis en in
de verloskunde 26 April 1843
op Stellingen.
Tobias Johan Joseph Schoningh Groninganus promoveerde in
de medicijnen 6 Februari 1768 op proefschrift: De morbo nigro
Hippocratis.
--~ - -.~

de Beaufort.
In de Provinciale Bibliotheek te Middelburg heb ik nog een
handschrift ontdekt getiteld :
Genealogie van & B~,nhfo~t’s naementll-k van die branche
welke in het laatste van de I 5e eeuw ter oorsaeke van de vervolging wegens de godsdienst in Frankrijk sig nae de Nederlanden
heeft geretireerd. (No. 74. L.L.).
Zij begint met Pnul & b’rcrufurt
X I3arbe Barreau, +
- I 550 en
eindigt met Piefer
RL~YIZCCY~
X Cntcrvi~n .ScjiL~t~-en hunne kinderen.
Er is een kwartierstaat bij welke geen namen bevat maar in
het midden de wapens van & b’~)rrllfort gevierendeeld met COZVP
gehuwd met U(W Vuybc~rg~~~r.K. staan de wapens Braztfort
als
boven, Colve, Fyanchimoz~, & BL~Y?ZUJ~,
?3awcau, dt, Carou, Btw~~zy
en RzjCkx. L. vnll Vk?mfgh, dc Huybcrt, ~2.2Vag-~~r, de loig-e,
Beenst, vafz dey Lisse, vau dcv Lìssr en ~~O~SSE.
Deze blijkt te zijn van b’r~r~za~rtL~ZLYLVZS
ct’e Ilea~~fo~t zoon van
Peter en Anna Colve, Lieut Collonel commandant van ‘t fort
St Anna, later van IJzendijke, gehuwd met J;~ZV~IZIZ
vnit V,J(‘L~Y~/ICU
dochter van fiflzrirz2dsbu~geuzcrsfervan Tholen en CorllPZin dc Huybcvt.
STEENKAMP.

Professor Dr. Johannes Luther, Greifswald i/Pommeren, hij is
een afstammeling van Jacob Luther, broeder van Dr. Maarten
Luther, houdt zich bezig met alles te verzamelen wat de familie
van den reformator betreft.
Daar er destijds, in Holland, dragers
van dien naam waren, die aan dit geslacht meenden verwant te
zijn, zouden mededeelingen dienaangaande hem zéér welkom wezen.
Lezers van Bde Navorscherc wenden zich tot bovengenoemden
hoogleeraar of tot ondergeteekende, die in dat geval voor doorzending zal zorgen.
H. DE VOOGD VAN DER STRAATEN
HZN.
‘s Gravenhage, Galvanistraat no. 19.
_------------ ~-_--
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De opkomst

van Rome% macht
DOOR

K. F. H. DE KROON.
(Voortzetting

van Nav.

LXVII,

97.)

Hij moest nu echter, op last der keizerin,
dezen den eisch
stellen Anthimus
te rehabiliteeren;
Silverius
weigerde echter in
Constantinopel
met den keizer over de strijdputiten
te onderhandelen
en te herroepen,
wat zijn voorganger
had uitgevaardigd.
Daarmede
was ook zijn vonnis geteekend;
hij . werd afgezet en
Vigilius kwam in zijn plaats. (537-5 5 5.) Zoo werkte de 2bevrijdingc. van Italië ook terug op het pausdom;
na de schitterende
overwinning
van Agapitus had het een diepen val gedaan, waarvan
het zich niet zoo spoedig zou kunnen oprichten.
De wijze, waarop Vigilius
de pauselijke waardigheid
had verkregen,
was nu echter niet bijzonder
geschikt
het aanzien van
den >sedes apostolicaa
te verhoogen
en hem die autoriteit
te
verschaffen,
welke hij noodig had bij de opnieuw
uitbrekende
dogmatische
twisten : het betrof de door de Orthodoxe
partij
gewenschte
veroordeeling
van den grooten Origenes, en de keizer,
verheugd,
dat men in een zuivere dogmatische
kwestie
bij hem
appelleerde,
vaardigde
het verlangde
veroordeelingsedikt
uit. l)
Deze inmenging
der wereldlijke
macht in een zuiver geestelijke
aangelegenheid
had echter grootere gevolgen dan de Orthodoxie
gemeend had. Immers, dadelijk wendde zich nu de andere partij,
aan wier hoofd Theodorus
Askidas,
bisschop van Caesaraea (Cappadocië) stond, tot den keizer en stelde hem voor, daarin door
de keizerin
ondersteund,
dat het nu ook in zijn macht stond de
Monophysieten
met de kerk te verzoenen, wanneer hij krachtens
keizerlijk
gezag
eenige hunner
bezwaren
ophief 2, het
‘) Het edikt van keizer Justinianus
tegen Origenes bij Hefele l CImciliengesch~.
11, 940
-944.
Vervolgens
werden op een synode te Constantinopel
16 anathema’s
over Origenes
uitgesproken.
‘) Eigenlijk
behoorde
Theodorus
Askidas
tot de aanhaqgers
der leerstellingen
van
Origenes ; echter om zijn positie en zijn invloed aan het hof te Constantinopel
niet te
verliezen, had hij zich bij de besluiten van het concilie van 543 neergelegd;
om nu echter
zijn vrienden
toch te helpen en ook uit zelfbehoud
wist hij den lust des keizers om in
dogmatische
kwesties mede te spreken een andere richting te geven, en daar JÙstinianus
1918

11
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betrof de veroordeeling
van Theodorus
van Mopsvestia
en twee
der
Antiocheensche
school
en
inderdaad
andere coryphaeën
vaardigde Justinianus
in 543 een edikt uit, waarin hij zijn verHet meerendeel
oordeeling
over de drie Antiocheners
uitsprak.
ook Mennas, doch deze onder voorder Oostersche
bisschoppen,
behoud, dat de paus zijn toestemming
geven zou, voegde zich
naar de wenschen des keizers, ‘t zij gedwongen,
‘t zij omgekocht,
doch de bisschoppen
in het Westen zagen in dit edikt een ingrijpen
in de besluiten
van het Concilie van Chalcedon
en verzetten er
zit h tegen met alle kracht. 1) Paus Vigilius werd heen en weer
geslingerd tusschen het drijven in streng Orthodoxen
zin van het
Westen
en de macht van den keizer; tusschen den wensch met
den keizer op goeden voet te blijven en toch in de Orthodoxie
niets toe te geven.
In 547 werd Vigilius
naar Constantinopel
ontboden
en ofschoon
hij eerst op het Orthodoxe
standpunt
staan bleef, scheen hij welhaast zijn energieken weerstand te zullen
In ‘t geheim zond hij aan den keizer en de keizerin
opgeven.
waarin hij zich bij ‘s keizers meening aansloot en
een schrijven,
nam hij ook den patriarch
Mennas, dien hij eerst geexcommuniceerd had, weder in de kerkelijke gemeenschap op. Eenige maanden
daarna ging hij zelfs zoover de kwestie der drie Anthiocheners
op een q-node te laten bespreken
en ondanks heftige oppositie
de wereld in, waarin hij zich, onder
zond hij nu zijn >Judicatuma
toch
sinds
geruimen
tijd het plan
had om de Monophysieten
met de kerk te verzoenen,
zoo kwam
Askidas
met het denhbeeld
voor
den dag het anathema
uit te spreken
over
alsmede
oker de brieven
van bisschop
Ibas
Theodorus
van Mopsvestia
en zijne
wetken,
die verdedigers
van het Nestorianismc
waren.
van Edessa
cn nog een paar ouderen,
Hefele
11, 955 956.
Theodorus
van Mopsvcstia
was de eigenlijke
vader van het Nestorianisme;
Nestorius
was
zijn leerling.
BAlgem.
Gesch.*
111, 234,
23.j.
‘) H. van Gelder.
verzetten
zich de Noord-Afriknansche,
de Noord-Italiaansche,
l’egen
die veroordeeling
de Illyrische
en het meerendeel
der Westersche
bisschoppen.
Vooral
de houding
der
Afrikaansche
kerkvorsten
en in ‘t bijzonder
het strijdschrift
van Facundus
*pro tribus
capi
tulisr
zijn roemrijke
bladen
in de geschiedenis
der Afrikaansche
krrk.
Daarentegen
was de houding
van Vigilius
allertreurigst.
Harnnck
in zijn
Dogmenc’
geschichte
11 420, 421, zegt van hem:
= L)er mann,
der nach Hefehl
monophysitisch
un
Chalcedonennisch
gewesen
ist, hat in dem Streite
immer
wieder
Seine Meinung
gewechselt,
je nachdem
er es ftir nothwendiger
hielt
der abendlnndischen
Stimming
oder den Refehlen
des Kaisers
Rechnung
zu tragen.
Er hat sich zweimal
vom
Kaiser
vor
dem Forum
der Kirche
als IZgner
darstellen
lassen
mussen,
indem
dieser
geheime
Erklärungen
von
ihm producirte.
die seinen
öffentlichen
Aussagen
wiedersprachen.
c
Over dien strijd en veroordeeling
van Origenes:
Harnack
11, 418 en n. I en 5.
C. J. Hefele
11, 957-976,
(ook n. I. 954 over de literatuur.)
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uitdrukkelijke
erkenning van het concilie van Chalcedon’ en zijn
besluiten, zich bij de partij van Justinianus aansloot : een innerlijke tegenspraak, welke geen der partijen bevredigde (548). 1)
Deze verklaring van den Stoel te Rome riep een heftige oppositie
in ‘t leven; de geestelijkheid in Gallië werd onrustig en Vigilius
poogde ze door een schrijven aan bisschop Aurelianus van Arles,
dien hij kort tevoren met het pallium had bekleed, te bevredigen;
een Illyrische synode sprak zich ten gunste der drie Antiocheners
uit en deed haar eigen hoofd, den bisschop van Prima Justiniana,
die zich naar ‘s keizers wensch had gevoegd, in den ban ; het
verst gingen de op hun Orthodoxie en geleerdheid prat gaande
Afrikaansche bisschoppen, die zelfs den paus excommuniceerden.
Het hielp niet veel, dat Justinianus met alle middelen tegen
deze oppositie optrad ; ook Vigilius moest erkennen, dat zijn
positie onhoudbaar werd, naarmate hij meer en meer met de openbare
meening in het Westen in tegenspraak kwam. a, Hem restte
niets anders dan een algemeen concilie te beroepen. In zijn
besprekingen daarover met Justinianns wenschte de paus, dat
een stad in Sicilië of in Italië als plaats van samenkomst zou
gekozen worden. Kon de keizer dit, niet toestaan en werd toch
een stad in de Oostelijke %
rijkshelft gekozen, zoo stelde Vigilius
voor, dat slechts zooveel Oostersche bisschoppen op het concilie
zouden worden toegelaten, als er kerkvorsten uit het Westen
zouden verschijnen ; beide wenschen legde de keizer terzijde en
het concilie kwam te Constantinopel bijeen (553) zonder dat de
paus, die te Chalcedon vertoefde, zijn toestemming had verleend;
het bestond, behalve uit enkele Afrikanen, uit Orientalen en eenige
IllJriërs, zoodat het resultaat van te voren was te bepalen : veroórdeeling der Antiocheners in den geest des keizers. s, Inmid-l) C. J. Hefele.
~C’onciliengesch.~
TI, 982-286.
s) Om de oppositie,
door het Judicatum
ontstaan,
te doen bedaren,
besloten
keizer
en
paus
in sjo
dit weder
in te trekken;
tevens
werd
verboden
over de kwestie
der drie
Anthiocheners
nog verder
te disputeeren,
tot een concilie
de zaak zou behandeld
hebben
Hefele
11, 995.
De paus
trok
zijn Judicatum
nu in, echter
15
Aug. 550 moest hij Justianus
onder
eede
plechtig
beloven,
alles in ‘t werk
te stellen,
opdat
op de a.s. synode
de drie Antiocheners
werden
veroordeeld,
de keizer
beloofde
den paus dien eed geheim
te houden
en Vigilius
zoo noodig
te beschermen.
Hefele
11, gg6.
De keizer
maakte
hierop
zelf inbreuk
door
in 551 een nieuw
edikt
tegen
de drie
Antiocheners
uit tE vaardigen.
(bij Hefele
11, IOOO-1010.)
3, De synode
duurde
van 3 Mei tot 2 Juni 553.
Hefele
11, 1023-1082.
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dels had Vigilius
een stuk opgesteld (constitutum),
door 16 bisschop en 3 geestelijken
uit Rome onderteekend,
waarin hij zijn
Judicatum
herriep, met het gevolg, dat op aandringen des keizers
het concilie het besluit nam, daar Vigilius zich nu zelf van de
kerk had afgescheiden,
den paus niet meer te erkennen.
Echter
zou de goede verstandhouding
met den Apostolischen
Stoel te
Rome
daardoor
in geenen deele verstoord
worden,
daar een
enkeling niet in staat geacht kon worden den vrede der kerk in
gevaar te brengen ; paus en concilie hadden zich wederkeerig
uit
de gemeenschap
der kerk gestooten.
Toch was Justinianus
met
den loop der zaken niet tevreden;
hij poogde nu den paus op
gewelddadige
wijze tot toegeven te noodzaken ; Vigilius
werd
verbannen en 8 Dec. 553 legde hij moe het hoofd in den schoot
van Constantinopel
*en zijn besluiten.
en erkende
het concilie
Op den paus is het zeker niet zonder invloed gebleven, dat
Narses toenmaals Italië had gepacificeerd. 1) De geestelijkheid
in
Rome verzocht den keizer den paus te laten terugkeeren
en zoo
gebeurde ook ; Rome zou hij echter niet meer terugzien, ,hij stierf
te Syracuse
(7 Juni 55 5). In 556 volgde Pelagius hem op den
Stoel van Petrus op; deze was de candidaat des keizers en het
is niet te betwijfelen,
dat bij deze benoeming
het :&bevel van
Narses meer gegolden heeft, dan de vrije keuze van clerus en
volk van Rome.
Pelagius (556-561)
bevond zich na de nederlaag zijn, voorder wereldlijke
macht in een lastige
gangers
en de triomph
positie; nog nooit had Rome zich in zulk een kritieken
toestand
bevonden als nu.
De bisschoppen
van Boven-Italië
hadden zich onder aanvoering
van Milaan en Aquileja van Rome losgescheurd,
in de oogen der
Westersche
bisschoppen
was de opvolger
van den H. Petrus
afgedaald tot den rang van een onder Constantinopel
staanden
Can.
II : s Wer
nicht
anathematisirt
den Arius,
Ermomius,
Macedonius,
Apollinarius,
Nestorius.
Eutyches
und Origenes
sammt ihren
gottlosen
Schriften,
sammt denen,
welche
die gleiche
Gesinnung
hatten
und haben,
der sei Anathema.
Can.
ra.
Wer
den gottlosen
Theodor
von Mopsvestia
vertheidigt,
welcher
sagt: (volgt
een samenvatting
van zijn leer) d. s. Anathema.
Can. 13.
Wer
die gottlosen
Schriften
des Theoderet
vertheidigt,
die gegen
den wahren
Glauben
gerichtet
sind, d. s. A.
Can. 14. Wer
den Brief
vertheidigt,
welchen
Ibas
an der Perser
Maris
geschrieben
haben
sol1 (volgt
inhoud)
d. s. A.
l) L. von Ranke.
* We1tgesch.r
IVa 140 ff.
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staatsbisschop.
Pelagius moest dus op de allereerste plaats--doen
vergeten,
dat Rome in, een dogmatischen
strijd overwonnen
was
doof den keizer en het Oosten,
op de tweede plaats moest hij
het dogmatische en hierarchische
aanzien van den Apostolischen
Stoel
in Afrika,
Italië en het Westen trachten te herstellen.
Het eerste
zou niet zoo gemakkelijk
blijken,: wat het tweede betrof, het
Westen schaarde zich weer spoedig om Rome; toen Pelagius met
den bisschop van Arles in briefwisseling
trad, waarmede
de oude
betrekkingen
tot Gallië weder in herinnering
werden gebracht,
greep de bisschop
van Arles met vreugde de hem Ltoegestoken
hand aan en ook koning
Childebert
(511-558)
verzocht
den
paus, naar oud gebruik, voor zijn bisschop het pallium, waaraan
het apostolisch
vicariaat
verbonden
was: voor hen bestond in
zaken: des geloofs geen keizerlijk
gezag. Afrika
kham
onder
den Islam, bisschoppen
en monniken
zochten hun toevlucht in
Rome en de kerk in Opper-Italië,
door de veroveringen
der Longobarden bedreigd, was genoodzaakt
zich weder bij Rome aan te
sluiten ; Gregorius
1 bracht die hereeniging; weder tot stand. 1)
De Byzantijnsche
troepen,
die naar Italië gezonden werden,
waren niet in staat om de grenzen tegen de Longobarden
te
verdedigen ; men richtte nu in Italië een militie op en verdeelde
daartoe het land in drie deelen : partis Ravennatis, partis Romanum,
en partis Beneventum ; deze drie gebieden stonden elk onder een
magister
militum
en het opperbevel
had de exarch.
Op alle
gewichtige
punten werden kasteelen opgericht,
waarop prefecten
(duces) * het bevel voerden.
De verdediging van zulk een Bcastrumc
werd opgedragen
aan een militaire
éénheid, numerus genaamd,
waarvan de leden grondbezit konden verwerven en volledige burgerrechten bezaten.
Op deze wijze verdween
van zelf de scherpe
afscheiding,
welke tot heden toe tusschen militairen en burgerlijke
‘) L. M. Hartman
1, 396, 397.
C. J. Hefele.
#Conciliengesch.
11.
A. Harnack.
J Dogmengesch.
c 11, 421-423.
JDès
1~ 4e siècle,
les évêques
de Gaule
s’ adresstwt
au Pape, lui demandèrent
des
décisions
disciplinaires.
En 445 1’ empereur
Valentinien
UI (425-455)
décrète:
wque les
décisions
du siège apostolique
doivent
avoir
force de loi pour les éveques
de la Qaule
et
pour
tous et que
1’ évêque
évoqué
en jugement
par le pape, s’ il néglige
de se rendre
a
eet appel,
doit y Gtre contraint
par le gouverneur
de la province.,
En 4x7 le pape Zosime
déclara
que désormais
les évêques
gaulois
ne pourraient
se rendre
& Rome sans ‘1’ autorisation
de 1’ Cveque
d’ Arles.
En 514 le pape Symmaque
chargeait
CCsaire
d’ Arles
*de
veiller
aux affaires
réligieuses
de la Gaule
et de l’Espagne.a
E. Lavisse.
* Histoire
de Franceg
111, 31, 32.
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bevolking
bestaan had en dit nog te eer, waar ook de bevolking
zelf tot militaire diensten kon worden opgeroepen. 1) Deze keizerlijke maatregel,
hoe goed ook bedoeld met het oog op de verdediging van het exarchaat, had echter ten gevolge, dat de keizers
in hun politiek
tegenover
Rome op deze krijgsmacht
minder
konden vertrouwen,
nu deze bijna geheel uit Italianen was samengesteld.
Voor den Apostolischen
Stoel daarentegen
beteekende
deze maatregel een gewichtige
stap voorwaarts
in de richting der ’
staatkundige
onafhankelijkheid
van Constantinopel.
Het streven der bisschoppen
van Rome in de rij der politieke
machten medezeggingschap
te verkrijgen,
als de eerste onder hen
te worden geëerd, begon langzamerhand
in vervulling
te komen,
begunstigd
door de tijdsomstandigheden.
Zelfs de diepste vernedering,
waarin
de pausen ooit gevallen waren of die nog ooit
hun deel zou worden, diende slechts als een prikkel
te meer om
tot macht en aanzien te stijgen en van Rome de eenigste metropool der wereld te maken.
Was reeds de kerk door haar enormen
rijkdom
en uitgestrekt
grondbezit
een machtig lichaam, erkend
van rechtswege,
een staat in den staat geworden,
zoo schreed zij
nu over de grenzen daarvan heen en streefde er naar een wereldmacht te worden,
waaraan
alle andere ondergeschikt
moesten
zijn. Rome werd meer en meer het centrum
der Christelijke
wereld, toen in Midden- en Noord-Europa
nieuwe territorien
voor
het Christendom
gewonnen
werden,
en in het Oosten gansche
streken
en Nd-Afrika
den Islam ten offer vielen.
Sedert de
strijdbijlen
der Franken,
Angelen
en Saksen voor het kruis ter
neder zonken, sinds ook de lansen der Gothen en Longobarden
ten dienste van den Ap3stolischen
Stoel stonden, kon geen der
patriarchen
zich in macht en aanzien met Rome vergelijken.
Het
Byzantijnsche
rijk werd van alle kanten bedreigd, in het Oosten
door de Perzen, in ‘t Noorden
door de Bulgaren,
terwijl in ‘t
Zuiden uit de woestijnen
van Arabië nog een gevaarlijker
vijand
kwam aanrukken,
niet minder dan Rome begeerig, zijn wereldlijk en geestelijk gezag over de wereld te verbreiden.
De patriarch
van Constantinopel,
zoo direct in de nabijheid des keizers, werd
als een speelbal heen en weer geworpen
door den willekeur
der
keizerlijke
luimen en in den strijd der partijen.
Zoo was Rome voor de Christenheid
het punt, waarheen zich

GESCHIEDENIS.

167

aller blikken
richtten,
de stad, door God uitverkoren,
als woonplaats van Zijn stedehouder
op aarde.
Geen paus heeft daar meer profijt van getrokken
dan Gregorius 1,
die gedurende de 14 jaren van zijn pontificaat met taaie volharding
er naar gestreefd
heeft om de wereldheerschappij
van Rome te
(590-604)
één der indrukwekkendste
grondvesten.
Gregorius
figuren uit dezen tijd, was monnik;
bij het monnikendom
zocht
hij zijn voornaamsten
steun.
Gedurende zijn geheele regeering heeft
en er voor gewaakt,
hij ‘geijverd
voor een strenge kloostertucht
dat geen wereldlijke
geestelijkheid
ingreep in het inwendige leven
der kloosters.
Terecht zag hij in, welk een sterk leger hier kon georganiseerd
Daarom ook
worden
om voor Rome de wereld
te veroveren.
moesten
de kloosters
onafhankelijk
blijven van de wereldlijke
Wel
geestelijkheid ; alleen aan Rome moesten zij gehoorzamen.
dreef Gregorius
niet onmiddellijk
hier op aan, hij achtte daartoe
m+ar toch zorgde hij er voor, dat
den tijd nog niet gekomen,
de keuze der abten door de kloosterbroeders
vrij bleef van elke
inmenging
der bisschoppen
in het gebied, waartoe de kloosters
behoorden ; zij hadden alleen en uitsluitend
het recht en den
Door middel van die monplicht de gekozenen
te bevestigen.
niken evangeliseerde
Gregorius
Brittannië
en andere nog onbeschaafde streken
van MidderrEuropa,
wat van groot staatkundig
belang blijken zou voor den Apostolischen
Stoel ; hierdoor toch
werden gansche kerkelijke
provincies
gesticht, die direct gebracht
werden onder het onmiddellijk
gezag van Rome.
Doch ook in
de Christelijke
landen wist Gregorius
den invloed van Rome uit
te breiden of steviger
te bevestigen ; zoo in Afrika
door zijn
ingrijpen
in den strijd der Donatisten
l>, zoo in Spanje, alwaar
hij bisschop
Leander
van Sevilla met het pallium bekleedde, 2,
1) Ilierdoor
werd de positie
van Rome in Afrika,
ofschoon
er sinds lang
strooming
bestond,
steeds
meer bevestigd.
Het levendige
verkeer
tusschen
dezelfde
afkeer
tegen
den patriarch
van Constantinopel,
die zoowel
hier
heerschende
was, heeft
zeer zeker
er toe medegewerkt
den invloed
van
te versterken.
L. LM. Hartmann
111, 163.
R. Baxmann
1, 93-95.
2) In Spanje
was sinds lang de ijver voor de Orthodosie
groot;
Spanje
Orthodoxer
dan Rome
zelf.
Geen
wonder
dus,
dat het geestelijke
gezag
door de Spaansche
geestelijkheid
werd erkend;
reeds geruimen
tijd waren
in het West-Gothische
rijk gewend
bij dogmatische
strijdvragen
de beslissing

een vijandelijke
Afrika
en Italië’
als daar overRome in Afrika

was haast nog
van den paus
de bisschoppen
in te roepen

\
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waardoor
de kerk in het rijk der West-Gothen
Gregorius als haar
opperhoofd
erkende; zoo in Italië, waar hij in 595 wist te bewerken,
dat zijn creatuur Marinianus
bisschop van Ravenna werd 1); zelfs
wist hij door toedoen der katholieke
Theodelinda,
met wie Gregorius levendige betrekkingen
onderhield, invloed te krijgen onder
de kettersche
Longobarden.
Ook op het keizerrijk
en het patriarchaat
in het Oosten behaalde Gregorius,
dank zij de gunstige omstandigheden,
een zeer
gewichtig
voordeel.
Keizer Mauritius
(5 Q2 -602),
de staatkunde
van Justinianus
voortzettende,
had den patriarch
van Constantinopel toegestaan
zich met den titel BOecumenisch
patriarch<
te
sieren en stelde daardoor
officieel den hofpatriarch
boven alle
andere, ook boven den bisschop
van Rome.
De paus verzette
zich daartegen, op grond, dat aan den opvolger van den H. Petrus
de zorg over de gansche Christenheid
was toevertrouwd.
Nu
ging deze strijd toevallig gepaard met een andere kwestie.
Een
priester
Johannes en een monnik uit Isaurië, Athanasius,
waren
door den patriarch
veroordeeld
wegens ketterij.
De beide veroordeelden
gingen echter in hooger beroep bij Rome en op een
synode aldaar in 595 werden ze vrijgesproken
en in hun rechten
hersteld;
tevens daagde de paus den patriarch
voor zich, opdat
deze aangaande zijn over die priesters
geveld vonnis zich zou
rechtvaardigen.
Eerst beweerde de patriarch
van niets te weten,
doch op aandringen
van Gregorius,
zond hij later de geschriften,
welke tot veroordeeling
aanleiding
gegeven badden, alsmede de
akten van het proces naar Rome, waardoor
hg dus den pam als
oppevuerhtmin kerkrl~ke
zakrz erkemic.
Keizer Mauritius meende
nu van deze kwestie handig ,gebruik te kunnen maken ; hij stelde
voor, dat de patriarch zich bij de uitspraak van den paus kou
neerleggen en dat Gregorius den titel van den patriarch erkennen
zou. De paus wilde hiervan echter niets weten, Mede om den
patriarch een les in de nedrigheid te geven, nam hij den titel
van den Stoel
te Rome.
Door
den bisschop
van Sevilla
het pallium
te zenden,
haalde
Gregor&
den band tusschen
Rome en Spanje
vaster
toe.
Hartmann
111, 173.
3) Ravenna,
Milaan
en Aquileja
hadden
zich van Rome afgescheiden
sinds den strijd
der drie
Antiocheners.
Zij werden
in het schisma
gesteund
door de Longobardcn,
daar
deze in de Katholieke
kerk en haar hierarchie
een werktuig
zagen
van het Ryzantijnsche
rijk.
Gregorius
1 deed
de eerste
geslaagde
poging
de Koord-ltaliaansche
bisschoppen
weder
onder
zijn macht
te brengen.
L. M. Hartmann
II’, 166, 168, 169.
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BServus Servorum Deïc aan en toen de keizer het voorstel .deed
de titelkwestie
door een synode te Constantinopel
te laten beslissen, verzette de paus zich ook hiertegen, zelfs richtte hij in
5gg aan den primaat
van Prima Justiniana en de zeven andere
metropolieten
in het Oosten een schrijven, waarin hij hen vermaande,
indien zij de synode soms bezochten, onder geen voorwaarde
den
nieuwen
titel te erkennen.
Tegelijk
scherpte
hij hun in, dat
bovendien geen synodaal besluit van kracht kon worden genoemd,
zonder
de bevestiging
door den paus.
Zoo stond Gregorius
onwrikbaar
in zijn strijd voor de oppermacht
van Rome.
Het
was geen aanmatiging,
toen Gregorius
zich als bisschop
van
Rome bij uitsluiting
van alle andere bisschoppen
paus (vader)
liet noemen.
Zijn hooge positie werd in het Westen
door de
katholieke
vorsten en de bevolking
overal erkend.
Bonifacius
111
(606-607)
zou de vruchten
plukken
van Gregorius’
taaien tegenstand ; in 607 vaardigde keizer Phocas (602-610)
een edikt uit,
waarbij’
de Apostolìsche
htid werd erkend. 1)

Stoel

als

het hoofd

der gamche

Chrìsten-

Na den dood van keizer Mauritius kwam in Italië weder een
beweging op, dit land van het Oost-Romeinsche rijk onafhankelijk
te maken; door den aanval der Arabieren onder Omar (634644) was het Byzantijnsche rijk te veel met eigen aangelegenheden bezig en kon dientengevolge niet voldoende oog houden
op de Italiaansche zaken. Reeds in 610 had de exarch Johannes
een poging gewaagd zich onafhankelijk
te maken, doch deze
poging werd onderdrukt door den door keizer Heraclius (6 10-641)
gezonden nieuwen exarch Eleutherius, die tegelijk de opdracht
had aan de veroveringen der Longobarden paal en perk te stellen.
Inderdaad gelukte het Eleutherius met de Longobarden een
wapenstilstand te sluiten, doch kort daarna verhief hij zelf de
*) R. Baxmann.
#Politik
der Päpste
von Gregor
1 bis Gregor
VI1.c
1 74-81.
L. M. Hartmann.
SGesch.
Italiens
im Mittelalterc
II’, 183-185.
H. van Gelder.
SAlgem.
Gesch.*,
111, 252, 253.
Ook
wat de rechtspraak
der kerk over den clerus
betrof,
wist Gregorius
de zelfstandigheid
der kerk
met goed gevolg
te bewaren.
Steeds
verdedigde
hij de stelling,
dat geestelijken
zelfs al wie tot de kerk
behoorde
slechts
door geestelijke
rechtbanken
geoordeeld
konden
worden
en een hooger
beroep
bij de wereld!ijhe
rechtbank
voor hen
niet bestond.
Hiermede
ontzegde
hij de wereldlijke
macht
elk recht
tot ingrijpen
in zaken
den clerus
betreffende.
Hartmann
111, 188.
Phocas
verleende
Bonifacius
111 den titel van a Univrrsalis
patriarclrac.
R. Baxmann
1, ISO.
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vaan van den opstand;
hij nam te Ravenna het purper aan en
wilde zich te Rome laten kronen,
een gebeurtenis
van wereldhistorisch
belang, daar het de eerste maal was sinds den ondergang
van het West-RGmeinsche
rijk, dat gepoogd werd een LVestersch
keizerrijk
te stichten,
waarvan
Rome het middelpunt
zou zijn.
Eleutherius
kon echter zijn doel niet bereiken ; de militie in Ravenna
weigerde
zich bij de beweging aan te sluiten en de exarch werd
verslagen nog voor hij Rome had bereikt, 1)
Die oriafhankelijkheidsbewegingen
hielden echter in de naaste
jaren niet op en gingen gepaard met de religieuze strijdvragen
tusschen Monophysieten
en Orthodoxie.
In het Oosten leefde de rampzalige twist met de Monophjrsieten
nog immer voort.
Om de eenheid te herstellen en daardoor het
rijk krachtiger
te maken tegen de aanvallen der Arabieren, poogde
de patriarch
van Constantinopel,
Sergius, aan de monophjvsitische
bezwaren
tegemoet
te komen ; hij bracht het Monotheletisme
op
het tapijt, de leer, dat Christus
weliswaar
twee naturen,
doch
slechts één wil bezeten had. De ontvangst van dit nieuwe dogma
was in het Oosten goed, en ook paus Honorius
1 (625-635)
liet
zich instemmend
uit. De patriarch
van Jeruzalem,
Sophronius,
verzette er zich echter tegen en toonde logisch aan, dat, als
Christus
twee naturen
had gehad, Hij ook tweeërlei
wil had
bezeten.
Sergius antLvoordde op verzoek des keizers in 638 met
een uitvoerig
tegenbetoog,
de Ecthesis. “) Door dezen pennen1) T,, 11. Hartmxnn
II’, 203, 204.
li. Rasmnnn
1, 158.
‘2 #Der
hauptst5dtische
Patriarch,
der Syrer
Scrgills,
war schon
scit dem 1. 619 von
1
Unionsqedankcn
elfiillt
und hnt bclncnì
Kaiser
h(‘era thcn. die Wiedereroberungen
dadurch
zu brfestigen,
das\ man den hIonophv\iren
mir der Vorme1 tntgegrnkomme,
der tiottrnensch,
sus zwei Naturen
bestehend,
habe Alle\
mit <inrr
b~~ottrnenscllilchen
,E//cl;vie
gewirkt.
.
Harnack.
~L)ogmengesch.r
Ir, 427.
en hij 7oowel
als Sergius
deden
Sophronius
van Jerusalem
verzette
zich tc‘.gen dit dogma
nu een beroep
op paus Honorius
- IIonorius
was op de hand can Sergius
- Sophronius
hield
ecllter
streng
aan de formule
van Chalcedon
vast.
A. Harnack
II, 428.
C. J. Hefele
~Concilirngesch.~
III, 166, 167.
Eigenlijk
stelde
ook Honorlus
zich op ‘t reinc
standpunt
der Orthodo?ie,
doch was niet
consequent
genoeg
in zijn gevo!gtrekkingen.
BAengstliche
Serge
fiir l~~haltung
des Z’riedcns
und Mangel
an Kiarhcit,
auch nachgiebige
Gefiilligkeit
gegen
die Const~~ntinopolilaner
waren
Schuld,
dass der Papst
den
und damit
die HZresie
nicht
unrichtigen
Ausdruck
fiir die orthodoxe
Lehre
vcrwarf,
betr%chtlichen
\ orschub
leistete.
Q
C. J. Hefele
III, 189, 190.
Sergius
van Constantinopel
verhaalt
in zijn brief
aan paus Honorius,
dat Heraclius

*
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strijd werden velen er toe gebracht
het vraagstuk
nog eens te
overdenken
en zoo had het Westen weldra weder stelling genomen
tegenover Constantinopel.
Wel was paus Severinus genoodzaakt
geworden
de Ecthesis te
onderteekenen,
doch na zijn bevestiging
herriep hij dit weder en
’ zijn opvolger Johannes IV (640-642)
sprak reeds op een (ynode
te Rome in 641 het vonnis uit over de leer der Monotheleten.
Kort
daarop stierf Heraclius,
de verantwoordelijkheid
voor de
Ecthesis op Sergius schuivende 1) Deze was reeds in 638 gestorven
en als patriarch
opgevolgd door Pyrrhus,
die dezelfde gezindheid
was toegedaan.
Na de paleisrevoluties,
bij den dood van Heraclius
uitgebroken
en die Pyrrhus
zijn ambt kostten, was Constans 11
keizer geworden
(642-668)
en het hof vast besloten zich niet
voor den Apostolischen
Stoel te buigen en de Ecthesis te handhaven. 2) ‘Doch paus Theodorus
1 (642-649)
was niet minder
vast besloten dan zijn voorganger
zich met kracht
tegen de
nieuwe
ketterij
te verzetten,
overtuigd
als hij was het gansche
Westen
en ook Afrika
aan zijn zijde te hebben.
In Gallië was
het Monotheletisme
reeds in 640 op een synode te Orleans verworpen, 3) doch veel grooter
nog was de oppositie
in Afrika.
Sinds de verovering
van Syrië en Egypte door de Arabieren was
Noord-Afrika
een tweede hoofdkwartier
van het Dyotheletisme
monniken
en
bisschoppen
hadden
geworden ; vele geestelijken,

//

tijdens
zijn verblijf
in Armenië
met dc hlonophysietcn
een samenkomst
had (synode
te
GaTin, 622) waarop
de keizer
zelf de leer van het monothelt:tisme
had uitgesproken.
C. 1. I!efele.
.Conciliengzsch..
111, 145,
149.
De brief van Sergius
aan paus IIonorius
bij Hefele
111, 169-171.
Het gebruik
der uitdrukking
: .éen wil of twee willenr
werd verboden;
de éénheid
des
willens
in Christo
als 01 thodoxe
leer voorgeschreven.
1,. M. Hartmann
II’, 214- 220.
l) Urn die IJnzufrie,ienheit
der AbentllXnder
wegen
der Ekthesis
von seiner
Person
abzulenken,
schrieb
er im Anfange
des Jnhres
641 an Pnpst
lohann
IV : n die Ekthesis
ist
nicht
von mir und ich habe ihre Abfassung
nicht
befohlen:
hondern
I’atrialch
Sergius
lint
sie vor ftinf Jahren
gefertigt
und mich gebeten,
sic mit meiner
Unterschrift
zu publiciren..
C. J. Hefele.
nConcielieugesch.*
111, 198.
blijkt
ook nog uit de over
Dat Srrgius
inderdaad
de vervaardiger
is van de Ecthesis
eenkomst
met zijn schrijven
aan paus Honorius.
L. M. Hartmann.
SGesch.
Iialiens
im hlittelalterc
II’, 218.
-) Na den dood van Heraclius
had paus Johan IV de besluiten
van de synode
\ an Rome aan
‘s keizers
zonen
medegedeeld.
Deze
hadden
echter
niet den tijd en de gelegenheid
den
brief
vin Johannes
IV te beantwoorden
(Constauti,m
Heraclius
werd vermoord;
Heracleonas
verbannen);
dat daed
Constnns
If ; deze schreef
een vriendelijken
brief
aan den paus,
waarin
hij de verzekering
g af rechtgelooiig
te zijn en de Ecthesis
te zullen
intrekken.
He,fele.
8 Conciliengesch.
c UI, 207.
3) C. J. Hefele
IN, 208.
Hartmann.
*Gesch.
Italiens
im Mittelaltere
II’,
225,
226.
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hier een toevlucht gevonden;
hier verwijlden
ook Pyrrhus
en de
geleerde Maximus Confessor.
Nu werd op dat oogenblik
NoordAfrika ook beroerd door een staatkundige
beweging; de keizerlijke
stadhouder
Gregorius
poogde, gebruik
makende van den afkeer
der Afrikaansche
rechtgeloovigen
van Constantinopel,
zijn exarchaat
van het Byzatijnsche
rijk los te scheuren, en een onafhankelijk
keizerrijk
te stichten ; natuurlijk
was zijn hoofdkwartier
een verzameling van alle geestelijken,
die van het Monotheletisme
niets
weten wilden.
De politieke
oppositie werd echter verstikt,
daar
Gregorius in 647 door de Arabieren werden verslagen, de kerkelijke
oppositie
duurde echter voort, al waren door het ingrijpen der
Arabieren
de plannen der anti-Byzantijnsche
coalitie in duigen
gevallen.
Reeds in 643 op een synode te Cyprus, in 646 op een
synode
te Carthago l) had de Afrikaansche
geestelijkheid
haar
veroordeeling
uitgesproken
over het Monotheletisme
; nu werd
door paus Theodorus
de patriarch
van Constantinopel
met het
anathema
belegd. 2) De keizer, ten einde den vrede in het rijk
te herstellen, nam nu, op raad van Paulus, een eigenaardig besluit;
hij vaardigde
in 648 een dekreet
uit Typos - waarbij het
aan zijn onderdanen
bij zware kerkelijke
en wereldlij ke straffen
verboden
werd over de ééne of twee willen van Christus
te distevreden
te stellen beloofde
de
puteeren. 3, Om het Westen
1) Synode
te Cyprus
- 29 Mei 64.7.
. . . . . . Schreiben
an den Papst
eiliess,
des inhalts:
dass eine orthodoxe
Verordnung
nichts
zu wünschen
iibrig
lnsse, dass die Btschöfe
mit Leo bekennen:
agit utraque
forma
communione,
quod
proprium
est, und dass sic, das hlatvrthum
ftir die
cum
alterius
Orthodosie
zu dulden
bereit
seicn ; etc. c
Hefele
III,
211,
212.
Synode
te Carthago.
- 646.
XR een zeer uitdrukkehjke
erkenning
\ an den Romeinschen
stoel schrijven
de Afrikaansche
bisschoppen
:
Dook
ons zijn de te Constantinopel
opgehomen
nieuwigheden
bebend
geworden
; tot
dusver
hebben
wij gezwegen,
in ‘t vertrouwen,
dat dit onkruid
wel door den paus zou
uitgeroeid
worden e. . . . . en verder:
l wanneer
Paulus
(de patriarch
van Constantinopel)
in
zijn dwaling
bltjft volharden,
zoo zal dt: hl. Stoel
het ongezonde
lid afsnijden.r
Hefele
111, 232, 233.
L. M. Hartmann
II’, 220.
2
* Pyrrhus
machte
wieder
Frieden
mit dem Kaiser
Imd die Kaiserlichen
Dogmatik;
)
aber
der römische
Bischof
blieb
fest, verdammte
der Pyrrhus
und sprach
die Absetzung
über den zeitweiligen
Inhaber
des Byznntinischen
Stuhtes,
Paulus,
sus.
A. Harnack.
a Dogmensch..
11, 429.
3, Constans
zeigte
überhaupt
mehr
und mehr Eigenschaften,
welche
jhn den spnteren
bilderstürmenden
Kaisern
verwandt
erscheinen
Iassen.
Umgekehrt
tritt uns bei den hervorragendsten
Mönchen
und Priestern
des 7 Jahrh.
bereits
Staatsfeindschaft
(resp. das Verlangen
nach Unabhängigkeit
der Kirche
vom Staate)
entgegen.a
Harnack
11, 429 n. 4.
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keizer de ~Ecthesis in te trekken.
Rome dacht er echter niet aan
daarmede
genoegen
te nemen;
de paus had geheel andere
plannen;
de tijd scheen gunstig om den keizer de macht van
den Apostolischen
Stoel te tQonen, de geheele Orthodoxie
uit het
Oosten van den Imperator
te doen afvallen en ze aan den opvolger
van Petrus te verbinden.
De nieuwe
paus Martinus
1 (649-653)
beriep een groote
synode in het Lateraan
(Oct. 64g), waar de veroordeeling
over
het Monotheletisme
werd uitgesproken
; tevens werd een encycliek
naar alle landen gezonden, waarbij de paus tot de Christenen
het
verzoek richtte tot deze synodale besluiten toe te treden, 1) Het
hof te Constantinopel
liet dit echter zoo maar niet zonder protest
geschieden ; de keizer zond een nieuwen exarch, Olympias,
met
de opdracht
Italië weder tot de algemeene kerk terug te brengen,
Rome te.,doen buigen en den paus zoo noodig gevangen te nemen,
Toen Olympias
echter den geest der troepen
leerde kennen,
hield hij ‘t voor verstandiger
niets tegen den paus te ondernemen;
hij sloot zich in tegendeel bij hem aan en werd ‘s pausen bondgenoot. 2, Meer en meer kwam het nu voor, dat de keizerlijke
militie, welke
gesc hapen was om Italië voor het keizerrijk
te
behouden,
steeds gemeene zaak maakte met den paus tégen de
belangen van het Imperium in. Keizer Constans 11 toonde echter
nog eens, voor het laatst, dat hij heer te Rome en ook meester
*) 5 Oct. 649 werd
de synode
in het Laterann
geopend;
zij duurde
tot 31 Oct. en
verviel
in 5 zittingen;
105 bisschoppen
waren
aanwezig.
,,Die
Synode
war eine
Verschwörung
gegen
Konstantinopel
und ihr Leiter
war ohne
kaiserliche
Bestntigung
auf den Thron
erhoben
worden.
Es ist dit Fortsetsung
der Politik
Gregor’s
1. aber energischer
und drohender.”
Harnack.
,,Dogmengesch.”
11, 430.
Hartmann,
II. 1 226.
C. J. Hefele.
,,Conciliengesch.”
111, 249-263.
Bij het voor Tongeren
bestemde
exemp!aar
werd door den paus een brief
gevoegd
voor
bisschop
Amandus,
waarin
deze
verzocht
werd
er voor te zorgen,
dat in Austrasië
een
synode
zou gehouden
worden,
waarop
de ketterijen
(í<cthesis
en Typos)
werden
verworpen;
inderdaad
had dit plaats
onder
Sigebert
II (638-656)
en in Neustrië
onder
Chlodwig
11
(638-656).
4, Hartmann,
1x.1 227.
Hefele,
111, 267.
.,Martin
machte
nun die grössten
Anstrengungeri,
sich mit Hülfe
des Synodalbeschlusses
die Herrschaft
über
die Kirchen
des Orients
zu verschaffen
Wie
ein zweiten
Dioskur
mischte
er sich
in die orientalischen
Verhältnisse
urn den Oberbischof
zu spielen,
und
wirkte
also,
vielleicht
sogar
mit den Saracenen
conspirirend,
den kaiserlichen
lnteressen
direct
entgegen.”
Harnack,
11, 431.
R. Baxmann,
1, 175-177,

.
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over den paus was.
Olympias
was, kort na zijn komst in Italie,
tegen de Arabieren
op Sicilië iesneuveld ; de nieuwe exarch,
Theodorus
Galliopa,
trok
I 5 Juni
653 Rome binnen,
nam
Martinus 1 gevangen en voerde hem naar Constantinopel.
De
aanklacht
luidde : rebellie en samenspanning
met Olympias ,tegen
den keizer.
Martinus
1 werd, na van zijn waardigheid
vervallen
verklaard
te zijn, naar Cherson
in de Krim verbannen,
alwaar
hij in 65 5 bezweek. 1) Zijn opvolgers
erkenden nu gedwongen
de oppermacht
van Constantinopel;
daar zij echter niet in de
gelegenheid
kwamen
zich in gcloofskwestie’s
uit te spreken, zoo
was feitelijk
alleen de politieke
éénheid hersteld.
Rome zou
echter weder glansrijk
omhoog stijgen ; na den dood van koning
Grimoald
der Longobarden
(663 -67 1) werd het Katholicisme
onder dit volk overwegend
door toedoen van de dochter van
den hertog van Friaul,
zoodat de kerkelijke
Snheid
in Italië
werd hersteld 3, en deze éénheid openbaarde zich duidelijk, toen
de vrede tusschen * HJ-zantium
en Rome definief gesloten werd.
Met de regeering van keizer Constantijn
IV l’ogonatus (568-685)
begon een keerpunt
in de geschiedenis
van het Monotheletisme.
De nieuwe monarch
was niet van plan het dekreet
van zijn
vader (Typos)
met geweld in te voeren of het bestaan er van
te verlengen
en zoo kwam hij met het denkbeeld voor den dag
den gestoorden godsdienstvrede
door een vergadering van bisschoppen zoowel uit het Oosten als uit het L5’esten te doen herstellen.
Lust tot dit grootsche
werk gaf hem de voordeelige
vrede, dien
hij in 678 met den Chalief Moeawia
en kort daarop ook met
den Avarenkoning
in Hongarije
had gesloten.
Paus Agatho (678
-681)
ging vol vreugde op het plan des keizers in en \rof alle
noodige voorbereiding
opdat ‘t gansche Avondland
zich in deze
zaak zou kunnen
uitspreken.
Zoo kwam
in 680 de synode te
Rome tot stand 3), teneinde de afgezanten
te kiezen voor het
l) H. van Gelder.
,,Algem.
Gesch.”
111, 259,
.
Over zijn mishandeling
en lijden : Hefele,
,,Conciliengesch.”
111, 272-275.
H. G. Helmolt,
,,Wereldgesch.”
V, 61, (v. Scala:
De Grieksche
invloed
sedert
Alex. den Gr.)
Y, Aquileja,
Ravenna
en h4ilaan
sloten
zich bij Rome aan; op de synode
te Rome in
680 waren
talrijke
Longobardische
bisschoppen
verschenen.
Hartmann
, ,,Gesch.
Itnliens
im Mittelalter.”
11. 1 ~55, 256.
namen
er aan deel;
uit Gallip,
Felix
van Arles
als legatus
venera3, 125 bisschoppen
bilis
syncdi
per Galliarum
provincias
constit;
uit Brittannië
(waar
het Monotheletisme
op een synode
te Hedtfeld
was verworpen)
Wilfrid
van York
als leg. ven, synodi
per
Brittanninm
prov.
constit.
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concilie te Constantinopel
en hen zoo volledig als het slechts
mogelijk
was het gevoelen van het Westen
te doen vertegenwaaronder
drie pauselijke legaten,
woordigen.
Acht afgezanten,
werden naar het zesde oecumenisch
concilie, dat den 7den Xov.
680 te Constantinopel
in de koepelzaal van het keizerlijk
paleis
(Trullos) onder presidium des keizers geopend werd, afgevaardigd. 1)
De gansche Christenheid
was vertegenwoordigd,
ook die in partibus infidelium
en daar werd over Monophisitisme
en Monotheletisme, alsmede over alle ketters, Arius, Cyrus van Alexandrië,
Paulus en Sergius van Constantinopel,
etc. het anathema
uitgesproken.
Daar paus Agatho intusschen
gestorven was 2, werden
de besluiten van het concilie aan Leo 11 (681-683)
medegedeeld 3),
die ze ten volle onderschreef
en zich beijverde deze in het Westen
te doen aannemen, waarin hij naar wensch slaagde,
Zoo was door dit concilie van Constantinopel
de vrede in de
kerk niet alleen hersteld, doch ook die tusschen keizer en paus.
Het noodzakelijk
gevolg daarvan moest echter zijn, dat de positie
van den Apostolischen
Stoel buitengewoon
versterkt
werd, niet
alleen tengevolge
van de overwinning,
die de door den paus
steeds verdedigde
rechtgeloovige
kerk had behaald en het recht
van den Stoel te Rome, door den keizer en het Oosten erkend,
in kerkelijke
strijdvragen
als opperste rechter op te treden, maar
ook door het feit, dat de paus was erkend
als te zijn de be-

i

1) De afgevaardigden
kregen
z brieven
mede,
één voor den keizer
en één voor het
Concilie;
de laatste
was door paus Agatho
,,cum universis
synodis
suhjncentibus
concilie
apostolicae
sedis”
uitgevaardigd
en door
hem
en de w
bisschoppen
onderteekend.
In
het eerste
schrijven
meldde
hij den keizer,
dat de afgezanten
geen mannen
waren
van
groote
kennis,
wat men trouwens
niet kon verwachten
van lieden,
die onder
de barbaren
woonden
en met lichamelijken
arbeid
in hun onderhoud
moesten
voorzien,
doch dat zij in
elk geval
mannen
waren,
die rein in de leer waren;
in hun eenvoud
hielden
zij onwrikbaar
vast aan de uitspraken
der vroegere
pausen
en der vijf eerste
conciliën.
Hefele,
111, 295.
Over het concilie
zelf: Hefele,
111, 300-333.
Harnack.
11, 433.
Hartmann,
11. l 257-262.
Ook over paus Honorius
werd het anathema
uitgesproken.
3, Agatho
stierf in jan. 681; het concilie
eindigde
in Sept. 681.
3) De synode
richtte
een schrijven
aan den paus
*den
Artz
für die gegenwärtige
richtfe
de keizer
een scllrijven
aan alle bisschoppen
en
Krankheit
der Kirche.
s Tevens
ambtenaren,
dat alle geestelijken
de Orthodoxe
leer van paus Agatho
waren
toegedaan.
Hefele
111, 335.
SNicht
nur follgte
ein monotheletische
Reaction,
sondern
vor Allem
eine Reaction
gegen
das Eindringen
des römischen
Geistes
in das Morgenland.
Diese,
692 beginnend,
hat sich
im Zeitalter
der bilderstürmenden
Kaiser
und des Photios
f0rtgesctzt.c
Harnack
11, 434.

,
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schermer en verdediger
der Orthodoxie,
als het éénige hoofd der
Westersche
kerk en als de man, waarmede
ook de kerk in het
Oosten op de eerste plaats rekening had te houden en tot wien
ook zij steeds genoodzaakt
was haar toevlucht
te nemen als den
eenigsten gids op den weg der waarheid,
gedachtig de woorden
van Christus : Petre, Petre, ego pro te rogavi, ut non deficiat
fides tua.
l

111.

Van
680

het
tot

l

concilie
van Constantinopel
den beeldenstrijd.

in

Geheel vrij van de bestuursinrichting
van het Imperium
waren
de Anglo-Friesche
groepen gebleven.
Omstreeks
Christus’
geboorte hadden de Friezen zich in Nd. Nederland
gevestigd ; de
Saksen in Sleeswijk-Holstein
; waarschijnlijk
ontsproot
de samenhang der Friezen en Saksen de Ingvaeonische cultusgemeenschap.
1)
De Friezen
werden
door de Romeinen
onderworpen
en waren
steeds trouwe bondgenooten ; in 6g werden zij feitelijk onafhankelijk.
Tusschen
325 en 3 59 moeten ze echter weer foederaten
van
het Imperium
geworden
zijn, wat blijkt uit de Lex Frisionum,
waarin een weergeld voorkomt
voor geheel Friesland. e, De Juten
bewoonden
Jutland en dit volk was waarschijnlijk
de eerste volksstam, die naar Brittannië
is overgegaan
(naar Kent), terwijl de
Saksen naar Northumberland
en Mercia verhuisden ; van Engeland
uit hebben
de Saksen Noord-West
Frankrijk
en Vlaanderen
bevolkt. s, De Anglefi en Warnen woonden ten tijde van Tacitus
in Sleeswijk
en hadden zich waarschijnlijk
uitgebreid
over de
landen ten Westen der Thuringers
en in Brabant ; van daar uit
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hebben zij z’ich meer naar ‘t Zuiden verplaatst en zich gevestigd
in Oost-Anglica ; zij deelden zich in twee groepen, Nordfolk
(Norfolk) en Sudfolk (Suffolk). 1)
( Wedt
i

voortgezet. j

De Prins van Oranje geeft een lijfpensie aan de
vrouw van een zijner getrouwe dienaren.
1561.
-.Wilhem by den gratiën Goidts Prince van Orangien, Grave
c van Nassau, van Catzenellebogen, van Dietz, van Vianden, van
Tonnere, van Charny, van Bueren, van Leerdam, Heere ende
Baron van Breda, van Diest, van Grimbergen, van Arlay, van
Noseroy, van Chastelbelin, van Wuestene, van Yselsteyn, van
Cranendonck, van Sinte Mertensdijck en Burchgrave van Antwerpen ende van Besanchon, Ridder vanden ordene vanden gulden
vliese, Stadthouder ende Capitejrn genera1 van Bourgoignen, van
Charrolois, van Hollant, Zeelant ende Utrecht, Alleen den ghenen
die dese zullen zien oft hooren lesen. Doen te wetene. Dat wy
ter contemplatie vanden goeden ende getrouwen diensten, die
onse zeer lieve ende getrouwe Raedt meester Thomaes Vlas Licentiaat in beyden rechten, ons gedaen heeft in vele ende menigerley
zaecken ons noch dagelicx doet, ende gelijck wy hopen ende ons
volcomelick betrouwen in toecoemenden tijden noch doen zal,
ende ten eynde dat hij zijne kinderen te bat mach uytstellen ter
eeren Goidts ende versien van zijnen goeden, ende zijne huysvrouwe Joffrouwe Adriana van Zwave nyet te min versien blijve
van goeden tot heurer onderhoudenisse ingevalle zij den voirsz
mr Thomaes geraecte te overleeven, hebben uuyt onser welwetentheyt ende gunste derselver Joffrouwe Adriana van Zwave, ingevalle die voirsz. Mr Thomaes voer haer afflyvick worde ende
anders nyet. Geaccordeert, gegundt ende gegeven, accorderen,
gunnen ende gheven mits desen eene jaerlicxse lijffpensie van
twee hondert carolus gulden tsjaers, tot veertich grooten vlaems
den gulden, haeren leefdage lanck geduerende, te betalene die
1)
De
H.
K.
H.
Dat
Angeln
1918

L. Schmidt.
~Allgcm.
Gesch.
der germ. Völkerg,
qo,
151, 161.
I,&x Angliorum
et Werinorum
(hoc est Thuringorum)
bij :
Rrunner.
*Deutsche
Rechtsgesch.s
1, 349-334.
LMüllenhoff.
n D. A1terthumsk.r
lV, 463 ff.
von Yybel.
SEntstehung
des deutschen
Königthums,
324 ff.
de Anglen
en Warnen
in Sleeswijk
woonden,
blijkt
uit den naam
en van kp. Warnaes.

van

het landschap
x2
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selve lijffpensie van drye maenden ende drye maenden in vier
gelijcke
parementen,
te weten alle drye maenden vijfftich
der
gelijcke guldens, welcke pensie zal beginnen te loopen vanden
sterffdach
aff des voirs. meesteren Thomaes, ingevalle die voirs.
Joffrouwe
Adriana
hem overleve ende nyet eer oft anders, ende
Ordinerende
zal dueren
beur leeven lanck ende niet langer.
daeromme
ende bevelende ons ontfanger
generael nu zijnde ende
toecoemende
die voirs. lijffpensie, ingevalle als boven, jaerlicx in
vier termijnen der voirs. Joffvrouwe
Adriana u)*t te reycken ende
van
thienden oft andre meerbetalen, zonder eenige diminietie
dere oft mindere penningen oft andere lasten, ende mits by hem
overbringende
copie auctenticque
van desen voer deerste reyse,
ende quitantie der voirs. Joffrouwe
Adriana vanden betalinge zal
hem die voirs. somme in zijnen rekeningen
byden auditeuren van
ons Rekencamer
gepasseert
worden,
den welcken wy oick ordineren ende bevelen by desen tselvent soe te doene, zonder eenige
zwaricheyt.
Want ons alsoe gelieft, des toirconden
hebben wy
onderteeckent
ende onsen zegel daeraen
desen tegenwoirdigen
doen hangen. Gegeven in onser stadt van Breda den 27 en dach van
Julio.
Int jaer onss Heeren duysent vijffhondert
ende eenentsestich.
Guille de Nassau.
pension pour dam 1~ Adriane
Swave femme de mr Thomas Vlas
de deux cents livres par an, en cas qu’ elle survive son mary et
non autrement,
sa vie durant et avecq exemption
du dixième,
A commencer
moindres ou plus grans deniers ou autres charges.
avoir tours doiz le jollr du trespas de sondit mary.
(Het zegel van den Prins is niet meer aanwezig).
Op de keerzijde van den perkamenten
brief:
Ter ordinatie van minen gena.
heere den prince
de Pennants
Adriana van Swave weduwe van meester Thommaes
Vlas pensie van men Heere den prince van oranigien
Deze brief is afkomstig
uit het archief der familie van den
Steen en werd lange jaren geleden door mij op eene verkooping
te Utrecht
aangekocht.
Herman
van den Steen trouwde, I 580 Catharina Vlas, dochter
\
van Mr Thomas en van Adriana van Zwave.
J. i). WAGNER.
‘s Gravenhage.
_~
.- ~~_--- --. __-_ --_
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Bijdrage

betreffende
de ontdekking
van
, van F. E. Bn Mulert.

Jan Mayeneiland

Extract
uit het protocol
van den notaris J. Th. v. d. Beecke,
6 Jan. 1614-22
Nov. 1633 te IHoorn, aanwezig in het R. A.
te Haarlem
(pag. 238).
Op huyden den 4 Octobrii Anno 1616 comphareerde voor mij
Jacob van der Beecke Thomaszn., notario publico, bij den Hove
van Hollandt, Zeelandt en Westfrieslant geadmitteert, binnen de
stede Hoorn residerende, d’ eersame Pieter Hendricxzn, stuyrman
out 30 jaren, burger ter stede Hoorn voorsz., dewelcken uprechtilicken versoeckenvandeE.
Heren bewinthebberen
vande
compagnie
van Spitsbergen
binnen
diser
stede 11,
heeft daervan getuicht en verclaert als zij; naedat hij rechterlijck
daertoe is versocht geweest, verclaert ende tuicht mitsdessen bij
sijn mannenwaerheyt,
eere ende salicheyt jn plaetse van eede
Heerwaerts, dat hij deposant de jongste reyse met den requirant
gevaren mit sijner schepe genaempt de 3 coningen, gedient heeft
als steyrman op de reyse en voyagie gedaen om walvisschen te
vangen, affgevaren uth de voorscr. stede Hoorn, Ende oversulcx
wel te weten, dat Teylant genaemt Isla de questie, gelegen is op
de hoogte van 71 graden 25 minuten, seggende hij deposant voer
redenen van sijne wetenschappen, dat hij niet alleen dese voorscr.
reyse, met de reyse als stuyrman maer oock noch 2 jaren te
voren met schipper Pieter Jacobszoon als onderstuyrman op tselve
eylant geweest is, sulcx affgemethen ende bevonden te hebben ;
sonder meer, op versoecke ende alleen gedaen; presentibus de
E. mannen David Sulings, Pieter Janszoon Poelenburch, getuygen ,
hiertoe versocht.
Pieter Hendericks.
Pieter Janzoon Poelenburch
David ‘X‘
Sulings merck
quod attestor.
Jac. van der Beecke, notarius.
N.B. Het bovenstaande is, vanwege het slechte schrift, met
groote moeite ontcijferd door den heer Rijksarchivaris en den heer
l) Op
,,Schipper

den kant bijgeschreven,
terwijl
Pieter
Jacobszoon
Geusebroeck,

in de acte oorspronkelijk
Synen
medeburger”.

staat,

doch

doorgehaald:
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Commies ten R. A. te Zwolle.
BIsla de questiea heette Jan Mayeneil.,
vóórdat men er dezen naam aan gegeven had. (Vgl. Mr. S. Muller
Fzn.
V. Geschied. der Noordsche
Compagnie, Utr. 1874. Bijl. X11,
blz. 373 vlg., alsmede blz. r 92 vlg., zgo vlg. en 3 I I vlg.)
*
Turf.

Vanwaar is de naam afkomstig van deze in onze dagen weder
zoo in eere gekomene brandstof? Men schijnt het niet te weten
en weifelt tusschen een oud-Germ. stam, die )omkeerena: en een,
die 2afstekena zou hebben beteekend. Germ. tz&n, oud-Hoogd.
zurba,
graszode =: oud-Fransch tombe, torf, turf, nieuw-Fr. tour&.
De spraakmakende gemeente is minder angstvallig in hare
et)-mologieën. In BThe Piratea van W. Scott is sprake van een
zekeren Torf of Turf-Einar, zoon van Rögnvald, Yarl van Moen,
die Yarl geweest is van Orkney en Shetland. Hij heeft zich
verdienstelijk gemaakt in het bevrijden der Noordzee van zeerooverkoningen, Vikings, en is + gro gestorven. Hij moet een lange,
leelijke man zijn geweest met één oog en heeft, volgens Scott,
het eerst aan de bewoners der Shetland-eilanden het geheim
geopenbaard om pat d.i. turf als brandstof te gebruiken, zoodat
zijn naam daaraan gegeven is en aldus als herinnering aan die
weldaad voor het dankbare nageslacht is bewaard gebleven.
, De tzwzscar of tuscar of juister toufskar
is de naam voor den
turfsteker, een spade met langen steel en scherp ijzeren blad,
dat feather
heet.
P. H. D.
Obiit.

De hoofdletter 0 met een liggende 1 er in beteekent op de
door den heer M. v. d. H. v. S. bedoelde wapenborden (zie vorige
aflevering blz. 33) ongetwijfeld o b i i t. Vgl. R. Cagnat, Cours
d’ épigraphie latine (Paris 1898, 3”“: éd.) p. 264 : »Les noms des
défunts sont marques . . . . d’ un O, 0, S, qui doit s’ interpréter
par ObZtus, Obtit, et non par thanoo?~.a
De Grieksche theta d.i. de tht!ta m~~unt
van de dichters (Pers. 4.
13 en Martial. VII 37), die voor thanoon
staat, heeft dezelfde
beteekenis in Grieksche grafinscripties.
P. H. D.
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1)

Alsoe men nyet lichtelick
maniere en can bevinden om tconvent
van sinte Heronymusdale
binne den verbot van Leyden gelegen
tot een behoirlike
staet te reformeren
ende buyten schandalizacie
te onderhouden,
soe heeft men na lange communicatie
gehouden
onder den eerwaerdigen
heeren den prioor van Wesdes(heym)
als
overste dier obediëncien, prioor van Zwolle ende Leyderdorp
aen
dien zijde ende den Rurgemeesteren
der stadt Leyden an d’ander
zijde een concept ende remminghe
begrepen denzelfden angaen
up manieren na bescreven.
Te weten, want myn heere die prioor voirscreve vorde gelegen
is van denzelven convente ende overmits
ande zynde beswaerdicheyts
nootlike
occupatien ten zelffden nyet verstaen en mach
en te verduchten
waren dat off men enige uut ander conventen
daer toe zoude mogen stellen, tselfer zoude voortgaen en prospereren alst God betert tot noch toegedaen heeft, zoe zal den zelfden
heere by guitduncken
ende consent van degenen diet behoren
zal de zelfde plaets van den convente mit alle tgunt daer toe
behorende roerlyck
ende onroerlick
hoedanich tselfde wesen mach
stellen in handen ende tot dispositie
der stede van Leyden byzonder want tselfde convent
en zynde erectie van den zaligen
hertoge Philips van Rourgon als grave van hollant en erfflicke
heer zeer naerstelicke
derzelfder stede bevolen is geweest.
Eerst behouden dat diezelfde van Leyden zulcke plaetse ofte
gueden nyewers toebehoren en zullen mogen dan tot een goestekken
convente fundatie ofte intentie.
Ten twyede dat zy alle schulden van de zelfden convente zoe
verre als die gueden dien toebehoren
strecken
zullen mogen
betalen ende den crediteurs
van dien vermogen
buyten enige
laste ofte rnoeyte van myn heere den prioor voirsz. ofte alleen
anderen conventen zynre obediëncien.
Ten derden zullen die van Ley’den van den gueden voirs zoe
verder die strecken
mogen Gode van hemelryck
en allen andere
diet aengaen zal mogen fundatien
van missen memorien
ofte
ander goede diensten voldoen en die doen -gebeure en geschien
in‘ alre maniere alst van goodswegen
behoren zal.
‘)

Gemeentearchief
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Ten vierden zullen gehouden wesen desgelycx den twre priesteren noch wesende
als conventuale
ut den gueden als voirs,
voirsien van een jairlixe reilte up welcke q- redelJ-ck er, deerl)-ck
zullen mogen deurcomen
zonder enig upspreck
tegen der oorde
ofte priesterlike
state ende zullen die zelve priesters horen tost
moeten copen in een geestelilte plaets gheenssins
suspect ende
zullen altj-t bliven onder de obedientie als z)- voirtijts geweest
hebben van WJvndes (hem) ende indat van enige breucke bliven
staen tot correctie van denzelfden.
Item ende ten vijften of enige leecke broeders haern ewigen
tost inden zelver convente gecoft mochten hebben, den zelfden
zal men na redelicheyt
vernougen en overcoomst
medemaken.
Voirt is eyntelick
gesloten dat die visitateurs
van der zelfder
oorden en obedientie die binne een maendt naestcomend
zullen
come visiteeren
t convent van LeJvderdorp ofte andre en zullen
volcomelyck
gelast ~JYI om inde zaecken voirs. claerlyck
ende
volcomelic te concluderen.
Actum tot Leyden den 1X dach in Julio Anno XVCXXIIII.
Antwoord

op het

voorgaande.

Imprimis,
quia primus articulus exprimit
lotus in Lopsen non
esse alienandus
aut mutandus
nisi ad fundationem
relígiosam et
intentionem,
interrogandum
est, quaenam esset illa intentio aut
fundatio servienda.
Et responsum
est, quod in eum finem resignandus
esset lotus
ut ibidem fundaretur
et erigeretur
hospitale
pro suscipiendis
infirmis ex morbidis ac aliis pestiferis infirmitatibus,
etcetera.
Cum huiusmodi
intentio plurimum
a nobis commendaretur
et
lucidaretur,
responsum
esse a nobis desuper nihil pro nunc in
hoc negotio et causa passe concludi
ac fìnaliter decidi per nos
ut ultimus articulus
requirit et esigit.
Et hoc multiplici respectu.
Primo quia requiritur
ut habeatur consensus et cessio fratrum
possessorum
loei illius, in quos omne jus monasterii
ac loei
eiusdem devolutum
est.
Attento
quod primari
loei eiusdem sub capitulo submissio
et
subjectio facta est et contigit de consensu omnium pro tune loei
illius professorum,
prout testatur instrumentum
desuper ostensum
et exhibitum.
zca. Ut desuper abtineatur
consensus summi pontificis nomine

*

/

’

MEMORAKDA.

183

necessarius
cum lotus ille iterum esset redigenclus et subiciendus
exemptus
fuit capitulo modo incorpoordinario
a quo hactenus
ratus et submissus.
Alias proiudicium
fuerit summo pontifici.
3’. Quia submissio
huiusmodi
loei facta capitulo generali, non
submissio
et incorporatie
solvi aut immutari
poterit
huiusmodi
generale et ideo conclusie huiusmodi
nisi per ipsum capitulum
ad futurum
usque capituíum
generale protracta
est et dilata, de
consensu
et beneplacito
senatus Leydensis;
etiam interim autem
obtinebitur
per eundem Senatum consensus fatrum professorum
et
excogitabitur
forma
et modus consensus
obtinendi
a summo
servando
et celebrando
pontifice,
capitulo
generali
proxime,
przsentandus
et illius examini et discretione
et consensui relinqueretur.
Concessum
est etiam eidem senatui Leydensi
ut usque ad
nostram
aut capituli nostri generalis renovationem
habeat per se
aut certos suos commissarios
cura huiusmodi
loei ac provisionem
illorum ibidem adhuc exsistentium
ne bona huiusmodi loei interea
depereant
aut alienarentur
et omnibus
creditoribus
debita fiat
solutio et satisfactie
etiam.
den
Gecopieert
uit een register bij den prior van Leyderdorp
Regenten
der stede van Leyden tot heurder versouclie verkent
Accordeert van
ende geconsenteert
ende copia toen gecollationeert.
woorde te woorde bij mij Symon van Assendelff openbaer notaris
te desen versocht ende onderteyckent
SIMON
A.
Medegedeeld
Het

door J. K.

gele gevaar 3 1)

Voor onze kunst dreigt Japan niet, al is ‘t tegenwoordig
mode
om kakemono’s
en dergelijke versieringen
hoog, zelfs zeer hoog
te stellen, en China zal ons ook al niet literair bederven, al houdt
Henri Borel het vaandel van dat land hoog, en leert hij ons
China’s mystiek
kennen.
Dit viel mij in, toen ik in de avaderlandsche
Letteroefeningen<
van 1768 een boek vond aangekondigd,
getiteld:
BChinees’che
Geschiedenis.
Nevens het kort Begrip van een Chineesch ToneelDichtstukjes
en eene Verzameling
van
spel, eenige Chineesche
1) Zie wMet de pen in de hande,

x917, hl.

24.

,
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Spreekwoorden
der Chineezen,
Oorspronkgelij
k in de Chineese
Taale beschreeven.
Daaruit
in ‘t Engelsch
overgezet
en met
breedvoerige
Aanteekeningen
verrijkt.
Nu in ‘t Nederduitsch
vertaald en met koperen Blaaten versierd.
Te Amsterdam
bij de
Erven F. Houttuyn
1767, behalve het voorwerk
en den bladwijzer
628 bladz. in gr. 0ctavo.a
Daar kan heel wat op die ruim 600
bladzijden gedrukt
staan, maar ik zal mij er niet aan wagen om
te beoordeelen,
in hoeverre dat alles waarde heeft.
Ik vond het
echter wel opmerkelijk,
dat 150 jaar geleden zoo’n boek het licht
zag. Een steenen muur houdt dus zelfs de gedachte (literatuur)
niet. tegen.
Recensent
was toen ook al verbaasd:
BHoedanig iets tot nog
het licht niet geLien had.<
Zelfs vraagt hij zich af: Bis het wel
werkelijk
in ‘t Chineesch beschreven ?a Komt er ook Chinoiserie
bij ? Ik ga er niet verder op in ; ik wilde alleen de aandacht
vestigen op dit oude boek.
Misschien
zal Borel het wel eens
uit een bibliotheek
opdelven, en er iets over schrijven.
Zeist.

A. J. S. v. R.
Op den man af.

Constantijn
Huygens
was een goedmoedig
man, maar hij kon
leelijk uit zijn slof schieten.
Zoo schreef hij in Februari
1624
uit Den Haag aan D. Heinsius : sDat ge mij niet schrijft na het
ontvangen
van mijn brief vind ik niet erg. Maar dat gij geen
enkel woord van troost tot mij spreekt nu mijn vader gestorven
is (7 Febr.) die toch een vriend van u was, dat is onhartelijk.
Ik heb het niet verdiend.a
(Zie Worp, Briefw. v. Huygensj.
Zeist.
A. J. S. \‘. R.
----Gesien

ter Spill.

Ik herinner
mij, dat op het Gemeente-archief
in den Haag,
dikwerf
kwam werken
een meneer ter Spill, die een onderzoek
naar zijn geslacht instelde; ook naar de Taertspil’len
en dergelijke
Nu
vind
ik
bovenstaanden
naam.
verwrongen
namen.
Zij was
gehuwd
met Jacques Caron, die in 1621 overleed.
Zij had toen
* zes kinderen,
onder wie Marie.
Haar grootvader
was genaamd
Nicolaas
Caron.
Men vindt over die Caron’s
veel in Worp,
Briefw. Huygens.
Zeist.
A. J. S. V. R.
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aanteekeningen
betreffende
van Dam (Amersfoort).

de

door
W. E. VAN DAM
~-

VAN ISSELT.
.

xx.
Johanna

Amersfoort

\

van

Dam,

trouwt

Harmen

van

DompSeZaer,

raad te

1569, schepen aldaar I 578, burgemeester 1587, enz. 1)

Johanna van Dam was de dochter van Pieter van Dam en van
Maria a) Verburgh. *)
Onder een rubriek, eertijds (d.i. vóór I 550;) in diverse jaren
door de stad Amersfoort verkochte lijfrenten komt voor: >Jannetgen
Peter van Damsdr. twaelff st. . . . . . . 4 L. 4 st.< 5, Men betaalde
nl. 7 stuiver voor iederen gulden. Deze post werd nog in I 567
vermeld. 4)
In protocollen van de weeskamer van Amersfoort, waar door
Jacob van Westrenen als oem en rentmeester van za. Pieter van
Dam’s kinderen rekenlng en verantwoording werd gedaan nopens
ontvangsten en uitgaven van het sterfhuis van genoemden P. v. D.,
komt op I Aug. 1556 onder de kinderen voor »Jannitge Pieters
dochter, tegelijk met haar broeder >Wyllam van Dam Pieters
voorsz. soon.a 6, Ook hieruit blijkt hare afstamming. Daar de
jongere kinderen in deze acte niet met name genoemd worden,
was Johanna v. D. vermoedelijk in I 556 reeds meerderjarig (25 jaar),
wat zeer wel mogelijk is, daar haar vader hoogstwaarschijnlijk in
I 501 geboren is.
z Dec. 1559 waren >VVyllam van Dam ende Jannitgen zyn
zusterc andermaal tegenwoordig bij het doen van rekening, bewijs
ende reliqua van de voogden van za. Pieter van Dam’s kynderen
vóór de weeskamer te Amersfoort. 6).
Johanna v. D. wordt in I 589 vermeld als Procuratrzke
of RLxe?ztìnne van het St. Nìcolaesof Bovgerwcrs,%uZste Amersfoort. 6)
Johanna v. D. trouwt
Harmen van Dompselaer. 1) Dit huwelijk
blij kt, behalve bij Ferwerda, uit verschillende hierna te noemen
authentieke acten. Uit de meeste dier acten blijkt tevens hare
a

Ferwerda noemt haar ten onrechte : Margaretha.

1%

.

4
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afstamming.
n) Hij leefde in een tijd, toen men nog zeer willeomging.
Zijn voornaam vindt
keurig
met vdór- en achternamen
men in de lijsten der vroedschappen
en andere officieele stukken
ook als Harman
of Hermen ( Hetman) vermeld, terwijl hij meermalen (van) Domseler
of (van) Donseler,
ook wel van Dompseler
wordt genoemd 7) of van Dompselair.
5,
Voor zijn nfsffzl~z~~zz?z~ zie men het slot van dit stuk.
Harmen
van Dompselaer
was te Amersfoort :
Rnnd in 1569, ‘81, ‘89, ‘go, ‘94, ‘95, 1601 en 1602;
SCLW~%YLin 1578, 17 Maart 1579, ‘80, ‘56, ‘88, ‘93, ‘96 t/m ‘98,
1600, ‘04 tjm ‘06 ;
Vb@e b) 26 Maart I 579; 8,
Burg-ccmerster
I 587, ‘gr,
‘92, ‘gg, 1607. “>
Daar H. van Dompselaer
niet voorkomt
in de vroedschap
van
Amersfoort,
5 Jan. I 579 bij maniere van lotinge samengesteld l”),
doch wel in die van 17 Mrt. d.av.,, bij provisie opte confirmatie van
s>Fn Excellentie
benoemd bij den overgang van Amersfoort
tot de
Unie 11) (verandering
der Regeering),
is het hoogst waarschijnlijk,
dat hij evenals zijn zwager Peter van Dam al spoedig tot den
In ieder geval heeft
HcY7JoYnzaeiz
GorZstZicnst is , overgegaan.
Harmen
van Dompselaer,
evenals genoemde zwager, bij en na
van
Amersfoort
een leidende rol gespeeld. 12)
dien overgang
Zulks blijkt, behalve uit zijn hiervóór vermelde betrekkingen
in
de magistraat
van Amersfoort,
nog uit het volgende :
schepen, namens
24 Mrt. 1579 werd Harmen van Dompseler,
de Regeering
van Amersfoort
>gecommitteerd
om d’ Unie te beofte
tyckenen
uyt haeren namen, indyen de Staten van Utrecht
heure gecommitteerden
sulcx voor goet adviseren.a 13)
13 April
d.a.v. werden Steven van Syl en Harmen van Dompseler »gecommitteert
om myn hceren die gecommitteerden
vande
Unie te remonstreren
die oude costumen en privilegiën,
nopende
die stellinge van q-fven ende ecxercitie van dyena. 1-i) Beiden behoorden
tot de >vJ’ven.a Is) Weinige dagen later werd aan van
van de
Dompselaer
alleen opgedragen
van de Gecommitteerden
0) Zie blz. 190, rcjz en 193.
i)
De Vl~ven,
gekozen
door de 2 burgemccstercn
en twee oudste
schepenen,
nen (3) en raden
(:), waren
openbaar
annklng~r
en uitiocrder
der kornissen.
ook de in:truc,ie
\nn
cen of andxe
zaal\ en brachten
hunne
bevindingen
klacht
vóór den Raad,
die uitspraak
deed (van Bemmel.
11. 460).
Tegen
het
eeuw wordt
het co!lege
niet meer genoemd.

uit schepeZij leidden
met hun aaneinde
der I6e
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Unie te vorderen >‘t antwoort
opte erectie van vyfven ende remonstrantie
van privilegiën,
bij hem gedaen, mede nopende opte
bewaernisse
van sluetelen. a Is)
27 April d.a.v. wordt hij genoemd als getuige inzake een vechtpartij, die, vermoedelijk
in verband met de heerschende
troebelen,
op straat had plaats gevonden. r5)
18 Juni werd
Herman van Dompseler,
schepen, Bgecommitteert
om myn E. Heeren die gecommitteerden
van de Unie remonstrantie te doen op sekere missive aan deselve gesonden op date
van desen. u 16)
22
Juni werd H. v. D. gecommitteerd
om met Herman Jansz.
te Utrecht
de zaak van Wouter van Byler waar te nemen (= te
behartigen).
l7)
I Juli werd
H. v. D., schepen, met eenige andere gecommitteerd
om op de evangelionsvrede,
waarmede men volstrekt
niet tevreden
was, Bseecker additiën te concipieeren. a 18)
20
Juli werden
te Amersfoort
burgemeester
Glindt, schepen
Herman
van Dompselaer
en Cornelis Douwer
gecommitteerd
om
Graaf Jan van Nassau de beloofde vereering te schenken voor de
verovering
der stad op de Papistenpartij.
19)
30 Juli werd H. v. D. gecommitteerd
om te Utrecht
te verkrijgen
de schriftelijke
conditiën van de laatste verandering’
van
de verpachting
van den impost van het koren. ?“)
13 Aug.
werden Steven van Zyl en Herman van Dompselaer
’
Bgecommitteert
om ontlasting
van de soldaten, in deser steden
soe sy aldaer geen profyt kunnen doen.a 21)
liggende, te verzoeken,
23
Dec. gelastte de Regeering van Amersfoort
aan kerkmeesteren
de anno 1577
van de St. Joriskerk,
om hun rekening te doen
’
voor de aangewezen
commissarissen,
te weten Steven van Syll,
Herman van Dompselaer
en Cornelis Douwer. 22)
2g Jan. 1580
committeerde
de Regeering van Amersfoort
Herman van Dompseler
porn pertinentelick
op te scryven alle binnen
gebrouwen
bieren, die by alle van de geestelicheyt,
soe conventen
als anderen, ingeleyt sullen worden,
beginnende
Blasii 3 Febr.
toecomende. 6:23)
26 Febr. werd de Magistraat
van Amersfoort
geordonneerd
by
syn Excell.
den Prince van Orangiën
en werd Hermen
van
Dompselaer
tot schepen benoemd.
28 Febr. deed hij den eed
als zoodanig. s4)
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IO
Maart
werden
Hessel van Duverden
ende Herman
van
Dompselaer
door de Regeerders
der stad Amersfoort
aangewezen
als commissarissen
van Sinte Aechten (klooster),
Dordoneren den
selven commissarissen
van selve conventen binnen den tydt van
siiii daghen pertinente
staet en inventaris
te doen leveren ende
scherpel. toe te sien, dat de goederen niet gedistraheert
worden.< 25)
21
Mrt. werd Gerrit Verspuel ~1) als kerckmr.
van St. Joris
Bgeordonneert
op manendach
te drie uren voor commissarissen,
waaronder
Hermen van Dompselaer,
syn staet te leveren van Sint
Joriskerck. a 2G)
15
Juli werd Dompselaer
met eenige anderen Bgeordonneert
omme annotatie te doen van de broerschappen.~
‘,) 27) Op 21 d.a.v.
werd Harman van Domseler
borg voor Herman Botter Bvan nj-et
te ontwyken. B 28 >
Uit vorenstaande
gegevens nopens de ook voor Amersfoort
zoo
gewichtige
jaren 1579 en 1580 blijkt wel, dat Harmen van Dompselaer aldaar een voornaam
regeeringspersoon
geweest is. Reeds
op I 2 Juni I 577 had hij als een der IZO onderteekenaars
zijn handteekening
geplaatst
onder een verklaring,
door de regeering van
de voornaamsten
der stad Amersfoort
dien dag gegeven, dat men
de stad trouw
zou bewaren »voor den Gouverneur
en CapiteinGenerael ende die Generael Staten deser landen.< 2s) van Dam’s
komen daarop niet voor.
Verdere gegevens uit het openbare leven van H. v. D. zijn nog:
IO
Juni 1588. Zegelt op verzoek van Johan van Achtevelt
mede een verklaring,
dat het convent van St. Jan te Amersfoort
de aan van Achtevelt
verschuldigde
tins in een stuk land in de
Oude Slaag heeft afgekocht. 30) Aan het charter hangt nog het
zeer geschonden zegel van Herman van Dompselaer, waarop alleen
het ankerkruis
te zien is.
14 April
1589. Herman
van Dompseler
met eenige anderen
van Amersfoort
gecommitteerd
inzake het
door de regeering
graven van den singel. 31)
van der Speul,
van Speulde,
in de 16~ eeuw een
4 van Speul, van Spuel, Verspeel,
bekende
naam
in Amrrsfoort.
In 1620
was een i1ermnn
van Speul
Gouverneur
van
Ambon.
Op zijn rand zonden
2 Amboineesche
koninkjes
hunne
zonen naar Holland
met
een missive
aan Rins
Maurits,
die ze doorzond
naar Amersfoort
om daar de lessen
te
volgen
op de Amersfoortsche
#Grote
of Latynsche
Schele..
Gegevens
van den A~chivarls
van Amersfoort.
6) Vermoedelijk
wordt
bedoeld
: kloosterbroeders,
geestelijke
orden.
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Tusschen
r 592 en 1595 werden meermalen uitgaven voor de
Lieve Vrouwe
CapPel te Amersfoort gedaan ten overstaan van
Harmen van Dompselaer of van zijn zwager Peter van Dam. sa)
Hoogstwaarschijnlijk zijn beiden dus Kerknzeestcr dier kerk geweest.
21
Oct.
1594.
Lodewijk Jansz., schepen, en Herman van Dompseler, raedt, gecommitteerd over de fortificatiën
en verdiepen
van stroom. 33)
16 April
1597. De regeerders van Amersfoort committeeren
naar de Gedeputeerde Staten ‘s Lands van Utrecht o.m. Herman
van Domseler tot overleg inzake de beken. 34)
19 April 1597. Herman van Domseler door de regeering van
Amersfoort gecommitteerd inzake het graven van de leste Eem. 3jj
13 Aug. 1598. Herman van Domseler, ordinaris gedeputeerde
met anderen gecommitteerd om den Heeren Staten de Bswarickeyde
nopens het concept van schouwinge, beraempt over de beeckea
voor te dragen. 36)
H. v. D. werd omstreeks Ig Jan. 1598 door de regeerders van
Amersfoort naar Utrecht gezonden om in de Statenvergadering
te protesteeren tegen de door de Staten ingevoerde huisbelasting.
Hij bracht 21 d.a.v. als verslag uit, dat zijn tegenwerpingen niet
den minsten invloed geoefend hadden. 37)
4 Nov. 1605 O.S. committeerden de regeerders van Amersfoort
o.a. Herman van Domselaer en zijn zwager Peter van Dam Bomme
d’ oude regte van gravinge van cingel tusschen de colck van
Noortwyck en de Camper binnenpoort te visiteren, en ommeslach
te maken van de tegenwoordige gravinge.< 38)
Ig Aug. 1606. De Doelen te Amersfoort verhuurd, ten overstaan o.a. van Herman van Dompselaer, schepen. 39)
Als partz’culier wordt H. v. D. nog in de volgende acten, enz.
genoemd :
Tusschen 1564 en 1570
trad hij meermalen voór de weeskamer
van Amersfoort, soms met zijn zwager Wyllam van Dam, a) op
als rentmeester of voogd over de onmondige kinderen van za.
Pieter van Dam, zijn schoonvader. 6)
13 Jan. 1583 wordt Herman van Donselaer genoemd als getuige
bij het huwelijk van zijn zwager Peter van Dam en diens eerste
vrouw Aeltgen Foutten (= Foeyt). 12)
6 Sept. 1585 wordt Herman van Domselaer, burgemeester, ge-a)

Zie

voor

dezen

de genealogische

aanteekeningen-van

Dam,
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noemd als getuige bij den doop te Amersfoort
van Casyn, zoon
40)
Deze
laatste
was
de zoon van
van Antonis
van Dompselaer.
Herman v. D.
v&moedelij k qualitate qua, ge9 Febr. 1587 als burgemeester,
tuige bij den doop van een bvachtmeesterskind.
40)
U587.
Den 6 Septembris
heeft Antonls
van Domselaer
een
kint ten doep gehadt en het kint heet Sofya en cly getuugen
syn dees dy borgemeester
Harman van Domselaer.« 40) De grootvader was hier getuige bij den doop van een kind van zijn
eenigen zoon.
van Dompselaer
en
Omtrent
de b~~ittiq~~~~z e.d. van Harmen
Johanna van Dam vindt men het volgende opgeteekend:
26 April 1560. Transport
van een ren tebrief door Ghysbertgen
Jacob Ghysbertsz.
met Harman van Dompseler,
haren pgecoeren
momber. a 41)
27 Jan. 1565. Machtiging
tot het verkoopen
van een huis,
te Amersfoort,
gegeven door Willem
gelegen in de Slrckstraat
de Voys Jacobz. aan zijn neef Herman van Dompseler. 41)
30 Mrt. I 566. Daem Jansz., corencoper,
poorter der stede van
Amsterdam
en zijn vrouw Beyeraet Peter van Damsdr.
transporvan Dompseler
en
teeren aan hun zwager en zuster )Herman
Jannitgen, Peter van Dam’s dr., sl-ne echte hu)-sfr.« hun aandeel
in de vaste goederen van wylen hun vader Peter van Dam, voor
van Amersfoort.
Daaronder
bezoover gelegen in de Vr’jheid
hof
en
hofstede,
gelegen
achter
het
stadhuis,
hoorde een huis,
mitsgaders
zekere schuur en gang, strekkende
vóór van de straat
tot achter aan de Havickerbrugge
toe. s,
6 Oct. 1569. Harman van Dompselaer
en Johanna, Peter van
Damsdochter,
zijne echte huisvrouw,
beloven ten behoeve van
Lodewyck
Botter, secretaris
van Amersfoort,
twee jaar na dato
dezer het huis, gelegen aan den Hoff te ontlasten van de renten,
die het nu bezwaren.
Het huis was door genoemden secretaris
gekocht van N. N., * er stonden allerlei kleine hypotheken
op het
huis, welke aan verschillende
personen toebehoorden.
4l)
3 Febr.
1578. Transport
van een schuldbekentenis,
groot
Dompselaer
en Johanna, Peter van Damsf 187, l’an Harmen
door Hillitgen
Dirck
Rycx,
weduwe
aan
dochter,
zijne vrouw,
H. v. D. en
Anthonis
Jans., pater van Sinte Brigitta te Zoest.

I
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zijn vrouw
hadden
die schuld
I I
Aug. 1569 aangegaan ; de
desbetreffende
acte is door mij in het transportregister
niet
In margine
der genoemde
acte van 1578 staat:
gevonden.
10
Maart 1586 0. S. compareerden
twee nonnen en erkenden
dat het convent door Harman van Dompselaer
en Jannitgen zyn
huysvrouw
van de hoofdsom en rente voldaan was. 41)
24 Juli I 579.
Erfelijke
losrente
van f 7 - IO st., aflosbaar
met 125 keizer gld. eens, van >Harmen van Dompseler
en Jannitgen, Peter van Dam’s dochter, echteluyden,«
verschuldigd
aan
Cornelia Meeus Gerritsz.
weduwe.
Als onderpand stelden eerstgenoemden
de rechte helfte van een alynge huysinge,
hoff ende
hoffstede,
mitgaders
een schuur,
staande in de Crommestraat
achter het stadhuis;
voorts nog het rechte ‘is deel van de andere
helft van genoemd pand. 41)
1580. BHerman van Dompselaer
heeft gepacht ‘t hoppeschepel
voor vier ende twyntich
gl. Burgen (- borgen) Cornelis Douwer
42) , Voorts
wordt
Warmen
ende Jan Buys, elcx als principael.
van Dompselaer
in de stedelijke rekeningen
van Amersfoort
I 580
nog tweemaal genoemd als schepen, het geld, ontvangen hebbende
tot onderhoud
van een halve vaan ruiters en het handgeld voor
de Engelsche ruiters. 42)
16 Sept. 1580. Transport
van een schuldbrief,
groot f I 36
(rentebrief f 8 jaarlijks)
door Kutgertgen
Ariaen Berentsz. dochter
voor zichzelf en voor haar onmundigen
zoon Dirck
(zoon van
wijlen Dirck Goertsz.) aan Herman van Dompselaer
en jannitgen
zijne vrouw, 41)
22 April 1583. Herman van Domseler wordt >tot Zutphenschen
rechtena
beleend met het halve goed ter Hellen in den lande
van Veluwe,
in den kerspel
van Putten gelegen, Bbij transport
syner nicht Annae (van Domseler) a), beheltlick
hare tucht haer
leven 1anck.a d5) Dit goed ter Hellen was, behalve in het geslacht
van der Hel (van Helle), ook meermalen in de familie van Dompselaer geweest.
Anna van Domseler
was 17 Juni 1574 met beide
helften beleend geworden ; haar man Gysbert
was haar hulder.
Hij vernieuwde
den eed voor haar op 22 Sept. 1581. Herman
n) Zij is hoogstwaarschijnlijk
Anna
blz.
IIE,
kwartier
van Veluwe,
Register
17 Juni
1574 met het geheele
goed ter
Domseler.
Vergelijk
ook t.a.p. blz. ~13.

van
op
Hellen

Domselers
dan Emelers
dochter,
genoemql
de leenakteboeken
van Gelre,
enz.
Zij
beleend
en was ‘gehuwd
met Oysbert

op
was
van

+
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van Dompseler
verkreeg
het halve leen op de wijze als zooëven
vermeld.
Anthonis
van Domseler,
erve synes vaders Hermans,
werd er I I Junii 1608 mede beleend. 43)
14 Oct.
1584 0. S. Decreet van schout,
burgemeesteren
en
schepenen van Amersfoort
over den eigendom en het onderhoud
van een muur en den drop van het afdak (afwatering)
bij het
huis, staande achter het stadhuis, waar aan de eene zijde naast
gehuisd zijn de erfgenamen
van Peter v. Dam (van Dompselaer’s
schoonvader).
Het bewuste huis, in de acte meermalen BHarman
van Domselaer’s
huyssinget
genoemd, was vermoedelijk
het huis
van wijlen zijn schoonvader,
in I~GG ten deele door van Dompselaer overgenomen. n). Het geschil liep tusschen
Harman van
Domselaer
voor zichzelf en zich sterk makende voor Peter van
Dam en LVillemtgen van Dam, >z)-n zwager en (schoon)zuster
respectivec
ter eene zijde, en Steven Clemensz. en zijne huisvrouw
ter andere zijde. Harman van Dompselaer,
zijn zwager en zuster
met hun erfgenamen
zouden volgens het decreet de betwiste
muur eeuwig behouden. *l)
BIngaende Petri I 5 89. Harmen van Domselaer ende Daem Soest
hebben gehuurt
een campgen lants, leggende buiten de Blomedaelsche
poort
voor den tyt van ses jarena ; per jaar voor
f

16

-

IO.-.

44)

27 Juni

1595. Transport van Bdie alinge huysse, hoff ende
hoffstede ende plaets mitte potoven,< staende op >Spoey ) int
quartier van de Crommestraetc door Elisabeth Ruyssen, priorin
en Marri tgen Gerri tsdr., procuratrix van St. Agatha convent te
Amersfoort, mede uit naam van haar mede-conventualen, aan
Herman van Dompselaer en Jannitgen van Dam, zijne vrouw. 41)
Transport van een huysinge, hoffstede en lege
3 Dec. 1595.
plaetsse mitte potoven, daerinne staende, gelegen opte Spoeye,
door Herman van L)ompzeler en Jannitgen van Dam, zyne vrouw,
aan Jan Vlugh, Jacopsz. en Aeltgen syn huysfr. 41) v. D, en zijne
vrouw hebben derhalve dit huis, in Juni t.v. hun eigendom geworden, slechts enkele maanden bezeten.
BOpte selve dach (28 January 1600 stylo veteri) ontfangen van
Harman van Domseler ses ende vyftich gulden, waervoor hy coopt
op Aeltgen Wouter Buysendochter, oud omtrent anderhalff jaer,
acht gulden jaerlicx c *ó) Hier maakte de grootvader aan zijn
-a)

Vergelijk

blz.

rgo.
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kleinkind
een jaarlijksche
lijfrente, daar de eenige dochter, Maria,
van Harmen van Dompselaer
en Johanna van Dam, gehuwd was
met Wouter Buys. 1) In 1622 komt de lijfrente nog voor op den
naam van Aeltgen Buys; hefster was toen Ceeltgen Buys. 46)
In een BQuotisatie cedulle vant quartyer
van de Crommestraata
van omstreeks
1603 (Amersfoort)
komt voor: Herman van Dompseler voor 8 stuvers ter maend. 47)
20 Dec. 1603.
Getuigenis van >Herman van Dompselaar, eertijds
borgemr.,
out omtrent
69 jairc en zijn zwager Peter van Dam,
tegenwoordig
raet, out omtrent
55 jaar, enz. 12) Hieruit blijkt,
dat Harmen
van Dompselaer
geborm
is in I 534. Wanneer
Johanna
van Dam geboren
is, bleek mij nergens.
Is mijne
onderstelling
juist,
dat zij in t556 reeds meerderjarig
was, a)
dan zou zij enkele jaren ouder zijn geweest dan haar man.
Evenmin blijkt, wanneer
Johanna van Dam overleed.
Harmen
van
Dompselaer
overleed omstreeks
I Mei 1607 te Amersfoort, want
men vindt in de rekening van de St. Joriskerk 1606/7: >De
burgemeester Dompseler is begraven den 6en Mey,
gl. 4 st.<
Voor het luiden van de groote klok werd f 4 - 10 - voor hem
betaald, I*) Het jaartal wordt niet genoemd, doch daar van Bemmel
hem in 1607 nog als burgemeester opgeeft, moet hij in 1607
(en niet 1606) overleden zijn. Hiermede stemt overeen, dat zijn
zoon Anthonis van Domseler, Berve synes vaders Hermans,c
I I Juni 1608 met het halve goed ter Hellen werd beleend. 43)
Dergelijke transporten moesten binnen één jaar na het overlijden
van den vorigen eigenaar vóór den leenheer plaats vinden.
Harmen van Dompselaer en Johanna van Dam wonnen twee
Kìnderen. 1)
Omtrent zijn afstammzhg valt het volgende te vermelden :
Een genealogie-Dompseler vindt men in de verzameling van
Spaen (Archief van den Hoogen Raad van Adel), deel V. Zij
is gebleken te zijn een mengsel van BWahrheit und Dichtungc
en is aangevuld en verbeterd door een artikel van G. Beernink,
hoofd eener school te Nijkerk, wiens moeder een van Dompseler
*Aan beide ontleenen wij :
is, in De Nederlandsche Leeuw, 1912.
Het wapen van dit geslacht is een rood krulkruis in een
zilveren veld. Het helmteeken, op een wrong van rood en zilver,
een bruine mand, waaruit gele en roode vlammen opstijgen. De
a) Vergelijk blz. 185.
1918

1s
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dekkleeden : rood en zilver, 50) Voeren hetzelfde wapen als Hel1
en Oldenbarnevelt
en worden
deswegen gesteld van denzelfden
Deze geslachtslijst
begint met :
stam te spruiten.
1. Johan van Dompseler
op 1,Veluwen,
met eenige anderen
vijand der stad Amersfoort.
141 I. Punt(anus).
Raad van Hertog
Reinold.
Hertog
Arnold verklaart
zijn buitenhuis
in het kerspel
vrij en riddermatig
ten zijnen
Voorthuizen,
buurtschap
Harsselen,
behoeve en van zijne kinderen
uit het tweede huwelijk,
1430.
uit de
Met zijn zoon Evert sluit het verbond der Landschap
Ridderschap
van Veluwe
1436. Pl. boek (Nyhoff, Gedenkwaardigheden. IV). Met twee Edelen zegelt hij den pandbrief, waarbij Hertog
Arnold
tienden verpandt aan Udo Talholt. 1440.
a) (Idem.
175).
Hij is bij den Hertog op Roosendaal, 1428.
Van Hasselt, Rosendaal.
Hij wordt
beleend met de tienden van den goede to Brilaer,
I I Mrt.
143.4.
(Beelaerts van Blokland, Stichtsche,
Gaasbeeksche
en Ovcrijsclsche
leenen, 8 5). In zijn geslacht komt de helft van
het goed Brylaer, dat door den Hertog
tot een vrij tinsgoed
gemaakt
wordt 14.36, alsmede het goed Brylaer, dat aleer RJ-tolt
Swartpot’s
was.
In hetzelfde jaar wordt het goed te Barneveld
gevrijd, hetwelk aan zijn kleinzoon Henrick
van Dompseler, schout
(Het
oudste
tinsboek
van
Veluwe).
Volgens
van Barneveld, vervalt.
G. Beernink was Johan’s vader:
vermeld in eene door hem aangenomen
Evert van Dompseler,
uitdaging met den handschoen
1386. (G. van Hasselt, Geldersch
Maandwerk.
1. 285). Hij wordt
IO
Febr. . . . . beleend met die
tiende van den goede to Brilaer
(acte van 1394 : ende van
Schoenhorst),
geleghen in den kerspel van Bernevelde, B) (Beelaerts
van Blokland.
T. a. p. Ss).
Leenvolger
van Ghysen
van Brylar, was hij mogelijk gehuwd
met diens dochter.
Twee zoons van den leenvolger
van Evert
v. D., n.1. Johan v. D., heeten Evert en Gysbert.
Vermoedelijk
is de leenvolger
van Evert v. D. zijn zoon 1. Johan,
Reeds in
1375 komt een Johan v. D. voor, die de vader kan zijn van den
stamvader Evert, hiervóór genoemd.
Men treft hem als eersten v. D.
aan in de stamlijst,
opgemaakt
door Gerrit van Dompseler
van

,
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Quickborn,
1542
tot 1633, >gevonden in syn starffhuysc
a) Intusschen
heeft de heer J, E. W. van Dompseler
uit de gerichtssignaten van de Veluwe ontwijfelbaar
vastgesteld,
dat de geheele
z.g. Kwikbornsche
tak der van Dompseler’s
geen van Dompselaer’s zijn, doch tot stamvader hadden Egbert op ter Horst (leeft in
Gysberta van Domp1472 ; was dood 1481) en tot stammoeder
seler, Johan (Raad van Hertog Reinald) ‘s dochter. 4g)
Johan van Dompseler
ux. xo Margriet van Delen, 2” Mechtild
van Emelaer.
Het laatste kind der 20 vrouw is:
11. Gysbert van Dompseler
tot Emelaer.
Broeder van Henrica
’
1459. U) In de Ridderschap
van Veluwen
1471, 1484. Gerichtsman van Veluwen
1506. Heeft proces met Herman
van Oldenbarneveld te Putten 1506. S&zaat van VcZzme.
ux. : I* Agnes van Bylaer
te Amersfoort,
20
Margriet
van
Mekeren.
Hij komt voor bij 6’ Ablaing van Giessenburg.
De Ridderschap
van Veluwe;
blzn. 5, S3 en 141.
Uit het eerste huwelijk :
111. Anthony
van Dompseler.
In de Ridderschap
van Veluwen
i>
SIZchtewhor.st
p. 430.
15 39. Pont(anus)
Ux. : Margriet Lodewyx
Hendriksdr.
te Amersfoort.
Een van hun kinderen
is :
IV.
Herman
van Dompseler,
schepen van Amersfoort
1569,
enz ; 1607 voor het laatst.
Hij koopt Hel1 1583.
Ux. Johanna
van Dam.
Als zijn kinderen
worden vermeld :
V.
I*
Anthony
van Dompseler,
Raad te Amersfoort
1603 tot
1608. Beleend met Hel1 1608. G. L. R. Ob. 1609. Ux.:. . , . .
2”. Maria tr. Wouter Buis.
Raad te Amersfoort
161 I. c)
Volgens
de Tegenwoordige
Staat der Vereenigde
Nederlanden,
Deel 12,
316 stond in 1772
ruim IOO roeden ten W. van de
kerk te Overlangbroek
nabij Wijk bij Duurstede
het Huis Dompselaer, het stamhuis van het oud adellijk geslacht van Dompselaer,
a) Volgens
de genealogie
van de adelijke
afkomst
van de stamme
van Dompselaer
van
den jaere
1375
(1~. s. uit een bundel
van Is. A. Nyhoff
in het R. A. te Arnhem)
stierf hij
,
23 Maart
1633 op den Quickborn.
6) Zij trouwt
10 Hendrik
van der Hel1 (1453,
‘59, ‘73) en 2” Albert
van Eek. 1481.
c) Bij de onder
V vermelden
vergist
van Spaen
zich
roe jaar.
De hier genoemde
jaartallen
zijn de juiste.
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welk Huis eertijds ook op de lijst
Dompselaar
of Dompzelaar,
heeft gestaan en in het bezit is geder riddermatige
hofsteden
weest van dc geslachten van Dompsclaer,
van LiTijnbergen en van
Reede van I)rakcstein.
VGór Harmcn
x-an Dompselaer
kwamen cr reeds verschillende
andere van zijn g cr;?acht in dc Vroedschap
van Amersfoort
voor;
het eerst Evert v2.n I)onselncr
als burgemeester
in 153 1 0) en
(An)thonis
van l.)Omi>SCiaCr in 1534 als schepen “). rkze laatste
moet wel dc hierv(;ór C>ildei
111 genoemde zijn, derhaive de vader
van H. v. 11.
Bijdragen
tot een ~cncalogic van het geslacht van Dompselaer,
van de hand Van den
k?r:er V;Lil Rhede van der Kloot, vindt men
>Dc .?4ederlandsche Leeuw<,
I 884, 86 e.v.
in het tijdschrift
0 p m e r k i 11g.
In het &Ialunarchief (te Amersfoort
?) t;), blz. 138, 146, 147 en
148 vindt men nog vermeld :
Harman van Dompselaer,
17 April 1578. Actum te Amersfoort.
notaris bij den EIovc van IJtrecht,
gcsivoren cndc geadmitteerd
met een vrij
ende mcdc~e~rfcie
in Scdcrscldcrt.
c IIij tcekcnt
samengesteld
merk, Lvaaruit zijn naam sleclits ten deelc te halen is.
H. v. 1). wordt uit Neder5 Mei r578.
i?ictum te 13unschotcn.
seldert gccommitfccrd.
21
TVraCwt
IGO$
Actum te Amersfoort.
H. v. D. wordt vermeld
als Hemclractlt
( - hcemr-aad) intIert)? van Nederseldert.
5 Mei 1603. Acturn ‘t lioogeland.
Het is oiizeker,
of tleze acten den hier behandelclcn
H. v. D.
De vermelding Amersfoort
en ook die van Nederseldert,
betreffen.
dier stad, maken dit wel waareen waterschap
ten noordwesten
schijnlijk.
Vianen,

Juni

1917~

Ihm.
Sstc g,ener:?t;e,
b. 3. - ‘) Ferwerda
l) Pcrwchrdn.
G~rìcnlo:,ie
van llct i;csin!<t+-van
Tiam, Xi\‘.
- 3) Stedelijke
t. n. p. Zie voor linre ouders
de ,yic;Llc~, ~~i,chc .~,2ntcel~c.ning,,n--van
rekeningen
van Ail,crifoort.
rggo. - “) Als down,
1567. - “) Zie de genenlogisclle
aanAmrrsfoort,
1, 357, - 7) Zie v:,n Bcnimel,
11
teekeningen->+an
hm,
XiV.
- “:) van i3t,11!1nel,
Amersfoort,
777 tot 1580, I,
(lijsten
der lnngistrnat
van Amcrsfooii)
en van Iiootselaer,
------~\
n) Wordt
vcrmocclcli~k
genoemd
in de Sederlandsche
Leeuw,
1884.
86. 2e kolom.
b) Nog thans bestaat
ten N. van Amersfoort
het Waterschap
de MaIesluis.
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51 en 63. - *) van Rootselaor,
, 434. - O) van Bemmel,
II, 533 e. v. , 431. I*) van Rootselxnr,
11, s48/9.
- l”) V crgcli~k
de geneal.
aanDam, X111. - ‘3) van Iiootselnar,
11, 434. -. l’) Id. 456. - 16) Id. 457. le) Id. 471/2.
'7)
[d.
472.
18)
Id. 474. - !g) Id. 476. 23) Id. 477. - =) Id. 479. =) Id. 49a. - 33) Id. 494/5.
- g4) Id. 4g5/6.
- z5) Id. 49819. - -“j Id. 500. - ?7) Id. 504, “‘) Id. 505. - 3Y) Matthaeus
Rerum
Amorfortiarum,
392. ijo) No. 139 der charters
oudarchief
Amersfoort.
3’) x an Rootselnar,
Amersfoort,
1, 35. 37
ReLrmngen
van de
inkomsten
van de Vrouwencsppel
te Amersfoort,
Isg2,‘5,
- 33) van Kootselzar,
Amcrsfoort1, 42. as) Id. 46. sh) Id. 47. - SE) Id. 5.1. - :J;) van Rootselnar,
Amersfoortsche
geschiedkundige
bijzonderheden,
1, 117/8.
- a5) van Rootselaar,
Amersfoort,
1, 63. -- 3g) van
Rootselaar,
Amersfoortsche
geschiedkundige
bijzonderheden,
L;tj.
40) Doopboek
St.
van Amersfoort,
Rijksarchief
Utrecht.
.- 4z) SteJoriskerk
Amersfoort.
- 41) ‘1 ransportactcn
delijke
rekeningen
Amcrsfcort,
1380.
‘3) Gelre,
Register
op de lrennctrnboeken.
111.
Kwartier
van Veluwe,
113. - 44) Rcgkcningen
van de inkomsten
van de Vrouwcncnppel
te
Amersioort,
Isg2/3,
24.
- 4á) Stedelijke
rekeningen
van Amersfoort,
rjgg. - 46) Stedelijke
rekeningen
Amersfoort
van genoemd
jaar. ‘7) I,igt in de bijiagen
der stadsrekeningen
Amersfoort
van 1605 (no. 110).
4R) Rekening
St. Joriskerk
Amersfoort,
1606,‘~.
- 4!‘) Mededeeling
van den Heer
J. l?. R’. van Dompscler
te ‘s-tir;kvenhage.
50) Nedcr!andsche
31,

35,

42,

46,

47,

*“) van Rootselanr.
teekeningen-van

Leeuw,

1884,

86.

v8n Omrnieren

-

Poept

-

vips Dam

(Amersfoort).

In mijne genealogische
aanteekeningen-van
Dam-X11 sprak ik
het vermoeden
uit, dat Elisabeth l’oeq’t van OverqFne (ob. 1621),
eerste echtgcnoote
van Mr. Willem van Dam (1 596 tot 1673),
burgemeester
van Amersfoort,
een zuster was van Catharina Poeyt
(ob. 1636),
eerste echtgcnoote
van Dr. Peter van Dam (1 593 tot
1663), ouc!ere broeder
van Mr. W. v. D., hier genoemd.
Dat
vermoeden
berustte
op zes gronden, aldaar door mij ontwikkeld
(Nworscher
1913,
348); zie ook de gen. aanti.-X1X.
Navorscher
zijn geweest van
1918, 50. Heide dames zouden dan dochters
Dr. Jacob PoeJ? en van Mechteld
van Ommeren.
Het eenige
vreemde is, dat Elisabeth
PoeJ-t van Overqrne
het wapen Poeyt
gevierendeeld
voerde met Overrq-n,
terwijl
Catharina
nimmer
anders dan met den achternaam
I’oeyt zonder meer voorkomt.
Mijn bovenstaand
vermoeden
is juist gebleken,
wat blijkt uit
de genealogie-van
Ommeren, voorkomende
op de blzn. I 38/43 van
d e genealogie-van
Sasse (1915)
door J h. Mr. A. 1;. 0. van Sasse
van Yssclt.
Daar vindt men vermeld, hoe Mechteld van Ommeren
trouwt
Dr. Jacob Poept, geneesheer.
Hun’ kinderen
waren :
Willem, Abraham
en Isa~tc PoeJ-t, sterven ongetrouwd
; Catharina
Yoeyt, trouljrt 31~1. Dr. Pieter van Dam, 16 17 schepen van Xmersfoort, en Elisabeth I’oq-t, st. I 5 Oct. 162 I, tr.3 I Dec. 1620 ililr. Willem
van Dam, broeder van den voornoemden
van Dam (138/g).
Men

’
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van Ommeren
uitgewerkt
boven
de
vindt
daar
3 generatiën
voornoemde
Mechteld.
z Oct. 1621
wees Elysabeth
Poeyt (van Overq-n)
bij notarieele
acte vóór notaris
J. van Ingen
te Amersfoort
tot voogden
over
haar kind of kinderen
aan : >Willem
Peut, haer broeder,
Dr. Peter
ende Kelman
ván Ommeren,
scholtus
van Dam,
haer
swager
Willem
P.
wordt
in
de
genealogie
van
Omtot Ede, haer neve.<
meren inderdaad
als haar broeder
genoemd
; Kelman
van Ommeren
van Ede, stierf kinderloos
21 Febr.
was Celeman
v. O., schout
1630, oud 70 jaar (v. S. v. Y. 141),
een zoon
van Wijnand
v.
0. X Aeltje
van Delen.
Wjvnand
v. O., hier
genoemd,
was
het vierde kind van Celeman
v. 0. en Truye
Voet, die in de zoo.
aanstonds
te vermelden
tabel worden
genoemd.
De broeder
Issaac Poeyt werd door mij vermeld
in Navorscher
anno 1639, waarbij
Mr. CV. v. D. als zijn ge1913,
52, transport
machtigde
optrad,
en in Navorscher
1 g 13, 348, waar blijkt,
dat
de kinderen
van Dr. Peter v. D. eríden
van hun oom Isaäc Poeyt,
doch ook de zoon Peter van Mr. W. v. D. uit diens eerste huwelijk met Elysabeth
P. v. 0.
Ook in de bovengenoemde
genealogievan Ommeren
komt de broeder
Isaäc P. voor.
Aan de hand van de genoemde
genealogie
en de genealogische
aanteekeningen-van
Dam komt men nu tot het volgende:
yacoh zrnft O~YZUZEYC~Z, de oude, I 5 Ig secretaris
of rentmeester
van den Vorst
van Gelre,
tr. Gerritje
van Ryller,
dr. van
Wulffer,
schout
van Ede en Geertruid
van Hall (Celemansdr.
es N. van Aernhem.)
I
C~vZc~zni~ vnn O)ZUZT?-U~, schoot van
van Derk en Mechteld
van Spuelde.

Ede,

tr. Truye

Voet,

dr.

YacoU íxzz 07mm~e72,
burgemeester
van Arnhem,
I 581 rekenmeester
en eerste mede-gedeputeerde
van Veluwe
wegens
de
steden, ambtman
van Baar en Lathum.
tr. 10. Anna
van den Sande.
2”. N. van Doorenburgh,
genaamd
Asschenbroeck.
o.m. ex.
neeshecr.

I

20. $Zc~/2rZd

vu7z

O~~w~e~e~z,

tr. Dr.

Jacob

Poeyt,

ge-
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Willem
Poeyt, stierven ongehuwd.
Abraham
Isaäc
Catharina Poeyt, tr. med. dr. Pieter van Dam, 1617 schepen
van Amersfoort.
E. Elisabeth
Poeyt, st. 15 Oct. 1621,
tr. 31 Dec. 1620 met
mr. Willem ,van Dam, broeder
van den voornoemden
van Dam, 1629 burgemeester
van Amersfoort,
zoons van
Pieter v. D. burgemeester
van Amersfoort
en Digna van
Leemput.
Kelman (Celeman) van Ommeren, in Elisabeth Poeyt’s testament
genoemd, was derhalve inderdaad haar neef, en wel een germian
neef van haar moeder.
De heer Jhr. Mr., van Sasse van Ysselt, dien ik om nadere
inlichtingen
verzocht,
uit welke gegevens hij zijne genealogievan Ommeren
samenstelde,
had de vriendelijkheid
mij het vol%
gende te antwoorden :
>De genealogie-van
Ommeren
kocht ik I 2 Mei 19 IO op de
auctie van eenen zekeren Elte te Leiden ; zij was volgens hem
afkomstig
uit eene Belgische
collectie, bekend onder den naam
van de collectie baron van Lockhorst.
Naar het schrift te oordeelen is zij uit het begin der IV‘* eeuw
en, voor zoover ik uit andere gevens kon nagaan, zeer betrouwbaar.
De plaats daarvan,
welke u interresseert,
luidt letterlijk
als
volgt :
BMechtelt (v. Ommeren)
getrout aan N. Putius (Pueit), iyaervan
dry soonen geweest, met naemen Willem, Abrahem
ende Iisack,
alle ongetrouwt
gestorven
ende twee dochteren
Catharina
ende
Elisabeth,
beide getrouwt
aan twee gebroeders
van Dam, waarvan de jongste
noch tegenwoerdich
burgemr.
tott Amersfoort
ende hertrouwt
aan Joffr. N. Hoogerbeets,
eertyds
pensionaris
van Leyden. <
Het vorenstaande
klopt geheel met mijne genealogische
aanteekeningen
en de genealogie onzer familie bij Ferwerda.
Indien
het schrift
inderdaad
uit het begin der IW
eeuw is, zooals Jhr.
Mr. v. S v. Y. onderstelt,
dan moet men hier met een afschrift
te doen hebben van een origineele genealogie, welke opgesteld
moet zijn voor 1673, toen Mr. W. v. D. overleed.
Hij zat tot
genoemd jaar geregeld in de regeering van Amersfoort,
meestal
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als schepen, verschillende jaren ook als burgemeester (dit het
laatst in 1669). Doch daar men eertijds de oud-burgemeesters ook
meermalen als >burgemeester c betitelde, geeft de vermelding ade
geen
jongste noch tegenwoerdich burgemr. tott Amersfoort«
vaste aanwijzing omtrent het juiste jaar, waarin bovenbedoelde
genealogie-van Ommeren werd te boek gesteld.
Utrecht,

17 Maart 1918.

Van Neukirchen

W. E. VAN DAhf VAN ISSELT.

genaamd

Nyvenheim

door
J. A. R. ,KYMMELL.
Nav. LXVI, blz. 185---ego
en
292-297.
Door de, blijkens bij mij ontvangen brieven, gewekte belangStelling voor de juiste plaatsing in de genealogie van den deken
van St. Jan, Heer Thomas van NJTkercken, gevoel ik mij geroepen
terug te komen op mijne pogingen tot verklaring der kwartieren
op zijn graf.
Ik steunde aanvankelijk op de mededeelingen in iiapenheraut
1905, blz. 7g ; maar de heer Mr. P. C. Islo~.s van Treslong Prins
te Utrecht schreef mij onlangs dat die mededeelingen gedeeltelijk
foutief zijn, dat hij, bij prachtig licht, de grafzerk in de kapel
der St. Janskerk bestudeerd had en dat hem daarbij gebleken
was dat de zerk vertoont:
10 . in
het randschrift de woorden : Anno dni XVCLVI die
XIX mensis Aug. obiit ven’” dns Thomas de Nykerken decan.
Sti Jois et choreps maj. Sancti l)etri, Si Iois ecclarum Trajecten,
can. hit sepultus cui. ani. requiescat in pace. Ame;
2O.
in het midden een gevierendeeld schild: 1. een dwarsbalk,
11. een vlerk; 111. negen lelies (4, 3, z), waarboven een merlet,
IV. gedwarsbalkt, waarover een leeuw ;
3”. de kwartieren van vaderszijde : I. dwarsbalk, in den
rechterbovenhoek een klophamer, 2. negen lelies, waarboven een
merlet, 3. dwarsbalk, 4. leeuw, 5. drie dwarsbalken, 6. staande
gekroonde leeuw, 7. dwarsbalk, waarboven een barenstecl van
drie hangers, 8. ge~rechter)schuinbalkt van zes stukken ;
4”. de kwartieren van moederszijde: I. vlerk, 2. dwarsbalken,
waarover een leeuw, 3. ankerkruis, in ‘t eerste kwartier vergezeld
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van een kapel, 4. drie haken, 5. boven geënte dwarsbalk,
beneden
effen ; 6. dwarsbalk,
vergezeld
boven van twee, beneden van
één lelie, 7. dwarsbalk,
8. leeuw binnen
een uitgeschulpten
schildzoom.
Het sub 20 bedoelde schild leert ons kennen de geslac’htsnamen
der ouders en grqotouders
van den Ig Augustus
I 556 overleden
deken Thomas van Nykercken.
Nykerc ken,
Driesche,
Amelonck,
Stade van der Horst,
is
met wapens
waarvan
de beschrijving
boven reeds kortelijk
gegeven en beneden uitvoeriger
zal worden herhaald.
Blijkens de voor’ zoover leesbare opschriften
boven de kwartierwapens sub 3” en 40, behooren zij aan de geslachten :
Rechts :
van den Neder1.
Nykercken
: volgens Rietstap : »De Wapens
landschen
Adel 6:, bl, 160:
In zilver een zwarte dwrarsbalk,
in
den rechter
bovenhoek
vergezeld van een zwarte
roskam,
het handvat omlaag.
2.
Driesche : negen lelies, waarboven
een merlet.
Nieuwenheim
:
bij
Rietstap
als
boven
bl. 16o:
in rood, gouden
3.
dwarsbalk.
in Rietstap’s Armorial
11 13. 23 vermeld als Limbourg
4. Limburg:
comtes d’ Arlon ; d’ argent au lion de gueules, armé et couII
ronné d’ or.
Esell: gedwarsbalkt
van 6 stukken,
volgens opgave van den
heer Bloys van Treslong
Prins, blauw en zwart,
doch door
mij niet in wapenboeken
aangetroffen.
klimmende
leeuw (volgens den Armorial
1
6. Van der Horst:
p. ggI Von d er Horst, Westphalie : de gueules au lion d’ or,
couronné du mCme.)
dwarsbalk
waarboven
een lambel (bij Rietstap niet
7. Goestorp:
beschreven.>
8. ? ?: geschuinbalkt
(rechts)
van zes stukken.
Wèl wordt in
kwartieren
hier vermeld van Dorth tot Dorth, maar dit geslacht
voert kepers.
Links, waar alle namen leesbaar zijn :
I.
Amelonx : vlerk, Dit wapen komt in den Armorial
niet voor.
2. Staedt : door den heer Prins beschreven
als dwarsbalk
waarover een leeuw, stellig blijkens Rietstap’s
Armorial
II bl. 817

’

202

GESLACHT-

EN

WAl’ENKUNDE.

en 1 991 Von der Horst dit Von Stade: burelé d’ argent et
d’ azur au lion de gueules, couronné d’ or, brochant sur le tout.
Cape11 : het wapen overeenkomstig
de beschrijving in Rietstap’s
Wapens
van den Nederlandschen
Adel, bl. 44, Van der Capellen’: in blauw een zilveren ankerkruis
in ‘t 1e kwartier vergezeld
van een gouden kapel of kerkje.
Galen : drie haken.
Volgens
Rietstap’s
Armorial
1, bl. 714,
Galen (Courlande,
Westphalie)
d’ or a trois crampons de gueules.
Steek:
ingehoekt
schildhoofd;
op de Wapenkaart
van Van
Mier10 een gewolkt
doorsneden
dwarsbalk,
volgens Rietstap’s
Wapens
van den Nederlandschen
Adel, bl. 324: in goud een
dwarsbalk
geënt van rood op zilver.
Remssen : dwarsbalk,
waarboven twee lelien en beneden een lelie.
Dit wapen vond ik nergens beschreven,
Wonung : dwarsbalk.
Ook hiervan vond ik geen beschrijvingen.
RandwJTck : conform
de beschrijvingen
in Rietstap’s
Wapens
van den Nederlandschen
Adel, bl. 182 : in zilver een roode
leeuw en een uitgeschulpt
rood schildomboordsel.
Met inachtneming
van het bovenstaande
en na herlezing mijner
genealogie-Van
Neukirchen
genaamd
Nyvenheim
in Navorscher,
zoomede op grond van de mij zoo welwillend
gemaakte
opmerkingen,
geef ik hieronder een nieuwen kwartierstaat
van den
deken van St. Jan, Heer Thomas van Nykercken.
Uit dien staat blijkt dat zijne betovergrootouders
moeten geweest
en eene jonkvrouwe
von Esell; doch
zijn Pawijn van Nykercken
eerst wanneer
men weet, wie Pawyn’s
ouders waren, is de juiste
plaats in de genealogie vast te stellen.

,

.

w
. . *. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
van Nykercken

von Amelonck
\

Johan van Nykercken
(kwartieren
op zeker kussen
Clara van Amelonck.
te Dinslaken : Neukercken
Dietsch
X
Nyvenheim
Limburg)
L
Y
Thomas
van
Nykercken,
deken van St. Jzn, j- den I Augustus

g
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der

Wapens

in een oud Wapenboekje
in het bezit
W. CROOCMBWIT
te Amersfoort,

van

den

heer

uit dc l~oe!~verl\oo~~ir~g
;~cl~oudcn
door de firnla
R. IJC 5’. rid 1 ‘rirs
I~il~liotlicek
1 an wijlen
DI-. 11. / II?OUC hL/,c tc i,awanne,
8 Juni rgr+
ccrtlcr
vermelrl
als :

(1 TooP-f#~rt fìl fg- 71íI?1 xrz

u.

L*Y VIII,

qS).

geschaakt
Vfw~rZZcs,
gevierend.
: (1-4)
go. m. e. schildhoofd
v. zi. en zw. (3 rijen) - (3-3)
zi. m. e. leeuw v. ro.
vffll DcrZC, doorsn. : 1. go. m. e. uitk. m. knods 0. d. L. schouder
v. ?
2. zw. m. 3 spoorraadjes
(j) v. zi.
BQZ/SL’~L~, ro. nl. e. schilclhoofd
v. zi. beladen m. 2 vijfbladen
v. ro.
A~IccY-fc, gevierend
geschaakt
v,
(1-4)
go. m. c. schildhoofd
zi. en ztv. (3 rijen)
(~-3)
ro. m. 3 IeliCn v. zi.
QZM-LYVC, bl. e. schilc!hoofd
v. zi. beladen
nl. 3 heil. klophamers
v. ro. naast elk.
SfC??lh’, go. m. c. schilílhooftl
v. bl. rn. c. panden
leeuw v. go. -.
Hz. 74, S wapens
zonclcr I:leuren
met bijschrijvingen.
Po~~.cZ.S~L~I;~-/IC.een schildhoofd
daaronder
ee11 jachthoorn.
In het schildhoofd
staat : goud t, er naast : den horn silver den
strick roodt
den gront sn-ert.
met een varken
voor
SfWfCILC’tZgC, een boom op een grasgrond
den stam.
Er naast staat:
»het vcrcken
swert, den boom blauw,
den pont
silver. a
SILìUhZC, een balk vel:gez, v. 3 spoorraacljes
(5).
Er naast staat: DDE stcrrcn rooclt, de balk roodt, silver den grondt.<
dc Grootc,
een kruis vergcz, v. 16 mccrlen
(4 - 4 --4-4)
alleen
in het kruis staat >goticlt((.
St~cZn~z&, een getralicdcn
balk, onder en boven den balk staat
Broodtg.
vogels, geen kleur
Vm LVaZZc,een keper vergez. v. 3 vliegende
aangave.
dc lvc uc > ecn cch. K. gcplaatstc
visch (zonder
kleur).
O~dc~zbc~~h~~,
een
schildhoofd
(goudti
daaronder
1C gcschuinbalkt~
van asilverc
en sroodt<c.
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Blz. 75. 2 5 wapens.
v. zi. met 3 meerden v.
S~~c~~ac7z2irsct (iJ) ro. m. e. schildhoofd
ro. naast elkaar.
Wickro(r&,
doorsn. v. berm. op. ro.
I zw. m. 3 penningen v. go, naast elkaar,
.Peh2ZtizcXI, doorsn.
2 effen zi.
Famiiia~~w,
gekanteeld
doorsn. van zi. op ro. m. 3 hellende
klophamers
v. ro. naast elkaar in het hoofd.
VQYZ& VCZ&, gevierend. (1-4)
bl. m. e. schildhoofd
v. zi. m.
3 meerlen naast elk. v. ro. (2-3)
bl. m. e. lelie v. zi.
v. ro. m.
EzícZogLw, go. m. 3 palen v. bl. en een schildhoofd
3 maliën v. zi.
Vafz Wzj’cK, zw. m. e. schildhoofd bel. m, e raden (6) v. ro.
Blamart,
go. m. 3 palen v. bl. erì een schildhoofd v. ro. m. e.
getand schuinkruis v. z.
Lonzba~ts,
gevierend. (1-4) go. m. 3 palen v. bl. en een schildhoofd v. ro. (2-3) go. m. e. balk v. bl. en een wassenden leeuw
v. ro. uit den onderkant van den balk komend.
~~57R&+s, go, m. 3 palen v. bl. en een schildhoofd v. ro. m.
e. ster (6) v. zi. R.
KC~?ZoghC,go. m. 3 palen v. bl. en een schildhoofd v. ro. m.
e. vogel v. zi.
Van E&~L’II,
zw. m. e, schildhoofd v. ci. m. 3 maliën v. zw.
naast elkaar.
OpPc~zdorp, go. m. 3 palen v. ro. en een schildhoofd v. ro. m.
3 penningen naast elk. v. zi.
Pz&n,
gekanteeld doorm. v. go. op ro.
Robin7~0,
hoekig (3 p.) doorsneden v. bl. op zi., het bl. beladen
m. 3 leliën v. zi. naast elkaar.
fiIaZegee~,
bl. m. e. schildhoofd v. go, m. e. wassenden leeuw
v. ro (?)
Be~gim?s, go. m. e. schildhoofd v. zi. m. 3 palen v. ro.
f%í%Z&c, g0, m. e. schildhoofd v. herm. m. 3 palen v. ro.
B~~c/‘uw, zw. m. e. schildhoofd v. go. m. 3 palen v. ro.
Bnrn%gctq idem,
’ lV@j%et,zi. m. e. schildhoofd v. ro. m. e. gaanden leeuw v. zi.
gekroond v. go,
. WSZct&t, zi. m. e. schildhoofd v. zw.
Gnzjïiizgc?z, doorsn, v. zi. op zw.
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do0r.y~. v. go. op ro.
GYL&VZ von Zi'oc/~cndo~f,
doorsn. v. go. op bl.
Blz. 76, ledig. Blz. 77, 25 wapens.
SclZ~IbcZz&cloorsn. v. go. op ro.
Holiry7~~s, doorsn. v. ro. op zi.
KoZ&cnbrzcL
(baijrische) doorsn. v. zi. op zw.
17fors~cckr?2
(bayrische) doorsn. v. zi. op zw.
Laq..tuft~Zdt
(frenckische) doorsn. v. zi. op zw.
WoZfsatcZ (Schwabische) doorsn. v. zi. op bl.
Pyariltcn (Schwabische) doorsn. v. zi. op bl.
D. Zi’c~sau,
doorsn. v. bl. op go.
v. Lnut.rfarg
(elsesiche) doorsn. I ro. m. een berg v. 5 go.
steenen (I-2-3),
2 effen zi.
Li~12i~2~h32,
go. m. 3 palen v. bl. en een schildhoofd van ro.
&e To~rkc12,
(Westphalische) doorsn. I ro. 2 zi. m. 7 ruiten
v. bl. (4-3).
AZLCAYI’,go. m. e. mansbuste v. zw. en een schildhoofd R. geschuinbalkt v. zi. en zw.
BoZtmr, go. m. e. schildhoofd beladen m. 3 hermelijnstaarten
naast elk.
BZìrY~rswìck,
hoekig doors. (3 p.) v. ro. op zi.
TQ&uz, doorsn. I ro. m. 2 afgew. leeuwen v. zi., 2 effen zi.
El5cYl2aYtz?ucìzeY,
(Schwab.) hoekig doorsn. v. zi. op bl. (3 p.)
HctxZdo~f,
gedeeld I hoekig doorsn. v. ro. op go. 2 idem v.
go. op ro. (sp:)
G Hmsexrtavz,
zi. m. e. ingehoekt schildhoofd v. ro. (3 p.)
1 v. StocJZL&t2,
zi. m. e. ingehoekten schildvoet v. zw. (3 p.)
dz2 K+vZau,
(Oestreichische) hoekig doorsn. v. zw. op zi. (3 p.)
As-~~wzont,
zw. m. e. schildhoofd v. zi. m. 3 meerlen naast
elk. v. ro. (Vergelijk blz. I.)
Xzuc27i~Z~2, zi. m. 3 harten v. ro. en een schildhoofd v. go.
COLSTMTZWcZZc, zw. m. e. zi. fig. als het cijfer g (een gesp] en
een schildhoofd v. ro. m. 3 ruiten v. zi. naast elkaar.
Bisdo~~~e, zi. m. e. schildhoofd v. go, m. 3 palen v. zw.
ïYoZeq+ey, doorsn. I go. m. e. wassenden adelaar v. zw.
2 bl. m. 3 penningen v. go. (2-1).
Blz. 78 ledig. Blz. 79, 30 wapens.
LL'~YZ&,
zw. m. e. schildhoofd v. go.
.%hodc~,

LanahR,
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go. m. e. schildhoofd v. zw.
go. m. e. schildhoofd v. ro.
Glzi~ys, zi. m. e. schildhoofd v. ro.
Hoqhove, ro. m. e. schildhoofd v. z.
Hem, zi. m. e. schildhoofd v. ro.
HoytemeZZe, doorsn. v. ro. op go.
Prostzjizch~
doorsn. v. go. op. ro.
Ruust, zi. m. e. schildhoofd v. ro.
KZjE, bl. m. e. spoorrad (7) v. zi. en een schildhoofd v. zi.
Ra7nr, doorsn. v. zi. op ro.
Arbalette,
ro. m. 3 fig. v. go. die wellicht armborsten of kruisbogen voorstellen ?
du Piet, zi. m. e. schildhoofd v. bl. m. 3 ruiten naast elkaar v. go.
St. AZ&,
go. m. e. schildhoofd v. ro.
Claerhout,
zw. m. e. schildhoofd v. zi. m. 2 sterren (6) naast
elkaar v. ro.
C?zastdZon, gevierend. (1-4)
zi. in. e. schildhoofd v. ro. (2-3)
ro. m, 8 kronen v. zi. (3-2-3).
Scheutedaerder,
ro. m. e. schildhoofd v. go. m. 3 ruiten naast
elkaar - v. ro.
ZVzèuwegZze,x
bl. m. e. schildhoofd v. go.
Lazghe,
ro. m. e. keper v. go. beladen m. 2 sterren v. zw. en
vergezeld v. 3 eikels v. go. met een schildhoofd v. go. m. e.
wassenden adelaar v. zw.
CwZsbroucK, zi. m. 3 rozen v. ro. en een schildhoofd v. zw. m.
e. traliewerk v. zi.
Hesteyloo, bl. m. e. schildhoofd v. zw. m. 3 palen v. zi.
Ha7zegkrm,
R. geschuinb, v. ro. en go. m. e. schildhoofd v. zi.
Trede, ro. m. 3 palen v. vair en een schildhoofd v. go. m. 3
meerlen naast elkaar v. zw.
Kve7zraiit,
doorsn. I. R. geschuinbalkt v. ro. en zi. ( IO st.) 2
effen go.
Meeyen, doorsn. I zi. m. 3 palen v. ro. 2 effen bl.
LommelZe, go. m. e. schildhoofd v. zi. m. 3 palen van zw.
Meluit,
bl. m. 6 penningen v. go. (3-2-1)
en een schildhoofd v. go.
Mare,
zi. m. 3 palen v. ro. en een schildhoofd v. zi.
Aspergauwe,
gepaald v. ro. en zi. (6 st.) m. e. schildhoofd v, zi.
Blz. 80, 7 wapens zonder kleuren met bijschriften.
E77zery,
Fras7te,

/ í
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met g ruiten vergez. v. 4 rozen.
Er naast: de roosen goudt ; den gront blauw; de crujwx
goudt ;
de steencn roodt.
A 71vtQwc ) een balk beladen m. 3 schelpen en vergez. v. 6
vogels (3-3)
cr naast: clc voghelcn swert; den gront goudt;
de baere roodt ; clc schul~xn silver.
Abbci~Zc, getl\~+W-sb.m. e. zoom.
Op de 6 balken staat: silvcr en roodt, op den zoom roodt.
Abh’f ‘ZC, 3 pluimen met een zoom. Er naast: die pluijmen
roodt, den gront silvcr. In den zoom »roodt. a
Er naast: het casteel
Donzhrfi-cik, cen kasteel met puntdak.
silver den gront blau\+..
Bnizzczlz,. gedeeld K. roodt 1,. den gront silver (met hermelijn
staartjes n. m.)
Ni~‘7~7t~Zi~77t,
een helm (zonder bijschrift).
Blz. Sr, 2 5 wapens.
.SUHZ~~~~~~~UZ,
ro. m. t‘. schildhoofd v. zi. m. 3 palen v. ro.
1/‘L~~u~z~-t.s,
ro. m. e. aanziende klimm. leeuw v. go. vergez. V.
6 klaverbl. v. go. ; 3 in het hoofd en 3 in den voet.
J’qk go. m. c. li. schuinbalk v. ro. beladen met 3 rozen v. zi.
Ilicricks,
TC). m. c. hall; geschaakt v. go, en zw. (2 rijen) vergez.
in het hoofd v. 2 schelpen naast elkaar v. zi.
RoLyyhf~77r,
go. m. c. kruin v. zi.
‘~71~Bo~ZLZH~,ingehoekt gecleeld v. go. op zw. (6 st.)
DcrímffgZe, berm. m. e. keper v. zw.
PUMP, bl. m. e. keper v. go. vergez. v. 3 burchten v. go.
H7íi7~,
cen soort ankerkruis dat een slangenkop -kruis zal verbeelden ! er in staat : het cruijsen rooclt den gront silver.
&YC,Tvn~l Dcl;~/z, een dergelijk kruis ro. op zi.
C~Zifrc, ro. m. e. kruis v. zi.
usczc?ls) geviercnd. 1-4 bl. m. e. kruis v. zi. (3-3) zi. m. e.
balk v. ro. beladen m. e. roos v. z.
&dO?l. Een schildje v. zi. m. vogel v. zw. en een zoom v.
bl. beladen m. 3 penningen v. zi. ; vergez. v. 6 ruiten v. ro. (3-2-1).
GrZdtg
ovc, een schildje waarop staat: Silver er om heen: de
lelies silver den grondt roodt (hoeveel ?)

GESCHIEDENIS,

De opkomst

van Rome%

mach&

DOOR

K. F. H. DE KROON.
(Voortzetting

van Nav.

LXVII,

177.)

Van een éénheid der Germaansche
volkeren,
die zich in Groeikon natuurlijk
geen sprake
zijn;
Brittannië
hadden neergezet,
dit éénheid is veel meer ontstaan door de kerk.
In Ierland had
de Iersche monnik
Patricius
(St. Patrick)
het Christendom
gepredikt
en de Iersche kerk opgericht,
waarvan
het middelpunt
Armargh
was.
Daar Ierland nooit door de Romeinen veroverd
was geworden,
was dit eiland vrij gebleven van de Romeinsche
beschaving
en zoo was het geheel natuurlijk,
dat de Iersche kerk
zich onafhankelijk
van Kome ontwikkeld
en zich aangepast had
. aan de levenswijze
van de bevolking;
zij sloot zich aan bij de
gouwinrichting
; de abt woonde in een klooster ten plattenlande.
Wat de abt ook was, presbyter,
diaconus of bisschop, steeds was
aan hem het beheer over de kerk
toevertrouwd
; presbyters,
diakenen
en bisschoppen
bekleedden
alleen die waardigheden
voorzoover
het den dienst in de kerk aanging; zij hadden geen
ambtsbevoegdheid,
zooals dat in de Katholieke
kerk het geval
was.
De abt kon bisschop
zijn, dan was &én zijner monniken
presbyter ; de abt kon diaconus zijn, dan was één zijner monniken
bisschop,
doch deze stond niettemin toch onder zijn abt, zoodat
hier in de Iersche kerk een scherpe afscheiding bestond tusschen
wereldlijken
en sacralen dienst, tusschen geestelijke heerschappij en
godsdienst, 1) De Iersche kerk heeft zich uitgebreid naar Schotland ;
het middelpunt
voor die bekeering
was het klooster
op het
eiland Jona, in 563 gesticht door den Ierschen abt St. Columba.
In onverdróten
zendingsarbeid
evangeliseerde
hij van daar ui‘t
het geheele land en zoo scheen de tijd niet verre meer, dat de
Iersche kerk met haar nationaal karakter
over geheel Brittannië
zich zou hebben uitgebreid.

IJ

’

aber
auch
sie waren
Mönche
und als solche
den Aebten
1) s Wol
gab
es Bischöfe;
der Klöster
untergeordnet.
Was
sie von den iibrigen
Klostergenossen
unterschied,
war,
dass sie durch
ihre Ordination
befahigt
waren,
g,ewisse kirchliche
Handlungen
vorzunhemen,
Irgendwelche
Jurisdiktion
hatten
sie nicht.<
welche
die Aebte
nicht
verrichten
konnten.
A. I-Iauck.
Kirchengesch.
Deutsch1.c
1, 240.
*4
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Het kon echter niet uitblijven
of de Iersche kerk moest in
botsing komen met de Katholieke.
De koning van Kent, Ethelbert 1
(568-616)
h uw d e met een Frankische
prinses (Bertha, dochter
van koning Charibert)
en deze, katholiek
zijnde, stelde zich ijverig
voor hare kerk in de weer, zoodat van Kent uit de Katholieke
kerk werd gepropageerd;
voor Gregorius
1 (590-604)
was het
een aanlokkend
denkbeeld in Groot-Brittannië
een kerk te grondvesten, die geheel van Rome afhankelijk
was; hij schonk den
zendeling Augustinus
het pallium en deze begaf zich nu met een
veertigtal
monniken
naar Kent, waar de koning hem, door toedoen zijner gemalin, geheel onbelemmerd
de prediking
toestond,
hem een woning
en een kerkje schonk in zijn hoofdstad Dorovernum
(Can terbuq.).
Nadat in 597 Ethelbert
1 zelf tot de
Katholieke
kerk
was toegetreden,
was zijn succes verzekerd;
Augustinus
zelf werd de eerste aartsbisschop
van Canterbury
en
door hem en zijn opvolgers
werd nu de Roomsche
bestuursinrichting in de Engelsche kerk doorgevoerd.
Onder de propaganda
daarvan drong ook van zelf het denkbeeld van het Romeinsche
Imperium binnen ; zoo noemde zich koning Edwin van Northumberland
>Imperator<
en matigde zich de heerschappij
aan over
de andere staten ; als Imperator
wilde hij ‘t zich ook niet laten
welgevallen,
nadat hij in 627 Katholiek
was geworden,
dat zijn
rijk onder het aartsbisdom
van Canterbury
stond ; op zijn verzoek
werd ook Eboracum
(York)
tot een aartsbisdom
verheven ; de
beide aartsbisschoppen
kwamen
overeen, dat zij elkander wederkeerig zouden wijden,
De Katholieke
kerk zou echter niet zonder strijd haar heersc happij in Engeland
vestigen.
In Mercia was onder koning
Penda het heidendom overheerschend
gebleven en deze overwon
Edwin in den slag bij Hatfield, zoodat Northumberland
nu een
deel van Mercia werd en waarmede
ook voorloopig het einde der
Katholieke
kerk
was aangebroken;
York
werd als aartsbisdom
weder opgeheven.
Koning
Penda werd echter verdreven
door
Oswald,
een prins uit het oude huis.
Met hem kreeg ook de
Christelijke
kerk weder invloed in Northumberland.
Deze Oswald
was opgevoed
door Iersche
monniken,
wat tot gevolg had,
dat de nieuwe organisatie
der Christelijke
kerk in Northumberland naar Iersch-model
werd ingericht,
zoodat niet de op zijn .
zetel herstelde aartsbisschop
van York, maar de abt van Lindes-
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farne de oppermacht
in kerkelijke
zaken verkreeg.
Langzamerhand had de Iersche kerk ook vasten voet gekregen in Mercia,
Oost-Anglica
en Essex, zoodat de Christelijke
kerk in Angelsaksisch Brittannië
geheel was ingericht volgens het stelsel der abdij
Jona (de abten waren het hoofd, de bisschoppen
slechts dienaren).
Direct onder Rome waren gebleven Kent en Wessex.
Zoo was
de toestand ongeveer in ‘t begin der 7e eeuw.
De verhouding
tusschen
de twee kerken
was evenwel van vriendschappelijken
aard; in zake des geloofs werd ook Rome door de Iersche kerk
erkend,
al hield zij zich buiten het gezag der kerkvaders
en al
was voor haar de H. Schrift het eenigste richtsnoer.
Rome zou intusschen
spoedig het verloren terrein heroveren ;
onder koning
Oswin
van Northumberland,
den opvolger
van
Oswald,
werd in 664 een synode gehouden te Streoneshaelh,
op
welke synode de koning en de adel tot de overtuiging
kwamen,
dank zij den invloed van Wilfried,
dat de inrichting
der kerk,
zooals Rome die voorstond,
de ware was, wijl die berustte op
Christus
en diens stedehouder
Petrus zelve. Geheel naar die
inzichten richtte hij vervolgens
zijn landskerk
in en op zijn voorbeeld en door zijn invloed volgden nu ook spoedig Mercia en
Essex.
Het was voornamelijk
de aartsbisschop
van Canterbury,
die als monnik
in 668 uit Ierland gekomen,
zijn wijding
had
(657-672)
en naar Engeland
ontvangen
van paus Vitalianus
gezonden was om de kerk aldaar te romaniseeren,
die dit werk
op een synode te Herford in 673 en
met goed gevolg voltooide;
eene te Hedtfeld in 680 werden onder zijn presidium de volgende
besluiten vastgesteld :
De kerk in Engeland wordt geheel ingericht naar het voorbeeld
van Rome; de bisschoppen
krijgen een ambtsbevoegdheid
in een
district
met vaste grenzen ; de geestelijken
krijgen vaste standplaatsen;
geen geestelijk
ambt mag worden
uitgeoefend
zonder
conaanstelling door den bisschop ; de besluiten der Romeinsche
ciliën worden bindend verklaard
aangaande dogma’s en inwendig
bestuur.
Tevens werd instemming
betuigd met de Orthodoxe
leer,
de besluiten der vijf algemeene conciliën, alsmede die van
de Lateraansynode
onder paus Martinus
aangenomen
en het
Monotheletisme
verworpen.
1)
1) R. Baxmann 1, 181, 18s.
C. J. Hefele.
nConci1iengesch.r
111, 133, 134, 292.
Sussex wilde nog niets van de Katholieke
kerk weten,

daar bleef

voWalsno2 de lersclie

.
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Zoo was de kerk in Engeland Roomsch geworden,
en in haar
organisatie
geheel van den paus afhankelijk.
Daar zij echter niet
opgebouwd
was op de antieke beschaving,
zooals in Gallic en Rome
zelf, bleef zij vrij van invloeden der Romeinsche bestuursinrichting
;
de Katholieke
kerk in Engeland
was een grondvesting
van het
monnikendom,
zooals dat het geval worden zou met de kerk in
Duitschland ; dat was een feit van zeer groote beteekenis:
de
kerk was daardoor
reeds al een &nheid,
toen de staat het nog
niet was.
Ook voor het pausdom was de hervorming
der Engelsche
kerk een belangrijke
overwinning
; niet alleen, dat een uitgestrekt
land onder de opperheerschappij
van den Apostolischen
Stoel was
gebracht, van hier uit zouden de meeste evangelie-predikers
komen,
die onder de Germaansche
heidenen
de zegeningen
van het
Christendom
zouden brengen ; hun afkomst,
hun liefde tot den
H. Stoel, hun geheele opvoeding in strenge onderdanigheid
aan
Rome waren er borg voor, dat zij, al evangeliseerende,
nieuwe
provincies
zouden veroveren
voor het rijk van den H. Petrus.
Het verval, waarin het Frankische
rijk ten tijde der Merowingers
verkeerde,
sleepte ook de Katholieke
kerk met zich mede; in
583, 584 werd deze evenwel hersteld door den arbeid der Schotsche
monniken:
zij predikten
echter niet direct het evangelie, doch
de ascese.
De voornaamste
onder hen was Columba;
hij stond
in hooge gunst bij koning
Guntram
(561-593)
en stichtte een
klooster
in de oud-Romeinsche
stad Luxovium
en daarnaast nog
éen te Fontaines. 1) Hoewel
Columba
niet direct den Benedictijner-regel
verwierp,
zoo was hem deze toch nog niet streng
genoeg ; in den regel, welke hij zelf had ingesteld,
stonden de
absolute gehoorzaamheid
van den monnik
aan zijn abt en de
totale onderdrukking
van den wil van het individu op den voorgrond ; ook wilde hij vooral de biecht verscherpen ; in de Frankische
kerk werden
alleen ‘s menschen
daden gebiecht,
hij verlangde
ook, dat de zondige gedachten zouden beleden worden.
Doordat
kerk heerschendc.
Aan de onvermoeide
pogingen
van Wilfried
is het eindelijk
gelukt
hier verandering
in te brengen
en de kerk in Sussex
ook onder
Rome te stellen.
F. W. Rettberg
1, 317-424.
1) BActif,
énergique,
né pour gouverner,
il estimait
qu’en
Gaule
sla réligion
était
force, l’esprit
de penitente
et de mortification
avait presque
disparu.=
E. Lavisse.
nHistoire
de France~
IIl, 231.
Over Columba:
A. Hauck.
rI<irchengesch.
Deutsch1.c
1, 241
ff.
F. U’. Rettberg.
8 Kirchenpesch,
LJeutsch1.r
11, 35-40.

ook
1
sans

GESCHIEDENIS.

213

Columba
de kerk wenschte
in te richten, zooals deze in Schotland bestond, kwam
hij in heftigen strijd met het episcopaat, 1)
waarvan
het gevolg was, dat hij door koning Theoderik
11 van
Bourgondië
(596-6 I3), in wiens rijk de bisschoppen
de hoogste
macht
representeerden,
2, werd verbannen.
Hij begaf zich nu
naar Neustrië,
tot koning Chlotarius
11 (584-628)
en daar deze
in 613 het geheele Frankische
rijk weder onder zijn schepter
vereenigde,
zoo is zijn arbeid voor totalen ondergang
bewaard
gebleven en heeft hij er krachtig toe medegewerkt
het Christendom
te verbreiden,
den invloed der kerk grooter te maken en indirect
als gevolg daarvan ook de macht van Rome te versterken.
3,
Later ging Columba naar Italië en stichtte er de abdij Bobbio,
waar hij in 615 is gestorven.
‘) Zoo vroeg
hij ook geen toestemming
aan den bisschop
van Besanqon
tot vestiging
van zijn kloosters,
wat hij verplicht
was volgens
de besluiten
van het Concilie
van Agde
van een nieuw
in 507, can. 27 en dat van Epaone
in 517, can. 10: STot het oprichten
klooster
is de toestemming
des bisschops
in dat gebied
noodzake1ijk.g
I-lauck
1, 224,
n. 5 en 145.
Over zijn kloosterregel:
IInuck
1, 246-248
en 253 ff.
alle rrgcls,
naar welke
de monniken
leefden,
hadden
Nieuw
was zijn kloosterrcgcl
niet;
met dezen
overeenkomst.
Nieuw
was alleen
de consequentie,
waarmede
deze werd doorg der biecht deed was echter van veel meer gewicht.
gevoerd.
Wat hij echter
voor de invoerin
Zijn
strijd
over
de viering
van het I’nnschfeest
met de Frankische
bisschoppen,
bij
Hauck
1, 258-265.
Ook
met den koning
kwam
hij in strijd, toen deze op Brunehilde’s
raad zijn gemalin
Eremberga
verstiet.
BruneIlilde
wist
nu de bisschoppen
over te halen
tegen
Columba
opnieuw
te ageeren.
Eerst naar Besanqon,
later naar Nantes
gevoerd,
wist hij te ontsnappen.
2, De eerste
steen
hiertoe
had koning
Sigismund
(5~6-523)
gelegd.
In de Orthodoxe
leer
opgevoed
door
bisschop
Avitus
van Vienne,
was na zrjn troonsbestijging
in 516 de
Reeds
in 5x7 beriep
hij een
overwinning
der
Orthodoxie
in Bourgondië
verzekerd.
concilie
te Epaone
(Yenne),
waar 24 bisschoppen
tegenwoordig
waren.
De besluiten
van
de hervorming
in de kerk,
de administratie
der geestelijke
dit
roncilie
(betreffende
goederen
en ‘t herstel
der kloostertucht)
werden
door Sigismunrl
tot wet verheven.
E. Lnvisse.
BHistoire
de Franceg
11’ 121, 122.
1,. Schmidt.
JAllgem.
Gcsch
der germ. VGlkere,
75.
Over het concilie
te Epaone:
Hefele
11, 812-820.
“) Vele
monniken
uit Luseuil
stichtten
nieuwe
kloosters
m het bisdom
Bcsnncon,
in
het bisdom
Amiens
en in Nornrandic.
Van groote
beteekenis
was het klooster
Rebais
in
‘t blsdom
hleaux.
Zijn inrichting
diende
weder
een aantal
kloosters
tot voorbeeld.
l>oor
den abt van Rebais
kwam
ook de invloedrijke
Eligius
in kennis
met den regel
van
Columba;
ook deze stichtte
verscheidene
kloosters,
o.a. het beroemde
klooster
Solignac
(631),
vanwaar
uit de invloed
van Columba
zich verbreidde
over West-Duitschland:
o.a. grondvestte
Remaclus
het
klooster
Cougnon
(bisdom
‘I‘rier).
Later
werd
hij bisschop
van
Maastricht
en abt van de dubbelabdij
Stablot-Malmedy;
Wandregisilus
stichtte
het klooster
Fontanella
(S. Wandrille.)
Ook in staatkundig
opzicht
was de invloed
van Luxeuil
niet gering;
we wiizen hier slechts
op Romarich,
een van den adel uit Austrasie,
die Brunehilde
ten val bracht,
op Arnulf
van Metz.
A. Hauck.
~Kirchengesch.
Deutsch1.c
1, 265-274.
E. Loening.
BGesch.
des deutsch.
Kirchenrechtsc:
11, 417 u. ff.
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De Frankische
koningen
hadden er steeds voor gezorgd, dat
de kerk hen niet over het hoofd groeide; zij hadden bisdommen
aan hun gunstelingen
geschonken,
kerkelijke
goederen zich toedat de Frankische
bisschoppen
getiigend en er wel voor gewaakt,
alleen den paus als hun hoofd beschouwden.
Na de verdrijving
van Rrunehilde
poogde echter de kerk ook in het Frankische
rijk haar onafhankelijkheid
te grondvesten ; de beweging hiertoe
ging van Bourgondië
uit; op een srnodc te Parijs in 614 stelden
dan ook de bisschoppen
hun eischen op, die in hoofdzaak het
volgende behelsden :
Geestelijken
mochten niet voor den wereldlijken
rechter terecht
staan (canon 4).
De staat zou geen aandeel noch eenig recht hebben op hetgeen
geestelijken
nalieten (can. 7) (spoliënrccht).
De Benedictijner-regel
zou
alleen bindend zijn voor hen, die in
kloosters
woonden (can. I 2).
De verkiezing
der bisschoppen
zou in ‘t vervolg weder geschieden
en volk
en de koning
zou op die keuze geen
door clerus
invloed uitoefenen, nóch het recht hebben den bisschop als zoodanig een aanstelling te geven. (can. I)
Aan Joden mocht geen ambtelijke bevoegdheid over Christenen
gegeven worden. (can. IS)
niet de Frankische
vrijheid, doch
De vrijgelatenen
bekwamen
die der civis romani, d.i., k\lyatnen onder het Romeinsche
recht
en stonden geheel onder den clerus. (can. 5). 1)
l) L’it dc besluiten
van deze svnode
IjlijLt,
dnt het 12~nnhische
rijk door dc bisschoppen
van het Iionieinsche
rilk.
%oo kwam
steeds
werd
besciiouwd
nis een provincie
nol:
canon
4 ook voor
in tlrn
codey
Justininnrls
cn deze )usrinlnnnsche
wetgeving
is ook in
waren
behrnd
met die wetgeving
cn ook met de nolellen,
Italii:
incgevoerd
; dc pauzen
die geregeld
er aan toegevoegd
werden.
Dc I”rankiscl~e
berk nam veel er uit o\er.
E. Lavisse.
.IIistoire
dca Francer
Il’, 1.53, 156.
der ~ischof~wnhlen
sollen
in Kraft
bleiben.
Can. 1. Die
alten
I’orschriftcn
in Retrcff
Derjenige
sol1 ordinirt
werden,
den
a. der Metropolit
sammt der Comp&inzinlen,
6. der Clerus,
und
c. das \-olk
oline
Simonie
gewLihlt
lint.
Can.
4. Kein
weltlicher
Klchter
darf ohnc Wissen
des Rischofs
irgcnd
einen
Clcriker
slrafen.
Can. 5. Die
Freigelassenen
stehen
unter
dem Scliutze
der Biscllöfe.
Wer sie wieder
urn die Freiheit
zu bringen
sucht
und auf die 12mahnun~
des Rischofs
nicht
hört, wird
eucommunicirt.
Can.
7. Wenn
ein Rischof
oder ein Cleriker
stiirbt,
so darf das hinterlassene
Kirchen
- oder f’rivatvermögcn
nicht
kraft kiiniglichen
cder richterlichen
Befehls
angetastet
werden
Cnn. 15. Kein Judc dnrf eine militiirische
oder amtliche
Gewnlt
iiber Cllristen
ausüben.
C. J. Hcfele.
.Coi~cilienges~l~.c
111, 82-86.
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Het was nu de vraag, hoe de staat, die met de hulp der
geestelijkheid
Bruwhilde
had verjaagd, zich tegenover de vorderingen van den clerus stellen zou. Reeds in Oct. van hetzelfde
een edict uit, waarin hij’ de besluiten
jaar vaardigde
Chlotarius
dat
der synode als rechtmatig
erkende, echter onder voorbehoud,
de bisschoppen
hun aanstelling zouden krijgen van den koning,
ná de keuze door clerus en volk Bper ordinationem
principis
ordinetura
- waardoor
de staat zich de benoeming der bisschoppen
toch voorbehield;
- dat in crimineele,
doch niet in burgerlijke
zaken
de geestelijken
voor den wereldlijken
rechter moesten
en wanneer iemand zonder testament gestorven was
verschijnen,
de nagelaten betrekkingen
aan de nalatenschap deel zouden hebben,
zooals de wet dit voorschreef.
1) Toch poogde de Frankische
haar invloed te herwinnen.
geestelijkheid
vooral in Austrasië,
Reeds in 624 werden de besluiten van de synode te Parijs nog
verscherpt
op een synode te Rheims en door de bisschoppen
Het doel was het edict van Chlotarius
11 feitelijk
aangenomen.
buiten werking
te stellen. a,
Rij den dood van Chlotarius
11 werd Dagobcrt
koning van ‘t
geheele Frankische
rijk (629-638);
Charibert
11 werd met een
paar Zuid-Fransche
districten tevreden gesteld, terwijl hij gedwongen
Onder Dagobert 1
werd van het vaderlijk erfdeel afstand te doen.
breidde het Frankische
rijk zich naar de Noordelijke-Nederlanden
uit en daarmede ging ook gepaard de uitbreiding van het ChristenCan.
5 had betrekking
op de vrijlating
door
‘Tabularius;
de vrijlating
geschiedde
in
gaf de oorkonde
der vrijlating;
de vrijtegenwoordigheid
van clerus
en volk;
de bisschop
gelatene
kwam in den stand der civis
romani.
E. Lavisse
111, 196, 197.
H. Brunner.
uD. KCChtSgeSd1.r
1, 243,
244.
vsi la personne
choisie
cst digne de l’épiscopat
9~'
elle soit consacrc’e
sur 1’ ordre
'1
du palais,
que ce soir 5 cause de ses mCrites
du roi;
si elle est élue
parmi
les gens
personnels
et de son nv0ir.a
E. Lavisse.
3Histoire
de France.*
lI’, 221.
> Die Bestatigung
der Wahl
sollte
der Ordinntion
des GewSlllten
v0rangehen.c
Hauck.
~Kirchengesch.
Deutschl,*
1, 155.
3, *Canon
3. Die Cannones
der Generalsynode
von Paris
sollen
Kraft
hallen.
Cnn. 6. Der
weltliche
Richter,
der eine
Cleriker
ohne Wissen
des Bischofs
sus
WFIS
Der Bischof
aber sol1 den Fehler
immer
für einem
Gunde
straft,
wird
excommunicirt.
bestrafen.
Can.
[I. Christen
dürfen
nicht
an Juden
verkauft
werden,
\Ver
es thut, wird excommunicirt,
und der Knuf
ist ungültig.
Juden
diirfen
kein öffentliches
Amt erha1ten.r
C. J. Hcfele,
111, 92-94.
Kunibert
van Keulen,
1,upoald
van Mainz,
Onder
de bisschoppen
waren
aanwezig
o.a.:
Theoderik
van Lyon,
Sonnatius
van Rheims,
die voorzitter
was, Modoald
van ‘I’ricr.
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dom naar het Noorden;
deze missie is echter niet van de Franken
doch
direct
van Rome.
De kerk stond trouwens
zelf uitgegaan,
niet alleen met Rome, doch ook met Byzantium
in verbinding.
Fredegarius
+ 642 een Frankische
chroniekschrijver,
bericht,
dat door keizer Heraclius
(6 IO---641)
aan koning Dagobert
een
gezantschap
werd gezonden, waarbij dezen verzocht werd om alle
Joden tot het Christendom
te bekeeren en >koning Dagobert had
dit bevel uitgevoerd,
evenals zulks in alle andere provinciën
van
het Komeinsche
rijk was geschied.<
Fredegarius
vond het dus zeer natuurlijk
en als vanzelf sprekend,
dat Heraclius in kerkelijke
zaken het Frankische
rijk juist behandelde
als elke andere provincie
van het Romeinsche
rijk. l) Ook in
het West-Gothische
rijk werd onder koning Sisibut (612-620)
een Jodenvervolging
op touw gezet; ook dit was zonder twijfel
van Byzantium
uitgegaan. “)
Dagobert
stierf in 638 en daarmede was de vreedzame
ontwikkeling
van het Merowingische
rijk ten einde; uit de oorlogen,
die het volgende tijdperk
beheerschten,
ZOU
het huis der Karolingers te voorschijn
treden. 3,
De tijd der Karolingers
werd beïnvloed door drie machten:
de
Islam, Rome en Byzantium;
zij werkten
onafgebroken
op elkander in.
De Arabieren,
wonende tusschen Perzië en Byzantium,
moesten
noodzakelijk
de religieuze invloeden
dier beide landen ondervinden ; ook bij de Arabieren was het Christendom
doorgedrongen;
een missionaris,
Phcmion,
had onder hen gewerkt
en een paar
bisdommen
gesticht,
welke onder den metropoliet
van Seleucia
stonden.
Ook de godsdienst
der Perzen was bij hen niet onbekend ; veel van de Perzische
religie had ook bij hen ingang
gevonden.
Het succesvol optreden der Perzen tegen het Komeinsche
rijk onder Chosroez 11 (5510-62s)
- in 6 rg had hij zelfs Egypte
*) L)nt was de geest
der geestelijkheid;
de bisschoppen
vertegenwoordigden
het
meinsche
risk.
.I,a chrouique
attribuée
:L YrCdégaire
s’arrCte
en l’année
642.
I<lle parle
d’ EIéraclius
en de langs
chapitres
oil le fable se mCle Cr 1’ histoire.
En
1‘ empereur
et le rei conclurent
une 8paix
perpétuellea.
Problablement
ils arrtitcrent
dìsposltions
communes
contre
les Juifs. =
K. Lavisse.
s Histoire
de France. c Il',
161;
162;
163, n. I.
“) Op een synode
te Egarx,
614.
3, IC. I,avisse.
~Hisioire
de Francec.
11, 156 suiv.
K. Lamprecht.
*Dcutsche
Gesch.r
11. 6.ff.
Ijonncll.
JDiq AufXnge
des karolingischen
Hausesr,
76. ff.

Ko-

631
des

GESCHIEDENIS.

217

. veroverd en Alexandrië verwoest had bij de Arabieren het
denkbeeld doen post vatten, dat zulks ‘n gevolg was van hun
beteren godsdienst; het gevolg daarvan was, dat de godsdienst
der Arabieren meer dan vroeger werd beinvloed door dien der
Perzen en de Perzisch-gezinden waren op de eerste plaats de
Koreischieten, de bedienaars van den Kaaba. Tegen dien Perzischen
invloed kwam nu Mohammed, die zelf politiek nader stond tot
het Oost-Romeinsche rijk, in verzet en toen in 622 keizer Herader Perzen gestuit en aan hun verclius het voortdringen
overingen paal en perk gesteld had, achtte Mohammed den tijd
gunstig om met zijn anti-Perzische propaganda op te treden. 1)
Ook het Jodendom - de godsdienst der Israëlieten - was bij
de Arabieren bekend, maar deze kon onmogelijk door de Arabieren
worden aangenomen om dezelfde redenen, die den Israëlietischen
godsdienst belet hadden een invloedrijke plaats in het Romeinsche
rijk te veroveren : die was te nationaal; dat was de God van
Israël en alléén de God van Isracl. Ook het Christendom kon
Mohammed niet gebruiken, wijl de Arabieren een consequent
monotheïstische voorstelling van God hadden en in het Christendom op dat tijdstip scherpen strijd gevoerd werd over de vraag
of in Christus twee naturen vereenigd waren of niet. 200 moest
Mohammed vanzelf er toe komen een leer te prediken, die het
midden hield tusschen het Christendom en den godsdienst van
Israël,
De eerste stoot tegen het Byzantijnsche rijk kwam onder Constans 11 (641-668).
Moeawija, stadhouder van Damascus, veroverde Rhodus ; wel werd in 658 met Byzantium weder een verdrag gesloten, doch de toestand bleef steeds dreigend en langzaam maar zeker werd het Oost-Romeinsche rijk achteruit gedrongen en viel de eene streek na de andere in de macht van
het Chalifaat.
De Islam was geneigd in de Christelijke kerk een zekere richting, het Monophysitisme te versterken en te steunen, zoo ook
Islam en Monophysitisme gingen
daarnaast het Monotheletisme.
1)
teeken
H.
Dr.
A.
H.

~Wereldgesch.~
III 229 en vlg. (Ux. H. Schurtz.
H. F. Helmolt.
v. d. Islam).
s De Grieksche
invloed
sedert
F. Helmolt.
IV, 60, vlg. (R. v. Scala.
R. Dozy.
.Het
1slamisme.r
94-115.
Harnack.
*Dogmengesch.c
11, 529-538.
van Gelder.
BAlgem.
Gesch.a
111, 296 en vlg.

West-Azie
Alex

den

in het
Groote.
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van dezelfde grondstelling
uit: God is God, - dus beide waren
streng monothéïstisch.
Ook de Monotheleten
stonden
in hun
opvatting
omtrent
het wezen van God zeer nabij de Islamieten;
wel gingen zij van de stelling uit, dat in Christus twee naturen
waren, doch hielden in zooverre
aan het zuiver Monotheîsme
vast, waar zij aan God slechts &?n wil toeschreven.
Ook hierin
kwamen Islam en Monophysitisme
overeen, dat zij beide de godsbeelden verwierpen.
Het gevolg van dit alles was, dat, zoodra
het Islamisme tot heerschappij
kwam, de tegenstand der Monophysieten tegen de Orthodoxie
noodzakelijk
sterker
worden moest.
Nu sloot de Orthodoxe
partij in het Oost-Romeinsche
rijk zich
van zelf nauwer bij Rome aan; op het zesde concilie te Constantinopel in 680, onder keizer Constantijn
IV I’ogonatus
en paus
Agatho,
werden
dan ook de MonophJ-sieten
en Monotheleten
buiten de gemeenschap
dc’r kerk gesloten en hun leer veroordeeld.
De goede verstandhouding
met Rome bleek zelfs daaruit,
dat
deze keizer de bevestiging
der pauskeuze overliet aan den exarch
van Ravenna l), een besluit, dat nu wel theoretisch
geen onafhankelijkheidsverklaring
van ItaliC in zich bevatte door en namens
den keizer, maar waarbij
toch in werkelijkheid
dit land als een
éénheid werd verklaard
tegenover het RJ-zantijnsche
rijk.
Daarbij
was de uitspraak
van het zesde algemeene concilie op zichzelf
reeds een versterking
van de geestelijke
macht van Rome, wijl
daar het Monoph)rsitisme
nooit was doorgedrongen
en steeds als
onrechtgeloovig
was beschouwd.
Deze goede verstandhouding
zou
echter niet lang duren; paus Scrgius 1 (687-701)
geraakte in
conflict
met keizer Justinianus
11 (685-695
en van 705-711).
Deze riep in 69 2 te Constantinopel
een s>-node bijeen, de Troellaansche
genaamd,
teneinde
eenige zaken
van kerkorde
en
kerktucht
te regelen, welke op het zesde algemeene concilie niet
waren afgedaan. 2) Daarna verlangde Justinianus,
dat het Westen
l)
?)

4

1,. M. Hartmann.
~Gesch.
ltaliens
im Mittela1ter.u
Il’, 69.
De Quinisexta
of ‘I‘roellnansche
synode,
zoo geheeten,
omdat
zij werd
gehouden
in *basilica,
qune
Trullus
nppellntur,
intra pnlatiumc,
evenals
de 6de,
Voor de Cìrieken
gold zij een voortzetting
van de gde en 6de nlgemeene
synode.
= Diese
beiden
hatt,en
nur dogmatische
Beschlii>se
a<refasst und keinen
LXsciplinarcanonen
erlassen
: solche
sollten
ihnen
dnrum
jetzt beigefü$
werden.s
C. J. Hefele.
.Conciliengesch.
111, 380.
Over de besluiten:
Hefcle,
111, 383 -305.
Op deze synode
waren
ook afgevaardigden
van den paus aanwezig;
deze onderteekenden
de besluiten,
doch paus Sergius
verwierp
dit, wijl zij daartoe
niet het recht hadden.
1,. M. Hartmann.
*Gesch.
Ita’. irn Mittelnlter..
II’, 71,
R. Baxmann.
al’olitik
der I’iipste
von Gregor
1 bis Gregor
VIIr,
1, 189; 191.
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die synode
als algemeen en hare besluiten
als bindend
zou
erkennen,
doch Sergius weigerde
dit nadrukkelijk,
daar er be’ sluiten genomen
waren, die tegen de kerkorde
van het Westen
indruischten.
Zoo was er bepaald, dat alleen voor bisschoppen
in het Westen
reeds sedert
het huwelijk
verboden
was, terwijl
Leo 1 de regel gold, dat iedere eenigszins hoogere geestelijke,
van den subdiaken
af, niet trouwde,
en zoo tiij gehuwd was, zijn
huwelijk
bij de aanvaarding
van zijn ambt moest ontbinden,
Maar
to:h was dit niet het voornaamste
beletsel voor den paus om de
besluiten
der synode te erkennen;
zijn grootste
grief was, dat
direct de autoriteit
van den Stoel te Rome opnieuw was aangetast; op het concilie toch had Justinianus
11 het besluit doen
aannemen, waarbij aan den patriarch van Constantinopel
denzelfden
rang was toegekend
als aan den paus 1) en daarmede was het
sein gegeven tot den hernieuwden
kamp tusschen het Westen en
het Oosten voor de heerschappij
van Rome.
De keizer zond de
akte der synode naar Rome, met het verzoek, dat. Sergius deze
zou onderteekenen,
doch de paus nam zelfs het toegezonden
exemplaar
niet aan, verwierp
de heele synode als >invalidi« *en
wilde liever sterven dan daarin toestemmen.
Het lag echter niet
aard zich deze oppositie
te laten welgevallen
en
in Justinianus’
op het bericht,
dat de paus geweigerd
had de akte van het
Quinisextum
te onderteekenen,
zond hij den protospathar
Zacharias
naar Italië met de opdracht
den paus gevangen
te nemen en
naar Constantinopel
te voeren. 9, Maar wat Constans 11 nog had
kunnen doen, bleek voor Justianiaus
11 onmogelijk ; de militie van
Ravenna verzette zich tegen Zacharias,
toen hij het bevel zijn, *
meesters wilde ten uitvoer brengen en van overal stroomden
de
vrijwilligers
naar Rome om den paus tegen den aanslag des
keizers te beschermen.
‘) Can. 36. 3Erneuerend
die Eeschlüsse
der zweiten
und vierten
allgemeinen
Synode
von Constantinopel
die glciche
Vorrechte
gemcsse
wie der
bestimmen
wit-, dass der Stuhl
von
AZirom,
in kirchlichen
Angelegenheiteo
wie dieser
hochgehalten
werde
und
der
zweite
nach ihm sei.c
Hefele
III, 389.
De laatste
toevoeging
diende
slechts
om het Rome toegediende
drankje
wat smakelijker
te maken.
_ Het was een bekrachtiging
van de zijde
der Orientalen
van den door
Rome nooit
erkenden
28sten
canon
van Chalcedon,
2, I,. M. Hartmann.
112, 72-74.
H. van Gclder.
*Algm.
Gesch.r,
111, 260.
Ongeveer
terzelfder
tijd - iets, wat den paus ten goede kwam en waardoor
zijn positie
werd aan het laatste
restje van het Noord-ltaliaansche
schisma
op
nog versterkt
werd
een synode
te Ticinum
een einde
gemaakt.
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Justinianus
had geen gelegenheid hierover wraak te nemen ; hij
werd kort na deze gebeurtenis
afgezet en met afgesneden neus
in ballingschap
gezonden. 1) Toen hij in 705 weder op den
troon
werd
hersteld,
was paus Sergius
intusschen
gestorven,
Justinianus’
eerste daden waren nu zich op zijn tegenstanders
te wreken,
den patrtarch
Callinicus, die zijn voorgangers
(keizer
Leen tius, 695-698
en Tiberius
111, 698-705)
had gesteund
werden de oogen uitgestoken
en naar Rome gezonden, als om
den paus te laten zien, wat hem te wachten stond. 2, Het zou
echter met Rome niet zoover komen.
Justinianus,
bedreigd door
het krachtig
optreden van de Arabieren,
was al spoedig genoodzaakt met den Stoel van den H. Petrus onderhandelingen
aan te
knoopen en zond nu twee metropolieten
naar paus Johannes VIT
(705-707)
met het verzoek,
dat deze een qrnode zou bijeenroepen, om over de besluiten van het Troellaansch
concilie te
oordeelen
en die, welke naar het inzicht van den H. Stoel niet
rechtgeloovig
waren, te laten vervallen.
De keizer beloofde in
het oordeel van de Apostolische
kerk
te berusten.
De paus
weigerde echter hierop in te gaan en zond het hem toegezonden
exemplaar
zonder meer terug.
Toch gaf Justiniauus
zijn poging
nog niet op; daartoe was hem de goede verstandhouding
met
Rome op dat tijdstip van te groote waarde.
Nieuwe onderhandelingen werden aangeknoopt
met paus Constantinus
1 (708-715)
;
zelfs noodigde
de keizer den paus uit tot een samenkomst
te
NicomediC.
Deze had inderdaad
in 710 plaats - de paus was
vergezeld van zijn diaconus Gregorius,
de latere paus Gregorius 11
en bij deze gelegenheid en op een later bezoek te Constantinopel werden alle voorrechten
van Rome vernieuwd;
het patriarchaat van Constantinopel
was gedeemoedigd
en de Apostolische
Stoel van Rome trad nogmaals als overwinnaar
uit den strijd. s,
Dat Justinianus
11 in 692 zoo scherp
tegen Rome durfde optreden, vond zijn oorzaak
in het feit, dat het Oost-Romeinsche
rijk op dat oogenblik
niets van de Arabieren
te duchten had.
1) Hefele
111, 402.
Hartmann
IP, 75, 76.
Helmolt
V, 61.
Baxmann
1, Igo.
2) Hartmann
II?, 77.
Ook den bisschop
van Ravenna
H. van Gelder
111, 260.
3) Hartmann
IP, 82.
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In het Chalifaat regeerde toen Abdalmelik (685-705) en tegen hem
trad in Mekka, de stad van het oorspronkelijk Mohammedanisme
en van het Arabische geloof, een tegenstander op, Abdallah Ibu
Zobeïr. 1) Deze omstandigheid en de groote wanorde, die tengevolge daarvan in het Chalifaat heerschte, noopten Abdalmelik
het Byzantijnsche rijk te ontzien, teneinde althans in den rug
gedekt te zijn. Doch nadat in 692 Abdallah bij de verdediging
van Mekka gevallen en in het jaar daarop het geheele rijk aan
het huis der Omajaden onderworpen was, behoefde Abdalmelik
zich niet meer om het Oost-Romeinsche rijk te bekommeren;
hij zond zijn legers naar het Westen, in 698 werd Carthago
veroverd en kort zijn dood, onder zijn krachtigen opvolger
Welid 1 (705-715)
was de geheele Noordkust van Afrika, uitgezonderd Septa (Ceuta) een buit van het Arabische wereldrijk
geworden. a, Zoo stond de Islam voor de poorten van het rijk
der West-Gothen.
Het West-Gothische rijk in Spanje werd in dien tijd beroerd
door den strijd tusschen koningschap en geestelijkheid, waarbij
zich nog de vele moeilijkheden voegden omtrent de verhouding
ten opzichte der Joden, wier aantal in dit rijk niet zoo gering was.
Koning Reccared 1 (587-60 1) had in 587 de Athanasiaansche
belijdenis aangenomen en was daarin zonder noemenswaardigen
tegenstand door het geheele volk gevolgd.
Daardoor werd de spanning, die steeds tusschen West-Gothen
en Spaansch-Romeinen had bestaan, opgeheven ; vooral de geestelijkheid, die tegelijkertijd de Romeinsche beschaving het trouwst
bewaard en den tegenstand tegen de barbaren het ijverigst aangemoedigd had, zag den tijd van haar heerschappij nu aangebroken
en maakte zich gereed om zich na de dagen van ontberingen en
vervolging in den glans der triomfeerende kerk te koesteren, In
589 beriep koning Reccared een synode te Toledo (Toletana’ 111)
welke hij zelf als voorzitter leidde en waarop de Orthodoxe
geloofsbekentenis aangenomen, L4rius en zijn aanhangers met het
anathema belegd en instemming betuigd werd met de besluiten
der conciliën van Nicaea, Constantinopel, Ephesus en Chalcedon. 3)
1) Helmolt.
III,
280-284.
R. Dozij.
SHet Islamismec,
134-156.
3) Helmolt.
III, 285, lV, 233.
H. v. Gelder,
III.
327.
3) Hefele. III, 59-65.
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Langzamerhand
breidden de bisschoppen
hun gezag uit en weldra
kwamen
koning
en volk geheel onder de heerschappij
der geestelijkheid
en werd het West-Gothische
rijk een theocratie.
De
eerste
schrede hiertoe
werd gedaan tijdens de regeering
van
koning
Sisinand
(63 1-636)
op de vierde synode te Tolcdo
(Toletana IV) in 633, waar 62 bisschopen
vergaderd waren onder
presidium
van den beroemden
Isidorius
van Sevilla en welker
besluiten
hernieuwd
en verscherpt
werden
onder de regeering
van koning Kintila (636 -640)
op het gd” concilie van Toledo
(Toletana V) i,p 636 en op het G(*e (Toletana VI) in 638. 1)
Koning Kintila stierf in 640 en met voorbijgaan
van zijn zoon
Tulga, boden vele rijksgrooten
de kroon aan één hunner, Kindaswind, aan en deze werd in 642 meester van het West-Gothische
rijk; Tulga werd genobdzaakt
de monnikspij
aan te nemen.
Wel
ontstond
in enkele deelen van Spanje een opstand ten gunste
van Tulga, doch dank zij den steun der geestelijkheid
vooral,
was door Kindaswind
(642-652)
de rust spoedig hersteld.
Kort
daarop, 18 October
646, beriep hij een synode - de 7de - te
Toledo, waarop een besluit genomen werd omtrent hen, die zich
tegen het rijk en den koning
hadden verzet. “) De hulp, door
-.-~~
‘) Synode
v. 633.
Can. 2. Alle
jahre
sol1 wenigstens
einmal
Concil
gehalten
werden.
Can. 47.
Auf
I!efehl
des Königs
beschloss
die Synode
dnss alle
Clerikcr
von allen
öffentlichen
Indictionen
(Frohnen
und Abgaben)
und Diensten
frei sein sollen.
Can. 6;.
Auf
Befrhl
des Kiinigs
befehlt
die Synode,
dnss Juden
und Judensöhne
keine
öffrntlichen
Aemtcr
verwalten
dürfen.
Can. 66.
luden
dürfen
keine
christlichen
Sklavzn
kaufen,
oder
besitzen.
IIaben
sie
solche,
so werden
sie frei.
Cnn. 75.
Wenn
der F‘ürst
gestorben,
sollen
die Hiiupter
des Volks
in tiemeinschaft
mit den BischOfe
einen
Nachfolger
in der Herrschaft
bestel1en.c
Hefele.
111, 94-100.
Synode
v. 636.
Can. 3. Wer
ohne
nllgemein
er\‘vXhlt
zu sein nach dem Throne
strebt,
sol1 mit dem
Annthem
bestraft
werden.
cTnn. j. Ebenso
wer Verwtinschungcn
gegen
den Fürsten
ausspricht.
Can. 6. Die
trenen
Diener
eines
Fiirsten
sollen,
wcnn
sie ihn überleben,
von dem
Nachfolger
nicht
verkürtzt
und der erhaltenen
Schcnkungen
nicht
beraubt
werden.
I
Hefele
111, 94-104,
Concilie
v. 638.
Can. 3. In Uebereinstimmung
mit dem Könige
und den Optimaten
wird beschlossen,
cr neben
den andren
Eiden
auch den
dass jeder
künftige
KOnig
vor seiner
Thronbesteigun,
leisten
müsse,
er wolle
den jüdischen
Unglauben
nicht
dulden
und die gegenwärtigen
Gesetze
aufrecht
halten.
Verletzt
er diesen
Eid, so sei er anathema
und eine Nahrung
des
ewigen
Feuers.
Can. 15.
Was der König
oder Andere
der Kirche
geschenkt
haben, muss ihr verb1eiben.c
Hefele
111, 107-110.
“) 7de synode
te ‘I’oledo
649.
Can.
1. *Wei1
nicht
nur viele
Lnien,
sondern
auch viele Geist!iche
bei den jüngsten

’
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de geestelijkheid aan den nieuwen koning bewezen, werd door
hem niet schitterend beloond. Integendeel, op alle mogelijke
wijzen poogde Kindaswind de bisschoppen te dwarsboomen ; de
vervolgingen tegen de. Joden en ketters hief hij op en ook bond
hij den strijd aan tegen het groote grondbezit van geestelijkheid en
kerk. Dank zij zijn wreede doortastendheid wist hij werkelijk de
macht van het koningschap tegenover de hooge heeren des lands
te doen gelden ; steun vond hij daarbij bij de massa van het
volk. Onder zijn zoon en opvolger Reccaswind (652-672) veranderde dat echter weer ;’ op de achtste synode te Toledo in 653
verzocht de koning den bisschoppen maatregelen tegen de Joden
te nemen, terwijl door hen tegelijkertijd de koningskeuze nader
geregeld werd; teneinde te beletten, dat een volgende heerscher
in de toekomst weder Joden en ketters mocht beschermen. 1)
Koning Wamba (672-680) deed een hernieuwde poging om aan
het juk der geestelijkheid te ontkomen; hij wees er op, dat het
staatsleger niet meer op behoorlijke sterkte kon worden gehouden
en wilde nu de grondbezitters dwingen om hun coloni en slaven
te laten dienen, alle standen dus dienstplichtig en gelijk te
maken. Hiertegen verzetten zich de bisschoppen, die tevens de
grootste grondbezitters waren en brachten koning Wamba ten
val. 2, Zijn opvolger Erwik (680-687) werd den 22sten
October
680 door aartsbisschop Julianus van Toledo tot koniug gezalfd
en op de 12de synode te Toledo (Toletana NI) in 681 werd de
wetgevende macht geheel in handen der bisschoppen gelegd en
urn dem gothischen
Reiche
und Könige
zu schaden,
Bürgerkriegen
sich betheiligt
haben,
so wird
verordnet,
dass derartige
1,andesvcrrZther
dss geistlichen
Amtes
entsetzt
und mEt
Der König
darf diese Excommunication
nicht
1ebenslSnglicher
Busse belegt
werden
sollen.
hindern,
und wenn
ein Bischof
auf seinen
Befehl
einem
derar:igen
Excommunicirten
die
Communion
gibt, so wird er selbts
bis zu seinem
Ende exc0mmunicirt.c
Hefe!e
IfI, 113-115.
l) Can.
10.
s Das die Wahl
eines
neuen
Königs
in der Haupstadt
oder da, WO der
der Bischöfe
und der hohen
bisherige
König
starb,
vorzunehmen
sei, mit Zustimming
Palastbeamten;
der König
aber solle den kathohschen
Glauben
gegen Juden und HSretiker
vertheidigen,
und den Thron
nicht
eher besteigen,
als bis er geschworen
hatc . . . . . . (volgen
verdere
voorschriften
voor den koning.)
Can.
11.
Die allgemeinen
Verordnungen
der Synoden
darf
Niemand
verletzen,
hei
Strafe
der Excommunication.
Can. 12.
In Betreff
der Juden
sollen
die Dekrete
toletanischen
Synode
unter
Sisinand
festgehalten
werden.
s
, Hefele
III, 118-120.
H. v. Gelder
III, 272.
2) Hij trok
zich terug
in het klooster
Pnmpliega
en beval
zijn tegenstander
Erwik
als
zijn opvolger
aan.

’
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was de ontwikkeling
voltooid, die in 633 feitelijk was begonnen:
het West-Gothische
rijk was een theocratie geworden ; de koningen
werden werktuigen
in de hand van den aartsbisschop
van Toledo
en hadden slechts te teekenen,
wat die in naam der synoden
hun voorlegde. 1) Maar zeer breede lagen der bevolking
waren
verbitterd
over den loop dezer gebeurtenissen
en over de vernedering
van het koningschap.
Zoo bleef toch een bedekte
vijandschap
tusschen
kroon
en kerk
bestaan.
Hoe scherp
de
strijd tusschen
koningschap
en geestelijkheid
was, bleek wel uit
het feit, dat de metropolitaan
van Toledo, Sisbert, op koning
Egika (687-701)
een moordaanslag
deed en zeker heeft deze
strijd er het zijne toe bijgedragen,
dat Spanje in 71 I een gemakkelijke
prooi der Arabieren
werd.
In datzelfde jaar kwam in Brzantium
die strooming
weder tot
heerschappij,
die in geestelijk opzicht het nauwst aan den Islam
verwant
was : het Monotheletisme.
Er waren nauwelijks
drie
maanden verloopen
sinds paus Constantinus
1 Rome weder ter
overwinning
had geleid en in het Vaticaan als triomphator
was
teruggekeerd,
toen hem de treurmare
bereikte, dat keizer Justinianus 11 en zijn zoon waren gedood en de Monotheleet
Philippieus den keizerlijken
troon had bestegen,
Nog voor deze het
paleis betrad, liet hij het daar opgestelde
beeld van het zesde
concilie wegnemen
en de akten van dat concilie verbranden.
Groot was hierover de ontstemming
der Orthodoxen
en in Rome;
de paus weigerde
dan ook den keizer te erkennen.
Toen de
keizer nn den dux Petrus naar Rome zond om de regeering dier
stad op zich te nemen en den paus tot andere gedachten
te
brengen,
kwam
het op de via sacra tusschen
aanhangers
van
keizer en paus, welke laatste den ketterschen
dux weigerde toe
te laten, tot een strijd, waarin de verschijning
van den stadhouder
Christi
met het crusifix
in de hand, alleen erger voorkwam;
in
Rome was alleen de paus heer en meester 2). Dit Monotheletische
Jan. 681, bezocht
door 35 bisschoppen
en aarts‘1 Iade synode te Toledo, van 9-25
bisschoppen,
4 abten,
3 vertegenwoordigers
van afwezige
bisschoppen
en 15 wereldlijke
grooten
(comites
en duces).
De synode
moest alle staatswetten
onderzoeken
en verbeteren
en de aanwezende
rectores
provinciarum
en duces
Hispan&
waren
verplicht
de door de synode
verbeterde
of nieuw
aangenomen
wetten
in hun provincies
in te voeren
(waaronder
20
nieuwe
besluiten
tegen
de Joden.)
Hefele
111, 365-369.
H. Brunner.
sD. Rechtsgesch.~
1. 320-332.
2, L. M. Harmann.
BGesch.
Ital. im Mittelalterr
112, 82, 83.
C. J. Hefele.
Conci1iengesch.r
111, 422,
423.

GESCHIEDENIS.

225

intermezzo
duurde echter slechts korten
tijd : in 7 13 werd Philippicus door de Orthodoxie
weder van den troon gestooten en
Anastasius
11 (7 13-716),
zijn ,opvolger, richtte een schrijven aan
den paus, waarin
hij zijn aanhankelijkheid
aan het Orthodoxe
geloof beleed en hem meldde, dat hij de besluiten van Philippìcus
Al was het de Orthodoxie
echter gelukt
weder had ingetrokken.
haar tegenstander
van den troon te verwijderen,
staatkundig
was
zij in het Oost-Romeinsche
rijk te zwak, om met goed gevolg
naar overwicht
te kunnen behouden.
(Wodt

Achterstelling

van onechte weesen in vorige

voortghxt.

j

eeuwen.

. Het is overbekend, dat de verzorging van weeskinderen eertijds
zeer veel te wenschen overliet, wanneer familieleden zich niet
daarmede konden belasten. Niettemin bleek het mij uit het
archief van het Weeshuis te Maassluis, dat door de stichting van
dat huis den weezen een weldaad werd bewezen, wijl zij tevoren
werden uitbesteed eerst door de Meesters der H. G. armen, later
door de Weesmeesters aan de minsteischenden; leest men, dat
voor geheele verzorging van go ets tot f 2 per week werd betaald,
dan kan wel worden aangenomen, dat zij het niet breed zullen
hebben gehad in hun pension, Zoodra de weezen in staat waren
om iets te verdienen, werden zij aan het werk gezet; dit valt
ook af te leiden uit den pensionsprijs, welke voor de jongste
kinderen het hoogste was. In de jaarrekeningen vond ik uitgetrokken voor een kind van 11/~ jaar f 2.-,
voor een meisje van
13 jaar x 1 stuivers en voor’ een jongen van 12 jaar 10 stuivers
per week. Nog in 1765 werd voor een volwassen idioten meisje,
dat er tal van ondeugden op na hield en geen geregeld werk
wilde verrichten, zoodat Regenten haar niet in het gesticht konden
houden, slechts 28 stuivers kostgeld vergoed met de noodige
verschooning om de 14 dagen.
Ook na de oprichting van het Weeshuis (1675) bleef het gewoonte om de zuigelingen uittebesteden; onechte kinderen werden
daarin eerst toegelaten, nadat de Huitenvaders, later Regenten
genoemd, door eene uitspraak van de bevoegde autoriteit daartoe
gedwongen waren. Doch ook jaren daarna maakten zij allerlei
chicanes om aan de opneming te ontkomen, hoewel de diakenen
der Herv. Kerk bij die uitspraak verplicht werden jaarlijks eene
1918

15

bijdrage
in de onderhoudskosten
te geven van f 30 voor een
onechten jongen en f 34 voor een meisje. Ofschoon bij de 15 Maart
1724
genomen
qsolutie
dienaangaande
werd genotuleerd
adat
alle de clispuJ?en en uneenigheden,
die soo lange onder gemelde
colIegiën hebben geduurt, geeijndigt cncle afgedaen sijnc, bleven
de Regenten bij hun beginsel: 2onechte weezen zijn halve Lveezen «
en grondden
zich daarbij op het bepaalde bij art. 2 van het
octrooi,
1>it luidde : ,dat de naaste vrienden
van de kinderen
gehouden zullen zijn hunne namen en ouderdom aan de Kegentcn
L
over te leveren, eer dat de laatst overledene van de ouders is
begraven. c D eze bepaling was nochtans niet in het Octrooi opgenomen,
om de onechten te weren, maar wel met het oog op
de nalatenschap,
~vclkc aan het huis verviel en gedeeltelijk
aan
de Diaconie, ingeval de moeder bedeeld was geweest.
Het bewijs
van overlijden
kon natuurlijk
niet worden overgelegd.
Alvorens
toe te geven matigden Regenten zich het recht aan, een onderzoek naar het vaclerschap
in te stellen en, ingeval van gegrond
vermoeden,
in overleg met de Diaconie
den natuurlijken
vader
voor het onderhoud
aan te spreken.
Ofschoon
niet is gebleken, dat zij daarmecle ooit succes
hadden
de mogelijkheid
is niet uitgesloten,
want de resolutieof
notulenboeken
zijn verre van volledig
b,ijgehouden
gingen
Regenten nog in 1755 zoover, dat zij den persoon, dien zij voor
den vader hielden van 2 onechte weezen, voor het gerecht, den Hoogbaljuw van Delfland, daagden, die aan hunne klacht gehoor verleende.
Den 3dcn Maart
togen 2 Regenten, 3 Predikanten,
2 Diakenen
en 2 Mannen van de Wet naar Delft >en hebben de zaak van
echtbreuk
en verdere vuile dingen gezegd.<
Daar de betrokken
persoon
het vaderschap
ontkende
en geene getuigen
konden
worden
voorgebracht,
keerden de gecommitteerde
klagers onverrichterzake
huiswaarts,
maar gaven zoo gauw geen kamp.
Het
geheele jaar bleven zij den man lastig vallen en brachten de
zaak opnieuw
voor den Hoogbaljuw
voornoemd,
thans met den
eisch om den pseudo-vader
te noodzaken
~cle plaatse (Maasslq-s)
te ontruijmen,
als hij weigerachtig
bleef, tot sljiegel en afschrik
van andere slegte persoonen x, onder overlegging
van getuigschriften
van de vroedvrouw,
van familieleden
van de moeder
der buiten echt geteelde kinderen,
van Ds. Swaan en van den
proponent
Laurcntius.

De eisch werd afgeyezen,
omdat de aangeklaagde,
die niet
kon .ontkennen
gemeenschap
met de vrouw te hebben gehad,
het bewijs kon bijbrengen, dat zij een publieke vrouw was geweest.
De kinderen waren inmiddels in ‘t gesticht opgenomen.
Ofschoon
de verzorging
der onechten niet beter of slechter
was, dan die der over’ige verpleegden, konden Regenten toch niet
besluiten ze gelijke rechten te geven als aan de echte weezen;
ook de kerk maakte bij het doopen onderscheid.
Dit geschiedde
voor de buiten echt geboren kinderen niet bij de gewone doopsbediening, doch in een avond-godsdienstoefening
in de Kleine kerk.
De onechtcn
werden uniform gekleed met de echten, met dit
onderscheid,
dat het distinctief,
dat door dezen op den r,echterschouder
moest worden
gedragen,
door genen op den linkerschouder
moest worden
gedragen.
Dit ,verdroot
eenmaal een
jongeling en deed hem de overtreding
begaan het lapje naar den
rechterschouder
over te brengen ; ofschoon hij erkende het voorschrift
te hebben overtreden
en nederig verzocht met de andere
jongens gelijkgesteld
te worden, nu hij tot jaren van onderscheid
was gekomen,
werd hij streng gestraft.
Eerst de Fransche tijd
bracht voor de onechte weezen gelijkstelling
in dit opzicht met
de overigen.
Bij het verlaten van het Weeshuis ontvingen de onechten aanvankelijk
geen - later slechts een half uitzet.
Een groote flater beging het Bestuur eenmaal door een onechte
jongen, 14 jaren oud, ongedoopt optenemen ; hij werd niettemin
in ‘t doopboek ingeschreven
onder den naam zijner moeder, met
de bijvoeging:
de vader H. . . , , is reeds overleden,
In de notulen
vindt men hem nu eens vermeld onder den naam der eerste,
dan weder onder dien des laatsten.
Nadat hij eenigen tijd in het Huis had doorgebracht,
kwam
de Binnenvader
tot de ontdekking
van het verzuim en haastte
hij zich dit in de eerste vergadering
den Regenten
mede te
deelen.
Hevige ontsteltenis
verwekte
dit nieuws.
Zij besluiten
den Vader en den Schoolmeester
optedragen
den wees ten doop
te laten aanbieden.
Nog tijdens dezelfde zitting bericht de Vader,
dat beiden aan de opdracht willen voldoen, wanneer hun bezwaar
kon worden
opgeheven,
dat zij vonden in het 3~1” ‘articul des
doopformuliers,
dat spreekt van vader te zijn van den doopeling,
eene kwaliteit,
waarop zij geen van beiden aanspraak
maakten,

\
’

’
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Dit wordt
ernstig
overwogen
en aangezien er geen precedent
van bestond de Regenten
werkten
graag naar malletjes en
waagden
zich niet gauw op glad ijs - was de uitslag hunner
besprekingen
de kwestie
te onderwerpen
aan het oordeel der
predikanten.
Ook deze eerwaarde
heeren zagen er geen gat in, daarom zij
zich wendden tot het Classicale Bestuur te Delft.
Maar ook voor
dit achtbare’ college schijnt de oplossing moeilijk te zijn geweest,
want in de September-vergadering
konden
zij tot geen besluit
komen ; de beslissing viel eerst in November
d.a.v. en werd door
Ds. van Waanen aan de Regenten medegedeeld.
Zij luidde: het
doopen kon doorgaan,
nadat de jongeling
tevoren eenigermate
in de grondwaarheden
van den godsdienst
zal zijn onderwezen
en genoegzame kundigheden
zal hebben verkregen,
desaangaande
hem eenige vragen zullen worden
gesteld.
Den naam Pieter
mocht hij behouden.
Het bewuste
articul mocht aldus worden
gewijzigd : Bten derden of gijlieden niet en belooft ende voor U
neemt dit kind, waarvan
gijlieden in Ulieder amptsbediening
in
de betrekking
van Vaders of getuijgen staat, gedurende dien tijt
in de voorse>-de leere nae Uliedcr vermogen te onderwijsen
ofte
te doen en te helpe onderwijsen.a
Het verzuim kon dus worden goed gemaakt.
Regenten gaven
den Binnenvader
en den Schoolmeester
opnieuw
opdracht
den
knaap ten doop te laten aanbieden en besluiten
alle vier de
plechtigheid
bij te wonen, als die in de Kleine kerk zou worden
gehouden.
Maar daartoe is het niet gekomen !
Waarom
niet? Op deze vraag geven de Notulenboeken
van
het College geen antwoord,
zij reppen van de zaak heelemaal
niet meer, maar vrij zeker konden de grondwaarheden
den idioot
niet worden
ingepompt
en dus kon aan de gestelde voorwaarde
niet worden voldaan.
Pieter bleef zijn geheele leven als innocent
in het gesticht,
als heiden?
Neen, hoe dom hij was, werd hij
op zijn 22ste jaar als lidmaat aangenomen;
hoe men dat klaar
heeft gespeeld, vermelden de annalen niet.
Misschien
waren er bij die aanneming
wel ouderlingen
even
lichttillend
als bij een andere dgl. gelegenheid in de Ige eeuw,
toen op de vraag van den Dominé of een der ouderlingen
iets
had te vragen of aan te merken, een hunner stommetje
speelde
en de ander zeide: Dja, ziet U Eerwaarde ! zoo van ‘interim tot
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tinterim, finaalweg (‘s mans stopwoord bij alles) de een weet wat meer
dan de ander, maar ik zou ze d’r allemaal maar doorlatena (Historisch).
Hoe dan ook, de Kerk had een lidmaat meer en dit komen
wij te weten, doordat Ds. Fortuin,
die hem had aangenomen,
aan Regenten kwam vertellen, pdat Z.Eerw. zich erdoor bezwaard
gevoelde, omdat hem nu was gebleken, dat P. ongedoopt
was.
Hadde hij dit geweten, dan zou ‘t verzuim te voren zijn hersteld;
nu was hij er ingeloopen
en wenschte
Dominé
Balvorens zijn
beroep naar de Hervormde
Gemeente te Amsterdam
optevolgen,
het Heilige Hondszegel des Doops aan dezen jongeling te bedienen.a 1
op zulk een grove nalatigVoor Regenten was ‘t onaangenaam
heid te worden
gewezen ; zij tracht ten zich er mede te verontschuldigen,
dat de wees in ‘t gesticht
was opgenomen
vót>r
hun regentschap
en onder den naam van den als vader bekend staanden persoon was ingeschreven,
terwijl
hij naar zijn
zij
namen
erkentelijk
Ds.’
voorstel aan. moeder werd genoemd ;
In de eerstvolgende
avondgodsdienstoefening
werd Y. gedoopt,
overigens
wordt
van de ceremonie
niets vermeld.
Moesten de
vroeger aangewezen doopvaders den doopeling nu ook aanbieden?
Vernfoedelijk
niet, daar thans het doopformulier
kon dienen, voor
Een
waardig
lid
was voor de
bejaarde personen
vastgesteld.
Kerk behouden ! De man is levenslang in het gesticht gebleven;
een ambacht kon hij niet leeren, hij werd afgericht op het keeren
van kazen in een pakhuis en leerde netten breien onder toezicht.
Mag men uit deze geschiedenis
de gevolgtrekking
maken, dat
een Classicaal
Kerkbestuur
in de IW
eeuw bevoegd was tot
wijziging
eigenmachtig
van een door de hoogste kerkelijke
autoriteit vastgesteld
formulier,
dan was men op dit punt destijds
vrijzinniger
dan in de 205’” eeuw.
Lisse, April 1918.
N. M. KEUKENWZESTER,
Oud-regent van het Weeshuis te Maassluis.
Schikking,

door WILLEM CORNELISZOON
SCHOUTEN gemaakt
vbór den aanvang van de wereldreis,
medegedeeld
door F. E. BARON
MIJLERT.
-~
l

l)

Compareerde
op huyden den Xx1111 Aprilis
een duisent seshonderd
en qyftien
voor mij Jacob van der Heecke Thomasz.,
openbaer
notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert,
binnen
1) NotariFel

Archief

van Hoorn

(R. A. te Haarlem).

den stede Hoorn residerende,
present de naegenoemde getu>-gen,
d’ eersame Willem Corneliszn.
Schouten, burger der voorsz. stede,
mij notaris wel bekent, Dewelcke
verclaerde
bij mij notaris, bij
acte van zijn eigen bcthoond,
dat hij nae het overlijden van sijn
hu>-svrouwe
op den, SVII Novembris
161 I sijne dochter, genoempt
Maq’ Wil1e.m Schoutsclochter,
belooft hadde, als hij belooft ende
geeft mits desen, voor en tot voldoeninge van haer zaliger moeders
erffenisze, eerst de gerechte helft van sijn comparants
huqxinge,
erffen ende aanwesen
van
dien, daerinne
hij tegenwoordigh
. woonende
is ende bovendien
noch eene somme van duysent
guldens gereede en contante
penningen,
mitsgaders
een bedde
met sijn toebehooren,
voor ‘t gebrLIJ-ck van welckc halve hursinge
ende du!-sen t gulden
aen geit hij comparant
deszelve sijne
doch ter eerlick sall onderhouden
ende alimenteercn
nae haeren
staet en gelegentheit
tot den ouderdom van vier en tivintigh jaren
offte ten ware sij eerder quame te 1iuLvelicken ; maer en sall niet
eerder ren te moogen e!-schen, nacclien sij ongehijlickt
blijft, dan
soo wanneer
sij den voors%. ouderdom beleeft sall hebben ; ende
offt gebeurde, dat het IILIJT,
hetbvelck Godt verhoede, cluame te
verongelucken,
sal sij de schade moeten lijden cnde ‘t hare
neffens des comparants
deel verliezen ; \d.elck bewijs gehoort ende
wel verstaen ss)-nde bij Willem Jacopsz. Melckman, l) oom van
moederszijde
van ‘t voorsz. kint, heeft ‘t selve in alle sijnc puntten
geapprobeert,
gelimidecrt
en van volcomcn
lvacrde gehouden,
als hij doet, mits dcsen, belovende xlve gestant te doen ende
dien sonder
\-ets daertegens
te laten geschieden ; verbindende
voorts
te samen encle clck int bijzonder voor clc voldoeninge
ende onderhoudinge
geens voorschreven
en hemzelx~cn respectieve
personen encle goederen, roerende en onroerende,
geen u>?gesondert., die submitteerende
tot betl[vanck
van alle recht ende
rechten ; consenteerencle
ende vcrsoecliencle
3211 mij notaris hier
affgemaeckt
ende henlu~-den gelevcrt te werden
ende aff meer
artikelen
in forma.
Aldus gcdaen in presclltie van edelc mannen
1,ambert Jansen ende Ent Gerbrantsz,
burgeren, hiervoer geroepen.
Lambert Jansen,
Ent Gerbran tsz.

timmerman.
Quod

l)

Vermoetleli~k
>Ic!cknap,

J~CO~SZ.

moet
dit
schipper.

7ijn

Ci’illem Cornelisz.
\i’illem Jacopsz.

Schouten.

nttcstor,
Jac. van der Reecke.
-

Iklelclinnp,

danr

telkens

in dc nvtcii

voorkomt:

U’iilcm

1

KOLONIALE

GESCHIEDENIS.

Inscripties
op Graftomben
van het Kerkhof
bij het vroegere
Rcsie Bantam
bij de Spoorweghalte
Fort Speelwijk.
Karang Antae van de S.S. Lijn Batavia-Mezak.
DOOR Chr. BERETTA.

Het is den geachten 1,ezers wellicht onbekend, op welk, een
schitterende wijze bovengenoemd kerkhof, tegen over het oude
Fort en in de nabijheid der vroegere kedaton der Bantamsche
Jammer echter is, dat de meeste
Sultans, is hersteld gexorden.
grafzerken reeds zoodanig waren vervallen, dat inscripties of namen
niet meer te herstellen waren. Wat wij aan namen vonden, laten
wij volgen. Er zijn echter verscheidene monumentale graven, die
weder onderstut en bijgemetseld zijn, doch nadere aanwijzing
over de daarin rustenden ontbreken.
Op een groote tombe, achter op ‘t kerkhof, bijv. in vorm geheel overeenkomende met de hieronder genoemde van Commandeur
Faure zijn op een der smalle zijden twee gekruiste degens zichtbaar. Gelet op de Bharmat c onder Compagnies Dienaren gewoon,
ligt ‘t voor de hand, dat ook hier minstens ‘n Commandeur
begraven ligt. Maar welke ?
Het zou getuigen van een welverdiende appreciatie van hetgeen
daar ten koste is gelegd, om de gedachtenis onzer ,voorgangers
te bewaren, indien deze monumenten met een passende inscriptie
werden voorzien.
Hoewel wij tot nu toe geen begrafenisregisters in de Archieven
te Weltevreden ter inzage konden bekomen, is ‘t niet uitgesloten
dat genoemde graven bij nader onderzoek, kunnen gepreciseefd
worden.
Wellicht zouden nazaten van de vroegere dignitarissen in Bantam
willen mede\verken om in deze iets tot stand te brengen.
01. T. A. BERETTA.
Groote Graftombe midden op ‘t Kerkhof.
PH. 1’. Faure. Commandeur geb. B. 011 Zoom. 27-1~ 1718
overleden 5-9-1763 oud 44 jaeren 8 m.n. 9 d.n.
[Hugo Pieter Faure, wordt asst vendrig Ma}- IS, 1744, wordt
Commandeur v. Bantad 7 July 1761.1
/

Een losse gemodelleerde granieten steen (+
vierkant) liggend op een der grafsteenen.

40 c.M. in het
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2Jacob Wils Junior, onderkoopman
en fiscaal overleden g-III- 176ga.
[Jacob Wils wordt
Scriba te Bantam JanuarJ- 19, 1764 Boekhouder.)
Een kleinere tombe, incriptie in kalksteen
slecht leesbaar.
>Hier le)-t begraven Maria Susanna Ars (?) huijsvr. v. Mr Thomas
Schippers, obiit (eenige wn onleesbaar) den I JLIIJ~ 1743.~
(Mr. Thomas Schippers, onderkoopman
wordt fiscaal van Bantam
8ber 2, 1742
wordt Gouverneur
en Directeur
van Malacca Mey
I I 1764.1
Een 2e gemodelleerde
granieten
BCatharina
Maria van Doorn,
geb. Sumenap 1747 30 April obiit
22 jaer, 7 m.n. 8 d.n.c
[Jan van Duuren wordt Cornet
Luitt Decr 17 1756.1

steen.
huisvrouw
Bantam

van Jan van Duuren
1769 8 December oud

op Java, Maart

13

1753, wordt

Het tusschen
[ ] vermelde, zijn aanteekeningen
overgenomen
uit Compagnies-registers
*Yersonaliaa,
berustend
op ‘s Lands
Wij kunnen
echter niet uitmaken
of
Archief
te Weltevreden.
steeds dezelfde personen zijn bedoeld, doch de overeenstemming
is allicht een aanwijzing voor verdere gegevens.
Ter aanvulling
dezer gegevens over de begraafplaats
te Fort
Speelwij 1; Ban tam, heb ik het niet ondienstig
geacht uit het
verslag van het Departement
Burg’. Openb.. Werken te Weltevreden,
over 1g 12 mede te deelen, wat daarin voorkomt over de herstelling
van Fort Speelwij k. Immers buiten bouwkundig-technische
kringen
zal dit jaarlijksch ‘verslag wel zeer weinig bekend zijn.
De bijgevoegde keurig uitgevoerde platen en kaarten, vervaardigd
door de Topographische
inrichting
te Weltevreden,
konden wij
tot onzen spijt niet hierbij voegen.
Wellicht hebben wij gelegenheid nieuwere gegevens over Bantam in een geillustreerd
tijdschrift
te publiceeren,
waarbij dan gebruikt
zouden kunnen
gemaakt
worden van de cliché’s dier platen, welke gedeeltelijk
nog bij
de Topografische
inrichting
berusten.
Verdere litteratuur
zie :
1. Jhr. J. de Kovere v. Breugel in: Bijdragen Kon. Instituut
al

1856.

11. Tropisch
Nederland
Maandblad
van de Groep N. 1. v/h
Ned. Verbond 2e Jaargang Februari r gr4 No. 3 bldz. 18-19.

« .
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111. Kal. H. Th. Eenige mededeelingen over Bantam Indische
Gids 1914. 1-18.
IV. Weekblad van Indie No. g Jg. I 9 I P/I :3 blz. 1065.
Een
tochtje naar oud Bantam (geillustree’rd.)
CH.
E. A. B.

VEIQLAG
Diverse

Dept

B.O.W.

1912 le gedeelte

Bldz.

97.

werken.

Onder leiding van het Bouwkundig Bureau werden in het afgeloopen jaar de bouwvallen van de eerste Nederlandsche nederzetting in dezen Archipel gerestaureerd, beter gezegd voor verder
verval behoed. Het betrof de ruïnes van en nabij het voormalig
Fort Speelwyk, door de Hollanders gesticht tegenove,r de vroegere
hoofdplaats B a n t a m, thans te vinden op korten afstand ten
Westen van de aan den mond van het bandjirkanaal van de kali
Bantam gelegen visschersplaats K a ra n g a n t o e.
De aanleiding hiertoe was een door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal aan de residentie gebracht bezoek, bij welke
gelegenheid het de aandacht van den Landvoogd had getrokken,
dat de Europeesche begraafplaats nabij het voormalig fort Speelwijk in zeer desolaten toestand vérkeerde.
Het eenige nog in vrij goeden toestand verkeerende grafmonument
- t.w. dat van den voormaligen fortcommandant Faure - dreigde
ook weldra vernield te worden onder de inwerking van den
tropischen plantengroei, die zich reeds over het monument had
ontwikkeld. ‘Een foto van dit monument - nadat het van de
begroeïing was ontdaan en tegen verdere vernieling beschermd
- is bijgevoegd.
Na een plaatselijk ingesteld onderzoek door den Directeur van
dit Departement, den heer J. Homan van der Heide, den Conservator van het Museum van het Bataviaasche Genootschap, de
heer C. M. Pleyte, overleden in 1917, den Regent Raden Adipati ’
Aria Achmad Djajadiningrat van Serang en een der Ingenieurs
van het Bouwkundig Bureau werd besloten zoodanige maatregelen
te nemen, waardoor verder verval van de verschillende nog zichtbare grafmonumenten zou worden voorkomen, en voorts tot het
wederom oprichten van de ingestorte monumenten, voor zoover
de oude brokstukken nog voorhanden waren en absolute zekerheid bestond omtrent den vorigen toestand. Van restauratie in
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nabootsen
in nieuw
materiaal
van den vorigen
toestantl
\vas
dcrhalvc
geen Sl”“l<C.
Twens
zou
worden
gezocht
naar
de aan\\ ezigheid
van
meerdere
graven,
dan de weinige
we11ie nog
zich tl)nar ’ waren.
Iiet
resultaat
van dit onderzoek
blijkt
uit de foto van het Koordelijk
deel van het kerkhof.
Dezelfde
gedragslijn
~verd aa~lgenonicn
ten aanzien
van het
fort Speelwijk,
waarvan
slechts nog het r\roorcl\\~cstclijl<,
en cenige
keermuren
vaii het %uidn-cstclijli
en het Zuidoostelijk
bastion
zichtbaar
ivarcn.
Verder
wcrcl vastgesteld,
dat het omliggende
terrein
zou worden
verkend
en in kaart
gcbrach’t
en eventueel
aan te treffen voor
d e geschied enis der f Iollaliclers
in LldiL’ belangrijke
ruïnes voor
verder
verval
behoed,
terlvijl
de voornaamste
bouivresten
door
teelieningen
zouden
n,orden
va:,tg-elcgtl.
Met dit onderzoek
is men zeer gelukkig
geLveest.
Ik nasporingen
Fverdcn
verricht
aan de hand
van het door
Mr. J. A. van der
(‘hijs in de Ie afleverin;:
\xn deel SSVI
van het tijdschrift
voor
Indische
Taal-,
I.allden Volkenkunde
gepubliceerde
opstel over
Oud-kitam.
Een overzicht
vaIl tle ge\onden
ruïnes geeft dc bij dit verslag
gW>~gtk
wx-l;leindc
reproductie
Van
de vervaardigde
terreinopneming.
hlcii
* vintl t claarop aangegeven
het Fort Speelwijk,
waar\-an
de
fundwringen
in hun geheel
konden
nrorden
blootgelegd,
met de
buiten
de slotgracht
gelcgcn
voormalige
I+Zuropcesche begraafplaats.
Zuid-Oostnwu-ts
hiervan
~11 tlaarvati
gescheiden
door
de kali
Bantam
het liort I_)inmant.
vroeger
vcrblijfl,laats
van den Sultan
van het ïijk van Ikinta!ii.
Tusschen
beicle forten
ligt over de rivier een brug, bekend
als
311jembatan
rantc
(kettingbrug).
Vcrmoetleliik
is dit de in het
opstel
van Van
tier Chijs bctloelclc
ophaalbrug,
welke over genoemde
Mi
zou hebben
gcl~gcn
in cl611 verbindingweg
van de
beide
forten.
L-~lhoc\vcl \‘nti den \\-eg zelf geen spoor meer was
te vinden,
is twijfel
hier
verrnoedelij1~
uitgesloten,
niet alleen
1vegens
de ligging,
maar mede \vegeiis
de constructie.
Ik brug
heeft n.1. vijf openingen,
waarl.an
de vier uitersten
door steenen
~en~~lvctl
op
stcenen
pijlers
zijn oversl)annen.
1 kze
gewelven
b.xtaan
nog.
Ik
middelste
opening
was echter
niet overwelfd.
lk
pijlers
\varen
hier op den dag van de opening
recht opge-
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metseld, zooals de foto van het gerestaureerde
werk laat zien.
Wel kon geheel worden vastgelegd de weg. welke het Sultansfort verbond
met het lust- of vrouwcnvcrblijf
Tassecardie,
een
met een gemetselden
keermuur
omgeven eiland, gelegen in het
midden van een grooten
vierkanten,
vermoedelijk
kunstmatigen
Op verschillende
plaatsen trof men de landhoofden
van
vijver.
zelfs een der grootste
bruggen
vroegere
bruggen
aan, terwijl
gelegen op korten afstand ten Zuiden van het Fort vrijwel geheel
intact onder de geweldige plantenmassa
word t cruggevonden.
Naast
deze brug geheeten Djembatan
Karang
werd
blijkens de fotografie een aquaduct bloot gelegd, ondersteunende
een buis van -: 25 c.M. diameter,
welke overigens geheel was
ingemetseld.
Bij verder onderzoek
bleek deze leiding zich voort te zetten in
de richting van het meer van Tassccardie.
Niet alleen de leiding
doch evenzeer lilcine viaducten
nabij de
zelve werd gevonden,
landhoofden
van vroegere
bruggen
in den ouden ~veg naar dit
meer, alsmede eenige gemetselde, overwelfde
reservoirgebouwcn.
Zeer waarschijnlijk
is dit de door Van der Chijs op gezag van
den schrijver
De Bruin, eveneens gcnoqmde waterlcitling,
welke
van wasch- en
van uit het genoemde meer het Fort Diamant
badwater
moest voorzien en welke vermeld
was als te bestaan
voet
boven
den
grond
opgemetseld. c
uuit een looden pijp, 3 2 3
Voor zoover kon worden nagegaan waren het vermoedelijk
geheel
ommetselde
gebakken
aarden buizen.
Binnen het Fort Diamant werden een t\vcctal ruïnes gevonden,
waarvan
een vermoedelijk
van een \IFatcrreservoir,
het andere
waarschijnlijk
van een bad-, volgens anderen van een schatkamer.
Het meergenoemde
meer van Tasc;ecartlic
bestaat nog.
Het
water wordt voor irrigatiedoeleinden
benut.
(Iuk de bekleedingsmuren van het eilandje zijn nog aanwezig, doch overblijfselen
van
gebouwen werden niet ontdekt.
de z.g.11. Z<L~~‘C%I~~
Helangrij ke ruïnes van een ander lustverblijf.
treft men nog aan nabij het punt van de kali 13antam waar het
bandjirkanaal
aftapt.
Deze ruïne draagt den zuiveren stempel
van Indischen
architectuur.
Voorts
werd aan den weg naar Karangantoe
blootgelegd
de
onderbouw
van een werk,
in den volksmond
geheeten Koemah
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Obat (kruithuis ?). Eenige zekerheid
omtrent de voormalige
bestemming van dit gebouw kon niet worden verkregen.
Van de oude nederzettingen
van Engelschen,
Denen en andere
naties werd niets teruggevonden.
Enkele muren gelegen Westwaarts van de rivier zijn vermoedelijk
bouwvallen
van peperpakhuizen uit de vorige eeuw.
Ten slotte verdient vermelding,
dat buiten het Europeesche
kerkhof
op zeer onverwachte
plaatsen een tweetal betrekkelijk
goed bewaarde
grafmonumenten
werd gevonden,
Het eene lag
aan den linker rivieroever
achter kamponghuizen
verscholen,
het
andere ten Noorden
van fort Speelwijk,
geheel aan het oog
onttrokken
door een groot waringinachtig
geboomte.
Het is aan
de uiterste
voorzichtigheid.
waarmede
door den executant
bij
dit geheele werk
werd
gearbeid,
te danken,
dat dit laatste
monument
niet verloren is gegaan bij het schoonmaken
van het
terrein.
Hoe machtig
die plantengroei
was, blijkt
uit de reproductie
van dit graf weergevende
den toestand waarin het na het blootleggen werd aangetroffen.
I,inks
ziet men het Lvorteleinde van
den stam dat boven op het gewelf zat, rechts de takken
en
luchtwortels.
De volgende foto vertoont hetzelfde nonument na de restauratie.
Op den achtergrond
het 5oordwestelijke
bastion met uitkijkpost.
De boogvormige
opening in de muur en de schietgaten daarboven
bevestigen vermoedelijk
de lezing, dat de vestingmuur
aanvankelijk
lager was.
Dergelijke
boogvormige
openingen werden - alhoewel
dichtgemetseld
op meerdere plaatsen aangetroffen.
Ook die
op de foto was dichtgemetseld,
doch de vulling werd uitgebroken
om te onderzoeken
of daarachter
wellicht
een overwelfde
ruimte
was.
Hiervan
lverd echter geen ‘spoor gevonden.
Ook verticale
ingravingen
achter den muur gaven een negatief resultaat.
Alleen
in het hart van het bastion werd een zwaar gewelfde ruimte gevonden, waarvan
het gewelf was ingestort,
terwijl
de geheele
kamer door het van boven af indringende
regerlwater
totaal was
volgeslibt,
terwijl de slib zich zoodanig had vastgezet, dat deze
met pikhouweelen
moest worden losgewerkt.
De kamer
was toegankelijk
door een tweemaal
rechthoekig
ongebogen
oversteenen
gang, welke ook reeds ten deele was
ingestort,
Deze gang was wel bekend, niet de kamer.
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Zijwaarts
van de gang werd een tweetal rechthoekige
kokers
aangetroffen,
waarvan een vermoedelijk
voor ventilatie diende, de
andere waarschijnlijk
een houten trap bevatte, welke
vanaf het
bastion toegang gaf tot de genoemde gewelfde ruimte.
Van de tallooze gebouwen, welke volgens verschillende schrijvers
binnen den fortmuur
stonden, werden de fundeeringen
slechts
\
ten deele teruggevonden.
Overigens
werden
alleen in het Zuid-Oostelijk
Bastion
nog
eenige resten van overwelfde
ruimten aangetroffen.
Uit het vorenstaande
moge blijken
dat een belangrijk
stuk
geschiedenis
hier is blootgelegd,
waarbij angstvallig
is vermeden
aan de ruïnes iets toe te voegen of te wijzigen.
Aan het verwijderen
der begroeiïng,
het ontgraven
en het
hoogst noodige restauratiewerk
is een geheel jaar met ongeveer
zeventig man gewerkt.
Door geregelde bewaking
en onderhoud
zal worden voorkomen
dat de oude toestand weer intreedt.
Voorts werden in en om het fort Speelwijk eenvoudige wandelpaden aangelegd, de afwatering
van het terrein
en vooral van
het kerkhof
verbeterd,
dit laatste door een eenvoudige ijzerdraadafrastering
afgesloten,
behalve aan de voorzijde waar een ijzeren
hek op den steenen muur werd geplaatst.
Ook werd daar een
eenvoudig
wachthuisje
opgericht,
afgedekt met een tentdak, ver
overkragend
en met &ruiskozijnen,
zooqls men herhaaldelijk
aantreft ,bij h. t. 1. nog bestaande
Oud-Hollandsche
gebouwen.
Hiervan is een foto bijgevoegd.
Ten slotte verdient
vermelding
dat de pijlerfundeeringen
van
de Djembatan
Rante welke bij onderzoek
sterk ondermijnd
bleken te zijn - krachtig
versterkt
werden en de kali welke
zich in den loop ‘der tijden een bed had gevormd ‘onder een der
gemetselde bogen - wederom naar de middenopening
werd verlegd.
Van de geheele restauratie wordt een uitvoerig verslag opgemaakt.
Bij een en ander is gevoegd:
1. I. kaart in kleurendruk
: De ruïnes der forten Speelwijk
en Diamant met hunne omgeving.
11. I . kaart plattegrond
der ruïnen van fort Speelwijk
en
van het Noor-Oostelijk
daarvan gelegen Europeesch
kerkhof
met legenda.
Opmeting
19 12.
111. Foto Europ. begraafplaats.
Graf v/d Commandant
Fame
(Faure) opm. B.

s

IV.

Foto Eurq). begraafplaats.
Overzicht v/h Noordelijk
gecleclte (ruïnes van grarTen.)
v.
1)jnmbatan rantc nal)ij ‘t fort Slxxln-ijk.
VI.
I;oto I)jambntan
Karang a(j uaduct nabij ‘t fort Diamant.
VII.
Foto Grafmonumcn t gelegen ten Noorden van het Fort
Speel!vijk L7(5tir tic Restauratie.
VIII.
Foto (;rnflnonumcn1.lt gelegen ten Xoorden van het Fort
Speel1vijk n5 de Rcstaur:ltic.
Oop (ten achtergrond
het
N.\\‘. Fort I%lstion.
IS. Fort Slxeln-ijk,
opgang n/li N.iV. Bastion (de poort naar
de c~nclcraardsche kerken is ook zichtbaar).
s.
‘l‘ocgang t,icl 17urop. begraafplaats
nabij ‘t Fort Speelwijk
(met nieutvgel)r)ll\\ici wxchtcrshuisje
en monumentaal
hek).
Ik gegevens over Ban tam, doen ons onkvillekeurig
zien, hoe
schromelijk
de oudere historie-stukken
in de Moluksche
Archipel
verwaarloosd
zijn. Immers
nooit is er een hand geslagen aan
de monumenten
van tle V. 0. (1. in de Molukken.
Wellicht is
hier xembarras
de choise,« immers de ruïnes in de BGroote Oost4
Kort na mijne bcnoeniing
op Ambon, had ik de gelegenheid
op een dicnsttourn6e
de Noordkust
van
Hitoe te bezoeken.
Ter
opheldering
clienc, dat het eilal~tl Ambon bestaat ,uit twee schiereilanden, het grootcre X.0. gelegen, Hitoe genaamd, het kleinere
Z.O. gelegen, Ixi Timoer.
De lanclengtm van + I K.M. breedte,
schijnt eenige eeuwen geleden door aanslibbtng
van kreken te
zijn ontstaan.
Heel wat herinneringen
aan de V. 0. C. deden zich op gedurende mijn tocht, schilderachtige
ruïnes weliswaar,
doch tot
verdn-ij nen gedoemd, indien men hier niet te hulp komt.
We
noemen slechts het roemruchte
Hila, een vestinkje
te Ceith en
op Poelau Oering (l’oelnu Ela) de beroemde uitgestrekte
loge te
-h
1,arike.
De tijcl, om alles nnu\l-keurig op te nemen, ontbrak mij. Laten
we hopen dit op een volgende dienstreis
te kunnen doen.
Ll’at ik echter tvel heb kunnen
opnemen,
is de schandelijke
verwaarloozing
dier bouwwerken
en dit in het land, waar zooveel
kostbare lading voor retourvloten
geleverd werd.
Wellicht
achtte
men ruïnes stemmiger
voor dit Bdoode 1and.a Immers
overal
roept hier de zee, die deze bouwwerken
bespoelt, : BSic transit
gloria mundi. (( Te Hila liggen de kanonnen,
eens de trots

der vestingmuren,
verscholen
in een wildernis,
de muren,
afgebrokkeld
door den tropischen plantengroei.
Ook de,golfslag doet
hier het hare, zoowel te Hila als te ‘I,arika zijn de fundeeringen
1Vat hier nog
reeds ondermijnd
en ’ op ‘t punt van instorten.
in behoorlijken
staat over is, uit betere tijden, dat zijn de oude
meubels
in de woningen
van sommige
Inlandsche
Hoofden
(Regenten).
die voor de
Laten wij hopen, dat Ambon en de Molukken,
toch
de
zetel
waren
der
V.
0.
C. in TntliC,
stichting van Batavia,
die hen rech tcns toekomst.
de belooning verkrijgen,
P.S. Uit vertrouwbaren
bron vernamen wij, dat het in de lxdoeling der Regecring
lag, clc V. 0. (1. overblijfselen
in tlc
Molukken
te herstellen, doch later is het 1)ersoncel hiervoor bestemd
ingedeeld bij den Oudheidkundigen
dienst op Java, voor het rcs’
tdureeren der Hindoetcmpcls.
Amboina,

Nieuwjaar

19 I 3.

.
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1;. A. ~JERETTA,

H. Gezaghebber Ir3. IZ.

‘l’AAI,-

De Predikant

ES LE’ITERKUNDE.
--

en de Burgemeester

van Mastland.

Hooft schreef aan zijn zwager Baeck : BDat de ,koopman eenen
goeden Poeët aan U E. bedorven heeft zeggen U E. rijmlooze gedichten.<
Het is ook, vaak en gezegd, dat bij vele predikant-auteurs de
auteur door den predikant is bedorven.
O.a. is dit gezegd van Van Koetsveld.
En hij-zelf zou
de
laatste geweest zijn om het tegen te spreken.
In het eerste hoofdstuk van zijn Schetsen
uit de Pastory
te Maastland
schrijft hij, dat die schetsen eigenlijk brieven
zijn ; verhandelingen konden ze ook genoemd worden.
Luidde echter de titel Brzi~~ vnn LYICa’or~sk~nnv, hij vreesde
dat dit werken zou als eene waarschuwing om niet verder te
lezen; gedrukte brieven behooren tot de achttiende eeuw. - VCYha?ddcZìngm.S! Daaraan heeft onze eeuw zich de maag overladen. Schctse72/!
dat zou een goede titel zijn. Losse schetsen vallen
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juist in, den geest der meeste lezers, die zich niet gaarne inspannen
en tevreden zijn als zij ten halve lezen.
Maar schetsen te leveren als wat er in onzen tijd onder verstaan wordt, romantische schetsen, novelletjes, dat was toch
eigenlijk niet zijn bedoeling. I >Romanschrijver ben ik niet, noch
dichter, noch schilder; eenvoudig predikant, meer niet,< schrijft
hij in het eerste hoofdstuk ; en in het derde: >Schreef ik een
roman, welk een goede houding zou dan hier een gesprek hebben,
waarin de hooge waarde des Christendoms op een’ hartstochtelijken toon zegevierend werd aangetoond, waardoor . . . . . ,c enz.
Dit zijn echter negatieve beweringen ; ook nog wel iets negatiefs
maar toch iets positievers vindt men in het Na s c h r i ft tot den
tw eeden druk.
>Men heeft ze (de Schetsen) te veel eer aangedaan met daarin een F~LZPZQ%OZR
te zoeken. Van een handboek is het
eerste vereischte volledigheid, waarop losse schetsen geen aanspraak kunnen maken. a Doch slechts met langzame handbeweging schuift hij de lofspraak als hij de bewering opvat, van
zich af, en als het niet om de onvolledigheid was, dan, ja dan
misschien . . . .
Maar dat hij de bewering eenigszins als lofspraak opvat bewijst hoe
graag hij de bewering dat zijn 1’ a s t o r J* een handboek is zou willen
aanvaarden en hoe blij hij is dat zijn boek dusdanig wordt genoemd.
De natuur gaat boven de leer echter en het moet toch wel
een echte schrijversnatuur zijn geweest en zijn schrijversnatuur
moet wel een beetje dieper hebben gezeten dan aan de oppervlakte van zijn toga of predikanten-chambercloak,
dat zijn paedegogisch boek in de bibliotheken in de afdeeling letterkunde
kwam te staan.
Mag men den heer C. F. Groeneme>-er in een artikel T/ceoZogia
jvacticn
iu de pvactrjka
gelooven (S te m m en voor Waar h ei d
en Vrede,
Jrg. IgoI), dan zou zijn boek werkelijk voor handboek gebruikt worden. Hij schrijft toch:
~111mijn studententijd Lvaren velen onzer overmoedig genoeg
te beweren, dat uit Van Koetsveld’s >Pastorie van Mastlandt meer
geleerd kon worden dan op het college over de Theologia practica.
Ik zou die thesis in dien vorm niet gaarne meer verdedigen,
maar zeker is het, dat wij er meer uit leerden. Het college werd
maar zeer sporadisch door ons bezocht, Van Koetsveld’s boek
boeide van het begin tot het einde.a
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En verder:
BHoe veel er ook veranderd zij, ‘ik geloof dat de Pastorie van
Mastland
nog altijd haar invloed op de studeerende jeugd doet
gelden.
Het blijft een boek dat geen aanstaand predikant
wijs
doet ongelezen te 1aten.a
En in Het Nieuws
van den Dag
van 11 December
1899
‘!j lezen wij in een ongeteekend
hoofdartikel,
dat dus wel van den
toenmaligen
redacteur wijlen Dr. P. H. Ritter zal wezen:
>In de
laatste halve eeuw heeft geen professor
aan universiteit
of seminariem aan zijne studenten lessen gegeven in de practische
theologie, zonder hun de lectuur van Van Koetsveld’s
meesterwerk
te binden op het hart.a
En dat zijn boek in zijn tijd door velen als een handboek werd
beschouwd
wordt bewezen door een boek dat I een vervolg van
de Past o ry kan genoemd worden,
twee jaren na den eersten
druk daarvan verscheen en aan het schrijven waarvan Van Koetsveld
.ook zelf gedacht heeft.
BOf ik nog eens de pen zal opvatten om den werkkring
van
een stadspredikant
te schetsen ?C vraagt hij in het N a SC h ri ft
tot den tweeden
druk.
Hij weet het niet maar als hij het niet doen ZOLI zou een ander
het wel doen. Raakt veel literatuur
- en misschien terecht den Nederlander
zijn koude kleeren niet, als de kerk er bij in het
spel komt, hoe dan ook, als godsdienst;
of kerk, of predikant,
of pastorie, dat raakt den Nederlander - misschien ten onrechte tot in het diepst van zijn ziel. (a We worden
godsdienstig
opgevoed; wat volk en kerk aangaat laat ons nog niet koel,a schreef
Potgieter, juist naar aanleiding van de P as t o r y.) Dan heeft men
vaak wat te zeggen en wil men dat publiceeren,, dan blijft het
niet bij tegen-artikeltjes
of brochures
maar dan kan er een heel
Leesgezelboek ontstaan,
soms twee voor één, als bij Het
schap
van
Diepenbeek.
1)
Zooals de Pastory anoniem verscheen :
Schetsen
uit de Pastory
te Mastland.
Ernst
en
\
r) Dit is een roman
van Prof.
P. van Limburg
Brouwer,
uitgegeven
en behandelt
de Groninger
Richting.
Als
vervolgen,
zooals
de titels
reeds
aangeven,
kwamen
Diepenbeek
werd;
door Chonia
(= J. C. Kinderman),
vrienden
te
Hoogenbeek.
Een
tegenhanger
SC h ap van
Die pen bee k; door Varitas
(- A. D. van
xgr8

werd

na zijn
I

hierop
uit:
1849, en De
van
het
Buren
Schele),

dood,

in

Wat
er
waarheidsLeesgezel1851.

1847
van
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luim
uit
het
leven
van
den Nederlandschen
Dorpsleeraar.
- Schoonhoven,
1843 ;
verscheen ook het vervolg anoniem (of onder pseudoniem ?) :
De
stadspredikant;
door
den
Burgemeester
van Mastland.
- Amsterdam,
1845.
\Vat de aanleidin g was tot de uitgave zegt de schrijver in het
Voorbericht:
in het licht verscheen,
inBToen de Pastor> van Mastland
houdende het leven, bedrijf, wederwaardigheden
en de betrekkingen
van den Dorpspredikant,
kwam het mij niet onbelangrijk
voor
dat ook de Stadspredikant
eens werd voorgesteld
in deszelfs
werkkring
als wel niet verschillende
maar toch geheel onderscheiden
van dien des dorpspredikants.
Ik hoorde ook den
wensch naar zulke voorstelling
van onderscheidene
zijden uitgaana
Maar, dacht hij, wie zal deze schets leveren ?
hem, ongeschikt
voor,
De Dorpspredikant
was er, volgens
Hij
kon
omdat hem de kring van Stadspredikant
onbekend was.
zich wel laten inlichten door een stadscollega,
doch als men den
bron merkte,
waaruit
die kennis gevloeid was, zou die collega
zich vrijwel
onmogelijk
in de stad gemaakt
hebben.
En de
Stadspredikant
zou zoo ‘11 werkje niet kunnen leveren omdat die
te partijdig zou zijn.
Nu achtte hij zich tot het leveren van zoo’n werkje zeer geschikt,
omdat onder de predikanten
van Mastland er één was geweest,
die naar een stad was vertrokken,
1) ‘s zomers altijd nog eens zijn
ankertje
bij hem kwam neerleggen en dan veel vertelde over de
verschillen
van Dorps- en Stadspredikant.
Het boekje is evenals de Pas t o r y in hoofdstukken
(een en
twintig)
verdeeld
en schijnt
in alles aan de P a s t o r y gelijk
gemaakt te zijn,
De Pastory
eindigt met een Onverwacht
Besluit,
hier
is ook een Be sl ui t (maar geen onverwacht).
De tweede druk
(1844)
had er een N as c h r i ft bij, de derde (1844)
bovendien
nog een Vo o rbe rig t, de burgemeester
van Mastland, die zeker
wel begreep dat zijn boek geen tweeden en derden druk halen
‘1 Dat de. schrijver
van de P as t o r y een voorganger
met veertigjarigen
gehad
hebben
behoort
volgens
hem tot de verdichting
van het verhaal.
Zooals
zal is Mastland
een *pseudoniemu
voor de eerste
twee standplaatsen
van Van
Lt;-stnzms
en L’c1-.4el en 12odef;~i/j-.

dienst
zou
ieder weten
Koetsveld:

3
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zou, heeft een Voorberigt
en een Naschrift
maar vast in
den eersten druk van zijn boekje gebracht.
Wat De Sc het se n hadden mogen zijn en waar men ze voor
heeft gebruikt
doch dat ze niet louter zijn gebleven, dat is dit
werkje : Een Handboek.
De titel had dan ook zeer goed kunnen
luiden : Handboek voor pwdìkanhw
tot gvozdìge waar~zemìng van
het herderlijk
nmbt in eezz stad.
Of het er volledig genoeg voor is? We kunnen het niet beoordeelen doch zouden het wel denken, want een hoofdstuk
is
zelfs gewijd aan in betrekking
tot het ambt, vooral met betrekking
tot dien tijd mag misschien
gezegd worden:
ontwijd
door - Het tractement.
Ook
handelt
een hoofdstuk
over:
Het
betament
uitwendige,
waar de kleediug
mede bedoeld is; en een ander
over Het
bijstaan
en behandelen
van
ter dood
veroordeelden.
Naast een rekenschool,
een recrutenschool,
een compagnieschool
bezitten we hierin een predikantenschoql.
Men denke niet in ‘s hemelsnaam, van de titels uitgaande, aan Th e Sc h OOI fo r Sc an dal,
want geestigheid ontbreekt
geheel.
Geestig heeft de schrijver niet
willen zijn en de geestigheid in de Schetsen
uit de Pastor>keurt hij ten sterkste af. De Génestet heeft zijn Leeke dichtje VIII 1)
naar aanleiding
van Busken
Huet’s
en Hofstede
de Groot’s
Brieven
over
den Bijbel
gemaakt, hij had het ook op een
uitlating
in dit boek kunnen
doen als hij het gekend had,
Toen wij het boekje dan ook in handen kregen en gingen lezen,
om zijn voorganger,
waren we dan ook maar blij dat de schrijver
in alle hoofdstukken
zoo kort van stof was.
BVoor het overigec,
staat er in het Voorberigt,
>moet
men in deze schets geene geestige trekken
of slagen zoeken, ook
geen hoogdravenden,
zelfs geen verheven
stijl, geen gestudeerd
persoon zijnde, kan men van mij dit niet verwachten,
en dus zal
mijn geschrijf
in dit opzicht veel verschillen
van dat van den
Predikant
van Mastland, die de Pastory schreef, en die misschien
naar het oordeel van deskundigen,
wel wat overvloedig
was en
overdreven
in het zoeken en aanbrengelz vatz aardz~heden.<
‘)

Niet

aardig,

vs. 15-17:
Wee u, zo0 ge in taal of toon
Aardig
wordt
bevonden
I
Geestigheid
heet spotternij,
enz.

wi
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En in het N asc h r i ft waarin
hij het heeft over de schets
D e H a a n waarin
hij persoonlijk
gecompromitteerd
is, schrijft hij :
$Die schets
is eigentlijk
geen schets
in den zin der overige,
maar een romannetje
onder
de schetsen,
C’IW oprttcl~ke
~~YOEVC
Z’LZ?Zgt’t’Stl~q-f4~ìd of ffnYcil~~zcìd. B:
En inplaats
van dit hoofdstuk
had hij wel graag een ander
gehad, waarin
iets meer zakelijks,
b.v. het bijgeloof,
was behandeld,
Het is ons zeer gemakkelijk
gemaakt
door
vergelijking
een
klein
idee van het boekje
te geven, daar in beide werken
twee
hoofdstukken
over hetzelfde
onderwerp
voorkomen
: H e t H LI i sbezoek
en De Catechisatie.
Het begin van Het
Huisbezoek
uit de I’astory
behoeven
we natuurlijk
niet over te schrijven : van een werk
met een
twaalfden
druk mag men verwachten
dat het >in ieders handen<
is.
Het Huisbezoek
in De Stadspredikant
begint
aldus:
>Er is geen deel van de Dienst
des I’redikants,
waarbij
het
dorp voorcleeliger
uitkomt
boven de stad dan het Huisbezoek
of
de Huisbezoeking.
De Predikant
ten platten
lande gaat, vergezeld
van een Ouderling
bij de Geme’ente
van tijd tot tijd en op vastgestelde
tijden rond.
Het hoofcldoel
der instelling
is uitnoodiging
tot het Heilig
Avondmaal,
oplossing
van bezwaren,
indien
die
daartegen
mogten
bestaan,
voorstelling
der verplichting
tot deelneming
aan hetzelve,
waar
dit noodig
mocht
zijn.
Of ook in
enkele gevallen
ontzegging
van hetzelve om grove gegeven ergernis,
hinderlijke
ongesteldheid,
of dergelijke.
Deze omgang
kan dan
tevens worden
aangelegd
om op te wekken
tot deelneming
aan de
openbare
Eeredienst,
waar die opwekking
behoefte
is, tot aansporing
van huiselijke
Godsdienst
en Bijbellezen,
tot opwekking
van kinderen
en dienstboden
tot deelneming
aan het bijzonder
Godsdienstig
Onderwijs,
en tot zoovele
goede
einden,
als de
goede
en getrouwe
herder
bereiken
kan bij de kudde waarover
hij gesteld
isa . . . . .
Doch
waarvoor
verder
te citeeren?!
In dezen trant gaat het
dit geheele
hoofdstuk
en gaat het het heele
boek
door.
In
afwijking
met de Pastor
y wordt
er ook niet in gedialogiseerd.
Te dialogiseeren
met een lieve, vrome
deeren
of waarmede
dan
ook, neen waarlijk
dat dacht hem niet gepast in een predikantenboek.
Ieder weer kent natuurlijk,
of kan opslaan,
Het
o nv e rw ac h t
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waarin niet onaardig het vertrek
uit
Besluit
uit de Pastory,
Mastland wordt beschreven.
Men vergelijke hiermede
Het
Besluit
uit De Stadspredik a n t, dat hier door zijn beknoptheid
geheel kan volgen:
aAlles zamengenomen
is het lot des Dorpspredikants
verkieslijk
boven dat des Stadspredikants.
De eerste heeft meer voldoening
van zijn werk en de akker door hem bearbeid wordt
minder
bezocht door een vijandig mensch die bij de goede tarwe het
onkruid zaait.
Wie de rust des herderlijken
levens wil blijven gegenieten, verlate zijne landelijke kudde niet ! \Vie behoefte gevoelt
om zwariqheden
het hoofd te bieden en door de zwarigheden
wordt aangetrokken
om ze te boven te komen en te overwinnen,
die ga met zulken hoogen moed naar de stad zoo hij geroepen
wordt ; daar zal wan en vuur te pas komen tot zuivering en dit
is toch hopen wij het doel van allen, hetzij de grootste
stad
derzelver
gaven geniete, hetzij de icleinste Gemeente derzelver
liefde bezitte. a
BAlles zamengenomen
is het lot des Dorpspredikants
verkieslijk
boven dat des Stadspredikantsa
zegt de schrijver.
Alles zamengenomen,
kunnen wij zeggen, is het boekje van den Predikant
6 van Mastland verkieslijk
boven dat van den Burgemeester,
Eén zin willen we nog afschrijven
omdat hierin ongeveer hetzelfde wordt
gezegd in proza wat De Genestet in Leekedichtje
LIX 1) zou zeggen:
DMen moet in het geheel niet bemerken
bij de visite van een
Predikant
dat men een Predikant
bij zich heeft.
Zijnen ernst
beware hij voor de preekstoel
want het is lastig en gt:nant als
de zwartrok
zich wijsneuzig
bemoeit met zaken en woorden
van
hen, aan wier huis hij komt.ar
Hiermede is meteen het aardigste zinnetje geciteerd,
Door allen zal De Pastory
van Mastland
tegenwoordig
wel
niet meer met onverdeelde
bewondering
en belangstelling
worden
gelezen. - Edoch;
een boek, waar Huet de hoed voor afnam;
welks schrijver
door Potgieter
onder de zich in 1840 ontwikkelende prozaïsten
een eervolle plaats wordt aangewezen en door
l)

Paradox:
~Hij
Voor

is geen domineer
De Hemel
zij geprezen!
velen is men ‘t best, door

‘t ganschlijk

rrict te

wezen.

.
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Ten Brink
tot tweemaal
toe (eerst in zijn Hedendaagsche
Letterkundigen
en toen inzijn Geschiedenis
der NoordNederl.
Letteren
in de 19”
eeuw)
gebio- en gebibliografeerd werd ; en waarvan een zestig jaren na den eersten druk een
twaalfde
druk in Pracht-editie
verscheen met etsen van een professor aan de eerste Nederlandsche
kunst-academie,
Prof. C. L.
Dake, blijft een boek van beteekenis,
dat nog vele jaren door
elk schrijver
eener literatuur-geschiedenis
genoteerd
zal moeten
worden,
Dit is niet het geval met het Vervolg.
Dit heeft zich niet tot
literair voortbrengsel
kunnen
verheffen
en hiervan zal ongeveer
een zestig jaren na den eersten druk (1845)
geen Pracht-editie als
twaalfde druk verschijnen.
(De drukken
zouden elkander al heel
snel nog moeten opvolgen).
Is men geen predikant
dan kan
men het zeker gehCé1 ongelezen laten.
Het zou ook in het geheel
niet de opmerkzaamheid
trekken,
wanneer er op den titel niet een
plaatsnaam stond, die wel te vergeefs te vinden is op de geografische kaart van Nederland maar toch niemand onbekend zal zijn
die maar een weinig met de letterkundige
kaart van ons land
op de hoogte is. Inkijkenswaard
is het boekje daarom - vooral
door het Voorberigt
en het Naschrift
omdat het, als
twee jaren na de Schetsen
uit de Pastory
te Mastland
verschenen,
mede kan helpen om die Schetsen meer »in de lijst
van hun tijd c te brengen.
X.
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Het geslacht VAN LEEUWEN
leengoederen in het oude Rhijnland
DOOR

W. S. G. A. en JAC. VAN
---.-_

LEEUWEN.

In de dertiende
eeuw’ bracht het ambacht van Aarlanderveen
aan de Grafelijkheid
van Holland jaarlijks
een vaste lente- en
herfstbede
(schot) op, telkens van 7 pond.
Uit de lentebede ontving het geslacht vnn C)&hoyze (ook gel
schreven als Outshoiren,
Oesthorne,
enz.) jaarlijks 5 pond en uit
de herfstbede het geslacht vniz Lewen (ook geschreven als Leeuwen,
Leuwen, Leewen)
eveneens 5 pond als recht leen, alleen overervende op mannelijke nakomelingen.
Het geslacht van Outshorne
was verder verlijt met de ambachtsheerlijkheid
van Oudshoorn
en Aarlanderveen
met schote en
bottinge.
Dit ambacht ging o.a. in 1321 over van Dideric van
Outshoorn,
Ridder in 1305, op zijn zoon Willem, eveneens Ridder
in 1342/50.
Dit geslacht behoorde
tot de voornaamste
edelen
van Khijnland en was met zulke verwant,
als van Santhorst,
van
Assendelft,
van der Does e.a. In 1384 was Jan Dirx soon van
Oesthoerne
schout van Nuwencoep
(Nieuwkoop).
Dirc van Outshoiren diende in 1405
en 1407
als Schildknaap
met z man in
den oorlog van Graaf Willem
VI met de Arkelschet;
en de
Gelderschen.
Haesge van Outshoorn
komt met haar echtgenoot
Jacob van Assendelft
voor op een schilderij (portretstuk
van 1478),
welke lang in de kerk te Alphen a/d Rijn heeft gehangen en
zich thans bevindt in het Rijksmuseum
te Amsterdam
(Kab. 188).
Dit echtpaar werd in de thans verbrande
kerk. te Alphen begraven, respectievelijk
in 1471
en 1478.
In het oudste Leenregister
van Graaf Floris V van Holland 1)
wordt van bovengenoemde
leenen het eerst gewag gemaakt.
Willem
van Lewen is de oudst bekende stamvader
van het
hier te beschrijven
geslacht en vertegenwoordigt
dus de
1) Reg. E. L. 5. 1282, Cas B fol.
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Veertich
en Burgemeester
van Leijden;
van Holland
en van den Burggraaf
van Leijden.
A” 14%.

Ie GENERATIE:
Wil 1e m v an Lew en hield V pont gelts uter herftsbeede
Arlendervene
in 1281/82
en 1316/;7.
In de Rekeningen
der Grafelijkheid
van Holland l) wordt
als volgt vermeld :
*)

Werken

Hist.

Gen.

N. R. nu.

21,

blz.

66.

van
dit
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>Verlien t vten renten van .Rhijnlant :
>Item van de herftsbeede
ghegheven
BA*
1316/17.
Arlendervene.
Willem van Lewen 5 pond.<
Deze Willem van Lewen kan ongeveer in I 250 geboren zijn,
daar hij in 1281
als Leenman wel meerderjarig zal zijn geweest.
IIe GENERATIE

:

Dir c van Le w en (ook Dieric of Dideric geheeten) was na
dode zijns vaders Leenvolger en wordt het eerst als zoodanig
vermeld in 1323, verder in 1330 en 1334 l).
,Dit is dat lien dat men ghevet uten renten van Northollant
Y
wan (13) 34:
RItem uitghegheven van der herfstbeede in Rijnlandt:
,
BIn Aerlanderveen.
Dirc van Lewen. 5 pond.<
Op 6 Sept. I 32 3 werd Dieric van Lewen 2, door Graaf Willem
111 verlijt met tien morgen lands, liggende in het ambacht van
Alfen, naast het land van de erfgenamen van den Bhere van
Zassenema 3), terwijl het aan de noordzijde begrensd was door
adie Capelle tote Arlendervenec, als onversterflijk erfleen.
Dit land werd door Dieric van Lewen weer verkocht aan Dieric
Hannenzoon en wel Bin vrijen eijghena, waartoe de Graaf op 17 Mei
1330 4, oirlof gaf. In ruil daarvoor droeg Dieric van Lewen
andere Bthien morgen mitter woninghec te Alfen aan den Graaf
op, waarmede hij opnieuw door den Graaf werd verlijt.
Dit land
met de woning was gelegen in AZ&‘zezerhoorn, waar Dirc woonde.
In 1326 verkocht hij aan Screvel Jansz. >ene vrien eijghendomd:
van Ig morgen land, gelegen in het ambacht van Coudekerk in
den Lagen Waard, ten oosten begrensd door de scheiding tusschen
Coudekerk en het ambacht van Outshoorn, welk land daarna
door Screvel Janssone aan den Graaf werd opgedragen en in leen
terug ontvangen “)
Verder had Diric van Lewen nog tien morgen land van de
Grafelijkheid in leen G), gelegen in Alpherhoorn en genaamd Bollandsweer, ten noorden begrensd door den Rhijn, ten zuiden door
het land van Jan van Sassenem, ten westen door dat van Florijs
1)
?)
3)
4,
5)
‘j)

Werken
Reg.
Wolwijn
Reg.
Reg.
Reg.

Hist. Gen. 1875, dl. 1 blz. 224/5.
E. L. 1, fol. 39; E. L. 2, fol. 30.
van Sassenem,
Ridder
1288.
Cartul.
E. L. 1, fol. 81.
E. L. 1, ‘fol. 62; E. L. 2. fol, 4g vo.
E. L. 32, fol. 25 vo.

Egmond

fol. 50 R. A.
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van den Tolle en ,an die oistside Arnd Ysebrands
mit ghemengBheder voere. a
Diric van Lewen had tenminste een zoon Willem en een dochter
Alide (Alijd).
In 1339 was hij dood en volgde zijn zoon Willem
hem als leenman op.
IIIe GENERATIE

:

W i 11e m van Le w e n werd in de eerste plaats verlijt met de
vijf pond uit het schot van Aarlanderveen,
zooals blijkt uit de
Rekeningen
der Grafelykheid
1) :
uitgaven

1334-1343.

BItem uijtghegheven
denghenen,
die veriient siin jof die myn
Bhere rente ghegheven hevet tot haren live.
>In den eersten van der herfstbede.
BIn Airlenderveen.
Willem van Lewen.
5 pond.<
Verder werd Willem van Lewen in I 339 verlijt met de tien
morgen lands, die >Dierc van Lewen in sinen lesten live van
Bons ten rechten lene helt, legghende op die oestside van sire
Dwoninghe
tot Alphenrehorne
die groet es XxX1111 merghen
>binnen desen merken u, ten noorden begrensd door den RhJ-n,
ten oosten ‘Henderick
van Brederode en an die westside Willem
Bvan Lewen mit sire moeder mit ghemengheder
voere. Voirts
,heeft ons LVillem van Lewen opghedragen
ten vrijen eijghen
»tien merghen
legghende
in deser woninghe
voirschr.
op die
Bwestside
van die woninghe,
die \vi hem verlient hebben ten
Brechten lene. En hier ome hebben wi Gherijde van Buschusen
Bsyn swager ene vrijen eijghendem ghegheven van Bollandsweer
Bdat Diric van Lewen van ons tc lene houden plach en groet es
athien merghen legghende in Alphenrehorne.
( 2)
In 1342
bleek
Willem
van Lewen
getrouwd
te zijn met
B a d e 1o g h e A e r n d D i r x soons docht&-,
vermoedelijk
een
dochter van Arent Dircksz.
van Santhorst,
die o.a. in 1323
werd
verlijt met 5 morgen lands Bant ende van Rodenburger
laan
> tote Soeterwoude«,
en wiens nageslacht l.ater (1415/30)
met de
hofstede BRodenburch c werd verlij t. 3,
Dit vermoeden
is gegrond op de navolgende feiten : je dat de
naam Badeloge in het geslacht van Wassenaar
meermalen voor‘)
3,

Werken
Hist. Genootsch.
1875, dl 11, bl. 40.
Reg. E. 12. 32, fol. 25 vo.
Zie ook Bij&.
en Med.
Keg. nov. vassnll.
fol. 133.

Hist.

Gen.

Dl.

XXII

blz.

305.

.
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kwam; 1) 2e dat deze Willem
van Lewen
blijkbaar
belangrijk
hooger in aanzien stond dan zijn voorouders;
3” dat twee zijner
nazaten (zie VIIe generatie)
door Heer Jacob van Wassenaar,
Burggraaf
van Leiden, voor zijn neven werden erkend;
4” dat
deze nazaten leenmannen
van het Huis Wassenaar
waren en in
alle twisten
diens zijde hielden;
5” dat bij het wapen van het
geslacht van Leeuwen
tot helmteeken
het Wassenaarsche
kuipje
werd gevoerd, evenals bij dat van van Leyden e.a.
Het geslacht nan Sandhorst
stamde uit dat van v. Wassenacr
en voerde in zilver 3 roode Wassenaars, Het stamhuis Santhorst
onder Wassenaar is afgebeeld in het handschrift van K. van Alkemade, berustende op het Gemeentearchief te Leiden.)
Onder het opschrift : ,Badelogen Willems wijf van Lewena
bevestigde Graaf Willem IV den lijftocht, door Willem van Lewen
gemaakt aan BBadeloghe sine wive,a op die minderhelfte van XXVII
morgen lands in drie stukken. Daarvan lagen >X mergen in de
Bwoninghe daer Willem selve op woent d%er naest gheland es Willem
aselve op die westside. Vort legghe X mergen in dat Schieweer waer
pnaest gheland es op die westside her Willem van Outshorne
>mit eijghe en op die oestside Willem Erckenraeds sone. Vort
PSOOheeft die andere Vl1 mergen beleghe Willem selve op die
Bwestside mit eijghen en Willem Heijndricks sone op die oestside.
>In welcken lijftocht wi ghelove Badeloghe voirsz. te houden als
>wi sculdich siin te doene na zede en costume van onsen lande.
rpIn oirconde ghegheven in den Haghe des Sonnendachs na St.
2Michaëlsdach (S Dec.) I342.a 9)
Hieruit blijkt dat ook Willem van Lewen in Alfenerhoorn
woonde en aldaar veel land in eigendom of leen bezat. Hij was
Schildknaap en Hoogheemraad van Rhijnland 1360---‘70
en wordt
als zôodanig vermeld (met een foutief wapen) op de wapenkaart,
voorkomende in het Rijnlandshuis te Leiden, 3,
Tegelijk met Willem van Lewen waren Hoogheemraden van
Rijnland : Rijner d’ Ever, Ridder; Henric van Alcmade ; Florens
van Alphen ; Ysbrand van der Scuure; Diddeboeij van Catwijck
en Boudijn Johans Barthoutsz., Knapen.
Al de namen en zegels van deze Hoogheemraden komen met
1) Rat. ill. (Genealogie).
“) Reg. E. 1,. 32 fol.
3, Vervaardigd
door
baljuwen,
Hoogheemraden,

32 vo.
Mr. Jan Reeland
Rentmeesters

(1708-1755).
en Secretarissen

Wapenen
der
van Rhijnland.

Dijckgraven,
(1300-1737).

Hoog-

252

/

GESLACHT-

EN

WAPENKUSDE.

het groote zegel van Hertoch Albrecht van Beijeren voor aan een
Charter
van I 363, behelzende
een contract
tusschen >Rijnlandt
ende ‘t Gesticht van Utrechtc\, en aan een overeenkomstig
contract
van hetzelfde jaar tusschen iuRijnlandt en Wourdena,
beide overmenomen in BHandvesten
en Privilegien van Rijnland a door Mr.
s. van Leeuwen te Leiden, waarbij moet worden opgemerkt,
dat
de naam van Lewen van het tweede stuk foutief is overgeschreven
als Bvan Schouwen. 6
Een dezer contracten
is nog in ongeschonden
staat aanwezig
in het archief van Rijnland
te Leiden.
Vooral het wapen van
Lewen is goed bewaard, zijnde : doorsneden,
op I een halve-leeuw
(met beker in de r. voorpoot ?) uitgaande van de deellijn ; op z drie
staande turven (3. 1.).
Onget~vijfeld staan de leeuw van dit wapen
in verband met den naam en de 3 turven met de oude rechten
van het geslacht op het schot van Aarlanderx~cn.
Van dit recht vindt men o.a. nog gewag gemaakt
in een
Sententie
van het Hof \&
Holland
van 29 Oct. 1602, waarin
door ambachtsbelyaarders
van Zoetermeer
werd aangevoerd, dat
steeds van oude tijden af een klein recht lverd geheven van gedolven of geslagen turf, hetwelk verdeeld werd tusschen ‘de Grafelijke regeering en den ambnchtsheer.
In Zocterwoude
en Stompwijk werd van elke IOO ton turf betaald 5 grooten, waarvan de
Grafelijkheid
van Holland
genoot 2/3 en de ambachtsheer
1/3.
Zulks
had. van overoude
tijden ook plaats in Kieuwveen,
Wacldingsveen en Aarlanderveen.
Met een der boven genoemde I-Ioogheetnraclcn,
met name Boudijn
Jansz, volgens zijn wapen een bastaard van Cralingen of Alphen
(achtpuntige
ster met het bastaardijteeken),
wonende
te Delft,
had \iillem
van Lewen omstreeks
I 363 een BCampvechtc
te paard
voor den Stadhouder Jan van Arkel in den Haag.
De rekening
van de onkosten
van dit tweegevecht,
komende ten laste van de
Grafelijke
regeering , wordt met eenige bijzonderheden
vermeld in
Kornelis
yan Alkemade’s
BBehandeling
van ‘t Kampregta,
blz.
371
e.v. ; verder
in 1’. Plemper’s »Oudheden van Alphen a/d Rijn <
en in Simon van Leeuwen’s
>Rooms-Hollands
regtc.
Voor vier reizen naar Delft, om Boudijn Jansz. den handschoen
toe te werpen ; voor schermlessen
bij Kophan
den schermmeester;
voor rood oranje laken tot kamprokken;
voor 2 boekswaarden
en
I beukelaar;
voor 16 paar handschoenen;
voor het vechtzwaard;
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voor reiskosten
en vertering van den aKempec en zijne getuigen;
voor offer- en biechtgeld en andere onkosten,
o.a. voor het brengen
uit den Haag van het paard van ‘s Graven stal, >dair die Kempe
mede te Krijte reed<, werd aan de Grafelijke
regeering de som
van 56 pond en Ig schellingen in rekening gebracht.
Verschillende
Rhijnlandsche
edelen waren bij dit tweegevecht
tegenwoordig,
waarvan als getuigen werden genoemd Willem van
Veen en Jan Boggen, Welgeboren
man van Delfland te Pijnaker.
Deze laatste was gehuwd
met Catharina
van Swieten Florisd’,
Zijn dochter
Florentia
‘Bugge (genaamd
van Swieten)
was de
tweede vrouw van Heer Jacob van Woude XIV, Heer van Jacobswoude (Woubrugge),
wiens eerste vrouw was Elisabeth van der
Does (van Leiderdorp).
Zijn andere dochter Sophia Bugge was
gehuwd
met Heer Arent van Duvenvoirde,
uit het geslacht van
Wassenaar.
Hijzelf werd o.a. in 1346 door Hertoch Willem verlijt
met tienden in Alphen en land in Oudshoorn, den Hertog aangekomen door dode van Floris van Swieten.
Willem van Lewen bracht het er in dezen kampvecht goed af,
want hij leefde nog na dien tijd en stierf ongeveer 20 jaar daarna
(1383).
Zijn zuster AhLit? nz+~ix n70cjztrr vczu Lewe?l1) was omstreeks
1332 getrouwd met heer Ghev+? vn?~ Bzrsc/zusr~~ Ghc~ydszoon,
Ridder, uit het geslacht, welks stamhuis stond onder Soeterwoude,
nabij de Wittepoort van Leiden, (afgebeeld in het handschrift van
K. van Alkemade, berustende op het gemeente-archief van Leiden)
welk stamhuis reeds in 1283 wordt vermeld als de Hofstede
Boschuizen in een handvest van Graaf Floris V en in 1574 bij
de belegering van Leiden .door de Spanjaarden werd verwoest. De
Boshuizer polder onder Soeterwoude draagt daarvan nog den naam.
‘Als schoonzoon van Diric van Lewen werd hij door Graaf
Willem 111 begiftigd met tien morgen land onder Alphen, genaamd Bollandsweer, in vrijen eijghen (1339). Hij lijftochtte zijne
vrouw in 1337
op lde minderhelfte Bvan al sine landen tote
Buschusen, dat hi van ons te lene houda, mits niet te kort werd
gedaan aan de lijftocht, voorheen gemaakt aan zijne moeder
Clare. 2) Dit gold een lijftocht op tien morgen lands in Buschusen,
aan Clare gemaakt in 1336. 5)
l)
$)
3,

W. v. Goudhoeven,
Reg. E. L. 32 fol.
Reg. E. L. I, fol.

Kron.
v. IToll.
21. Keg. Ham.
ISO

w.

-

Rat.

ill.

Genealogie

van

Roschuizen.

.
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Van het nageslacht van Gherijd vati Buschusen (Boschuizen) worden
velen in de geschiedenis vermeld.
Zoo werden op 2 I Juni J3g3
door Hertog Albrecht de grafelijke tollen te Alphen ter bewaring aan
Gherijt van Boschuizen
opgedragen 1) en op 14 Juni 1404 werd hij
benoemd tot Baljuw van Rhijnland en den lande van Woerden.
zijn
nazaat liTillem
van Boschuizen,
Ridder,
was in 1475
Baljuw en Dijkgraaf
van LVoerden ; in 14Sg/15 I 5 Baljuw en Dijkgraaf van Rijnland
en Kastelein
van LVoerden, verlijt met het
Hof van Alfen i490 en met de heerlijkheid
van Calslagen 1503,
‘welke
in 1511 overging
op Jacob Coppier.
In lateren tijd bekleedden
verschillende
leden van het geslacht
Boschuizen
het
schoutambt
\lan Alfen, n.1. Jacob van Boschuizen
1526/27, zoon
van bovengenoemden
Willem en van Elisabeth Copier van Calslagen; Dirck van Boschuizen
1544/62, tevens Baljuw van Voshol
1561; verder Jacob en Henric van Boschuizen,
beide zonen van
, Dirck.
Uit dit geslacht ging het schoutambt
over aan Claes Philipsz.
van Leeuwen, getrouwd
met Elisabeth Dircksdr.
van Boschuizen. 2,
Gommer van Boschuizen Jacobszn. bewoonde nog in I 544153
het
Hij was gehuwd met Alijd
Tholhuis
van Wassenaar
te Alphen.
van Heijningen
uit het in de 16~1~en 17’1’ eeuw te Alphen en omSchouten-geslacht
; hun dochter
E&sabeth
geving zoo bekende
Schout en Burgemeester
van
trouwde
met Foij van Broeckhoven,
Leiden, Baljuw en Dijkgraaf
van Rijnland 1573/S7.
Verscheidene
leden van het geslacht Boschuizen
hadden in de
van Leiden s),
15% 16(le en 17d” eeuw zitting in de vroedschap
zoowel als in de hoogc Vierschaar
van Rijnland als welgeboren
mannen. 4, Hun wapen was effen of groot vair met kleine varianten ; het komt o.a. voor onder de »Namen en Wapenen van
de Ridderschap
van Holland<,
in de kwartierstaten
van Jacob
van der Duijn en Jacob van der Does, leden van de Staaten van
Holland
I 568/70.
IVe GENERATIE.
Na het sterven van Willem van Lewen omstreeks
zijn zoon Di rc van Lewe n hetn als leenman op.
l)
“)
3,
4,

Graf. Comm.
en beveelb.
1, 13gz--qo4.
M’apenheraut
1899, blz. 166.
Zie de wapenkaart
van G. vnn Iiijckhuijzen.
Zie Costumen
en Keuren
van Rilnlnnd,
door

Xr.

S. van

Leeuwen.

I 383 volgde
Hij trouwde
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met Margriete
Robbrecht
Screvelsdr.,
wier grootvader
Screvel
Robbrechtss.,
Leenman
van den Huize Wassenaar,
in
I 334/44
van de Grafelijkheid
van Holland drie morgen land te
Bodegraven in huur had tegen 14 sc. en in 1343 acht morgen land
bij Zwammerdam
tegen 7 pd. 1) Haar vader, Robbrecht Screvelsz.,
werd in 1368 door Heer Dirc van LVassenaar,
burggraaf
van
Leiden, verlijt met BTwee blokken
tienden, gelegen in het ambacht van Alfen, aangaende aan het ambacht van Zwammerdam,
streckende
tot de tienden die toebehooren
pleegen Heer Willem
van Ou tshoorn ; met twee paar oude zwanen “) in den Rijn te
houden tusschen Alferbrugge
en Zwammerdam.a.
3)
Dit Wassenaars
leen, dat reeds vroeger door de voorvaders
van Robbrecht
Screvelsz.
werd bezeten, kwam later in het ‘bezit
van het geslacht van Lewen te Alphen.
Op 16 Februari
x384 bevestigde Hertog Albrecht den lijftocht,
door Dirc van Lewen
gemaakt
aan zijne echtgenoote
op de
minderhelfte
van zijn leenland in Alphenerhoorn
met de Bhusinghe
daer Dirc nu ter tijt op woentt
en op de 5 pond uit den stote
van Arlendervene.
4)
Oddìa
van Leweq
omstreeks 1360 getrouwd met heer Floris
van Tol1 (Tol, Thol), Ridder, was vermoedelijk van dezelfde
generatie. Zij wordt ook genoemd met den naam van der Goude
en had dien vermoedelijk met haar wapen (van goud met een
faas van keel en 6 zespuntige sterren, 3 boven en 3 onder de
faas) van moederszijde overgenomen. 6, Dit heeft den Kroniekschrijver W. van Gouthoeven (+
1620) er waarschijnlijk toe
gebracht om het geslacht van Leeuwen te doen afstammen van
het oude riddergeslacht van der Goude, waarvan de naam was
uitgestorven.
Mr. S. van Leeuwen vermeldt een Frans van
Leeuwen, uit het geslacht der oude heeren van der Goude, gehuwd
met N. van Zwieten -+ I 500. (Bat. 111.blz. I I 13). Zeker is, dat
de Grafelijke tollen van der Goude omstreeks 1410 voor 2 jaren
werden verpacht op Gherijt van Boschuijzen en Jacob van der
Goude o), waaruit blijkt, dat deze geslachten niet ver van elkaar
r) . Werken
Mist. Gen. No. 24, bl. 15.
2) De Burggraaf
van Leiden
was tevens
Opperpluimgraaf
van Rijnland,
zoodat
hij het
recht
had, anderen
met een deel der zwanedriften
te verlijen.
j) Eerste
rep. fol. rga en Reg. AA, fol. 33 Archief
Wassenaar
(W.A.)
4, Reg. lib. IV Aelbrecht
fol. 211 'JO.
s, Maandbl.
de Ned. Leeuw
jrg. 1884 en de Lange
v. Wijng.
Reschr.
van Gouda.
‘) Graf. Comm.
en beveelb.
van Willem
van Beijeren
~408-14~8.
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af stonden,
terwijl het eerstgenoemde
zeker met van Leeuwen
verwant
was.
0 o 1c werd in 1405
een Willem van der Goude
vermeld als schildknaap,
die in den oorlog hop de Arkelsec diende
met twee man, evenals Dirc van Santhorst,
Floris van Tol, Dirc
van Outshoorn
en Willem van 1,ewen.
Het geslacht van Tol1 behoorde in de 14de eeuw tot de voornaamste edelen van Rijnland,
als stammende
uit het geslacht
van Teijlingen en dienvolgens
uit het Grafelijk huis van Holland,
waarvan
het ook het wapen (gebroken)
voerde, zijnde in goud,
bezaaid met roode blokjes,
een roode leeuw;
over het midden
van den leeuw een blauwe barensteel met 3 hangers.
Helmt.: de
leeuw met de barensteel,
oprijzende uit een gouden kuip.
Het
komt meermalen voor op de wapenkaart
van Rijckhuijzen
en o.a.
op 2 ramen in de kerk te Oudshoorn
en aan het orgel in de
Herv. kerk te Leiderdorp.
Het stamhuis den Toll, staande in de Lage Waard te Koudekerk, afgebeeld
in het meergenoemd
handschrift
van K. van
Alkemade,
terwijl
de overblijfselen
thans nog zichtbaar zijn aan
de breede oprijlaan en de zware steenen palen, voor eenige jaren
nog prijkende
met de wapenschilden
en het opschrift:
den Toll.
werd gesticht door Floris van Teylingen omstreeks
1250.
Diens
zoon, Florys
van den Tolle, blijkbaar
de eerste van dien naam,
werd met andere edelen vermeld in een getuigenis van I April
de schatplichtigheid
van land, gekocht
door
1296, aangaande
Dideric
van Alcmade, aan de abdij van Rijnsburg.
Hij trouwde
met een dochter uit het geslacht van‘Poelgeest te Koudekerk
en was
de grootvader
van Floris van Toll, den echtgenoot van Odilia van
Lewen.
Hun zoon Floris van Tol1 wordt vermeld in de Friesche
oorlogen onder Albrecht
van Beijeren en in 1405 als schildknaap
bij het beleg van Hagestein
en Everstein
door Graaf Willem VI
in den oorlog met de Heeren van Arkel.
Deze was in 1415 Hoogheemraad van Rijnland 1) en behoorde in 1420 tot de leenmannen
van den Burggraaf
van Leiden 2). Hij had ook van den Graaf
van Holland
land in leen, liggende onder Outshoorn,
en werd
daarmede verlijt in 14 10, gelijk zijn vader in I 364 3).
( Wovdt
1)
‘)
2)

Zie de Wapenkaart
van Rijnland.
Stadsrek.
van Leiden.
M. S. tiousset,
fol. 460 vo.
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De opkomst

van Rome% macht
DOOR

K. F, H. DE KROON.
(VOort8ethitg van Nav. LXVII,

22 j.)

De eene pretendent verdrong den anderen en de Arabieren
maakten van de woelingen in het Byzantijnsche rijk handig gebruik; reeds verschenen zij voor de poorten van Constantinopel.
De redder uit dien chaos was Leo III de Isaurier (7 17-741);
hij
versloeg de Arabieren en dwong ze het beleg van Constantinopel
op te breken (717-718).
Dit roemrijk voortdringen van den
Islam tot onder dc muren van de Byzantijnsche hoofdstad had
wederom de Orthodoxie het veld doen ruimen voor het Monophysitisme : Leo 111 was daardoor op den troon gekomen, doch
tegelijkertijd wis%hij politiek den Islam tegen te houden. Zeker
wel opmerkelijk was het, dat Leo III in geestelijk opzicht zoo
dicht bij den Islam stond, - door de Orthodoxie werd hij zelfs
beschuldigd met den Islam te heulen en een aanhanger te zijn
van het Mohammedaansche geloof. Al had echter het
Islamisme voorloopig staatkundig een nederlaag geleden, zijn invloed in godsdienstig opzicht bleef overwegend; de houding van
het Mohammedanisme werd zelfs fanatiek in zijn consequent
Monotheïsme ; Jezid II (720-724)
liet in zijn rijk overal, waar
nog beelden van God of van heiligen stonden, deze omverhalen
en vernielen, Dit voorbeeld werkte op Leo 111; in 726 opende
ook hij den beeldenstrijd.
Sinds het einde der tweede eeuw was er naast het ware Christendom een soort van nevengodsdienst ontstaan, een godsdienst
van den tweeden rang, die geboren was uit de vermenging van
heidendom en Christendom; het was de dienst, welke zich open\
baarde in de vereering van engelen, van reliquien, van amuletten, van beelden, enz. De onontwikkelde menigte, tot het
Christendom bekeerd, had haar oude geloof, waarin toch ook
voor haar veel voorkwam, dat haar dierbaar geworden was, zoo
maar niet in eens over boord kunnen werpen en had zich, ofschoon het Evangelie voor haar wel het hoogste vertegenwoordigde, angstig vastgeklampt aan woorden, teekens, ceremoniën
19x8
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en goede geesten uit het verleden,
die zij eertijds voor heilig
gehouden
had en deze waren onder andere namen en andere
vormen
in het Christendom
overgebracht.
Ofschoon
predikers
cfn geestelijken
wel Igepoogd hadden het Christendom
te behoeden
\‘oor vermenging
met heidensche gebruiken en gen700nten, ofschoon
dc kerkvaders
het wezen van het Christelijk
geloof zoo zuiver
mogelijk trachten te verkondigen
en in hun grootere en kleinere
werken zoo scherp mogelijk te definieeren,
hun woorden drongen
niet door tot de grootc massa, bij wie de natuur sterker bleek
dan de leer, ei1 zoo veroverde
dit tweede-rangs-Christendom,
onuitroeibaar
als het was, zich een plaats in het officieele en
versmolt
langzamerhand
met de doctrina publica.
Het Katholicisme, zooals het ons in de besluiten van het zevende algemeene
concilie tegemoet treedt, was dan ook reeds de innigste verbinding van het Christendom
der kerkvaders
met dat van de groote
menigte.
Het ligt niet in onze bedoeling deze ontwikkeling,
verschillend
als zij was in de onderscheidene
provincies
van het Komeinsche
rij k, in haar geheel na te gaan. Genoeg zij ‘t hier ir op te
wijzen, dat, toen in de 4dc en 5dc eeuw de groote massa de
Christelijke
kerk binnenstroomde,
zij het nieuwe geloof aannam,
zonder het oude geheel te verwerpen,
waardoor
noodzakelijk
het
eerste met ‘t laatste moest worden
vermengd
en ten slotte er
geheel mede versmolt,
Daarbij mag zeker de invloed, die het
monnikendom
in dit opzicht heeft uitgeoefend,
niet onderschat
worden.
Dat monnikendom
toch, hetwelk
juist in dien tijd als
het toppunt
van vroomheid,
als het hoogste Christendom
werd
beschouwd,
bewoog zich geheel in een wereld van demonen en
engelen, deed de oude mythologie
onder Christelijk
etiquet herleven en dreef in de 7dc en in ‘t begin der We eeuw een uitgebreiden handel in beelden, reliquien, amu!etten, waarmede kerken
en kapellen
tot barstens
toe waren gevuld.
De vereering
der
heiligen had het godsbegrip
verward;
het geloof aan wonderen
bracht zijn leelijkste
loot, het bijgeloof,
tot heerschappij ; de
Heiligen traden op als antieke goden en herotin, zege brengende
in den strijd, en verborgen
slechts met moeite den oorspronkelijken vorm.
In talloos vele kloosters verrichtten
tallooze monniken
een oneindige reeks van godsdienstige
praktijken
en ceremoniën,
waarin
zij weldra
alleen het wezenlijke
van den Christelijken
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godsdienst
zagen ; zij kregen al te gemakkelijk
invloed op de
groote menigte en leerden van beelden- en reliquienvereering,
door hunne beelden
van de macht der Heiligen, van de wonderen,
en hunne reliquien gewrocht
en zoo hielpen de monniken
er toe
mede het 2de hands-Christendom
onder de schare te versterken
en te bevestigen, beheerschten
zij met beelden, reliquien en amuletten het volk, dat ze in stompzinnige
vroomheid
aanstaarde.
Maar ook tegenover
den staat trad dat’ monnikendom,
dat
bijna alle bisschopszetels
bezet had, stoutmoediger
en zelfstandiger
op. Het doel, waarnaar
het streefde, was den staat onder de
kerk
te brengen en om dit te bereiken,
wilden
de monniken
gebruik
maken
van de aanhankelijkheid,
die de groote massa
hen, om hun heilige vroomheid,
betoonde.
Echter,
de keizers
waren niet van plan om zonder tegenstand
hun plaats in het
Byzantijnsche
rijk aan de kerk af te staan, integendeel, evenals
zij steeds gepoogd hadden het tot stand komen van een opperheerschappij
van Rome te beletten, zoo waren zij ook thans bereid
den strijd met het monnikendom
te aanvaarden,
waarmede
zij
tevens het omgekeerde
trachtten te bereiken van wat de monniken
beoogden.
Zooals Justinianus
1 had nog geen zijner voorgangers
de kerk
beheerscht;
deze kerk geheel onder den staat te brengen,
ze tot
een staatsdepartement
te maken, was het doel van Leo 111 en
diens opvolgers.
Zij wilden een staatskerk
hebben, waarin
zij
alle secten, Joden en Mohammedanen
dwingen
konden
toe te
treden, zonder ze tot datgene te noodzaken,
wat het officieele
Christendom
tot heidendom
maakte en in de oogen der strengMonotheïsten
een gruwel was : den beeldendienst.
Tegelijkertijd
wilden deze beeldenstormende
keizers ook in het wezen van den
Christelijken
godsdienst
ingrijpen door te bepalen wat Christelijk
was en wat niet, en hoe de kerkelijke
dienst moest worden ingericht, waarbij
‘t hun zeer te stade kwam,
dat de beeldendienst
betrekkelijk
als iets nieuws werd beschouwd.
Zoo vonden die
keizers dan ook bisschoppen,
die hierin gemeene zaak met ze
maakten en steunden uit religieuze beweeggronden.
De afkeer van dien overdreven
beeldendienst
was trouwens
niet
nieuw ; reeds omstreeks
500 waren er stemmen
tegen opgegaan
en sedert in 660 de secte der Paulicianers
in Armenië was ontstaan, waren die met talrijke andere vermeerderd.
Als volgelingen
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van den grooten Apostel, naar wien zij zich noemden, verwierpen
zij alles, wat zij met het oorspronkelijke
Christendom
in strijd
achtten : Heiligen, Mariavereering,
kloosterleven,
kinderdoop,
zelfs
de priesterlijke
hierarchie,
en deze beeldenhaters
waren in Leo’s
tijd in Klein Azië juist zeer machtig;
onder hen vond hij zijn
trouwste
en beste medestanders,
1)
Sinds de dagen van Maximus Confessor poogden de aanvoerders
der kerk
in het Oost-Romeinsche
rijk deze onafhankelijk
te
maken van den staat en de pausen ondersteunden
hen bij dat
streven, wijl dit huu macht en invloed ten slotte ten goede komen
zou. Daarom
ook stonden de pausen aan de zijde der beeldenvereerders,
zooals omgekeerd
Karel de Groote en de Franken om
die reden tegen de vereering der beelden gekant waren.
In 726 begon de werkzaamheid
voor de zuiverheid;
het eerste
dekreet
van Leo 111 was niet alleen tegen de vereering
der
beelden gericht, maar had ook hun vernieling bevolen.
Zondert
men een oploop hier en daar uit, dan ontmoette
de maatregel
eigenlijk
slechts in twee landen tegenstand.
Het eene was Griekenland;
geestdrift
voor den eeredienst der beelden, waarbij nog
kwam ‘druk der belastingen, hebben toen Griekenland en de eilanden
in de Aegeïsche zee tot den opstand gedreven, die tot het kiezen
van een tegenkeizer
en het voortdringen
der opstandelingen
tot
voor de muren van Constantinopel
leidde (727).
Door het z.g.n.
Grieksche
vuur en het overwicht
van de keizerlijke
vloot werd
deze beweging
evenwel spoedig onderdrukt.
Bij de vergadering
(silentium)
van 729 viel de patriarch
Germanus
als offer, doordat
hij, de vriend der monniken
en beeldenvereerders,
aftrad en
Anastasius
gekozen werd, die nu plechtig de kerkelijke
politiek
van den keizer goedkeurde, 2) Het andere land was Italië, waar
paus Gregorius
11 (715-73
1) zich aan het hoofd der weerstrevenden plaatste, doch ook hier ging de beweging voor het behoud
der beelden gepaard met tegenstand
tegen de nieuwe belasting,
die in Italië het sterkste
drukte op het kerkelijk
grondbezit;
ook
hiertegen verzette zich de paus,
Gregorius
11 keerde zich onom1)
2)
H.
C.
K,

Over de Paulicianers;
A. Harnack.
BDogmengesch.a
H. F. Helmolt.
.Wereldgesch.c
V, 66, 67.
v. tielder.
SAlgem.
Gesch.
111, 413,
414.
J. Hefele.
s Conciliengesch.
c 111, 443-447.
Baxwnn.
*Politik
der Papstee
1, 206-zog.

11,

j27--529.
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wonden tegen den keizer, zeide hem de gehoorzaamheid
op 1) en
toen nu de exarch de opdracht
kreeg den paus af te zetten en
een nieuwen
in zijn plaats te doen benoemen, liepen niet alleen
de Italianen te wapen, doch ook de hertogen
van Spoleto en
Beneventum
versperden
den exarch den weg naar Rome, ten
einde den H. Vader tegen het snoode plan des keizers te beschermen. ‘) Geheel Italië geraakte in opstand tegen het keizerlijk
gezag en zelfs kwam
men op ‘t denkbeeld
een eigen keizer te
kiezen, maar de paus wist de uitvoering
hiervan te verijdelen ;
voor een Italiaansch
Keizer Kon nn’ást henz geen plaats .z+z.
De tijden schenen rijp voor een zelfstandige wereldlijke
politiek
van het pausdom, indien het zich aan de spits van het Romeinsche
Italië stelde; Gregorius
11 was wel de man zulk een politiek te
durven aanvaarden.
Tijdens zijn pontificaat waren er momenten,
waarin de zelfstandigheid
van het pausdom en van Italië nader
scheen, dan ooit geweest was onder één zijner voorgangers,
niet
minder wijl hij den moed had in de Longobarden
bondgenooten
te zien. Zijn politiek kon echter nog niet verwezenlijkt
worden,
eensdeels door de vernieuwde macht van het keizerschap,
anderdeels
door de innerlijke
zwakheid
van Italië zelf. In het begin zijner
regeering
liet de verstandhouding
tusschen
paus en koning der
Longobarden
niets te wenschen over; althans, deze liet zich bewegen het patrimonium
in de Alpes Cottiae weder terug te geven,
l) De, brieven
van Gregorius
11 aan Leo 111 bij Hefele
111, 460-469.
De paus
schreef
den keizer,
dat het niet in zijn bevoegdheid
lag de dogma’s
der kerk
vast te stellen,
maar
het werk der bisschoppen;
evenals
deze zich niet geroepen
achtten
in burgerlijke
aangelegenheden
in te grijpen,
zoo was het evenmin
den keizer
geoorloofd
zich met zuiver
kerkelijke
zaken te bemoeien.
Gregorius
11 steunde
daarbij
op een schrijven
van keizer
Theodosius
11 aan zijn vertegenwoordiger
op het concilie
van Ephesus
in 431.
Theodosius
11 had destijds
aan de verzamelde
bisschoppen
een schrijven
gericht,
waarin
hij
hen mededeelde,
dat de keizerlijke
vertegenwoordiger
(Theodosius
kon zelf niet aanwezig
zijn)
geen deel zou ncmcn
aan de beraadslagingen
over de strijdpunten
des geloofs,
daar
het niet
op den weg lag van hen, die geen bisschoppen
zijn, zich in onderzoekingen
en
beslissingen
van
theo!ogische
geschilpunten
te mengen;
dat was alleen
de taak
der
bisschoppen.
Ook in het Westen
waren
er bisschoppen,
die de meening
van Lro 111 waren toegedaan;
zij volgden
diens
voorbeeld
meer in overmaat
van ijver voor de Orthodoxie.
Zoo schreef
Gregorius
11 aan bisschop
Serenus
van Marseille,
die de beelden
uit de kerk liet verwijderen
: ahet ligt niet op uwen weg datgene
te verwijderen
of te vernielen,
wat niet tot
aanbidding,
doch
alleen
ter vereering
in de kerken
is gebracht.
Wat voor hen, die lezen
kunnen.
de H. Schrift
is, dat is voor hen, die dat niet kunnen,
en zulke menschen
zijn err
vele,
een beeld;
ook dat kan
ons vertellen
hoe wij te leven
hebben;
een beeld
van
Christus
of een zijner
Apostelen
spreekt
dikwijls
nog
inniger
tot de menig!e
dan vele
boeken,
al zou zij die kunnen
verstaan.
‘) L. M. Hartmann.
*Gesch.
Ital. im Mittelalterr
IP, 90-95.
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dat hij als koninklijk
goed had ingelijfd.
Echter,
wanneer
de
Longobarden
hun staatkunde
vervolgen
zouden en dat was
buiten twijfel - dan kon die verstandhouding
niet zoo blijven
en moest de paus zijn eigen positie tegelijk met de integriteit
van het Romeinsche
rijk verdedigen,
wilde hij niet afdalen tot
bisschop.
Maar daartoe zou
den rang van een Lombardischen
rijk was geen
hij alleen niet in staat zijn ; van het Byzantijnsche
hulp te verwachten
en die hulp zelf bovendien
ongewenscht,
wanneer
ze gezonden
werd door een anti-Orthodoxen
keizer;
deze kon voor de heerschappij
van den H. Stoel even gevaarlijk
worden als voor die der Longobarden.
Dus zou moeten worden
naar
een
helper,
die,
Rome
beschermende
tegen de
omgezien
tegelijk de opperheerschappij
van den paus erkende,
Longobarden,
althans onverminderd
liet voortbestaan.
Onder Gregorius
11 is
het nog niet zoover gekomen;
deze wist nog alléén zijn hooge
positie ongerept
te bewaren ; eerst zijn opvolger zou daartoe genoodzaakt
worden.
Na den dood van Gregorius
11 was de Syrier Gregorius
111 op
18 Maart 73 1 op den pauselijken
Stoel verheven
en ook deze
af te houden,
Op
poogde den keizer van den beeldenstorm
den Asten November
73 I beriep hij een synode te Rome, waarop
besloten werd, dat allen, die in ‘t vervolg het beeld van Christus
of dat Zijner moeder, als mede die der Apostelen
wegnamen,
vernielden,
onteerden of bespotten,
uit de gemeenschap
der kerk
zouden
gebannen
worden.
In een schrijven
aan den keizer,
waarin
Gregorius
111 voor den beeldendienst
tevens in de bres
sprong, werden deze besluiten aan Leo 111 medegedeeld. 1) Om
den paus, Rome en Italië hiervoor
te straffen, zond de keizer
een vloot, doch deze verging in de Adriatische
zee. Onder zulke
omstandigheden
trachtte nu Leo 111 een kerkelijke
eenheid in zijn
Sicilië en Calabrië rukte hij kerkelijk
rijk tot stand te brengen;
van Rome los en bracht ze onder den patriarch van Constantinopel.
9,
1) Hefele
111, 475, 476.
Naast
Gregorius
11 en Gregorius
behoort
ook Johannes
van Damascus
Bij het uitbreken
van den beeldenstrijd
Op het bericht
der gebeurtenissen
in
ten gunste
van den beeldendienst;
het
den keizer
van zijn voornemen
terug
tiermanus.
Later
werd hij monnik.
Harnack,
11, 465; 466.
“) R. Baxmann
1, 210.

111 en den patriarch
Germanus
van CQnstantinopel
tot de eerste
en krachtigste
verdedigers
der beelden.
bekleedde
hij een ambt aan het hof van den Chalief.
Constantinopel
zond hij drie geschriften
de wereld
in
eerste
reeds bij ‘t begin,
toen er nog hoop
bestond
te houden;
de beide
andere
na de afzetting
van
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Eveneens
deed hij met Illyrië.
Toen Valentinianus
[ met het
wa<
het
slechts
natuurlijk,
dat
Westen
ook Illyrië beheerschte,
paus Damasus
(366-389)
zijn gezag als opperherder
over dit
overgangsgebied
tusschen Wessen en Oosten uitbreidde, en Rome
hield daaraan vast, toen de Illyrische praefectuur onder Theodosius
in 379 bij het Oosten werd gevoegd; de metropoliet
van Thessalonica werd aangesteld tot plaatsbekleeder
van den Apostolischen
Moesië en Macedonië,
later door Justinianus
den bisschop
Stoel.
bleven ook nu kerkelijk
onder Rome.
van Ochrida
toegewezen,
kerkelijke
heerschappij
op
Dit laatste overblijfsel
van Rome’s
Ryzantijnsch
gebied werd door Leo 111 vernietigd en Illyrië onder
van Constantinopel
gebracht,
een daad, welke
den patriarch
grootendeels
de oorzaak is geworden
van het latere schisma.
Na den dood van Leo 111 zette Constantinus
V Kopronymus
werk
zijn,
vaders
met
ijzeren
vuist
door.
Nadat
(741-77 5) het
Artavasdus,
door
de
Orthodoxie
hij zijn zwager en tegenkeizer
had ten onder gebracht, beriep hij in
tot den troon geroepen,
waar 338 bis754 een algemeene synode naar Constantinopel,
schoppen bijeenkwamen
onder voorzitterschap
van den aartsbisschop
Theodosius
van Ephesus en op welke synode de beeldendienst
als een werk van Satan werd verklaard, ingevoerd om de menschen
van de aanbidding
Gods af te houden en terug te brengen tot den
Strenge straffen werden uitstaat van afgoderij en heidendom.
gevaardigd
tegen hen, die ‘t waagden
beelden vereering te bewijzen, er voor te knielen of te aanbidden en een reeks anathema’s
bekroonde
het gansche werk. 1) De geestelijken,
waaronder
velen
uit vrees voor den keizer, gehoorzaamden,
de monniken
echter
bleven tegenstand
bieden; zij werden *gevangen gezet, weken uit
of werden
martelaren
voor de zaak, die zij heilig achtten.
De
keizerlijke
dienaren stormden
kerken en kloosters
binnen en vernielden alles, \vat niet in veiligheid gebracht
was. Die icono‘) Hefele
111, 49x---49o.
*Satan
verleitete
die Menschen,
dass sic stntt des Schöpfers
die Geschöp,fe
anbcteten
.. . .
seine
Apostel
und Schtiler
schmückten
die Kirche,
seine
Eraut,
mit reinen
herrlichrn
Dogmen.
Aber
Satan
konnte
den Anb!ick
dieses
Schmückes
nicht
ertragen,
und fiihrte
unter
dem Scheine
des Christenthums
allmXhlig
die Idolatrie
wieder
eine . , . . .
Terzelfder
tijd verovrrden
de Longoharden
onder
Aistulf
(749-757)
het eene stuk van
het exarchaat
Italië
na het andere;
zelfs werd Rome bedreigd;
paus Stephacus
11 (7jZ737) bad dringend
bij den keizer
om hulp.
Conrtnntinus
V wees elk verzoek
echter
\an
de hand
en wilde
liever
de beelden
dan de Longobarden
bestrijden.
1~. M. IIartman
111, 176-180.
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elastische
ijver sproot echter geenszins alleen voort uit liefde tot
het zuivere Christendom
; de keizer trad ook direct tegen de
monniken
op ; dezen stand wilde hij uitroeien en daarnaast moest
ook den Stoel Petri vallen;
het was het absolute keizerschap,
dat geen heerscher
naast zich dulden kon, dat met Leo 111 op
den troon was gekomen en dat zich met brutaal geweld poogde
te vestigen.
Kloosters
werden
in tuighuizen
en kazernen veranderd ; reliquien, beelden en amuletten vernield en verbrand en
de goederen der kloosters
verbeurd
verklaard
en geheel op de
wijze
der beneficia in het Westen
aan wereldlijken
gegeven.
Tegelijkertijd
werden pogingen in het werk gesteld de Franken
voor deze politiek
te winnen
(synode
van 767 te Gentilly) l),
waardoor
de paus geïsolee’rd
zou komen te staan en door de
Longobarden
bedreigd,
het hoofd zou moeten buigen voor den
heerscher van het Oost-Romeinsche
rijk.
Een nieuwe tijd scheen voor de kerk in het Byzantijnsche
rijk
aan te breken.
Evenwel,
die kerk bleek machtiger dan de keizer
en zoo trad al spoedig een reactie in, nadat Constantinus
V in
775 was gestorven.
Reeds in 787 beriep de patriarch
van Constantinopel,
toen een aanhanger
der Orthodoxie,
door toedoen
van keizerin Irene een algemeene synode te Nicaea, waarop de
beeldendienst
werd hersteld. “) Daarnaast echter werden 22 canons
opgesteld, die een soort reformatie in zich bevatten; de kerkelijke
1)

Hefele
111, 508, 509.
Deze Synode
sloot
zich echter
ten nauwste
bij de Orthodoxie
en was dus een misrekening
voor het Byzanthijnsche
rijk.
2) Deze synode
dunrcle
van 24 Sept. tot 24 Oct. 787.
De vereering
der beelden
werd tot plicht
gemaakt,
al werd het recht
van oppertoezicht
door den staat niet prijsgegeven
en daarmede
was de beeldenstrijd
ten gunste der iconodulen
en het monnikendom
beslist.
.Wer
nicht
bekennt,
dass Christus
seiner
Menschheit
nach eine umgrenztc
Gestalt
hnbe,
sei Anathema!
Wer die Erklarung
der Evangelien
durch
Bilder,
nicht
zulässt,
s. A.!
Wer diese,
da sie doch auf den Kamen
des Herrn
und der Heiligen
gemacht
sind, nicht
griisst,
s. A.!
Wer die kirchliche
Tradition
verwirft,
s. A.!
Ewiges
Andenken
dem Germanur
(von Constantinopel)
und dem Johannes
(v.‘Damaskus.)t
Dan
volgden
nog 22 canons
om de verkiezingen
der bisschoppen
en het leven der
monniken
te regelen,
verder
nog omtrent
de teruggave
der tijdens
den beeldenstrijd
van
de kerk geroofde
goederen.
Hefele
111, 543-570.
Reeds
een jaar teioren
had keizerin
Irene het concilie
bijeengeroepen
te Constantinopel;
de troepen
echter,
door
hunne
officieren
opgestookt,
liepen
te hoop
en verijdelden
de
bijeenkomst;
zij joegen
de prelaten
uit de vergaderzaal
weg; in 787 slaagde de keizerin beter.
IH. v. Gelder
111, 4x6.
I-Icfele
111, 539, 540.
aan
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tucht, vooral die in de kloosters, werd beter geregeld. 1) Tegenover staat en keizer bleef men echter onwrikbaar; de denkbeelden
van Maximus Confessor, ofschoon naar de omstandigheden gewijzigd, zegevierden, Echter, ofschoon de kerk in het Byzantijnsche
rijk in de volgende jaren in den abt Theodorus Studita (Theodorus
van Studion) een man bezeten heeft, die als een tweede Nikolaas
en Gregorius voor de souvereiniteit der kerk boven den staat
optrad, zoo was zij toch niet bij machte de vrijheid en zelfstandigheid te veroveren. Alleen de onophoudelijke en dikwijls met
succes bekroonde pogingen der soldatenkeizers de vereering der
beelden af te schaffen, werden ten slotte verijdeld.
Theodorus
hield de vaan der Orthodoxie tegen Leo V (813-820)
en Michaël
11 den Stamelaar (82o--829) fier omhoog. Hun opvolger Theophilus (829-842) was nog eenmaal een verwoed vijand van beelden
en monniken, keizerin Theodora herstelde ten slotte den beeldendienst in al zijn heerlijkheid op de synode van Constantinopel
in 843. Besloten werd, dat elk jaar de overwinning der Orthodoxie
op de iconoclasten feestelijk zou worden herdacht.
De monniken hadden gezegevierd en met hen de Orthodoxie
en Rome. Voor het Grieksche Christendom, zooals het zich
langzamerhand had ontwikkeld, was de beeldendienst een levenskwestie. Echter, in den taaien strijd, die de kerk van het Byzantijnsche rijk een eeuw lang met den staat gevoerd had,
handelde het niet alleen om het wezen dier kerk, om het al of
niet zuivere Christendom, doch op de eerste plaats om hare
vrijheid en zelfstandigheid; in den kamp voor het eerste bleef zij
de zegevierende, in den strijd voor het laatste leed zij de nederlaag; de patriarch van Constantinopel was een keizerlijk ambtenaar
geworden, de bezitter van den Stoel te Rome daarentegen
onafhankelijker dan ooit,
l

IV.
Met

De Frankische

het binnendringen

l

kerk,

Bonifacius.

der Franken in het West-Romeinsche

1) SUnter den geistlichen
Mitgliedern
werden in den Akten die zwei römischen Legaten
beständig vorangestellt
und erst nach ihnen Patriarch Tarasius von Constantinopel.
c
Hefele 111, 542.
Hier alzoo werd feitelijk
weder erkend, dat Rome stond d0verr Constanlznopcl;
waar de
paus steeds met klem voor den beeldendienst
was opgekomen,
kan ook deze synode beschouwd worden
als een overwinning
van den Apostolischen
Stoel, ook in eooverre het
betrof zijn aanzien als primaat der gansche Christenheid.
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rijk verdwenen
ook de weinige voorposten
van het Christendom
in den Noord-Westelijken
hoek van het Imperium,
Wel werd de
Romeinsche
bevolking
niet verdreven,
doch zij kwam
in een
afhankelijke
positie ; de bewoners
werden
slaven en colonen en
zij, die er de middelen toe bezaten, namen de vlucht naar zuidelijker streken,
Dit moest natuurlijk
van invloed zijn op het
Christendom
in dïe gewesten ; de Christelijke
gemeenten spatten
uit elkaar en verdwenen,
waar het aantal Romanen
toch niet
overwegend
was, uit het Frankische
gebied. 1) Hoe verder de
verovering
der Franken
echter voortschreed,
hoe dieper zij tot in
het hart van Gallië binnendrongen,
des te meer moesten zij
rekening
houden met de Gallo-Romeinen;
zoo was het lot van
Trier geheel anders dan d,at van Keulen; de bevolking
had veel
minder van de verovering
te lijden en de kerkelijke
inrichtingen
in het bijzonder bleven ongestoord
voortbestaan,
al leden zij,
zoo goed als het geheele land, onder de roofzucht
der barbaren.
Maar de verandering
was te groot, dat zij niet opvallend zijn zou;
de bisschoppen
traden met de Frankische
grooten in verbinding,
niet alleen als vertegenwoordigers
van het Christendom,
maar ook
als dragers der Romeinsche
beschaving.
En dit kon niet zonder
gevolg blij ven. Zoodra Franken
en Romanen tot dezelfde staatsgemeenschap
behoorden,
zou c!e Romeinsche
beschaving
haar
machtigen invloed uitoefenen en dat moest weder den godsdienst
van het overwonnen
volk ten goede komen.
Dat was het geval,
toen Chlodwig
zijn rijk tot aan de Loire had uitgebreid en de
Christelijke
Romanen
de meerderheid
der bevolking
uitmaakten.
Zoo kon Chlodwig
nog minder dan zijn vader aan een verdringing
der Romeinsche
bevolking
denken.
Wilde hij inderdaad koning
over Gallië worden,
zoo moest zijn streven zijn de sociale toestanden voort te laten bestaan, zooals hij ze vond en daarmede
was hem de Ilooclzaltelijl<hcid
voorgeschreven
het bestaan, het
recht en het bezit der kerk te erkennen. *> En deze kerk was
machtig, zelfs tegenover de ruwe macht der barbaarsche
krijgers;
dat leerde hem de gebeurtenissen
in de rijken der Bourgondiërs
en West-Gothen;
en, waar zijn verlangen nog verder reikte dan
l)
H. Pirenne.
*EIistoire
de Belgique~
1. 18, 19.
P. J. Blok.
DGesch.
v. h. n’etlerl.
Volk=
1, 42, 4~3.
A. Hauck.
l Kirchengesch.
Deutsch1.r
1, IOI,
102,
a, G. Waitz.
* Deutsche
Verfassungsgcs
ch. l 11, 4 2.
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de oevers der Loire, zoo was voor hem tevens de noodzakelijkheid
daar, wilde hij een groot en stevig rijk grondvesten,
zich bij die
machtige kerk aan te sluiten; dat deed hem het Christendom
aannemen. l)
Wanneer
Gregorius
van Tours den Frankischen
koning met
Constantinus
1 op ééne lijn stelt, zoo had hij daarmede het volste
recht; de overgang van Constantinus
1 tot het Christendom
beteekende het einde van den grooten strijd, dien de Romeinsche
staat tegen het Christendom
voerde, het begin van den tijd,
waarin
de geest van den Christelijken
godsdienst
geheel in het
De toetreding
van
wezen van het Imperium
zou doordringen.
Chlodwig
tot het Christendom
beduidde, dat de menschheid
een
nieuwe kamp tusschen heidendom en Christendom
zou bespaard
blijven, dat een groot en machtig rijk, in de plaats van het WestRomeinsche’
rijk getreden,
geheel beïnvloed zou worden door de
Christelijke
leer en daardoor
als erfgenaam der Romeinsche
beschaving in West-Europa
zou optreden,
Toch was echter de verhouding
niet geheel dezelfde: de kerk,
waarbij Constantinus
zich aansloot, was een lichaam in den staat,
de kerk daarentegen,
waarvan Chlodwig
lid werd, was een organisme, dat zich ver over de grenzen van zijn rijk uitstrekte
en
In en tegenover
den staat optrad als een onafhankelijke
macht.
in het’ rijk der Franken
inDe positie, welke de bisschoppen
was enorm groot;
zij
namen, sinds de dagen van Chlodwig,
!)

Over

de

motieven,

Hauclc 1, 1x0 ff.
F. W. Rettberg.

welke

Chlodwig

deden

besluiten

het

Christendom

aan

te nemen

r Kirchengesch.
Deutsch1.a
1, 274, 275.
E. Loening.
*Gesch.
des deutsch.
Kirchenrechts
11, 8-12.
Het eenige
motief
was, dat hij door de omstandigheden,
waarin
zijn rijk verkeerde,
er
van zelf toe komen
moest;
dat hij het Katholieke
geloof
en niet het Arianisme
omhelsde,
vond
zijn oorzaak
daarin,
dat in zijn rijk de meerderheid
der bevolking
tot de Orthodoxe
Er zijn ook pogingen
aangewend
Chlodwig
voor het Arianisme
te winnen,
kerk behoorde.
maar
al heerschten
in Italië,
in Zd. Gallië
en Spanje,
in Afrika
overal
Ariaansche
vorsten,
het Arianisme
was niet
overwegend;
het moest of de Orthodoxie
dulden
of er tegen te
velde
trekken,
in het eerste
geval
moest het langzaam
maar zeker aan bloedarmoede
ten
onder
gaan;
in het tweede
geval
ontketende
het zelf een strijd,
die nooit
in zijn voordeel
kon eindigen,
daar dit de verzwakking
van den staat ten gevolge
moest
hebben.
SDer
geistigen
Ueberlegenheit
der besiegten
Rettberg
schrijft
in zijn werk
(1 287):
und ihnen
Hochachtung
für alle
Romanen
gelang
es bald, die Sieger
selbst
zu gewinnen,
Einrichtungen
des römischen
Reichs
abzunöthigenm
- en 288: #Als ein haupts5chliches
Stiick
römischer
Bildung,
die den Siegern
Achturig
abnöthigte,
wurde
von ihnen
nun auch
hierin
ligt de verklaring,
waarom
Chlodwig
de
das kirchliche
Institut
äufgenommen
l
r
leer der Orthodoxie
aannam.
Evenzoo
zegt E. Loening
in zijn *Gesch.
des deutsch.
Kirchenrechtse
11, 221 : *Aber
nicht
als Gegner
waren
die Bischöfe
dem
fränkischen
staat
entgegengetreten.
Seine
Entstehung,
Seine Ausbreitung,
Seine Herrschaft
in ganz Gallien hatten sic v0rbereitet.e

I
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golden niet alleen als de vertegenwoordigers
van God en zijn
Heiligen, zij waren niet alleen de bemiddelaars
tot het verkrijgen
der hemelsche genade, maar zij vertegenwoordigden
ook in zekeren
zin den staat zelf, daar zij ook in zeer vele gevallen de zorg voor
het aardsche heil der menschen op zich hadden genomen 1) en
hunne macht en invloed werd nog verhoogd door het snel toenemen van den rijkdom
der kerken.
Reeds Chlodwig
had het
het aanzien der geestelijkheid
in ‘t alzijne er toe bijgedragen
gemeen nog te vergrooten ; hij ondersteunde
bisschoppen
en
níonniken,
stichtte kerken en kloosters,
herstelde opgeheven bisdommen en gaf de kerk rijke geschenken.
Zoo deden eveneens
zijn opvolgers en dit voorbeeld werkte op de Frankische
grooten;
met de geschenken
der vorsten
wedijverden
die van den adel.
Zoo kon het niet anders of de rijkdom
der kerk moest onophoudelij k vermeerderen
en daarmede
ging onafscheidelijk
gepaard de vergrooting
harer macht.
En weldra bleef het niet
meer bij vrijwillige
schenkingen ; de kerk zocht zich hierbij nog een
vast inkomen
te verzekeren
in de tienden, welke op te brengen
meer en meer als plicht der geloovigen werd voorgehouden.
2)
Dit groote vermogen
bijeen te houden, er voor te waken, dat
niet, wat eenmaal geschonken
was, haar weder afhandig werd
gemaakt,
daar droeg zij nu angstig zorg voor;
de kerk verklaarde
haar bezit voor onvervreemdbaar
; zij verzamelde
en
bewaarde zorgvuldig alle schenkingsoorkonden,
waarmede zij ,haar
goed recht op haar bezit staven kon. s,

,
+f
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Beheerders
van dit groote vermogen waren de bisschoppen
en
niet alleen, wat direct aan de bisschopskerken
werd geschonken of
vermaakt,
stond tot hunne beschikking,
maar ook hadden zij het
toezicht
op het beheer der goederen
van de parochiekerken,
evenals zij ook het recht hadden de geestelijken
aan te stellen.
Zoo was de geheele clerus geheel van den bisschop afhankelijk ; hij
kon ze vati de eene plaats naar de andere zenden, ze een bepaalden
dienst opdragen,
kon ze, zoo noodig,
afzetten,
kortom,
het
gansche bestuur ván zijn diocees lag in zijn hand. 1) Zeker was er
geen regeering, welker beambten zoo afhankelijk
van het centrale
bestuur waren, als de clerici van de bisschoppen.
En niet alleen
met den clerus was dit het geval, ook het aantal der van hen
afhankelijke
leeken breidde zich meer en meer uit, naarmate het
grondbezit
der kerk toenam;
het waren slaven, coloni en vrije
pachters,
die de bisschoppen
onder hun bijna absolute
heerschappij
hadden.
En daarnaast
vermeerderde
de invloed der
bisschoppen
in hooge mate sinds zij geregeld op synoden bijeenkwamen,
op welke zij hun verordeningen
uitvaardigden
en waarmede de koninklijke
wetgeving
veelal rekening hield, 2)
Het was voor den Frankischen
staat een vraag van het hoogste r
gewicht of het den bisschoppen
zou gelukken zich de heerschappij
over den staat aan te matigen of dat de staat macht over de
kerk verkijgen
zou.
l) Can. 15, synode van Orleans, 511.
BAlles, was den Pfarreien
an Feldern, Weinbergen,
Sklaven und Vieh geschenkt wird,
bleibt in der Verwaltung
des Bisch0fs.r
Can. 23, synode v. Orleans, 538.
l Kein Abt, Priester
darf ohne Erlaubniss
und Untqrschrift
des Bischofs etwas vom
Kirchengut
veräussern. a
Can. LI, synode v, Orleans, 541.
a Was den Aebten oder Klöstern
oder Parochien
geschenkt
wird, gehört nicht den
Aebten oder Priestern selbst.
1st nöthig etwas zu veräussern, so darf es nur mit Unterschrift
des Bischofs geschehen.e
Can. 23, concilium
Agathense,
506.
l Ein Bisschof
sol1 einem unbescholtenen
Cleriker
einen jüngeren
nicht parteïisch vorriehen.
1st aber der ältere zur Verwaltung
des Archidiakonats
nicht geeignet, so sol1
torn Bischofe der Tiichtigere
ausgewälit
werden.
Can. 8, concilie van Chalcedon,
451.
*Die Cleriker
sollen unter der Jurisdiktion
der betreffenden
Bischöfe verbleiben
und
nicht ungehorsam
sein gegen den Bischof..
u. s. w.
Hefele K 793, 929, 933, 605.
a) Zoo de veranderingen
in de Lex Salica: H. Brunner I,2g2-309’;
Rettberg 1,278-282.
Het edict Childeberti
van 596.
idem
Clotharius
11 van 614.
Lex Alamannorum,
herzien door Clotharius
11. H. Brunher 1, 308-312.
A, Hauck 1,311.
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Het kwam
den Frankischen
koningen
niet in de gedachten
aan de hooge positie, welke de bisschoppen
innamen,
eenigen
afbreuk
te doen, ook deden zij geen pogingen op de beraadslaging over vragen des geloofs of de vaststelling
der leer eenigen
invloed uit te oefenen; zij lieten de zuiver kerkelijke
aangelegenheden geheel aan de kerk zelf over.
Echter, zij waren er verre
van een zoo machtig
lichaam de volle vrijheid te geven ; zoo
bereidwillig
als de koningen
de geestelijke
heerschappij
der
bisschoppen
erkenden,
zoo min waren zij van plan het gezag uit
hun handen te geven. De pogingen der synoden de geestelijken
uitsluitend
voor geestelijke rechtbanken
te brengen, en niet voor
den
wereldlijken
rechter,
leden schipbreuk;
het drijven
de
goederen der kerk vrij van belasting te houden, had geen succes;
principieel
hielden de koningen
vast aan het beginsel,
dat de
kerk
moest
staan onder den staat.
Dat bleek nergens
zoo
duidelijk
als in de wijze, waarop de synoden bijeenkwamen;
de
meeste werden
door den koning beroepen;
op andere kwamen
de kerkvorsten
bijeen met koninklijke
volmacht;
het werd een
rechtsregel,
dat voor elke synodale vergadering
de koninklijke
goedkeuring
noodig was. 1)
De geschiedenis
der kerk in het Frankische
rijk laat zich tot
zonder dat er feitelijk sprake is van
-J de 8 ste eeuw vervolgen,
een innige verhouding
tot Rome.
De Frankische
kerk ontwikkelde
zich zelfstandig,
zij werd in zekeren
zin een nationale
kerk;
Rome kon zich niet de eer van haar ontstaan toeëigenen, ofschoon zij ‘t toch deed, De Franken
gingen tot het Christelijke
geloof over en wel tot het rechtgeloovige,
wijl Gallië, dat zij
bezet hadden, rechtgeloovig
was en zij zich niet aan den invloed
der hoogere beschaving,
die er heerschte,
konden
onttrekken.
$500 constitueerde
de kerk in het Frankische
rijk zich niet als
een onderdeel
van een algemeene kerk, maar als een zuivere
nationale
kerk
der Franken ; de koning was voor haar een
voornamer
persoon dan de paus.
En toch door het feit alleen, dat de Franken tot het Orthodoxe
geloof toetraden,
moest er van zelf een nauwere betrekking
ontstaan tusschen Rome en de kerk in het Frankische
rijk,
Echter,
‘) A. Hanck 1, 139, 156-158.
E. Loening 11, 33-37,
254, 255.
E, Lavisse. rHistoire
de Francec II*, 217, a18.
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deze was in de eerste tijden geheel van geestelijken
aard; in
kerkelijke
aangelegenheden
oefende de paus niet het minste gezag
uit. Zoolang Chlodwig
leefde, was er dan ook van een verkeer
met Rome geen sprake; de uitbreiding der Frankische
heerschappij
over Zd.-Gallië bracht daarin een verandering;
in 534 werd Bourgondië veroverd en kort daarop, in 536, stond koning Theodahad
der Oost-Gothen
het grootste gedeelte van ‘t geen de Gothen in
koningen
Childebert
1,
Zd .-Gallië bezaten , aan de Frankische
Clotharius
1 en Theudebert
1 af.
Nu stond de Katholieke
kerk in het rijk der Bourgondiërs
en
in dat der Gothen in de nauwste verbinding
met Rome; bisschop
Caesarius
van Arles was hier als tusschenpersoon
opgetreden en
die
door paus
‘t was dan ook deze verdienstelijke
bisschop,
Symmachus
tot vicarius werd aangesteld. (1 I Juni 5 14).
Hormisdas,
Felix IV, Bonifacius
11, Johannes
11 en Agapitus
zij deden den bisschoppen
van Arles
zetten die politiek
voort;
omtrent
de
verhouding
tusschen
verschillende
mededeelingen
Rome en andere landen l), zij schonken
privilegien,
vaardigden
besluiten
uit betreffende
de kerkelijke
discipline 3) , aangaande
de leer J, en het beheer der bisdommen,
in één woord, zij beschouwden
de vicarii als hun plaatsvervangers
en deze oefenden
alle rechten uit, waarop de Stoel van Rome meende aanspraak
\
te hebben.
Hoe moest nu die verhouding
blijven, sinds Zd.-Gallië in het.
bezit der Franken
gekomen was?
Nòch de paus nòch de bisschoppen
waren geneigd hunne vergevolg daarvan was, dat
binding te verbreken ; het onmiddelijk
nu ook tusschen
den koning der Franken
en Rome een zekere
betrekking
moest ontstaan ; zoo knoopte
dan ook reeds in 538
Theudebert
1 onderhandelingen
aan met paus Vigilius.
De paus
verwees
den koning tot Caesarius
van Arles,
die de opdracht
had de besprekingen
met Theudebert
1 verder te voeren;
hij
1) Hormisdas
aan Caesarins
van Arles,
11 Sept.
515, over de herstelling
der kerkelijke
gemeenschap
met de bisschoppen
in Illyrië.
3) Johannes
II aan Caesar&
van Arles,
3 Febr. 513; Johannes
11 beval,
dat,bisschop
Contumeliosus
van Reji
van zijn ambt ontzet
en veroordeeld
werd tot opsluiting
in een
Contumeliosus
appelleerde
bij paus Agapitus
en deze liet daarop
de beslissing
klooster.
over aan zijn vicarìus.
z) Bonifacius
11 bevestigde
de besluiten
van de synode
in 529.
Hefele
11, 880.
Hauck
1, 382.
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poogde hierdoor
zijn vicarius
in het rijk der Franken
dezelfde
positie te verschaffen,
welke dezé eertijds in het rijk der Gothen
bezeten
had; indien
Theudebert
de betreffende
kwestie
met
Caesarius,
als plaatsvervanger
van den paus, verder besprak,
erkende hij hem daardoor als zoodanig voor het Frankische
rijk.
Inderdaad
ging Theudcbert
daarop in, alleen had die erkenning
weinig
waarde,
daar zij geen verandering
bracht
in de wijze,
waarop tot nu toe de kerkelijke
aangelegenheden
in het Ffankische rijk behandeld werden.
Tusschen
deze en de aanspraken
van Rome bestond een onoverbrugbare
klove.
Hielden de beheerschers
der Franken
aan de oude gewoonten
vast, zoo konden
paus en vicarius niet dien invloed uitoefenen, dien zij wenschelijk
achtten.
Dat was dan ook inderdaad het geval, de naam vicarius
bleef, het ambt zelf verdween feitelijk of beduidde althans niet veel,
27 Aug. 543 stierf Caesarius van Arles; zijn opvolger Auxanius
meldde zijn verkiezing
aan den paus en verzocht met het pallium
bekleed te worden,
wat op verzoek van koning
Childebert
in
545 plaats had.
Bij die gelegenheid
werden
de rechten
en
plichten van den pauselijken
vicarius nader omschreven,
de bisschoppen
in het rijk tot gehoorzaamheid
‘aan hem aangemaand
en bijzonderlijk
verplicht
op de door hem beroepen synoden te
verschijnen.
Geheel op dezelfde wijze werd na zijn dood Aurelianus van Arles tot pauselijken
vicarius benoemd ; toen deze
echter in 550 stierf, was er geruimen tijd geen sprake meer van
het vicariaat’,
eerst in 557 werd,
op aandringen
van koning
Childebert
den ‘aartsbisschop
Sapaudus
weder het pallium geschonken, doch na diens dood in 586, duurde het weder tot 595
voor een nieuwe vicarius werd aangesteld.
Het ambt was trouwens niet meer dan een naam: de plaatsvervangers
van den
paus hadden het recht synoden
te beroepen en die te leiden,
geregeld echter kwamen
ze op bevel des konings bijeen en het
voorzitterschap
van den vicarius was eer uitzondering
dan regel;
hij had de bevoegheid
een bisschop
voor zijn rechterstoel
te
dagen, steeds liet echter de koning de rechtspraak
uitoefenen
door een synode; wanneer er kettersche
leerstellingen
verkondigd
werden,
moest de vicarius
hiervan bericht
zenden naar Rome,
ten einde een apostolische
beslissing
te krijgen,
de Frankische
bisschoppen
beslisten evenwel steeds zelfstandig,
Theoretisch
bestreden
de Frankische
koningen
de aanspraken
van Rome niet,
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doch zij handelden,
alsof er geen vicarii bestonden. 1) Ook de
clerus deed desgelijks, al waren er aanvankelijk
nog bisschoppen,
die aan het verbond met Rome vasthielden.
( WOY& vooY~e8et).

R. L. DE HAES,
(met een naschrift
door M. G. WILDEMAN.)
DOOR

t

Een moeilijke onderneming
zéker, misschien
in veler opvatting
een dwaas werk bovendien, om den ernstigen BOERHAAVE
in
het licht van humor te plaatsen; maar buitengewoon
opwekkend
en aangenaam door de inspiratie van het onderwerp.
Iedere bladzijde van Boerhaave’s
levensboek
electriseert ;
wekt op tot volhardend
werken ;
staalt bij moedeloosheid ;
geeft een ongekende kracht om bergen werk te willen verzetten ;
en behoedt daarbij zoo veilig voor zelfoverschatting.’
Het leven van dezen oprechten
mens&
is zulk een heerlijk
voorbeeld van mensch-zijn in den hoogsten zin dat de bestudeering
daarvan een gestadige opbeuring is tot onverpoosden
arbeid,
tot
.
waarheidsliefde
en tot eenvoud.
En nu ‘de humor in dit merkwaardige
menschenleven
en de
vorm waarin die zich uitte.
Humor?
Humor bij den streng-wetenschappelijken

BOERHAAVE

?

‘) In 613 werd Florianus van Arics door paus Bonifacius IV met het pallium bekleed,
Daarna hield alle verkeer met Rome op.
doch werd niet tot vicarius aangesteld.
A. Hauck. l Kirchengesch,
Deutsch1.e 1, 3gr schrijft dan verder:
DJX Art wie hlartin
1
durch Amandus
von Masrricht
wieder eine Verbindung
anzukniipfen
versuchte,
zeigt, wie
fern man sich gekommen
war. Auch Martin bemühte sich ohne Erfolgr
en in een noot
op diezelfde pag.:
*Martin
suchte die Unterstützung
der fr. Kirche im monotheletischen
Streit: aber weder
fand die Synode statt, die er wünschte,
noch sandte Sigibert 111 eine fr. Gesandtscbaft
aach Rom und Konstantinopel.
e
Dit is in tegenspraak
met Hefele, sConci1iengesch.i
111, 26E: Amandus bewerkte,
dat bn
werd
in Austrasië
&n in Neustrië synoden gehouden werden, waarop het IMonotheletisn~e
verworpen.
Dit was trouwens
reeds geschied op een synode van Orléans in 540. Hefele,
111, 208.
Zie over de beteekenis van het vicariaat
der bisschoppen
van Arles: E. Loening. l k;esch.
des deutsch. Kirchenrechtsr,
11, 75-84.
18
1918

1
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Van meer dan ééne en vooral van zwaar-wetenschappelijke
zijde ging die twijfelvraag
uit, waaraan tevens, misschien onwìllekeurig,
maar toch wél bedoeld, gepaard ging twijfel
aan het
serieuze van den arbeid.
De humor ligt dan ook allerminst
aan de oppervlakte
van
Boerhaave’s
leven en werken;
diep, zeer diep in zijn vroom-ernstig
karakter
is zij verscholen.
Maar zij is er. En voor den opmerker
zijn er zoovele symptomen, dat zij zich telkens wil baanbreken.
In zijn jeugd was hij een vroolijke,
levenslustige
jongen; op
later leeftijd werd hij een fijn-ironist,
om zoo, wellicht
onbewust,
maar volmaakt
naar zijn aanleg te komen tot die hooge humor,
die zijn leven en werken zoo schitterend
heeft verlicht.
De uitingen daarvan komen in den loop van dit opstel als
vanzelf ter sprake, maar wij moeten beginnen met voorop te stellen dat BOERHAAVE
een geniaal-aangelegd”
mensch was en als
zoodanig noodwendig
Bhumorist<
f~zoest zijn,
‘t Is maar wat men onder Dhurnorc verstaat.
Dat woord wordt veelal misverstaan,
met een onwillekéurige
gedachte aan grappigheid
of joligheid en niet zelden valsch vernuft, waardoor
bij velen een verkeerd begrip is geworteld
omtrent
het wezen van & humor.
Die soort humor waarvan DE GENESTET
zegt:
BIeder zuchtje is een Judas
Ieder glimlach is een list
0, mijn help, ik merk het nu pas
Ach, de vent werd humorist,<
die soort bedoel ik hier natuurlijk
allerminst.
Ook niet die waarvan JE.%N PAUL de volgende

definitie

geeft:

BHumour ist das Romantisch
BKomische, das umgekehrt
,Erhabene,
worin das Endliche
>Auf das Unendliche,
der Verstand
BAuf die Idee angewandt
wirdu.
I
THACKERAY,
voor mij een der fijnste humoristen,
vond een
zoo niet gelukkiger
dan toch hooger kenmerk
van humor:
>De humorist zoekt uw liefde op te wekken
en te bestieren,
»1 Jw mededoogen,
Uwe verachting
van de leugen, van aan-
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Bmatiging en bedrog; Uwe teederheid voor de zwakken,
>de armen, de verdrukten
en ell2ndigen.a

.
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voor

Dit schijnt mij wel de hoogste beschouwing
van de ware humoristische uiting.
En dieper doorgaande
op dat begrip moeten wij tot de slotsom
komen dat alle werkelijk
groote, hoogstaande naturen, humoristen
moeten zijn, omdat zij zijn aangewezen
uiting te geven aan de
meer of min gelukkige
vereeniging
van rijken geest, scherp waarnemingsvermogen
en fijn gevoel.
Vooral dit laatste element zal wel den doorslag geven aan de
waarde van den hoogstaanden
mensch als humorist.
Wanneer men zich het leven van BOERHAAVE
indenkt, zooals
ons dat door zoovele betrouwbare
geschriften
en uit zijn eigen
brieven is kenbaar geworden;
dan rijst hoog boven den Geleerde,
de t)-pe van den Waarde Gevoelige Mensch, de Humanist,
die, zichzelf verloochenend,
ernstig en moei‘achtigen Christen;
zaam de waarheid
en de reine liefde zoekt, en ze, eenmaal gemet een bescheiden
vonden,
teruggeeft
aan het menschdom
glimlach van twijfel of het wel voldoende is.
En als men nu van humor wil spreken, dan schijnt mij dit &
humor in het rijke leven van BOERHAAVE.
Wellicht
had hij in dit opzicht nog een buitenkansje
door zijn
geboorte uit eene moeder die predikantsvrouw
was; vrouwen
die
in het algemeen de niet ongegronde.reputatie
hebben van geestige
scherpzinnige
kinderen voort te brengen.
Het was dan ook zijn scherpe en slagvaardige
geest, die hem
op betrekkelijk
jeugdigen
leeftijd, waarin de .waarheid
nog zoo
v6ór op de tong ligt, plotseling
tegen zijn wil op een anderen
weg voerde tot den Roem, dien hij blijkbaar moest bereiken.
Zijn ïiefste illusie was, het Evangelie naar xzjn inzicht te verkondigen;
het was hem een behoefte, als op ieder ander terrein,
de Waarheid
te zeggen, onomwonden,
naar zijn innigste
overtuiging.
Maar één sarcastische
vraag aan een uitvaarder tegen SPINOZA,
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of hij diens werken wel ooit had ingezien, was voldoende om den
laster tegen den jongen geleerde in ‘t gevecht te brengen, met
het gevolg dat den weg tot de Evangelie-prediking
hem werd
versperd.
Reeds toen dus zag en vreesde men in BOERH14AVE
terecht
de humorist,
die waarheid zoekt en zich nooit ontziet, om, desnoods met scherp sarcasme, schijnmenschen
te ontkleeden.
Dat de laster boven de oprechtheid
zegevierde was hem, als
jeugdig mensch, nog vreemd, maar het moet hem diep gegriefd
en bitter gestemd hebben.
Ten slotte heeft het hem hautain doen glimlachen,
een lach waaruit alle bitterheid geweken was.
De glimlach van den humor.

maar met

Hij stond en voelde zich daarboven, gelijk hij het zoo schitterendgeestig tot zijne leerlingen zeide:
>Gij mijne leerlingen, maakt U zelven de achting en den dank
van Uwe natuurgenooten
waardig;
door ze U waardig te maken
zult gij ze best ontberen kunnen, wanneer gij ze niet vindt, dáar
waar gij ze verwacht
hadt.
Dergelijke
emoties vlijmen tot dien ingehouden nauw-merkbaren
humor, die groote mannen en vrouwen, die strijd gestreden hebben
kenmerkend
is.
Ze is in de oogen te lezen.
En dit is nu één der feiten die wij officieel weten.
Wat moet er, in zijn jeugdig leven vooral, veel zijn voorgevallen
dat hem sarcastisch
stemde,
bijna demonisch
deed lachen en
waarover
zijn breede levens- en wereldopvatting
steeds meer de
overwinning
moest behalen.
Door beheersching
van dergelijke
opwellingen,
door teleurstelling en tegenslag, niet het minst zeker in omvangrijke
studieën
die hij (als gold het een kleinigheid)
ondernam, kreeg deze groote
man, dat voor een waar en ernstig humorist
zoo noodige besef
van eigen kleinheid
om daarnaar met juist oordeel af te meten
de waarde van die hem omringden,

,
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Dat heeft hij ruimschoots
gedaan, maar nimmer op onaangename
wijze.
Vroolijk,
door bedachtzaamheid
getemperde en nooi’t kwetsende
scherts. was hem in den gezelligen kring eigen, terwijl vernuft en
heldérheid van geest in zijne gesprekken
uitblonken.
Zijn vriend SCHULTENS
zegt daaromtrent
:
BHij hechte veel waarde aan de spreuk van Horatius:
BEen schertsend
woord,
>Gesproken
op zijn tijd
aBeslist veel schielijker
PDoorgaans
een zwaren strijd
BDan ‘t allerernstigste.
,Van nature namelijk zelf een geestig en schrander
Bbezat hij dat overaardig
soort van ‘boerterij,
gesult
>heid , doorstoofd
met liefelijke
zachtheid,
hetwelk
Bzoozeer in SOCRATES
geroemd heeft.
BHiermede besprengde hij niet alleen zijn boert, vol
Bsnedigheid en aardigheden, maar op een aangename
azijn ernstige zinsuitingen.c

schertser,
met deftigd’ oudheid
beschaafde
wijze zelfs

Dit laatste vinden wij bevestigd in de wijze waarop BOERHArlVE
zijne theoretische
lessen in de geneeskunde
gaf.
De college-kamer
kon het aantal toehoorders
nauwelijks
bevatten.
Die hoorders
kwamen daar natuurlijk -om s’s mans geleerdheid,
wanneer
die groote man adleen geleerd was geweest en geen
aangenamen vorm had kunnen vinden om zijn kennis tot zijn
leerlingen te doen ingaan, dan zou de college-kamer zeer waarschijnlijk meer dan ruim genoeg gebleken zijn.
Maar ‘t was de aangeboren geest van BOERHAAVE
die de
meest dorre studie als met een tooverstraal verlichtte en verluchtte.
De hoogleeraar sprak dan voor de vuist en wel met een zoo
bewonderingswaardige gemakkelijkheid dat hij zich nooit belemmerd
gevoelde, of op eenige wijze duister en minder verstaanbaar werd.
Integendeel wist hij zich naar de bevatting zijner hoorders te
schikken ; in zijne voordracht groote regelmaat en juistheid van
denkbeelden aan den dag te leggen en de voornaamste zaken

x
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door voorbeelden
te verduidelijken.
Zelfs was het, gelijk oogen oorgetuigen
verzekeren,
allermerkwaardigst
hoe BOERHAAVE
steeds zijn woorden en gebaren en zelfs zijn stijl geheel naar den
aard van het onderwerp
wist te kiezen.
Het was daarom niet alleen om het gehalte, maar evenzeer de
vorm, waaraan de hoogleeraar
bij het geven zijner lessen, terecht
groote waarde hechtte.
Door die vrije en naar omstandigheden
gewijzigde voordrachten,
welke bij de meer scholastieken
vorm zijner meeste ambtgenooten
voordeelig
afstaken,
kregen
zijn lessen daarenboven
elk jaar
wederom
een waas van nieuwigheid
omdat, al mochten de zaken
voor een deel dezelfde blijven, de inkleeding
echter telkens
nieuw was.
Het onderwijs
in de kruidkunde
geschiedde
in den hortus
zelf, waar BOERHAAVE,
al voor dag en dauw, op klompen,
bezig was over de cultuur
4er planten een waakzaatn
oog te
houden en, om deze en gene uit een wetenschappelijk
oogpunt
belangrijke
bijzonderheden
te onderzoeken.
Het onderwijs
was
van geheel practischen
aard en werd in den kruidtuin
gedurende
den zomer des morgens
te zeven uur gegeven, terwijl de hoogleeraar, naar het verhaal van zijn beroemden leerling HALLER,
bij zijne leerlingen grooten lust voor die lessen wist 0;) te wekken
zoowel door zijne natuurlijke
geestige welsprekendheid
als door
eene gedurige af\visseling
van het streng-wetenschappelijke
met
het vermelden
van allerlei wetens\vaardigs
tot het gebied der
letteren en der geschiedenis behoorende.
Was deze onderwijzer
bijgeval ook een groot menschenkenner
?
Is menschenkennis
niet de bron van gezonden humor?
(
En zou dan deze man ~,CCW humorist
zijn geweesr, alleen om
ket feit dat hij die groote gave niet banaal uitte, maar ze in
harmonie
wist te brengen met en dienstbaar wist te maken aan
zijn verheven levensdoel ?
Maar bijwijlen
kon de ernstige hoogleeraar
ook ondeugendgeestig zijn, zelfs in zijn medische adviezen.
Het geschiedde bij een ziekte van den I’aus dat de behandelende
geneesheeren
van Zijne Heiligheid
advies vroegen
aan BOERHAAVE.
Daartoe
werd hetn een lijvig dossier
toegezonden
van uitgebreide ziekteverslagen.

I
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De geneesheeren
een hoogen lijder,
uitgebreid medisch
Het advies bleef
kort en leek op ‘t
Het bevatte niets
>Paardrijden, Q.
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verwachtten
in een ernstig geval van zulk
minstens
een geleerd, zwaarwichtig
en zeer
advies.
ook niet uit; het was alleen buitengewoon
oog wat vreemd voor een Paus,
anders dan dit eenvoudige recept:

Een oogenblik
straalt die guitigheid
van den geleerden man
nog door, toen Secretaris
Mr. ROIJEN,
ingevolge Resolutie van
H. H. Curateuren
en Burgemeesteren
van den 22en April 1738
gelast werd hem te spreken
over de capaciteit
van diegenen
welke hem zouden kunnen succedeeren.
Hij beval toen, degenen die h’ij daartoe bekwaam oordeelde aan,
met de volgende woorden:
,Dat wat aanging zijn advis, hij ~meende het gefondeert te zijn;
Bwant dat men van deze H.H. zeggen kan drie zaken: te weten,
Bstudie, kennis en methode van doceren, dat men van geen Proafessor buiten deze Academie
zeggen kon; dat te UTRECHT
smeer Professoren
in de Medicijne waeren als studenten;
dat wat
Baenging DUIJTSLAND,
dat men van die luijden zo luttel kan
Baffirmeren,
alsoo hunne celebriteit wel schijnt te vermeer”deren,
Bals sij, zo ras wat naem krijgen,
bij de een off andere Furst
BMedici worden . . . .C
Hij had dus blijkbaar
zijn medemenschen
wat men noemt Bin
den kijkera.
Geen wonder, hij stond er zoo hoog boven en ‘t viel hem dus
zoo veel gemakkelijker.
BOERHAAVE
had de hoffelijke
gewoonte,
aan intellectu eele
menschen
niet zelden eigen, om wanneer hij met anderen in gezelschap kwam,
zooveel mogelijk
het gesprek
te leiden in hun
gedachtengang.
Een bewijs van groote wellevendheid,
maar tevens een eigenschap die- ware humoristen
steeds heeft gekenmerkt,
Men laat de menschen gaan op hun gebied : . . .
luistert . . . .
geniet in stilte . . . .
en doet er zij; voordeel mee.
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En dit was nu nog zijn qolstisc/zc

uiting

van humor.

I\!aar toen hij zeide:
’
Bde armen zijn mijn geliefdste lijders,
pwant de Alzegenaar
is hun betaalmeestera
toonde hij zich met die woorden zoo niet de schitterendste,
dan
toch de meest gevoeligc humorist
dien men zich denken kan.
In 1722
moest IK)ERHAAVE
een hevigen aanval van jicht of
acute rumathiek
doorstaan.
Jichtlijders
zijn gewoonlijk
lijdelijke, gedweëe menschen.
De ontzettende,
gruwzame
pijnen hebben hun afgewend
om
luidruchtig
te zijn bij heftige aanvallen.
Als teeken van meest intense smart kan men wel eens koud
zweet op het voorhoofd
waarnemen.
Maar gedurende
den nacht wordt de pijn door de omstandigheden minstens nog verdubbeld.
Dan voelen zij bij intuïtie de noodzakelijkheid
om de gedachte
door auto-suggestie
af te leiden.
Daarvoor
is eene enorme geestelijke inspanning noodig, die niet
zelden de pijn minder doet gevoelen of tenslotte door uitputting
eenigen slaap brengt.
BOERHAAVE
zocht deze auto-suggestie
tegen de ondraaglijke
pijnen, door met ingespannen
aandacht alles te doorloopen
wat
hij in zijn leven gelezen had.
SCHULTENS
zegt hiervan :
>De heer BOEKIHAAVI-:
vertelde mij als ik hem gemeenzaam
anaar eenige omstandigheden
van deze schrikkelijke
ziekte vraagde,
,dat hij de onmenschelijkc
pijnen, nagt en dag zonder eenige
Bverpoosing
aanhoudende,
niet gelukkiger
had weten te lenigen
Bdan door, met ingespannen
gedachten te doorloopen
en te herazamelen in zijn geheugen al wat hij ooit gelezen hadt.
>En dat hij door deze gruwzame
jicht op de folterbank
geleidt,
Bzichzelven van binnen een oeffenschool
opende om deze martealingen als door den zang der muzen in slaap te sussen.a
Jicht heeft als meer zeer pijnlijke kwalen het groote voordeel
dat zij enkele menschcn
diep hun kleinheid
doet gevoelen, en
hun door die deemoedigheid
een ruimeren blik verschaft op de
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omgeving;
aangelegd

waardoor
karakter

zij eigenschappen
kweekt
kunnen completeeren.
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die een humoristisch

Omtrent
dergelijke eigenschappen,
die ROERHAAVE
mate bezat wordt ons in meer dan één karakterschets
volgende medegedeeld.

in groote
o.a. het

Wanneer men met volle recht kan zeggen:
Mijn grootheid
heb ik aan mijzelf te danken, is het wel een
zeldzaamheid,
wanneer
men dat bewustzijn
voor zichzelf in genoegzaamheid
nog eens niet herkauwt.
BOERHAAVE
stond daarboven.
Zijn vele verworven
kundigheden, al de overwonnen
moeilijkheden,
tenslotte het succes op
zijn werk,
konden hem, hoe vergeeflijk
het zou geweest zijn,
nooit tot aanmatiging
of inbeelding verleiden.
Hij sprak zelden over zichzelf of zijn werk.
Het is zeer moeilijk over zichzelf te praten zonder dat men
belachelijk
wordt.
Men loopt de kans op zeer onhandige wijze aan het publiek
te laten blijken welk een goede meening men van zijn eigen persoon heeft, waardoor
alleen reeds de werkelijk
groote eigenschappen worden verduisterd.
Een ander, schijnbaar bescheidener, tracht
met alle geweld
zichzelf te vernederen,
hoe verdienstelijk
hij
ook is.
En door zijn onverholen
vreugde,
wanneer hij in dat opzicht
wordt tegengesproken,
toont hij weder zijn hoogmoed.
Een derde, te veel overtuigd
van zijn gebreken en ten opzichte
van zichzelve strenger oordeelende dan de wereld, geeft daardoor
aanleiding dat 5hem werkelijk
wordt onthouden
de gunstige meening waarop hij aanspraak
heeft.
Het beste middel om al deze onaangenaamheden
te vermijden
is dat men zoo min mogelijk over zichzelf praat.
Maar om &~t te kunnen doen moet men zeer bescheiden zijn;
en daarenboven
moet men zijn eigen karakter
grondig hebben
bestudeerd,
dus een zoo groote mate van zelfkennis
hebben verkregen,
dat men volkomen
objectief met juistheid over zichzelf
kan oordeelen, zonder hiervan ooit aan de buitenwereld
te laten
blij ken.
Zó6 was BOERHAAVE.
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Hij sprak zelden over zichzelf en wanneer hij het niet vermijden
e
kon, wat was het dan eenvoudig.
Wanneer
hij ons ulj;z gedachten mededeelde, scheen het alsof
het o?zxe denkbeelden
waren, en hij kon over zijn arbeid spreken
op een wijze dat die ons zeer eenvoudig toescheen.
Als een bewijs daarvan citeer ik een gedeelte uit een brief.
Tot recht verstand van dezen grappigen brief, dien BOERHAAVE
aan een zijner medewerkers
schreef dient vermeld, dat hij buitengewoon
te lijden had van knoeierijen
en oneerlijke
uitgaven van
zijn werken en dictaten.
In dien brief gedateerd 3 Maart 1735 schrijft hij o.a.:
BOok doe ik dankbetuiginge
voor de briev en bijzondere overzettinge van mijn werk.
Gij diend te vragen aan de boekdrukkers
die het hebben gedrukt in het latijn, hoe het henlieden aanstaat,
want als ik iet heb uijtgegeven,
daar naa bemooij ik mij daar
verder niet mede; en heb geen tijd om het na te zien of het
wel is vertaald of niet. Het is mij leed dat Uw.Ed. daarmede
moeij te hebbet ; maar dit is het onafscheijlijk
gevolg van goedaartigheid. a
Hij hield den goeden vriend dus nog op zeer ironische
voor den gek met zijn goedhartigheid.

wijze

Zelfkennis
deed hem inzien toen hij op gevorderden
leeftijd
was gekomen
dat hij een deel van zijn werk, het onderwijs
in
Chemie en Botanie moest nederleggen.
Hij deed dit op de hem eigene bescheiden wijze, maar weder
niet zonder een zweem van ironie toen hij in de rede [28 April
17291 waarbij
hij die ambten nederlegde
als ‘t ware voor dien
daad zijn excuses maakte aan zijn leerlingen
en verontschuldigingen pleitte met het oog op leeftijd en gezondheid.
Deze redevoering muntte bovendien uit door geestigheid.
BOERHAVE
had de professorale
deftigheid daarvan zoodanig
met humoristische
zetten getemperd,
dat zijn hoorders meer om
de laatste dan de eerste eigenschap, den grooten geest van den
spreker bewonderen.
SCHULTENS
zegt er van:
»Deze ontslaking
van zijn dienst, gepaard met alle verschuldigde
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teekenen van Eer en Achting, verzelde Hij met eene Redevoering
den 28en April deszelven jaars (1729) uitgesproken.
In deze, zelf een gerichte
van zijn leven en bedrijf gevende,
heeft Hij de deftigheid zo met aardigheid getemperd,
dat Hij den
Lezer met een altoos vers vermaake,
of liever met de verwondering van een onvergetelijken
geest, streele.
Dit puikstaal
van honigzoete vonden, gemengd met Socratische
aardigheid,
verdient,
als het beeld van PHIQIAS
in den tempel
van MINERVA
vereeuwigd
te worden.6:
In die redevoering
anno 1729, -bij ‘t nederleggen
van mijn
in Botanie en Chemie,
legde BOERHAAVE
den
professoraten
. . * . . .
nadruk op het verschil van
oud:
en
. . . . . . . . . .
jong
. . . . . . . . . .
de jeugd durft alles; de ouderdom wikt misschien te lang.
Hij vergelijkt
den durf van vroeger, toen hij twee ,professoraten
naast het zijne op zich nam, met de stemming van het oogenblik,
nu hij zich genoodzaakt
ziet ze weer, neer te leggen.
>\Yat dan ook inderdaad de ware oorzaak moge zijn van het
>zoo allerduidelijkst
verschil tusschen jeugd en ouderdom,
als een
>onmetelijken
lijkzang hoor ik op dezen dag de scheiding tusschen
Pdie beiden in mijn binnenste, juist nu ik het genoegen heb voor
>U het verlodene bij het tegenwoordige
te vergelijken.«
stoutmoedigen
man (ik ontwijk
de
mij als eersten,
niet) veroordeelen : zoo Ge U slechts gelieft te herBinneren met welk een stoutheid
ik in den beginne naar vele ’
Bzaken tegelijk streefde, en hoe, vervolgens de welwillende
meening
Bomtrent mij als een bovenmiddelmatig
man, de groote verwach>ting mijner leerlingen van mijne bescheidene gaven (zoo ik die
Bheb) en mijn eigen persoonlijke
warmte der jeugd mij opwekten
2tot den arbeid en tot den gepasten eerzucht.4
BAbah< roept hij uit,
Bwat ziet het er nu anders uit, nu Gij mij in den katheder
ziet
Bklimmen
om met een eenigszins dragelij ke redevoering
openlijk
aafscheid te nemen van twee waardigheden
tege1ijk.a
Een enkele aanhaling :
BEt publica sic stipendia, et
>privatae
opulentiae,
meritis
>industriae
cedunt:
dum sa>ien tem pauperem
vir dives
Bquaerere cogitur. (I

Groote traktementen
en eigen
kapitaal doen onder voor de verdiensten van eigen vlijt; immers
de rijke man moet den armen
medicus te hulp roepen.
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In diezelfde redevoering
spreekt hij den lijfarts van den Hertog
van LOTHARINGEN,
den geleerden BASSAND,
zijn vriend
aldus toe:
>Dubbel echter gevoel ik mij, in welk opzicht ook ik mij Uwer
>herinner, aan U gehecht, voortreffelijke
man, beste vriend JOHAN
>BAPTIST
BASSAND.
>En in de eerste, en in de tweede en in de derde plaats zal
>ik U beschouwen
als iemand wiens roem ik heb te verkondigen.
,Aan niemand anders heeft de tuin meer te danken dan aan U,
>Gij, aan wien het welzijn van den doorluchtigen
hertog van
>LOTHARINGEN
zoo gelukkig
is toevertrouwd,
Gij die in het
>keizerlijke
paleis bij zoovele vorstelijke
personen door Uwe meBdische wijsheid
in hoog aanzien zijt, Gij die reeds met zooveel
Beer bekleed zij t, Gij stelt tegelijk op het oogenblik zelf dat het
Bverzoek U bereikt Uwe eigene aangelegenheden
achter bij mijne
pwenschen.
BAnderen
die de plantkunde
beoefenen zinnen, zoo zij hunne
Bvrienden
eenigen dienst bewijzen op eenige vergelding
of beBlooning.
BBij U niets daarvan.
Gij schrandere,
omhelst
vrijwillig
de
splantkunde
met zoo groote beminnelijkheid
alleen om, gelijk Gij
aaan CLUSIUS
hebt verklapt,
voor mij in Pannonie jonge plan) tenstekken
te verzamelen.
>Gij hebt mij gelukkig
gemaakt met zeldzame geschenken
uit
’ >BOHEMEN,
HONGARIJE,
CORINTHIE,
STIERMARKEN,
IL>LYRIE,
de Donaueilanden,
enz.
BDoor zoovele weldaden
overstelpt
beken ik openlijk dat een
Bmensch aan een vriend nooit zooveel verschuldigd
kan zijn als
Bik in de kennis der planten en kruipende
dieren, aan U mijn
>waarde BASSAND.
Uwe warme vriendschap
duldde zelfs het
Bontzien van eigen gezondheid niet, maar lijdend aan Uwe voeten
abeklomt Gij met de kwellendste
krachtsinspanning
den kam van
*den hoogsten
berg om voor mij planten te zoeken die elders
>niet voorkomen ; ik heb het diep gevoeld dat Gij, uitgeput van
avermoeienis,
last gaf dat op den top van den berg deze herainneringsspreuk
zou worden ingegrift :
>Ten gevalle van BOERHAAVE
is de jichtlijder
BASSAND
Btot hier geklommen
om planten te zoeken.c
,Ik, inderdaad
als daartoe verplicht grif boven mijnen Acade-

7”
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amischen tuin Uwen Naam, opdat gelijk
Bschap altijd onverwelkbaar
groeie. u
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de planten

onze vriend-

Zelfs bij zijn naderenden dood trad de humoristische
kant van
‘s mans karakter
naar voren, toen hij zich verontschuldigde,
dat
hij de oorzaak van zijn eigen kwaal niet kon ontdekken.
>Men heeft mij werkelijk,
zeide hij, bij mijn leven te veel eer
bewezen ; want ziet, nu ‘word
ik overvallen
door een kwaal die
mijn dood zal zijn en waarvan ik zelfs de oorzaak niet kan vermoeden. c
In een brief, gedateerd LEIJDEN
1g July 1738 aan Baron J. B. ’
BASSAND,
Keizerlijk
en Groothertogelijk
veldheer, weidt hij over
die ziekte uit; over de benauwdheden,
welke zijn krachten
te
boven gaan en de verschrikkelijke
aanborstigheid
waardoor hij in
den slaap belemmerd wordt.
BZoodat de menschelijke
natuur nauwelijks
iets droevigers
kan
Bdoorstaan. a
Te midden van deze sombere’ klachten,
die zich als zwarte
wolken
schijnen samen te pakken,
schiet dan eensklaps geheel
onverwacht
door,
de zonnestraal
van zijn blijgeestigen
humor, zooals die bij hem
gepaard ging met innige Godsvrucht:
dit leven echter behaagt mij nog, ja ik
aanbid en bemin het, omdat het aldus Gode, wiens onbepaald
regt ik op mij erken, g0eddunkt.a
).

i

.

l

.

.

.

.

.

.

.

.
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Er is iets zeer aandoenlijks
in den brief, maar niets wat ontmoedigend stemt.
Integendeel.
Uit dat nog zoo vaste, duidelijke schrift straalt een blijde levenslust, gepaard aan een zó6 onwrikbaar
en daardoor opwekkend
geloof, dat wij een glimlach gaan zien op dat ernstig gelaat, dat
ons aldus verhelderd
zegt:
dat er een lichtzijde
wij ons leven noemen;
voor het groote licht.

is in de uiterste
indien wij maar

oogenblikken
van wat
niet blind willen
zijn
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Dit is waarschijnlijk
een der laatste eigenhandig
geschreven
brieven van BOERHAAVE
geweest want den 23en September van
dat jaar overleed hij.
Dat zijn geest niet verminderde
bewijst een brief van I I September, ook aan zijn vriend BASSAND
gericht, maar dien hijzelf
niet meer kon schrijven en dus aan zijn dochter dicteerde:
Mon mal s’empire,
Mes forces se diminuent.
Les oppressions
de coeur, causées par le polypus sont continuelles
et de la dernière
cruauté.
Dieu le veut ainsi.
Sa volonte
très parfaite
et souveraine
soit glorifiée dans la
soumission
de la créature
qui n’ aime ni n’adore que l’infinité
de 1’ Eternel.
Voici tant ce que j’ai pu dicter.
Dieu vous conserve dans sa divine protection.
Op het toppunt
van zijn roem en glorie, bescheiden terugtredend, zeide BOERHAAVE,
Socrates na, als eindbeschouwing
van
z+ werk:
nNìets,

niets

weden

de allervolmaakste

we

kunst

am2e

memchz'es;

is nauwelijks

de kamenier

der Nature.<

Dit gezegd door een man van ‘die enorme hoogte,
in dien zeer fijnbeschaafden
vorm met andere woorden:
En meet nu Uw

eigen waarde

naar J1 Y af:

Hooger humor is moeilijk denkbaar
Zij geldt voor d’ Eeuwigheid.
Febr.-Mei

1go8.

beteekent

:

R.

L.

DE

HAES.

NASCHRIFT.
Een enkel woord over het ontstaan dezer bijdrage en over den
auteur zelven, moge hier eene plaats vinden.
In 1907 vatte ik het voornemen
op, ter gelegenheid
eener
herdenking
van Herman
Boerhaave’s
240‘” geboorteen 170en
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sterfdag
in 1908, een Gedenkboek
te doen verschijnen
waarin
onze onsterfelijke
Geleerde, als medicus,
als scheikundige,
als
mensch,
als familie-vader
en als humorist
zou worden
herdacht,
met reproducties
van en beschrijvingen
der merkwaardigste
portretten, miniaturen,
prenten en gedenkpenningen
aan hem gewijd,
alsmede
van zijn geboortehuis
te Voorhout,
zijn buitengoed
Oud-Poelgeest
en zijn woning
te Leiden, terwijl eene compleete,
in de vrouwelijke
lijn uitgewerkte
geslachtslijst,
bewerkt door den
ondergeteekende
aan dit werk zou worden toegevoegd.
Van de meest competente
zijde werd mij met de grootste
welwillendheid
reeds dadelijk
voor de verschillende
onderdeelen
steun toegezegd.
Zoo zou Prof. dr. Van Leersum te Leiden, Boerhaave in zijn
kwaliteit
van geneesheer en professor,
Prof. dr. Cohen te Utrecht
hem als scheikundige
behandelen ; Prof. Sluyterman
te Delft zou
eene beschrijving
geven van het geboortehuis
te Voorhout;
Dr. Daniëls te Amsterdam
nam de bibliografie
op zich ; wijlen
E. W. Moes, directeur
van het Kon. Prentenkabinet
zou eene
studie leveren over de portretten
en gedenkpenningen
; de adjunctarchivaris
van Leiden, W. J. J. C. Byleveld zegde eene beschrijving
van Oud-Poelgeest
en het huis te Leiden toe, terwijl
de oudarchivaris en oud-directeur
van het Gemeente-museum
der Hofstad,
A. J. Servaas van Rooyen eene verhandeling
over den Bmenscha
Boerhaave zou ten beste geven.
Door gebrek aan belangstelling
van de zijde van het publiek
het bedrag door inteekening
toegezegd bleef verre beneden
de raming der onkosten
- moest evenwel van de uitgave van
het Gedenkboek
worden afgezien.
* *
Bij de verdeeling
van den arbeid, had ik voor een onderdeel,
BBoerhaave als humorista,
direct aan mijn vriend De Haes gedacht,
en het bleek weldra,
dat ik in deze niet had misgetast.
Op
mijne uitnoodiging
tot medewerking
schreef hij mij direct:
Bik vind
Bje aanbod even interessant
als verleidelijk.
Met beide handen
,grijp ik het aan, Alleen. . . . , waar is verdere
stof voor de
ahumoristische
zijde van Boerhaave’s
bestaan.
Steun mij in dit
aopzicht een beetje met je archivarische
kennis en geef mij een
;Bvingerwijzing.
Een inleiding heb ik reeds, maar ik moet stof
Ben goeie stof hebben voor de rest . . . . , .a
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Naast aanwijzing
van litteratuur
verwees ik hem naar enkele
geleerden bij wie hij met goed succes om raad kon aankloppen,
terwijl
eene introductie
bij A. baron Schimmelpenninck
van der
Oye van Nyenbeek
te ‘s Gravenhage
hem in de gelegenheid
stelde kennis te nemen van belangrijke
archivalia, o.a. eene verzameling particuliere
brieven van den Professor.
Mocht
bij enkele door” ‘Ahem geraadpleegde
geleerden twijfel
‘rijzen over de mogelijkheid
om in de voorgestelde
richting een
waardig
beeld van Boerhaave
te vormen,
juist die twijfel deed
hem ‘met ware bezieling aan zijn taak arbeiden.
BEr is niets,
(zoo schreef hij mij) dat mij zoo zeer aanzet tot goed werk, dan
twijfel en tegenspraak g en zoo ontstond het artikel, dat bij mij
en portefeuille
bleef, doch afgescheiden
van het doel waarvoor
het geschreven
werd, zijn waarde behield.
Ik meende niet beter te kunnen
doen, dan deze bijdrage als
een stille hulde aan de nagedachtenis
van den te vroeg ontslapen
talentvollen
schrijver te publiceeren
op een tijdstip, dat men zich
in
in wetenschappelijke
wetenschappelijke kringen
kringen opmaakt
opmaakt om
om den
den 250Qen
250stengeboortedag
van den grooten Geleerde te herdenken.
L *
Robert Louis de Haes aanschouwde het levenslicht
den
Februari 1864 te Den Helder, als zoon van den toenmaligen
luit. t/z 1”. kl., als vice-admiraal gepensioneerden Robert Louis
de H., en M. C. Bakker.
Zijn eenigszins têer gestel zal vermoedelijk eene geliefkoosde beroepskeuze in den weg hebben
gestaan, en zoo trad hij, na slechts m. u. 1. onderwijs te hebben
genoten op achttienjarigen leeftijd in dienst van het Rijk, als
surnumerair bij het Departement van Marine, alwaar hij in de
verschillende opvolgende rangen tot dien van Commies opklom l),
toen de dood hem na een langdurig en pijnlijk ziekbed, op den
28stenMaart Igr 5 wegmaaide.
Het gewoonlijk eentonige en geestdoodende bureau-leven schijnt
op zijn aangeboren gaven geen invloed te hebben gehad. Was
hij in den omgang een gezellige prater, zijn geschriften getuigen
van een meer dan gewone opmerkingsgave en van een gevoelvol
temperament.
Mogelijk is een bijna dagelijksche omgang met zijn schoonvader,
Asten

l) Surnumerair
commies
I Jan.

1882,
nde
klerk
1 Oct.
1896, commies
16 Aug. 1908.

I

Jan.

1884,

Iste

klerk

I April

1891,

adj.-

.
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den bekenden Hagenaar Johan Gram, van eenigen invloed geweest
op de ontwikkeling
van zijn schrijverstalent,
doch hierover willen
wij niet oordeelen.
Onder de vele in verschillende
tijdschriften
en dagbladen van
De Haes verschenen
novellen en schetsen noemen wij : ~l&~ter)~
HandeZsbZad
(1 889)
Types ; Novedlen-Bibliothek (1890) Amy-‘s
huwelijk ; Leeskabirzet
(1891) Den Haag in den kijker ; Aé&~Zand
(1892 e.v.) Biografiëen van Gabriël, Koelman, Israëls, het echtpaar
Handelsblad
(1892)
Bisschop, Bosboom, Termeulen ; Batavia’s
Maamischrz~t
( 1893, ‘94, 1902)
Haagsche Beschuitjes ; EZsevier’s
Theophile de Back, Henkes, H. 0. van Thol en Mevr. van TholRuysch ; Weekblad
VOOY Komst
en Letterm
(18g8)
Kunst in Den
Haag ; De Nieuwe Courant
(1 go 1) Hagenaartjes ; & BamieZz’cr
(1913) Van een juffrouw. Als werkend lid der Vereeniging die Haghe
gaf hij o.a. in Haagsclz
~aarboek~ie
(rgog) Haagsche tyvpen in de
Igde eeuw; (1906, rgo7) Van Haagsche Koffiehuizen; (1910) Een
aanzienlijk katholiek Hagenaar in de I 8de eeuw.
Niet al zijn pennevruchten zijn met zijn eigen naam gemerkt.
Wij mogen nu wel verklappen, dat artikelen in tijdschriften of
couranten geteekend yaan van Buren,
of Va, Bzm~n de Wendu,
of Stratema
van zijne hand waren.
In de laatste jaren teekende hij zijne bijdragen gewoonlijk
alleen met zijn eersten voorletter ter voorkoming van verwarring
met zijn naamgenoot den boekhandelaar-uitgever.
Robert Louis de Haes zal bij zijn vrienden en kennissen voorzeker in aangename herinnering blijven voortleven.
Den Haag,

Nederlandscbe

M. G. W.

18-8-‘18.

Z6emcioyIt
Medegedeeld door J. D.

inlr9&D.
WAGNER.

In het Archief der Baronnen van der Capellen mocht ik eene
lijst van ‘s lands schepen aantreffen, die niet gevonden wordt in
Jhr. de Jonge’s Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
Er worden 8 verschillende rubrieken gegeven.
I.
Scheepsnamen.
2. Bevelhebbers.
1918

w

290

GESCIIIEDENIS.

3. Caliber.
4, Equipage.
5, Jaar gebouwd.
6. Lengte.
7. Wijdte.
8. Destinatie.
‘s Lands scheepen van Oorlog voor ‘t Collegie ter Admiraaliteit
van Amsterdam.
Princes Royaal. 2.. , . , . . 3. 74. 4.. . . . 5. 1759 6. 183. 7. 49.
Admiraal
Generaal 2. Cap t. Kinsbergen
3. 74. 4. 580. 5. 1763.
6. 184. 7. 49.
De Eendragt.
2. . . . , . 3. 64. 4. . . . . 5. 17 58. 6. 160. 7. 44.
+Nassauw. 2. Cap t. Rietvelt. 3. 64, 4. 420. 5, 1759. 6. 164. 7.45.
8. Westindiën.
Holland. 2. . . . . . 3. 64. 4. . . . . 5. 1761. 6. 164. 7. 46.
Amsterdam.
2. Schout
bij nacht Grave van Byland.
3. 64.
4. 450. 5. 1764. 6. 164. 7. 46. 8. Lissabon.
De Admiraal
de Ruyter. 2. Schout bij nacht Zoutman.
3. 64.
4. 450. 5. 1779.
Rijnland. 2. . . . , . 3. 54. 4. . , , . 5. 1752. 6. 152. 7. 43.
Glinthorst.
2. Gapt. van Vlierden. 3. 54. 4. 300. 5. 1754. 6. 1.52.
7* 43.
Schieland. 2. . . . . 3. 54, 4. , . . . 5, 1755, 6. 153. 7. 43.
Nassauw Weilburg.
2. Cap t, Cras. 3. 54. 4. 300. 5. 1760. 6. 154.
7. 43. 8. Westindiën.
Prinses
Royaal Fredrica
Sophia Wilhelmina.
2. Gap’. Raders.
3. 54. 4. . . . . 5. 1768. 6. 154. 7. 43.
Princes Louisa. 2. Schout bij nacht Binkes. 3. 54. 4. 350. 5. 1769.
<j6. 154. 7, 43. 8. Middelandsche
zee.
Erfprins.
2. Cap t. Dedel. 3. 54. 4, 300, 5. 1770. 6. 154. 7. 43.
Admiraal
Piet Hein. 2. Gapt. van Braam. 3. 54. 4. 300. 5. 1774.
6. 154. 7. 43.
Battavier.
2. Gapt. Bentinck.
3. 54. 4. 300.
5. 1778.
6. 154.
79 43*
Het Loo. 2. Gapt. van Woensel. 3. 44. 4. 250. 5. 1749. 6. 140.
7* 3g7/11. 8. Wagtschip.
Phenix. 2. Gap+. van Son. 3. 44, 5, 250. 6. 1751. 6. 141. 7. 3g7/,,s
8. Wagtschip.
Blnis. 2. . . . . 3, 44. 4.. . , , 5. 1754. G. 141. 7. 3g7/11.

,

.
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Landskroon. 2. Gap+. Morinjold (Mauregnault?). 3. 44. 4, 250.
1753.
6. 141, 7. 3g7/11. 8. Wagtschip.
Zuyleveld. 2. Gapt. van Loo. 3, 44. 4. 260. 5. 1757.
6. 141.
7. 40. 8. Wagtschip.
Zwiete. 2. Gapt. Nauwman. 3, 44, 4. 260. 5. 1759. 6. 145. 7.40.
Argo. 2. Gap+. Staaring. 3, 40. 4. 2.70. 5. 1772. 6. 148. 7. 40.
Het Hof Zouwburg. 2.. . . . . 3, 36, 4.. , . . 5. 1761. 6. 139. 7.39.
Zgphier. 2 Gapt. Wierts. 3. 36. 4. 230. 5. 1767. 5. 139. 7. 39,
Beverwyk. 2. Gapt. Boot, 3, 36. 4, 230. 5, 1768.
6. 139. 7. 39.
8. Kust van Ginea.
Mars. 2. Gap+. Grave van Byland. 3, 36. 4. 230. 5. 1770.
6. 139.
7. 39. 8. Westindiën.
Amphitrite.
2.
Gap+.Braak. 3. 36. 4. 230. 5. 1770. 6. r3g. 7. 39.
Jason. 2. Gap+. Dekker. 3, 36. 4. 230. 5. 177 1. 6. 139. 7. 39.
Bellona. 2. Gap’. Seis. 3, 36. 4, 230. 5. 1773.
6. 139. 7. 39,
Triton. 2.. . . . 3. 24. 4. . . . . 5. 1753.
6. 122. 7. 34.
Zeepaart. 2. . . , , . 3, 24. 4, . . . c 5. 1755. 6. 122. 7. 34.
Weststellingwerf. 2. . . . . . 3. 24. 4” . . . . 5. 175 5. 6. I 22. 7. 34.
Borias. 2. . . . . . 3, 24. 4.60. 5, 1768. 6. 122. 7. 34. 8. Sieke schip.
Thotis. 2. Cap’. Spengeler.. 3. 24. 4. 150. 5. 1769. 6. 124. 7. 348. Westindiën.
Venus. 2. Gap’. Grave van Regteren. 3, 24. 4. 150. 5. 1770.
6. 124. 7* 340
Waakzaamheid, 2. Gapt. van Overmeer. 3. 24. 4. 150. 5. 1770.
6. 124. 7s 34.
Valk. 2. Gapt. Silvester. 3. 24. 4. 150.
5. 1771. 6. 124. 7. 34.
8. Westindiën,
Alarm. 2. Gapt. Mulder. 3. 24. 4. 150. 5. 1774, 6. 124. 7. 34*
Zwaluw. 2.. , . , . 3. 10. 4. 60. 5. 1772.
6. 78. 7. 26.
1,
Zeebaars. 2. , . . van Meurs. 3, 16. 4. 70.
5,

‘s Lands scheepen van Oorlog voor ‘t Collegie ter Admiraaliteyt
1
van de Maaze.
Maaze. 2. Gapt Rochebrune. 3, 74, 4. 150. 5. 1730. 6. 162.
7. 45. 8. Wagtschip:
Prins Willem. 2. Gapt de Bruyn. 3. 74.4. 550. 5. 1748.6. 168. 7.45.
Mars. 2. Schout bij nacht Crull. 3, 64. 4. 450. 5. 1762, 6. 160.
7, 44. 8. Westindiën.
Prins Frederik. 2. Schout bij nacht Pichot. 3.64. 4.. . . 5. 1779.
6. 164. 7, 45.
.
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Delft. 2. . . . . . 3. 54. 4. , . . . 5. 1731,
6.
146.
7. 41.
Dort. 2. . . , . . 3. 54. 4. . . . . 5. 1733. 6. 146. 7. 41.
Schidam. 2. Gapt. Rauivs. 3. 54. 4. 300. 5. 1745.
6.
146.
7. 41.
Princes Carolina (genomen 1781). 2. Gap’. Sating. 3. 54. 4. 300.
5. 1748.
6. 148. 7. 4 1. 8. Lissabon.
Rotterdam (genomen 178 1). 2. Capt. Volbergen. 3. 54. 4. 300.
5, 1760. 6. 150. 7. 41. S. Westindiën.
Admiraal Tromp. 2. Gapt. van Gcnnip. 3. 54. 4 300.
Castor. 2. Gapt. Melvill. 3. 36. 4. 230.
5.
17 57. 6. 136. 7. 37.
8. Middelandsche zee.
Thetis. 2. Gap+.Vos van Avezaat. 3, 36. 4.. , . . 5. 1768. 6. I 36. 7. 37.
Jason. 2. Gap’. Sonnemans. 3. 36. 4. 230. 5. I772.
6. 145.
7. 3711e.
Den Briel. 2. Gap+. van Oorthuysen. 3. 36. 4. 230.
5. 1776.
6. 145. 7. 371/n. 8. Middellandsehe zee.
Oranjezaal. 2. Luyt. Story. 3. 24. 4, . . . . 5. 1754. 6. 120. 7. 33’/%.
Bellona. 2. Luyt. Kooy. 3. 24. 4. . . . . 5. 1764. 6. 124.
7. 34.
Arend. 2. Gapt. Delvos. 3. 24. 4. 150. 5. 1770. 6. 124. 7. 34.
8. Westindiën.
Zephier. 2. . . , . 3. 14. 4. 80. 5, 1760. 6.96. 7. 26.
‘s Lands Scheepen van Oorlog voor ‘t Collegie ter Admiraaliteit
van Zeeland.
Zirkzee. 2. . . . . 3. 64. 4. . , . . 5. 1732. 6. 160. 7. 44.
Zu!-d-Beverland. 2. Gapt Kinkel. 3. 64. 4. 420. 5. 1750.
6. 162.
7. 46.
Brunswyk, z Gapt Spruyt. 3. 36. 4. 230. 5. 1764.
6. 136. 7. $9.
8. Lissabon.
Walcheren. 2. . . . . 3. 24. 4. . . , . 5. 1770. 6. 126. 7. 33.
St. Maartensdijk. 2. Gapt. Staverinus. 3. 24. 4. 150. 5. 1744.
6. 126, 7. 33. 8. Westindiën.
‘s Lands scheepen van Oorlog voor ‘t Collegie ter Admiraaliteyt
van Friesland.
Princes Maria Louisa. 2. Gap+. Berghuys,. 3. 54. 4. 300. 5. 1765.
6. 154. 7. 43. 8. Westindiën.
Princes Fredrka Sophia Wilhelmina, 2. Gap+. Itsinga. 3. 54.
4. 300. 5. 1779. 6. 154. 7. 43.
D’ Eensgezinthyd. 2. Gapt. Bauritius. 3. 36. 4. 250. 5, 1779.
6. 139. 7. 39.
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D’ Eendragt.
2. Cap t. de Rook.
7. 33. 8. Llssabon.

3. 24. 4.

ISO.

5.

1769. 6,

122.

‘s Lands scheepen van Oorlog voor ‘t Collegie ter Admiraalireyt
van ‘t Noorder Quartier.
Dieren. 2. Cap t, Coerman. 3. 36. 4. 230. 5. 1767. 6. 134. 7. 38.
8. Lissabon.
Medenblik.
2. Gap+. Ryneveld.
3. 36. 4, 230. 5. 1779.
6. 139.
7. 39.
Enkhuyse.
2. Gap+. Frykenius.
3. 24, 4. 150.
Hoorn. 2. Gap+. Hekkers.
3. 24. 4. I 50.

5.
5.

1779.
1779.

6. 126. 7. 34.
6. 126. 7. 34.

De vloot telde dus in 1780 in het geheel 72 schepen.
Een daarvan gebouwd in 1730
en slechts zeven in 1779.
Ook in 1770 zijn zeven schepen gebouwd.
Van :de vier grootste
waren er één van elk der jaren
schepen, die van 74 stukken,
173% 174% 1759 en 1763.
..
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AANTE33XKENINGEN.
Adelsboek,
waaruit
Voor alle adellijke stamdeelen : Nederland’s
zéér veel is overgenomen.
I4. d’Ablaing : Wapenboek
Duitsche Orde p. 77 - d”Ablaing:
Ridderschap
van Nijmegen p. 363 - Adelsarchief
1901
p. 132 - Nederl. Heraut II p. 57 no. 324.
de France X 442 8. de St. Allais : Nobiliaire Universel
5-L
de la Chenaye des Bois et Badier: Dictionnaire
de la
Noblesse
- Eugene et Emile Haag: la France Protestante 2e éd. V. 1083-4
- Van Doorninck:
Gecommitteerden ten landdage van Overijssel
p. 157 - Halmael
en de Haan Hettema Stamboek van den Frieschen Adel 1
178, 1791, 11 114-6.
9-12.
Wapenheraut
16-17”
jaarg. p. 439-440
- Navorscher
2se
jaarg. p, 226 - Maandblad Ned. Leeuw 1889 p. 86 Van Doorninck
p. 171, 202.
16.
Geneal.
en
Herald.
Bladen 1X p. 10-1
I.
I317-32.
Voor zoover niet uit de litteratuur,
vriendelijke
mede-
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23-32.
33-36.

37-40*

4*-44*

45-48.
49-56.

57-64*

59*
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deelingen van den Heer Wijnbeek
te Zwolle, die bovendien deze data alle opzocht ; waarvoor mijn oprechten dank.
Vorsterman
van 0. Stam- en Wapenboek
v. aanzienlijke
Ned. Fam. 11 271 - Van Dcorninck
p. 601, 635 - Alg.
Nederl. Familieblad
X p. 79.
Vorsterman
a. w. 111 p. 36 - Van Doorninck
p. 492.
Vorsterman
a. w. 111 p. 339, ,II p. 134 - Van Doornin&
48” jaarg. p. 93.
p. 613/4, 661 - Navorscher
d’ Ablaing:
Duitsche
Orde p. 144 - Moes en Sluyterman: Nederl. kasteelen
111 p. 17 - H. G. A. Obreen:
Geslacht van Wassenaer p. 146 - d’Ablaing : Bannerheeren
en Ridderschap
van Zutphen p. I 17 - Ned. Leeuw 1883
p. 60 - Van der Dussn en Smissaert ; Genealogische
Kwartierstaten
van Ned. Geslachten 2e serie, kwartierstaat
Wassenaer
Baron Sloet : Hoogadellijk
Stift te Bedbur
p. CLXXIV.
Verslagen Vereeeniging
Overijsselsch
Regt 27e stuk p, 22
en bijlage 4 (Herxen)
Naamlijsten
mr. Baron van
Knobelsdorff
p. 2g - van Doorninck
p. IOO, 148, 17 I,
225
en voor Haersolte
ook: Stamboek
Frieschen
Adel.
d’ Ablaing : Ridderschap
van Veluwe p. 397 - d’ Ablaing :
Zutphen p. 125 - W. Wijnaendts
van Resanpt:
Geslacht
van Middachten
p. I 55 - H. Bouman : Geschiedenis der
Geldersche
Hoogeschool
11 2 18 A. J. van der Aa :
Biographisch
Woordenboek
i. v. Schimmelpenninck
van
der Oye.
d’Ablaing : Veluwe
p. 383 - (Backer
aldaar verkeerd
i. p. v. Becker) - Werner : Geldersche Kasteelen 1 179-180.
Jhr. A. van der Wijck:
Genealogie Storm van ‘s Gravesande in Heraldieke
Bibliotheek,
oude reeks 11p. 12 I v. H. J. Coenen : Het Geslacht van Professor
‘s Gravesande
in Famililieblad
11 p. 261 Geslacht
van Eyck de
Bruxelles in Familieblad
V p. 276.
Van der Dussen en Smissaert:
kwartierstaten
20 serie
mr. J. A, Queysen
Vorsterman
a. w. 111 35-36 Mr. H. Kronenberg:
Het getlacht Marienburgh
in Verslagen Overijsselsch
Regt 250 stuk p. 105 v.
Vorsterman
a. w. 11 p. 133.
Comte de Moucheron : notes sur ma Famille p. 70, alwaar
portret van Marie de Moucheron
- J. H. de Stoppelaer:
Ralthasar de Moucheron
- M. Baalen : Beschrijving
van
Dordrecht.
H, Jongsma : Kasteelen
in Nederland
11 Poelgeest, en
Buiten van 23 October 1915
geven photographie
van een
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op Poelgeest hangend wapenbord,
waarop de kwartieren
door elkander
verplaatst
zijn. Het is dus mogelijk,
dat
go en 92, (gesteld, dat de namen juist zijn), onderling
De Heer M. G. Wildeman
verwisseld
moeten worden.
had de vriendelijkheid
mij eenige copieën van acten te
doen toekomen,
waart blijkt, dat de vader van Frederik
de Thoms zeer waarschijnlijk
allerminst
graaf was, en
mij mede te deelen, dat omtrent
de Thoms veel meer
te vinden is in de : Hochfurstlich
Hessen-Darmstadtischer
Staats- und Adress-Kalender
auf das Jahr 1785, van welk
hoogst zeldzaam werkje
een exemplaar
berust in het
Groszherzogliches
Haus- und Staats-Archiv
te Darmstadt.
93-96.
Baron Schimmelpenninck
van der Oye: Boerhaave
en
zijne afstammelingen in Nederland - Dezelfde: Geldersche
Volkalmanak
1904. Johanna Maria Boerhaave liet een
paarlen collier na, welke, naar men zegt, steeds moet
overgaan op eene harer vrouwelijke
afstammelingen,
de
Thans is eigenares
voornamen Johanna Maria dragende.
mevrouw
van Dijck van ‘t Velde geb. Johanna Maria
Barones van der Borch.
97-100.
Adelsarchief
IgoI p. g6 - Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 1 382 - W. Wijnaendts van Resandt :
Het geslacht Toewater
in Wapenheraut
VI p. 129 v.
101-104.
Bijdragen
Geschiedenis
Overijssel X p. 17 en 48 (geslacht van Ingen).
111-112.
Vorsterman
a. w. p. 300.
113-120.
Navorscher
22e jaarg. p. 306, 7, 29 jaarg. p. 251+2.
(Backer van Leuven : Geslacht van Westervelt)
- Eene
Eene uiterst gedocumenteerde
genealogie van Westervelt in Wapenheraut
11 en 111 (D. J. C. van Doorninck:
Bijdrage
tot eene genealogie van het geslacht
van
Westervelt,
en de daaraan verwante
takken
der geslachten Hagen, de Vries, Sandberg e. a.).
I 20I 24. Vorsterman
a. w. 11 134 - van Doorninck
p. 577/8 Navorscher
16' jaarg. p. 29, 184.
~25-128.
Verslagen Vereen. Overijsselsch Regt 30” stuk p. I 16
(mr. H. Kronenberg : het geslacht ten Brink - van
Doorninck 56g/57o.
Omtrent de nor zo, 59, 8x-96 en ION---110
ontving ik belangrijke mededeelingen resp. van de Heeren E. Nering Bögel, J. Perrels,
W. J. J. C. Bijleveld, M. G. Wildeman, A. P. M. A. Storm de
Grave en mr. J: F. Baron van Haersolte, waarvoor mijn oprechten
dank.
* Ferwerd (Friesland).
F-‘. F. DE SMETH.
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Anna Gerhardina Barones uan
Pallandt
geb. Zwolle 24 Juni 1821
t Amsterdam 23 Nov. lS63.

/

I
/

Cornelis Hcrman Baron uan
Pallandt
geb Leiden 19 Nov. 1807
t den Haag 10 Maart 189’0
tr. Harderwijk 10 Nov. 1833,

Jkvre Rudolphine
Mechteld
Theodora Sand6erg
geb. Zwolle 29 Juni 1809
t den Haag 3 Mei 1868.

-

Rudolf Floris Carel Baron Bentìnck,
Heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten. Gepens. Luit-Kolonel
der Cavalerie, geb. Hasselt 16 Juni 1847, tr. Wassenaar 1 Augustus 1870.

~7.

-

/

-_I

i
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i

Berend Willem,Baron
Bentimk
Heer van Buckhorst, Zalk
en Veecaten, Ontvanger der
directe belastingen teHasselt,
geb. K. Schoonheten 31 Mei
1821 -/- Interlaken 23 Augustus 1854 tr. Zwolle 27
Bugustus 1846.

EN

, Henridtte Adèle Barones van Patiandt,
Vrouwe van Schoonheten, geb. huize ten Beek, Lisse, 4 Juni
t huize Schoonheten Raalte, 12 Februari 1916.

Anne Gerard Anne Wolter Baron Bentinck,
/
en geb. ‘s-Gravenhage 15 Maart 1874, tr. Haarlem 1 Augustus
10~ Heer val ScAoonAeten, Oud-Burgemeester
van Stad- en Ambt-0
Jacoba Ursula P~iltpac geb. Arnhem 11 Februari 1879, dochter van M Adriaan Hendrik Philipse en Anna Cornelia de Kempenaer,
1
-_~-i
_-_
-

1900

GESLACHT-

298

EN

WAPENKUNDE.

Het geslacht VAN LEEUWEN
en zijne leengoederen in het oude Rhijnland
DOOR

W. S. G. A. en JAC.
(Ozcdste Staw

VAN

vaz Leenmamen

LEEUWEN.
te AZfhen

n,‘d Rzjn.

Ook twee weeren lands onder Koudekerk,
bij de hofstad den
Tol1 behoorende,
waarmede Floris van Tol in 1410 werd verlijt,
werden door Gerrit van Tol in 147 I overgedaan aan Jacob Coppier,
die in 1466 reeds in het bezit kwam van het oude stamhuis.
Door Symon Fredericksz.
van Tol1 (zoon van Frederick
van Toll,
schildknaap,
en van Elisabeth van Boschuijsen),
die getrouwd
was
met Geertruijt
Coppier, werd het stamhuis aan het geslacht Coppier (van Calslagen) overgedaan.
Daarna woonden .de afstammelingen van Tol1 voornamelijk
in Oudshoorn
en Gnephoek en in
Alfen, als welgeboren
mannen van Rijnland, meestal landbouwers.
Een dochter uit dit geslacht, n.1. Oede van Teil, is gehuwd met
Pieter Adriaensz.
van der Werff, Burgemeester
van Leiden 1574,
Het verloop van het geslacht van Tol heeft zeer veel overeenkomst met dat van Leeuwen,
waarmede het ook later meermalen
verwant is.
Vde GENERATIE.
Na dode van Dirc van Lewen volgde zijn zoon W i 11e m van
Le w e n hem op als Leenman
van Holland,
vermeld
in 13g3/
1421. 1) Op I I Jan. 1400 werd door Hertog Albrecht
bevestigd
de duwarie
en lijftocht, door hem gemaakt aan zijne echtgenote
Machtelt
Willem
Pietersdr.,
op de minderhelfte
van zulk
goed, als hij van gemelden Hertog in leen houdt, zijnde tien en
vijftien morgen
land onder Alfen.
Ook werd hij op 6 Januari
1421 door den burggraaf
van Leiden verlijt met de tienden en
zwanedrift
in Alfen, grenzende aan Zwammerdam,
geërfd van zijn
grootvader
Robbrecht
Screvelsz.,
op welk goed hij eveneens zijn
vrouw duwarie
en lijftocht maakte tot de minderhelfte
van het
voirsz. goed. 2)
l)
(2

lieg.
Keg.

lib. V. Aelbrecht
A. fol. 12 \v. A.

Cas

15. fol.

10x

210 en

407.
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1421 , werd onder het opschrift l>
BWillem van Lewenc
nog eens uitvoerig
melding gemaakt van het land in Alfen, dat
hij aldaar in leen had, waarbij ook wordt gesproken van de Bhofstat
mitte woninghe
daeropa staande, waarmede
ongetwijfeld
het Huis
of de Ridderhofstad
Leeuwen
wordt bedoeld, waarvan later nog
nog vermeld het leen van
meermalen
sprake is. Verder wordt
vijf oude schilden ‘s jaars uit den schote van Aarlanderveen.
Er is eenige reden om te veronderstellen,
dat het Huis te
*
Leeuwen
in de 14de eeuw werd gesticht door Willem vau Lewen
(3de generatie),
die gehuwd
was met Badeloghe Arent Dircksz.
dochter.
In 1339 en 134.2
was er nog slechts sprake van de
terwijl
in 1421 de
awoninghee , in 1384 van de Bhusinghec,
Dat deze hofstede
»hofstat
mitte woninghe c wordt
genoemd.
stond in Alferhoorn,
kan na deze aanwijzigingen
geen twijfel
lijden, zoodat G. Goris in >Les délices de la Campagne de Leijdec
(bl. 158) gelijk had, toen hij zeide, dat zij was Bsituée entre‘
,
Coudequerque
et A1fen.c 2,
Willem van Lewen had een zeer veelbewogen
leven. In 1401
wordt hij vermeld als een der heemraden
van Alfen, die met
den toenmaligen
schout van dat ambacht, Floris Albrechtsz.,
benevens de heemraden
van Hazerswoude
en Boskoop,
door den
Baljuw van ’ Rhijnland
voor den hoogen Heemraad
werden aanop de Banwegeklaagd,
welke hen Bwegens onrechte schouwen
teringhe in het ambacht van Waddinxveen
tot een hooge geldboete veroordeelde. s, Schout en heemraden
hadden daarbij de
heerlijkheid
van Hertog Albrecht verder aangetast, dan zij volgens
hunne handvesten
mochten doen.
(Vermoedelijk
stond deze aanklacht in verband met de bevoegdheid der plaatselijke jheemraden
- ook Croosheemraden
genoemd - die met den Schout waren
belast met het dadelijke
toezicht op, of het drijven van schouw
over, de wegen en wateringen
in hunne dorpen, terwijl Dijkgraaf
en Hoogheemraden
van Rijnland daarover het oppertoezicht
hadden
en schouw
dreven over den Rhijn, de Does en andere groote
Banwateringen
en over de groote heerwegen.)
Na hun veroordeeling
op 30 Januari 1401 werd op rg Mei d.a.v.
1)
2)
3,

I 2

Febr.
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Keg. in Beijeren
1X, foi. 24~0.
Zie ook de Wapenheraut
van
Keg. Mem. l3. hl. fol. 105 00.

1899,

bl.

166.

reeds een verdrag met de heemraden gemaakt en hun door den
Graaf hunne begane breuken kwijtgescholden.
1)
In 1405 deed Willem van Lewen beter zijn plicht als leenman
en behoorde hij met andere Rijnlandxhe
edelen tot de vasallen
van Holland,
die met Graaf Willem VI deelnamen aan de belegering van Hagestein en Everstein
in den oorlog met Jan van
Arkel.
De meeste der bij dien tocht vermelde vasallen dienden
met 2 man, het gewone
getal, waarmede
schildknapen
in de
middeleeuwen
ten strijde trokken,
n.1. de schildknaap
zelf, gevolgd door een welgeboren
knecht, samen bereden op 4 paarden,
waarvan
2 handpaarden
waren. 2) Zij stonden onder een ridder,
die met 3 paarden diende, en vormden zoodoende een glavie, bestaande uit I ridder, 2 schildknapen
en 2 welgeboren
knechten,
te samen
met 9 paarden.
De welgeboren
mannen, boven 12
pond in eigen land bezittende, moesten in vol harnas, met schild,
slagzwaard
en speer te paard dienen in ‘s Graven heirvaarten.
Zij voerden het handpaard van den schildknaap,
dien zij volgden.
De ridders droegen 2 gouden sporen, de schildknapen
2 zilveren
sporen en de welgeboren
mannen I spoor.
BDit syn deghene die geraemt siin te legghen binnen Woudrichem
,op miins heren toste. < Zoo heet het in den >Blaffairt van den oirloghe
op de Arkelse.
A” 1405 a, waarin al de namen van de Rijnlandsche
edelen, zoo ridders als schildknapen,
worden opgenoemd.
In den
daaropvolgenden
oorlog van Graaf Willem VI met de Gelderschen
,werden zij op I 2 Oc t. 1407 weder te wapen geroepen.
Grootere
leenmannen
als Dirc van Wassenaar
en Dirc van Swieten, beiden
Ridder;,
dienden met 4 man, de Burggraaf van Leiden met IO
man - 2 glaviën.
Onder de schildknapen,
die met 2 man dienden,
komen behalve Willem
van Leewen voor : Floris van Tol, Gijsan der Aar, Dirck
Gijsbrechtsz.
van Loenersloot,
Dirc
van S&thorst,
Jan van Alphen,
Boudijn van Swieten, Coen van
Oisterwijck,
Willem van AAlcmade, Dirc van Outshoiren,
Jan van
Dirc van Duvoirde,
Mourijn van
der Woude, Philips Nachtegael,
der Does, Gerrit van Zijl, Jan van der Boechorst
e. a. s,
Bij de daaropvolgende
twisten en oorlogen tusschen Jacoba van
Beijeren, die steun zocht bij de Hoeksche partij,
en haar oom
‘) Keg. liber
V Aelbrecht,Cas
E. (13go--I4or)
2, Zie G. van Imm.
Aloude
regeeringswijs
V bl. 227.
3)
Zie ook F. v. Mieris,
tir. Chtbk.
Dl lV,

fol.
vau
bl.

84,

421.
Holland.

Dl

1V bl.

336-341

en Dl

/*

.
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Jan van Beijeren, hield Willem van Lewen met vele Rijnlandsche
edelen de zijde van Jacoba en het Hoeksche
verbond.
Aan den hieruit ontstanen oorlog tusschen den Burggraaf
van
Leijden,
Filips
van Wassenaar,
den Bisschop
van Utrecht,
bijgestaan door de steden Utrecht,
Leyden en Amersfoort
en een
aantal Hoeksche
edelen eenerzijds;
en Hertog Jan van Beijeren
met zijn Cabeljauwsch
gezinden aanhang anderzijds,
waarvan het
beleg en de overgave van Leyden op 17 Augustus
1420 het gevolg was, namen als leden van het BHoeksch
verbond<
vele
Rijnlandsche
edelen deel 1) welker
stamhuizen
bijna alle werden
verwoest, als het Huis ter Waard, ter Zijl, Paddenpoel e.a. De voornaamste daarvan waren Gerrit van Poelgeest met zijne broeders
en neven (van Coudekerk);
Gerrit van Zij1 en de Heeren van
het Huis ter Waard,
o.a. Jan van der Waerde (van Leiderdorp);
Rembrant
van Zweten
(Swieten),
Jan van der Boechorst,
Jan
van Hodenpijl,
Philips van der Spangen, Dirc van Duvenvoirde
en andere ridders,
terwijl ook mindere edelen genoemd werden,
als Dirc van Santhorst
(van Rhijnsburg),
Floris van Tol en Willem
van Leewen.
Van velen van hen, die zich na de capitulatie van
Leyden in gevangenschag
des Hertogs bevonden,
werden hooge
losgelden gevorderd.
Zoo werd Jan van der Boechorst
gesteld
op 800 holl. schilden;
Heer Jan van Hodenpijl
op 1200 holl.
schilden; Heer Dirc van Duvenvoirde
op 300 holl. sc. ; de Heeren
van Poelgeest te samen op 4000 schilden, enz. Willem van Leewen
kocht
zijne vrijheid en straffeloosheid
voor 300 schilden.
Dat
blijkt
uit de Thesauriersrekening
van Holland,
door Hr Gerrit
van Heemskerc,
van 8 Oct. 1420 tot 16 April 142 1:
BOntf. van brueken en van den zuene van Leijden.
>Jtem noch ontf. van Willem
van Leewen,
geliic als dat bii
nden rade gedadingt
wort, voir alsulke brueken,
als hii jegen
*minen gen. here en siinre heerlicheijt gebruect en misdaen hadde,
aouermits dat hii jn miins heren genaden gegangen was, van dat
Bhii wt Leyden gecomen was, en dair binnen gelegen hadde, en
Banders dat hii misdaen hadde 300 holl. sc. fac. 75 pd.a
(Zijn losgeld was dus even hoog als dat van den ridder Dirc
van Duvenvoirde.)
BItem omder selven saken wille ontfaen van Gheriit Ingelbr. z.
‘)

Zie: Meerman

in de Verhandel.

v/d Mij,, der Ned. Letterk.

te Leyden

1 dl. 1806.
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rade

gedadingt
/

wort, 400 holl. sc.
afac. 100 pd.c
Willem van Leewen
ubelofte ende verin den Haag zouden
werd ingeschreven
Beijeren hunne be-

Hiermede was de zaak nog niet afgedaan, want
en Gerrit Engebrechtsz.
moesten den Hertog
borgingec boen, dat zij op een bepaalden tijd
komen, waarvan een notitie in het Leenregister
op 18 Jan. 1421, waarna Hertog Johan van
gane breuken en misdaden kwijtschold.
1)
Deze zoen werd al spoedig gevolgd door de begiftiging
van
Willem van Le,euwen door Hertog Johan op IO Juni 142 1, met
het kapiteinschap
van Alfen, te bewaren ende te bedrijven met
Jacob Duwen (Jacob Doe Ghijsensz.),
toenmaals schout tot Alfen “),
agelijck die Plackairt die sij hebben inhout<.
In 1415 was Jacob
Doede reeds schout van Alphen, blijkens het contract tusschen de
dorpen Alphen, Hazerswoude,
Waddinxveen
en Boskoop
eenerzijds,
en de hooge heemraden van Schieland anderzijds over uitwatering
op laatstgenoemd
waterschap.
In dit contract
komen
verder
voor o.a. Geryt van Boschusen
Willemsz. als Blaege hyemraed (=
kroosheemraad)
van Alphen en Willem van Leeuwen Dircsz. als
getuige. s,
Willem van Lewen stierf o’mstreeks
1437
en liet althans een
zoon en een dochter na, met name Dirc en Adriana.
Een tijdgenoot en zeker wel bloedverwant
van Willem van Leeuwen
was
Jan van Leeuwen te Alphen,
wiens dochter Kerstijne, vrouw van
Bertelmees Godevaertszn,
in 1423 door Hertoch Johan van Beijeren
werd verlijt met den Heemwerf
in Alphen, Bdaar haar vader op te
wonen plach. met sulcke huysinghe
als daer op staen en het
eland verder gemelt. c
Vide GENERATIE.
Di r c van Le w e n volgde zijn vader na diens dood als Leenman op. Op 31 Maart 1438
werd hij door Hertog Philips van
Bourgondië
verlijt
met de vijf oude schilden ‘s jaar, uit den
schote van Aarlanderveen
en met de leengoederen
in Alphen,
zijnde tien en vijftien morgen lands 4).
Zijn zuster Adriana
Wdhzsd~.
ZQUZ Lewrn trouwde omstreeks
l)
:)
3,
‘)

Reg. Mem. B. Cas R. fol. 42.
Keg. Mem. A(’ LX. 21, fol. 16.
Keuren
van Schieland.
Keurboek
no.
Reg. Phillippus
A, Cas G, fol. 84.

4, fol.

zo,

Zie

Rott.

jaarb.

1900

bh,

1821184.
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dezen tijd met Albrecht
van Leijden, Burgemeester
van Leiden,
behoorende
tot de voornaamste
Leidsche geslachten uit de lsde
eeuw.
Nicolaes (Claes) van Leijden, gehuwd
met Alijt van der
Does, was veertich te Leiden 1465/gr,
schepen r462/gr
en werd
als zoodanig opgevolgd door Jan van Leijden, veertich 1496-15 13,
schepen
1495. Later
kwamen
nog meerderen
uit dit geslacht
onder de vroedschap
voor, zooaIs uit de wapenkaart
van Rijckhuijzen blijkt.
(Wapen van rood met 3 gouden klimmende leeuwen
en een zilveren faas met 3 zwarte mispelbloemen,
thans nog voorkomende o.a. aan een- huis op het Rapenburg
en in de Lakenhal
te Leiden.)
Veelal voer,den zij in de 16de en 17de eeuw den naam
met den titel van Jhr. of Baron, aan
van Leijden van Leeuwen,
Mr. Adriaen Dircksz.
van Leijden door Keizer Karel V verleend
in 1548.1)
Zij waren verder verwant met de voornaamste
Rijnlandsche
en Leidsche
geslachten,
als van Poelgeest,
Heerman,
Paets, van Loo, Blois van Treslong,
van Wassenaar,
e.a.
die ook verlijt was met de tienden en zwaneDirc van Lewen,
drift tusschen
Alfen en Zwammerdam
als leen van den Huize
Wassenaar,
overleed kort daarna, omstreeks
1442,
toen zijn zoon
en leenvolger Willem nog minderjarig
was.
VIIde

GENERATIE.

Willem
van Lewen
Dirxsz.
werd op 18 Mei 1442 door
Heer Jacob van Wassenaar,
burggraaf
van Leiden, verlijt met de
ptiende en zwaen in den ambacht
van Alfen gelegen en hem
aangecomen
van Dirc van Lewen zijn vader.a
Daar hij echter
nog maar ongeveer 12 jaar oud was, geschiedde dit met Bvorsettingea van Willem van Lewen (Gherytsz.),
zijn oom en voogd 2,
(die te Leiden woonde’ en in de hofstede Leeuwen
met zeven
morgen lands gegoed was).
In 145 I was hij meerderjarig
en
werd hij als leenman van Wassenaar
erkend.
Zijn leengoed
werd toen beschreven
als een arecht erfleen, binnen afterzusters
kindt niet te besterven.a
Bij deze 2verlijdingec
waren >bij en an
onse mannen van leen Willem van Leewen Gherytsz.
en Symon
Jacobsz. a 3) Hij trouwde met A 1 ij t Di r c k s d r. en maakte haar
een aduwarie
en Iijftochtea: op het boven beschreven’leengoed.
1)

2)
3)

Ned.
Reg.
Reg.

Adelsboek.
B. fol. 53, JJ!. A.
R. fol. go. W. A.
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Verder werd hij verlijt met de Grafelijke leengoederen in Alphen
en was eigenaar van de hofstad Leeuwen aldaar.
Hij werd, evenals zijn voorvaderen, betrokken in de Hoeksche
en Kabeljauwsche twisten en hield de partij der Hoekschen, als
leenman en bloedverwant van den burggraaf van Leiden, hetgeen
hem ontijdig het leven kostte.
Bij den overval van Leiden op 3 Juli 1479 door de Kabeljauysche partij werden o.a. Claes van Leeuwen, leenman van
Holland (leengoederen te Voorschoten en Leiderdorp) en Willem
van Leeuwen uit Leiden verdreven. 1) Aan de overrompeling der
Stad op 20 Jan. 1481 door de Hoekschen onder aanvoering van
Rijner van Broekhuizen en Heinric van Zuylen van Nijevelt nam
Willem van Leeuwen met vele Leidsche ballingen een werkzaam
aandeel. Na de bezetting van het stadhuis door de. Hoekschen
sloegen Willem van Leeuwen en Willem van der Graft, Btwee
Brijcke mannen van de Hoeksche partij<, voor de vensters het
tumult op straat gade. Bij de buskruitontploffing,
die toen vo?gde,
verloren beiden, benevens de Leidsche schepenen Adriaen van
der Mije en Coomen Goossen, met 32 andere personen, het leven. ‘)
In het op het laatst der 15de eeuw betrekking hebbend sQuoijer
van de Leenmannen die men beschrijven sal bij openen brieven
van placcaten ende dat bij Quartierenc, vindt men onder :
Northollant.
Deze navolgende Leenmannen sal men beschrijven bij openc
*
Plackaten ende dat bij Quartieren.
Eerst Leenmannen int Quartier ven Noorthollant :
Willem van Leeuwen Dirxsoon
Coen van Oisterwijk
‘t samen 1 man.
Dirck van Honthorst
,l
Philips Nachtegael
\ ‘t samen 1 man.
,
Clais van Leeuwen Willems soon
\
Coen van Oisterwijk was veertich te Leiden 144g/82, terwijl
ook Dirck van Honthorst als zoodanig wordt vermeld 1487-1503.
Uit het feit, dat Willem van Leeuwen Dirx soon te samen met
deze Leidsche leenmannen en vroedschappen I man moest leveren, zou misschien op te maken zijn, dat hij omstreeks 1480 te
Leiden woonde. Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet.
l) Cod. dipl. Neerl. (Hist. Gen. ade serie, Iste dl., 2de afd. 185;) en
Hist. batav.
‘) Orlers, Beschr. v. Leijde n.

P. C.

Bockenberg.
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Willem Bentimk,
Heer van Dicpenheim en
Schoonheten, Drost van
Haaksbergen
1700, id.
van Tmeríthe 1712; geb.
23 sov. 16?3,
f- ll.
&hoonheten 1 Juni 1647,
tr. te Raalte 16 Jan.
1699.

1
1

Anna Agnes Brntimk,
Vrouwe van Diepenheini,
geb. 15 Sept. 1651,
j- k. Diepenheim 3 Sept.
1717.

A mbroise du TutTe,
seigneur d’ Esct~uffant,
Kwartiermeester -Generaal der Ruiterij, tr te
%i ndeiheim
12 Dec.
1700.

Elisabeth vun Haersolte,
begr. Zwolle 16 Maart
1724.

/

I

i Rerentl Hendrik Be&&
< IIeer van Diepenheim, Coadjutor Duitschc Orde,
1 Drost wu Twenthe, Luit. Stadhouder der Leenen
van Overijssel,
ged. 2 ,Sqt. 1703, t 19 Febr.
’
1773, tr. 12 hc. 1732.

Jan Albert Gabriel Xoct,
Heer
van
IYarmelo
Peckendam en Gelderswaert, Ridders’ch. Overijssel 170 1, Drost van
Haaksbergen,
Raad ter
Admiraliteit
van West Friesland,
t 30 April
1754, oud 77 jaar. tr.
te Diepenheim 26 Aug.
1706.

’ Adriana

J(

, solte,

1
;
/

ged. Zmc
+-lohl

7

Tjonne Elisabeth JurriaEa
geb. Z,wolle 15 Kov.
1 Juli 1796.

i

clu Tedre,
1710, -/- h. Schoonheten
/
l

/ Rwnd Sleet,
lieer rau Warme10 Ridderschap Overijse
geb. Aug. 170!3, t 15 Febr. 1771, tr.
1 Dec. 1751.

’ Dcrck Btdimk,
Ileer van Diepenheitn,
Landdrost
van Vollenhoven,
1779, Twtinthe 1787, Salland 1790, Gedep.
ter IIa. Ho. Mo., Lid Departementaal
Bestuur van Overijssel, geb. ti. Schoonheten S Oct. 1741,
t Zwollle 4 Januari 1513, tr. h. Warmelo 28 Nov. 1783.

Elisabeth Heet,
geb. huize Xarmelo

Rudolf Floris Carel Baron Bentinck,
Heer van Schoonheten, Commandeur

-

- - ---~~~-

--

-~-- -..-

--~

van de Duitsche

1 Feb1

Orde.

-

Ko. 1,

I

,

I

I

ina van Haer-

, Floris Willem Bowe VUTL
/ AYneror~p?l,
Heer van Kersbergen,
/
j- 171s.
I

e3OMei 1686,
il 17.37..

Adriana

Johanna Cornelia

/ Sckilizlizel~erLninck
/ Op,

j
/

geb. 1693,

van

de?

-f- 16 Juni

1745.
/
/

j
1

_~~~
Floreutia Wilhelmina
Barre vau A/nero?~~qen,
Trouwe van Kersbergen
en BergemteirL,
Utrecht 2 Xov 171S, j- 30 Mei 1777.

I 1733,
‘e Zeist

-.

/
/

-

~-~-1761,

---_-j- huize Schoonheten

/

ged. te

i

28 Sept

----

1790.
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’ Hartien va?z ïTu&,
i
ged Zwolle 9 Dec. 1677,
I
t 1725, tr te Ommen
12 ban 1710.

I

i
1
I
l

Egberdina
Hiddinck,
ged. Zwolle
22 Juli
16S4, t 1755.
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/

Dr. Gerrit Willem Golls, /
Convooimeester tezwolle,
ged. Zwolle 8 Juli 1686,
t 1 Q Of?. 1750: tr. Zwolle
9 Dec. 1714.

Aleida Barbara Qz;eysetr,
geb. ZwolleP 25 April
16S9, tid. 19 Oct. 1725.

(7-erhard H%hwhck,
J. U. D. Secretaris van
Zwolle, ged. Zwolle 22
Juni 1675, t 31 Mei
1735, ir. Zwolle 4 Maart
1726.

_~l

i

Maria J0
we* 1
geb. 1
1732.

/

/
_._

!

/

I

/
------

-2

1

.- _-

-

----.

---

---

-b

Berend v rn NaTìe,
Ontvanger-(‘reneranl
van Sallnntl,
20 Dec. 1711, j- 1787, tr. Zwolle

Èva

ged. Zwolle
Dec. 1745.

i1

blelena
Gollz,
ged Zívolle 26

NOV.

1721,

Willem Hendrik
W’ichrlinck,
Burgemeester
en ’ Kameraar
1 1 Aug
1728, t 22 Juli
1 14 April 1755.

j- 1792.

1 Mr. Gerrit Willem van Made,
Burgemeester van Zwolle, tr. 13 Juli 17S3.

~_-_

-~

-----

--

__----

van ZP
1809, ’

i Catharina Wiclzerhck,
1 gedoopt Zwolle 7 Septem

/

Wilhelmina

Henrietta

vart Made.
No. 2,

dens,
)r.Wilhelm Royer,
694, ’ f 30 April

Ï-

I

Oatharina Tobim,
getl. Zwolle 17 Maart
,
1696, begr. Zwolle Mi16 Maart
/ chaëlikerk,
1748.

Dr. Balthazar Xunf~,
,
Hurgemecster van Zwolle, /
1 hegr. Zwolle Michaëlii kerk, 26 Juni 1752, tr.
Zwolle 18 Mei 1722.
\
/

_-.

-- -.Judith ï&~dz,
ged. Zwolle

Jolle, ged.
Ir. Zwolle 1

ber 1.758, j- 20 Juni

11313.

19 Maart

1739.

I

/

’
f
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VI11~‘e GENERATIE.
Toen Willem
van Lewen in 1481 stierf was zijn zoon en leenHet betreffende
volger Dirck
van L e w e n nog minderjarig.
leenregister
meldt daarvan het volgende :
Dierick

van Leuwen.

BMaxim. en Marie doen condt allen luden dat wij behoudens
aons en een ijgelicken sijns rechts verlijdt
en verleent hebben,
Bverlijen en verleenen
mit desen brieve Dierick
vau Leuwen
SWillems sone thien morgen landt gelegen tot Alphen in den
>Hoorn,
noch vijfthien
morgen landts aldaer gelegen, vijf oude
aschilden ‘s jaers uit den schote van Arleveen en hem aengecomen
sen bestorven
sijn bij dode Willems
van Leuwen
sijns vaders
>voornt. te houden van ons en .van onsen grave van Holland
>Dierck voornt. en sijne erven te weten de voorsz. thien morgen
Bland tot een onversterfflijk
erfleen en d’ ander vijfthien morgen
pen vijf schilden tot een recht leen. En also Dierick van Leuwen
-tot sijn mondigen jaren niet gecomen es, so heeft sijn voochd
pons hulde, eed ende manschap voor hem gedaen als ‘t behoort,
abehoudens als Dierck voornd. tot sijnen mondigen jaren gecomen
,sal wesen hij ons alsdan hulde, eedt en manschap
doen sal.
>Hierover
hebben gestaen onze getrouwe
Leenmannen
Gerrit van
In oirconde,c, enz. 148 I . 1)
nAssendelft
en Gerrit van Boschuizen.
Bij de beschrijving
met Bnamen en toenamen van de Mansamannen van Holland etc. met de jaerlixe vrije intomende
renten
Bvan hoir Leensleenen tot veertich groten Vlaems het pondt, elc
sleensleen bedragende
boven thien ponden munte voirsz. jaers
~(1488)~ vindt men onder de Mansmannen :
Als Leenmannen
van den Heere van Wassenaar:
BDie LeenXXIIII pd.
Bvolger van Willem van Leeuwen Dirx soon.
Hieruit
volgt, dat Dierick
van Leuwen na zijne meerderjarigheid leenman van Holland en van den Heer van Wassenaar was.
Van de eerstgenoemde
waardigheid
heeft hij niet lang genoegen
gehad, want reeds in 1499 deed hij zijne Grafelijke
leengoederen
te Alphen over aan Aclraen Dircksz.
tot Leijden, zoowel de tien
morgen
lands onversteïflijk
erfleen als de vijftien morgen recht
leen, daarnaast
liggende, en de vijf pond uit het schot van
1)
1918

Iieg.

lib.

icinria

en

1477/8;,

Cap.

N. H. fol.

24.
20
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Aarlanderveen,
beide rechte of kwade leenen.
Hij was in 1481
ook verlijt met de tienden en zwanedrift
te Alphen, welke hij in
1504
weder aan het Huis Wassenaar opdroeg, waarbij uitdrukkelijk
werd aangeteekend,
dat ook zijne moeder, Alijt Dircksdr.,
akwijtscheldingea verleende van de duwarie en lijftocht,
door zijn vader
aan haar op het leengoed gemaakt. 1) Daarna werd dit leengoed
opgedragen
aan Jacob Adriaensz.
Stalpert van der Wiel, in welks
geslacht het althans tot r7rg bleef, toen Cornelis Stalpert van
der Wiele er mede werd verlijt.
Jacob van der Wiel had in 1537
een geschil met de tiendplichtige
BBuurenc van Alphen, die weigerden
tienden van oliezaden (vlas, kennip en raapzaad) te betalen.
In
de desbetreffende
Sententie van het Hof van Holland van 31 Juli
1537 deden deze Buuren
contrarie
zeggen, dat >d’ lmpetrant
(eischer) zekere tienden hadde gekocht van een Dirck van Leeuwen<,
maar dat sedert 54 jaren geen tienden van oliezaden waren betaald.
Niettemin
werden de boeren gecondemneert
het gevorderde
tiendrecht
te betalen. 2)
Deze povergiftec
van de leengoederen en verkoop der tienden
door Dirc van Leeuwen zijn als teekenen des tijds te beschouwen.
Door
de Hoeksche
en Kabeljauwsche
twisten,
die nu op een
einde liepen, en waarbij
vooral de Hoeksche
partijgangers
het
gelag moesten betalen, waren de landedelen verarmd en grootendeels van hun voorrechten
beroofd.
Hoe treurig
de toestanden destijds op de Hollandsche
dorpen
waren, leeren ons de daaromtrent
onder eede afgelegde
verklaringen,
opgenomen
in de >Enqueste
ende informatie<
van
1494. %) Aangaande
Alphen
werd door Meester
van Leeuwen
Jacobsz.
(waer(geb. 1450) en 3 andere ambac h tsbewaarders
schippen)
getuigd,
dat er destijds
73 huizen stonden,
meest
acleijn huijskensa,
na de verbranding
van het dorp weder opgebouwd.
De bevolking
was zeer verarmd en het ambacht was
nog Bschuldig ‘t gemeen land van Holland,
ter cause van den
ruijtergelden,
200
R. gld. < De armoede was gekomen door den
oorlog met Montfoort
(Hoeksche
benden onder Heer Jan van
Montfoort)
Bin welcken
oirloge zij tot veel stonden
verbrant,
Bgebrantschat,
gevangen ende gepilleert zijn geweest, ende hebben
‘)
2,
3)

Keg. D. fol. 16 W. A.
P. van der Schelling,
Hol].
tiendrecht
K. Fruin
in de uitg. v. d. Mij. van

Ned.

D. 11, bl.
Letterk.

91.
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Bmoeten betalen groote schattingen,
ende dat sij bij den voirsz.
van
aoirloge in hun voirsz. dorp hebben moeten onderhouden
>‘s Lands
wege van Hollant
veel ruijteren
(Grafelijke
troepen),
Bdiewelcke
in haar scheiden van danen hemluijden
ook geheel
Ben el verbrant
hebben. c
Daarentegen
namen de poorters der sterk opgekomen
steden in
rijkdom
toe en, mede om hun aanzien te vergrooten,
waren zij
er tuk op, om in het bezit te geraken van de goederen en de
titels van den ouden landadel.
Zoo werd het huis te Tol te Koudekerk
reeds in 1466 door
Jacob Coppier bewoond l), terwijl
de van Tol’s zelven welhaast
als welgeboren landbouwers
te Oudshoorn
en Gnephoek woonden.
Op gelijke wijze ging het met de geslachten Vermeij of van der
Mije (eertijds groote leenmannen
en hofstadbewoners
te Nieuwkhop), van Swieten, van Loenersloot
(afkomstig
uit het Sticht
van Utrecht, ,later leenmannen,
vooral in Nieuwko0.p)
en andere.
Na 1500
komen deze geslachten nog veelvuldig voor als Welgeboren mannen van Rhijnland,
terwijl
zij overigens
veelal den
landbouw beoefenden.
Van het geslacht van Leeuwen vindt men omstreeks
dien tijd
als Welgeboren
mannen, Rechters
in de hoge Vierschaar
van
Rijnland, vermeld: 9)
Oude Willem Jacobsz. van Leeuwen, schout van Alphen, I 500-1528.
Jonge Willem Jacobsz. van Leeuwen,
schout van Oudshoorn,
1525-1531.
Claes Gerritz. van Leeuwen te Alphen I 500 en zijne zonen Gerrit
Claesz. van Leeuwen te Alphen of Oudshoorn
I 5 2g- I 56 1, en Philips
Claeszn’. van Leeuwen
1527-1559,
schout
van Oudshoorn
en
Gnephoek
I 549-15 59, benevens
zijn kleinzoon
Claes Philipszn.
Verder Jacob en
van Leeuwen
1564-1588,
schout van Alphen.
Hendrik
van Leeuwen.
1523-1531;
Oude en Jonge Huyg van
Leeuwen
1529 ; Frans
van Leeuwen,
schout van Aarlanderveen
Dat
I 574/77, Baljuw
van Voshol (Ter Aar) in 1578;
en andere.
deze allen van het oude geslacht afk,omstig
waren,
kan ‘geen
twijfel lijden, wijl v66r 158 1 geene andere Welgeboren
mannen
zitting hadden in de hooge Vierschaar
van Rhijnland
dan die
van zulke afstamden.
.
1) Bat. ill. bl. 750.
S, Simon van Leeuwen.

Costumen

enz. van Rhijnland.

i
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De overgangen
van de leengoederen
te Alphen geschiedden
nu als volgt:
A” 1499:
Verlijt Adriaen Dircksz.
tot Leyden bij overgifte van
Dirck van Leeuwen. l)
A0 I 532 : Verlijt Nicolaes Adriaensz.,
zijn zoon (Burgemeester
van Leiden 1548. 2,
A” 1541 : Verlijt Henrick Maertensz. van der Horst te Utrecht,
die het wegens een proces met Dirck van Leeuwen,
hangende voor
den Hove van Holland,
in 1548 weder aan Claes Adriaensz.
te
Leiden overdeed.) 3,
A” I 559 : Verlijt mr. Adriaen
van Leyden , pensionaris
van
Delft, bij opdracht van Claes Adriaensz.
voorschr.
(Deze was een zoon van Dirck Adriaensz.
van Leijden, die een
broeder van Claes Adriaensz.
was.
Hij was gehuwd met Maria
van Loo en werd begunstigd
door Keizer Karel V, die hem den
titel van Baron verleende in 1548. Hij stierf 26 Nov. 1562, waarna
zijn zoon Claes Adraensz.
van Leyden van Leeuwen
hem als
Ieenman opvolgde.)
Ao. I 563 : Verlijt
Claes Adriaensz.
bij dode van Mr. Adriaen
van Leyen, zijn vader.
A” 1566: Verlijt Aelbrecht
van Loo, bij overgifte
van Claes
(Aelbrecht
van Loo was in 1565 Gecommitteerde
l’an
Adriaensz.
de financiën aan het hof van de Hertogin Margaretha
van Parma
in den Haag.)
A”. I 578 : Verlijt
Aelbrecht
van Loo (de zoon van den voorgenoemden).
An. 1578 : Verlijt
mr. Dirck
van Leeuwen
(van Leyden
van
Leeuwen)
bij opdrachte van Aelbrecht
van Loo.
(Deze Dirck van Leeuwen
was gehuwd
I* met Hillegonda
van
Loo Albrechtsdr.;
later 2e met Catharina van der Goes.
Hij was
in 1566 ook in het bezit gekomen van de hofstad Leeuwen,
die
zijn oom Arent, Burgemeester
van Utrecht,
voor hem kocht van
Deze laatste had
zijn oudoom
Claes Adriaensz.
van Leyden.
destijds in Alphen
zeer veel land in eigendom, zooals uit de
BDiverse Rekeningen,
xode en 1007te
penning< R. A., blijkt.
Mr. Dirck
van Ixeuwen,
Raadsheer
in het Hof van Holland
‘) 1,” ‘4. Cap. N. H. fc,l. 16.
3~ 1,” Caroli,
Cap. N, H. fol. 43.
“) I<ood reg. Cap. N. EI. fol. 30,‘31.
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1583/gr,
bepaalde in zijn testament
8 Februari
1596, dat de
zijnde Jhr. Pieter van Treslong,
zijn
voogden over zijn kinderen,
cousijn, en Philips Doubleth,
zijn zvvager, zijn goederen konden
Hieraan werd
verkoopen,
indien hun dat voordeebg voorkwam.
ten opzichte van het leenland te Alphen gevolg gegeven na zijn
overlijden
op 20 April
1596. Zijn oudste zoon Adriaen, toen
nog minderjarig,
volgde hem eerst als leenman op.)
Op 6 Maart I 597 l) werd op verzoek van de weduwe en testamentaire
voogden van de nagelaten kinderen
van wijlen mr.
Dirck
van Leeuwen,
in zijn leven Raad in den Hoogen Raad,
15
morgen lands, gelegen in den ambachte van Alphen, in den
Hoorn, met 5 schilden ‘s jaars uit de schooten van Aarlanderveen,
bij hem tot een recht leen gehouden, geconverteert
tot een erfleen,
gelijkelijk
te begeven met IO morgen in Alphen,
die als erfleen
werden gehouden.
Dit werd toegestaan wegens de goede diensten,
die Mr. Dirck
van Leeuwen
het land had gedaan, zoo in den
oorlog als anderszins,
en om >de sooberheid van de I 5 mergen
zlands in deesen geroert,
die boven de 4 guldens de mergen
Bjaarlijks in huure niet mogen gé1den.c
Ook dit stond in verband met de tijdsomstandigheden
(tachtigjarige oorlog,)
In 15 53 had Claes Adriaensz.
de 32 morgen en
4 hond land (25 morgen Grafelijk
leen en 7 morgen Wassenaar’s
leen) met een huis, hooiberg en schuur nog verhuurd aan Maarten
Simons voor IOO Carol. gld. In 1572 betaalde Maarten Simons
aan Mr. Dirck van Leeuwen in ‘t geheel geen huur, zoodat het
land voor den 12den penning moest worden getaxeerd, en wel op
I pd. 16 st. per morgen
binnen de kade en op IO st. de morgen
buiten de kade.
In 1605
werd het leenland te Alphen door de testamentaire
voogden van de kinderen van Mr. Dirck van Leijden van Leeuwen
overgedaan
aan Nicolaas van Leeuwen met zijne zusters Margaretha en Maria, minderjarige
kinderen van Mr. Jacob van Leeuwen,
in zijn leven Licentiaat in de Rechten en Griffier der stad Leiden. “)
Deze Jacob van Leeuwen
was een zoon van Claes. Philipsz. van
Leeuwen, Schout en Ambachtsheer
van Alphen, en van Elisabeth
Dircksdr.
van Boschuizen.
Hij was in 1595 gehuwd met Cathal)
‘J)

Resul.
der Staten
van Ilolland.
IA.
Ho. Or. D. 1604--1608

fol.

71.

.

.
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rina, dochter
van Jan van Hout,
Secretaris
van Leijden en
schrijver van het bekende BStedebouck van Leijden.a
Aangezien Nicolaes van Leeuwen op 15 Juni 1605 nog minderjarig was, deed zijn bestevader
Jan van Hout voor hem hulde,
eed en manschap.
Op 20 Oct. 1620 deed Nicolaes zelf den eed
als leenman in handen van Heer Johan van Wassenaar,
heer
van Duvenvoorde,
Voorschoten,
etc.
Zoo was dan het aloude leenland weer in handen gekomen
van een jongeren mannelijken
tak van den ouden stam.
Na het overlijden
zijner zusters werd Nicolaes van Leeuwen
alleen eigenaar van het leenland in 1645. Na zijn overlijden in
Juni 1648 werd zijn zoon Mr. Nicolaes Claeszn. van Leeuwen er
mede verlijt op I Juli 1649, terwijl
diens zoon, Mr. Nicolaas
Nicolaaszn. van Leeuwen,
in 1698 werd vermeld als eigenaar van
ruim Ig morgen land onder Alphen, waarmede waarsc’hijnlijk
een
deel van het oude leenland werd bedoeld. l) In 1696 werden de
erfgenamen zijner dochter Hillegonda,
gehuwd met Mr. Johan van
Kouwenhoven,
doch kinderloos
overleden in 1695, ook nog vermeld als eigenaren van land in Alferhoorn,
polder achter Kerk
en Zanen.
Deze tak van het geslacht van Leeuwen’ woonde van 1595 tot
1809, toen hij in de rechte mannelijke
lijn uitstierf,
te Leiden,
waar zijn leden, vermaagschapt
met verschillende bekende regentenfamilies (Paets, van Tol, van Gerwen, Vliethoorn,
van Banchem
e.a.), eveneens in de Vroedschap
zaten. 2,
Hun wapen - zijnde van zilver met een uitkomenden
leeuw
van sabel, gekroond,
getongd
en genageld van goud, in het
schildhoofd:
en 3 liggende turven van goud, z en 1, in den voet.
Helmt. : de leeuw, oprijzende
uit een kuip van sabel, omgeven
van 2 gouden ringen, - komt meermalen voor op de wapenkaart
van G. van Rijckhuizen.
Catharina
van Leeuwen,
dochter van Mr. Nicolaas Willem, gehuwd met Mr. Cornelis Vincentsz.
van Tol te Leiden, schonk in
1781
het orgel in de Kerk te Leiderdorp,
waaraan haar wapen
(als voornoemd)
met dat van haar echtgenoot voorkomt.
Verder
komt het voor in de Lakenhal te Leiden (op een raam, afkomstig
~~l)
?)
van

Scabin-actens
Zie verder
19x.5,

di.

30 Oct. 1698.
de beschrijving
van dezen
7 en van 1899,
blz. 166.

tak

door

W.

M. C. Iiegt

in de Wapenheraut

I

,
*
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van het St. Catharinagasthuis
en in de lijst van een regentenstuk)
;
in het Gemeentemuseum
te ‘s-Gravenhage
(op een kastje van het
St. Nicolaasof handelaarsgilde),
en in het museum Fléhite te
Amersfoort
(op een bord, met onderschrift:
G. van Leeuwen ;
van Leeuwen,
gemisschien
afkomstig
van Prof. Gerbrandus
boren te Boskoop
in 1643,
predikant
te Amersfoort
in 1675,
hoogleeraar
aan het Atheneum
te Amsterdam
in 1686, wiens
Op
laatstgenoemde
wapenportret in hetzelfde museum voorkomt).
afbeelding komen de turven staande voor, zooals het oorspronkelijk
behoort, maar de leeuw daarentegen ten voeten uit.
Stamreeks
I.

Willem

11.

Dirc

va7t

van

van de eerste
)(

Le7rwn

Lezeren

X

N. N. (plm.

N. N. (plm.

acht generaties.

1250

1280

-

-

plm.

1323.)

1339.)

----111.

Willem

van

Lewen

(plm.

IIIa.

1310-1383).

Alyd

Lcwcn

X

X
Badeloghe

van

Aren t Dircksd.

(van

Sanf/rorJt

heer

?)

Gheryd

van

Via.

Adriana

Boschusen.

eM
IV.

Dirc

vau

Gewon,

(plm.

1335

-

1393.)

q

X
Margiete
V.

Robbrecht

Willem

vau

Schrevelsd.

Lewen

(plm.

1370

1437)

-

X
Machteld

Willem

Pietersdr.
-‘

- VL

Dirc

van

&we?t

(plm.

1400

-

.-u---

1442)

X
N.

Albrecht

N.
-e<y---

VII.

Willem

van

_

Lewetz

(1430

-

(plm.

1468

1481.)

X

,
Alijt

Dircksdr.

Dirck

van

meVIIL

vtzn

Lewrrt

X

Lcuwcn

X
N.

N.

-

plm.

1520.)

van

Leydm

312

(;ESLAClIT-

Eb WM'ENKUNDE.

L-YNl-BE
REI BILSEN,

BELGISCH

LIMBURG.

LXNN
BE1 CKEFELD,

UND SEINE GESCHICHTE.
lOc3ti=l1(31

VON

BARON ADHEMAK

DE LYNDEN.

(Voortzettìng

van

Nav.

LXVI,

514.)

Didderik kommt zum erstenmale urkundlich vor am rg Oktober
1307:
Iohan van Boesichem und van Culenburg, in seinem
Namen wie in demjenigen seines Sohnes Hubrecht, gezeugt aus
seiner Gemahlin, der Tochter des Gerhard van Maurik, verspricht
dem Herzog von Geldern offen zu erhalten das Schloss Maurik,
welches der genannte Hubrecht von dem vorgenannten Herzog
von Geldern zu Lehen erhalten hatte. Unter den Adeligen welche
zeugen bei diesem Versprechen sind befinden sich Didderìc u&
Steven

van Lyndcn,

knapen.

1)

Die zeugenschaft des Didderic und Steven in der vorgenannten
erklärt sich durch die geographische Lage des in derselben erwähnten ScltZoosses
Maurìk,
wie aus folgenden akten erhellt:
a. gg7 Oktober 27 - Keizer Otto 111geeft aan een klooster,
op den Luisberg bij Aken te stichten Ommeren, Deest en
Maurik, hem door de weduwe Alda opgedragen. 2,
b. 1189 - Overeenkomst tusschen den proost en de broeders
van het Adalbertstift te Aken over de inkomsten der goederen te Ommeren, Deest en Waldrich (Varik?) waarbij het
geval van overstrooming wordt voorzien. 3)
1-. 1222,
Mei 11. Koning Hendrik
VII bevestigt het
s. Adalbert-Stift
te Aken in zijne bezittingen te Ommeren,
Maurik, Deest en Varik. *)
*) Nyhoff
1 no. 94. Das Schloss
IMaurik
(die borch
tot Mnlderich,
die hofstat
van
hlauderik,
hlaurik;
s. Register
op de leenaktenboeken
van Gelre
en Zutphen)
war gelegen
am Nieder-Rhcin
in der Gcmeinde
dieses
Namens
in Neder-l?etuwe.
‘) Sleet.
Baron,
Oorkondenboek
van Gelre en Zutfrn
No. 118.
3, Ibid.,
no. 375.
‘)
Ibid., no. 468.
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Von den in den drei vorgenannten
Akten’ erwähnten
Oertlichkeiten waren Deest zwischen
Maas und Waal, Ommeren
und
Maurik, in der Betuwe gelegen ; die Entfernung
von Maurik nach
Deest beträgt ungefähr
20
kilometer
in gerader Linie, aber der
Waal (Rhein) trennt die beiden Orte.
Didderic
van Lyden und Steven van Lynden waren daher als
Nachbarn
der Van Maurik zur Zeugenschaft
bei der Ausfertigung
der Urkunde
von 1307
geladen, und hieraus folgert
dass die
und wahrscheinlich
schon VOY dieser Ze&
Van Lynden
in 1307,
periode im Besitze von Gravendael
belehnten
Güter in Deest,
Afferden,
Winssen
und Druten
waren.
Alle vier Oertlichkeiten
gehörten zu Geldern.
Es hangen elf Siegel an der Urkunde
von 1307
worunter
diejenigen des Didderic
und des Steven.
Eine Beschrcibung
oder
eine Reproduction
derselben fehlt jedoch. 1)
Didderic führt in der Urkunde
den Titel eines Knapen, d.h. ‘er
ist ein wehrhaft
gemachter+ jungel”” Mann, und die Wehrhaftigkeit
machte mündig, dessen Alter ist daher zwischen 18 und 24 Jahre
zu setzen, infolge dessen sein Gebursjaar
beiläufig in das Jahr
1287
fallen würde.
a.

Wir begegnen Didderic van Lienden wieder im Jahre 1312:
Maart 22 - des Woandages
na Palmedach.
Gerichtsbrief
van Aelst, waarbij Diddcric
van Lieden
en Emelrijs Willamsooen van den Hofe ten behoeve van het Kapittel
afstand doen van den Tins met 16 morgen land te Aelst - en
waarbij tevens Gervaes Sculenborg sone den eigendom van dit
land aan het kapittel overdraagt.
Afschrift - Inv. no. 1 fol. 29.
1312

b.

1312 Maart 29 -

feria IV post festum Pasche.

l) Butkens
had die Urkunde
von 1307 in den Annales
veröffentlicht
(Preuves
pp. 21 und
22) und in der Liste
der elf Siegler
nennt
er Didderic
und Steven als BYL&Y:
(Theodorici
de Linden
und
Stephani
Fratris
eius).
Da Butkens
die genauen
Namen
der elf Siegler
berichtet,
muss er Einsicht
in die Original-Urkunde
gehabt
und die Siegel,
sofern
sie noch
vorhanden
waren,
selbst
gesehen
haben.
Er hat aber
wieder
eine Beschreibong
noch
eine
Reproducirung
der Siegelwappen
der Brüder
Didderic
und Steven
van Lynden
in
seinen
Annales
gegeben.
L)ieselbe
Manipulation
hat er mit dem Siegelwappen
des Gosuin
van Linden
elngehalten
:
er hat es einfach
unterdrückt
an de% Urkunde
von rigg,
trotzdem
es heute wohl
erhalten
am Original
hangt.
Der Grund
zu diesen
Unterlassungen
ist nun hinkinglich
bekannt.

*
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Gervasius Sculenborgh
zoon erkent van het Kapittel in erfpacht
te nemen 16 morgen land te Aelst. 1)
Afschr. - Inv. no. 1 f. 28 vs.
Die in vorstehenden
zwei Akten genannte Oertlicheit
Alst oder
Aelst ist 30 Minuten
entfernt
von Lienden,
in der Veluwe gelegen. e,
Die in a. und b. genannten
16 Morgen Land in Aelst waren
freies Eigenthum
des Gervaes Sculenborgh
Sohn. Didderic
van
Lienden hingegen bezog eine Rente (Tins) von G. Scul., fiir welche die
Darm verkaufte,
nach dem Akte a.,
16 Morgen das Pfand waren.
Didderic
Seine Rente an des Kapitel und gleichzeitig verkauft
Scul. das Eigenthum
der 16 Morgen an dasselbe Kapitel.
In dem
Akte
b. empfing dann Scul. sein früheres
Eigenthum
als Erbpachtgut zurück.
Derselbe
Vorgang
findet sich häufig in den Urkunden
dieser
Zeit. Der Grund war ohne Zweifel, dass das Gut des G. Sculenborg iiberlastet war und der Eigenthümer
seinen Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen
konnte.
Es ist somit Thatsache
dass Didderic
van Lynden schön JOY
seiner Belehnung
mit der einen Halfte der Herrlichkeit
Lienden
ez’n Kreun als heraldisches Symbol geführt hat, in seiner Eigenschaft
als Vasall des Bischof’s
von Utrecht (für Aelst), und die Lehensbeziehungen
des Didderic
van Lynden zum Bischof von Utrecht
scheinen “auch nach dem Jahr I 5 12, in welchem er die 14 Morgen
Land in Aelst verkauft
hat, vorherrschend
gewesen zu sein, denn
wir sehen Didderic
noch im Jahre 1333,
also VOY dessen Belehnung mit der Hälfte der Herrlichheit
Lienden, mit dem Kreuz,
dem heraldischen
Symbol des .Bischof’s
siegeln.
In 1331
ist Didderic
Zeuge in einer Urkunde
des Bischof’s
von
Utrecht,
Lehensherr
der Veluwe :
1331 September
28.
Der Bischof von Utrecht
erlaubt dem
dass er Alianora
den Bezitz der
Grafen Reinald von Geldern,
Jahreszinsen
aus seinen Einkünften
aus der 2Veluwea
und aus
seinen weiteren
Lehen die er vom BStichta (Utrecht)
zu Lehen
1) Bijdragen
voor een Oorkondenboek
van het Sticht
Utrecht,
Regesten
van
van S. Peter, door Mr. Muller
Fzn., NOS. 163 en 164.
Das Original
des Aktes
Rijksarchief,
Cartularium
des Kapitels
van St. Peter
in Utrecht,
Folio
29.
3) Aelst gehörte
im Mittelrlter
zu Geldern.

het Kapittel
a: Utrecht,

c

8

‘<
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halt, sichere.
Zeugen : dominus
Theodericus
de Lynden
Bnec
non ob majorem
securitatem
rogavimus
et rogamus’ nobilis ac
magnificos
viros dominos
ducem Lotharingiae,
etc. ut dictam
Alianorom
in doto duaria et usufructu,
ut expressum est superius
tenant et defendant
ac nobilis et providos
et discretos
viros
dominos Theodericum,
comitem de Moerse . . . . p.a. Theodericum
de Lynden
etc. 1) Gemahlin des Grafen Reinald von Geldern
und N.B. Eleonore
war die Tochter
Edward
111, König von
England. 2,
Didderic wird in den Urkunden
von 1307
und 1312 knape genannt, in derjenigen von 1307 miles und in derjenigen von 133 1
dominus und ist daher ein Ritter wenn er auch nicht miles heisst.
Vier Jahre spater, in I 335, siegelt Didderic van Lynden eine
Urkunde,
mit einem kleineren siegel als in derjenigen von 1333.
Das Siegelwappen
zeigt, wie da?jenige von 1333, ein Kreuz.
Umschrift:
Haer Diederic va Lienden. s, In der Urkunde
selbst
,
wird Didderic
genannt wird
>here
van Lienden,a
und er muss
daher zwischen
den Jahren 1333
und 1335
mit der einen Halfte
der Herrlichheit
Lienden von der Aebtissin
von Elten belehnt
worden sein.
Die Urkunde
von 1335
is auch besiegelt von Hubrecht
van
Lynden,
Bruder
des Didderic : Ein schrag gegittertes
Kreuz.
Die Gitterung
des Kreuzes ist als ein persönliches
Beizeichen des
Hubrecht
anzusprechen. 4)
Wir haben gesehen dass Didderic
in den Urkunden
von 1307,
und 1333
seinen Familiennamen
>Lyndenc
1312, 1327, 1331
fuhrt, ein Beweis dass er von einer Familie abstammte
welche
sich nach einer Oertlichkeit
dieses Namens schrieb.
Später (1335)
in Folge der Belehnung mit der Hälfte von Lienden nanntte und
schrieb er sich, entgegen dem Gebrauch der Zeitperiode
welche
den Familiennamen
dem Namen des Besitzes versetzte (mit Auslassung des Familiennamens
>Didderic, here van Lienden. a Wie
erklärt
sich diese Abweichung
vom allgemeinen
Gebrauche ?
Entweder
stammte Didderic
ab von den ehemaligen Herren der
von Elten belehnten Hälfte von Lienden und zog es nacher vor,
1)
2)
tour;
Alianora
3,
‘)

Nyhoff
1, No. 252.
er
Angeletère
(Eleanore
d’), duchesse
de Gueldre,
1339 : part&
au 1 , un lion (non
queue simple)
et unsemé
de bilettes;
au 28, trois leopards,
rang&
en pal. L. : -t S.
filia regis Anglie
. . . . . isse ghelren
et zutphanien
(Raadt,
Sceaux
Arm. 1. p. 170).
Navorscher
1893,
Sigillographie
der Van Lynde,
Tafel
1, Siegel
No. I en 2.
Ibid., Tafel
11, Siegel
No. 6.
_

,
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da in diesem Falle Familien - und Besitzname identisch waren,
oder es war einem Zzlf&?l zuzuFamiliennamen
zu eliminiren,
schreiben
dass er die genannte Schreibweise
angenommen
hat,
die sich in zwei Generationen
forterbte,
d. h. bis zu Dierick,
Enkel
des Didderic,
here van Lienden, mit dem diese Linie im Mannestamme erlöscht.
Die weìteren
Lehensnachfolger
dgrchaus
ìlTcyenFhnìZìennamen

z% der Htilfte
von Lìenden setzten
dtmy*mìgen
des Besìtzcs VOY.

Stammte daher Didderic ab von den ehemaligen Herren der
von Elten belehnten Hälfte von Lienden ? Die Urkunden in den
Archiven
von Geldern lassen hierüber keinen Zweifel walten :
nicht eine Spur ist in denselben zu finden von Vorgängern der
Didderic in dem Besitze dieser Hälfte von Lienden, und dies wird
von Baron van Spaen bestätig‘t, der ausserdem hinzufiigt, dass es
ihm unmöglich sei die Schrift$ücke
in Butkens, Annales de la
maison de Lynden, vom 12ten
und vom 13 Jahrhundert, welche
dort figuriren, als authentisch anzuerkennen. Es ist somit Thatsache dass im 13 und Aufang des Iq-Jahrhundert kein Van Lynden,
ausser Didderic (1307,
I 8 I 2 & 1335) Territorialesitz
in Geldern hatte.
Allerdings, die Besitzer der einen Hälfte von Lienden, Von
Vonck, here van Lienden, kommen im 14t”n Jahrhundert in den
Geldrischen Urkunden vor, aber dieselben haben nìchts gemein
mit den Herren der anderen Hälfte von Lienden, wie auch Butkens zugibt, trotz dem sie dasselbe Wappen (Kreuz) wie diese
führen, und es auch beibehalten haben, wie die Van Lynden in
Geldern. Es ist das Wappen des Bischof’s von Utrecht, Lehensherr
der Veluwe, dessen Vasallen sie waren durch dem Besitz von
Lynden, und daher zur Führung des Wappens ihres Lehensherrn
berechtigt waren.
Aus dem Vorgehenden ist zu schliessen, dass die Abstammung
der Van Lynden, in Geldern, von den ehemaligen Herren der
von Elten belehnten Hälfte von Lienden abgelehnt werden muss,
und dass Didderic’s Eliminirung seines Familiennamens nach der
Investitur
mit Lienden einem bemerkenswerthen Zufall zuzuschreiben ist, zumal Steven, der jüngere Sohn des Didderic, ganz
richtig seinen Familiennamen seinem Besitze vorgesetzt hatte :
DSteVen
van Lynden, here van Hemmen.a
Didderic wird in der Urkunde von 13 12 noch immer knape
genannt, d. h. er hat es noch nicht zum Ritter gebracht, allerdings
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können
Knappen
im Heere sich bis zu den höchsten
Stellen
emporsteigen,
ohne’ sich den Rittergrad
zu erwerben.
Didderic van Lynden hat im Jahre I 3 12 Ermengarde
van Keppel
geheirathet,
Seit dieser Zeit kommt er nicht mehr in den Urkunden
vor bis zum Jahre 1327, in welchem er, wie oben berichtet,
alle
Seine Güter in Deest, Winssen,
Afferden, Druten an das Kloster
Gravendael aufträgt.
In den Jahren die zwischen
13 12 und 1327
liegen, hat Didderic
vielleicht
an auswärtigen
Kriegen
theilgenommen,
denn als knape, d.h. als wehrhaft
gemachter
junger
Mann - und das war er noch in der Urkunde
von 1312 - der
im Dienste eines Höheren stellende, wollte er, nach dem Gebrauch
der Zeitperiode,
den Rittergrad
etwerben;
er kann aber auch auf
dem Familiensitz
in Deest die genannte Zeit zugebracht
haben.
Die oben nachgewiesene
Unmöglichkeit
der Abstammung
Didderic’s von den ehemaligen, urkundlich
ganz unbekannten
Herren
. der einen von Elten belehnten Halfte von Lienden und die Thatsache dass im 13 und Anfang des 14+en Jahrhundert
in Geldern,
aussen Didderic
keine Territoriumbesitzenden
Van Lynden
in
Existenz
waren, von denen Didderic
hatte abstammen
können,
so deutet Alles darauf hin, zumal Didderic
fur Seine Güter in
Deest, Afferden, Druten und Winssen Lehensmann war des Klosters
Gravendael, das in Cleve gelegen ist, wo mehrere Linien der Van
Lynden
Allod und Lehensbesitz
hatten, dass sein Ursfrung
~PZdenz benachbarten Cleve zu suches sei, wo zahlreiche Mitglieder
der Van Lynden, selbst bis in’s 16 Jahrhundert
Vasallen der Clever
Grafen waren, auch wo Bernhard
(Bernt)
van der Lynden der,
in zder Ehe, Lumme Tochter
des Johan, Grafen von Cleve, zur
Gemallin hatte, als heraldisches
Symbol, den Löwen, das Wappenthier
des Geschlechtes
führte.
Schon diese nebenstehenden
Umstände
deuten mit Sicherheit
darauf hin, dass Didderic Van
Lynden, Gemahl der Ermengarde
van Keppel, zu dem Geschleichte
der Van Lynden
gehörte, das seinen Territorial-Besitz
in Cleve
hatte, d.h. zu den heren Van Linn, bei Crefeld.
Auch der Vorname
des Diederic
van Lynden,
Gemahl der
Ermengarde
van Keppel, bezeugt, dass er, nicht aus holländischem,
sondern aus dem an Geldern angrenzenden
niederdeutschem
Gebiete (Cleve) seinen Ursprung
nimmt, in welchem die Form Diederic oder Didderic gebräuchlich,
wahrend in holländischer
sprache
die Form Dierick oder Dirc angewendet
wurde.

.

.
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Thatsächlich findet man die niederdeutsche Form Diederic oder
BDidderica beinahe in allen bekannten Urkunden des 14fen Iahrhunderts, inclusive derjenigen von 1312, in welcher von Diederic
van Lynden die Rede ist. Auch ist der Vorname Didderic im
sehr gebräuchlicher im Geschlecchte der Van Lynden.
Kommt
er doch in der Genealogie der Van der Lynden, heren van Wynde
und van Beke in Brabant, in jeder der urkundlich bekannten
Generationen vor.
Wenn man absieht von der Urkunde aus dem Iahre 1307
die
in lateinischer Sprache gehalten und daher die Form Theodoricus
führt, so ist diejenige von 1312 hier ausschlaggebend, wei1 sie
die ältest bekannte Urkunde ist in welcher Didderic 10 L. repräsentirt ist. In derselben ist die Form >Didderica ersichtlich, welche,
abwechselnd mit der Form Diederic oder Dyderic oder Dideric
in den folgenden Tlrkunden vorkommt:
I März 1333,
5 Februar
1335, 27 März 1335, 27 März 1336, 1342, 25 März 1344,
20
Iuli,
1357,
I Iuni 1358, Ig Iuli 1358,
25 Ianuar 1359,
7 Februar 1359. l)
Diederic’s Tod fällt nach Van Spaen in das Jahr 1360. 2, Nur in
den Urkunden vom g November 1344
und vom I I November
1345 werden die Formen Dierich resp. Deric gebaucht, welcher
Umstand zweifellos dem holländischen Gerichtsschreiber beizumessen ist, geradeso wie in dem Akt vom 26 Iuli 1357
in welcher
Dirc zu lesen ist. j) Diese Urkunde ist noch in anderer Weise
bemerkenswerth. In ihr erscheinen vier Söhne des Besitzers der
anderen Hälfte der Herrlichkeit Lienden, Rutger Vonken, die erklaren dass sie in Besitz genommen haben das Haus in Dollenborch smet den weerde,< geradeso wie es ihrem Grossvater Roelof
Voncken gehörte.
Der Bischof von Utrecht erhob Ansprüche auf dasselbe, daher
wurde die Entscheidung in dieser Streitigkeit dem heren Dirc van
1)

Navorscher

1896,

Der

Ursprung

der

Van

Lynden

in der

Veluwe

resp.

der

Betuwe

P.P. 482, 483, 484).
2) zbid., Nach
den Annales
in das Jahr 1368.
3) 1357 - Na Sinte
Maria
Magdalenadach
(26 Juli).
Alle
den ghenen
die desen brief
zullen
sien of lezen doen wij verstaen
Rutgher,
zohan,
Henric
en Willam,
Knapen,
Rutger
Vonken
sonen - verklaren
in bezit genomen
te hebben
het Huis tot Dollenborch
met den weerde,
zooals hun oude vader Roelof Vonken
toebehoorde.
Hierop
maakte
de Bisschop
van Utrecht
aanspraak,
waarop
de uitspraak
in dit geschil
verzocht
wordt
van ffcven
D~rc van Liem’en
die dit charier
betegeld
heeft.
Randschrift
:
eoderici
de lienden.
(Utrecht,
Rijksarchief,
Dom-Ka$e;
&o. 437).

*
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Lienden
tiberlassen,
d.h. dem Besitzer
der anderen von Elten
belehnten
Hälfte von Lienden, der diese Urkunde
gesiegelt hat.
Die
Familie
Vonken
war
Besitzer
der
anderen
Hälfte
von LienI
den seit dem Beginn. des xqten Iahrhunderts.
Wenn daher der in dem Akte von 1357 genannte Rutger Vonken
Besitzer der anderen Hälfte von Lienden war, so hätte er nur seinen
Familiennamen
in dem Akte benützt mit Weglassung
des Namens
seines Besitzes, während
Didderic
van Lienden
nur von dem
Namen seines Besitzes (Liendenj Gebrauch machte mit Weglassung
des Namens seiner Familie.
Hier folgt ein Akt über Rutger Vonck aus dem Tynsboek
der
Reichs-Abtei
Elfen.
Rutger, vunck woenachtig
in den kerspel van Leyndeti in nederbetuen is sculdic vijftenhalven
olden tornoezen van den eruen en
tyns ghuede hiern bes. dat joncker vaz den voert ZuduZfs zoon en
lohan ruevey nae the holden plegen tot den hoeve te rea%zc/zem
geheiten synte vyf.s Ho#‘.
It, iiij mergen lants op borchoeuell.
It. negen mergen in die gheeren.
It. iiij mergen op Zuttedveld.
It. i mergen bider Smit.
It. i mergen tusschen die twee smeetss traden.
It. bm. vp homeden et vij m. vp rtedermeden.
Kist.
N.C. Het Necrologium
en het Tynsboek
van het Adelijk JufferenStift te Hoog-Elten,
p. 144.
In späteren Urkunden
schrieben
si& die Vonken
mit Hinzusetzung des Namens ihres Besitzes! Maria Vonk van Linden tot
Linden.
Auch behielten sie, geradesb wie die Van Lynden in
Geldern, das Wappen
der Herrlichheit
Lienden
(Kreuz)
als ihr
Familienwappen,
1)
Der Bischof von Utrecht
erhielt als Schenkung
vom Grafen
Wichman
die andere Hälfte von Lienden für das Kloster Hoogenhorst (zur Abtei S t. Paulus, in Utrecht gehörend).
Der Bischof
war somit der Lehensherr
dieser Hälfte
von Lienden,
die in
‘J Inscriften
von zwei alten Oelporträts
des Regierungsrathes
Dr. Anton
ter Schmitten:
a. Anton
ter Schmitten,
Consul,
Wesel,
et Marine
Tack
Filius
natus 1630 word Anno
1654
Keurvorstelijken
Rg.
Raadt
*en Richter
tot Büderich,
getrouwt
Anno
1656
mit
Maria
Vottk van Linden
fat Littden.
b. Anthonius
ther
Schmitten
Antbonii,
Consul,
Vesal,
et Mariae
Tack filius
geb. im
December
1630..
. . Churfürstlich
Brandenburgscher
Regierungsrath.
Richter
zu Büderich
obijt
1669, geheyrathet
mit ilgaria
Vonk van Lynden
zu Lynden;
deren
Wappen
repräsentirt
ein Kt-euz.
:m Weseler
Kirchenbuch
wird
27 August
16jg
ein Juncker
Johan
Vonk
von Linden
Verwandter
der ilZaari(z
Votzk vatz Linden
lot Linden
als Taufzeuge
erwähnt;
1688 Maria
Vonck
van Linden
tot Lienden.

Folge dessen (nach
I Igo)
das Wappen dasselben;* in Roth ein
silbernes Kreus führen musste.
Es is noch mehr,
Nicht nur als
’ Lehensherr
der einen Halfte- von Lienden únd als oberste GeistIiche Behörde
für die Abtei ‘von St. Paul,. sondern aqh in des
Bischof’s
von Utrecht
Eigenschaft
als Lehensherr
der Veluwe
$führte die Herrlichheit
Lienden dessen Wappen.
Wir haben einen
’ doppelten Beweis hiefür :
Das Wappen der Gem,einde
Lienden
(daneben
in Facsimile dargestellt)
das heute
. noch das Wappen des Bischof’s
von Utrecht .reprasentirt,
und
das Wappen der Familie Vonk
van Lynden, das, wi’e wir oben
gesehen, ,auch des Bischof’s
darstellt.
. ’
Aus der hier unten angezogenen’ Stelle von fiutkens
welche sagt dass in demselben
Orte . (bourg)
von Lienden,
ehemals eine Familie ’ Vonck
van
Lienden wohnte,
deren Wappen
identisch
war ‘mit demjenigen
‘des Herren dieses Ortes - in Roth, ein goldenes Kreus - und
-deren Helmzierden
verschieden
waren = geht hervor dass diese
zwei Familien, ganz verschieden
von einander in der Abstammung,
jedoch ein uza? dasselbe *Wapperz führend, dieses Wajfen nur dem
Wappen der nemdichm Her+i&eìt
entnehnen konnteiz, und dass
der Unterschied
in deren Helmzierden
nur zur Bezeichnung
des
’ Unterschiedes
in der Gerichtsbarkeit
dieme. 1)
! Word? voortgezet.)
‘I

-

’

*

CORRESPONDENTIE.
Het regis&r
met titel en omslag
verschijnt
dezer dagen. I +
--p. 51 i )~ALI pnys de
. _l) Butkens,
adom
b’rnrk
aal1 /-JH,?~I?, et pour
wdtrns Ze Bozl *Cr mesme de Iyndrn.
,Srigneurs
du dict
lieu
et c&!es
=aettent
one pinnache
de plumes
*families
toutes
differentes
1’ une
wqu’ emprurzter
eet icu aux aymes
rdu cimier
ne serait
qu’ h ibdigner

van

den

vorigen

jaargang

Guelclres
rlays ia Be’uwe
il y at one maison,
qui porte
ri’ W, et ont leur demeure
armes (IL’ ,; l( ,.‘,‘ts n la ci-“ie
Et ny at au;c:lne
diffC1 tnce
entje
les armrs
des
de Von&
qu au t;mtre,
oir en !ic,d du ieuricuu‘ils
On doit évidcnt
adrneittre
que
ces
d’ or a de gLxl!es.
de 1’ autre,
portant
cependant
le mCrne 6x1, n’ ont,pu
de la mime
sci~~ncw-ie
de LieJ;s’en,
et que la differente
la ditierence
de leur jurisdidion.
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Van Cuylenburch van Ryzenbotch
of van Rysenborch
DOOR

J,

D.

WAGNER,

In Nav, LX, 165 gaf de heer Gasman eenige gegeveus omtrent
Ryzenburg,
Van deze gebruik
makende
en voldoende aan den
wensch
deze te bewerken,
geef ik hiermede een vrij volledige
genealogie van die Cuylenburchen,
welke Rijzenburch
bezeten en
zich later alleen Rijzenburch
genoemd hebben,
Deze familie sproot uit een der dertig bastaardkinderen
van
Gerrit of Gerard heer van Cuylenburch,
die in 1452 zijn vader
Johan opvolgde en 1480 als dood gemeld wordt.
Het wapen :
Gevierendeeld:
I en 4, Vianen ; 2 en 3 Utengoye
en een hartschild: Cuylenburch
en tot helmteeken : het aan Cuylenburchr
en
Vianen
gemeenschappelijke
; alzoo zonder
eenig teeken
van
bastaardij.
Zweder van Vianen van Rysenborgh,
Na den dood zijns vaders
Gijsbert v. V. v. R. beleend met het huis van Rysenburch
met
de hofstede en I 53 morgen lands omtrent het huis gelegen, met
gerichte, tins en tienden enz. I 5 Oet. 1469 l); bel. met een hoeve
lands in land vau Vianen up Stichkerhoeve
(in den lande ‘van
Hoestyn
up dat Cuyle) en zulks na den dood van zijn vader
Gijsbert
1469 2); bestuurder
van stad en land van Vianen voor
de weduwe van Reinout van Brederode
1474 s); doet een aanslag
op Batestein ten behoeve van diezelfde weduwe
1477 3); lijftocht
zijne vrouw
Willem
in Rysenburch
Sept. _ 1483 l) en is dood
$4 OCt,
I&&
ti. Willem(ina) . . . , . , . (volgens Gen. en Herald.
bladen, 4den
jaarg.j blz. 167 heette zij Willemina
van den Zande Gerardsd:
doch heb ik dit nergens bevestigd gevonden).
Weduwe met tweé
kinderen
zijnde wordt
,in haar lijftucht
bevestigd
door den
Utrechtschen
Bisschop.
24 Oct. 1484, 4, Uit het huwelijk
van
Zweder en Willemina
sproten twee dochters.
De oudste heette Gysbrecht(a)
van Vianen van Rysenborch,
na den dood haars vaders beleend met een hoeve lands op Stichkerhoeven
t484 2) ; Walraven
van Brederode beleend Joncfr. Gijsberta van Vianen zijne nicht <met 15 oude Frankr,
schilden ‘s jaars
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uit zijn veer voor de stad Vianen, hulder G. van Culemborg
bastaard haar man en voogd, 1495 “); na den dood van haar
vader Zweder met Rysenburg beleend 15 Sept. 15 17, IO Juli 1525
en 22 Juli 1529 1); heeft verschil met Gerrit v. Rysenborch de
Jonge en diens vrouw E. van’ Pal!aes 1541;.
na den dood van
haar zuster Janna met omtrent vyrf hoeven lands uit het goed
van Rysenburg 1549 l); na doode uan. haar nicht Joanna vau
Weerdenburch (dochter uit het huwelijk van haar vaders *‘zuster
Héndrik met Sweder van Weerdenburch) met 18 onde schilden
‘s jaars uit het, goede ten Busche (afkomstig’van de Ysselsteyn’s)
1549.
1) Zij moet nog in hetzelfde jaar overleden zijn. 2,
Gerard, bast- van Culemborch overvoerde en troude tegen haer
vrienden danckc Gysberta van Vianen van Rysenburch. G, Volgens
Gen. en Herald.
’
bladen,
’
4de* jaarg.,, blz. 167 zou dit in 1492
hebben plaats gehad. Zij komen als echtelieden, voÓr in de jaren,’
1495, 1501, 1517 en 1532.
Daniel van Bouchaut ‘beleent Gerrit van Culemborch ~qnsen
‘C
swager 7) als voogt van Joncf. Gysberta van Vianen van Rysenburch onze nichte 7), met het goed ten Ryne gelegen bij ‘Vechten
en andere’ goederen, welke wij houden van den Utrechtschen
Bisschop, 23 Oct. ‘1 501 *); magescheidsvriend van Gysbert de
Cocq van Neerynen Í5og; in de Ridderschap van het Sticht n.5~8,,
Ì537 ; oom 9, en húlder van Elisabet van Culemborch ‘weduwe
van Antonis de Lalaing, de eerste Graaf van Hoogstraten 1541
en wordt genoemd Gerrit van C. heer van R. den ouden 30 Juli
I 543 10). De kinderen van Gerard ‘en Gysberta volgen bij 1A.
*,
; De z,uster van Gysbrechta heette Janna (Johanna) van Vianen,
van. Rysenborch. ’ zij had hare huwelijksvoorwaarden 16, Aug.,
I 5 16 (geapprobeerd Ado’or den Utrechtschen BisschÓp 12’ Febr. I 5 ij>
met Frederik, van Seldeneck, Erf keukenmeester van het l+ Roomsche
Rijk’. De kwartieren van hun zoon werden’ aangetroffen
<. op’ een.
grafsteen: te Wijck te Duurstede 11) .’
.I
Selden’eck
/
Vianen
I
, een. jachth,oorn
IJsselstein
i
/ .
’ ‘Westèrstorten (stetten)
Rossum
.
,Abszbergh’
’ Erp.
1 ’
DeI vrouwelijke kwartieren zijn ook hier weder opgesierd; de
moeder ’ van Jànna, Wilhelmina (van der Zande), als zijnde niet
van hooge <geboorte, gewoon overgelagen,
, Frederik van Se!deneck;
I 1. I
1. j
a”
. ’ 1 1 I’I
>*1
,:
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overleed 12 Juli I 542 (Robidé vander Aa, Oud-Nederland).
Omtrent
Lib. E. fol. I I 8 deze belangrijke
Janna vinden wij in Buchel.
acte : Uit sekere sommatie en oppositie tusschen J. Johanna van
tegen
Vianen van Rijsenburch
Wede. van Fred. van Seldenacker
den ouden van dato
Gerrit van Cuylenburg
Hr. van Rysenburg
den 30 Juli 1543
werd gezegd dat het huys van Rysenborch
eerst een schone triumph.
princelijke
woninge was, mit 2 schone
voorborchten
elcs bysonder
bemuert
en begraeft met bauhuse,
peertstal, torfhuys,
wagenhuys,
moeshuys, stenen duyfhuis, schonen
toorn en seven welgestelde
cameren en wordt bij de sententie
daerop gevolgd in dato als boven G. v. C. veroordeeld
J. Janna
op te leggen de weerde van den selven huyze als die was ten
tijde jof. Wilhelma Sweders weduwe ‘t selve besat het vierendeel
en haar noch te vestigen in 7 guld. 4 stuivers ‘s jaars, met compensatie van tosten.
Janne komt in het Holl. Leenregister
voor als beleend met
vijf hoeven lands in Rijzenburg
g Oct. 1545.
Janne van Vianen
van Rijsenburg
testeert
en stelt aan tot
Bor van Amerongen
r*),
executeuren
Helyas
de Wit, Willem
Aernt van Groeneveld, hofmeester
van den Bisschop van Utrecht
en Jan Bernsz. van Doesborg.
Maakt 50 Car. gl. aan Margriet,
Willem Box-.van Amerongen’s
dochter, tot Qutwijck;
Willem Bor
van Amerongen
haren zwager 13) dat goed te Driebergen
die
vyf hoeven, met conditie dat hij Elisabet zijn dochter, die nu bij
haar testratix
woont, daarvan geven zal bij een eventueel huwelyk
IOOO
go, guldens;
Willem van Rijsenburg
14) die zij uter doop
geheven heeft en naar haar moeder genoemd is, den eigendom
van dit goed mits dit lossende met 3000 go. guldens. 16)
Janna stierf 21 Dec. 1548 en werd te Wyck te Duurstede
bij
haar echtgenoot begraven, 16)
2de GENERATIE
A.
I.
Gerrit of Gerard van Culemborch
(van Vianen)
en van
_ Rysenborch.
Hy antwoordt
aan de 3 Staten van Utrecht
op hunne
missive van den 27 Aag. en ontvangen den I Sept. dat hij
zich met zijn Bhuysgesinnec
ophoudt op den huize Rijzenburg,
en niemand anders heeft om zijne goederen
>te regieren
en te gebruykena,
en dat hij ain den zelve huyse ind
goederen
voirs. van mijn vader noch niet gevesticht
is< ;
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dat hij evenwel noch de stad, noch de Staten van Utrecht,
noch iemand anders uit dit huis denkt te beschadigen of te
doen beschadigen, maar zijne eigene goederen Beerlicken te
Igebruycken, sonder yemants te verc0rten.c
Rysenburg 2 Sept.
1527. l7; In de Ridderschap van het Sticht 1528, 1537, 1549;
door opdracht van Jof. Gysberta van Vianen van Rysenborch
beleend met Rijzenburg 3 1 Maart 1530 1) ; heet in 1532
oudsten zoon ; boven de ordinares Ridderschap beschreven
om den Keizer te begroeten I 536 ; hy genoemd als de bezitter van Rijsenburg, toen dit huis als riddermatige hofstede
erkend werd 27 Oct. I 536 ; Floris van Pallaes en Gerrit van
Rysenborch de jonge mombers over Jasper Ven of Van
I 537 Is); Gerrit
van Ryzenborch de Jonge en zijne vrouw
hebben verschil met zijn vader I 54.1 ; huwelyksvriend en neef
van Adriaan de Waal van Vronestein trouwende Beatrix de
Voogt van Ryneveld 17 Nov.
I 545.
Hij trouwt 1522 Ermgard van Pallaes, Adriaansd’ uit Aleid
van Lanscroon. Zij wordt door haar man getocht rg Januari
1532
en nog vermeld 1541.
Hunne kinderen volgen bij B.
2,
Sweer is priester 1532.
Haar
3* Cunera, gemeld in 1532 en sterft zeer oud Sept. 1585.
portret op een memorietafel in het Museum Kunstliefde te
Utrecht.
tr. 1529 Willem Borre van Amerongen, zoon van Dirk en
van Maria van Snellenburg. Hij Burgemeester, Schepen en
Raad van Utrecht 1528 -1557
en sterft Nov. 1563.
4-0 Jasper wordt jongsten zoon genoemd 15 32.
3e GEN. B.
1.

Willem van Culemborch (van Vianen) en van Rysenborch,
meestal genoemd Willem van Rysenborch.
Was door zijne oud-tante ten doop gehouden en heet
naar hare moeder Wilhelmina r6); beleend met Rijzenburg,
behoudens Joncfr. Johanna van Vyanen van Rysenborch,
zijnre moeijen 19) hare vijf hoeven lants, daarmee zij beleend
is g Oct. 1545 1); beleend met een hoeve lands up Stichkerhoeve en zulks na den dood van Jonckvr. Gijsbrecht zijne
grootmoeder I 549 2); tegenwoordig op het slot Culemborch toen
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Elisabeth
van Culemborch
Gravin
van Hoogstraten
aldaar
haar testament passeerde en teekent alleen Willem van Risenborch, 35 Mei I 5 5 5 2O); Drost van Culemborch 27 Juli I 5 57 *l) ;
teekent
een request tegen de ketters te Culemborch
6 Mei
I 566 2%); daarna
bij de verbonden
edelen ; zijne goederen
door den Hertog van Alva aangeslagen
1568; beschreven
in
de Ridderschap
van Utrecht
I 580; door Leicester
gevangen
genomen, doch spoedig weder losgelaten I 587 ; in de Ridderschap van Utrecht
13 Febr.
1587
2s) ; hij met zijn zoon
pretendeert
gerechtigd
te zijn ‘tot het jachtrecht
in het Sticht
van Utrecht I 594 ; na dood zijns vaders beleend met Rijzenberg
g Oct. 1595 ; testeert
2 Juli 1596
en sterft nog in dezelfde
maand en jaar, 4*)
Hij trouwt
I 0. Anna
Pieck, dochter van Gijsbert en Maria
van Bueren,
en 2O. op huwelijksvoorw.
van Ig Dec. I 573 Clara van
Renesse,
dochter
van Gerrit
van Renesse van der Aa en
en Sophia van Arnhem.
Zij sterft kinderloos
in 1603.
De kinderen
van Willem en Anna Pieck volgen bij C.
. z. Sara van Rysenborch,
zij wordt als weduwe van Gillis van
Ledenberg
in den Dom overluid 5 Febr. 1633.
Zij trouwt
Gillis van Ledenberg.
Hij was van geringen afkomst,
men
zegt dat zijn vader metselaar was.
Zijn geboortejaar
is onbekend.
Wij ontmoeten
hem het eerst als klerk bij den
bekenden
Utrechtschen
advocaat Mr. Floris Thin, in 1588
verkreeg
hij het belangrijk
ambt van Secretaris der Staten
van Utrecht,
als vriend van Oldenbarnevelt
werd hij in 1618
uit dit ambt ontslagen en daarop te gelijk met Oldenbarnevelt,
Hoogerbeets
en De Groot gevangen gezet. Hij wachtte zijn
vonnis niet af, doch beroofde
zich in de gevangenis
den
28 Sept. 1618 van het leven, hopende daarmede de verbeurdverklaring
zijner goederen
te voorkomen.
Op verzoek van
de weduwe en kinderen werd hij eerst begraven te Voorburg
en daarna bijgezet in de Kapel van zijn schoonzoon
Adam
van Lockhorst.
Zijn doel bereikte hij met zijnen zelfmoord
niet, daar men in het Tijdschrift
voor Geschiedenis
enz. van
Utrecht
184x op blz. 174 vindt : Goederen van Gielis van
Ledenbergh
gewesen
Secretaris
des Staeten van Utrecht
geconfisqueert
by sententie van H. H. Staeten Genera1 volgens
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de Reeckeninge daarvan gedaen door Jan van Haeften aan
de H. H. Staeten van Utrecht 7 December 1621.
Hunne kinderen volgen bij D.
3. (Vermoedelijk).
Joost van Rijsenborch, die in 1568 meedeed
met de beeldstormers, wordt door Alva gebannen. Zijne
vrouw heette Adriana.
Een en ander omdat men onder de
geconfisceerde goederen van Gillis van Ledenberg vindt:
een rente ter lijve van Sara van Rysenborch weduwe van
Ledenberch, beleydt bij Adriana Joost van Rysenborchs
weduwe.
4” GEN. C.
I. Justus van Rysenborch, geboren te Utrecht
I 564, beleend
met Rijzenburg 13 Aug. I 597 en 12 Juni 1605 1); Raad en
Schepen van Utrecht 15g2I 596; beschreven in de Ridderschap van het Sticht I 5 Juni 1597 ; Burgemeester van Urecht
I Oct.
1603- I Oct. 1610 en I Oct. 1613-1
Oct. 1615;
Gecommitteerde der Staten van Utrecht 161 I 26); van eed
en dienst uit de regeering ontslagen 29 Dec. 1618 26); na
,koop bekleed met 6 morgen lands in den kerspel van Odyk
rg Januari 1633 1) en sterft 13 Juli 1655, oud 91 jaar, be’ graven te Odijk.
Trouwt in het laatst van 1601 Geertruid van Renesse,
dochter van Johan v. R. van Moermoent en van Petronella
Pynssen van der Aa. Zij wordt in den Dom te Utrecht
overluid 12 Sept. 1624 en liet toen na haar man en twee
onmondige kinderen.
Hunne kinderen volgen bij E.
2. Herman van Rysenborch, van hem is niets naders bekend.
3. Gijsbert van Rysenborch. Geadmitteerd tot eene vacante prebende in den Dom staande ter collatie van de Ridderschap
30 Maart 1587, in het Kapittel van den Dom geadmitteerd
30
Maart I 591 en resigneert 3 Januari 1609. Beleend na
dood en making zyns vaders met een hoeve lands op Stichkerhoeven 6 Rec. I 597 2). Aangesteld tot Maarschalk van
Eemland 24 Januari 1606, afgezet 24 Aug. 1621 en mag op
het huis ter Eem blijven wonen tot Paschen 1622 36). Hij
wordt in den Dom overluid 24 Maart 1646.
T.ouwt in de S. Nikolaaskerk te Utr. 28 Mei 1609 Belia
of Sibilla Taets van Amerongen, dochter van Jacob
en
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Christina Bloys van /Tresion&
zij sterft, 22 Juni z622 .;
s
’ ’
. L 1 ’ ’
’
&dt’
óverl.&\d 249fend;a;v.s
*
Hunne kinderen volgen bij F.
Gerrit* of Gerard Van Rysenborch.* ’ Aangesteld tot Maarschalk
van het 7Nederkwartier’ 18 Juni 1601; afgezet Í7 Juli 1621
en mag’ op het huis Abcoude blijven wonen to$ vervaartijd
van Paschen 1622 as). Hij leeft nog 163 1; toen zijne dochter
Elisabeth stierf.
’
‘Trouwt, IB. Willemina van Hardenbroek; dochter van Gijs”
bert en Willeminas vtin Heumen. Zij sterft 1614.
Trouwt 20. Maria Pynssen”.(van der Aa), dochter van Gerit
en Ottelyn van Tuyll van Bulckesteyn. ‘Zij in den Dom
overluid IO Juli 1624. ’
.
4
Hunne kinderen tolgen bij G.
Josyne van R?senborch, als douairière overleden 8 Aug. ,165~.
Zij trouwt Oct. 1601 Johan Rengers tot Arentshorst, zoon
van Egbert en’ Golde van Wijnbergen. 1 .
.’ 1 : ‘
Uit dit huwelijk geene kinderen,
*

1
I

b 4e GEN. D:

. “4

I. Johan van Ledenberg, heer van Willige Langerak, Es overleden a1656 met deze ‘kwartieren *7)
.
i. .
Rysenburg
’ ’
a Ledenberg. ’ *
Schoyt
Pallaes,
‘Hij trouwt Mèi i628 Johanna- van Sypesteyn, dochter van
.
Erich -en “Johanna Uiterwaert en weduwe van Maurits de
Heraugière.
Zij geb. ‘s Gravenhage 21 Februari I 598 en
<
”
’
overleden ;25 Januar{ 1647. ;
.
I
Kinderen ‘volgen bij H.
,
- 2. Susanna of Zwana van Ledenberg overleden r65 5.
Zij trouwt, 1613 Adam van Lockhorst, heer -van Zuylen,
.
*
zoon van Cornelis ‘en Geertruid Spoor.
Zwana en Adam testeeren gezamenlijk g Januari 1655 o. st.,
I
terwijl .hij 1656 overleed.
” 3; (Ve?maed&ijk). .. Justus van Ledenberg, Licientiaat in beyde
rechten, in den. Dom te Utrecht- overluid: Ig Oct. 1635.
14, (Vermóedelij k). Christianus van Ledenberg in het Alburh
[ i Studiosorum der Leidsche Universiteit ingeschreven als ! Ultra.
” ’ i.
jectinus 21 Juris 5 Mei 1623.
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5” GEN. E.
Willem
van Rysenborch,
overluid in Dom te Utrecht
7 November 1617.
2, Bernt van Rysenborch.
Erkent
schuldig
te zijn aan het
Kapittel
eene losrente van 40 Car. gl. 1643 *s), maakt eene
deeling met het Gasthuis te Arnhem
1658 en sterft 13 Aug.
1666 begraven te Odijk.
Hij verzuimde het leen Rijzenbqrg
te verheffen na den dood zijns vaders.
Hij trouwt
1638 Philippe van Amstel van Mijnden, dochter
van Jacob en Maria van Sparenwoude.
Hunne kinderen volgen bij 1,
3. Geertruid van Rysenborch.
Zij trouwt
1639 Philip de Cock van Opynen
genaamd
Vladeracken,
heer van Geffen, zoon van Johan en Anna van
Vladeracken,
Hij geb. 6 April 1614 en sterft 17 Oct. 1669.
Hun kind volgt bij K.
4. (Vermoedelijk).
Maria van Rysenborch,
die in den Dom werd
overluid 24 Febr. 1618.
5” GEN. F.
I. Anna
van Rysenborch.
Oud 40 jaar en wonende te Utrecht
wordt
na dood van haar broeder Willem beleend met eene
hoeve lands op Stichkerhoeven
13 Januari 1649 4). Getocht
aan de weerd de Bol te Maurick
5 Maart 1668 en sterft als
weduwe 28 Aug. 1693.
Zij trouwt te Wijck bij Duurstede
I Febr.
1651 Ernst van
Zuylen
van Natewisch,
zoon van Gerrit
en Cunera
van
Nestelraet.
Hij gemeld 1639-1668
; werd als erfgenaam zijns vaders
beleend met 2/s van de weerd de Bol te Maurick
19 Nov.
1645 31) en door de Vroedschap
van Utrecht op de nominatie
gebracht tot lid der Geëligeerden ‘s lands van Utrecht 13 Dec.
1671. Uit dit huwelijk
geene kinderen.
2.
Willem van Rysenborch.
Oud 26 jaar wordt na dood zijn,
vaders Gysbert
beleend met een hoeve lands op Stichkerhoeven 27 Febr. 1647 3. Hij wordt in Dom overluid 4Febr. 1648.
5” G. UIT je OF 2e BED.
1,
Gerard van Rysenborch,
overleden op Arendshorst
(het goed
van zijn oom Rengers)
en in Dom te Utrecht overluid 13
Januari 1641,
I.

i
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2. Otto van Rysenborch,
overleden te Saumur (in Frankrijk)
8 juli 1647 n. st. en overluid den 16den d.a.v.
3. Elisabet van Rysenborch, sterft ongehuwd 10 Mei 1651, overluid den 12 d.a.v. en begraven ín de Buurkerk.
UIT ze BED.
4. Willem van Rysenborch.
Philip Baron van Leefdael vond 1654 op een taferee1
hangende aan de Zuidzijde van de Buurkerk binnen Utrecht.
Pinse van der Aa.
Rysenborgh.
,
Pieck.
Tuyl van Bolckensteyn,
Pallaes.
Heermael.
Bueren.
Groef van Erketens.
generoso et nobili viro juveni guillelmo
de Rysenborgh
pater tristis fìlio dilecto h. m. p. obeyt g Septemb. A”. 1645.
Willem werd ín Dom overluid 12 Sept. 1645.
5. Maria van Rysenborch,
naastte de heerlijkheid
Geffen in
1679 nadat de zonen van het echtpaar E. 3 die heerlijkheid
den 8 Dec. 1678 verkocht hadden aan Christiaan van Beresteyn ; zij verkocht Geffen aan Casper de Voocht in 1680 ;
testeert te Dinter 1681 en sterft, als vrouwe van Avesteyn
in Dínter, te Dínter 16 Nov. 1690.
Haar wapenbord in de kerk te Dinter met deze kwartieren. 29)
Pynssen van der Aa.
Rijsenburg
Tuyl van Bulkesteyn,
Piet k.
Pallaes.
Heermael.
Buren.
Groef van Erkelens.
Boshuysen.
Vyanen.
Drakenburg.
Matenes,
Lanscroon.
Swanenburg.
Cuylenburg.
Diest.
Zij trouwt Zegewald ter Heerenhaeff tot Gruthuysen,
heer
.*....
van Avesteín ín Dinther,
zoon van Lambrecht
en
Huyssen vande Wart.
Zijn wapen in zi. drie ro. molenijzers.
Hij sterft I I Mei 1658 en ligt te Dinter begraven met deze
kwartieren. s”)
Heerenhaeff.
Huyssen vande Wart.
de Ruyter
Schrassert.
Vogel
Meeckeren.
Lauwermans
Smallevelt.
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Anna van Rysenborch,
sterft te Utrecht
I *Januari 1660.
.”
Zij trouwt
Utrecht
Ivoor schepenen) 26 April 1648 Jacob ,
Taets van Amerongen,
zoon van Adriaan en Margareta van
Oyen.
Hij was raad en schepen van Utr.
1674-1684
en
sterft,
als raad ter admiraliteit
van Harlingen,
te Utrecht
I
12 Juni 1686.
II
alle nog levende Taets van
Uit dit huwelijk
‘stammen’
Amerongen’s.
5” GEN. H.
I.
A*nna van Ledenberg.
Zij trouwt
Cornelis
van Cuyck
van Mierop,
zoon van
Hij beleend met Willige LangeJoachim en Anna Benning.
rak 2 Aug. 165 8 r) en sterft’ als Kapitein en Commandant
van Rees 1671.
2. Gillis van Ledenbcrg
in 1659 ongehuwd’ overleden.
.I
3. Charlotte
van Ledenberg 32); geb. 19 Maart 1630’; beleend
na den dood van haar man met Willige Langerak
2 Sept.
h
1684 l) en sterft te Utrecht
1-9 Maart 1700. ’
Zij trouwt
te ‘s Hage I I Mei 1659 Johan de Casembroot,
Hij geb. Sluys 26 Januzoon van Samuel en Anna Romeyns.
ari 1625, werd na dood van zijn neef (oomzegger) Joachim
.
van Cuyck van Mierop beleend met Willige Langerak
4 Mei
1671 en is overleden te Utrecht 5 Januari 1681.
Uit dit huwelijk
stammen de nog levende de Casembroot’s.
6e GEN. 1.
I.
Willem .van Rysenborch
van wien niets naders bekend, doch
v6ór zijn broeder. Jacob overleden,
2. Jacob van Rysenborch.
Hij als eenige zoon en leenvolger
van Jor. Beernd van Rijzenburg,
in leven <heer van Rijzenburg
die door overlijden
van Jor. Justus van Rijzenburg,
in zijn
leven heer van Rijzenburg,
zijn vader, hadde behooren beleend
y . te worden
met zes morgen lants in den kerspel van Odyck
14 Maart 167 : en mede te gelijker tijd met het leen Rijzenburg. 1)
Hij sterft 22 Dec.. 1681 ongehuwd
als laatste’ mansoir van
hetgeen daaromtrent.
staat in den
zijn geslacht,
blijkens
37~fes Navorscher
op blz. 10 I .
Ao &lDCLXXXI.
XXII Decemb.
Exiit praenobilis
ac strenuus Dominus
Jacobus de Rijsenburch
/
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Toparcha in Rijsenburch
Heroum’ sui stemmatis
ultimus,
armis et insigniis apud maiores

*

I

hit cum
sepultus.

De groefbidder.
het wapen brekend,
heeft dit navolgende
boven
‘t graf gesegt:
BHeeren,
vrinden
en omstanders.
Alsoo de overleden
Hoogedelgeboren
Heer Jacob van ende
tot Rysenburch,
is het laatste mansoir van het edel geslacht
Rijsenburch
zo.0 wordt het wapen gebroken
en’ in het graf
gelegt.
Die hier wat tegens te zeggen heeft, die spreek nu
en zwijge hiernamaals. c
Dit laatste werd tot driemaal herhaald.
3. Joost van Rysenborch,
sterft ongehuwd
vóór Jacob.
4. Geertruid
van Rysenborch.
Door
Hedwig
Agnes
Vrouwe
van Brederode,
Vianen en Ameyde beleend’met eene hofstede
met 5 morgen lands in Odijk, haar aangekomen
van haar
broeder Jacob 28 April 1682. 35) Zijnde huisvrouw
van Jer.
Cornelis
François
van Heemskerck
van Bekesteyn,
oud
50 jaar en wonende
te Utrecht,
bij doode van Anna van
Rysenborch
(F. 1.) haar nicht beleend met een hoeve lands
op Stichkerhoeven
6 Aug. 1694 2, Zij sterft 1713..
’
Zij trouwt (huwelijksvoorwaarden
van 2 1 April 1672) Cornelis
François
van Heemskerck
van Bekesteyn,
heer van Incourt
en Longueville,
zoon van Johan en Geertruid
Ruichrok
van
de Werve.
Hij, voor zijné vrouw, beleend zoowel met Rijsenburg als met de zes morgen in Odyck 14 Januari 1686.1)
Hij is. dood 23 Januari 17 14.
Kind bij L.
6e GEN.

K.

Maria Anna Geertruid
de Cock voor Oppijnen.
Zij trouwt Johan Jacob van Heemskerk
van Bekesteyn.

7” GEN.

L.

Johan Jacob van Heemskerk
van Bekesteyn,
na dood van
zijn vader beleend met Ryzenburg
23 Januari 1714. 1)
Hij trouwt Maria Anna Geertruid de Cock van Opijnen.
In het Alg. Ned. Familieblad
VIII, 178 komen nog twee
dames Rijzenburg
voor.
Zij zouden zusters zijn van Sara die
met Ledenberg gehuwd was.
De eene huwde Herman van Zij11

,

GESCHIEDENIS.

332

uit Utrecht.
De andere, met met name Judith, had tot man
Andries Crol van der Mast.
Door gemiss aan data zijn deze
huwelijken
niet te controleeren.
1) Utrechtsch
Leenregister.
2) Hollandsch
Leenregister.
3) Burman,
Utr. Jaarboeken.
4j óoste Navorscher
173,
5) Buchel. Lib. E. fol. 3.
6) Manuscript
van Alkemade
en van der Scheiling.
7) Swager
in de beteekenis
van man van de verre nicht.
Gysberta en Daniel
Bouchout bestonden mekaar in den achtsten graad.
Buchel Lib. E. fol. 174.
Men ziet men schaamt zich niet voor den bastaard van zijn vader.
Buchel Lìb. E. fol. 118.
11
Man. wapenboek
onder berusting
van Jhr. van Sypesteyn.
Haar neef, schoonzoon
van haar zuster.
11)
Hier is zwager de man van dc volle nichte (tante-zegger).
13)
14
Zie 3de gen. B. I.
16
Zonder jaartal uit Buchel. Lib. E. fol. 160.
I
Gen. en herald. bladen. 11, blz. 408.
9
van Asch van Wijck.
Arehief Utrecht 111, blz, 233.
17)
Ms. in Museum Meermanno
Westreeni anum.
9
Moei is hier oud-tante.
lg)
ZO)
Gelre 1X, blz. 265.
Voet van Oudheusden,
biz. 201.
“1
Voet van Oudheusden,
blz. 222.
22)
Vermeulen,
Tijdschr. Utrecht, 111, 58.
f3)
Buchel.
24)
De Wapenheraut
X1& 225.
‘0
26
Groot Utrechtsch
Placcaatboek.
1
Mededeeling
van ]hr. C. H. C. A. van Sypesteyn.
‘7)
Archief Kapittel van S. Pieter no. 1016.
9
Noord-Brabantsche
almanak 1892, nB. 231.
zg)
Taxandria
V, 287.
3ol
Geld. Leenregister.
3’)
Ten onrechte in Neder]. Adelsboek
1914
genoemd dochter van Gillis.
33
Aanwinsten
Rijksarchief
x913.
33)
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Een brief van den waarn. gouverneur
Versterre
van Suriname,
aan de Staten van Zeeland, tijdens
den oorlog van
1672/74 geschreven.
1)
Medegedeeld
Edele
Myne
schipper

door F. E. BARON MULERT.

Mogende

Heeren,

Heeren,
Tsedert
het affgaen van mijnen laetsten per
Jan Andriessen
waervan duplicato aen UEd, Mo. besen-

1) R, A. in Zeeland.
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dende, ís hier geene veranderínge
voorgevallen,
maar hebbe door
rapport
van eenige Indianen
verstaen,
als dat op den 4 Octob.
laetstleden,
omtrent
de revier van Corenteyn,
syn gesien thien
Engelsc he schepen, dewelcke
van intentie waeren, om herwaerts
te komen,
maer syn des nachts door een groote travade ende
onweer
alle gaende geraeckt
ende te leywaert
gesmeten,
de
zekerheyt
daervan is, zoo myn de Indianen van de voornoemde
rivier hebben verhaelt,
dat sy op den sesden Octobr hebben gesproocken
met dien Engelsman
genaemt Pieter Raedt, waervan
UEd. Mo. in mijn voorgaanden
hebbe geschreven,
denwelcken
mede ín die vloot was geweest met een groote barque, maer des
morgens
onder de wal gelegen hebbende, was al soo het onweer
geciappeert, ende bleeff vier daegen omtrent de rivier van Corentijn
cruyssen,
om te sien off haer de schepen niet weder souden opdoen, maar niemandt vernomen hebbende, is wederom te leywaert
geloopen ende de vloot gaan zoecken;
naer het verhael van de
Indianen, gelyck haer van desen Pieter Raede was geseght, waeren
de schepen lange onder wegen geweest,
soodat haer de victualie
begon te mancqueeren,
tgeene haer apparent terugge heeft doen
keeren, ende ís t’ sedert die tyt hier op de kust niets vernomen.
Ick wil oock hoo&n,
dat ons sulck jegenwoordig
niet magh
overkomen,
want wij seer benaut sijn, om vivres ofte provisie
voor het guarnisoen,
maar wat belangt onse fortificatie,
hebbe
deselve door Godes genade in soo goeden postuur en defensie
gebracht, dat deselve bequaem is, om een harden stoot te kunnen
uytstaen, maer den honger, dewelcke een scharp swaert is, kunnen
de sterckste
steden ende fortressen
ter weerelt dwingen.
Ick moet
UEd. Mo. voor waerachtich
verclaeren,
dat tegenwoordigh
sooveel
provisie
ín het s Lantsmagasyn
niet en is, om ons twee dagen
te kunnen
spijsigen ; mijn soldaten syn alle soo ranck als winthonden, doordien sy soo weynigh te eeten krijgen, sy sijn altemet
geweest een, twee a drie weecken
sonder broot, alsoo niets en
hadde om haer te geven, waerop het gantsche
guarnisoen
by
mijn ís gekomen,
ende seyden het haer onmogelyck
was, langer
soo te kunnen leven off dienen, ende seyden gelyckerhandt,
dat
sy haer waepens souden nederleggen,
om dan de kost te gaen
soecken onder d’ Indianen, want onder de planters is soo weinich
als onder het guarnisoen,
waerop haer met goede woorden ende
beloften van verbeteringe
met het eerste schip aansprack,.
dat sij
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haer wederom
souden begeven naer haren dienst ende‘debvoír
ende een deel dreygementen
daerbij doende, sijn sij weeder gekeert, maer gants niet te vreeden sijnde, soodat UEd. Mo. wel
kunnen
considereren,
hoe sulcke
gasten genegen souden wesen
om te vechten, en off een eerlyck man in sulck een occasie veel
eer soude kunnen behaelen; alschoon ick en de rest vande officieren
hier sijnde, voor den dienst van IJEd. Mo. geresolveert
sijn te
sterven,
soo en souden wij niet mans genoegh
wesen om te
kunnen
resisteren,
want mijn vreese is niet anders, indien het
Godt de Heere niet merckelijk
en voorsiet, indien wij van eenigen
vijandt komen besocht te worden,
dat de soldaten ons souden
want
het
wordt
dagelijcx
noch
slechter, gelijck brenger
begeven,
deses UEd. Mo. mondelinge kan verhaelen.
Ick hebbe het guarnisoen dagelijcks
noch al met goede woorden onderhouden,
hoopende op een goede uytkomste
gelyck UEd. Mo. mij voor vast
hebben gesch., dat in corte dagen met Pieter Doncker
een of
twee schepen zouden vertrecken
uit Zeelandt,
waerop wij altyt
hebben gehoopt, maer in plaetse van corte dagen, is hetselve nu
seven maenden, waeruyt wij genoechsaem konnen bemercken,
dat
UEd. Mo. haer weijnigh
aen den welstandt
van deese schoone
kolonie gelegen laeten wesen, alsoo het LTEd. Mo. niet onkundichis, dat ick altyt, t’ sedert het vertreck
van de Heer Gouvr Lichtenbergh van hier, aan UEd. Mo. hebbe versoght om vivres voor
s Lants magasijn, maer hebbe, Godt betert, weynigh
bekomen,
alhoewel UEd. Mo. genoechsaem weeten, dat ick het volck sonder
vivres niet kan onderhouden
ende gants geen staet op de vrughten
van dit land te maecken is, daerom wil ick UEd. Mo. nochmaels
naest Godt bidden, dat in het toekomende
beter sorge magh
worden gedraegen, voor ons .alle die hier te lande sijn, want het
anders voor eenig eerlyck man onmogelyck
zou wesen, om s Lants
militie in goede ordre en discipline te houden, noch veel minder
daermede
te kunnen
doen, t geen een eerlyck gemoet betracht,
dat is eer ende reputatie in te leggen ten dienste van UEd. Mo.,
‘t welck van mijn met lyff en siele wert gedesireert.
Ick ben
oock genoodsaeckt
geweest, in dese occasie tegen mijn hardt en
gemoet een begin te moeten maken van s Landts of deese colonies
ruine (dat is), dat alle weecken
voor s Landts guarnisoen
moet
slachten vier koeybeesten.
eerst van de minste, vyftich, hondert
pd. Suycker ,waardjch
sijn ende noch meer, omdat deselve alle

,
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.
doen, daer
bequaem syn om dienst in de molens te kunnen
bennen alreede al ses en dartich beesten geslaght, ick wil hoopen,
dat Godt een uytkomst
sal geeven met het nieuwe jaer, waernaer
eer dat het verderff verder sal komen, waerwij seer verlangen,
mede eyndigende sal affbreecken
ende UEd. Mogende toewenschen
den Zegen des Heeren ende sal verblijven, die tot nogh toe geI
weest ben, Edele Mogende Heeren,
UEd, Mogendens
getrouwen
*
*
* dienaer
Pr. Versterre.
*
. Suriname,
t %

den 2g Xber

1672.

., Aan ,den toestand,
waarvan de Bcommandeura
hierboven melding maakt, werd eerst een einde gemaakt, door het uit Zeeland
gezonden eskader van Cornelis Evertsen,
later bestemd om Nieuw:
Wij ontleenen aan diens journaal: 1) Nederland. te heroveren.
) ‘22 Maart (1673) geresolveerd
naar de rivier van Suriname te
loopen:
’ 25 1 dito, nog op zee zijnde,
verneemt
E. dat er op de
plantages gebrek aan levensmiddelen
is, door verrotting
van den
voorraad,
die in ‘den grond
verborgen
was, maar dat het ’ nu
beter zal gaan. Het eskader komt ‘s avonds nog voor de rivier
van’ Suriname en in den naclt gaat E. naar binnen.
26 dito geeft hij de brieven af voor den [waarn.]
gouverneur;
.j
die ziek is. ’ , ’
27 dito levert hij de goederen af,’ die daar moesten zijn.
c 1~ April zeilt het ’ eskader de rivier op, om de schepen te repareeren en komt voor het fort Zelandia ten anker.
28 dito vertrekt
het eskader,
maar de schepen blijven nog in
of Lvoor de rivier,
’ 19 ‘Mei gaat het onder ’ zeil.
\
:.
4 Na den oorlog, begin 1674, is Versterre
ter belooning zijner
1.
diensten bevorderd
tot kapitein.
. /
.
.
-.
‘* \ at
-- Y1) : R. A. in í!eel&d.
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TAAL-

Spelen

EN LETTERKUNDE.

met

de

el143

door
J. W, P. DROST.
Het spelen met de e&e of met eZZezs, dat we herhaaldelijk
in
zeventiende-eeuwsche
keuren vermeld
vinden, echijnt in Holland
een algemeen bekend en geliefd vermaak van de jeugd geweest
te zijn. De overheid
vpn Amsterdam
zag zich genoodzaakt
het
telkens en telkens weer te verbieden ; overal werd het gespeeld :
op de markten,
op de beurs en op de burgwallen,
In 165 I was
een verbodsbepaling
noodzakelijk,
want het spelen met eZZens,
‘t kolven en kaatsen, ‘t spelen met zweepen en slingers gaf aan’leiding; tot allerlei onbetamelijkheden
van jong en oud langs
B‘s Heeren straten a, die er door Bonvrija gemaakt
werden ; ja,
zelfs werden de kuiten ingeworpen
en de voorbijgangers
bezeerd
en alsof dat nog niet genoeg was, werden de menschen door de
>voorschreven
persoonen
ende hare adherenten
bovendien
met
woorden
ende wercken,
vloecken ende sweeren qualyck bejegent
ende getracteert. c Niet alleen werden genoemde,spelen
verboden,
maar ook kreeg de overheid het recht het speeltuig in beslag te
nemen.
Doch de jeugd deed alsof er geen keuren bestonden en
speelde met de edle als te voren.
In 1662 moest het verbod dan ook opnieuw worden uitgevaardigd,
met de uitdrukkelijke
vermelding,
dat het ‘een hernieuwing
van
de verbodsbepalingen
van 1618, 1621, 1622, 1623, 1639 en 1645
was.
Men ziet: de Amsterdamsche
jeugd was onverbeterlijk
en
stoorde zich al bitter weinig aan wat de overheid in vorige jaren
telkens
weer had bepaald.
Uit genoemde keur van 1662 blijkt,
dat in dat jaar overal, de heele stad door, de jeugd zich bezighield met de Bgeseyde ongeregelde en onbetamelijcke
spelenc en
dat er ze!fs nog ergerlijker
tooneelen voorkwamen
dan in 165 1,
zoodat men vreesde, dat er Bdoodelijcke en irreparabele ongelucken<
zouden kunnen
plaats hebben Bdoor ‘t causeren van hollen van
paerden,c ja ‘t zelfs kort te voren was gebeurd, dat twee menschen
ieder door ‘t 2slaen van een elZe< een oog hadden verloren.
Zoo
wordt nu de keur nog verscherpt
en de boete, die door de ouders
moet worden betaald, verdubbeld.
Wederom
wordt de keur her-
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haald in 1677, 1686 en 1698, in ‘t laatste jaar vooral met het
oog op de baldadigheden, die op ‘t BPrinse- “of Midden-Eylandc
geschieden. Want niet alleen kunnen de straten Brriet als met
gevaar worden gebruykt c door ‘t slaan van eZZensen ballen,
maar ook klimmen de jongens op de daken van de loodsen om
hun verloren eldeutsterug te krijgen, kruipen van het ééne dak
op het andere, breken de pannen en brengen daardoor schade
toe aan de goederen in de loodsen. 1)
Niet alleen in Amsterdam, ook in Leiden en Haarlem moest
de overheid het spel verbieden. In de Leidsche keurboeken 4)
vinden we het spekn met eZZensof metter eZZe tweemaal naast
>kotenc verboden; en in een Haarlemsche keur van 1665 lezen
we het verbod van langs de straten te spelen met T$pere?z,
EZZens ofte Quinckers.
In Beverwijk wordt het spel uitsluitend
aan kleine kinderen toegestaan. 3)
Behalve in de stedelijke keuren treffen we het spel aan in
H, Albertsz.’ M~;ry-GzyY vnn Verschyde
Vogelen 4) :
De Kinders die daer speelen gaen/
Met d’ Ellen - Pinck, of Quzizckert
slaen /
En speelen noch om knip noch soen/
Maar ‘t is al om een Tors te doen.
Die dan het spel gewonnen heeft/
Sich snellijck op ter loop begeeft/
En loopt al rugling achterwaert /
En d’ ander volgt hem metter vaert/
En als hy hem dan heeft gevaen/
Hy gaet hem op sijn rugge laen/
En torst also sijn lastigh pack/
Doch d’ ander heeft oock ongemack :
Want die men torst/ of die het doet /
Het valt haer alle beyd’ onsoet.
Ongetwijfeld zijn eZZen, phck
en pimkert
drie namen voor
hetzelfde speeltuig, al zou men geneigd zijn uit deze plaats op te
maken, dat eZZen+inck
één enkele naam er voor is.
‘)
stad
‘)
3)
“)

Al deze keuren vindt met in Handvestes;
h?Mchedam.
Amst. 1748 11 bl. 1033,
Gedrukt
in 1658.
Vgl. Wdb. der Ned. Taal op : * elle, a
Amsterdam
1717.

19x8

ofte

privilegien

ende

Octroyen

, . . . , , , , der

LI
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Misschien wordt met den naam cZZu, te vinden bij Pieter Godewyck
zijn ~V~~~~~~OO~Z~~~~LLETL’~‘L’II( 1641) hetzelfde spel aangeduid :

in

Dan heeft 11~ in de bant de vlieger en den tol,
Dan ist weer met de kolf, den devick en den bol,
Peck, oly ofte graef, of dan weer met de hoepen,
Dan khckcrt,
stinckert, bey ! clan haso weer te roepen,
Dan ello alle daegh . . . . . enz. 1)
Moeten we misschien ook in elZe cn$x~Zk~,
dat bij resolutie van
het Stadsbestuur van Middelburg in 1627 2) werd verboden, het
spelen met de CZZCzien?
In W. Vlaanderen is een dergelijke naam voor het spel ook
in onzen tijd nog bekend. De Iso vermeldt in zijn Wist- Vlaams&
Idioticon: aelje, ellie spelen, elleken slaan, alje spe1en.c: Het wipstokje, dat voor het ~1x1 gebruikt wordt, heet in W. Vlaanderen
palje, elje, elle, ellckci~, el1ie.a Het spel wordt door A. de Cock
en Is. Teirlinck 3) beschreven. De gang van het spel, dat rerscheidene varianten heeft, is deze: in den grond maakt men een
putje, waarover men een klein stokje (de elle) van 10 à 15 CM.
legt, dat aan beide zijden een scherpe punt heeft. Hij, die het
spel begint (no. 1), zet in den put, onder de elle, een langen
stok, waarmee hij het kleine stokje in de hoogte wipt naar zijn
makker, die het tracht te vangen. Slaagt deze (no. 2) hierin,
dan werpt hij de elle van zijn standplaats uit naar den werpstok,
die door no. I over het putje is gelegd. Is het hem echter niet
gelukt de elle te vangen, dan werpt hij van de plaats af, waar
het stokje is neergekomen. Raakt hij den werpstok, dan moet
no. 1 zijn plaats aan no. 2 afstaan. Is dit niet het geval, dan
mag no. I driemaal achter elkaar op één van de scherpe uiteinden van de elle slaan om deze te doen opspringen en hij mag
haar in het opspringen nog een laatsten slag met den stok toebrengen. Nu wordt de afstand gemeten van het punt, waar de
elle neerkomt tot aan het putje, de stok als lengtemaat gebruikt.
Wie het eerst IOO heeft, wint.
Dat het woord $u?zck, in de May-Gz)?
genoemd, voor hetzelfde
spel wordt gebruikt, blijkt uit de benaming pinker
en het ww.
1)
1868
2)

3)

Aangeh.
bij G. D. J. Schotel
Zlei Oud-Z?olicr~I.~rk
blz. 73, en bij J. 15. ter Gouw
Non)-d
cu %uid jrg.
Nmo~sck.cv
~905 bl. 645.
Kinderspel
en Kindt~~lust
in %uid-Nedevhd,
Gent

ZZuLqezin
&Y
25, bl. 15 vlg.
rgoz-rgo8,

17~ eeuw,

111 bl.

36.

Haarlem
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pz’zkeren bij Van Dale te vinden. 1) Het woord +nken wordt wel
niet vermeld in de lange lijst van namen, die De Cock en Teirlinck opgeven, maar schijnt toch wel bekend
geweest te zijn.
Tenminste
in de vertaling van Rabelais’ Gargantua door ’ Gallitalo
van 1682 s) wordt
onder de tallooze spelen ook genoemd valz ‘t
pinken en vlak daaronder van de quinkert, dat blijkens de boven
gegeven ‘aanhalingen hetzelfde spel moet zijn. Tenminste
in alle
voorbeelden
vinden we het woord
onmiddellijk
in verband met
eZZeiz of pink, zoodat aan de gelijkheid niet te twijfelen valt.
Ook
het in de Haarlemsche
keur vermelde @peren is weer een andere
naam voor hetzelfde spel. Van Dale vermeldt:
Btippen, met eentip spelen, 6 In Friesland heet het >tipelencr, in Groningen 2tiepeln c
en ‘t wiphoutje
draagt den naam Btipa.
*
De laatste benaming, waar we hier nog even op dienen terug
te komen is kZimkert.rpeZeu, dat in Godewycks
Wittebroodskinderen
voorkomt,
Deze naam doet ons dadelijk denken aan het zestiendeeeuwsche
die clz’ncke slaen, dat in Jan van Doesborch’s
refreinen
is te vinden, 3) of, zooals het nu nog in Vlaanderen
heet, pklinkaard spelen a. Of de woorden
stimkert,
hey bij hetzelfde spel
hooren, valt moeilijk uit te maken.
Misschien is het de aanroep,
waarmee men probeerde de aandacht van de tegenpartij
te trekken.
Onder den naam klimkaert
speZe?z vinden we het spel op
een prent, afgedrukt
in het prachtwerk
Amsterdam
in de 17e
eeuw. 4) Hier is de gang van het spel vermoedelijk
eenigszins
anders dan boven is aangegeven.
Een lange stok staat schuin
in den grond.
Daar bovenop ligt de elle. Een van de beide
jongens maakt zich tot slaan gereed, de ander moet de elle blijkbaar in zijn hoed opvangen.
Evenals er talrijke
manieren
zijn, waarop
het spel gespeeld
wordt, schijnt ook het aantal namen groot te zijn. Vermoedelijk
zullen er wel heel wat meer namen in zwang zijn geweest dan
de pier genoemde.
Rotterdam.

1)
2)
Baarn
3)
‘)

In St. Truiden
en Hasselt
zegt men spinkelenr
(De Cock en Teirlinck
111 bl. 42.)
Afgedrukt
in : Spel
en Speh
door
G. J. Dozy,
bl. 28 ; serie
Uit onzen Bloeitid,
Igog.
Vgl. mijn dissertatie
over Het Nedcrlandsrh
Kinderspel
voor de I7e eeuw.
nde deel Huiselijk
ett MaatscAappel@k
Leven,
bl. 29.
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tot een onderzoek
naar
schrijvers
in het Itaiiaansch

hetgeen er van Neder}.
werd vertaald.

Het is wellicht
niet iedereen bekend, dat er van Hildebrand’s
Camera Obscura
een Italiaansche
vertaling
bestaat.
Deze vertaling is bezorgd door Prof. Antonioli,
die, zooals hij in zijn
voorbericht
zegt, dien arbeid ondernam uit twee beweegredenen.
De eerste is zijn erkentelijkheid
Dalia nobile nazione Olandeset ,
in wier midden hij verscheiden
jaren gastvrijheid
ondervond
en
wier >aurea operosita,
schietta bontà, incorrotta
buona fede e
solda onestà civile e cristianac
hij prijst.
Inderdaad
vertoefde
Antonioli
acht jaar hier te lande, n.1. van 1866-1874;
dat in
die jaren de Italiaansche literatuur
hier weer meer beoefend werd,
is ook ten deele te danken aan zijn verblijf in ons midden.
De tweede reden, waarom
Antonioli
de vertaling
ondernam,
was zijn wensch de letterkunde
van zijn volk te verrijken
met
eenige gezonde en bekoorlijke
bladzijden.
Hij weidt dan uit over
den schrijver en zijn werk.
De levensloop van den eerste wordt
verhaald ; de eervolle plaats, welke Beets in onze letterkunde
inneemt, wordt aangewezen ; het gunstig oordeel over het werk,
in ‘t bijzonder dat van Léon Vocquier,
wordt medegedeeld;
een
karakteristiek
van het boek zelf wordt
beproefd
en de slotsom
luidt: BLa Camera Oscura 5 un libro vero, un libro serenamente
amabile. (I
De moeilijkheden
aan deze vertaling verbonden,
worden door
A. niet verzwegen.
Hij gevoelde vooral het gemis aan een woordenboek
der twee talen en schijnt niets geweten te hebben van
de pogingen
van Nuyens in die richting.
Beets moet, zooals ik
ergens las, een proeve van zijn werk hebben nagezien en hem
verlof hebben gegeven om met de vertaling voort te gaan.
Over ‘t algemeen echter kan men zeggen, dat onze letterkundige
voortbrengselen
in Italië weinig in den smaak vielen en geen
opgang hebben gemaakt,
De oorzaak
hiervan, zoowel als van
het omgekeerde
- men vergelijke
het betrekkelijk
kleine aantal
vertalingen
uit het Italiaansch
in het Nederlandsch,
m.n. in de
19”
eeuw - moet gezocht worden in het zeer besliste verschil,
dat er bestaat tusschen ons volkskarakter
en het Italiaansche,
en
in de afwijkende
zeden en gewoonten.
l)
l)
den

Ik zal daarop
Dag”
(juni-Juli

in dit verband
niet
x9x8), heb ik getracht

nader
ingaan.
dit aannemelijk

In een artikel
te maken.

in

,,Vragen

van

.

/
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Een klein onderzoek
door mij gedaan naar hetgeen er van
onze literaire producten
in het Italiaansch
werd vertaald,
heeft
deze stelling bevestigd en het volgende resultaat opgeleverd :
I0 . B e e t s (N.).
La Camera Oscura di Ildebrand ; versione prima
dal’ Olandese del prof. Antonioli.
Novara.
Fratelli Miglio,
.
1879. 160.
[De vertaling werd zeer geprezen, o.a. door von Hellwald,
die vanuit Rome er over schreef in BDe Nederlandsche
Spectatoru
van 1879. No. 44.1
(P. A. S. van Limburg).
11 movimento
intel2O. Brouwer
lettuale in Olanda.
Firenze, 187 1. 8”.
[Oorspronkelijk
verschenen
in de BRivista Europeaa. 29
pag. Bevat een algemeene inleiding over Holland en het
karakter zijner bewoners,
godsdienst,
filosofie, politiek, schoolstrijd, universitair
onderwijs,
geschiedenis;
van pag. 23-29
een zeer oppervlakkig
overzicht
van onze letteren, waarbij
genoemd
worden
Da Costa,
Bilderdijk,
Meyer,
Bogaers,
Helmers, Tollens, Beets, Potgieter, ten Kato, Hofdijk, SchimDekker,
van Rees, ten Brink,
mel, van Lennep, Douwes
Hij zelf noemt zijn werk
van Hoëvell,
Cremer en Keller.
gun rapido schizzoa, geschreven,
Bper dare al pubblico italiano
alcun idea dell’ odierna civiltà 0landese.t
(pag. 28).
Een aankondiging
er van gaf Van Vloten in >De Levensbodeg
187 1 (pag. 561), in een artikel getiteld : BNederland aan Italië voorgesteld. a]
--.
Akbar. 1) Traduzione
dal’ Olandese di W. M. de Jongh.
[Zie >De Nederlandsche
Spectator<
1883. No. 19.1
3”. Erasmo
da Rotterdamo.
Dialoghi,
tradotti
da Ben.
Croci. Trani, Vecchi,. ‘86. 80.
--.
Elogio della pazzia. Milano. s.t. ‘50. 16~; Livorno, Rossi,
‘63, 320; Milano, Daelli, ‘63, 16”; Milano, sec. ed. Sonzogno,
‘97, 160.
--.
11 naufragio:
dialogo. Traduzione
di Ettore Tooi. Livorno,
Meucci, ‘82, 8”.
--.
L’abate e la donna istruita : dialogo. Traduzione di Ettore
Toci. Livorno,
Meucci, ‘83, 80.

*)

Ik heb dit werk

niet in handen

kunnen

krijgen.
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La Moglie : dialogo, tradotto da Clementino Vannetti.
Bologna, Mareggiani, ‘88, 160.
(Conrad
Busken).
Firenze, Note di viaggio di
4”* Huet
Conrado Busken Huet. Traduzione dal’ Olandese di W. M.
de Jongh. Firenze, 1878.
[Het blijkt te zijn een overdruk uit de BRivista interna.
zionale« en het is opgedragen aan Mevr. Emilia Peruzzi.
Een aankondiging er van in BDe Nederlandsche Spectators
1878.

6”.

7”.

8”.

--.
--.

NO.

16.1

Kate
(J. J. L. ten). Aan den kunstschilder C. Kruseman
bij zijn vertrek naar Italië.
[In het Italiaansch vertaald door Marcello. Aankondiging
in >De Portefeuillea 1880, 10 Dec.]
Poesie - Alcune - Olandese in versi Italiani recate da
F. L. Bianchi *) per uso dei dilettanti delle due lingue.
Groningen, T8 18. 8”.
[Bevat : Het heldendicht ,de Ruytera van . . . . . .; de
romance aAlrico en Aspasiaa van R. Feith; BHet bedrogen
meisjea van Tollens ; uHet misbruik der vrij heide en de
romance >RosinaK van Bellamy; DDe taal der oogena door
Spandaw ; >De verjaring eener vriendina van Loots. De
bewerking is over ‘t algemeen genomen nauwkeurig,
Een
aankondiging er van vindt men in svaderlandsche Letteroefeningen c 1819, deel 1, pag. 539.1
Rooses
(Max). Meesterwerken van Ant. van Dijck. Met
50 photogravures. Amsterdam, Elsevier, rgoo, van welk werk
tegelijk een Italiaansche vertaling verscheen.
Tommaso
da Kempis.
Dei tre tabernacoli ossia delle
tre virtù; povertà, umilta e pazienza. Versione di Luigi
M. Ricci. Torino, t.s. Giuseppe, ‘7 1. 240.
Dell’ umiltà. Genova, t. Stendardo Cattolico, ‘71. 240.
Discorsi in lode della b. Vergine.
Versione di Luigi M.
Ricci. Torino, t.s. Giuseppe, ‘73. ~4~.

r) Deze
F. L. Bianchi
is te onzent
nader
bekend
door zijn drama
SUggero
il Daneser.
Dramma
seriotragico
in cinque
atti
al’ lllustrissimo
Signore
De Stassart,
Auditore
al
Consiglio
di Stato
etc. etc. in segno della più rispettosa
stima
Oe. Da. Ca.
Rotterdam,
Presso
Van der Eol e comp.:
Libraj
18x1.
Van dit drama,
waarvan
de inhoud
is ontleend
aan een verhaaltje
van Soave (ri.‘argomento
dell’azione
principale
del mio seguente
dramma
10 ho ricavato
da uno delle
istoriette
del signor
Soavec
etc.) verscheen
in 1814 een Nederlandsche
vertaling
door D. Onderwater
o. d. t. v.: rOgier
de Deen, of de edele
wraak.*

.
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--.

Giardinetto di rose e valle di gigli: due operette, volgarizzate da Jac. Bernardi. Torino, G. Marietti, ‘63. 16~.
--,
La valle dei gigli: operetta, volgari&ata da Aless. Piegadi.
Venezia, Compositori tip. ‘72. 8”.
--,
11 trattatello della vera compunzione e tre sermoni in
lode della b. Vergine, tradotti da Luigi M. Ricci. Torino, t.
Artigianelli, ‘7 11 540.
--,
L’orticello delle rose. Milano, Besorsi, ‘50. 16”.
--.
Musica ecclesiastica. Londra, Stock, ‘89. 8”.
--.
Opere complete, volgarizzate da Silv. Puglisi. Torino,
P. Marietti, ‘73. 5, vol.
--.
Opusculi. za ediz. Milano, Lombardi, ‘56. 16”.
Zijn hoofdwerk de >Imitatio Christia werd eveneens vertaald in het Ital. o. d. t. v. : >Luigi Rotelli, Arcivescovo di
Farsaglia, delegato apostolico di Constantinopoli, gi& vescovo
di Montefiascone, della ’ Imitazione di cristo. Libri quattro.
Roma. 1883. Een beoordeeling er van geeft de >Civilt&
Cattolicac van 5 Jan. 1884. Het werk werd uitmuntend
geslaagd genoemd.
go. Tienhoven
(G. van?. Un Dantista Olandese. Cenni
biografici sul dottore G. C. Hacke van Mijnden. l) Traduzione
dal’ Olandese da Antonioli. Firenze, 1878.
[Een boekje van 22 pag., oorspronkelijk geschreven door
Van Tienhoven, den schoonzoon van Hacke van Mijnden,
voor de Maatschappij der Nederl. Letterk.:]
Verder werd nog vertaald BLeiding of Noodlota. van Mr. ten
Hoet, door prof. Antonoili, die in >De Leeswijzera (5” jg.) een
artikeltje schreef over ten Hoet, naar aanleiding van het verschijnen
van diens laatste werk: BOorspronkelij ke schetsen0:.
1) Bijzonderheden
omtrent
dr. Hacke
zijn bekend;
ook dat hij enkele
jaren
verblijf
hield
in Italië,
welk
verblijf
er veel heeft
toe bijgedragen
om hem bekend
te maken
met de
Ital.
taal en literatuur.
Dit alles kan men vinden
in dc biografische
Wbkn ; minder
bekend
is echter,
dat hij gedurende
den tijd dat hij in Italië
was, met vele uitstekende
Italianen
kennis
maakte.
o.a, met een vriend
van Galibaldi,
G. Augusto
Vecchj,
wiens
dagboek
op
Napoli,
1862) hij in het Fransch
Caprera
(Aug.
Candido
Vecchj:
stiaribaldi
e Caprerar,
vertaalde
o. d. t. v. : A. C. Vecchj:
Deux journaux
traduits
du manuscrit
ltalien.
1862.
Uit genoemd
boek vertaalde
onze 1. 1. 1,. ten Kate,
in #Aurorau
(1864):
*Het
lied van
Garibaldi
C, te vinden
op pag,
112-113
van het oorspr.
werk.
De beginregels
daarvan
luiden
in het oorspronkelijke:
Non tra pomposi
e pensili
Vaghl
giardini
in fiore, enz.
Door
zijn langdurig
verblijf
in Italië
sprak dr. Hncke
het ltaliaansch
als zijn moedertaal
Ook
schreef
hij in het ltaliaansch.
Bekend
is het werkje:
SAlcune
lettere
al prof. Gius.
Jac. Ferrazzir.
Bassano,
Pozzato,
1874. 80.
\
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Ook mag men aannemen,
dat verscheiden
novellen van Nederlandsche
schrijvers
verschenen
als feuilleton
in Italiaansche
bladen en tijdschriften.
1) Zoo kwam b.v. in een Genueesch blad
SCaffaroc van 1882
een vertaling
voor van Van Nievelt’s
,De
grauwe vrouwa ; de vertaling
was van de hand van Mej. M. A.
de Goeije. Een andere novelle van Van Nievelt komt voor in
de BRivista Internazionalea
van de Gubernatis van IO Aug. 1884.
De vertaler noemt zicha, Frisia.
Al die tijdschriften
en bladen na te gaan zou - zelfs wanneer
ze voorhanden
waren - bijna ondoenlijk
zijn,
Dan vermeld ik nog -- volledigheidshalve
een bloemlezing
in het Italiaansch,
samengesteld
door Marco Antonio Canini, uit
bijna alle talen der wereld.
Zij is getiteld : ~11 libro del’ Amorec,
poesie italiane e straniere raccolte e tradotte.
Venezia, Coen (poi
Merlo), 1885-1889.
Canini was agitator, taalgeleerde en dichter.
Tot welke hoogte
hij het als dichter gebracht
zou hebben, wanneer hem niets in
den weg had gestaan, blijkt uit den bundel BAmore e Dolore,<
waarin
hij in 1880 zijn vertaalde en oorspronkelijke
gedichten
samenbracht.
We leeren hem daarin kennen als den zoetvloeienden minnezanger
en als kampioen
van vrijheid en vaderland.
Als minnedichter
leeren we hem ook kennen in ~11 libro del’
Amore,<
een dergelijk
werk
als de beroemde
BAnthologie
de
l’Amour<
van Quittard en als het ,Buch der Liebea van de Gebr.
Hart.
Hij geeft daarin een verzameling
van lyrisch-erotische,
zoowel door populaire als door beschaafde dichters vervaardigde
aan de voornaamste
literaturen
der wereld, en
zangen, ontleend
onder een zeker aantal rubrieken
gerangschikt.
Het is verdeeld
in 8 rubrieken:
I.
Wat is liefde? 2. De schoonheid
der vrouw.
3. Noodzakelijkheid
van lief te hebben. 4. De eerste liefde. 5.
Lente en liefde. 6. Platonische
en zinnelijke liefde, 7. Indrukken
der liefde in sonnettenvorm.
8. Uitdrukking
der liefde in velerlei
metrische
vormen.
Die vragen laat hij beantwoorden
door dichters van alle nationaliteiten.
Het boek bevat 1800 stukken,
vertaald uit 92 talen en onderteekend
door 760 poëten.
Met teleurstelling merken
we op, dat van de 7 I 5 pagina’s van het 1e deel
van het boek slechts I pagina gewijd is aan de Nederl. poëzie.
l)
in

Een
*Onze

overzicht
van de in ltali5
verschijnende
Tijd.
(deel XX),
in een artikel,
getiteld:

tijdschriften
kan de belangstellende
in 1taliëN.
aDe dagbladpers

vinden

/ ,
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Dat schijnt niet te liggen aan de vooringenomenheid
van den
schrijver
tegen het Nederl. volk en de taal. Het ligt alleen dááraan,
dat onze beroemdste
vaderlandsche
poëten naar buiten bijna volkomen onbekend zijn gebleven.
In het tweede deel wordt
die leemte aangevuld.
Dat deel is
onderverdeeld
in: BCanti e foggia orientalei,
211 bacioe, BVoluttac,
p11 Matrimonio a. Hierin is de Nederlandsche
literatuur beter vertegenwoordigd.
Onder de eerste rubriek
vinden we gedichten
van Multatuli,
Honingh,. Pol de Mont; onder de tweede van Antheunis, van Droogenbroeck
en van Van Loon; onder de derde van
Frans de Cort en Pol de Mont; onder de vierde van Loovendaal,
G. Waalner, Frans de Cort, Antheunis
en Pol de Mont.
[Aankondiging
in BHet Nederl. Museums 1886, door Pol de Mont
en in >De Lantaarns
1887, door Verax.]
Ten slotte dient opgemerkt,
dat in bovenstaand
lijstje van vertalingen door mij gevonden,
de wetenschappelijke
werken
zijn
achterwege
gelaten, zooals b.v. die van onzen grooten landgenoot
Jac. Moleschott, ‘daar die niet in de eerste plaats literaire waarde
hebben.
J. BERG.
MEMORANDA.
Nav. LXVII,
Twee

I I

3.

Delftsche

plateelbakkers.

Dat de plateelbakker
JncoE> Goevenzeur niet bij Ha v ar d* wordt
genoemd baart geen verwondering.
In de eerste plaats werkte
H av a r d zeer vluchtig
en onnauwkeurig,
en vervolgens
zijn nà
het bijeenbrengen
van zijn materiaal verscheidene
bronnen toegan kelij k geworden,
welke in zijn tijd tot de geheime schatten
behoorden.
Onder meer weten we thans, dat yacob Goeverneur, Mr. plateelbakker
en Marz’a iLioogvZz’et zijne echtgen. een mutueel testament
op 2o.g.1725 lieten passeeren voor Nots. Corn. de Man te Delft,
en dat dit echtpaar op 6.51756 voor Nots. Van Zevenhoven
aldaar attesteeren
over eenea filiatie.
Op S.I.1747 passeert
Nots.
Abraham Brouwenaar
te Delft een acte waarbij yacoó Goeverneur
een huis en erf koopt aan de Zuidzijde van de Gasthuislaan
ald.
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en belend ten Oosten huis en plateelbakkerij van Johannes de
Maere, nadat hij reeds ten overstaan van Nots. Adriaen Swalmius
den 16.3.1741
een huis aan de Lange Breedsteeg voor f 725 had
gekocht.
Dat hij ook in 1729 als plateelbakker werkzaam was, leert eene
voor Nots. Corn. de Man den 15 Mei van dat jaar verleden acte
waarbij 9 Jacob Goeverneur, mr. plateelbakker, iemand te Leerdam machtigt om van zijn debiteuren zoodanige boekschulden
in te vorderen, als hem ter zake van leverantie van aardewerk
competeert.
De in de door Kolonel Wagner gepubliceerde acte genoemde
Petrus vun?zMarum
was plateelbakker in De Romeyn te Delft
van 1754 tot 1764, en vertrok toen naar Groningen.
M. G. WILDEMAN.
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Beschrijving
voorkomende

der

Wapens

in een oud Wapenboekje
in het bezit
W. CRQQCKEWIT
te Amersfoort,

van

den

heer

afkomstig
te Amsterdam

uit de boekverkoopin,
m b-ellouden
door de firma
R. W. S. de Vries
8 Juni 1914.
Bibliotheek
van wijlen
BV. 11. Labouchère
te Lausanne,
eerder
verme!d
als :
hlanúscrit
généalogique
dú 17 sic’c!e provenant
de la Bibliothlque
de YuZes <ie Suint
Genois
M. d’ environ
800 figures
de blasons
coloriés
d’ importantes
familles
des Pavs-Bos,
etc.

Medegedeeld door STEENKAMP.
,
(Voortzetting

vafz Nav.

LXVIII,

208).

Rec/zez’m, gevierend. (1-4)
ro. m. e. kruis v. go.
(2-3) »den leeuw silver, den grond blauw<.
Bordeau,
ro. m. e. kruis v. zi. en een schildje in het hart v.
zi. waarop een figuurtje, waar naast staat: Bhet leeuwken swert
den gront silver c.
LwnaZettcs, >de haenen goúdt den grond roodt. (hoeveel ?)
Bouloizgize, zi. m. e. balk v. ro. beladen m. e. roos v. zi.
Bongart,
zi. m. e. balk v. zw. beladen m. e. roos v. go.
Calckene, go. m. e. balk geschaakt v. zi. en zw. 2 rijen, vergelijk Calckiene.
’
van Reckem, zi. m. e. keper v. zw.

GESLACHT-

Bongart,
Hnute&,

EN

WAPENKUNDE.

347

ro. m. e. keper v. zi,
gevierend.
(I-4),
zw. m. keper v. zi.
(2-3),
zi. m. 3 palen v. ro.
Vicq, zw. m. 6 penningen v. go. (3-2-1).
Blz. 82 ledig. Blz. 13-25
wapens.
Van der LIop-st, golvend gedwarsb.
v. go. en ro. (8 st.).
Cd&z, go, m. 2 balken v. zi(?) vergez. v. 8 meerlen v. ro. met
een schildhoek
v. bl. beladen m. 3 ringen v. zi. (de balken moeten
moeten ro. op zi. zijn.
Zeg,++cys, ro. m. 2 balken v. zi. vergez. in het hoofd en in den
voet v. 3 meerlen v. zi. en tusschen de balken v. 3 rozen v. zi’.
Metfene~e, ro. m. e. keper v. zi. vergez. v. 3 burchten v. go.
liauwez,
gevierend.
(1-4)
zi. m. 3 palen v. ro. (2-3)
Bde
lelies roodt, den gront si1ver.a
Stakenbroeck,
go. m. 4 palen v. ro. en een schildhoek
waarin:
Bde ermines swert den gront si1ver.c
Duf$e,
go. m. 3 palen v. ro en een schildhoek
waarin : aden
gront silver de ermines swert.e
van Vlast, ro. m. 3 palen v. zi. en een schildhoek
waarin:
aden arent sivert den gront si1ver.a
Rossem, zi. m. 3 vogels v. ro.
%Nudhem, de schulpen silver, den gront swert.
Lottgin de Bzjgaude, gevierend. (1-4)
ro. m. 5 staande blokjes
v. go. (2-3)
R. geschuinb. v. go. en bl. Hartssch.
go. m. e. geschaakt schildhoofd
v. ?
MecZzeZen, go, m. 3 palen v. ro. en een vrijkwart.
waarin : >de
lelies swert den gront si1ver.e
de Coninck, de schulpen silver, den gront roodt.
Kessed, go. m. e. kruis v. 5 ruiten v. ro.
van Camme, zi. m. e. kruis v. 5 ruiten v. ro.
Suennont, zw. m. e. beurtel. gekant. balk v. zi.
valz Horst,
ro. m. e. balk v. go.
Manderscheyd,
go. m. e. hoekigen balk v. ro.
van der Hovst, gedwarsb.
v. go. en ro. (8 st.) zie vroeger.
Geuwen, gedwarsb.
v. zi. en zw. (6 st.) m. e. schlldhoek
v. bl.
m. e. ster (5) v. zi.
Marbais,
zi. m. e. balk v. ro, vergez. v. 3 meerlen* v. ro.
RoZebuc, in drieën doorsneden.
I. den leeuw roodt, den grondt
goudt.
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2. de steenen silver, de baere roodt.
3. den grondt goudt.
Wou&, bl. m. e. balk v. go. vergez. v. 3 wassenaars v. go.
Blz. 84 ledig. Blz. 85-24 wapens.
’
Lictart,
ro. m. e. R. schuinbalk v. go.
Rame, zi. m. e. schildhoofd v. ro. (Vergel. blz. 79).
Runt, zi. m. i. schildhoofd v. ro. (idem)
Rye, bl. m. e. spoorrad (5) v. zi. en een schildhoofd v. zi. (idem).
du Pret, zi. m. e. schildhoofd v. bl. beladen met 3 ruiten naast
elk. v. go. (idem.)
van Have, zi. m. e. hartsch. v. ro. en een uitgeschulpten zoom
v. ro.
de Yos ~~Z~~~zZbos~~
gevierend. : (1-4)
go. m. e. vos v. ro.
(2-3) go. m. e. uitgeschulpt schuinkruis v. ro.
YLz’nghen, gevierend:
(1-4)
go. m. 3 schuinkruisjes v. zw.
(2-3) zi. m. 3 leliën v. ro.
Kitzt.sc~ot, gevierend. : (1-4) den arent silver den gront blauw.
(2-3) go. m. e. beurstel. gekant. balk v. zw.
Udekenz,
zi. m. e. R. schuinbalk v. zw. beladen m. 3 klophamers v. zi.
Steenwepb,
go. m. e. hartsch. v. gr. en een R. schuinbalk v.
ro. beladen m. 3 klophamers v. zi.
Bìsa?owne, zi. m. e. schildhoofd v. go. beladen m. 3 palen v.
zw. (vergl. blz. 77).
Stapfens,
zi. m. e. balk v. bl. vergez. v. 7 hermelijnstaarten

v. zw. (4-3).

Pamele, ro. m. 3 balken v. go.
Uitze, zi. m. 3 ruiten v. ro.
Budsin, go. m. 6 klaverbl. v. zw. (3-2-1).
Rosìn, R. geschuinb. v. ro. en zi. (6 st.)
Boudare,
go. m. e. hartschild v. ro.
Volcaerts,
ro. m. e. geschaakten balk v. go, e. zw. (2 rijen.)
Velare,
zw. m. e. balk v. zi.
Boonem, go. m. e. keper v. ro.
Weickharten,
ro. m. 3 balken v. zi.
van Hecke, bl. m. e. weidehek v. go.
Putte&,
een keper vergez. v. 3 rozen. Er in staat: den grond
roodt, de roosen silver.
!
Blz. 86 ledig. Blz. 87, 29 wapens.
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Grtbonal, drye silvere steqreken op eene swerten gront.
MeZZe, drije swerte arens op eenen gouden gront.
BossueZ of Bosquel, bl. m. e. schildhoek
v. zi.
Marz’voorde,
een keper vergez. v. 3 ro. ruiten. In den keper
staat Bswert< in het veld >silver. <
BZoomme,een keper vergez. v. 3 gestrengelde en gebladerde
bloemen. En in staat: de blommen goudt (de keper) goudt den
\
gront swert,
v. Biedde, (schlesische) gedwarsb. en tegengedwarsb. (8 st.)
Broodc en >silverc.
va?z Liere, drije roode lelies op eenen silveren gront.
Gvisper?+e, drie kepers, in de kepers staat swert, op het veld
silver.
Diertcks,
een keper vergez. v. 3 zwijnskoppen. Er in staat:
(de keper) goudt, de hoofden silver, den gront blauw.
van Heede, go. m. e. R. schuinbalk v. ro. beladen m. 3 schelpen
v. zi. Met een schildhoek L, gevierend. : (1-4) go. m. e. kruis
v. zw. ~(2-3) ro. m. e. schuinkruis v. zi.
Gramwze~e,
bl. m. 3 balken v. zi. elk beladen m. 4 schuinkruisjes v. ro.
Pape, ro. m. e. keper v. zi. vergez. v. 3 spooraadjes v. zi.
Sol?, zi. m. e. keper v. bl. beladen i. d. top m. e. ster (5) vl zi.
Petz)as,
bl. met 3 balken van zi.
KezjSere, zw. met 3 ringen van zi.
Peuone, ro. met 3 vogels van zi.
v. Baden, (Elsesische) geschaakt v. zi. en zw. (4 X 5 rijen.)
Westende, bl. m. e. beurtel. gekant. balk v. zi*
de Bz’cZie,zi. m. e. balk v. bl.
Zuutpeene, bl. m* e. balk v. go. beladen m. 3 ringen v. ro. en
vergez. van 6 staande blokjes v. go. (3-3).
IMassiet, zi. m. e. beuttel. gekant. balk v. ro. en een vrijkwart.
’
v. go. m. 2 balken v. ro. of een geschaakten balk v. zi. en ro?
Lovendeghem,
zw. m. e. keper v. z. beladen m. 3 rozen v. ro.
SavarzJ, zi. m. e, keper v. bl. vergez. v. 3 spoorraden v. ro.
Rape, go. m. e. keper v. ro. vergez. v. 3 hermelijnst, v, zw.
HazeZbeke,
ro. m. e. keper v. go.
Overschedde, zw. m, e. keper ,v. go. vergez. v. 3 sterren (6) v. go.
Restore, ro. m. e. keper v. go, vergez. v. 3 sterren (5) v. zi.
CapeZZe, bl. m. e. keper v. go. vergez. v. 3 klaverbl, v. zi.
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PU~MIZ, ro, m. e. keper v. go. vergez. v. 3 rozen v. zi.
Blz. 88 ledig. Blz. 89, 25 wapens.
OYO, ro. ‘m. 6 penningen v. go. (3-3-3)
en een vogel van
zi. in den voet ; met een zoom van bl. beladen met 16 penningen v. go.
Rovìs, zi. m. e. kruis v. bl. beladen m. 5 sterren (5) v. go.
Sert/zomns, ro. m. een kruis v. zi. vergez. v. 7 go. schildjes een
in elk kwartier.
PotZ&, ro. m. e. schuinkruis v. zi. beladen m. 3 bl. koeken
een in het hart en twee op de ondereinden.
van der Lì&en, bl, m. e. schuinkruis v. ro. vergez. v. 4 rozen
van go.
OU&YE, zi. m. e. schuinkruis van ro.
de PVUc, bl. m. e. kruis van go. vergez. in elk kwartier v. 3
vogels v. go, (2-1.)’
WìZZeóaerts, zi. m. 3 R. schuinbalken v. ro.
Wederguactc, go. m. 3 R. ,schuinbalken v. bl. en een zoom v. ro.
vafz den Bo.scIze,zi. m. 4 kepers v. ro.
N.B. Op blz. 98 als van den Rossclie vermeld.
vau der Hecke, bl. m. 3 kepers v. zi. en een uitgeschulpten
zoom v. ro.
AxelZes, ro. m. e. keper v. go.
de Hooge, zi. m. e. keper v. zw. beladen m. 3 rozen (of vierbladen?) v. go,
d’Hooge, ro. m. een keper v. zi. beladen m. 3 oogen (?) v. zw. ?
ROOSP, ro. m. e. keper v. zi. vergez. v. 3 rozen v. zi.
van der Schaegez,
een keper beladen met 3 sterren (5) (geen
kleuren).
van Hame, go. m. e. keper v. bl. vergez. v. 3 lelien v. ro.
ran der Brande,
zw. m. 3 R. schuinbalken v, zi.
van Ozdeburg,
zi. m. 3 R. schuinbalken v. ro. en een schildhoofd v. go.
,
van Huuse, go. m. 3 R. schuinbalken v. bl. en een schildhoofd
v. bl. beladen m. 3 hanenkoppen naast elk. v. z. geleld en gekamd v. go.
Antzaert,
zi. m. 3 hanenkoppen v. ro.
L& Lìgly, ro. m. een R. schuinbalk v* go.
Camp&, bl. m. e. kruis v. zi.
Qraet,
een schuinkruis beladen m. 5 schelpen (geen kleuren).
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wapens.

Cauwenhoven,
go. m. e. golv. R. schuinb. v. ro.
Winckele,
gedwarsb. v. go. en bl. (6 st.) m. e. R. schuinb. v.

ro. over alles heen, beladen m. 3 leliën V. go.
de Maeght,
ro. m. e. R. schuinb. v. zi. vergez. v. 6 staande
blokjes v. zi. zoomsgewijs.
Sersimoens, bl. m. e. R. schuinb. v. ro. beladen m. 3 leliën
v. go. vergez. v. 12 staande blokjes v go. zoomsgewijs.
Re~~j%zs, ro. m. e R. schuinb v. vair.
. Tollenaire,
bl. m. 3 kepers geschaakt v 2 rijen zi. en ro.
Lembeque,
go. m. e. balk v. ro.
Alin,
ro. m e. balk geschaakt v. 3 rijen go. en zw.
Haveskercke,
zi. ma e. balk v. ro, en een barensteel (3) v. bl.
in het hoofd.
Hen&, ro. m. e. R. schuinbalk v. go.
Van de WdZe, zi. m. e. keper v. ro vergez. v. 3 meerlen v, zw.
SpZonux of Spiorinx
(?) herm. m. e. keper v. ro. beladen m. 3
schelpen v. zi.
de la CZyte, ro. m. e. keper v. go, vergez, v, 3 schelpen v. zi.
en een zoom v. go.
Sctioore, signeur de Marckhove, ro. m e keper v. zi, beladen
m. 5 rozen v. ro?
van der Brz’ele, bl. m. e. uitgetand (of geschulpt?) kruis v. zi.
de Rudder, gedwarsb. v zi. en ro. (6 st.) m. e. keper v. go
over alles heen,
I.send+ke,
zw. m. e. kruis v. zi. beladen m. 5 schelpen v. ro.
Vadenchiems,
go. m. e. schuinkruis v. ro.
Uuytkercke,
zi. m. e. kruis v. zw. beladen m. 5 schelpen v. go.
van Dovnick, ro. m. e. kruis v. go.
van de Poek, een kruis vergez. v. 12 meerlen drie in elk kwartier, Er staat onder: sine colore (zonder kleur).
Laeminck,
zi. m. 3 palen v. ro. en een uitgeschulpten zoom v. zi. (?)
: de Tozirnay,
go, m. e. schuinkruis v. ro.
GaZaert, gevierend. (1-4)
ro. m. e. uitgeschulpt schuinkruis v.
zi. vergez. v. 4 staande blokjes v. go, (2-3), ro. m. e. leeuw v. zi.
Wettere, ro. m, e. balk v. vair (?)

(wordt

voortgezet).
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Kalkure.
Wie kan inlichtingen
verschaffen
omtrent
de beteekenis
van
het woord
BKalkuret.
Ongeveer
50 jaar geleden was er te
Nunspeet een boerderij van dien naam, gelegen aan de Kalkureweg,
In Nunspeet
is echter niemand, die mij eenig uitsluitsel
kan geven, hoewel de naam aan velen bekend is.
c. s.
Van den Acker,
Het

necrologium
van de St. Nicolaaskerk
te Kampen,
13deeeuw, door Mr. J. Nanninga
Uitterdijk
medegedeeld in de
Bijdragen
tot de Geschiedenis
van Overijsel,
leel X111 vermeldt:
Heyle van den Acker.
(blz. I 17).
Jutte Heinricsdochter van den Acker. (blz. ‘27).
Lambertus, ten Acker. (blz. 137).
Grete Ziels, Evert ten Ackers wijf. (blz. 139).
Pylgrim ten Acker. (blz. 158).
Gese ten Acker. (blz. 162.)
Tyman vqn den Acker. (blz. 182).
Sluis.
v. R.
16de

In mijn bezit is een bronzen medaille 5 c.M. in middellijn.
Aan de eene zijde een klassiek krijgsman met zijn schild pijlen
afwerend. Onderaan met kleine letters : Antwerpen December
MDCCCXXXI[
en van der Kellen f. Bovenaan: Wat ook val
trouw staat pal, Keerzijde: H. J. Schalekamp.
Wie kan mij hieromtrent inlichten?
E. G.

CORRESPONDENIE.
, Het Redactie-bureau van ade Navorscherc
Grensstraat 28. Amsterdam naar :

Nieuwe

Haven

41c,

Botterdam.

is verplaatst

van

,
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DOOR

W. M. C. REGT.
In het jaar rgr6 verscheen bij Nijgh en van Ditmar’s
UitgeversMaatschappij
een fraai gedrukte
familieuitgaaf
van dit geslacht,
bewerkt
door den heer G. van Klaveren
Pz. Welwillend
werd
mij door een der leden van die familie een exemplaar aangeboden,
waarvoor
hem - als voor mij zéér welkom
geschenk
- hier
mijn besten dank wordt gebracht.
Sinds mijn vestiging te Oudshoorn
(1897) verzamelde ik gegcvens betreffende
het geslacht Piek dat, naar ik vermoedde,
met
het door den heer W. de Haas in de Herald. Bibl. beschreven
geslacht van denzelfden
oorsprong
was.
De heer van Klaveren
heeft de verdienste
dat in zijn boek op duidelijke en goed gedocumenteerde
wijze te hebben aangetoond.
Het hiervolgende
heeft tot strekking
het boek van den heer
van Klaveren
aan te vullen en een enkele maal te verbeteren,
voornamelijk
wat de familie te Oudshoorn
betreft.
* *
1.

Piek, geboren ;e Breukelerveen,
tusschen
Oct,
en Oct. 1752 l), zoon van ‘Cnred en van Gebre&
DZrxs~.
Hij kwam
met kerkel.
attestatie
van Tienhoven
te Oudshoorn
wonen 21 Nov. 1804 en vertrok
van daar in 1810 naar Alphen,
waar hij in April 181 I overleed.
Den 2g April werd hij te Oudshoorn begraven.
Hij huwde 10 (volgens gedrukte
genealogie) 2g Maart 1775 te
Tienhoven
met Hanna
of 3Vzanna
Stapelaar,
geboren circa I Mei
1752 te ? dochter van Bart.
Zij kwam met haar echtgenoot
21
Nov. 1804 te Oudshoorn
en overleed aldaar 30 Oct. 1806, oud
54 jaar en 6 mnd.
Den 5 Nov. werd zij te Oudshoorn
begraven.
Hij huwde 20. te Alphen 2 1 Mei 18 10 met Maria
J3vdtvzs,
geb.
te Amstërdam,
overleden te Oudshoorn
I Sept. 18 I 5, oud 79 jaar.
Haar ouders staan te Oudshoorn
nergens vermeld, doch zij was
weduwe
van Widdem van Hemevt 21, met wien zij in r7gr was
Stejhanus

1751

l) De doopacte te bevragen te Breukelen
Nijenrode.
‘) Zie over van ffemert:
Nederl. Adelsboek
19x4, bladz. 251.
Hij bewoonde
de buitenplaats a Zuidzichtc
te Oudshoorn;
zijn weduwe
Maria
3óydetrs kocht de buitenplaats
*Ruymsichtr
tusschen Gouwsluis en het dorp Alphen.
1918

=3

’
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gehuwd.
Genoemde
van Hggnert werd te Oudshoorn
begraven
Diens
eerste
vrouw
JNohama
Elisabeth
van
28
Januari
1801.
I~hovcn
mede aldaar 30 April 179 1.
Uit het huwelijk
P+R X Stflfclaar
sproot :
1.
Carel Picxi. Hij volgt 11.
11. Carel Piek, geb. te Tienhoven
g Januari 1776,
er gedoopt
Januari.
Na zijn huwelijk
vestigde
hij zich te Oudshoorn ;
hij had aldaar 21 Sept. 1798 BHet Noordsche
Doscha, zijnde een
achtkante
zaagmolen, met heerenhuis, kncchtswoning,
houtloodsen
en erven, staande langs de Heimanswetering,
- voor f IOOOO.gekocht van Mavia Arrzoldiza
TL~JSSL’EZ,
weduwe van AZhrtus
van
Van 1813 tot 18 17 was hij Commissaris
der Bataafsche
Lutsez burg.
Brandwaarborgmaatschappij
te ‘s Gravenhage.
In I 8 I I benoemd
tot lid van het gemeentebestuur
van Oudshoorn,
daarna lid van
den gemeenteraad
en assessor tot zijn dood.
In 1808 en 1809
was hij diaken bij de Ned. Herv. Gemeente.
In de kerkel. acts
van 1820
staat hij vermeld als Schout en Secretaris van Rijnsaterwoude, te Oudshoorn
woonachtig.
Hij overleed aldaar 2 I Sept. 1827.
Woonachtig
te Maarssen,
huwde hij te Alphen aan den Rijn
8 Oct. 1798 met Thcoc;tora AZeyda vaz WyZicK, gedoopt te Aar24 Juli 1852,
landerveen
5 Jan. 1777, overleden te Oudshoorn
Zij
schonk
f
IOOO
aan
de
diaconie.
Haar vader
begraven 2s Juli.
was pan WzZZcez van I/t/yZick, ‘) med. doctor, secretaris en notaris
te Aarlanderveen,
aldaar overleden in April 1788;
haar moeder
was AZida Margaretha
Po~IL’Ez, mede aldaar overleden 8 Juli 1782.
Uit dit huwelijk
sproten :
I. ~ohamza Piek,
geb. te Oudshoorn
3 Sept. 1799, er gedoopt
8 Sept.
Overl. te Alphen 25 April 1876.
Huwt te Oudshoorn
20
Aug.
1829 :
WiZheZmus Leonardzu KaZhovm, geb. te Oudshoorn
17 Febr.
1803,
er gedoopt 22 Febr., Notaris te Oudshoorn
van 1838
14

1) Hij
keper
en
stierf
te
genaamd
Tkeoriorn
In het
van Wyhk
verzoend.

was te Amsterdam
geboren
den ring,
het wapen
als
Aarlanderveen
zo Mei
1778.
~a~x~lts
~oknnnrs.
Dit
kind,
CViUxhiaz
Linfelo,
overleed
gem. archief
van AarIanderveen
X
Potken,
dato
21 Jan.
Als haar zwvaL:er staat daar

en voerde
het bekende
wapen
zwz Wylick
met den
he!mteeken
herhaald.
Zijn vader yacoó vnn Wylick
Een zoontje
werd
aldaar
gedoopt
zo Jan. 1768.
dat tot doopgetuigen
had: rarob
vult LVyiick
en
28 Oct. 1768.
berust
een acte
van echtscheiding
tusschcn
1769.
Blijkhaar
hebben
de echtelieden
Eich weer
verme!d
D. W. ffnlle~ranf,
predikant
te Delden.
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tot 1849. Hij woonde op de buitenplaats BZuidzichta.
Overl.
te Oudshoorn 25 Jan. x849, zoon van Jacob en van Nee&> Vonk.
AZytia Margaietha
Pip& l>, geb. te Oudshoorn,
4 Dec. I 5301,
gedoopt 8 Dec.
Overleden
?
Huwt te Oudshoorn
(gelijk met haar zuster) 20 Aug. 1829
met Alewzjit van der Werf de I;tiZZ&en 2>, oud 25 jaar, geb.
te Vlaardingen,
zoon van Jan de WiZZz&n, koopman,
en
van Margaretha
Maan.
doode dochter, I Sept. 1803.
Ste~/zanus Piek, volgt IK
Ongedoopt
kind, overl. 13 April 1807, oud 13 dagen, begraven
15
April.
De vader Carel Piek, woonde
aan de
Westzijde van de Heimanswetering.
yan WiZZem Piek, volgt iII”is
Marinus
Carel Piek, volgt UIter
CareZ Theodorncs AZeydus Piek, geb. te Oudshoorn
6 Aug.
1812,
overl. 26 Oct. 1812.
Theodora Aleyda Piek, geb. als voren I 5 Febr. 18 14, er
overleden 22 Mei IQ I 5.
Doodgeboren
zoon, 14 Sept. 18 15.
CareZPiek, geb. te Oudshoorn,
21 Jan, 1817, overl. 2 Juni d.a.v.
Carolína
Theodora Piek, geb. als voren
2 I Aug.
I 8 18, er
overleden 13 Dec. 1818,

111. Stepkanm
Piek, geb. te Oudshoorn
4 Febr. 1805, er gedoopt 12 Febr.
Hij werd opvolger in de zaak zíjns vaders en
leverde als zoodanig de biels voor den eersten spoorweg
in ons
land, Amsterdam-Haarlem
1839. In 1858 trok hij zich uit de
zaken terug.
Hij was evenals zijn vader Commissaris
der Bataafsche Brandw.b.
Mij. (I 840- 1868) en gedurende lange jaren
Hoogheemraad
van Rijnland,
Op zijn initiatief werden in Overijsel,
waarschijnlijk
aan de Dedemsvaart,
woeste gronden ontgonnen en
groote bosschen geveld.
Van 1839 tot zijn dood was hij eerst lid van den gemeenteraad,
later wethouder
te Oudshoorn.
Van 1849 tot 1859 was hij bij

,

Y
r) Volgens
de gedrukte
genealogie
overleed
dit kind jong en werd
Margaretha
op den 4 Mei 18oó
geboren,
die dan het genoemde
huwelijk
Blijkbaar
is dit foutief.
Er is geen overlijden
of begrafenis
aangeteekend
4 Mei 1806 geborene
komt in het doopboek
niet voor.
a) Broeder
van DS. Frank
de Willi,rrelz,
predikant
te Oudshoorn.

een tweede
Alyda
aanging.
en de op den

GESLACHT-

356

EN

WAPENKUNDE.

de Ned. Herv. Gemeente aldaar notabel, van 1859 tot zijn dood
kerkvoogd
tevens president van dat college.
Als een der meest achtenswaardige
ingezetenen van Oudshoorn,
door jong en oud geëerd en geacht, overleed hij aldaar 20 Dec. 1868. t
Den I 2 Juni 1828 was hij te Oudshoorn
gehuwd met Ge&a
WesseZìng , g eb. te Amsterdam
31 Oct. 1805, overleden te Oudshoorn 4 Oct. 1880 (vermaakte
f IOOO aan de diaconie), dochter
van 7ohannes, makelaar, en van J7ohanna Wevchk.
Uit dit huwelijk
sproten:
I. CaroZina
Theodorn Alyda Piek, geb. te Oudshoorn
25
Nov.
1829, er ongehuwd
overleden 16 Sept. 1849.
2. ~ohnnnes Rek, volgt IV.
3. 3ohama Piek, geb. te Oudshoorn
2 Febr.
1833, aldaar overleden 15 Aug. 1833.
4. Cared Piek, volgt IVbis
5. Gcrrìt Lodmwqk Rek, volgt IVter
6. Stephanus Gesìws
Piek, volgt IVquater
7, WìZZem Fyederìk Pìek. volgt IV+nter
8. yohanna Piek, geb. te Oudshoorn
25 Juni 1840, aldaar ongehuwd overl. 5 Febr. 1861.
g, Adyda Margaretha
Piek, geb. te Oudshoorn
4 Mei 1842,
overleden te Amsterdam
g Juli 1917. Zij vermaakte
aan de
Ned. Herv. Kerk te Oudshoorn
f 2000,
aan het Weeshuis
aldaar f 5000.
Huwt te Oudshoorn
6 Juni 1878 Abraham van Linden van
deti HeuvelZ, geb. te Vlaardingen
I I Juli 1844.
Luitenantter-zee je klasse.
Hij overleed als oud-zeeofficier
te Amsterdam 23 Febr. rgo8 en was de zoon van Abraham v. L. v.
d. H. 1) en van yohanna EZìsabeth Betz.
10.
Doode zoon, Oudshoorn
7 Mei 1844.
I I. yohanna
EZìza Piek, geb. te Oudshoorn
28 Mei 1845, er
overleden 7 Maart 1850.
12.
Tohannes Theodorus Piek, volgt IVaex
IV.
Yohannes Pz’ek, geb. te Oudshoorn 26 Febr. 183 1, koopman
in hout, lid der firma Gebroeders Piek.
Hij liet SVilla Nuovac
bouwen,
was van 1869 tot 1886 president-kerkvoogd
der Ned.
1)

Zie

de familie:

Ned.

Patriciaat

111 : 162.

Y

,

\
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Herv.
Gemeente
en lange jaren penningmeester
van de Nutsspaarbank.
In 1886 vestigde hij zich te ‘s Gravenhage,
later te
Nijmegen, waar hij overleed 26 Juli 1898.
Hij huwde eerst te Alphen aan den Rijn z Aug. 1860 met zijn nicht:
Maria Jacoba Carolina Kalkoven,
geb. te Oudshoorn
13 April 1833,
aldaar overleden 13 Sept. 1883, dochter van PF’zZzelmzcs Leonardus K.
en van Johanna Piek, hiervóór vermeld,
Hij hertrouwde
te ‘s Gravenhage in 1884 met Maartje
HeZena
Binnend~k,
geb. te Alphen 5 Dec. 185 1, thans (1918) te Berlijn
woonachtig, dochter van Leendert B., geneesheer (geb. te Oudshoorn g Nov. 1810, overl. te ‘s Gravenhage 25 Dec. 1887, zoon
van Jan en van Xaartje
Vergunst) en van Maria EZisa~eth van
Deth.
Beide huwelijken waren kinderloos.

IVbis CareZ Piek, geb. te Oudshoorn 5 Sept. 1834, vestigde
zich metterwoon te Ambt Hardenberg, waar hij zich met het
vervenen onledig hield en woonde later te Lutten aan de Dedemsvaart.- Hij was lid der Gedeputeerde Staten van Overijsel, voor
welk ambt hij bij zijn vertrek naar ‘s Gravenhage bedankte. In
laatstgenoemde plaats overleed hij 28 Aug. Igro.
Hij huwde eerst te Noordwijk 2 Juli 1869 met Johanna Cecidia
Annette Jongkindt Coninck, geb. te Aarlanderveen 22 Oct. 1845.
overleden op Eikenoord, aan de Dedemsvaart 13 Oct. 1883,
dochter van Mr.
Adbertus, burgemeester van Aarlanderveen, en
van Maria Catkarìna Leembruggen.
Hij huwde 20 te Rotterdam 1889 Johanna CharZotte WìZheZma
Pduygers, geb. te Rotterdam 2 Juli 1849, thans (1918) wonende
te ‘s Gravenhage.
Ds. Johannes Arnoddus PZuyComelìs Leembruggen, geb. te
gers, geb. te ‘s Gravenhage 23 Leiden 27 Mei 1785, lid van den
April 1776, predikant te Werk- Raad aldaar, R. 0. N. L. Over].
hoven, Driebergen, Tiel, Zwolle te Leiden 2 I Jan. I 865, zoon
en Leiden, overl. te Leiden 21
van Gerard en van Marìa CaAug. 1837
thrìna van der Steen.
Huwt
Huwt te Leiden 30 Juni 1809
Marìa Geertruìda Schneevoogt. Johanna Cecilia Hartevelt, geb.
te ‘s Gravenhage 11 Juni 1787,
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overl. Aarlanderveen 4 Dec. 1854,
dochter van Adyianus
en van
Heha
Juhanna
van NieZ.
- _ ----4
--/
PZzdyger.s, geb, te Leiden 1817, overleden te Rot-

---e
Chistiaan

BIS--

terdam 2 1 Qct.
Igog.
Huwt te Leiden 27 Juni 1884 Johama
CcciZia 'Leewbruggen,
geb. te Leiden rg Sept. 1819, overleden vóór Igog.
L
d
J. C. W. PZ;q:s
X C. Piek.
Uit dit huwelijk één dochter:
I. Aleida
&argarctha
PieK, geb. te Lutten aan de Dedemsvaart
3

Oct.

IQI.

Zij huwde te ‘s Gravenhage 26 Sept. rgr2 met Frederik
CarpZ Willc~~z ~oaz~zzcsPt~uus Suctt~s, geb. te Semarang Dec.
1883. Ingenieur van het Stoomwezen. Zoon van N. Soeters
en van G. C. E. van den H~uveZ.
+

t

*

IVter Geruit
Lodew$k
Piek, geb. te Oudshoorn 7. Dec. 1835.
Was in 1859 cand.-notaris, doch werd later steenfabrikant te
Alphen.
Zijn fabriek ging na zijn dood over op den heer S. van
Vedmn, later op de H.H. Piek en Wcrnink,
thans is sedert I Jan.
1915 eigenaar de eerstgenoemde heer W’ìZZem Pick.
Gerrit Lodcwqk
Pick,
president-kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente te Alphen en wethouder aldaar, overleed te Alphen 5Juli 1879.
Japeline
de
Hij huwde IO. te Alphen 6 Aug. 1862 Machline
Kanter, geb. te Alphen IO Sept. 1837,
aldaar overleden 22 Juli
1866, dochter van Pìeter
Jukamcs,
steenfabrikant, en van Cornelie
Vyìesezdorp.

Hij huwde 20. in 1869 te Vlaardingen met Liza van Lzhden
van del-2 HeuvelZ, geb. te Vlaardingen 5 Mei 1837, overl. te Haar
lem 6 Jan. 1887.
Jokan
Geoyge Betx, geb. te
Hendrik
Luìdwljiz
van Linden
‘s Gravenhage 19 Maart 1767,
van de?z HeuvelZ, geb. te Vlaardingen 3 1 Jan. 1785. Burgemi van reeder en koopman te VlaarVlaardingen. Overl. te ‘s Graven- dingen, overl. te Vlaardingen
hage 6 Febr. 1854; zoon van I Juni 1833 ; zoon van Jokan.
Abrakam
en van Luidzuziza ZIelia Ckristiaan B. en van EZìsabet/z
van

dm

HeuvelZ.

Kwik.
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Huwt 20 te Vlaardingen 5 Juni
Anna EZizabeth Roogend~k,
geb. tevlaardingen 20 Nov. 178 1,
overl. te Vlaardingen 28 Nov,
I 863 ; dochter van Ar31 H. en
van J3ohanna van dez Bhzk.
I 8og

Abraham qan Linden van den Heuvell, geb. fe Vlaardingen 26
Juli 1806, koopman; lid van den Raad van Vlaardingen, burgem’
van Vlaard.-Ambacht. ‘Overl. te Vlaardingen 14 Oct. 1869.
I
Huwt te Vlaardingen 21 Juli 1836 yo/zanna EZìzabeth Betz, geb.
te Vlaardingen 28 Febr. 1813, aldaar overl. 22 Febr. 1883.
Lina

V.

L. v. d. 25. X

G. L. Piek.

Uit het eerste huwelijk twee, uit het tweede drie kinderen.
I. doode zoon, Alphen 18 Mei 1864.
2, Gesiena yo?ianna Piek, geb. te Alphen
26 Juni 1865, er
overleden 20 Juli 1866.
3. Gerrit Lodewzjiz) Pìck, geb. te Alphen 3 1 Maart 187 1, was
student aan de Techn. Hoogeschool te Delft, waar hij overleed 6 Febr. 1906.
4. Henri Rek, volgt V.
5, Stephanus Piek, geb. te Alphen 26 Juni 1876. Ingenieur,
houdt thans (1918) verblijf in Amerika.
Woont ongehuwd
te Buffalo.
V. Henrì Piek, geb. te Alphen I I Oct. 1872. Fabrikant.
Huwt te Rhenen 26 Mei 1897 Marìa Sophia Carohna van de
Pod, geb. te Zwartsluis 13 Oct. 1875, dochter van ‘3’. van de PoZ
en 7. P. WzjSnzuZZer.
Uit dit huwelijk :
I. Paula Carolìza Piek, geb. te Nijmegen 19 Aug. 1898.
2. Henri CarZ Piek, geb. te Nijmegen 3 Nov. 1goo.
* *
lVqllater Stephanus GesìenusiEek, geb. te Oudshoorn 26 Mei 1837.
Houthandelaar, lid der firma Gebr. Piek. Op den 7 Sept. 1875

,
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werd
welk
Hij
Hij

.

hij geïnstalleerd als lid van den gemeenteraad van Oudshoorn,
ambt hij tot zijn dood bekleedde.
overleed te Oudshoorn 14 Febr. 158 I.
huwde te Zoeterwoude 23 Juni 1863 Szisama
Adriana
van
Mannekus,
geb. te Zoeterwoude Ig Oct. 1833,
overleden te Leiden
17 Juli 1902, dochter van yacabus van ICI. (geb. te Maassluis
g Sept. 1799, overl. te Zoeterwoudc I Dec. 1883) en van Aletta
Kmok
(geb. te Leimuiden in 1799: overl. te Zoeterwoude IO Maart
1846, dochter van WZ’&WZKrook en van Anna van Grieken.)
*
Hieruit :
.
I. Stephanus
Pìek, volgt V.
2. AZetta
Jacoba Piek, geb. te Oudshoorn I Oct. 1865.
,
Huwt te Oudshoorn 2g Juni 1887 met AaKanus
Phwzentìer,
geb. te Leiderdorp 12 Oct. x858, fabrikant, zoon van Adrìanus
en van 3anneQ.e Deborn PZanj,Y.
3. Gesìua Rek,
geb. te Oudshoorn 27 Juni 1S67, ongehuwd
overleden te Utrecht 25 Oct. 1896.
4. Jacoba Piek, geb. te Oudshoorn 17 Dec. 1S6S.
5, Johanna
Theodora
Rek,
geb. te Oudshoorn 16 Oct. 1 S70.
Huwt te Leiden 1896 met WìZZem Gerardus
SìZZevìs, geb.
te ‘s Gravenhage 12 Jan. 1869, fabrikant te Leiderdorp, zoon
van L2cndcrt
(overl. te ‘s Gravenhage 27 ApriI 1907, oud
73 jaar) en van Johanna
Hm&-ìka
van BroekhuzjXen
(overl.
te ‘s Gravenhage g Sept. 1914, oud S3 jaar).
6. WìZZem Piek, volgt Wis
V. Stephanus
Rek,
geb. te Oudshoorn 2g April 1864 vertrok
naar Engeland en vestigde zich als kweeker te Hexham-on-Tyne
(Northumberland), waar hij 7 December 1913 overleed.
Hij huwde te Hexham?on-Tyne in rSg2 met CharZottE Nzrza
Spraggon.

Uit dit huwelijk:
I.

Vbis

Stephanus

Piek,

geb. te Hexham 13 Juli 1893.

Wìilem Piek, geb. te Oudshoorn, 10 April 1874.
Hij
woonde eerst te Leiden en kocht in ISgg met den heer P. A.
Wernìnk
de steenfabriek van den heer S. van VeZzen, vroeger in
eigendom bezeten bij den heer Gerrit Lodewzj;é
Piek.
Sedert
l
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I Januari
Igr 5 zet hij de zaak op eigen naam en voor’ eigen
rekening voort.
Sedert tal van jaren is hij bestuurslid
der bekende
roei- en
zeilvereeniging
BHollandia c.
Hij huwde te Alphen
24 Juni 1914 met Wilhdwina
Jacaba
Maria Spruyt, geb. te Alphen 25 Juli x889.
CorneZzS .!$ruyt, geb. te Alphen
4 Januari 1808. Fabrikant.
Overl.
te Alphen 22 Mrt 187 1, zoon van
Cornedìs en van ~+%z~‘e Broer.
Huwt te Haastrecht:
Catharina
Margaretha
Mu Zder,
geb. te Haastrecht
20 Jan. r8og
overl. te Alphen 28 Jan, 1872
dochter van Johan Chistiaan
en
van Catliarina
Sjmyt.

---e-----

Qacob WìZZem Cdant, geb. te Ter
Aar
5 Jan. 1825.
Fabrikant.
Overl.
te Oudshoorn
7 Febr.
1888, zoon van Jan Jacob Georgc
en van Leentje van Wìehgen.
Huwt
te Alphen (29
17 Aug.
1853 met
WìZheZmìna Mmìa Jacoba u. Rossellz geb. te Leimuiden 22 Maart
18 rg, overl. te Zeist 1895, dochter van Ds. Rqmardus
WdZem en
van ( 1”) Mudz Engelen.
.
-

Johan Chrìstìaan
$@uyt, geb. te Alphen 28 Aug. I,SS I. Cand.
notaris 7 Nov. 1874. Notaris te Alphen I Jan. 1886.
Huwt
te Oudshoorn
25 Juni
1886 Hedena Jacoba WìZheZmina
Clant, geb. te Oudshoorn
24 October 1856.
\
/
-tm
W. M. J, Spruyt X W. Piek.
Uit dit huwelijk:
I. Johan Chrìstiaan

Piek,

geb. te Alphen
*

2g Januari

19x6.

l

IVquinter

WìZZem Frederik
Piek, geb. te Oudshoorn
2g Dec.
1838. Commissionair,
wonende te Amsterdam.
Hij bezat indertijd het fraaie landgoed BWarnsbornc
bij Arnhem en overleed te
Amsterdam
10 Mei 1916.
Hij huwde 4 Juni 1863 te Amsterdam
met Lucia WiZheZmìna
Jolles, geb. te Amsterdam
I 5 Oct. 1840, overleden
aldaar 13 Febr.
xgr 3, dochter van Johannes Andreas en van Catharìna
Luber.
Uit dit huwelijk :
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Piek, volgt V.
Ma~garctha
Pìek,

geb. te Amsterdam I Mei 1866,
overleden te Amsterdam r g: Mei 1906. Zij huwde te Amsterdam 1893 met &2?. Hem&-ik Lodew-jk
ASJW, geb. te Amsterdam 4 Maart 1869. Hij studeerde aan de Amsterd. Universit. en werd na een 5-j. studie doctor in de rechtswetenschap op proefschrift f ,De buitenl. betrekkingen I 860- 1889,
schets eener parlementaire geschiedenis. B: In 1893 griffier
bij het kantongerecht te Schagen, in 1897 kantonrechter
p1aatsv.v. te ‘s-Gravenhage, in I8gg rechter in de rechtbank
te Alkmaar en in 1901 rechter in de arr. rechtb. te Amsterdam. Overl. te Alkmaar 7 Aug. 1901, zoon van Mr.
Tobìas Mìchèl
Karel,
staatsraad, en van yohama
Emestìna

Asser.

3. Gesìena Pìek, geb. te Amsterdam IO April 1868.
4. Jokanna
Maq-arrtha
Piek, geb. te Amsterdam 2 1 Juni 1870,
huwt te Amsterdam 17 Juli 1890 CajpeZFrederik
Overhof
junior, geb. 8 Oct. 1858, Notaris te Amsterdam.
5. WìZZefpzFrederik
Pìek,
geb. te Amsterdam 16 Maart 1874.
Hij woont te New-York, 3g Broadway, en huwde te Amsterdam
Ig Juli IgIo met Dr. med. ~okawn
van Rees, geb. te
te Amtterdam I Jan. 1880, dochter van Mr. Richard
en van
Maria

Louise

Henriëtte

de Génestet.

V. Stepkan
Piek,
geb. te Amsterdam 5 Juni 1864 Bankier,
lid der firma Jolles Sr Co. Hij werd menigmaal benoemd tot lid
van belangrijke fïnancieele commissies, het laatst nog in die tot
reorganisatie der al Jnderground Railways of Londen<, waarin
hij met grooten ijver en toewijding arbeidde. Hij overleed te
Amsterdam 28 April rgo8.
Huwt te Amsterdam 17 Nov. 1887 met Louise Maria Fellìnger,
geboren te Dusseldorff rg April 1865, dochter van Akxander
en van EZìsabetk
Z?reìssZg, (huwelijk ontbonden bij vonnis der
A. R. te Amsterdam 4 April 1902).
Uit dit huwelijk :
I. Gard Adexauh’
Piek, geb. te Amsterdam 28 Dec. 1888,
huwt te ‘s-Gravenhage g Maart 1917 Grcdruictn
Sbuanenburg,
geb. te Nieuwer-Amstel ZZ Juni 1892, dochter van AZbe~tus
Merk en van Catharìna
Mnrìamu
yokanna
.EZìsabetk Dìemont
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Zij wonnen
; Maart 1918 te ‘s-Gravenhage
van Dathar.
een dochter, genaamd Kitty.
2. Lwia
Ottilza Piek, geb. te .limsterdam
16 Juli 1891.
3. 3?~Zius Daniel Alfred Piek, geb. te Amsterdam
6 Oct. 1899.
*

*
*

IVsex,

Johannes
Theodorus Piek, geb. te Oudshoorn
7 Dec.
Koopman
in hout, lid der firma »Gebroeders Piekc te OudsHij bewoonde
eerst de villa BRijnoord<
op den hoek
hoorn.
van den Heerenweg
te Oudshoorn,
en liet in 1883 de fraaie villa
In October
1889 verBVredelustc
bij ‘s-Molenaarsbrug
bouwen.
huisde hij naar ‘s-Gravenhage
en overleed aldaar in 2Bethaniëa
22 Juni 1904.
Hij huwde te Renkum
12 Juli 1877
.!hsanna
Frederica Hardes,
geb. te Den Helder 25 Sept. 1847, thans wonende te ‘s-Gravenhage,
dochter van Hendrik,
oud zee-officier, geb. te Amsterdam1 16 Jan.
I 8 I 5, en van Guu~tje dert Berger, geb. aan Den Helder
14 Mei I 8 I 5.
Uit dit huwelijk :
I. Steptianus
Hendrik
Piek, geb. te Oudshoorn
I I April
1878,
overl. te Scheveningen
3 Dec. 1885.
I-Iuwt te
2. HedCk
Piek, geb. te Oudshoorn
18 Dec. 1879.
Scheveningen
6 Sept, Igo6 Wz%eZunz?za Hetidrika van Ditmar,
geb. te Rotterdam
IO
Febr.
1882, dochter
van Nicolaas
Marie Anton v. n. (overl. te ‘s-Gravenhage
I I Nov.
1907,
oud 57 jaar) en van Elisabeth Pets-onedla Anna Broes van
Heekeren.
3, Johannes Theodoor Piek, geb. te Oudshoorn
rg Maart 1883.
Huwt te ‘s-Gravenhage
18 Juni Igo8 met Hester van 3itmar,
geb. te Rotterdam
26 Februari
1883, zuster van WiZh. Hen&.
van D&zar
bovengenoemd.
Hieruit:
a. Stefharzìe, geb. te Rotterdam
30
Mei Igog.
/
6. JYohames Theodoor, geb. a.v. 6 Aug. rgr I.
1850.

’

IIIbiS. yan W’ld
z em Rek, geb. te Oudshoorn
8 Jan. 1809 en gedoopt 12 Febr.
Apotheker
en drogist te Oudshoorn.
Overleden
te Oudshoorn
g Juli 1863.
Hij huwde te Oudshoorn
13 Juni 1838 met .NeeZtj, Dam, geb.
te Oudshoorn
13 Juli 1813
overl. te Oudshoorn
Ig Aug. ISg6*

.
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Ary Dnm, geb. te Heerjansdam
in 1740. Korenmolenaar te Oudshoorn, Poldermeester, schepen en
ambachtsbewaarder aldaar.
Overl. te Oudshoorn 27 Dec.
1807, zoon van Ary, in Mei 1794
te Oudshoorn overleden.
huwt te 0. 24 Juni 1764 n/eeZtje
Le&.~~ld, gedoopt te 0. 10 Juli
1740, overl. te 0. g Febr. 1822
doch ter van Wah’ng WUtmsz.
L. en van ïXar$o*e Klaas&-.
PoZdevvaart.

WAPENKUNDE.

Petrus Françoìs van den Steen,
geb. te Amsterdam, Korenmolenaar te Langeraar,
Ovei-1. te
Oudshoorn, 21 Oct. 1859.

huwt te Aarlanderveen 25 Dec.
1792 Mar$y> van Leeuwen, geb.
te Aarlanderveen en gedoopt ald.
16 Sept. 1764, dochter van Lceitdeyt v. L. en van CZaasj, de
Veth.

Klaas Dam, gedoopt te Oudshoorn 20 April 1783, overleden
te Oudshoorn 24 Juli 1824, huwt te Langeraar 18 12 Jacoba Maria
van den Steen, geb. te Ter Aar g Dec.. gedoopt 15 Dec. 1793.
Zij vertrok in 1860 als wede. naar Leiden.
\
/
7r
NeeZtje Dam, echtgenoote van y. W. Piek.
Uit dit huwelijk:
I. Theodora Aleìda Piek, geb. te Leiden I 5 Sept. 1838, overl.
te Arnhem 16 Aug. 1907.
Huwt te Oudshoorn 17 Sept. 1863 Hendrik G@ert Klaass
van Ommeren, geb. te Bemmel in 1825, koopman, wonende
te Arnhem.
Overl. te Arnhem in Oct. of Nov. 1888, zoon
van Walraven en van yohanna Palzer.
2. yacoba Maria
Piek, geb. te Leiden 4 Mei 1840, overleden
aldaar 28 Oct. 1842.
3, CaroZìza Piek, geb. te Leiden 30 Maart 1842, overleden aldaar
IO Jan. 1843.
4. JYacoBa Maria Carolìna Piek, geb. te Oudshoorn 12 Maart
1844, overl. te Oosterbeek 27 Oct. 1902. Zij huwde te Oudshoorn 16 Aug. I 866 met Bevend Adriaan Bermds, geb. te
Arnhem in 1841, architect, leeft als weduwnaar. Zoon van
Heilbartus Comedìs B., architect, en van Yohanna Marìa
Hooyer.
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5. Carel Rek, volgt IV,
6. Maria &?Zasina Piek, geb. te Oudshoorn
8 April 1848, overl.
aldaar 2g April 1917.
Huwt te 0. 2 I Mei 1884 Leeizu’ert Pzèk, later te vermelden.
7. Johanna WiZheZmina Piek, geb. te Oudshoorn
26 April 1852,
overleden
te Rotterdam
I I Mei Igog.
Huwt te Oudshoorn
26 April
1877 Mr. Anthonie van mens, geb. te Maasland
1850, cand. notaris.
Zoon van Antonis en van Aaltje Wannee.
8. Cdasìna PetroneZZa Francisca Piek, geb. te Oudshoorn
2 Nov.
1854.
Huwt
IO te Oudshoorn
3 Juni 187 5 Hendrik
Antonie van
NipveZt, geb. te Arnhem
1839, expediteur,
overleden te . . . .
zoon van ran Jacobus v. NìeveZt en van Dìena Beusekamf.
Huwt
20 bij volmacht
te ‘s-Gravenhage
3 Febr. rgog met
P. A. H. Hekdens, geb. , . , . Luit. Kolonel O.-I. leger, zoon
van . . . .
IV.
CareZ Piek, geb. te Oudshoorn
2 I
Oudshoorn
25 November
1917.
Huwt te Oudshoorn
30 Aug. 187 1 Maria
Rek. geb. te Oudshoorn
I April
1850, overl.
dochter van Marìnus CareZ P. en van Johanna
Uit dit huwelijk:
I. Marìnus
CareZ Piek,

volgt

V.

Febr.

1846, overl.

te

Johanna Margaretha
aldaar 20 Oct. 1906,
Margaretha
Kalkoven.

’

V. Mavìnus CareZ Rek, geb. te Oudshoorn
27 Mei 1872.
Huwt
te Utrecht
14 Mei rgo3 Anna EZìsabeth Susanna van
Voorthuysen,
geb. te Utrecht
2 Mei 1884.
WìZZem v, Voorthuysen, geb. te
Leersum 5 Maart 1833, overl. te
Oudshoorn
23 Juli 1894, zoon van
Ds. Evert PynafjeZ van V. en van
PetroneZZa HeZena van Sergen,
huwt
te Breda
4 Juli 1856
Joh. Sus. Cath. Marìa Saueressz-,
geb. te Leerdam 19 Sept. 1833,
overl. te Utrecht
4 Maart 1895,

Luyke l3Yoer.s Tjebbes, geb. te
Hindeloopen
20 Jan, I 829, overl.
te Arnhem
IO Mei Igoo ; zoon
van Tjebbe KZazes Tjebbes en
van Cathat ha Gerlsma ;
huwt te Kampen 4 Mei 1853
met Anna EZìsabetk Fels, geb. te
Kampen 18 Nov. 1827, overl. te
Kampen 24 Dec. 1881; dochter
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’

van FrederìL Fels en van Matlua
Cornelia Oostenrfk.

Evert valz Vooythuysen, geb. te Overasselt
Huwt te Kampen I 3 Juni 1883 Cathayìza
Kampen 28 April 1855.

IO

Mei 1857.
;rjebbes, geb. te

A. E. S. van Voorthuysen X M. C. Piek.
Uit dit huwelijk;
I. Cared Piek, geb. te Oudshoorn 25 Jan. 1904.
2. Catharìna Maria Johanna Margaretha Piek, geb, te Oudshoorn 12 Mei 1906.

Wer. Bavìnus CayeZ Piek, geb. te Oudshoorn 30 Jan. 181I,
en gedoopt IO Febr. (getuigen: Marìa Jordens, huisvrouw van
Stephanus Piek.)
Hij werd geïnstalleerd als lid van den gemeenteraad te Oudshoorn 23 Maart 1869 en woonde voor het laatst de vergadering
bij 29 Jan. 1878. Hij was dijkgraaf van den Vierambachtspolder,
notabel bij de N. Herv. Gem. van 1855 tot zijn dood.
Gehuwd te Oudshoorn 3 I Mei 1838 met Johanna Margaretha
KaZkoven, geb. te Oudshoorn 15 October 1813, overl. aldaar
5 Febr. 1856.
WiZZemKalkoven, geb. te Oudshoorn 28 I)ec. 1723,
aldaar begraven 20 Juni 1774, zoon van
Dirk Uìyksz Kadkoven en van
Grietje WìZZems Vermg,
huwt 2” te Oudshoorn g Sept.
I 764 met Maria van Leeuwen, geb.
te Oudshoorn 10 Nov. 1735, en
overl. 16 Sept. 1821,
dochter
van Leendert Mourìngs v. L. en
van NeeZtjr van Rzjiz.

Egbert Vonk, gedoopt te Alphen 14 Juni 175 1, overleden te
Oudshoorn en in de kerk begraven 17 Jan. 1817, zoon van
Dìyk V. en van Maertje Egberts
Bogaert,
huwt te Bodegraven in April
1777
Grìetje de Rgk, geb. te
Broeidij k, behoorende tot den
Indijk van Harmelen.

Jacob KaZkoven, geb. te Oudshoorn 7 Sept. 1770, aldaar over-
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1821, huwt

te Oudshoorn
voor het gerecht 14 April
1799 Neeltje Vonk, geb. te Alphen 24 Febr. 1779, overleden aldaar
26 Sept. 1844.
J7oh. Marg.

.

Kalkoven

X

Marinus

Carel

Piek.

Uit dit huwelijk :
I. Theodora AZyda Piek, geb. te Alphen
22 Aug. 1839, er overleden 7 Nov. 1839.
2, Carel yacoóus Piek, geb. te Alphen
19 Oct. 1840, en overleden te Oudshoorn
Ig Jan. 1858.
3. 1Marza Leonora Piek, geb. te Alphen I April 1842, overleden
te Oudshoorn
18 Maart 1850.
4. Theodorus Adydus Piek, geb. te Alphen 7 Juni 1844, overleden te Oudshoorn
13 Sept. 1858.
Was tweeling met:
5. Leendert Piek; volgt IV.
6. Marinus
Cared Piek, geb. te Alphen I 5 Maart 1848, bouwman op de fraaie hofstede midden in het dorp.
Hij was
bij zijn dorpsgenooten
bekend om zijn groote .spierkracht;
toch overleed hij na een gevatte koude te Oudshoorn
6 Juli
1893 aan de vliegende tering.
7. Marz’a yohanna Ilrlargaretha
Piek, geb. te Oudshoorn
I April
1850, aldaar overleden zo Oct. 1906.’ Huwt te Oudshoorn
3 1 Aug. 187 1 CareZ Piek, hiervóór vermeld,
IV.
Leendert Piek, geb. te Alphen a/d Rijn 7 Juni 1844, werd
tot lid van den gemeenteraad
van Oudshoorn
gekozen en geinstalleerd
2 Sept. 1879, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde.
Van 1887 tot zijn dood was hij notabel bij de N. H. Gemeente.
Hij overleed te Oudshoorn
7 Mei 1897 en huwde aldaar 2 1 Mei
1884 met zijn nicht Maria
Clasina
Piek, geb. te Oudshoorn
8 April
1848, aldaar overleden 2g April 1g 17, dochter van Jan
WiZZem Pìek en van NeeZ+ Dam.
Uit dit huwelijk
sproot slechts één kind:
I. Johanna
Margaretha
Piek, geb. te Oudshoorn
26 Dec. 1885.
Reeds vroeger
twijfeld behooren

komt de naam Pìek te Oudshoorn
voor; ongede volgende personen tot een oudere generatie.
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Dz’YK Piek jm. van Beest, komt in Juni 1741
met kk. attestatie
uit Voorschoten te Oudshoorn wonen. Hij was timmerman in
de Ridderbuurt en overleed aldaar in Juli 1784, zijn lijk wordt
in de kerk begraven 6 Juli 1784. Hij huwde tweemaal.
10. te Oudshoorn 20 Januari 1743 met Plolzia Tysue IC@ (weduwe
van Gerrit ~acobsx Ahzz’raal),
won. te Oudshoorn en daar begraven 29 April 1774,
Uit haar eerste huwelijk (17 17) blijkt dat
zij uit Woubrugge kwam.
2O.
te Alphen 20 Nov. 1774
met Maria
Heemskerk
(weduwe
van ~o?z~~~esNoL&yzen), zij werd te 0. begraven 24 Aug. 1803.
Het blijkt niet dat uit een dezer huwelijken kinderen werden
geboren. De nalatenschap van Dirck Piek werd getaxeerd op
f 25085: 10:o.
Mogelijk was een zuster van Dirk : Marzjtie
Piek, in 1752 met
kk. attestatie uit ‘s Gravenhage te Oudshoorn gekomen, zij ging
wonen bij de Laan.
En mogelijk was een broeder : KarelPiek,
wonende in de Sniep.
Deze legde 8 Febr. 175I te 0. belijdenis des geloofs af.
Als broeder van Dirk
wordt echter met stelligheid genoemd :
Willem Piek.
Den 13 Juni 1746 leverde hij te 0. zijn kk. attestatie in, hij kwam toen van Voorhout en nam zijn intrek bij zijn
broeder Dirk, die toen in de Sniep woonde.
WzYZefnPiek, woonde later te Kockengen, waar hij g Sept. 1785
werd begraven. Hij huwde aldaar 21 Sept. 1755 met yoizanna
Boeze, als enfant posthume te Kockengen gedoopt 16 Maart 1732,
uit het huwelijk van yan BoeZe met EZisabeth Diycksdr.
van BYCEmen. Zij, 3ohanna
BoeZe, kwam als weduwe den 2 Juni 1795
met haar dochter AaZtje Elisabeth
Piek (die te Kockengen werd
geboren) uit Kockengen te Aarlanderveen wonen. Zij beleden
den Geref. godsdienst en de moeder werd te Aarlanderveen begraven 10 Nov. 1808.
Dit echtpaar werd door Silvaticus vermeld in zijn genealogie
der familie BoeZev. Hensbroek.
(Zie Alg. Ned. Fam.blad X, I 2 1.)

.
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Burggraeff.

I. (Zie verslagen
R.-Archieven
XXXIX
(1916) bl. 44).
707~ Burggyaef,
f 3 T Juli 165 1, ‘s av. 7 uur, huwt g Mrt. 1648
MaJlKcn Sjam,
Jr 24 Jan. 1656. (Zij hertr. in 1652 Derrick den
blockmaker).
Uit het 1e huwelijk Elisabeth
Burgg~acf,
geb. 12 Nov. 1648,
t 30 April 1668, huwt 20 April 1667 Abraham
Gleimen,
nota,
te Middelburg 1666- 1696.
2. (Zie verslagen R.-Archieven
XXXIX
(1916) bl. rgg),
(Na 1477) Jonkvrouw flield> &wchg~avc
koopt van het Klooster
Loosduinen een rente onder voorwaarde dat na haar dood voor
haar jaargetijde en voor haar ouders een vigilie zal gedaan
worden. Deze rente was 3 Dec. 1477 aan het Klooster gekomen,
3, (Idem. bl. 200).
Gherrit diE Rurc/?grave, baljuw van Naeldwijck zegelt 6 Apr. 1468.

D.

N. B.
TAAL-

Een eigenaardigheid

EN LETTERKUNDE.

in het rijm

bij Huygens.

Bij het lezen van Batava
Tepnpe heeft het meermalen mijn
aandacht getrokken, hoe menigmaal Huygens daarin dezelfde
lettergroepen op elkander laat rijmen.
Zie hier de plaatsen waar dat voorkomt:
1.

9-8.

i

73-76*

8 1-84.
1918

Daer met gaen de daeghjens crimpen
Die men langher hoopt als heyt,
Hey ! wat ‘s al des werelts glimpen
Min als tegenwoordi&eyt r’
11.
Is het moghelyck, te soeckeiz
In het prachtighe moras,
1
Daer Antenor quam besoecken
Wat het ballingh-leven was?
111.
Sal ick dan te rugghe rgeti
Naer de Fransche Scepter-Stadt,
24
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145-148.

225-228.

229-232.

465-465.

561~594.

593-596.

745-748.

757-760.
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Naer de trotsche Panne@>)6
En soo menich spitze padt.
IV.
Laet ick dan mijn ooghe ZO~U’C~Z
Over d’ een’ off d’ ander kant,
Xvinder
al tydt-groene
ZUC~&?Z
Met gestichten
omgeplant.
V.
Waerder altydt sulcken d&te
In de Haeghsche
Vrijer-schaer,
En ‘t gcraeghe broeck-g-&z&tc
Niet soo dicht gesaeyt en waer.
VI.
0 ! wat soudter op een woelen
Om soo menich Vrijer g~cn,
Die syn waerde nu moet voelen
In de menichte verzae?z !
VII.
Sonder emmermeer
te wcg~e~z
In u over-aerts
verstandt,
Hoe hem ‘t harte-pack
moet ZUE~/Z/ZC~~Z
Die gestadelycken
brandt.
VIII.
Trijntgie,
seydt daer somtydts
eenen,
By men eer ick hebb’ je &#,
Vande cruyn aff tot de teenen
Staen ick onder jou be&fl
1x.
Noch een ander op een banckgie:
Wel eseyt myn soete ~?zoci’;
Jouwenthalven
ick bedanckje,
Maer hoe js ‘t met vaer en moer?
X.
Lust en hoop van sien en Zeeren
Hebben wij wel eer geruckt
Daer men boven alle Zeeyeft
Nae de hooghste hoochten buckt.
x1.
Maer besneewde linde-cruynen
Noch verwacht jck te verstam
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8q--829.

Waer jn die bevroosen duynen
Boven uwe waerde stien.
X11.
Is doch ‘t Vaderlandt
te minnen
Boven al dat min-verZey&,
Stijght dan Hemelwaert
mijn zinnen
Daer uw Vader-erve
dcyt.

In de U~~ZMA&A~ Herder
merken wij hetzelfde
Ook hier laat ik de plaatsen volgen :
Reg. 4 1-44.

Reg. 57-60.

. Reg. 289-292.

Reg.

321-324.

Reg.

32$-32f.

l
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op.

1.
Ebbe, seyd’ hij (‘tghingh
van ebbe)
Dubbeldaeghsche
water&urt,
Die ick lieff en liever hebbe
Om de kielen die ghij beurt
..,
11.
Hoe syn’ sorghen altijclt wacker,
Hoe syn’ suchten altijdt vers
‘s Vaderlandts
bebloeyden acker
’
Overwandelen
van veras.
111.
Off soud’ ijemandt derven raden
Op ‘t verhitten
van sijn ass,
Op ‘t verschem’ren
van syn’ raden
Datter kans van wedding was.
IV,
Lust v doch dit vlies te scheuren
En onttoovren
mijn gemoet,
Lust u blij te hooren neuren
Die nu vrolijck swijghen moet.
V.
Vriend, alleen aen uw gevallen
Hangt het quicken van mijn hertt,
Wilt ghij aenden voor-sang vaZ/eir
‘K sie mijn’ herssenen ontwerrt.

’

Nu is één ding opmerkelijk
: Huygens
laat wel dezelfde lettergrepen op elkaar rijmen maar doorgaans niet dezelfde woorden ;
doet hij dit laatste wel, dan bezigt hij die woorden in verschillenden zin. Blijkt hier niet uit; dat hij bij het rijm niet alleen
rekening houdt met den klank, maar ook met de beteekenis
der
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woorden?
Gaan wij de aangehaalde regels evan na : Izeyt x heeft,
ZOf/bZ
heeft niets met het JLcFd van fcg~nwoord~Luid
te maken.
en beuoefien zijn verschillende
begrippen.
X&L’n (- rijden) heeft
Het werkwoord
LWZJOZ is iets
niets uit te staan met /‘c2x~rl-&~rz.
anders dan het zelfstandig naanlwoord
ZUCZ&~, al bestaat hier een
etymologisch
verband.
Dkrtr
(- duurte) en gcdicrfe
(= dieren)
drukken
gans&
vcrschillendc
begrippen
uit. Guau
en vrrgaan,
ufegfn (:: overwegen)
en ~~cgt~rr (- zwaar zijn),
Z&f en bcZz2f zijn
andere begrippen.
En het maakt
ook verschil
of men moev
(moeder)
als liefkozend
woordje
of in de letterlijke
beteekenis
gebruikt.
Dat Z~CU~~U(- discere) heel iets anders is dan Ierren
(- ladders);
behoef ik wel niet te zeggen.
En vrvstae7t
vertolkt
terwijl vcvZ&& en Z& (= ligt)
een heel ander begrip dan staan;
Zoo is het
alleen in klank iets met elkaar te maken hebben.
ook met beurt
(zelfst. naamw.)
en beurt (= draagt) VCYS (nieuw)
en í7t’Y.s (- ver), rade72 ( gissen) en Yadc7z (~7 raderen),gEmoet (- gemoed) en ~IZULY(werkwoord
: moeten), .g~~7mZZc72 (believen) en valZPTZ(bcginncn).
IMisSchien is de zucht om woordspelingen
te maken, niet geheel
vreemd aan deze eigenaardigheid.
Intusschen
kunnen wij er uit
9
leeren, hoe rijk onze taal is aan homoniemen.
Mr. C. BAKE.
~
-~ --_

In mijne jeugd teekende ik voor de verzamelingen
van mijn
vader af een gegraveerde
en gekleurde prent, waarvan ik nimmer
een tweede exemplaar gezien heb. Zij stelde voor St. Adelbert,
bij God een voorbede doende voor Graaf Dirk 11 en diens gemalin Hildegaarde.
Zij was geheel bewerkt
in den geest van de
prent door Lötter, voorstellende
de opdracht van het Evangelieboek door het Gravelijk paar van genoemde Heilige, voorkomende
in het huiselijk leven van Mr. van Wijnt, en vermoedelijk bestemt geweest voor een voortzetting
van diens arbeid over het Evangelieboek.
Mr. C. Vosmacr,
ten onrechte mcencnde dat de oorspronkelijke
teekening
nimmer
wds afgebeeld, heeft daarvan een schets gegegen in zijn werk Oxr Kost.
c. w. B.

.
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Nieuwe

bronnen
Karmelieter

yoor cie geschiedenis
van het
klooster te Woudsend,
DOOR

H. MARTIN.
In Ig 16 werd te Woudsend
(Fr.) l), ter plaatse waar eenmaal
het Maria-klooster
stond, een met beeldhouwwerk
versierd stuk
roode zandsteen opgegraven
en door de BWoningstichting
in de
Gemeente Wymbritseradeela
aan het Friesch Museum geschonken. e,
Het verrnoeden lag voor de hand dat wij hier met een oi;erblijfsel
van genoemd klooster
te doen hadden en zoo bracht de studie
van dit brokje sculptuur
ons vanzelf tot nadere bestudeering
van
de geschiedenis
van het Woudsender
klposter.
Nu is de geschiedenis
van Friesland’s
kloosters
nog steeds ongeschreven
en het is de Heer A. Hallema te Franeker
die daarmede onlangs een begin heeft gemaakt
door de publicatie van
>Friesc he kloos terlijsten c. s, In de inleiding claarvan citeert de
schrijver Dr. Schoéngen die dit werk Bwegens gebrek aan bronnen
een moeilijke en ondankbare
taakc noemde.
Voor het klooster
te Woudsend
gold dit langen tijd in hooge mate en was men
hoofdzakelijk
aangewezen
op hetgeen oude schrijvers
als Winsemius, Schotanus e.a. over deze stichting vermelden totdat Ds. H.
J. Busé in 191 I in zijn belangrijke
studie over xtde beide Friesche
kloosters
der Karmelietena
4, zooveel mogelijk
samenvatte
hetgeen er omtrent de kloosters
van Woudsend
en Ylst bekend is,
voornamelijk
aan de hand van de onderzoekingen
van Dr. H. H.
Koch “) die het archief van de >Niederdeutsche
Provinz< bewerkte.
Kon Koch door een lijst van priors loopende van 1361----1490
vaststellen
dat het klooster
tot laatstgenoemd
jaar heeft bestaan,
uit een belangrijk
I gde eeuwsch
latijnsch handschrift
van een onbekenden Karmeliet,
getiteld ,Batavia Desolata Carmelitanac,
berustende
in de bibliotheek
der Eerwaarde
Paters Jezuïeten
te
Maastricht,
waarvan
wij, dank zij de welwillendheid
van voornoemden Heer Hallema een afschrift
ter bestudeering
mochten
-_
I) Gelegen
in de gemeente
Wymbritseradcel,
tusschen
het SSloter
Meera
en SDe
Fluesscn
c.
‘) Door
ons bescllrcven
in: Bulletin
v. d. ‘Icdt rl. Oudllei~!k.
13vnd, xxe jaargang
no. 5
(ae serie, Oct. IgrS).
3, De Vrije
Fries.
Dl. 26, pag. 103 tot en met 124.
4, Nederlandsch
Archief
voor Kerkgeschiedenis.
Dl. 8, afl. 2, pag. 165 tot en met 193
5) Die Karmelitenklöster
der Niederdeutschen
Provinz,
13- 16 Jahrhundert.

*
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ontvangen,
blijkt onomstootelijk
dat het klooster
tot I 580 heeft
bestaan.
Het handschrift
verspreidt
licht over talrijke
duistere
punten in de geschiedenis
der kloosters
te Woudsend
en Ylst
en vult de gegevens van Hu& prachtig
aan. Dat het klooster
van Woudsend
tot 1580
had bestaan was ons bovendien reeds
gebleken
uit een handschrift,
in het Rijksarchief
te Leeuwarden,
zijnde een staat van goederen aan dat klooster toebehoorende
en
opgemaakt
den 4~” Maart 1580.1)
Een ander dócument
uit genoemd archief 2) vermeldt
dat in 1542 het klooster
een losrente
van 17 enkele Rijnsche gouden guldens van de stad Zutfen kocht,
waarmede
het toonde toen nog tamelijk welgesteld
te zijn.
Het Maastrichtsche
handschrift
bevat, behalve de afschriften
der provinciale
boeken te Keulen, den schrijver toegezonden door
Arnoldus
a S. Clemcntc,
sub-prior
aldaar 9), beschouwingen
over
de geschiedenis
van het Woudsencler
klooster
aan de hand van
die afschriften.
Die beschouwingen
getuigen van ernstig onderHet
genoeg om hier weer te geven.
zoek en zijn belangwekkend
18de eeuwsch
monnikenlatijn
in het hier bedoelde en door ons
vertaalde
handschrift
is op menigc plaats wegens foutieve interpunctie en onjuiste grammaticale
begrippen des schrijvers tamelijk
duister geworden.
De titel >Batavia Desolata Carmelitanac
is een r,avolging van
het in 1717 te Gent uitgegeven werk van E. P. Bernardus de Jonghe,
in
getiteld BBatavia Desolata Dominicanag:,
door den schrijver
de voorrede genoemd.
Wij zullen ons bepalen tot die gedeelten van het ,lijvige handschrift die van direct belang zijn voor de stichting, de vermeende
verwoesting
en het einde van het klooster.
Geven wij den schrijver het woord :
>Waldent
of Woldent
of, zooals de auteur van de Kerkelijke
,Ouclheden
van Friesland
Deel 11 ‘*j schrijft,
Wolfseinde,
is een
Baanzienlijk
dorp in westelijk
Friesland
en in het kwartier
WesBtergoo, voor handel en nering zeer geschikt gelegen, waar, in het
Bjaar 1336, gesticht is het klooster der Karmelieten
waarvan wij
Btot op heden de stichters
niet hebben kunnen vinden.
1)
¶)
3)

0. R. I.
0. R. 2.
Uit blijkt
uit de voorrede.
het manuscript
werd geschreven.
‘) Bedoeld
is hier:
Oudheden
H. v. R.

Dit
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en tiestichten

is belangrijk
van

Vriesland,

om na te sporen
uit

het

Latijn

in

welk

vertaald

jaar
door

/

x

1

/

I

t

GESCHIEDENIS.

375

,Sommige
van onze schrijvers,
zooals de E. P. Joannes BapBtista de Lezana in zijn Annales en de E. P. Daniël a Virgine
BMaria in zijn Speculum, maken nergens melding Van dit klooster,
BAndere echter, zooals de E. P. Blasius Hoijcius
in zijn boek
>over het ontstaan
van de Orde der Karmelieten,
om den tuin
Bgeleid door de naamsgelijkheid,
meenden dat dit Woudsender
cklooster
Waldessensis
gelegen was in Hessen [in Hassia in
,Civitate
Waldecensi
(Waldeck)]
en niet in Friesland.
Bovendien
Bwordt in onze necrologiëen
dit klooster soms vermeld gevonden
arnet den naam Waldacensis,
Woldecensis
en Waldecsensis.
Hoe
Bhet echter ook zij met de verknoeïing
van dezen naam, de
ameest zekere kennis daaromtrent
verschaft ons Pierius Wiqsemius
Din de Chronique
van Vrieslant,
het zevende boek pag. zoo:
BOmtrent
de tijden als overleden
was Wilhelm Grave van HolBlandt hebben de Vriesen, midden onder den sorghe van oorloge
Bniet nagelaten Cloosteren
ende Gods-huysen
van nieus te stiften.
BWant ‘t selve Jaer is het fundament
geleyt van het Clooster
BWolds-eynd
der Carmelijten
ordre van twelcke de Vriesche aenis aerst fonderre
Bteyckeninghe
aldus heet: Ann. MCC,CXXVIl
Bdat Claester toe Walds-eynd.a
1)
>De E. P. Jacobus Millendonckius
heeft in zijn Origines vel
BFundationes
Conventuum
Provinciae
Alemanniae
het volgende
aover de stichting
van het klooster
Woudsend
in Friesland:
BHet klooster te Woudsend
in westelijk
Friesland,
behoorende tot
Bhet bisdom Utrecht, van geheel Duitschland
2> het twee en derBtigste.
Van dit klooster
wordt
in de lijsten van, de provincie
>voor het eerst melding gemaakt in de handelingen van het proBvinciale kapittel, gehouden te Boppard onder voorzitterschap
van
aden E. P. Generaal M. Petro Raijmundi
en M. Joanne de Suablohüs, provinciaal
van Duitschland.
>De schrijver
van de Kerkelijke
Oudheden
van Friesland. 3)
,Dl. 11 pag. gg, heeft het volgende:
BWolsende.
Dit dorp, ‘t welk
>ook onder de Grietenye
van Wimbritzer-deel
behoort,
is zeer
Bwel tot het drijven van den koophandel
gelegen.
De jaarmarkt
valt ‘er op den 29 September;
zijnde S. Michiels-dag:
en het
>schijnt dat de Parochikerk
dien H. Aartsengel
ook toewijdt was.
>Volgens een handschrift
der Utrechtsche
kerke wierd de Pastory
--l)
zooals
¶)
3,

In

het handschrift
is de spelling
hier
en daar onjuist.
deze bij Winsenius
voorkomt.
Bedoeld
is : van de * Niederdeutsche
Provinz.
r
De spelling
liet ook hier te wenschen
over en wij namen

Wij

den

namen

juisten

dus

tekst.

den

tekst

.

‘t welk ongetwijfeld
een Karmelijt
Bdoor een Monnik
bekleedt:
heeft voor deezen een
Bzal zijn geweest : Want te Woltseinde
BKarmelyter
klooster gestaan; ‘t welk de H. Maagd Maria toege
2eigent was: en zoo wel volgens Schotanus,
als een zeker handsschrift
gesticht is in ‘t jaar I 339.~
Hier vergist zich de schrijver van Batavia Desolata Carmelitana.
Er staat bij hem n.1. 1336 en niet 1339.
Een schrijffout
dus.
Hij vervolgt:
*
guit de getuigenissen
van <genoemde schrijvers
wordt ‘t volgende
) afgeleid :
a 10. Het stichtingsjaar
van ons klooster te Woudsend
bij Pierius
van hem bij den schrijver van de
>Winsemius
en, in navolging
BKerkèlijke
Oudheden van Friesland i) en eveneens volgens zeker
Bhandschrift s), zoowel als ook bij Schotanus s), staat vast als
> 1337 onder Paus Benedictus X1, Joanne Diestensis
als Bisschop
>van Utrecht
en Petrus de Caesis als Generaal der Karmelieten,
Bingevolge wier toestemming
dit klooster
te Woudsend
gesticht
Bis en in ‘t zelfde jaar in het generaal kapittel opgenomen
hetBwelk de bovengenoemde
Generaal der Karmelieten
te Brussel
>heeft gehouden ; het klooster was van het begin van zijn stichting
,af door een Vicarius
bestuurd,
ook in het jaar 1344
toen er
>voor het eerst melding van gemaakt
wordt
in het provinciale
Bkapittel, te Boppard gehouden, met de volgende woorden : BEvenBeens heeft hij ontvangen
van den Vicarius van Woudsend
zeven
>solidos grossorum. u Het blijkt dat de eerste prior van dit klooster
Bin het jaar 1361 is geweest de E. P. Joannes Hoijsius of liever
Bvan Husum, een dorpje in Friesland, zooals uitvoeriger zal blijken
,in het hieronder op te geven register van priors van dit klooster.
>2e.
Is met dit klooster
te Woudsend
verbonden’ de parochiale
Bzorg van het dorp Waldent of Wolfseinde waarvan de Karmelieten
>doorloopend
de herders waren, echter voor te stellen aan den
BAartsdiakcn
van de kapittelkerk
van St. Jan in de stad Utrecht,
uit de origineele stukken
van
>hetgeen opgemaakt
kon worden
Bde Utrechtsche
kerk welke de auteur der Kerkelijke
Oudheden
11 Dat is dus, zooals
wij zagen,
niet juist.
9; Bedoeld
is het handschiift
door den schrijver
der Kerkehjke
ge;oemd.
3) Bedoeld
is: Schotanus,
De Cicschiedenissrn
Kerckelijk
ende
land, pag. 175 luidende:
l ‘Twee jaeren
nae dcsen
is in Wes:er-Goo
end van der Carmeliten
orde gefundcert
: in welk jner de L)ominicaner
bij-een-komst
te Norden
hebben
gehadt. (I Bedoeld
is twee
jaar
Carthuser
Clooster
binnen
Ceulenr
in 1335.

Oudheden

in

Friesland

Wereldtlijck
van Frirs‘t Cloostcr
te Woldshacr t wecde generaelc
na de stichtmg
van a’t

.
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Bciteert. Maar waarschijnlijk
heeft hij het er niet bij willen voegen
Bopdat hij niet, vijandig gezind als hij was tegen de godsdienstige
Borden, deze lofwaardige
getuigenis voor den godsdienst der Kar>melieten er aan toe behoefde te voegen.
~3e. Is dit klooster,
in overeenstemming
met de oude gewoonte
ader Karmelieten,
genaamd Bvan de H. Maagd Mariac, als zijnde
>de bijzondere
patrones
der Karmelieten
aan wie, volgens den
Bhierboven
geciteerden
auteur van de Kerkelijke
Oudheden, het
Echter
heeft het, naast de Maagd Maria, als
pwas toegewijd.
Btweeden patroon den H. Michaël, den aartsengel, patroon der
Bparochie, gehad.
>4e. Is dit klooster
aangebouwd
aan de parochiale kerk waarin
>de Broeders
Karmelieten
hunne goddelijke plichten waarnamen
Bwaarbij een van hen pastoor was van de parochie van Woudsend,
Bwant ook op de kaarten van den Atlas van Joannes Blauw wordt
>Wolendt
vermeld
als een klooster,
niet echter als een parochie
pen een klooster
afzonderlijk
geplaatst.
Verder kunnen wij hier
aniets aan toe voegen over de gemeente, de gebouwen
en de
Bpastoors dezer gemeen te. c
Zooals men zal opmerken
geeft de auteur van het handschrift
dus geen nieuwe bronnen
voor het jaar der stichting en neemt p
hij daarvoor 1337 aan.
De belangrijkste
gegevens zijn echter de lijst der visitaties en
die der priors en andere bewoners van het klooster uit de provinciale boeken te Keulen.
Het klooster werd o.a. gevisiteerd in
de jaren 1563, ‘64, ‘65, ‘66, ‘67, ‘69, 70, en nog eens in ‘71,
hetgeen de laatste visitatie was. Eindelijk volgde in het jaar I 580
.
de uitdrijving der broeders, de verwoesting van ‘t klooster en de
confiscatie van alle goederen ervan.
De naamlijst der priors loopt van 1361 tot I 580. Er is echter een
lacune van 31 jaar tusschen 1391 en 1422, volgens den auteur van
het handschrift door het verloren gaan der provinciale boeken over dit
tijdvak. Ook bij Koch ontbreken zij, Wij komen hierop nog’terug.
Over de confiscatie der kerkelijke goederen in I 580 deelt hij
het volgende mede:
BIn het jaar 1579 was rector Philippus Verhaegt, zoon van het
Bklooster te Mechelen, Lector in de Heilige Godgeleerdheid en
Blaatste rector van het klooster te Woudsend die, toen in den
Bjare I 580 een besluit werd genomen door de ketters van Friesland
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>omtrent
de confiscatie
van de’ kerkelijke
goederen en de uitadrijving
der kloosterbroeders,
na verschillende
en menigvuldige
Bgevaren,
met eenige zijner broeders
door de ketters
is uitPgedreven uit zijn klooster
te \rVoudsend in de maand Februari,
awelk klooster
de kettersche
Magistraat
van Sneek, met al zijn
Btoebehooren
heeft verkocht
aan den meestbiedenden
na het
Btweehonderd
vier en veertigste jaar na de stichting<.
Dat is dus, volgens de Romeinsche .wijze van tellen, 243 jaar
na 1337, dus 1580.
Interressant
is nu de staat van goederen van het klooster
die
zich, zooals wij in den aanvang zeiden, bevindt
in het Rijksarchief te Leeuwarden.
Zij luidt als volgt:
“Up huj-den den IIII den Martii
1580 hebben wij ons getransBporteert
binnen Wolscynde
int convent
van den Carmelieten
Balciair ende int convent voirs ghehelijcken ruinoes gefonden eenen
Bheren Philippum
van Horcht
olt over dvijftich jairen wesende
Been gebroicken
man ende hem vorgelesen onse commissie ende
Bvoirts gevraicht nae dgvideren zoe moeble als immoble van t selve
Bconvent, verclaerde eerst van de landen ende renten zoe volcht :
BEerst een van achtien g.s. I I ordt min het convent toecomende
Bende gehipoticeert
op der stadt Sutphen,
dien hy vermoedt
amitt het casseeren
van desen convente
gecasseert
te worden
Bvolgende den brieven te Sutphen berustende,
zee des convents
>brieven dvergangene
troublen
gespolieert
ende daeraff bij aenBgenomen heft dlanden ierster gelcgentheit
copie te leveren
ergo XVII gg. 111 ordt.
BDie wy-ndtmolen
tconvent toecoemende
compt jairs aff
BNoch een fen van vyff pondematen
lants leggende bij het
Bconvent, verhuyert
aen Sibbe die rechter voir
VI cxfennlandt
bij Hiclde Foegelaer
geBNoch drie pondematen
111 gg.
2bruyckt
voer
BNoch II pondematen
in den Meer, daermen den schuttingen
~n)~et en can verfallen ergo ny.et voer nu.
BNoch drie cleyne hu)-steden daer Schauck Ruyters
huyskens
>op staen ende daeraff nyet coempt.
,Noch een oudt verfallen kerck met een clock ende twe older
»huyskes.
BVerclairde
anders gheen opcomsten
van tcloister
tzijn int

’

-‘-

_.

/
:

;

i

,

GESCHIEDENIS.

379

Balderminste, noch synde enige meer conventualen, doch van
pdaeraff gheen onderholt hebben.
Actum ut supra. ,
SVerclairde daernae de voersz. prior, &t sijn sub-prior aen
BBaucke Martens toe Sneeck inder Peperstraite schuldig gevonden
1X pd.
Bis van diverse goederen
1111pd.
,Noch aen Simon de brouwer aldair van bier
111g guldens.
DAen Sibbe1 die dorprechter van broedt
In dorso staat:
oude hand : aWolseynde(.
latere hand : DAantekeninge der goederen behorende het
Carmeliter
convent
binnen Woldsend den
5 Maart I 580. e
Deze Philippus van Horcht is natuurlijk dezelfde als de hierHij was dus de laatste
boven genoemde Philippus Verhaegt.
prior van Woudsend en was vermoedelijk alleen aanwezig om
opgave te doen van de goederen eto. Tevens blijkt wel uit den
staat dat het klooster reeds zeer verarmd en vervallen was.
Wij wezen er reeds op dat de lijst van priors tusschen 139 I
Men zou
dit in verband kunnen brengen
en 1422 ontbreekt.
met de vernieling door een overstrooming v;aarvan de oude
schrijvers, zooals Winsemius, gewag maken. Volgens dezen laatsten zou in genoemd jaar het klooster vernield zijn en zouden zijn
rechten en vrijdommen aan het klooster te Ylst zijn overgedragen.
Ook Bus6 deelt nog deze opinie en zegt: 1) SToch heeft het na
zijn verwoesting door het zeewater in 1387 veel van zijn belangrijkheid verloren, daar in dat jaar bijna al zijn privilegiën en in,komsten aan het Karmelieter klooger te Ylst werden overgedragen.%
Hij steunt hierbij op Winsemius. Wel bewijst ook hij uit de lijst
van priors, door Koch gepubliceerd, dat het klooster na de verwoesting weer moet zijn herbouwd omdat diens lijst tot 1490
loopt. Zeer interessant in verband met deze kwestie is nu het
vertoog van den schrijver BBatavia Desolata Carmelitanaa waarin
deze duidelijk aantoont dat Winsemius’ voorstelling onjuist is
omdat. . , . het klooster te Ylst pas in I 3SS werd gesticht! Dit bewijst
hij aan de hand der gegevens in de provinciale boeken, handelende
over het klooster te Ylst die wij hier niet nader zullen behandelen,
ons bepalende tot Woudsend. Geven wij hem weer het woord.
l)

Pag.

169.
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)Volgens
de bovenvermelde
visitaties
van de provincialen
en
,
Bvolgens de lijst van de E. E. 1’. 1’. Priors van het klooster
te
d\Voudsend,
ons gczorden
door den E. I’. I2rnoldus a S. Clemente,
y sub-prior
van het klooster
te Keulen,
die deze had getrokken
guit de oude en authentieke
boeken van de provincie, vervalt de
Bgeheele voorstelling
van het teniet gaan of liever de verzwelging
Bvan het klooster
te Woudsend
omstreeks
het jaar I 380 of 1388,
Bhetwelk
het eerst werd uitgedacht
door Pierius Winsemius
in
Bzijn Chroniquc
van trieslant
en de beschrijving
van de stad
Bk’lst en, in navolging van hem, de auteur der Kerkelijke
Oudheden
>van Friesland,
wier woorden de volgende zijn : 1) >Als het klooster
2 BWolts-einde door ‘t geweld der wateren vernielt en weggespoelt
> Bwas, heeft Florentius Bisschop’van
Utrecht, met de toestemminge
ervan den Proost en Aartsdiaken
van S. Jans kerk te Utrecht,
BBonder Lviens Dekenschap
Wols-eind
gelegen was, de inkomsten
D ;sdes kloosters,
met alle rechten
en vrijdommen,
den Prior en
B>den Broederen van S. Mariaas klooster
geschonken.
En als die
B >Monnikken
nu doende waren om kloosters
van hunne Order in
1~2Vriesland
in te voeren ; is dc burgerije van Ilst, bij ‘een Open> Bbrief van den 13 Augusti
13S7, toegestaan dat die stad tot het
Baeerste klooster zoude gerechtigt
zijn. <
BWij bekennen
gaarne volgens de aanteekening
der Friezen,
»waarvan diezelfde I’ic>rius Winsemius
getuigt in het zevende boek
Dvnn zijn Chronique
van Vrieslant,
dat er in het jaar 13So
een
Bgroote watersvloed
in Friesland
is geweest.
De tekst van die
Baanteekening
der Friezen luidt, in hun oude dialect:
BMCCCLXXX.
Da ging dat wetter
wuer
al Vrieslandt.
2,
BEveneens heeft er volgens de getuigenis van dezelfcle een groote
>stormvloed
plaats gehad in het jaar 1387. De tekst van de
Baanteekening
der Friezen luidt :
>Ann. MCCC ende L.XXXVIT.
2
,Wernsde~~s
ney S. I,uc!r, gierig dat Zee-wetter wr heel Frieslandt,
DSOe
dat volle menschen en beesten verclroncken en huysen we>
>drioun. Q3)
BToegegeven dat door de eene of andere watersvloed ons
Bklooster te Woudsend zwaar geteisterd is geworden en dat onze
1)
tekst,
weer
“1
2)

Uc tekst is bij E inscrnii1~
eenipzins
andcs.
Ik nangehaaldr,
is ont!r:cnd
;i:xn *Oud!~~de?
en (Je~a[ictll<-n
vnn Vritzlandr,
*Kerkelijke
Oudheden
van Frieslande
genoemd.
Verbeterd
uit Winsemius
overgenomen.
Verbeterd
uit Winsemius
overgenomen.

en door ons verbeterde
door tic\I sc111 ijver s eeds
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Bkloosterbroeders
gedwongen
zijn geweest het klooster te verlaten
pen voor eenigen tijd te verhuizen naar een andere plaats, deze zij
Bdan de stad Ylst of eenige andere plaats geweest, onwaar is het
pechter dat het klooster te Woudsend ,verdelgd is geworden
en dat
Balie goederen ingelijfd zijn bij het klooster
van Ylst tengevolge
>van dezen watersvloed.
> IB.
Omdat in de jaren 1380 of 1387,
in welke beide watersBvloeden hebben
plaats gehad, het klooster
te Woudsend
is
Bblijven bestaan en zijn eigen priors en kloosterbroeders
heeft
Bgehad in het dorp Woldent
of Waldent,
zooals blijkt uit de
>bevolkingslijst
van het jaar 1384,
hierboven
vermeld, van het
Bklooster
van Woudsend
en uit het register
van priors van
ahetzelve. 1)
~2~. Hoe is ‘t mogelijk
geweest dat in het jaar 1380 of 1387
>het klooster
te Woudsend
verbonden werd met het klooster
te
»Ylst als dat toen nog niet bestond maar pas gesticht is geworden
»in het jaar 1388, volgens getuigenis van den E. P. Jacobus MilBlendonck
in zijn >Stich tingen der kloosters
van Neder-DuitschBlandc dat, met de volgende bewoordingen
is getrokken
uit de
>oude provinciale
boeken : >Het klooster te Ylst (Monasterium
IliBcense seu Ilikense) in Friesland, behoorende tot het Bisdom L’trecht,
>het drie-en-twintigste
in Neder-Duitschland.
In deze stad Ilicken
Bof Ilst zijn onze broeders op de volgende wijze in het jaar 1388
aopgenomen : de stedelingen
oftewel burgers van bovenvermelde
Bplaats, tengevolge van het godsdienstige
verkeer met de broeders
Bvan de H. Maagd Maria van den berg Karmel,
welke in de
2naburige
plaatsen van Holland
en Friesland
optraden,
alsook
Ydoor den waren geest van Christus
aangelokt,
over en weer
Bwenschend
denzelfden
meer in hunne nabijheid
te hebben,
Bhebben aan dezelfden niet alleen een ruimte tot het bouwen van
aeen klooster binnen hunne stad afgestaan, maar ook het beheer
Bvan hunne parochiale kerk (waarvan het Jus Patronatus
et Colslationis
met volle recht aan de stedelingen zelf toekwam)
met
ade zorg der zielen en alle rechten,
inkomsten,
belastingen
en
Balie toebehooren
met de orde te verbinden
en in te lijven en
Bdat wel met toestemming en medewerking
van den WelEerwaarden
aHeer Wolbodus,
te dien tijde rector en plebaan van genoemde
Bkerk, welke schenking
en begeving de HoogEerwaarde
Vader in
BChristus
en Heer Florentius
van Wevelinckhoven,
Bisschop van
‘)

Hier

niet opgenomen.

’
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»Utrecht,
en Arnoldus
van Tricht, Aartsdiaken,
hebben goedgeBkeurd cn door cen schriftelijke
akte hebben bevestigd.
BDat dit alles aldus is geschied in den jare 1388, op den dag
>van den H. Apostel Jacobus,
in het klooster
te Woudsend,
in
>tegenwoordigheid
van deu IS. P. Joanne Brammart,
provinciaal,
2met uitlevering
van alle stukken
hierover
door beide partijen
lccren de oude provinciale
boeken, en als eerste
2vervaardigd,
Bprior van die plaats werd aangesteld de E. P. Herman van BerDlekem.
Toen in het jaar 1397 het kloostergebouw
reeds voltooid
»was, verzoeken
en verkrijgen
de prior en de kloosterlingen
van
BBonifacius
1X de apostolische
bezegeling van deze stichting
en
abroederschap
.cn verkrijgen
die gezegeld en gegeven te Rome
;sden 18en April in het achtste jaar van diens pausschap, hetgeen
Bwas het jaar van Christus
r 3g7.c
xTot zoover onze Millendonck.
Nu spreekt Pierius Winsemius
>zichzelf openlijk tegen.
Hij had n.1. in zijn beschrijving van de stad
>Yist gezet dat ‘t klooster,
gebouwd te Woudsend,
door de wateren
Bwas verzwolgen
in den jare 1380 l), echter in de Chronique
van
DVrieslant verzekert
hij bij ‘t jaar I 522 dat ditzelfde klooster van
>de Karmelieten
daar nog bestond want in het I 5” boek, handealend over den oorlog tusschen de Bourgondiërs
en de Gelderschen
BBinnen Mackum hebbe
Bin Friesland,
heeft hij het volgende:
>de Borgoenschen
insghelijcks
tusschen
de beyde Zijlen, een
aBlockhuys,
ofte een stercke Schans laten slaen, om te beletten,
Bdat den van Bolswerdt
te Water gheen toevoeringhe
van eenighe
Weshalven
sy oock te Wolds>saken, ghedacn machte worden.
Deyncl, het Carmelijten
Clooster vast ghemaeckt
hebbena 2, Indien
Bdat klooster nu reeds 140 jaren’ vroeger was verwoest, hoe hebben
azij het dan na zoovele jaren tegen den vijand kunnen bevestigen.
BWelke tegenspraak
kan nu in ‘t oog loopender zijn dan die van
>Winsemius,
die eerder de krijgsdaden
der Friezen dan de handeBlingen van het Katholicisme
heeft willen beschrijven.
BDerhalve wordt het betoog van den auteur van de Kerkelijke
BOudheden van Friesland
krachteloos,
doordat hij eerder al te
Bwonderlijke
en fabelachtige
dingen droomt die met elkander in
Dstrijd zijn, als zouden Florentius
van Wevelinckhoven,
Bisschop
svan Utrecht,
met instemming
van Arnold
van Tricht,
AartsDdiaken van de kapittelkerk
van St. Jan te Utrecht,
aan den prior
‘)
$)

In Winscniius’
Verbeterde

beS?llri)

aanhaling
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Ben aan de broeders van het Karmelieter klooster van S. Maria,
ade onroerende en roerende goederen, de vrijheden en de privialegiëen van ons klooster, in het dorp Wolfseinde gegeven hebben.
>Maar wat beteekende die gift welke reeds 50 jaren vroeger tot
Bstand was gekomen of, indien het klooster door de wateren verazwolgen was, hoe konden dan al die zaken aan datzelfde klooster
Bgeschonken worden dat reeds niet meer bestond of verzwolgen
Bwas of, zooals hij zèlf schrijft ,weggespoeltc was. Die vergissing
Dis veroorzaakt door het feit dat hij de bul van Bonifacius 1X
Bniet gezien heeft, welke gevonden wordt in het aanhangsel van
Bhet Bullarium der Karmelieten, Dl. 11.
DDe bovengenoemde auteur der Kerkelijke Oudheden heeft, om
»zijn, aan de kloosterlingen vijandige geest, te toonen: zichzelf
Bliever willen tegenspreken dan ten gunste der kloosterbroeders
Dgetuigen, want met de woorden >en als die Monnikken nu doende
3waren om kloosters van hunne Order in Vriesland in te voeren< l)
2etc. : hoeveel kloosters van hun Orde hebben zij dan wel in
ioFriesland ingevoerd ? Volgens onze opvatting drie, nl. : te WoudBsend, te Ylst en te Appingedam 2) of, volgens den bovenge>noemden schrijver, hebben zij er slechts een enkel gehad, nl.
adat te Ylst, daar het klooster te Woudsend door de wateren
swas verzwolgen en de broeders Karmelieten vereenigd [waren]
Bmet het klooster van Ylst. Derhalve geeft die monnikengeeselaar
Bten onrechte den Karmelieten na dat zij meerdere kloosters van
Bhunne Orde in Friesland hebben ingevoerd, tenzij hij het met
aons eens is dat ons klooster te Woudsend tot aan de troebelen
ader Geuzen op dezelfde plaats is blijven bestaan.a
Ontdaan van alle franje leert ons het handschrift het volgende:
1”) Vermoedelijk
is het klooster in 1337
gesticht en tot I 361
een z.g. termijnhuis geweest.
2e) Het was een klooster van 1361 tot 1580. (De priorlijst ontbreekt van 1391 tot 1422, doch dit is geen bewijs voor een tijdelijke
vestiging te Ylst die in 1380 of 1387
moet hebben plaats gehad,)
3”) Totdat de schade, door overstrooming geleden, was hersteld,
hebben de kloosterbroeders vermoedelijk te Ylst vertoefd. Mogelijk bestond daar een termijnhuis dat in 1388 in een klooster
werd omgezet.
l) De stijl is hier verder
duister.
Er schijnt
iets te ontbreken.
‘) Appingedam
wordt als Karmelietenklooster
vermeld
in de voorrede
ons genoemde
handschrift
als liggende
in Oostfriesland
n.1. oostelijk
van

van het hier
de Lauwers.

door

I
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4e) De eerste prior van Ylst was Theodoricus
de Snecke en
wel van 1388-x389.
De tweede prior van Woudsend was dezelfde
en wel van 1363 tot 1392.
M.a.w. was deze, tijdens de herstelling
van ‘t klooster
te Wuudsend,
ook prior in Ylst.
In 1389 had de
bestuurlijke
scheiding plaats want dan wordt Hermannus
de Berlikem prior in Ylst terwijl
Theodoricus
de Snecke prior van
Woudsend
blijft.
Vermoedelijk
hebben dus de kloosterlingen
van
1387 tot I 389 in Ylst vertoefd.
In hoeverre
het klooster
in I 580 werd verwoest
blijkt niet.
Winsemius
vermeldt bij het jaar 1585 : >In den Dorpe Wolseyndt
sullen in den ghewesene
Clooster Jerusalem, gelecht worden een
Captiteijn
met dertigh
Soldaten
om aldaer so wel nachts als
daeghs de Wacht te Water ende te Lande te houden.<
Nu is ‘t natuurlijk
mogelijk dat een gedeelte van het klooster
gespaard bleef doch wij weten dat in 1523
bij het klooster een
blokhuis
werd
gebouwd
waarin
bezetting werd gelegd onder
Douwe
Burmania
Born de strooperijen
der bezettelingen
van de
Lemmer en Slooten te beteugelena 1) en het is niet onwaarschijnlijk
dat in 1585 de bezetting in dit blokhuis werd ondergebracht
en
de kloostergebouwen
zelf niet meer bestonden.
werd gesloopt, het
In ieder geval zal, zoo het niet volkomen
klooster
wel spoedig na 1580 ook verder in verval zijn geraakt
en daarmede
verdween
een monument
van welks tooi niets dan
een brokje beeldhouwwerk
tot ons is gekomen.
Tragisch uiteinde
van dit eenmaal zoo bekende klooster welks bewoners behoorden
tot een der meest sympathieke
geestelijke
orden.
Niet alleen
stond hun levenswandel
hoog en waren zij in den mooien zin
des wbords
>geloofsherauten
der kerks
s), ook op het gebied
van wetenschap
en kunst hebben zij zich bijzonder, verdienstelijk
Zoo was te Woudsend,
evenals te Ylst, een hoogeschool
gemaakt.
aan het klooster
verbonden
zooals uit Koch’s publicaties blijkt.
Wij zullen het aan den heer Hallema
overlaten om het hier
besproken
handschrift
in zijn geheel te publiceeren
en te bewerken.
Uit hetgeen hier door ons werd medegedeeld blijkt welk
belangrijk
aanvullend materiaal het bevat.
LEEUWARDEN,

Juni

1918.

‘)
Zie: Tegenwoordige
Staat der Vereenigde
Nederlanden,
Verder:
Winsemius,
pag. 474 en Schotanus,
pag. 618.
‘) Zie: Busé, pag. 188.

Dl.

XV,

rste

stuk,

pag.

230.
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De deelnarme van Nedeslandkche troepen
Oostenrijkschen
Successieoorlog.
Medegedeeld

door

F. E.

BARON

aan’den
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In het bezit van de familie Zebinden Baggerman,
huize den
Helmhorst,
Zwollerkerspel,
bevindt
zich een opschrijfboekje,
in
leder gebonden,
met zilveren krabjes en dito naald gesloten en
bijgehouden
door den luitenant Jan Pieter de Lambert, die een
geruimen
tijd in militairen
dienst was.
Omtrent
dezen officier,
deelde de heer Zebinden Baggerman,
die het opschrijfboekje
welwillend ter beschikking
stelde, het volgende mede:
BHillegonda Louise Schellinger, geb. te Curaçao 13 Dec. 1674,
dochter van Janneken
ter Borch [halfzuster
van den bekenden
schilder Gerard ter Borch (1617- 168 1)] en Sybrand Schellinger,
commandeur
van de Isles d’ Aves (de Vogel. eil, waarop de schepen
van d’Estrées
gestrand
zijn) huwde 3 Dec. 1699 met Jean de
Lambert
in de Fransche
kerk te Zwolle.
Door de herroeping
van het edict van Nantes was hij Frankrijk
ontvlucht,
waar zijn
vader en moeder (Suzanna de Bontemps)
achterbleven.
Vroeger
kapitein in Franschen
dienst geweest zijnde, werd hij 2g Aug. 1697
luidens zijn aanstelling door Willem 111 tot luitenant benoemd bij
de compagnie van kapitein Vivian van generaal-majoor
Lindeboom.
Hij overleed 2 Febr. .1733,
oud 72 jaar, 6 maanden en 2 dagen
en is volgens zijne bijzondere begeerte niet in het familiegraf der
ter Borch’s te Zwolle, doch op Bergklooster
begraven,
Zijn vrouw overleed 22 Januari 1750 en werd in de kerk begraven.
Er zijn 7 kinderen geweest, waarvan de vijfde Jxr Pieter,
geb. 1709, de man van het opschrijfboekje
was.
Hij woonde als
luitenant
de tocht der 6000 man hulptroepen
bij, die ons land
in 1744
naar Engeland zond; vervolgens
woonde
hij het beleg
van Bergen
in Henegouwen
bij en werd door de -Franschen
krijgsgevangen
gemaakt,
die hem naar Bourgondië
zonden,
Hij
overleed als gep. luitenant te Zwolle in het jaar r77g.a
(Zijn zuster Gesiena Catharina
d. L. huwde
I Juli
1749 met
Jac. Seb. Zebinden,
gecommitteerde
ter admiraliteit a van WestFriesland
en het Noorder kwartier,
geboren te Büggiesburg,
ambt
1918
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canton

Bern, in 1702.

inhoud

van

het

Zij bracht

het boekje

in

opschrijfboekje.1)

A” 1744
den 13 op Vrijdag
Maert syn wy met de ses Compagnie van het regiment van den Heer Generaalmajoo?
Mulert 2)
uit Campen gemarcheert,
om ons bij de andere ses compagnie tot
Zwol te vervoegen
om so gesamentlijk
met het volle regiment
na Arnhem
te marcheeren,
om van daar te scheep na de Willemstat getransporteerd
te worden, aan de groote scheepen om
so vervolgens
na Engelandt
alwaar ons regiment mede onder de
sesduisent
man hulptroepen
genomineert
was gebragt te worden.
Door het hooge water sijn wij tot op Dingsdag den 17. Maart
om onse march voort te konnen setten en syn alsdoen des morgens
om 6 uuren van Zwol na het Katerveer
gemarcheert
om over
den Yssel geset te worden, maar dewijl het onmogelyk
was, om
met de iSchelde< alleen over den Yssel, die seer extra ordinair
hoog was het gehele regiment dien dag te konnen gebragt worden
is goet gevonden
een gedeelte van het regiment na het Oldeneelder veer te zenden, waarmede
ik ook na toe ben gegaan en
syn so met een groote praam, waarin wel 150 menschen konden
overgebragt
en so over Hattum na Heerde, daar wij omtrent den
donkeren avobd aangecomen sijnde doornat door de sware regen
en sneeuw die wy onderwegens
hadden gevonden.
Op Woensdag
den 18 Maart zijn wij van Heerde en Epe tot
Apeldoorn
en vier compagnie
tot Beekbergen
gemarcheert
des
volgende daags den Ig Maart van Apeldoorn
en Beekbergen
via
A&nhem
gemarcheert
alwaar wij om vier uiren na den middag
aanquaamen en wiert ons gelast aldaer te blijven tot nader ordre.
Den 28 Maart te scheep van Arnhem vertrokken
om half twaalf
en met een seer favorable wint den 29 dito om elf uir voor de
Willemstat
ten anker gekomen, des namiddags sijn wy over drie
uiren door een Engelse generaal in den eet genomen wegens
1) Vgl. ~P1an.s et journnus
d(ar sieges
de In deriii&re
gurrre
de Flandres,
rassembléspar
alt: l’~la!lC~‘r,
4 CtraSbOUr,~,
chez Melchior
Pauschinger.
deur; cagitaines
&tran~ers
nu Se1 ViCC
C;OUVert?t?UI
tC
?tlOilS
W.75,
TIJ
!Pls
IiC!!
bC:Cs:,
de
1‘rixs
x 3n Eessen- Pl~i:ipstbn!,
17.50.
in Nc ~‘. (~1 Oo>tvnr.
UILIG-t); de Frnnsche
onder-bevelhebber
dc graaf
de Xar:t;
(iw]‘.
Prins
de Conti
en den Hertog
de
belegeringstroepen
werden
gecommatideerd
door
den
Rooms&
Keizer
was Frans
1 van Lotharingen,
gemaal
van Maria
Theresia,
Boufflers.
keizer
van Oostenrijk.
‘) Herman
Willem
M. tot de l LeemcuIcr,
overl.
als lult.-generaal
20
April 1748, Dalfsen.
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sijn Koninglijke
Majesteyt
George de tweede behoudens
egter
onsen eet aan haar hoogmoogende
gedaan; de naam van den
generaal was Wenthwordt.
1744
den 30 Maert des morgens in de groote scheepen overgegaen en is ons compagnie
met die van Camphuisen
geweest
op het schip van G. van Schoonhoven
en de naam van het schip
was de Caterijna om elf uir van voor de Willemstat
seyl gegaen
en quaamen met een stevige Oost noort ooste wint den I April
voor ‘s Gravesant,
een Engelse zeehaven des avonts om 6 uiren
ten anker, sijnde onse reys te water so voorspoedig
geweest als
men ooyt konde wenschen;
den 3. April om elf uiren ligten wy
de ankers en zeylden omtrent een uyr hooger op voor een ander
zeehaven, Greys genoemt, den 4 April wierden de ses outste compagnie ontscheept
en gingen op marsch den 6. dito sijnde paesmaendag wierden
de ses jongste compagnie ontscheept
en marscheerden
die dag tot Brentwood,
den 7. dito marscheerden
wij
met drie compagnien namentlyk van Pathkul, Camphuis en Keppel
na Jensfort,
synde vier uiren hooger op, den 8 dito van daer
weder omtrent 31/2c uir hoger op na een Stad Braintree genoemt,
om daer te blijven tot nader ordre.
Den 27 April gaen tot
Baking
een plaats, welke
aan Braintree
ligt, een rebellie van
eenigge weevers verwekt,
die weygerden
de behoorlyke
schattinge
aan den Koning
te betalen, waarop de justitie van die plaats
assistentie van het garnisoen aan onse commandant versogt, waarop
wij om half vijven des nademiddags
ordre kreegen
om onse
naestbygelegen
manschap
v,an de drie compagnie te vergaderen
en wierd te dien eynde alarm geslagen ten vijf uiren stonden wij
reeds met ons volk voor het rechthuys
tot Baking geposteert,
waarop het tnmult ook ten eerste in stilstand raakten en kregen
vier keerels en een vrouwmensch
gevangen, waarvan egter een
kerel en het vrouwmens
dien selven avond los gelaten wierd,
wij wierden
om half agt door de justitie van de plaats bedankt,
nadat ze aan de officieren
een glaasje port a port hadden gepresenteert,
den 28 April des morgens om negen uiren wierd er
door de justitie van Baking een commande van een sergeant en
twaalf man verso@ om die drie keerels een mijl of drie buyten
de plaats te convoyeeren,
hetgeen haar ook terstond
gegeven
wierd en nadat de commande so ver mede geweest had en het
volk onder weegens op bier hadden getracteert,
so wierd den
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30 April
voor yeder s aat van de commande
gegeven een
Engelse schelling, dat is twaalf stuivers.
A0 1744 den 15 May hebben wij met de drie comp. een half
uir van Braintree af onse tenten opgeslagen en voor een dag gekampeert
om te sien wat er aan de tenten reddeloos
was en
hadden dien dag een menigte van kijkers, dewijl hier sulks weynig
gesien wierdt.
Op Maendag den 22 Juny waeren de heeren Capt. Pathkul en
Camphuisen,
benevens de luitenant Nilant, van der Sloot en ik
te samen versogt op een groot Edelmanshuis
omtrent 111~ uyr
van Braintree
af en reeden ook te samen daar na toe, tegen
den middag om te gaan eeten, maar dewijl ik een paert had, dat
so hardbeks
was dat ik het niet konde jnhouden,
moest ik het
laten loopen en in het loopen viel het paert en ik stuitte over den
kop van het paert heen, als wij digt bij het huis waeren en beseerde
mijn aan de regter sijde van het aengesigt, sodanig dat ik weder
terug na huis keerde; dien heer liet den anderen dag door een
knegt vragen, hoe ik voer en hadde de beleeftheyt van de twede
dag selve te koomen en mij te besoeken en versogt mij, als ik
hersteld was, weder met die heeren om hem te besoeken maar
dewijl de march so schielijk opquam, so heb ik niet gekonnen.
Op Vrijdag den 3 July nieuwe styl quam des voormiddags
met
officier ordre tot Braintree om tegens den anderen dag synde een
Saterdag den 4 July te marcheeren
na Schellingfordt
en so verders op Brentwood
en Greys om aldaer te scheep te gaen tot
aan Oostende.
Den 4 July op Saterdag marcheerden
wy om vyf
uiren van Braintree af met de drie Compagnien
en quaamen om
g uyren tot Schellingsfort
en bleeven den volgenden dag synde
Sondag daer rustdag houden, des Zondags voordemiddags
wierdt
aldaer door een Hollandse
predikant
gepredikt,
so dat ik sedert
dat wij na Aarnhem
waeren vertrokken
voor de eerste mael in
het gehoor van een hollandse predikatie
heb konnen komen.
De
Dominee
Buma predikte
uit de eerste algemeyne Sendbrief Johannis het tweede Capittel het seste vers.
Also de Compagnie van de overste luitenant bij ons te Schellingsford quam en dat tot Brendvoort
maer 3 compagnien mogten
blijven heb ik met de drie compagnien moeten speelen en heb
ik mijn marschroute
gekregen om op Belleryke
te marcheeren.
Den 6 July op maendag des morgens
om vier uiren ben ik
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met onze compagnie van Schellingfordt
gemarcheert
en om 7
uire tot Belleryke
gearriveert.
Den 7 dito om half vyf van Belleryke
gemarcheert
en om g
uiren tot Greys gekomen en syn aenstonds het volk scheepgegaan
maar de officiers hebben aan land geslapen.
Den 8 dito om g uiren ‘s avonds syn de officiers schcepgegaarf
en dien nagt syn wij een uir. na zee op tot voor ‘s Gravezand
geresen.
Den g Julius tot voor Margate sijnde de laeste zeehaven aan
het eynde van de Teems gevaaren, alwaer wij moesten blijven
leggen om de oorlogsscheepen
in te wagten,
die ons souden
convoyeeren ; den II Julij op Saterdag quam om de middag het
oorlogschip,
dat wij verwagten
en ligten ook dien avond schoon
het een storm waeyde uyt den West-Zuidwesten
om 12 uiren
onse ankers
en voeren onder het convoy
van twee Engelse
oorlogschepen
met de zesduisent man Hollandse
troepen in zee.
Wij hadden tot ons regiment
twee scheepen en een compagnie
was op een ander schip bij een ander regiment;
op het schip
daer ik was kwaamen vijf comp. namentlyk
de overste Lt, Olger,
Patkull, Camphuysen
en Keppel.
Wij kwamen met de vloot den
12 nadat onderwegens
door de storm aan een ander schip waaren
vastgeraekt,
dog niet als onze voorsteng
hadden verlooren weder
los, raakten voor Oostende, maar in ‘t inzeyllen van de haaven,
raakten
wy in groot gevaar van op de’zandbanken
te raken en
daarna scheelde het geen halve voet of wij hadden op de paellen
geraekt, so dat wij in groot geváer waeren van te vergaen, gelyck
ook een schip waer eenige compagnie van het regiment van Eek
van Pantaleon op waeren op strand zeilden en stukken
stiet, dog
het volk is alle behouden;
dien dag raakten
nog ses andere
scheepen, die mede onder ons convoy waeren medegekomen
op
het zand egter sonder verlies van volk, zodat er seven scheepen
op het zand vastraakten,
waarvan
het eene met militie en de
andere coopvaarders
waeren en dit schip met militie zijnde van
het regement van Eek van Pantaleon liep weder terug in zee om
het gevaar
te vermijden.
Eyndelyk
quamen wy door Godts
goedheyt
om half twee den 12 July in de haven van Oostende.
Ten 14 July op Dingsdag
smorgens
om 6 uiren
syn het
volk ontscheept
en moesten duisent man in Oostende
blijven,
waer toe het regiment
van Mulert 2 compagnie
moest geven,
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soo hebben wij geloot en is aan de comp.. van Patkull en Tydeman te beurt gevallen daer te blijven, de andere tien comp. zijn
met de overige regementen uitmakende
nog omtrent ses duysent
man om halff elf op marsch gegaen en quamen tegens den avond
tot Brugge, synde vier groote uiren van Oostende en bleven daer
tot den volgenden dag ‘s namiddags synde den 15 July om half vyf
bragten de officieren
de comp. op de markt
en marcheerden
Wij hadden tot de voortocht
de
des avonts om half agt uyt.
Engelssen,
de Hollanders
in het midden,
de Hannoversen
in
Wij
marcheerden
die
gehele
magt
met
stille
de agterhoede.
trom om niet vau de fransen, die omtrent met een duisent man
of 14 sig tusschen
Brugge en Gent geposteert hadden, ontdekt
te worden.
Des morgens om 6 uiren hielden wij halte tot 8 uiren
en marcheerden
doen voort tot Gent toe; dien dag, synde Donderdag den 16 July s namiddag om vyf uiren quamen wy voor
de poort tot Gent, hebbende een marsch van elf uiren afgelegt
omdat wij een uir of drie omme hadden moeten marcheeren,
dewijl de Fransen
op de regte passagie lagen met haar kleyne
legertje en hadden nog eenige veltstukjes
bij haer.
Om seven
uiren quamen wij binnen en moesten doen nog wel een uir gaans
in de stad marcheeren
sodat het omtrent negen uir was, eer wij
gedaan hadden seer vermoeit synde dewyl II/~ dag en een nacht
Omtrent
een uyr nadat onse
onder de wapens hadden geweest.
bagagie gepasseert was quamen de Fransen met elf duisent man
en drie stuk kanon om ons die weg af te snijden, meenende dat
wij den 16 July smorgens
eerst uyt Brugge souden marcheeren,
zodat wij even van pas waren gepasseert.
Den zg July quam ordre tot Gent, dat die vyf regementen te
den Graaf van der Lippe, Glinstra,
Mulert
weten van Bcdary,
en Lindtman
souden speelen, wie van harer vijven soude in Gent
blijven garnisoen
houden en viel bij het lot het regement van
Mulert te beurt des namiddags
kreeg het regement van Mulert
dog ons regement
egter ordre om mede te sullen marcheeren
moest so lang blijven tot dat doen de 35 agtergelaaten
compagnien uyt Oostende afgelost Wierden.
Eenige dagen na het vertrek
van die vier regementen
kregen
wij tien compagnien
van het regiment
van Eek van Pantaleon
bij ons in Gendt om daar met ons garnisoen te houden tot nader
ordre.
Hier waren bij die ses compagnien,
die wederom
voor
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Oostende terug in zee geloopen waren, welke na veel peryckelen
’ te hebben uytgestaen
te Hellevoetsluis
waren binnen geloopen
en van daer bij ons tot Ghendt quamen.
Gedurende ons garnisoen
aldaer so hadden wij een swaaren dienst en moesten de officieren
de vierde en vyfde naght op de waght leggen en de soldaaten
om de derde nagt, daarenboven
nog de piquetten en (de commendens die ook al redelijk wel quaamen, doordien wij geduirig
aen door de Fransen
haar marcheeren
ende partien ontrust
wierden en daardoor commandens
moesten geven naar buiten.
Den 18 October had ik de wagt aan de Brusselsche
poort; des
nagts quam ordre dat wij de volgende dag met ons regiment
souden marcheeren
na Aalst om zo vervolgens
te gaan na Overijssel om 8 uiren des morgens also ik hoorde dat de wagten alle
afgingen sonder afgelost te worden,
so ging ik ook af, ik had
mijn tapt. d’ armes na Lovendiggen
gesonden,
daar de tapt.
Keppel gekampeert
lag, om ,de karre en paarden te haalen en
quam te !IZ uir aan mijn quartier, wij gingen met onse bagagie
ten 2 uiren uyt Gent en quamen te 8 uiren‘ tot Aalst,
alwaer
het regement vonden; den 20.. October marcheerde het regement
om 8 uiren uyt Aalst na Brussel.
Ik was dien dag nog bij de
bagagie gecomendeert ; te Brussel hielden wij een rustdag.
Den 22 October
marcheerden
wy na Leuven, den 23. dito te
8 uiren uyt Leuven na Aarschot,
alwaar wij een tweede rustdag
hielden, den 25 October marcheerden
wij met ons regement uyt
Aarschot
na Meerhout,
den 26 dito om 7 uir uyt Meerhout na
Reede hielden daer onse derde rustdag.
Den 28 October om 8
uir van daar na Hooger en Laager Mierop gemarcheert,
den 2g
dito om agt uyr van daar gemarcheert
na Eyndhooven,
hielden
daar de vierde rustdag, den 3 I. dito om half agt uyt Eyndhooven
gemarcheert
na Geemert.
Den I. November
om 7 uir van daer
na de Graaf gemarcheert;
hielden daar onse vyfde en laatste
rustdag.
Den 3, November
om 7 uir voeren wij over de Maas
en gingen omtrent g uir op march na Nymegen, den 4, dito om
huif seeven voeren wy met de gierbrug ‘over de Waal en gingen
om acht uyr op march na Aarnhem.
Den 5den dito marcheerden
wij om half seeven uyt Arnhem
na Zutphen,
den ’ volgenden
morgen den 6 Nov. van daer na ons garnisoen tot Deventer.
Den I I November
met verlof uyt myn garnisoen van Deventer
met het schip op Campen gevaaren,
den 12 dito om de middag
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ben ik tot Campen gearriveert,
den 20 dito met de schuyt op
Zwol gevaaren.
Den 1. Maart 174.5
volgens order weder uyt zwol na myn
garnisoen tot Deventer vertrokken
met een afgehuirde wagen.
Den 15. Maart uyt Deventer gemarcheert
met 10 compagnien
na Zutfen,
den 16 dito van daer na Aernhem,
den IS dito met
zo scheepjes van daer vertrokken
na Berg op den Zoom, om
aldaar garnisoen
te houden tot nader ordre.
Door de contrarie
wint en de oude en slegte scheepen, syn wij den 27 Maart des
voordemiddags
om negen uiren te Berg op den Zoom gearriveert.
Op Vrijdag
den 21 May kregen wij cbrdre van Haar Hoogmoogende om na Brussel te marcheeren
en daer de verdere ordre
te wagten,
den 23 May marcheerden
wij met het regement uyt
den
Berg op den Zoom, om 5 uir des morgens na Ossendregt,
24 dito ten vier uir van daer na Antwerpen
gemarcheert,
hielden
Den 26 dito om 4 uir van Antwerpen
na
daer 25 dito rustdag.
Mechelen,
den 27 dito om 4 uur van daer na Brussel gemarcheert, hielden den 28. aldaer rustdag, den 29. van daar om vier
uir na Anguy
gemarcheert,
den 30. dito van daar uyt in de
geallieerde armee bij Ath gemarcheert
en de Tenten opgeslaegen.
Den zo. Juny kreegen wij ordre om’ ons gereet te houden om te
den 21 dito des avonds kregen wy ordre alsmede
marcheeren,
het regement van Schartzenberg
en van Hoolwerf
om den volgenden
dag, synde den 22 Juny als de reveille sloeg op te breeken en
te vier uir op march te gaan na Monts tot nadre ordre en zyn
dien dag over Ath na Mons gemarcheert.
Nadat ik den IO Juny
in de armee aangestelt was, als diaken bij het regement van den
Heer Generaalmajoor
Mulert en den 13 Juny aldaar myn eerste
so meende ik door de mars na Mons
collecte had waargenomen,
daarvan ontslagen te weesen, maar de heer overste Raesfelt heeft
goedgevonden
de Heer Capt. Luitenant Seeben weer te nomineeren
tot ouderling
en mijn tot diaken bij ons regiment, dewijl bij de
die hier laagen bij yeder een
seeven Hollandse
regementen,
ouderling
en diaken wierd verkooren,
daarop is de kerkenraad
op Woensdag den 7 July in het openbaer in onze plaats daar
wij de godsdienst deeden, bevestigd doch dewyl het grootste gedeelte absent waren, en de wagten hadden, waarvan ik er eene
was, so wierden wy op Zondag snamiddags den IS July na de
predikatie synde de danksegginge van het tweede avontmael
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degene, die de eerste Reyse gemanqueert hadden in het openbaar
bevestigt.
Den 12 Augustus is tot Mons overleeden de heer overste Raesveld en is alhier op syn militairs begraven, den 16 dito, in de
plaatse alwaer de gereformeerde godsdienst gedaen wierdt.
Den rg Sept. is tot Mons de verkiezinge van d.e nieuwe Roomsch
Keizer geviert ; bij de gereformeerden wiert om 8 uir sogtens
gepredikt uit het eerste boek Samuels Capittel 10 vers 24, welke
toegepast wierd op tegenwoordigge verkiezinge des voormiddags
om IO uir en des nademiddags ten 5 uir Wierden uit het Canon
en door het regimenten van het garnisoen, drie salvoos met de
snaph$nen geschooten, de geheele stad -”was geïllumineert en
menigte van vuirwerken wierden dien avond afgestooken.
Den 21 dito ben ik op commande voor 14 dagen na St. Gilain
gegaan wij hadden tot onse commandant de heer majoor Lemelierre; de commande was sterk een hoofdofficier vier tapt. agt
officieren, 12 sergeanten en 500 man. Dog. enigge dagen daarna
wierd de commande IOO man en twee officieren vermindert, omdat
het regiment van Smissaert ordre had om te marcheeren en
quam in de plaats van de majc!or Lemellierre de Overste-luitenant
Akronius.
Den 4 October ben ik weer van de commande afgelost en te
Mons gearriveert.
Den 12 October wierd hier de kroninge van den Keizer geviert
en des voor- en nadenmidhags uyt het kanon drie salvo geschooten en des avonts menigte vàn vreugde-vuren en illuminatien gemaakt. Den 13 December weer op commando na St. Gilain
gegaen het detachement was sterk een hoofdofficier, vier capit.,
elf officieren en vyf hondert man. Hadden tot onse commandant
de overste-luitenant Akronius.
Den 27 Dec. wierden wij weer
afgelost en zijn dito te Mons gearriveert.
1746 den 2 1 Maart ben ik weer na St. Gilain op commande
gegaan; het detachement was sterk drie cap., neegen officieren en
bierhondert man, den 4 April wierden wij afgelost en op dato
weer tot Mons gekomen.
Op
Zaterdag den 4 Juny vertoonden zich eenige franse troepen
.
omtrent een uyr van Mons, welke een volgenden dag vermeerderden en op den berg en in het bos de tenten opsloegen en
eenige husaren tot dichtbij de barrière aan de poort Havrée
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quamen en op onse schildwagten
schoaten.
Den 6 Juny konden
wy sien dat bij het bos werkten,
den 7 Juny begonden sig aan
alle kanten van de Stat te vertoonen
en zo nabij te komen, aan
de fortificatien,
dat om neegen u>nen des morgens onse eenige
kanonschooten
deeden.
Des namiddags
sag men, dat sy aan
twee sijden van de stadt namentlijk
buiten de poort Barlaimont
en Nymy batterijen
begonden klaar te maeken. waarop de onse
so van de wal als van uyt de werken
heftig met het kanon
schooten
en eenige bomben smeeten; dien dag had ik de wagt
aan de groote poort Barlaimont;
des nagts tusschen den 7 en 8
Juny wierd de wagt aan de houtmoolen. ‘alwaer een sergeant en
corporaal
met 8 man was, nadat sig eenige uyren geweert had,
genomen en krijgsgevangen
gemaakt;
‘s nagts tusschen den IO
en I I Juny wierd het fort Bakkera,
alwaer een cadet van de
Oostenrijkers
voor sergeant
met I 2 man op was, nadat het 24
uyr met het kanon door de fransen was beschooten
en het eene
stukje, dat er op was, tlam was, de brug omtrent aan stukken,
ingenomen, het volk krygsgevangen,
dog lieten de serjeant weder
gaen na de stadt; den 12 dito had ik de wagt aan de poort
Barlaimont,
den 13 dito begonnen de fransen het fort la Hayne
van 2 batteryen
uit 7 stuk canon en 5 mortieren sterk te kanonneeren en te bombardeeren,
den 17 dito had ik de wacht op het
fort Corbeaux, den 22 Juny had ik de wagt op het fort la Hayne,
den 23 dito meenden de onse het canon, dat op het fort la Hayne
speelden te gaen vernagelen, mislukten,
doordien ontdekt Wierden,
als de rivier de Hayne wilden passeeren des nagts tusschen 24
en 25 Juny hebben de vianden de trencheen voor de stad geopend en syn geavanceert
tot digt aan de barriere van Nymy,
zodat met de snaphanen op elkander begonden te schieten. Snagts
tusschen
den 26 en 27 Juny begonden
de fransen op de kant
van Nymy sterk met het kanon te speelen en namen dien selven
nagt het fort Corbeaux
en de hooge sluis in, het volk en de officier
krygsgevangen
; den 27 Juny verlieten de onsen in goede ordre
het fort la Hayne,
dewyl alles bijkans stukken
geschoten was en
naamen daarmede vandaan nog een stukje canon en twee mortieren,
die nog goed waaren, de andere waaren alle aan stukken geschooten
door de viand of geborsten,
den 27 Juny had ik de wagt aan ‘t
poort Nymy op de regterzijde van de redoute du Mont. des nagts
was ik aan de uytterste
palissaden, daar wij met de snaphaanen
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om drie uiren kreeg
braef op malkander
vuirden, dog smorgens
ik ordre die te verlaaten en mij over de brug van communicatie
na boven besyden de redoute te retireeren;
dien dag smeeten
de fransen
omtrent
en in mijn fort 106 bomben, behalve het
geduirig vuir ;van het canon; ik had maar een stukje canon en
een mortiertje,
om steenen te laten werpen, zoodat haer niet veel
Dienselven dag gaf sig de luitenant Theeben,
konde antwoorden.
welke de wagt had aan St. Pietersmole
op een lafhartige
manier
sonder
nootsakelijkheid
met 20 man over en gevangen,
een
sergeant met 6 man wilden het niet doen en bleven op het fort,
het in houdende,
tot dat door naastbij zijnde wagten versterkt
Wierden.
Des nagts tusschen
den 2en en 3en July stormden de ,
fransen op de palissaden van de bedekte weg van Barlaimont
en
kreegen nadat tweemaal
door de onsen terug geslaagen waren
de derde reys hervattende
de palissaden
en dit duirde van 12
uiren tot omtrent drie uyren, daer bleef van de onsen een tapt.
en verscheyden
gemeenen ; ik had de wagt daar besijden in de
bedekte weg van Pestiferée; des nagts tusschen den 4. en 5, July
stormden
de viand op de bedekte weg buyten de poort Nimy
dog wierden
tot drie reysen door de onse teruggeslaegen,
dien
selven nagt en dag Wierd de stad afgrijselyk
gebombardeert,
den
7. en ELsten continueerde
de bombardatie,
den g. had ik de wagt
aan het front Nimy in de ravelijn buyten de casematten,
alwaer
de fransen en wij sterk op malkander
schooten;
des morgens
synde den 10. July sloeg men de chamade en bragt het witte
wierdén over en weêr gevendel op de wal; de gedeputeerden
sonden om de capitulatie te teekenen, hetwelk s avonds geschiedden,
zodat wij het vijf weeken met een kleyn garnisoen van 24 à 25
hondert
man gehouden
hebben en iwelke zo aan gevangenen,
600 man vermindert
was.
doden, gequetzten
en sieken omtrent
De capitulatie behelsde voornamentlijk,
dat het garnisoen soude
agterkrijgsgevangen
weesen en den 13 July moest vertrekken,
waaren, behoudende alle
latende het geweer, tot gerantsoeneert
Bij deese beleegeringe
bevonden
de bagagie en tenten etc.
te hebben aan doden van het Hollandse
Corps 40 man en gequetsten een captein en 118 man, waarvan naderhand nog eenige
was doot gebleven een
gestorven
zijn. Van de Oostenrijkers
tapt. en een vendrig en een tapt. gequest ; wat vorders het getal
van haar dooden en gequesten aangaat, is mij onbewust,
volgens

,

396

GESCHIEDENIS.

het zeggen van eenige franse officieren was van haar zijde gebleven
tusschen de goo en duysent man. Op Woensdag 13 July sijn
door de poort d’ Havrée uyt Mons gemarcheert ‘s middags om
12
uyren en marcheerden tot Bavée toe, den 14 dito vandaer
tot Valenciennes, den 15 dito van daer tot d’ Orchies, den 16 dito
van daar tot Rijsselt, te weeten het regiment Mulert en Bronkhorst.
De andere moesten onderwegens een andere route neemen, te
Rijsselt moesten wij blijven tot nader ordre. Den 20 deden wij
de revue voor een franse krijgscommissaris en moesten een lijst
van de sterkte der compagnie overgeeven.
Den I Augustus
quamen die aan het detachement van St. Ghilain bij ons te
Rijsselt, hetwelk den 25 July was overgegaen, hadden deselve
capitulatie als Mons, uytgenomen, dat alle officieren op haar
parool na huis konden gaan.
Den I Augustus quam orde om ons gereet te houden, om
den jen dito te marcheeren na Vrankrijk.
Den sen marcheerden
wij volgens ordre uyt Rysselt na Douwaay, den qen dito vandaar
tot Camerik, den sen dito vandaar tot St. Quentin, eerste franse
stadt, den óen hielden aldaar rustdag, den Ten dito tot la Fare.
Den 8en tot de stad Laôn, Lanoy den gen dito tot la Craone,
den Ioen dito tot de stad Reyms in Champagne voor de tweede
rustdag. Den r2en Augustus te Epernay, den I3en dito tot Fere
Champagnois, den 14 dito aldaar de derde rustdag. Den Isen
dito tot Archy sur Aube, den 16en dito tot Verdeuver, den r7en
dito tot la Forte sur Aube, den 18en dito aldaar de vierde rustdag. Den Igen dito tot Arc en Barois den zoen dito tot de
stad Langre, eerste plaats in Bourgogne; den 2 Ien dito tot
Champlyt, dat is weder in Champagne.
Den 22en tot de
stad Grey in Bourgogne. Den 23en dito aldaar de ge rustdag.
Den 24en dito tot Paim, den agen Augustus quamen wij te
Auxonne in de provintie Bourgogne, alwaar ons regement soude
blijven; het regement van Bronkhorst, dat tot hier toe altoos met
ons gemarcheert was, dat ging den volgenden dag op mars om
nog drie dagen marcheerens hooger op te gaan en te Attone te
:
blijven.
A”. 1749 den rzen January quam ordre om ons gereet te
houden om den rg dito op marsch te gaan om weer na Hollant
te retourneeren, waerop wij den Igen dito marcheerden op Dyon
(is 6 uir), den zoen ditto op Chaussée (is 7 uir) den 21 dito op
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Chatillon (is g uir), den 22 tot Bar sur Seyne (is 7 uir) vandaar
tot Troye (is 7 uir) hielden den 25en January aldaar onze eerste
rustdag,
den 27en van daar tot Archy sur Aube (is 6 uir), van
daar tot Samson (is weder 6 uir). van daar weder tot Chalon
sur Marne in Champagne (is 6 uir), hielden den 28 Janua.x)- daar
Den 2g dito van daar tot Marmillon
(is
onze tweede rustdag.
4 uir) van daar den 30 dito tot Reyms (is 4 uir) van daar den 3ren
dito tot la Craone (is 6 uir) den Ien Februari vandaar tot Laon la
Noy (is 5 uir), hielden den 2en Febr. daar onze derde rustdag
. den 3en Febr. van daar tot Merle (is 5 uir), van daar tot den
4en dito tot Guise (is 5 uir) den sen Febr. vandaar tot Landrecy
(is 6 uir) den 6en dito van daar tot Quenoy (is 3 uir), den Ten
dito Valencienne
(is 3 uur), hielden den 8en dito daar onze
vierde rustdag, den gen Februari van daar tot Condée (is 2 uir),
den IO dito van daar tot St. Ghylain (is 5 uir), den I Ien dito
van daar tot Soygny (is 6 uir), den I2en dito van daar tot Halle
(is 5 uir), hielden daar onse vijfde rustdag.
Den 14 Febr. van
Halle gemarcheert
na Vilvoorde
(is 5 uir), den 15en
dito van
daar tot Lier (is 6 uiren), hielden den r6en Febr. daar onse
sesde rustdag,
den I7en tot Turnhout
(is 7 uir), den I8en dito
tot Oisterwijk
(is 7 uir), van daar den Igen dito tot ‘s Hertogenbos (is 3 uir) den 2 Ien Febr. gingen wij, van daar met het
*
regement
van Mulert en Voorst
op Harlingen
weer van daan.
Wij binnen doen over Leeuwarden
naar Groningen
vertrokken
en
quamen den 3en Maart tot Groningen,
Dewijl
het regement
gekasseert
was zoo ben ik den I Ien Maart van Groningen
met
de trekschuit
op Dokkum
en van daar over Leeuwarden
na de
Lemmer
vertrokken
en van daar den 12 Maart met het schip
op Gampen den x3en dito om drie uur na de middag quam ik
te Campen en ging den 15en
dito des morgens om 7 uir met
de trekschuit
na Zwolle.

Het overlijden

van Gysbert van Rouwenooft
Medegedeeld
DR.

(1677).

door

J. S. VAN VEEN.

In eenen bundel processtukken,
arc hief van Wagenin gen, berust

behoorende
het verhaal,

tot het rechterlijke
dat hier volgt en
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m.i. waarde heeft als bijdrage
van Rouwenoort.
Translaet

tot de geschiedenis

van het geslacht

uit ‘t Hooghduytz.

Naedemael den seer erentvesten
ende achtbaeren heere Harman
Holterman
aen my onderget.
bekent gemaeckt,
geevende daernevens te verstaen, dat eenige heeren uit Hollant schriftelycken
op hem versocht
hadden omme te moogen erlangen een volcoomene verclaerunge
ende certificatie,
ten eynde sylieden daerdoor versekert
siin moghten
ende daerdoor
weeten,
hoedaenig
ende op wat wyse den welgebooren
ende seer manhaften heere,
heere Gysbert
van Rouwenoorth
siin afscheit
van dese werelt
machte genoomen hebben ende van deselve gescheyden siin, ende
dat sulx door genouchsaeme
ende waerachtige
getuygenisse
moste
geschieden,
ende gemerckt
den welgemelten
heere Holterman
seer wel1 bewost
was, dat ick niet alleen was geweest quartiermeester van wylen den heere van Rouwenoort,
maer oock dat
ik daegelyx
geduerichlycken
aen met siin Hooged. hadde geconverseert
ende ommegegaen, jae soodaenigh, dat ick een perti
nente ende volcomene
kennisse
hadde van alles wat den welgemelten heere gedaen hadde, ende sulx ten tyde ende soolange
siin Ed. was geweest
in kriichsdienste
van Siin Con. Maj. van
Deenemarcken
;
ende gemerckt
dat gemelte heer Holterman
op my versochte,
dat ick oock niet soude manqueeren
ende naerlaeten tot volle
contentement
ende vergenouginge
van die respective hoogh- ende
welgemelte
heeren op te stellen ende aen siin Ed. overlangen
eene volcomene
schriftelycke
ende sodaenige een attestatie ende
reIaes, die ondisputeerlyck
waere ende in geenen deelen soude
konnen wederleyt
worden, ‘t welck in sich soude moeten behelsen
alles ‘tgeene de waerheyt
conform
was, ende sulx soo kort als
immer
doenlyck
naer de oprechte,
aldersekerste,
onpartydige
waerheyt,
opdat die voornoemde
heeren in allen occasiën sich
* daervan kosten ende mogten bedienen ;
diensvolgens
soude het seer onredelyck
siin, dat ick niet soude
mededeylen
‘tgeene daervan weete, alsoo sulx op my versocht
werdt,
niet anders dan naer de oprechte waerheyt,
‘twelck
niet
kan off mach verswygen,
naedien ick een volkoomene geheugenisse
hebbe van dese gepasseerde
saecke ende die ick in allen delen
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wel geremarqueerd
hebbe, temeer offer oock eenige menschen
mochten gevonden worden, die ‘sich bemoeyden ende onderstonden,
ende sulx sonder reden, quaet van desen overleden heere Rouwenoort te spreecken.
Tot dien eynde dan gaet hierby een volcoomen
verhael ende
bericht van alles, wat in desen gepasseert zy, ‘t welck voor een
instructie
dient.
Allen ende een ygelycken,
die desen eenigsins mochten aengaen,
ende insonderheyt
daer
het
de
noot repectivelycken
machte coomen
.
te vereyschen,
doe ick ondergeschreeven
te weeten,
dat die
hooghwelgemelte
heere Gysbert
van Rouwenoort
anno 1675 op
den I 5. Septembris
naer Oldenburgh
track ende sulx ten dien
fine, omme te spreecken
met Siin Excellentie
den heere generael
Bauditz, met dewelcke
hy capituleerde
omme onder Siin Excell.
regiment
een compagnie
ruyteren
te werven.
Ende naedemael
den welgemelte
heere voor desen major geweest was, soo pretendeerden
hy de majorsplaetse,
die doenmaelen by dit regiment
noch open was ende vacant; dien hy oock eyndelycken
bequam,
sluytende
op den 23. ende 24. Septembris
volcomentlyck
syne
capitulatie,
stellende
mede volcoomene
cautie ende borge dienaengaende.
Anno 1677, den 7. Februarii,
quam de heere major te Rootschilt 1) by siin regiment,
siinde dese plaetse hem voor siin
quartier ende guarnisoen aengewesen.
Doenmaelen was den heere
major volcoomen
fris ende gesont.
Alhier bequam den heere
major op den I 5. dito nevens den ritmeester
Prehnen (aen
denwelcken
ick gesonden wierd) ordre, dat sy in naeme van den
heer generael Baudits
souden monsteren
ende visenteeren alle
die compagniën, soo daer waeren, ende vooral daerop letten ende
remarqueren,
wat aen de montuure
ende equipagie van een yder
ruyter
manqueerde.
Dit nu verricht
siinde ende sulx in tegenwoordigheyt
van alle die officieren, soo daer in guarnisoen waeren,
soo was den heere generael in de groote stoove ofte cachelcaemer
van ‘t huys van seecker coopman Nicolai.
Hier danckte
den
heere generael Bauditz den overste lieutenant Harthausen
aff ende
stelde in desselfz plaetse wederom aen tot synen overste lieutenant
den heere Gysbert van Rouwenoort
ende den ritmeester
Prehnen
‘)
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als synen major, ende sulx met die ordinari
ceremoniën
voor
het gantse regiment.
Uit de brieven dan, die ick te vooren ontfangen hadde ende
die naederhandt
door siin Ed. aen my geschreven
Wierden, bespeurden
ick genougsaem
by miin selven, dat het dien goeden
q heere hier niet lange souden maecken,
want dan was het eens
heel wel met hem ende dan wederom
heel slecht;
totdat ick
eyndelycken
een ordre bequam ‘s nachts op den g. Junii, geschreeven
door den heere ritmeester
Manteufel
op den 7. dito, van dien
inhout siinde, dat ick sonder een moment
te suymen .off my
op te houden te Hamburgh
by den heere overste lieutenant
moste koomen,
by aldien ick siin Ed. noch levendig sien wilde;
op welcke beveel ick dan maeckte
ende my spoeyde, dat ick
Maendagh,
siinde den I I. dito, ‘s morgens voor ses uren al1 by
siin Ed. was, als wanneer ick sagh, dat het gesicht hem al vergaen
ende merendeels
gebroocken
was, soodat hy my niet kennen
kost, totdat ik sprack ende seyde : sHeer overste, ick ben uw quartiermeester<,
waerover
seer wel vergenought
waer; druckte my
hert met siin handt ende seyde niet anders dan dit: BHet is my
lyeff, dat y gecoomen bendt.6
Siin benautheit
was seer groot ende om diens wille machte
ick hem met aenspreecken
niet moeyelyck
vallen.
Naer een
weynich bequam siin Ed. wederom tot hem selven ; doen vraeghde
hy my, hoe het met de nieuwe ruyters al1 gongh ende hoe het
daermede al was; waerop ick siin Ed. soo kort immer doenlyck
antwoorde
ende seyde : >Sy siin tegenwoordigh
wel1 ende heb se
in sodaene ordre gebracht ende bestelt, dat ick in een uur tiits,
wanneer de noot machte koomen
te vereyschen,
ick met haer
souden kunnen
marcheereng,
ende waeren sy in soo goeden
postuyr ende saegender sodaenigh uyt, dat Siin Allergenaedighste
Con. Maj. groot contentement
ende welgevallen
daerinne soude
scheppen; waerover siin Ed. my bedanckte ende seyde:
BIck sall
het wederom aen u erkennen ende danckbaer siin, soo Godt geeft,
dat ick wederom
mach opkoomena,
ende begost alsoo een
weynich
te sIaepen.
Eenige daegen te vooren, eer ick te Hamburg11 quam, soo gebeurden het, dat vier van onse ruyters
met haere volle monteerunge van Lutgenburgh
l), siinde ons quartier, waeren weg‘1 Liitjenburg,

stadje in Holstein.

GESCHIEDENIS.

401

gereeden ; ende soo ras ick contschap bequam, dat sy op oft
daeromtrent Hamburgh gecoomen waeren, soo liet ick den heere
overste lieutenant slaepen ende ick maeckte, dat ick die vier
paerden wederomme kreech (om alsoo 4 andere ruyters daerfoe
te konnen werven), want deese paerden gingen weyden op de
Des
eylanden ende weyden, soo dichte aen de Elve liggen+.
avonts quam ick wederom by miin heer overste lieutenant, vont
hem seer swack ende benauwt van harten. Onderwylen nochtans
soo versachte Godt de Heer eenen tiit lanck synen anghst ende
benautheyt genaedighlycken, want ick waeckte van dien avont
aff by siin Ed. tot in den naenacht, als wanneer hy oock heel
sachtjes begost te slaepen. Doen weckte ick Oswalt Jansen op
ende recommandeerden hem wel1 eernstelycken, dat hy wel1 te
deegh soude oppassen ende goede toesicht op siin Ed. soude
neemen. Ondertusschen gingh ick oock om wat te rusten om
my wederom te vervrissen.
Op den 10. Junii, wanneer ick die bovengenoemde paerden
wederom kreech, soo bestelden ick die ende naer dat gedaen
hadde, soo quam ick wederom by siin Ed. ende sagh, dat hy
geenige medicamenten meer wilde inneemen dan alleenlyck een
weynich wiins ; doch hy koste dien niet lang inhouden. Des
avonts bleeven by hem op ende waeckten niet alleen ick, den
trompetter ende Oswalt, maer oock die huysvrouw van den heere
Holterman,
die siin Ed. uyt siin gebedeboeck voorlas ende
trooste, alle ‘twelck siin Ed. met liitsaemheyt ende stilligheyt
seer vreedtsaemelycken
aenhoorde, totdat hy eindelyck naer
twaelff uuren als ick nauwelyckz een quartier uurs van hem
was afgeweest - soet ende saeligh sonder eenige de minste beweginge in den Heere ontslaepen is ende alsoo van dese werelt
gescheyden.
Ende naedemael myne expresse ordre al1 voor langh daer
lagh, dat wy naar Schoonen moesten marcheeren, soo en dorste
ick my alhier niet langer ophouden, werdende miin heer sal. met
allen fatsoenlyckheyt
gekist ende die nootsaeckelickheden, die
verder in desen mosten wesen, alle dieselve bestelde den heere
Holterman, die oock den sal. heer op den 16. deses heerlyck,
eerlyck, als men daer gewoon is te doen, met allen fatsoenlyckheyt, immers ‘doenlyck, ende soodaenigh het heeft kannen
geschieden, in den dom tot Hamburgh heeft laeten begraeven,
19x8
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alsoo dieselve een plaetse is, waerinne
veele voornaeme
ende
vreembde
cavalliers
van haeren arbeyt rusten, siinde hier mede
by geweest den duckgemelten
trompetter
nevens Oswalt Jansen.
Dat sich nu alles, ‘tgeene in desen gemelt ende beschreven
staet, in allen oprechte waerheyt soodaenigh si& heeft toegedragen,
verclaere
ende betuyge hiermede, als hebbende geweest quartiermeester van mynen sal. heer, de heer Gysbert van Rouwenoorth,
in leven overste lieutenant,
welckers
acten ende reeckeninghen
ick veele hebben uitgeschreeven
ende verricht, ende hebbe daervan noch eenige by my.
Ten waeren oirconde
hebbe ick deese acte ende verclaerunge
vrywillighlycken
ende met rypen ende voorbedachten
raede, ziinde
gesont van lichaem ende by goeden verstande,
niet met miin
hant alleen onderteekent,
maer oock met miin signet bevestighet.
Alldus gepasseert tot Hamburgh
den 30. Maii 1681.
,
Was onderteeckent
:
L. s.
Augustus
Boeken.

MEMORANDA.
Windeieren.
Bij de oude Grieken werden onbevruchte
eieren windeieren
genoemd.
Zie Athenaeus
11 57~, Aristophanes
Aves 694 vlgg. en
den scholiast
op die plaats, Plato Comicus 19, Aristoteles
VJ 2,
5 en 6 en Lucianus de Sacritïciis 6. Zij noemden ze hy@wmia,
z@?zyrìa, urìna of cynosura.
De Romeinen, die dergelijke eieren
ova ìrrìta
noemden, verstonden
daaronder eveneens onbevruchte
eieren : zie Plinius Nat. Hist. X 158,
160 en 166, vgl. ook Cicero
ad Att. XIV 10, I. Volgens Plinius dankten zij hun naam aan
het geloof, dat zij door den wind bevrucht zouden zijn of door
stof of door de onnatuurlijke
geslachtsgemeenschap
van twee
hennen.
Wanneer
men echter weet, dat het Grieksche
adjectief,
evenals ons >winderig c , de beteekenis
heeft bekomen van Bnietswaardig<,
Bijdel<, zal men Plinius zijne vreemde gissingen gaarne
schenken
en deze voor de hand liggende etymologie voetstoots
aanvaarden.
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Op alle plaatsen dus, waar dqor de Ouden windeieren
worden
\
vermeld, worden daarouder o n b e v r u c h te eieren verstaan.
Wij daaren tegen noemen een windei een ei, dat slechts de
harde buitenschaal
mist, maar overigens
in alle opzichten
aan
de vereischten
van een behoorlijk
ei voldoet:
is het zachte
vlies bij het leggen niet gebroken,
dan kan het in een broedmachine zeer goed het leven aan een gezond kuiken schenken.
Hoe nu zijn wij er toe gekomen, een zoodanig ei met een zó6
onpasssenden
naam te betitelen ? Dat men oudtijds
aldus een
ei noemde, hetzij omdat het door den wind bevrucht, dus niet
bevru?%t, was of omdat het, door welke oorzaak dan ook, onbe-,
vrucht
was 1 gebleven, is alleszins begrijpelijk,
maar dat men een
ei, omdat daaraan alléén de schaal ontbreekt,
een windei noemt
- dat is mij steeds zonderling
voorgekomen.
.
Een zóóloog, tot wien ik mij heb gewend om eene verklaring,
vermocht
mij die niet te geven, zoodat ik mij wel genoodzaakt
zag zelf naar eene oplossing
te zoeken en vooralsnog
komt de
volgende mij niet onaannemelijk
voor.
Wanneer men wil te kennen geven, dat de een of andere zaak ,
iemand voordeel zal opleveren, pleegt men te zeggen : Bdat zaakje
zal hem geen windeieren
leggen !C Nu zal zeker niemand willen
volhouden,
dat de persoon, die deze uitdrukking
het eerst heeft
gebezigd, met die windeieren
schaallooze
eieren heeft bedoeld,
die thans met dien naam ‘worden aangeduid:
immers dergelijke
eieren zijn voIstrekt
niet verwerpelijk,
daar zij kunnen worden
gegeten en in een machine ook als broedeieren gebruikt.
Daarom
vermoed ík, dat ook nog in den tijd, waarin die spreekwoordelijk
geworden
uitdrukking
in onze taal is ontstaan, met windeieren
onbevruchte
eieren werden bedoeld en dat de menschen uit voorbarigheid,
omdat namelijk
het gebrek van niet-bevrucht
te zijn
onzichtbaar
dat van het gemis der schaal onmiddellijk
waarneembaar is, allengs de verkeerde
meening hebben opgevat, dat
windeieren
synoniem zijn met eieren zonder schaal,
Kan iemand een betere verklaring
geven ?
P. H. D.
Medaille

Antwerpen

Nav. LXVII,
352.
Deze medaille werd
kentenis< te Amsterdam

in

1832.
1833

uitgereikt

door eene >Commissie
van eraan allen, die zich tijdens het
,
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beleg van Antwerpen (30 Nov. 23 Dec. 1832) bevonden op
de Citadel en bijbehoorende forten aan het Vlaamsche hoofd,
Burght, Zwijndrecht en Astruweel, mitsgaders op de Scheldevloot,
in goud: aan Generaal Baron Chassé en Vice-Admiraal Koopman,
in zilver aan de officieren en in brons aan de onderofficieren,
soldaten en zeelieden.
, De medaille is beschreven bij Jac. Dirks, Pe?z?&zgen1813-1863,
no. 476.
. C. van der Vijver vermeldt in het yaarboek van Amsterdam
r8+7.3,bladz. 124 :
~24 Augustus werd de plegtige uitreiking gedaan van de ingestelde medaille voor de dappere bezetting van Antwerpens
kasteel en onderhoorige forten; terwijl met dank door 2. M. is
aangenomen, het vaderlandslievend aanbod van onze stadgenooten,
de Heeren de Heus en Zoon, om de levering te doen, zonder
genot van eenige belooning van het Metaal voor die medailles,
en wel zoover bewerkt, dat het door ‘s Kijks graveurs dadelijk
verder is voltooid ; alsmede dat van den heer van Heynsbergen
te ‘s Hage tot leverantie van het lint, waaraan het gedenkteeken
wordt gedragen. <
H. J. SCHARP.
Amsterdam.

A~ohiefslpr~kkelm.

.

16” Eeuwsche
rechtspraak.
(‘s Gravenzande).
Den X Aprilis den pachdach.
Anno XVcLVI
nae ‘t gemeen scriven.
Alsoe aryen Jansz. horen 1) hem verwordert heeft te tippen e,
eenen Pieter Weijnen naeckt, ‘t welck niet en behoort te geschijen
ende alsoo tselve tot sijne huijsse geschijet is ende in der nacht
gebuert is soe wort aryen Jansz voirn. geordonneert te brengen
eene caerse van een pont was tuijsz dit meij ende setten voort
heylige tscracrament ende de heer geven 4 sch. tsheeren sch. tot
comende welcke caers hij sal brengen in handen van de heer
ofte coster.
Den 1111Decembris.
Anno XVcLVI.
Alsoe Baertgen Dircksdochter ende Geertgen Cornelisdr. hem
1) horen is waarschijnlijk
een achternaam,
mij echter onbekend.
2) Cippen = vangen, Verdam Middel Ned. Woordenb.
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verwordert
hebben te halen bij avont ende oock by nacht .boven
‘t verbodt
houdt ende horden van de gemeente ofte burgers
heijningen
soe worden
sy gecondempneert
op dinsdage eersttomende te gaen in een lindecleet met een bus tacken ofte houdt
voir de processie
daer sij gaen sal een roe voir de processie en
voirt vervallen inde cijs van de schout of bij gebreecken gebannen
drije iaeren ende een dach ut de stede ende iurisdictie
van dien.
Den X1111 July extraordinaris
rechtdach van eenen Claes Claesz.
geapprehendeerde
van de hoochste van lijf, bluet ende guet.
Den X1111 July anno XVcLVII.
Gewesen, dat hij verbuert heeft an lijf ende tijt.
Gewesen,
dat die certificatiën
ende munimenten
by de cout gevrijfceert l) syn.

over

geleijt

Alsoe nijmant achtervolgende
‘t placcaet der K. Mt. in maniere
van potgeselle vagabonde
ofte leechgongers
hem en mach verworden doer die lande te waedelen ende converseeren
ende alsoo
Claes Ciaesz. hem vervordert
heeft te portetronen
ende te misdoen leelicke ende onmanierlick
feyten van straet schenden van
glaszen wt te smiten ende vrouwe tracht te doen ende scheren
wecht te occuperen
dat nymant
met vrede die wandelen mach
achtervolgende
informatie
mynen heeren gebleeken
ende aftervolgende die hantveste de stede van tsgravesant
soo worde Claes
Claesz. bij mijn heeren geordouneert
te sterven met te swaerde.
Xx1111 Octibri LW11 recht.
l
Geweszen also scepenen gebleken heeft dat Anna Reynen hair
gevordert
heeft te comen ten huyse van Loen Jaep aertz. ongeropen ende heeft denselven
Loen geslagen in hair eygen huyse
tegens haren willen
condempneren
scepenen den voern. Anna
dat sy die steen sal dragen op Saterdage naestcomende
ten x
ure voir middage beginnende van stehuys voirt om na ‘t gasthuys
ende na hoir eygen huys tot an stehuys ende betalen der scout eens
VI sheren sch.
Retorynen
Geweszen

17 July 59 rechtdach.
dat die Retrosynen “) sullen *tot een emende

1) Lees geverificeerd.
3 Lees : Retorijne.

In ‘s Gravenzande

bestond

een rederijkerskamer.

geven

,
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een sack rogs den armen
pont ,voir ‘t sacrament.
Civiele
XL11 7.

Lodewijk

rolle

om goidswil

van ‘s Gravenzande.

ende een kairs

Rijksarchief

van een

Aanw
v.

Napoleon

en de Wetgevende
DOOR

1896 No.
D. F.

Vergadering.’

J. K.

Napoleon 1 was in 1809 èn over zijn broer Lodewijk,
koning van
Holland èn over de Hollanders
zeer ontevreden.
Hij gaf hun de
schuld, dat zij het continentaalstelsel
niet handhaafden,
de maatregelen om den inval der Engelschen
te weren, ondoelmatig
geweest waren,
dat de Hollanders
EngFlschgezind
en Lodewijk
zijn
De gedachte van
verplichtingen
jegens den Keizer niet nakwam.
Napoleon,
om Holland
bij het Fransche
rijk in te lijven, verZou Lodewijk
vrijanderde thans bij hem in een vast besluit.
ons land gewapenderhand
willig afstand doen of zou Napoleon
Napoleon
innemen?
Lodewijk
vertrok
met Roëll naar Parijs.
eischte van hem dat hij het continentaalstelsel
streng zou doorvoeren en 18000
man aan de riviermonden
en havensteden
gelegerd zouden worden.
Aanvankelijk
bleef Lodewijk
zich te’gen de eischen van zijn
broer verzetten,
eindelijk
den strijd moede, gaf hij toe. Toen
echter Napoleon
een leger onder Oudinot
Holland liet binnenrukken en zelfs 29 Juni Amsterdam
zou bezet worden, stelde hij
zijn minister voor òf Amsterdam
te verdedigen of zelf ontslag te
De ministerraad
beschouwde
de verdediging
der hoofdnemen.
stad een wanhopige
daad en zoo teekende Lodewijk
de acte van
afstand ten behoeve van zijn vierjarig zoontje.

Le Roi au Corps

Lkgislatif.

Messieurs!
Je charge les Ministres
réunis en conseil de pr&enter
& votre
Assemblée la résolution,
à laquelle je me suis VU forcé par 1’ occupation
militaire
dg ma Capitale.
Les braves soldats de la
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France n’ont point d’autres
ennemis, que ceux de la cause commune et de moi; ils ont du et doivent être, recu avec tous les
égards et les prévenanccs
possibles;
mais il n’en est pas moins
vrai, que dans la situation
actuelle de la Hollande, quand une
armée entière, une foule de douaniers et l’armée nationale même
mise hors du pouvoir du Gouvernement,
quand tout, pour ainsi
dire, a l’exception
de la capitale se trouve sous les ordres d’un
officier étranger,
j’ ai du déclarer an Maréchal Dut de Reggio
et au Chargé d’affaires
de l’Empereur,
que si l’on occupait la
Capitale et son arrondissement,
je considérerais
cette occupation
comme une violation
manifeste
du droit des gens et des droits
les plus sacrés parmi les hommes.
C’est ce qui m’a porté a
refuser l’entrée de Muyden, de Naerden et du Diemer aux, douaniers.
J’étais en droit de le faire, puisque le traité n’autorise
la
présence des douaniers que sur le bord de la mer et a l’embouchure
’
des rivières.
Le 16 de ce mois j’ai reçu par le chargé d’affaires de
S. M. 1’Empereur
l’assurance,
que son intention
n’étoit point
d’occuper
Amsterdam ; et cela me faisoit espérer, que l’on en
reviendroit
à suivre strictement
et a ne point départir d’un traité,
dont les conditions ont été imposées par S. M. 1’Empereur même.
Malheureusement
l’erreur n’a pas été longue, et j’ai requ la communication,
que vingt. mille hommes de troupes FranGaises se
réunissoient
a Utrecht et environs.
J’ai consenti, malgré la pénurie
extreme et l’embarras
de nos finances, a leur fournir les vivres
et autres choses nécessaires,
quoique le traité porte, qu’il n’y
aura précisement
que six mille hommes aux dépens de la Hollande.
Mais je craignois, que ce rassemblement
n’annonçat
d’autres intentions
défavorables
a notre Gouvernement;
et je n’ai pas
tardé à recevoir avant hier (29 Juin) l’information
officielle, que
S. M. 1’Empereur insistoit a occuper Amsterdam
et l’établissement
du quartier
Général dans cette Capitale.
Dans cette position,
vous ne devez pas douter Messieurs
je ne m’eusse
résigné à
souffrir ?pour mon peuple de nouvelles humiliations,
si j’avois pu
concevoir l’espérance de prévenir de nouveaux malheurs:
mais je
ne puk me faire illusion plus longtems.
J’ai souscrit
au traité
dictt! par la France,
dans la conviction,
que les parties les plus
désagréables pour la nation et pour moi ne seraient point suivies,
Gt que satisfait de l’abnégation
de moi même pour ainsi dire, qyi
résulte de a Traité, tout serait applani désormais entre la France
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et la Hollande.
Ce traité offre & la vérité un grand nombre de
prkéxtes
?Lde nouveaux griefs et 3 de nouvelles accusations:
mais
peut on jamais manquer de prbtextes?
J’ai donc du me confier dans les explications
et communications, que l’on m’a fait lors de ce traité, et dans les déclarations
formelles et précises, que je n’ai pu manquer de faire; telles que
les douaniers ne se mêleraient que des affaires relatives au blocus;
que les troupes Fra.nGaises ne resteroient
que sur les côtes; que
les domaines des créanciers
de l’état et ceux de la couronne ser, oient respectés ; que les dettes des pays cédés viendroient
a la
charge de la France;
enfin que dans le nombre des troupes à
fournir on défalqueroit
celles qui sont en ce moment & la disposition de la France en Espagne; de meme que pour l’armement
maritime
on donnèroit
le temps nécessaire.
Je me suis même
toujours flatté, que le traité auroit été adouci.
Je me suis trompé,
et si le dévouement
absolu que j’ai montré pour mes devoirs ce
I@’ Avril
dernier, n’a servi qu’ à trainer ou à prolonger l’existence
du pays durant trois mois, j’ai la satisfaction
tellement
doulourrense, mais c’est la seule que je puisse avoir, que j’ai rempli ma
partie jusqu’au
bout ; que j’ai s’il m’est permis de m’exprimer
ainsi, sacrifié 3 l’existence
et à ce que je concois le bien-être du
pays plus qu’il n’est permis de le faire. Mais apr&s la soumission
et la résignation
du lpr Avril, je serois trop blamable si je pouvois
rester avec le titre de Roi, n’étant plus qu’un instrument;
ne
commandant
plus, nou seulement dans le pays, mais même pas
dans mon Palais. Je serois cependant témoin de tout ce qui se
feroit, sans pouvoir rien pour mon peuple? responsable de tous les
évenements sans pouvoir les prévenir ni les influencer ? Je serois en
but aux plaintes des deux côtCs et cause peut-Ctre de grand malheurs?
Je trahirois ma conscience, mon peuple, mes devoirs en le
faisant.
11 y a longtems que je prévois l’extrémite
ou je suis reduit,
mais je n’aurois pu l’éviter qu’ en sacrifiant le plus sacré de mes
obligations;
qu’ en lessant de prendre
& coeur les intérêts, et
d’attacher
mon sort 3. celui de ce pays. Je ne pourrais le faire
maintenant,
que la Hollande est réduite à eet État, je n’ai comme
Roi d’ Hollande
qu’ un parti, et c’est celui d’ abdiquer en faveur
de mes enfans.
Tout autre parti auroit encore augmenté les
malheurs
rkgne j’aurais rempli avec affection ce sensible devoir, et
j’aurois
VU peut-être
les paisibles habitans trop souvent victimes
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des querelles
des Gouvernemens,
perdus tous a la fois. Comment 1’ idée d’ une résistance
quelconque
pourrait
elle me
venir : mes enfant nés Français
comme moi, auraient en pour
une cause juste, mais qu’on auroit pu croire seulement la mienne,
cacher le sang de leurs compatriotes,
je n’avais donc qu’un parti.
Mon frke
si fortement
aigri contre moi, ne l’est point contre
mes Enfans;
et Sans doute il ne voudra pas détruire ce qu’il a
fait et leur 6ter leur héritage;
puisqu’ il n’a et n’aura jamais
des sujets de plaintes contre un Enfant, qui de longtemps encore
ne règnera pas par lui-mème.
Sa Mère, à qui la Régence appartient par la constitution,
fera tout ce qui sera agréable a 1’ Empereur mon Frère et y réussira
mieux que moi, qui ai eu le
malheur
de ne pouvoir jamais y réussir: et a la paix maritime
et avant peut-être, 1’ Empereur
mon Frère connoissant
1’ état des
choses dans ce pays; 1’ estime que méritent ses habitans; combien
leur bien-être
est d’ accord avec 1’ intérèt bien entendu de son
Empire,
fera pour
ce pays tout ce qu’il a droit d’ attendre
des nombreux
sacrifices
a la France, et de 1’ intérêt qu’il ne
peut manquer
d’ inspirer
à ceux qui le jugent sans prévention.
Et qui sait ou, peut être suis je seul un obstacle a la réconciliation de ce pays avec la France:
et si cela etoit je pourrois
trouver
quelque espèce de consolation,
trainer une reste de vie
errante & languissante,
loin des premiers
objets de toute mon
affection, ce bon peuple et mon fils. Voila une grande partie
de mes motifs;
il en est d’ autres que je dois taire et qu’on
devinera.
L’ Empereur
mon Frère doit sentir, que je ne puis
faire autrement
quoique fortement
prévenu
contre moi, il est
grand; il doit être juste etant calme . . et quand a vous. Messieurs,
je serois bien plus malheureux,
s’ il est possible,
si je pouvois
penser que vous ne rendiez pas justice à mes intentions.
Puisse
la fin de ma carrière prouver à la nation et à vous, que je ne
vous ai jamais trompé;
que je n’ai eÙ qu’un but, celui de
1’ intérêt du pays; et que les fautes que je puis avoir commis,
tiennent uniquement
a mon zèle, qui me faisoit désirer non le
mieux, mais le meilleur, et a la difficulté des circonstances.
Je
ne m’ Ctois jamais préparé à gouverner une nation, si intéressante
mais aussi difficile que la votre.
Veuillez Messieurs,
être mon
avocat envers la nation, et prendre confiance et quelque attachement pour le Prince Royal, qui le meritera, si j’en juge par son

410

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE,

heureux naturel:
la Reine a les mêmes intérêts que moi. - Je
ne dois pas terminer Messieurs,
sans vous recommander
avec les
plus vives instances,
an nom de 1’ intérêt et de 1’ existente
de
tant de familles et de tant d’ individus, dont la vie et les biens
seroient infailliblement
compromis,
de recevoir et traiter tous les
FranSais avec les égards, 1’ accueil, 1’ amitié, dûs aux braves de
la première
nation du monde,
et à vos amis & alliés dont
1’ obéissance est le premier devoir, mais qui ne peuvent qu’ aimer
et estimer d’ avantage à mesure qu’ ils la connoissent,
une nation
brave, industrieuse,
et digne d’ estime sous tous les aspects.
Quelque part que je termine ma vie, le nom de Hollande et
mes voeux les plus vifs pour son bonheur, seront mes dernières
paroles et occuperont
ma dernière pensée.
(signé) L. N.
Haarlem,
I JuilIet
18 10.
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Afstammelingen
Eene oude genealogie
men de juistheid gaarne

WAPENKUNDE.

Van Oort-van
heeft de navolgende
zag getoetst.

Hattem.
gegevens,

waarvan

Hendrik
van Oort Hendriksz.
bij Hadewich
Hermans
(van
Ackenveldt ?) l), tr. Maria van Hattem Willems, te Maurik (Betuwe),
ouders van :
A. Agnes v. 0. tr., Gerrit Cool.
B. Johanna v. 0. tr., Reyer Verburgh.
(LVie zijn hun afstammelingen.)
1595 rentmeester
van
C. Hendrica
v. O., tr. Johan Hermans
den graaf van Culemborg,
ouders van:
a. Dirk Johan Hermans
1626 rentmeester
van den graaf
van Culemborg,
tr. Isabella van Hattum;
ouders van :
v. Hattum,
vader van Johannes en Ar1. Arnoldus
noldus v. H.
Reinier v. Hattum.
2.
Francina
v. Hattum, tr. Johan Suermondt.
3.
l)
heer

Een Gerrit
van
van Culemborg,

Ackenvelde
getuige

in

was
eene

met Willem
acte 15 Mei

van Noordt
1509.

Henrixs

leenmannen

van den
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Marie v. Hattum.
Christina
v. Hattum,
tr. 10 Bartholomeus
v. Grootvelt, tr. 20 Johan v. Schevichoven.
v. Hattum,
tr. Joachim Wolff Berger;
6. Hadewich
*
die hertr. Elizabeth van Hattum.
b. Hendrik
Johansz. van Oort, tr. Cornelia v. Schadijck,
na Margaretha
Noest l), ouders (ex ra of 2a ?)
I.
Johan v. O., tr. IO Petronella Lammenga,
tr. 2”
Emmerentia
van der .Wel.
2.
Gerard v. 0.
of van Wijck.
‘3. Johanna v. O., tr. Fabritius
4, Hendrica
v. O., tr. Hendrik
de Raedt.
C.
Adriaen
Jansz. van Oort, tr. 1631 Maria van Eek
Hendriks,
ouders van Jan v. 0. a,
van Grootvelt
Gosensz.
bij
D, Adriana
v. O., tr. Hendrik
Benigna van Lockhorst,
ouders van :
U. Gosen v. Gr., tr. Elisabeth van Achtevelt;
ouders van:
van
I.
Jan v. Gr., f 2 Mei 1663, tr. Elisabeth
Schadijck.
2.
Margarethâ
v. Gr., tr. Gerrit van Hooge.
I
3. Bartholomeus
v. Gr.
b. Sander v. Gr., tr. Maria van Eek van Teisterbant.
C.
Willem v. Gr., tr. Cornelia van Schadijck t 5 Dec, 1680.
d. Jan v. Gr., tr. Maria van Esseveldt.
van Vinceler,
tr. 2O.
P. Benigna v. Gr., tr. 10 Willem
Huibert
van Wijck,
rentmeester
van den graaf van
Culemborg.
f,
Johanna v. Gr., tr. Steven Verburg.
g. Johanna v. Gr.. tr. Albert van’ Schevichaven.
4.
5.

(Hierna volgt :) ende Mayken Gouts vrouw
,4anvulllingen,
ook van data, gevraagd.

van Gosen Verhuet.
VAN OORDT.

*) Yvo van Poppelen
gaf, als man van. Margaretha
van Oort, en wonende
te Amsterdam,
op IO Sept.
1721 machtiging
vóór notaris
Mr. Gerhard
Varkens
te Utrecht,
aan Antonia
de Greeve
tot verhuring
eener hofstede
en land onder
Maurik
in de Betuwe;
aangekomen
aan zijne genoemde
huisvrouw
als eenige
dochter
van Johannes
van Oort, die den eigendom
daarvan
verkregen
had bij maaggescheid
27 Mei x663 van Hendrik
Jansz. van Oort en
Margaretha
Noest,
echtelieden.
a, Een Jacob
Adriaansz.
van Oort, gehuwd
met Jerefaasken
Anthonis
Udents,
woonde
1660 te Ingen.
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der

Wapens

in een oud Wapenboekje
in het bezit
W. CROOCKBWIT
te Amersfoort,

van

den

heer

afkomstig
te Amsterdam

uit de boekverkooping
gehouden
door de firma R. W. S. de Vries
8 Juni Igrq.
Bibliotheek
van wijlen
DY. ff. Labouchère
te Lausanne,
/
eerder
vermeld
als:
Manúscrit
généalogique
dú 17 sit’cle
provenant
de la Bibliothèque
de 7uZe.r de Sainl
Grnois
M. d’ environ
800 figures
de blasons
coloriés
d’ importantes
familles
des Pavs-Bas,
etc.

Medegedeeld door STEENKAMP.

(Voortzetting

en slot van ìVav. LXVIII,

208).

Blz. gz ledig, blz. 93-20 wapens.
Wingaerde, go. m. e. balk v. ro. beladen m. e. leeuw v. go.
vergez. v. 12 liggende blokjes v. zw. (3-3, 3-3).
HoymZZZe,go. m. e. schildhoofd geschaakt v. go. en LW. 7 X3 rijen).
Fvommedles, ro. m, e. schildhoofd geschaakt v. zi. en bl. (5 X
3 rijen) en een uitgeschulpten zoom v. go.
van Nevene of Neverne (?) zi. m. 3 ruiten v. ro. en een zoom v. ro.
ban Sckoris, go. m. e. zoom v. bl. en een keper v. go. over
alles heen.
Meneene où {de JTelzz&,), zi. m. 3 kepers v. ro.
de Brúges, gevierend. (2-4) go, m. e. kruis v, zw. (2-3) ro.
m. e. schuinkruis v. zi.
Barronaìge, zi. m. 5 kepers v. ro.
v. de Bergkime, gevierend. (1-4)
bl. m. 3 kepers v. zi. (2-3)
zi. m. e. R. schuinbalk v. ro. beladen m. 3 rozen v. zi.
Coyegkem, zi. m. 4 kepers v. ro.
vaw der Caneede,zw. m. e. keper v. zi. vergez. v. 3 sterren (5) v. go.
HarseZZes, ro. m. e. keper v. go.
DadiseZZe, gouverneur de Vlanders, zw. m. 10 aangesl. en aanstoot. ruiten v. zi. (3-3-3-1).
Leyns, zw. m. g aangesl. en aanstoot. ruiten v. go. (3- 3-3)
met een schildhoofd v. ro. beladen m. 3 meerlen v. zi. naast elkaar.
Ronselaar, bl. m. 5 balken v. zi. en een keper v. ro. over alles heen.
yonge où (Ze yeune?), gedwarsb. v. zi. en bl. (8 st.)
d’ Audenaerde, go. m. 3 balken v. ro.
Uuytergaldeyen, go. m. 3 balken v. ro.

*
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de Adeghem, gegeerd v. zi. en zw. (10 st.), elke zw. geer beladen m. 5 kruisjes v. go. (2-2-1).
Cauderborch,
go. m. e. keper v. ro. beladen m. 3 spoorraadjes
v.
zi.
(6)
Blz, 95-7
wapens.
Blz. g4 ledig.
I de Brackele dit va% den Bossche, ro. m. 4 kepers v. zi.
Calckhe,
go. m. e. balk geschaakt
v. 3 rijen zi. en zw.
‘Van der Saere, bl. m. e. schuinkruis . v. go.
vafz Brak$e,
noble famil AO 1622 ? 1) ro. m. 4 kepers v. zi. verg:
de Brackede en v. d. Bossctie.
de Za Vichte, go. m. e. traliewerk
v. bl.
Melen, bl. m. 7 penningen v. go. (3-3-1)
en een schildhoofd v. go.
van àér Hage, (hollandt),
een kruis vergez. v. 4 vogels.
Er
naast staat: phet cruysen en de vogelen silver den gront b1auw.c
Blz. 96.
Hemercourt,
drye roode arens op eenen silveren
gront.
rooden
LamAw,
drye goude
blauwen
Lembion, drye goude
swerten
Mazereel, drye goude
Belde, drye swerte
-,
gouden
silveren
Bauchy, drye swerte
gouden
Bad&,
drye swerte
silvaren
OZbrant, drye swerte
silveren
Croustey, drye swerte
.silveren
DaneZich, drye roode
Dameton, eenen blauwen
arens op eenen silveren
groenen
Pre;izdliomme, eenen gouden swerten
Hangouart,
eenen silveren
van Hoye, een rooden dobbelen arent op eenen silveren
Desaux, eenen swerten
gouden
-

,

Een schildje met een beurtelings
gekanteelden
balk, er naast
staat : ndie sulcke baeren voeren.<
Haestricht,
twee roode baeren op eenen silveren gront.
idem.
Gvevemheck,
HerZaer, een roode baere op eenen gouden gront.
Cornhuse,
een goude baere op eenen rooden gront.
1) Het

eenige jaartal

dat er in voorkomt.
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L&getneer.sck,
een roode siiveren
Baudeghew,
een roode
silveren
Wzgrtacourt, drye roode lelies
silveren
Blz. 97 - 3 schilden,
Een schild gevierend. (1-4)
8 bellen (3-z-3),
(2-4)
vair m.
2 balken v. ro.
Er boven staat AtigZz&.
Naast de bellen : den
grondt
roodt, naast het vair: Bde steenen blauwe, in de balken:
roodt.
Een schild met een punt uitgaande van het hoofd,
In het
andere deel een bel en 16 streepjes.
In de punt staat Bgoudtc
in den voet: de weerels silver den grondt roodt.
Er naast: al
die schreven beteekenen weerels (bellen?)
Er boven AngZure, een
variant dus op het bovenstaande
wapen,
Een schild met een R schuinbalk
en een half leeuwtje er boven
(Helmteeken?)
Aub&zy,
eenen silveren leeuw met een silveren
croone op eenen rooden gront.
Boven het schild weder Aubigny.
In het veld: pgoudt en drye
silveren leeuwen in een roode baere.
Een variant ?
Blz. 98. Een schild m. kruis vergez. in het hoofd v. 2 leliën
en in den voet v. 2 rozen.
Bos,+, de leliën en de roosen blauw.
Een schild met 3 figuren als harken
Bos& den gront blauw die dingen silver.
Een schild m. 3 koeken.
Bosch die taemen roodt den grondt silver.
van den Bussche.
Een schild met 3 boomen op een grond,
de boomen groen, den gront silver.
van den Bossche, 4 kepers, de kepers blauw, den gront silver.
van den Bussche.
Een schild doorsn. I. 3 boomen als boven,
Z. een kruis.
De boomen groen, den gront silver.
Het kruis
roodt, den grondt silver.
Aubigny, de beide afbeeldingen
van de vorige bladzijde.
Blz. gg, ledig. Blz. IOO.
Een schild gedwarsb. v. 6 st. ro. en zi.
Er naast.
vati Os sed non van Ost.
Cuyck van Uden mde Herpelz
Mataucx.
van den Kezen
Miranda.
Rover
Pardo.
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etc.
Lopez etc.
van’ Schencken, in drieën doorsneden.
L zw., 2 ai., 3 ro.
D. dev Ecken, idem, I. ro, 2. zi., 3. ro. (Zie vroeger.)
Blz. IOI.
*
van Hoven,
eenen swerten
arent op eenen silveren
gront.
de Fraye,
idem.
Buy~egkn,
silveren
rooden
valz SyZ (holl.) gouden
rooden
GrUUthuUs,
rooden
silveren
Aremiael (hol1 .) gouden
rooden
Neunaer (holl.) swerten
silveren
de’nagels
ende den beek roodt.
Verg. : Nz’emar. blz. 57.
Baron de Foztaz’nes, een silveren arent op eenen blauwen gront.
DZ.0 W,
swerten
silveren
MìZZìnc,
rooden
silveren
Meentenz,
silveren
rooden
de Groote,’
swerten
silveren
gequarteleert
met Berges Henin (schuinkruis).
de Ze Pterre, eenen swerten arent op eenen silveren,
swerten
silveren
Huefel t.
Emieghem, vijf gouden arenden
rooden
(2-1-2).

Een schild met geblokten
zoom waarboven
van BeZZe.
Er in: aden leeuw< goudt, den gront blauw, de blokken roodt
en silver. (Zie ook blz. 71).
Een schild m. e. uitgeschulpten
zoom vaa Erpe,
Er in: den
leeuw. roodt, den grondt silver, de zoom roodt.
Een schild met een geblokt schuinkruis.
Erpe, het veld zw., ‘de blokken
zi. en ro.
Blz. 102.
Bòss&-ug,
een swert casteel op eenen silveren gront.
(Zie vroeger).
Utermarse, blauw m. e. ingehoekt
schildhoofd
v. go.
Een schild m. e. beurtel, gekant, balk waarnaast
adie sulcke
baeren voeren, c
Crzippemìnck,
een roode baere op eenen silveren gront.
?aZem,
twee stlvere rooden
Suermont,
een silvere swerten
v. fï%gexpodth, een silvere rooden
Kìnschot,
een swerte
gouden
-
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Arckel,
twee roode silveren
van Bueren
(holl.), een silvere baere op eenen rooden gront.
van Vwren (holl.) twee roode
silveren
vare Weyde (bolk), een swerte
silveren
Wemberclt (holl.), een roode
silveren. Er naast
een schetsje waarop 3 vogels in het hoofd.
Surments,
een silvere baere op eenen rooden gront.
Schoytet de Bìe, een swerte
gouden
AmmeZoot, geschaakt (5 X6 rijen), heteerstegoudt,
het tweede blauw.
de Bid, geschaakt
(4 X 5 rijen).
>het eerste silver, het tweede swert.a
Amaide, geschaakt
(4 X 6 rijen).
Bhet eerste blauw, het tweede silver. c

Voorin
bevindt zich het origineele
Ex-libris
van den eersten
bezitter:
32~s de Saint Genots, met zijn wapen.
Ro. m. e. schuinkruis
v. bl. beladen m. 5 rozen v. zi. Bladerkroon.
Schildhouders
: 2 omziende
griffioenen,
elk met een banier.
R volgens het schild, L gevierend. v. zi. en go. (?)
Er om heen een riem waarop:
Bon Zìvye d’ ennziì déh’vre,
Het wapenboekje,
dat tal van onbekende,
althans niet in het
Amzorìal
GPnéraZ van Rietsta)
voorkomende
wapens bevat, is mij
door den eigenaar welwillend
ter bewerking
afgestaan.
Mochten
er meerdere H.H. in het bezit zijn van dergelijke werkjes,
wapenopgaven, teekeningen
enz., dan houd ik mij beleefd aanbevolen
daarvan copie te mogen nemen ten behoeve mijner collectie. Ook
toezending van lakken of zegels, desgewenscht
in ruil voor duplicaten
die ik in grooten getale bezit, zal zéér op prijs worden
gesteld.
STEENKAMP.
Baronielaan

35, Ginneken.
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BY
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JAMES
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New York

City.

Chapter
I.
San Francisco : California : appears to the traveler’s
view like
Rome: the hills - the residential
part of the City - rear themselves inte preminence
and boast the finest mansions
in the
Western Metropolis.
‘Terraces and gardens are laid out in various
styles, profusely
decorated with statues and ornamented
gateways.
The buildings
proper
represent
Corinthian,
Dorian
or Ionian
architectures
: often dominated by Renaissance
features, and frequently al1 are mixed indiscriminately.
Swiss chalets here and
there relieve the at times oppresive grandour of the larger palaces.
Seen from these heights the bay offers a magnificent
panorama.
California’s
climate is semi-tropical:
the rainy season forming
the winter’s
substitute.
However San Francisco’s
climate is damp
end foggJ-, and the day, when the towns, which cluster on the
opposite shore of the bay, clearly can be seen, are few and far
betwecn.
The entrance to the bay is narrow
and bordered
by sharp
rocks and green heights.
Seen from the inner part of the bay,
either at susdown or at sunrise, the gate seems bathed in gold:
Hence the name of PGolden Gaten, as depicted in the background
of California’s
coat-of-arms.
Incoming
and outgoing
vessels are piloted through
the Gate
and the numerous half-submerged
rocks are the natura1 sentinels
of the principal seaport of the Far West.
A hostile fleet would
be compelled
to run the gauntlet of the shore-batteries
and the
heav)v disappearing
guns, localed at the Presidio : the most important military post of the United States on the weostern
toast.
Commanding
the outrance to the Bay and the approach to the
City from the inside is the fortress-island
of Alcatras : also serving
as a military prison.
The bay is of great size and several large
towns grew up on its shores:
as Saucilito,
Oukland,
Berkeley
and San Rafael.
Oukland
is the most important
as the terminus of the overland railraod-lines.
Here trains closely connect with the numerous
4’
1918
‘7

4x8
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ferry-boats,
bound for San Francisco.
Oukland possesses a warm
and pleasant climate, radically
differing
from that of the larger
City, and harclly is visited by fogs. It is a residential town,
where many of the wealthier classes make their homes.
Crossing
by ferry-boat
the change in climate suddenly is felt, when about
half across the Bay-. Trains rush through the heart of the town,
only making certain, stipulated
stops, and Oakland’s
residents
Oakland’s
popuare allewed to ride, free within the town-limits.
lation is about sixty thousand against three hundred and fortytwo thousand of San Francisco.
c
Although
Sacramento is the Capita1 of California, San Francisco
is the most important
city in California
as wel1 as on the Pacific
Coast.
It has an extensive
water-front
and one of the most
florishing
trades is that of the fishermen : Italians all.
The sons of Sunny Italy form as near a picturesque
group here
as in the land of their birth.
Busily engaged in drying their
various
nets, the piers fairly hum with excited remarks
and
snatches of song in the explosive linge of the Latin mariner.
Fishing-boats
are coming and geing without
interruption,
and
Handling
their
odd-,
at times, a large fleet wil1 enter or leave.
locking,
three-cornered
sails with the ski11 of years of training,
they maintain a running
conversation
with the shorepeeple,
til1
they are out of hearing.
Girt with many-colored
sashes and
wearing
lose-knotted,
gaudy neckerchiefs,
they stand erect in
their recking boats with an uncenscieus
ease and grace, acquired
in their childhood.
Some of their prominent
men have become
wealthy and are owners of several sea-going tugs.
Like the Italians, so have the French,
Spanish and Negroes
their own colonies and occupy specified quarters.
Besides al1 these there are numerous
Japanese and representatives of al1 races, nationalities and religions : making San Francisco
easily one of the most cosmopolitan
cities on the face of the globe.
But most of al1 are the Chinese in evidente:
owning a part
of the City: Chinatown
in name as wel1 in reality.
The census
of rgoo gave California
forty-five
thousand,
seven hundred and
fifty three Chinose, and ten thousand
one hundred and fifty one
Japanese:
the greater
part of whom are to be found in San
Francisco.
Since then the numbers have rapidly increased.
But where the Japanese takes modern civilization
as a pattern,
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the Chinaman
clings to the customs,
way-s and habits of his
forefathers
and nothing
can move him from them.
If, once in
awhile, he adopts the American
way, it is decidedly a policy on
his part in order not to attract too much attention:
either for
his own comfort
or for fear of Young America,
who usually
objects to outlandish
garments.
Thus the Chinaman wil1 cover
his head with a soft hat, under which he wil1 hide his long
pigtail, nearly coiled on the top of his crown.
With a smirk he
wil1 remark : >Me just same Melican man(,
while considering
himself a man of great adroitness.
Just imagine : a Celestial
(child of Heaven) condescending
to I act like a foreign devil.
Probably he wil1 not expect you to fully appreciate his action
but stil1 he expects the flattery to reach home in a mere or less
degree.
But, please, remember:
al1 this is but a temporary
makeshift.
Once mere between his own walls: Richard is himself again.
Down comes the pigtail; off the soft hat and the leathern shees;
while low, folt sllppers and round tap gives him an unrestrained
feeling of comfort.
That is, if he is a Chinaman of any importante at all. The merchant wears a braided button on the top
of his tap and dresses in moy different jackets of a dark color,
while residing in foreign ceuntries.
The cooler it becomes, the
more jackets
he puts on, and the reverse for warmer weather.
Of course there is a limit either way, and his outer garment or
wintercoat
is lined with sheepskin.
His trousers are tied at the
bottom and in very cold weather he wil1 wear high boots.
From
a white man’s pcJint
of view: things are al1 topsy turvy in China.
The men wear skirts (when in gala) while the women wear trousers. The men wear their hair hanging down and the women
dress in high coiffure.
The men are employed as dressmakers,
while the women perform heavy, manual labor.
Chinese bride’smaids always are old women.
A real Chinese dinner commences
with dessert (fruit or sweets) and ends with soup or fish.
Books are read backwards
and from the bottom of the page up.
The hands of a Chinese clock remain stationary,
while the dia1
revolves.
The average, uneducated
Chinaman
cherishes
a deep
hatred and a profound
contempt
for the white man, but late
events have opened the eyes of some of their prominent
men,
San Francisco’s
Chinatown
is built on a hill, nearest to the
business-section.
It boasts of a mainstreet,
several side-streets
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Some well-stocked
stores,
and blind alleys and numerous
lanes.
where the intricate
arts of the Orient are brought to view by
the display- of ivory, porcelain, precieus woodworks
and metals,
Here we also
attract
the attention
of the strollers
forthwith.
procure
properly-licensed
guides.
Enter the heart of the town
and one wil1 notice a series of stores on either side of the street:
here and there interrupted
by a wholesale house of merchandise;
a theatre or a vestibule leadin g into one of the meeting-halls
of
The main street appears
some powerful
Chinese Secret Society.
like a beehive in the busy part of the day-, and everywhere
is
life and commotion,
though there is very little noise but for the
Only when a crowd gathers in front of one
carts and wagons.
of the bulletin-boards,
conspicuous
on the walls of public buildings, one wil1 hear an instant chattering.
Then, once in awhile,
Pekin issues orders through her Consul - generally a manderin
to her subjects across the Pacific, and the discussion
of such
commands
causes a great excitement,
and, for the time being,
the usually stoical Asiatics lose their composure
and gesticulate
like hot-blooded
sons of southern climes.
How does His Imperia1 Majesty : the Heaven-Born
Tartar on
the Throne of the Dragons keep his hold on his subjects: far-away
in the Land of the Free?
The cause of this apparent mystery
is the same power, which always held swar and retain til1 to-day
its all-overwhelming
influence over the millions of inhabitants
of
this Globe: in al1 ages, in al1 countries and under al1 conditions:
the indomitable
force, which constitutes
a man’s belief: his DREwil1
work
like a slave al1 his
Lg-ìon 4:. The average Chinaman
life-time; wil1 suffer uncomplainingly
any sort of indignity heaped
upon him and which usually falls to his lot; but he wil1 not be
buried and have his remains laid away in unholy ground.
Therefore he must remain in the good graces of his Home Goverment, so his body wil1 be allowed to be returned to China’s soil
and rest there, til1 called to Paradise or til1 his soul is transporwhich furnishes
Chinese coolies
ted to Nirvana.
The company,
to foreign countries, must sign a contract,
that distinctly
stipulates the shipment of deceased Chinamen to their native State and
cause them to receive decent burial.
To be an outcast in the Hereafter
is the great fear, which’makes
the living Chinaman tractable in his earthly existente.
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If able to save a few hundred dollars the Chinaman wil1 return
to his native Land and be a well-to-do
man for the rest of %his
life. He receives smal1 wages, but, as he lives on next to nothing,
he wil1 manage to scrape the necessary
sum together in good
time. Thus, either dead or alive, John Chinaman goes back to
his great country
in order to stay or lie amongst his kith and
kin.
But for certain changes in his outward appearance he creates the same familiar surroundings
on the Pacific slope, as he
left behind him in the Land of Celestials.
Here is a better-class
tea-store:
let US enter.
On one side
stands the counter, and, nearest to the window,
sits the cashierbookkeeper.
He is a wise-looking
Chinaman:
the bridge of his
nose supporting
a pair of large, round glasses incased in horn
mountaings.
He does not take the slightest
notice of US and
proceeds
to enter hieroglyphics
in his queer-looking
ledger, starting at the righthand,
lower corner and slowly working
his way
upward.
Facing the counter are some low square chairs and smal1
tables of dark polished wood, inlaid with grotesque
figures of
mother-of-pearl.
The attendant
speaks fairly good English and
shows diverse sorts of tea with great politenes.
Next door we find a barber-shop:
heads are shaved and ears
and nostrils
cleaned out, while queues are oiled and lengthened
with silk ribbons.
Some Chinamen shave regularly:
others have
the hairs pulled out, but a mustache seldom is seen and Chinese
whiskers
are rare and far between.
The adjoining place proves to be a cigar-factory.
A long bench
lines the wal1 on either side, behind which sits the cigar-makers.
Here they eat and work for twelve consecutive
hours.
At night
seats are removed,
mats are spread and the workers
seek their
rest in the tobacco-reeking
place. A square, wooden box holds
the salesman of the establishment
and we can make our purchases
at wholesale prices.
If not provided with cigars, it is advisable to
procure some as the further we proceed, the fouler the air becomes. In the sidestreets we notice numerous smal1 booths, offering
the queerest-looking
objects for sale, but, whether they are fish,
fowl, vegetable or fruit, is difficult to distinguish.
They are of
al1 colors and shapes, and some are stuck on long-wooden
pins.
They ought to offer great interest
to investigators
of culinary
researches, but the onlooker is apt to shrink from them.
A vege-
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table market and a large butcher-shop seem to form rival attractions.
I
Following the main street, we pass a good-sized theatre: The
first floor giving access to an outside galery. Immense Chinese
lanterns, profusely decorated ; multi-colored Aags ; gilt flower-stands
meet the eye everywhere, while paper streamers, covered with
Oriental figures, are suspended from its roof.
The woodwork is heavily gilded; and long strips of yellow
bunting, spotted with little, black dragons, are lazily fanning the
A huge, wooden cage is planted on one
railing of the balcony.
side of the principal entrance and contains the ticketseller: a
short, fat Chinaman. perched on a high stool. His beady eyes
are fastened on the spot, back of the grated window where the
patrons place their entrance-fees, and, no sooner has any coin
been laid down than the talonlike hand whiskes it out of sight
to replace it with a little-square, red piece of paper, showing
some Chinese characters on its surface.
A deafening noise is heard from the inside: it is the orchestra
playing the overture.
Gather a dozen boys and arm them with sticks, tin pans and
kettles, and some others with various sorts of whistles, while
granting full leave to create as much noise as falls within their
province, and, probably, you wil1 produce about the same effect
on the Caucasian ear as that of a Chinese band. It is a mingling of the most inharmonious and incongruous sounds, positively ear-splitting , without rhytm or symphony, lacking every
essential to compose melody. At times the Music (?) seems to
have stopped, when suddenly a series of high shrill, discordant
notes burst upon your ear, dashing al1 hopes of finding peace at
last. International
fairness however demands to state, that an
Asiatic looks upon our wa!- of rendering music much in the
same ligh t, as we do upon his. Stil1 the Japanese and Siamese
airs are less terrifying, while the Javanese have their Bgamelang«,
which produces a woird, melancholie, monotonous music, but
heard from a distance and offset by local color, creates a mysterious, floating sound, not without some attractiveness.
A Chinese play is perfectly incomprehensible to a foreigner.
It may for some weeks and would necessitate a continual
attendance during that time. Even were the language understood
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it remains doubtful whether the action ìvould be enjoyed.
Some
of the actors sit on the stage and remain immovable;
others hold
illustrated
by wild gestures
and mimicry.
tiresome monologues,
The plot does not seem to proceed and there is a total absente
Furthermore
it
of sudden actions or startling
developments.
requires a large stretch
of imagination
to follow the change of
scenes or in scenery, as the actor wil1 place Xmself in a flowergarden by dropping a flower, or by stamping on the floor of the
stage wil1 represent the stamping of horsehoofs and himself as a
cavalier. Apparently it is a recital. of slow-moving events with
much saluting, bending of the knees and genuflectlons, bowing
low and exaggerated speeches.
Leaving the theatre with a sign of relief, we explore al1 nooks
and corners, but the housefronts forbiddingly show but closed
doors and windows, mostly heavily barred.
But besides a visible Chinatown there exists an invisible Chinatown. It gradually must have been built in the run of years.
Probably at first hiding-places wers constructed underneath the
houses in order to enable the despised Chinese to seek cover
during the rough mining-days of San Francisco, when the prompt
return of a Celestial to Heaven was not considered murder.
Thus connections often were formed between two houses in
order to assist each other or convey valuables without attracting
attention.
Later on laws were becoming stricter and opiumsmoking, gambling and similar luxuries were forbidden.
But the
Chinaman could ,not live without those habits of a lifetime and
sought secret ways of indulging in his pleasures. He is an
inveterate opium-smoker and gambler.
Compelled to observe
appearances he built underground gambling-joints, guarded and
protected by numerous trap-doors, sliding-panels, secret-exits and
various devices whereby to escape the minions of the Law. A
network of electric bells, connecting the different entrances to
those modern catacombs gives immediate warning of a raid, and,
by the time the police have smashed several doors and arrived
at the suspected place, the stage-setting has changed entirely and
nothing incriminating is to be found or seen. The Mongolians
have their spies everywhere and the police have to be wide-awake
to *catch them napping. The Chinese have their dens and lotteries
ánd hiding-places for stolen goods or for Chinese (and even white)
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girls to-day as wel1 as they always had. Vice and crime are
rampant in Chinatown and the strong arm of the Law is wellnigh powerless in the bowels of the earth.
Once in a great while the newspapers wil1 publish the story
of the rescue of a Chinese or white girl from the clutches of
Chinatown, or relate at some lenght how some stolen propert)
was recovered, but the hunting or final Capture of a criminal
is seldom mentioned. And even then we only catch a glimpse of
the many doings iq the Mongolian quarter and the rest of the
tale is left to our imigination.
It is an odd task to describe a
trip through undergroung Chinatown and already an adequate
idea is given of what to expect.

Spelen

met

de elle.

De beschrijving op bladzijde 336 e.v. van het bovengenoemde
spel gegeven, deed mij denken aan een spel, door ons als jongens
gespeeld en ook thans nog in zwang, dat wij >kikkeren<c noemden.
Ook hier een klein rond houtje, met tot punten gemaakte zijkanten, dat met een min of meer vierkant plankje met handvat
door een vlugge handbeweging weggeslagen wordt. Het maken
van een putje in den grond had echter niet plaats. Dit plankje
werd dan wel geworpen naar de plaats waar de Dkikkerc terecht
was gekomen. Hoe de regels precies zijn, kan ik mij niet meer
herinneren.
Is de naam van dit spel ontleend aan den kikvorsch of kikker(t),
wegens de overeenkomst die dit dier in zijn springen vertoont
met het Bspingendec houtje, of is er verband met »quinkert«
te zoeken ?
Een spel, met het op blz. 338 beschrevene overeenkomende,
werd, zoo vertelt mij iemand, een twintig jaren geleden nog te
Elburg gespeeld.
E. S.
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VON
BARON ADHEMAR
DE LYNDEN.
(Voortzettìng

’

vart ZVav. LXVIII,

320.)

Dies letztere ist ein Irrthum von Seite des Autors der Annales.
Die Helmzierden bezeichnen im Mittelalter
den Adelsrang des
Wappentragers, und, vorkommenden Falles auch dessen Gerichtsbarkeit, aber diese Regel kann auf den Helmschmuck der Vonck
van Lynden nicht angewendet werden. Butkens sagt, dass sie
(Vonck van Lynden), anstatt den sitzenden Windhund, einen
Busch Federn, als Helmzeichen, geführt hätten. Es können hier
nur Straussenfedern gemeint sein, und diese sind nun im späteren
Mittelalter der natiirlich
Schmuck des Helmes und daher &zdz~+
rente Helmzeichen, die keine Familie als etwas Kennzeichnendes
für sich in Anspruch nehmen kann.
Aus obigen Akten und den auf dieselben, sich stützenden Erörterungen geht hervor, dass die von Didderic van Lienden dem
Kapitel von St. Peter, in Utrecht, aufgetragenen 16 Morgen Land,
gelegen in Aelst, ein Lehen repräsentirten, uncl man kann nun
verstehen, warum Butkens, in seinen Annales, dem Didderic, unter
anderen Titeln, denjenigen eines Bheren van Aelsta gegeben hat l),
Wie bereits erwahnt, war Aelst in der Veluwe gelegen, deren
Lehensherr der Bischof von Utrecht war *). Didderic van Lienden ~
war daher, für Aelst, ein Vasall des Bischofs, und hatte als solcher
das Recht das Wappen desselben zu führen. Das Wappen des
Bischofs von Utrecht ist ein Kreuz, und hieraus erklart sich die
Thatsache, dass Didderic schon vo r seiner Belehnung mit der
l) Thierri
111. Du Nom,
Seigneur
de Lynden,
Leede,
Ommeren,
Oudenweert
& AelsC,
etc. (Butkens,
Annales,
p. 95).
Aelst
liegt ‘/2 Stunde
entfernt
von Lienden.
‘) Van
Spaen
1 c.p.
192 d’ Folge;
d’ Ablaing
vafi Giessenburg,
De Ridderschap
van
elu 1 e p. Xx111.
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Hälfte der Herrlichheit
Lienden, durch die Aebtissin
von Elten,
das Kreuz als heraldisches
Symbol fiihrte, wie aus der Urkunde
von 1333 hervorgeht,
die besiegelt war von Didderic van Lynden. ‘>
Dieses Siegel führt in einem Schild von 8’/, Millimeter
Höhe,
in einer Epiegkloide
von 17 l/g Millimeter Durchmessen,
ezit KYLWSZ.
Die Breite des Randes is 4 Millimeter;
das ganze Siegel hat 2~l/~
Umschrift:
Jr
S. Teodoridi
de Lienden
Millimeter
Durchmesser.
Milits.
In einer IJrkunde
des Grafen von Geldern vom Jahre 1335
die
von 12 Zeugen besiegelt ist, befindet sich, unter anderer, das
Siegelwappen
des Everardus
dom. de Aelst : ein Kreuz. L. : Everat
Dno de Aelst. 2) Everard
führte somit das Kreuz des Bischof’s
von Utrecht,
Lehensherr
der Veluwe,
für Aelst, das ein Lehen
des Bischof’s
und, in Folge dessen, gerade so wie Lienden das
herald. Symbol desselben führte.
Da nun auch Didderic van Lienden in ‘den Annales von Butkens
unter anderen Titeln denjenigen eines heren van Aelst führt, so
muss man nach dem obgenannten
Siegelwappen
des Everardus
de Aelst schliessen,
dass Aelst geradeso wie Lienden in zwei
Herrlichkeiten
getheilt war und daher zwei verschiedene
Herren
hatten, die’ aber mit demselben Wappen siegelten d. h. mit dem
Kreuz des Bischof’s dessen Vasallen sie waren.
Die Van Lynden,
sollen, nach den Annales
von Butkens,
heren van Vernhuse,
sowohl Herren von Aelst als auch von Elz gewesen sein !
Es ist hier zu constatieren,
dass im 14’“” Jahrhundert
der Aufnicht die Betuwe, sondern die Veluwe
enthalt der Van Lynden,
war,
Lienden gehörte daher urn diese Zeitperiode
zu der Veluwe,
deren Lehensherr
der Bischof von Utrecht
war. s,
Gdkw.
no. 268; Navorscher
1893.
Tafel
1, Siegel
2.
Butkens,
Annales,
Preuves
p.
3)
I’ontanus
erbringt
in extenso
die Geschichte
und den Inhalt
des Vertrages
vom
6 Januari
1377
der von Johan,
here van I,ienden,
Steven
van Lienden,
tiosuin
van Lienden,
Riddere,
gesiegelt
ist.
Eine Klausel
desselben
ist von besonderem
Interesse:
r Im Falie
von Friedensstörungtn
hat der PrSfect
der Ober-Betuwe
zwantig
bcwaffnete
DReiter
beizustellen
; derjenige
der Unter-Betuwe
mit der Prafectur
und der Stadt Tiel,
ssiebenund
zwanzig;
der PrZ’ect
von Bommelerweert
dessen
Prafectur
und
die Stadt,
1)

Nijhoff,

“)

smit
demjenigen
‘I’heil
der Prafectnr
van der Veluwe
welcher
ihm gehört,
zwanzig.
Was
#die
Marschverpflegung
bet:iIYï,
hat der Dynast
von Buren
und qosichem
zehn von Kopf
*bis Fuss bewaffnete
hlanner
zu arnahren:
~o/z~w, hcrr 7~~7~ ~~c~Ixz&. Friederich
van Bergee
ader here van Hylant,
fihf
bewafnete
Reder
ete.r
(Pontanus,
p. 3og und Folge).
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Die Herrlichkeit
Hemmen in der LZetuwe kam thatsachlich
erst
am 25 Januar 1365 in den Besitz des Steven van Lynden, der
seinem Schwiegervater,
here Willem Borre van Dornick,
in derselben succedirte.
DIDERIC
Vasall

f

VAN I LIENDEN,
der Grafen von

1277.
Cleve.

Im Jahre 1277
erscheint in Cleve ein Didderic van Lienden der
am 31 Okt. ober dieses Jahres von dem Grafen Didderic
von
Cleve mit einein Mannslehen
von jährlich
10 Pfund
Löwensche
Denare aus dem Zolle in Huissen
(bei Arnhem
am Niederrhein),
welches mit einer Summe von 100 Pfund ablösbar ist, belehnt
wird. 1) Didderic
ist somit ein Vasall der Clever Grafen und
gehört, dem Vor- und Familiennamen
und der Zeitperiode nach,
zu den Van Lynden
deren Familiensitz
in Deest war, und die
für ihre in Deest gelegenen Güter Lehensmanner
des Klosters
Gravendiel
(in Cleve) waren, in dessen Census von Deest zu lesen
ist Bqui pertinet ad bonde de Lynen.Q:
(Scholten, Grafenthal p. 263),
Dieser Didderic
van Lienden könnte der Vater sein des Didderic
van Lienden, 1327, Gemahl der Ermengarde
van Keppel, + 1360
(Van Spaen).
Dessen Vorname
stimmt mit demjenigen
überein
welchen
Butkens
des letzteren Vater gibt.
Die Zeitperiode,
der
Familienname,
alle Bedingungen
deuten ‘suf die Vaterschaft dieses
Didderic hin.
Butkens
bezeichnet
seinen Didderic
v. L., Vater des Didderic
v. L., Gemahl der Ermengarde
van Keppel, wie folgt :
,
Thierry,
S. de Lynden, Lede, Oudenweert,
Ommeren &c. l’ordre
du comte de Hollande, esp. Agnes de Herlaer.
Hiszu is zu bemerken,
1) dass Didderic
nicht here van Lienden
gewesen sein konn te, da dessen Sohn Didderic
erst .in der Zeitperiode zwischen
1333 und 1335 mit der Hälfte der Herrlichkeit
Lienden belehnt worden
ist und im Jahre 1335
zum erstenmnle
den Titel eines >heren van Lienden führt. 2) Er war daher der
erste Van Lynden, van Deest, der im Besitze dieses Lehens war.
Wer vor ihm im Besitze dieser Herrlichkeit
wat-, ist weder durch
Tradition
noch urkundlich
bekannt.
Wir wissen nur dass die
‘)
3,

LXisseldorf,
Arnhem,

St. Arch.,
Ryksarchiv.,

Clevisches
Rekenkamer

Copiar
von

des 24, Ih. mb.,
Geldern,
no. 581.

fol.

59 1/60.

,
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Halfte der Herrlichheit
Lienden (Kreis Ammersfoort)
ein Leien
der Aebtissin
von Elten, dass es in der Veluwe gelegen, deren
Lehensherr
der Bischof von Utrecht
war, und dass die Familie
Vonken Besitzer der anderen Halfte von Lienden seit dem Beginn
des 14ten J ah r h un d er t s war wie wir weiter oben nach gewiesen
heben (in den Annales).
Didderic
van Lienden
konnte nicht hére van Le& gewesen
sein, da erst in 1379 ein Johan van Lienden (Enkel des Didderic)
vom Herzog von Geldern
die Investitur
für diese Herrlichkeit
erhalten hat. *)
Didderic v. L. war auch nicht here van Oudenweert,
da dieser
Besitz als Lehen von der Abtei von St. Paul in Utrecht
als
Hochherrlichkeit
verliehen wurde, und in den betreffenden Lehensakten im Stadtsarchiv
Utrecht
ein Didderic van Lienden im 13
Die früheren
heren van Lienden, deren
saec. nicht vorkommt.
Namen unbekannt
sind, besassen in weit zurückgehender
Zeit den
Landcomplex
von Oudenweert;
in den Besitz der Van Lynden,
von Deest, kam letzterer erst zu Ende des 14. Jahrhunderts.
Die Van Lynden
besassen die Gerichtsbarkeit
von Ommeren,
es ist aber nicht genau zu bestimmen
urn welche Zeitperiode
sie
dieselbe erworben
haben.
Ommeren
gehörte zu Geldern und
ist nicht weit enfernt von Deest.
der Grafen von
Dass Didderic
v. L. im Besitze des Ordens
Holland
gewesen sein ~011, ist, wenn ein solcher Orden im 13.
saec. überhaupt existirt hat eine der unzahligen Erfindungen
von
Butkens,
die er in seinen Annales geleistet hat.
Dass Didderic
v. L., 1277, eine Agnes van Herlaer zur Gemahlin gehabt haben ~011, ist möglich, urkundlich
kann aber diese
Allianz nich nachgewiesen
werden.
Von dem hier oben, nach Butkens, angezogenen Thierry,
S. de
Lynden, Lede, Oudenweert,
Ommeren
etc. bleibt daher ZUY noch
idmtzsch ìst pnìt
eìn Dzddcrìc
van Lynden,
UbY&-, der ofenbar
Dìdderìc
van Lìcnden, 1277, der eìz Zeìtgenosse des VOY dem 17
April r327 verst.
heren HìZZìn vax Lynden, rìdder war, dessen
Bruder, zu sein scheint.
Da daker her HìZZìn van LJmdez Vater des Gosuìn W~Y, und
l Liber
feudalis
‘) Arnhem,
St. Arch.,
Zutphanis
espensis
regiae
majestatis,
Gefzilsch
Urkunden,
p. 565.

Wilhe!mi
ao. 1563

et Reynoldi,
ducum
p. d. Vol. A. p. XXIIJ;

Gelriae
comitumque
Navorscher
1891,
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Didderìc
van Lìenden,
1277, Vater des Didderìc
von Lynden, 1327,
gemakl
der Emnengarde
Van Kejjel,
so way Gosuìn van Lynden
eìn Vetter
ersten
Grades
des Zetzteren,
dessez
Vater
daker
eìti
Byudey war des keren HyZZìn.

Der Butkens sone Thierry de Lynden sus dem 13. satt, war
somit weder here van Lienden, noch von Lede, noch von Oudenweert, noch von Ommeren, sondern einfach Thierry de Lynden,
und diese Qualifikation
der Personlichkeit stimmt überein ‘mit
unserem Didderic van Lienden, 1277. Thierry de Lynden von
Butkens und Didderic van Lienden, 1277,
sind dahèr ein und
dieselbe Persönlichkeit und damit stehen wir vor dem wirklichen,
urkundlich nachgewissenen Vater des Didderic van Lynden, ridder,
Gemahl der Ermengafde van Keppel.
Erster Erbschenk von
Geldern, ‘dessen Ursprung bis jetzt nicht hatte festgestellt werden
können.
Zahlreiche Urkunden über die Familie des Didderic sind in dem
Archiv des in Cleve gelegenen Klosters Gravendael deponirt, deren
Studium zu überraschenden genealogischen Ergebnissen fürhrt.
In Deest, dem Familiensitze der Van Lynden, in Cleve Geldern,
ersoheint in den genannten Urkunden am 5 Mai 1316 eine
domìcelle
van L.y?&n welche die Kadinckhofstat an Kloster Grafenthal aufträgt. l)
Der Titel ,domicelle< sagt, dass diese Dame adeliger Abkunft
ist und nicht verheirathet war. Die Unterlassung der Nennung
ihres Vornamens deutet an, dass sie die einzige Tochter des
Hauses war, und man muss annehmen dass ihr Vater urn die
Zeit der Ausstellung der betreffenden Urkunde nicht mehr am
Leben war, da die Transaction mit Grafendael durch ihren Amtmann (Officiatus) ausgeführt wird. Der genealogische Zusammenhang kann mit der sein dass sie die Sekwester
des Didderic war.
Am 22 Juli 1317
nimmt yokae van L.nden mit dem Konversbruder Gerhard Keyzer von Gravendael einen Tausch von nicht
näher benannten Gütern in Deest unter Vorbehalt der Teiche,
welche jede Partei gehabt hat vor. 2, Und am 4 Dezember 1318
tragen Gerhard van Arnhem und Seine Kinder Gerhard und
Hadewig ihre Güter in Deest und Afferden an Stephan van Deest
‘)
‘)

Scholtea,
Gaesdonck

Grafenthal,
hei Goch,

Urkunde
no.
Priesterhaus,

125.

Archiv

Klosters

Grafenthal,

Chartuldr

11, fol. 93.

4
.
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als Amtmann
(Officiatus)
von Johan van Leynden
in Deest in
behuf Gravendael auf. 1)
Der vorgenannte
Johan van Lynden,
in Deest, war ein Altersgenosse des Didderic
v. L. (1307,
12.
27.). Seine Güter waren
in Deest gelegen, wo er einen Amtmann
(Officiatus)
hielt, er
wohnte
in Deest, dem Fahiliensitz,
und tauscht daselbst Güter
mit Kloster Gravendael aus. Er kann unter den vorherrschenden
Besitz-Orts
und Lehensverhältnissen
ncr ein Breder
des Didderic
sein.
Am 31 August
1382 verkaufen
in Kesteren
Gter Steven van
Lynden und her Goscn van Lyndm soen byeu Stevens van L..de~t
rzadere, an heren Arent van Oy priester reyntmeister
der abdissen
und des convents
van S’grevendael,
dat men heit Nyencloster,
für 58 alder gulden stilde und seventien Dorderiche
placken einen
in der Malscap von Hien gelegenen Kamp von g Morgen 200
Ruthen. 2)
Die vorstehende
Urkunde
erheischt, wegen hier Wicktigkeit
in
Betreff der Genealogie der Van Lynden, von Deest, eine nähere
Erörterung.
Sie repräsentirt
drei Generationen
dieser Familie.
Die erste Persönlichkeit
in dem genannten Akte, her Steven
van Lynden, begegnet uns bereits in der Urkunde von 1307 welche
er mit seinem Bruder Didderic
besiegelt. 3, Wir haben hier die
Vermuthung
ausgesprochen,
dass die Brüder Steven und Didderic
aus dem Grunde als Mitsiegler
bei der Urkunde
fungirten,
wei1
sie Nachbarn
der heren van Boesichen und von Culenburg
auf
Sc?zZoss Mawik,
das in der Nähe von DeEst lag, waren. 4)
Es ist nun kaum möglich aus diesem Steven einen Onkel des
heren Steven van Lynden,
ridder,
dessen Sohn, Gosuin,
die
Urkunde
von 1382 mitsiegelt, zu machen;
von einey Persönlichkeit welche einen Akt in 1307 siegelt, kann man vernünftiger
Weise nicht voraussetzen,
dass sie noch in 1382 siegelt, denn
*) Gaesdonck
hei Goch,
Archiv
des Klosters
Grafenthal,
Charterlar
11, fol. 98.
“) Scholten,
Grafenthal,
Urkundc
228.
Gnesdonck
bei Goch, Archiv
des Klosters
Grafenthal,
Chartuler
11, fol. 1523
Cf Copie
nach dem Original.
3, Wir treffen
Steven
van Lynden
auch in den folgenden
von ihm besiegelten
Urkunden
:
1368
Nov.
I
Arnhem
St. Arch.,
Iiechgshof
von Geltlern,
no. 437 und no. 380 Dusseldorf,
St. Arch,
1372
Mai Pj. Jülich-Berg,
no. 873; ged1uc4
im Naborscher
1893.
Sigillographie
der Van Lynde.
4, Die
Entferzung
von Mauric
nach Deest
ist ungefshr
20
Kilometer
in gerader
Linie,
abar
der Waal
(Rhein)
trennt
die beiden
Orte von einander.
Maurik
ebenso
wie Deest
gehörten
zu Gcldern.
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mann müsste ihr ein Alter ,von ungefahr hundert Jahren zumuthen,
Und andrerseits, kann man aus ihr nicht eine Persönlichkeit
machen welche mit* dem eben genannten Steven identisch ware,
da die beiden Steven urkundlich zwei verschiedene Persönlichkeiten sind. Steven I war Bruder
des Didderic,
Steven 11 des
Zetzteren Sohn, Demnach lasst sich nicht rütteln qn der Thatsache
dass Steven, 1382,
identirt sein muss mit Steven 1307, denn es
ist ja keine Regel. ohne Ausnahmen.
Die Urkunde sagt dass her Steven van Lynden und her Gosuin
van Lynden in Kesteren einen Kamp von g Morgen und 200
Ruthen an das Klosten
@afenthaZ
auftragen.
1) Der genannte
Gosuin, ein noch ganz juger Mann, war offenbar der Erbe*seines
.Grosvaters Steven, und man könnte daher annehmen dass gerade
das hohe Alter des Steven der Gruncl #ar zum Verkauf des
Landes noch bei dessen Lebzeiten.
Aus Obigem geht hervor dass Gosuin van Lynden, 1382, ein
Enkel ist des Steven van Lynden (x307-1382),
der ein Onkel ist
des Steven van Lynden (Vatedes Gosuin), 1382, und da Steven
van Lynden,’ 1307-1382,
ein Bruder ist der Didderic van Lynden,
Gemahl der Ermengarde, 1327, so ist Steven van Lynden (Vater
der Gosuin) 1382, ein Sohn des Didderic v. L. und der Ermengarde.
DOMINUS HILLINIUS DE LYNDEN, MILES,
-/- vor dem 17 April 1327. *)
Das Land Cleve hat ein beschränktes Territorium.
Alle dort
im 13- und 14 Jahrhundert ansassigen territorialen Familien sind
urkundlich bekannt. Nur eine einzige adelige Familie des Namens
Lynn oder Lynden hatte dort irhen Sitz und deren Mitglieder,
stammen ab von den heren van Lynn, bei Crefeld.
Es
ist daher erklarlich dass der vorstehende dominus Hillinius de
Lynden miles, nur aus einer territorialen Familie dieses Namens
hervorgehen und in Folge dessen nur von den heren van Lynn,
bei Crefeld, seinen Ursprung nehmen konnte. Gerhard van Lynne,
her van Lynne, Nobilis Vir, I 234- 1264, Sohn des Otto van
Linne, ridder, ist daher der Vater des dom. Hillinius. 8)
Thatsachlich, treffen hier alle Bedingungen zu, welche dieses
I)
‘)
‘)

Kesteren
Scholten,
Keussen,

gehörte
im Mittelalter
auch zu Geldern.
Grafenthal,
Urkunde
No. ISX.
Linn
und Seine Geschiechte.

.
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genealogische Verhältniss bestatigen ; gleicher Familiennaam,
“gleiche Titel, gleiches Wappen, dasselbe Land, und das normale
Altersverhalteniss von Vater zu Sohn.
Her Hillin war ein durch Seine Geburt und derselben entsprechenden Besitzverhaltnissen‘hervorragender Herr. Sein Vorname
>Hillin< ist ein im Lande Cleve im Mittelatler gebrauchlicher
Vorname, der auch in weiblicher Form (Hilla) daselbst angewendet
wird, wie in dem spater zu berichteten genealog. Fragment über
die ter Lynden zu Asperden ersichtlich ist. Dennoch muss bemerkt werden, dass dieser Vorname in dem Geschlechte der Van
Lynden nicht gebrauchlich ist, in und dessen Anwendung auf
die Niederlassung einer Linie des Geschlechtes im Clever Land
zuriick zu föhren ist,
Der in der Urkunde von 1327 erwahnte Gosui~z van Lynden
war der dritte Sohn des heren Hillin van Lynden, ridder, und
war in 1342
Richter in der Nederbetuwe. Er siegelte in diesem
Jahre mit einem Kreuz,
mit Turnierkragen zu fünf Latzen. l)
Gosuin ist in 1327 Bürge für Didderic v. L. dessen Vetter ersten
Grades er ist, wie wir oben nachgewiesen haben. Derselbe Gosuin
zahlt in 13Ig eine Rente an Kloster Gravendael. 2) Her Hillyn
van Lienden hatte eine Tochter Mechteld ob. 12 kl. Aug. 1350
Neer Daventriae. s,

( wordt

1) Utrecht,
St. Arch.,
Dom Cap.
Kloster
‘) Düsseldorf,
St. Arch.,
Getille
des Klosters
pro 1319).
3) Utrecht,
St. Arch.
Dom, Cap.

65 und 116;
Grafenthal,
6j

und

Van Spaen.
Ahten
No.

19 (Register

voortgexetj.

der

RerIten

und

116.

door STEENKAMP.
Uit de oude, geheel gerestaureerde R.K. kerk te Oirschot
alle oude zerken verwijderd op een tweetal na. De eene
zwart marmer is van het geslacht de &í%rode en bevat geen
schrift. In het midden het wapen de Meuode (3 palen met
uitgeschulpten zoom.) De kwartierwapens zijn :
I.

de

Merode,

(als boven.)

I.

Hornes

de Gaesbeke,

(3 posthoorns).

zijn
van
opeen
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WeesmueZ,
(3 leliën).
Peertersshem,
1
(bezaaid m. blokjes
en een
leeuw 0.a.h.)
Bergues,
doorsn. 1 3 palen, 113 maliën.
Hornes vä Perweìs,
(3 posthoorns).
Rochefort,
(een adelaar).
Reyverschezj’t,
(een hartschild m. e. barensteel (4 h.) i. h. hoofd.)
CuZenbovctz,
gevierend. : 1-4, 3 zuilen.
2-3,
een leeuw.
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6.

7.

9.
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LatrìmouìZZe,
(gevierend. : 1-g
een keper
vergez. v. 3 adelaars.)
2-3
een ankerkruis.
de Lannoy,
(3 gekr. leeuwen).
Rrimeur, (lees: Brimeux).
(3 adelaars.)
Montmorency,
(een kruis vergez. v. 4 adelaars
in elk kwartier.)
Fosseur,
(3 gezoomde balken.)
Vdaìn,
(een schildhoofd met barensteel en een schildje R. m. balk
over een schuinkruis heeng.
Raes,
(3 palen met vrijkw. bel. m.
3 leliën.)

#
Alle wapens in een cirkel en nog vrij gaaf de even nummers
op een ruitschild.
Midden op de zerk staat een doopvont van rood marmer, gedragen door 4 zittende leeuwen van zwart marmer elk met een
wapenschild, & Merode. Er is een koperen deksel boven, uit
de rge eeuw, hangende aan een draaiende galg van smeedijzer.
De andere zerk ligt als dorpel bij een der achteruitgangen.
In het midden in een ovaal, het versleten wapen van Vdaderachen.
Het helmt. : een ster (8) is nog te tiien en de 3 sterren in het
4e kwartier ook. Het randschrift, voorzoover nog zichtbaar, luidt:
Monumen , . . . , , . Es - a5ì - petrì - Vdadertac . . . . . . . ìus
- eccdesìe- quì - obììt - 6 - yams - 1618.
Voorts bezit de kerk een ‘zilveren schenkblad en twee ampullen,
alle met het alliantiewapen : R. 3 meerls naast elkaar in het
hoofd en een (5) in den voet. L.: 9 hermelijnstaartjes (5-4)
Parelkroon (9) en afhangende kwasten.
Op een missaal komt het eerst beschreven wapen voor doch
Onbekend
met twee griffioenen als schildhouders en bladerkroon.
van wie, doch in Ige eeuwschen stijl.
x918

~8

.
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Op den hoek van een steegje ligt een fragment met het wapen
Wyngaevden:
gekeperd, met een barensteel (3).
Bij den kleermaker
M. A. Jansen op de markt liggen in een
waschhok
twee steenen naast elkaar, langwerpig
met afgeronden
bovenkant.
De eene bevat een ovaal schild met een rood geharceerden wassenaar
(Sloet?) en bladerkroon
er boven,
De andere, de wapens Sweerts
de Landas:
3 driekante
eggen met vrijkwartier
ingehoekt
gedeeld van ro. en zi. met hartschild
een adelaar en daarnaast, op
een ovaal schild, de wassenaar
(Sloet).
Alles gedekt door een
bladerkroon.
Er onder een gekruiste
handboog en een pijlkoker
met 2 pijlen er in. Onder beide staat in schrijfletter
gehakt:
kV. MezjPr fecìt.
Zij dateeren uit de I8e eeuw.
In de Prot. Kerk is een koperen lezenaar waarop een wapen
van Nassau, gevierend.
I. leeuw m. blokjes ; 2. aanziende
leeuw ;
3. dwarsbalk;
4. 2 gaande leeuwen boven elkaar.
Hartschild een
leeuw. Op den steun er onder staat : IIIc fecz? CZoudianus Dene?zi ~756.
Naast kerk liggen 2. zerken.
I.
Hier rust het stoffelijk
overschot
van @U%m van Haarst,
overleden 16 October, in den ouderdom van circa 6g jaren
jaren.
Hij sliep op Schoonoord
in om in een schooner
oord te ontwaken.
2. Aan de nagedachtenis
van Johan Söhgen, geb, te Oirschot
28 Juli
1796 overleden aldaar 23 Mei 1866.
Ruim veertig
jaren kostschoolhouder in zijn geboorteplaats.
Toegewijd
door dankbare leerlingen.
Op het kasteel Groot B&.sterveZd, thans eigendom van Fransche
paters, bevindt zich aan den achterkant een steen met een alliantie
wapen. gedekt door een bladerkroon.
R. Sweerts de Landas
ingehoekt gedeeld met een hartschild bel = m. e. adelaar. L. een
ankerkruis met een hartschild bel == m. 3 sterren (6). Schildhou- ,
ders twee fahen (hoorns, staartje en bokspooten). Er onder staat :
Dit huys en plaats van outs genaamt groot
Bijsterveld is gebouwt en aangelegt door den
Hoogwelgebooren Heer en Vrouwe van Oirschot
en door hun Hoogwelgebooren zoon Jan Dirk
Baron Sweerts de Landas, den eersten steen
gelegd den 23 Maart 1787
(laatste regel vrij
versleten).
q
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Het wapen op het kerkzilver
blijkt te zijn van J?oha7zvan Wamel
heer van Cranenborgh.
obiit 28 Jan. 1705 gehuwd met Maria
Fay obiit 16 Jan. 1708.
De grafzerk is van Ricliard de iK&ode, sone tot Petershem,
baanderheer van den landen van Duffel en Leefdael, heer der
vrijheyd van Oorschot en Hilvarenbeeck, sterf Anno I 5 . .
Een en ander volgens de verzameling van grafschriften en
wapens in verschillende Noord-Brabantsche kerken, uitgegeven
door 3’. Tlt. de Raadt, Helmond 1893.
Alle overige daar genoemde blasoenen en zerken opgenomen
20 October 1726 zijn dus verdwenen op de fragmenten na die
zijn opgegeven, of wel onder den tegelvloer gestopt die thans in
de kerk ligt.

EENIGE

GRAFZERKEN

UIT

DEN

door F. OUDSCHANS

HOLLANDSCHEN
DENTZ.

Hier legt begraven
Monsieur Cornelis Rassche in sijn
leven, Raat deser Colonie
Mr. Planter op Markey
Geboren den 17 Nov. AO. 1689
is overleden den 15 May A”. 1726.
Hier beneden leyt begraven sijn
Suster Jesabethr (R)assche geboren
den Ig Juny A”. 1694
en overleden een yaer daerna
en sijn broeder Johannes Rassche
geboren den 18 Jannuwary A” 1692
en overleeden Anno 1696.
Hier leyt begraven de heer
David Balle, Raad en
Meester planter op de plantagie
Markey is gebooren den
15 Nov. 1693 en overleeden den
8 Nov. 1734.

TIJD,

GESLACHT-

436

EN

WAPENKUNDE.

Op een plantage >Coomacha« in Britsch Guyana,
binnenslands.
Overleden

ISO

mijlen

1789 oud 84 jaaren,

Hier rust een Weduwvrouw
Van meer dan veertig jaaren
En meer dan tachtig jaar
Gesteegd in ouderdom.
‘t Was al geen voorspoed
die Marie is wedervaaren.
Den wandelaar zij voelde ook zielsmart van alom
dan zag zij keer op keer haar lieve panden sterven
zij leefde en stierf tot Heil van Bedloo’s drie paar Erve.
Den ondergeteekende in den jaaren 1817 te Paramaribo zijnde,
is op den 26sten Juny na de plantage ‘s-Gravenhague gegaan,
om het graf van overgrootmama Wossink na te zien heeft het
Grafschrift welke op de zerksteen gegraveerd was ter nagedachtenis
van den overleeden hier in deezen album geplaatst.
Hier legd begraaven vrouwe Maria Anna Lemmers, weduwe
van wijle den WelEdelGestrenge Heer Andries Wossink, Raad in
den Hove van Crimineele Justitie en Politie - 28 Hooymaand.
Huwe&Xez

te Paramaribo.

Le 25 Septembre 1696 j’ai fiance Gerrit vnn Slichtezhovst
homme natif de la Nouvelle Yorck avec Anna DuyveZaexs
d’Abraham Sc/zedin demeurant a Suriname Juff Droget
presente.

jeune
veuve
a èté

Den 18 October is Gerrit van Sh’chtenhorst
met Anna Duyvelaer in den houwelijken staat bevestigt ter presentie van yas de
Vos en r. Lemmers als getuigen door
A. de Hoy, pastor Surinamen.
1701
25 Oct. ondertrouwt Abraham
.Sc?Zediitj,m. geboortig van
Zuriname en Gouda van SZiclzte~zhorst j.d. van ‘t fort Oranje in
Nieuw Nederland beyde woonagtig in haar plantage in Paulus
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den zo gber voor de gemeynte

bevestigd

C. Nucelle.

IO
May 1702 Ondertrouwt
Gevrìt va?z SZìchtenho~st geb. van ‘t
fort Oranje in Nieuw Nederland
met yoa7zna Lodesteyn geb. van
Dordregt
in Holland,
laatst weduwe
van y0anne.s Dinkels
hier
woonagtig
den 18 Juny voor de vole gemeynte bevestigd.
C. Nucelle.

Lìahaten

der

Elerv0rmde

gemeente te Paramarìbo.

8 Augustus
1715 ~udìth
Trochon,
met attestatie van Nieuw Jork.
17 15 16 x ber yoannes van Hertsbergen,
met attestatie
van
Nieuw Engeland,
16 Maart 1722 Anna Swart wed. met attestatie van Nieuw Jork.
Uittreksel

uit het Generaal

Kerckeboeck

van Zuriname
1688-1730.

17 IO 5 Maart Ferdìnaudus
van Oversclielde Wed. van 3osìna
Math#
geb. van het Eyland Curaçao en EIZsabeth TournaMe,
Wed. van Samuel Beekman 1) in sijn leven Commandeur
van Isequebe, *) geb. van Middelburg
in Zeeland, beyde woonagtig
in
Commewijne.
1692. 16 November.
Henrìck
Rosìnus s) predikant
tot
van Coningsbergen
met Maria FranCoì.se Buulon
du Versau,
wijlen Baron de Courval geb. te St. Omer.

ParO.
wed.

OverZ@ien.
12

onder

November
1733.
Johannes
de naam de Leugenaar.

de Veer in Coropina

4) gekent

Zijn (looden)
grafzerk
wordt
bewaard
*) Samuel
Beekman
overleed
10 December
1707.
in het Museum
te Georgetown
(Britsch
Guyana).
Hij was Commandeur
van Essequibo
(toen
een Hollandsche
Kolonie)
van 1690-1707,
welke
kolonie
hij tot bloei
bracht.
Zie:
In het voetspoor
der Vaderen,
in Vragen
van den Dag, 27e Jaarg. Afi. 6, 1912 en
Hist.
monumenten
van Britsch
tiuyana,
in de Nnvorscher
No. 8 van 1916, blz. 3X4-320.
‘) Essequibo.
3) Wegens
onchristelijken
levenswandel
geschorst
(verwijderd),
blijkens
Politieke
Notulen
van 7 Jan. zé95. fol. 242.
Medegedeeld
in het Protestanfenblad
voor de Kolonie
Suriname
in October
19x5.
‘)
Een rivier
in de kolonie
Suriname.
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W. L. VAN DEN AKKER.
\
-’ Daar de onderzoekingen in Duitschland gedurende de oorlog
zeer lastig zijn, heb ik maar besloten van dit geslacht de gegevens,
die ik reeds verzameld heb, hier te vermelden, de hoop uitsprekende dat de lezers van dit blad mij eventueele aanteekeningen zullen doen toekomen ten einde zoo tot een volledige
genealogie te geraken.
Wapen : in zilver een rood kruis, in het midden een gouden
leeuw. Helmteelten : een zwarte pronkende haan. Dekkleeden
rood- en zilver.
De eerste waarmee wij aanvangen is:
1. Dirrik Schuring huwt Wilhelmina IIebing.
11. Theodor Schuring, (volgens overlevering is hij driemaal
gehuwd geweest en had hij uit een der eerste huwelijken o.a.
eene dochter Euphemia Schuring), geb. 27 Oct. 1780 te Anholt;
overl. 25 Maart 1546 te Anholt, huwde kerkelijk 14 Mei 1804 te
Anholt
(waarbij als getuigen Theodoor Bosman en Dorothea
Wiel!ck) met Eugenia Wielick, geb. 15 Sept. 1770
te Anholt,
aldaar 8 Juli 1806, ‘s nachts I I l/z uur, dochter van Johannes
Franz Wijlick (hij overleed 13 Dec. 1832 te Anholt, oud 88 jaar
3 mnd. 22 dagen) en Helena Maria Bruno.
111. Franciscus Theodorus Schuring, geb. 10 April 1805
te
Anholt; overl. 13 Nov. I 880 te Amsterdam, huwde aldaar 2 I -April
1841 Charlotta Frederica Burdorff, geb. I 3 Aug. I 8 19 te Amsterdam
en 18 Juni 1893 aldaar overleden ; dochter van Joachim Ludwich
Burdorff en Charlotta Louisa Siegfried. (Zij huwden 12 Febr.
18 I 5 te Amsterdam,
hij zoon van Johann Jurgen Burdorff en
en Justina Charlotta Obermeijer ; zij dochter van George Lodewijk
Siegfried en Fredrica Aletta Beekmans.)
Uit dit huw. 6 kinderen, IV 1-6.
IV.
1.
Franciscus Theodorus Lodewijk Schuring; geb. 10 Mei
1842 te Amsterdam en aldaar 17 Maart Igro overleden en
21
Maart begraven op de Oosterbegraafplaats, huwde I” 4 Nov.
1863 te Amsterdam Stijntje Roos, geb. g Mei I 841 te Amsterdam

.

I
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en aldaar 25 Juni 1884 overleden,
dochter 3van Jan Roos en
Elisabeth
Hageman ; hnwde 20 6 Mei 1886 te . . . . . Cornelia de
Graaf, geb. 3 Juni 1843 te Vreeland,
dochter
van Cornelis de
Graaf en Antje Eij kelhoff.
Uit het eerste huw. o.a. V 1-4.
2.
Carolina Eugenia Schuring, geb. 16 Juni 1843 te Amsterdam,
huwde 18 Nov. 1869 aldaar Gerardus
Verwoerd,
geb. 10 Oct.
1843 te Amsterdam,
zoon van Gerardus Verwoerd en Maria Schagt.
Zie voor hunne afstammelingen
bijlage 1.
3. Lodewijk
‘Franciscus
Eugenius Schuring, geb. 10 Juli 1845
te Amsterdam
Evangelisch
Luthersch
gedoopt 27 Juli 1845, aanWeddik,
in 1899
genomen 24 Maart 1861 Ds. B. T. Lubbink
10 Catharina
Hubertha
van Herrebenoemd tot diaken ; huwde
Cornelia Maria
waarde;
huwde 20 6 Dec. 1877 te Amsterdam
1841
te
Amsterdam,
aangenomen
Boelhouwer,
geb. 7 Nov.
to Maart 1864 bij de Nederduitsch
Hervormde
Gemeente, overleden 7 Nov. 1915 te Amsterdam,
dochter van David Boelhouwer
en Cornelia Hendrina Joon.
Uit het 2de huw. 4 kinderen,
V 5-8.
4. Louisa Francisca Schuring, geb. Ig Sept. 1850 te Amsterdam,
aangenomen
Evangelisch
Luthersch
31 Maart 1867 door L. C.
Lentz, huwde 10 21 Mei 1876 te Amsterdam
Garolus Augustinus
Josephus
Feij, geb. 17 Dec. 185 3 te Amsterdam
en aldaar aan
de tering overleden
25 Mei 1878 en begraven
2g Mei op het
kerkhof
,De Liefdea ; huwde 20 4 Juni 1886 te Watergraafsmeer,
waarbij
getuigen waren Louis Samuel Henri
van den Akker,
Adriën Marie Henri Louis van den Akker, Franciscus
Theodorus
Schuring en Lodewijk
Franciscus Eugenius met Guillaume Schuring
Jacques Henri Corneille van den Akker, geb. 13 Maart 1855 te Amsterdam, gedoopt I April in de GrooteKerk
der Waalsche Gemeente,
door Ds. Guye, commissionnair
in assurantiën
te Amsterdam,
zoon van Francis van den Akker en Amalia Petronella Eschauzier.
(Zij huwden Amsterdam
23 Sept. 1852, hij werd geboren Boxtel
13 April
1822, en overleed Amsterdam
IO Dec. 1876 ; zij werd
geboren Amsterdam
2 Juli 18 rg, en overleed 16 Dec. 1899 aldaar,
dochter
van Jaques Jean Eschauzier
en Hendrina
Verheyen.)
Zie voor hunne afstammeling
bijlage 11.
Frederika
Schuring,
geb. 23 Aug. 1853 te
5, Wilhelmina
Amsterdam,
is ongehuwd.

,
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6. Maria Elisabeth Schuring, geb. . . . Jan. 1858 te Amsterdam
en aldasr 6 Oct. 1875 ongehuwd
overleden.
V I.
Frederika
Charlotta Schuring, geb. 7 April 1864 te Amsterdam
en aldaar IO April
1885 ongehuwd
overleden, dochter
van Franciscus
Theodorus
Lodewijk
Schuring (IV 1), en Stijntje
Roos.
2.
Elisabeth Louise Schuring, geb. 25 Mei 1872 te Amsterdam,
is ongehuwd,
dochter van Franciscus Theodorus Lodewijk
Schuring
(IV 1) en Stijntje Roos.
3. Louisa Carolina Schuring, geb. 20 Febr. 1876 te Amsterdam,
is ongehuwd,
dochter van Franciscus Theodorus Lodewijk Schuring
(IV 1) en Stijntje Roos.
4. Lodewijk
Franciscus
Schuring,
geb. 16 Dec. 1878 te Amsterdam, zoon van Franciscus
Theodorus
Lodewijk Schuring (VI 1)
en Stijntje Roos, huwde I 5 Aug. 1912 te Amsterdam
Maria
Johanna Demmenie,
geb. 13 Dec. 1887 te Amsterdam,
dochter
van Albertus
Demmenie
en Elisabeth
Christina
Maria Bläser.
Dit huwelijk
is kinderloos.
5, Franciscus
Theodorus
Schuring,
geb. g Juni 1878 te Amsterdam,
Evangelisch
Luthersch
gedoopt
7 Juli d.a.v. in de
Eilandskerk
en aangenomen
2g Maart 1896 door Ds. J. A. Helwig,
overleden
aan de terin,g 14 Jan. 1899 te Amsterdam,
zoon van
Lodewijk
Franciscus
Eugenius Schuring !IV 3) en Cornelia Maria
Boelhouwer.
6. David Cornelis
Hendrik
Schuring,
geb. IO Jan. 1880 te
Amsterdam,
Evangelisch
Luthersch
aangenomen
2g Maart 1896
door Ds. J. A. Helwig,
huwde aldaar 26 Sept. Igc 2 Geertruida
Berendina Rongen.
Uit dit huwelijk
I kind VI I.
7. Lodewijk
Franciscus
Eugenius
Schuring,
jong overleden,
zoon van Lodewijk
Franciscus
Eugenius Schuring (IV 3) en Cornelia Maria Boelhouwer.
8. Maximiliaan
Theodoor
Schuring,
geb. 6 Febr.
1885 te
Amsterdam,
zoon van Lodewijk
Franciscus
Eugenius
Schuring
(IV 3) en Cornelia Maria Boelhouwer.
VI
1.
Lodewijk
Hendrik
Johan Schuring,
geb. 21 Juni 1913
te Amsterdam,
zoon van David Cornelis Hendrik
Schuring (V 6)
Geertruida
Berendina Bongen.
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1.

Verwoerd.
1. Carolina
Eugenia Schuring (IV 2) huwde 18 Nov. 1869 te
Amsterdam met Gerardus Verwoerd, geb. 10 Oct. 184qte Amsterdam, zoon van Gerardus Verwoerd en Maria Schagt. ’
,
Uit dit huw, IO kinderen 11 1-10.
11. 1. Gerardus Franciscus Verwoerd, geb. 6 Oct. 1870 te
Amsterdam, huwde aldaar 17 Sept. 1903 Albertine Louisa Matto,
grb. 16 Mei 1873 te Amsterdam, dochter van Hendrik Casparus
Matto en Albertine Louisa Kloppenburg.
Uit dit huw, één kind 111 I.
2. Charlotta Maria Verwoerd, geb. 12 Dec. 1870 te Amsterdam,
Evangelisch Luthersch gedoopt 25 Dec. d.a.v. en aangenomen
18 Dec. 1887, huwde Amsterdam 7 Sept. rgr 1 Albertus Matto,
geb. 27 Maart 1865 te Amsterdam, aangenomen als lidmaat bij
de Evangelisch Luthersche Gemeente 22 Dec. 1907, zoon van
Hendrik Casparus Matto en Albertine Louisa Kloppenburg.
Uit dit huw. één kind, 1112.
3* Franciscus Theodorus Verwoerd, geb. I Febr. 1873 te
Amsterdam, huwde 17 Juli 1902 aldaar Johanna Magdalena Matto,
geb. 22 Mei 1878 te Amsterdam, en aldaar I I Jan. 1912 overleden, begraven 15 d.a.v. op de nieuwe Oosterbegraafplaats,
dochter van Hendrik Casparus Matto en Albertina Louisa Kloppenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Hendrik Gerardus Verwoerd, geb. 6 Dec. 1875 te Amsterdam,
huwde aldaar 3 Aug. rgog Johanna Meijer, geb. 26 Nov. 18.... te
Amsterdam, dochter van Jacobus Meijer en Johanna Plomp.
Uit dit huw. 2 kinderen, 111 3-4.
5. Caroline Charlotta Eugenie Verwoerd, geb. 4 April 1877
te Amsterdam, huwde 17 Nov. 1904 aldaar Herman Matto, geb.
17 Juli 18...., zoon van Hendrik Casparus Matto en Albertina
Louisa Kloppenburg.
Uit dit huw. 3 kinderen, 1115-7.
6. ’ Wilhelmina Frederika Verwoerd, geb. x4 April 1879 te
Amsterdam en aldaar 2 1 Mei 1880 overleden.
7. Louisa Francisca Verwoerd, geb. 20 Febr. 1881. overleden
Maart 1881 te ,4msterdam.
8. Maria Wilhelmina Louisa Verwoerd, geb. 6 Febr. 1882 te
Amsterdam, huwde aldaar 30 Mei 1912 Douwe de Boer, geb.

,
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g Jan. 1877
te ‘Hindeloopen,
zoon van Jan de Boer en Jelke Duif.
Uit dit huw. één kind, 111 8.
g, Lodewijk
Franciscus
Verwoerd,
geb. 13 Feb. 1886 te Amsterda 9
huwde
16 Juni 19x0 aldaar Johanna Alberdina
van
Slingerlandt,
geb. z Oct. 1886 te Amsterdam,
dochter van Willem
Jacobus van Slingerlandt
en Geertruida
Hoogendijk.
Uit dit huw. éèn kind, 111 g.
10.
Wilhelm
Frederik
Verwoerd,
geb. 4 Oct.
1888, overl.
zg April
rgI3 te Amsterdam,
ongehuwd,
begraven 2 Mei op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats.
111. 1. Albertine
Louise
Verwoerd,
geb. 26 Nov. 1907 te
Amsterdam,
dochter van Gerardus Franciscus
Verwoerd
(1 1) en
Albertine
Louisa Matto.
2.
Albertus
Matto , geb. Amsterdam
23 April rgr 3, zoon van
Albertus
Matto en Charlotta
Maria Verwoerd
(11 2).
Verwoerd,
geb. 16 Aug.
Igo6 te Amsterdam,
3. Gerardus
zoon van Hendrik
Gerardus Verwoerd
(11 4) en Johanna Meijer.
4. Johanna Verwoerd,
dochter van Hendrik Gerardus Verwoerd,
dochter van Hendrik
Gerardus Verwoerd
(11 4) en Johanna Meijer.
Albertina
Louisa
Matto,
geb.
I
I
Nov.
1905 te Amsterdam,
50
dochter van Herman
Matto en Carolina Charlotta
Eugenia Verwoerd (11 5).
6. Gerardus
Matto, geb. 22 Dec. 1906 te Amsterdam,
zoon
van Herman Matto en Carolina Charlotta Eugenia Verwoerd (11 5).
Charlotta
Eugenia Matto, geb. 14 Maart Igog te
7. Carolina
Amsterdam,
dochter van Herman
Matto en Carolina
Charlotta
Eugenia Verwoerd
(11 5).
8. Jan de Boer, geb. 7 Aug. 1913 te Amsterdam,
zoon van
Douwe de Boer en Maria Wilhelmina
Louisa Verwoerd
(11 8).
g, Willem Jacobus Cornelis
Verwoerd,
geb. IO Mei rgI I te
Amsterdam,
zoon van Lodewijk
Franciscus
Verwoerd
(11 g) en
Johanna Alberdina
van Slingerlandt,
--B$age

11.
Van

den

Akker.

1. Louisa Francisca
Schuring
huwde 4 Juni 18S6 te Watergraafsmeer
Guillaume
Jacques Henri
Corneille
van den Akker,
commissionnair
in assurantiën
te Amsterdam,
zoon van Francis
van den Akker en Amalia Petronella Eschauzier.
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Uit dit huwelijk
één zoon:
11. Willem
Lodewijlk
van den Akker,
geb. I I Maart 1887 te
Watergraafsmeer
gedoopt Evangelisch
Luthersch
3 April
I 887
24 Maart 1907 door Ds. P. Groote, makelaar in
en aangenomen
Effecten,
waartoe benoemd
16 April 19 13, lid der firma W. L.
van den Akker & Co., commissionnairs in Effecten te Amsterdam,
schrijver van de navolgende artikelen.
a. Genealogische aanteekeningen betreffende de familie Van
den Akker, (Navorscher Igr4 bladz. 43-45,
77-84,
128-136
en 234-237).
b. Het geslacht Eschauzier en aanverwante geslachten (Navorscher 1914, bladz. 407-414,
518-523).
c.’ Van Wijlick, (Navorscher 1915 bladz. 348, 349).
d. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht
Acker, (Navorscher 1915 blad. 521-523.)
e. Geslacht du Celliée Muller, (Navorscher 1916 bladz. 47-5 1.)
f, Sprokkels Acker, Van den Acker of Akker uit de archieven
te ‘s-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam. (Navorscher 1916
bladz. 301-3
I 1.
g. Van den Akker-Halfas,
(Navorscher 1917 bladz. 248-2
50.
h. Het oudste en eenigste trouwboek van voor 181 I van
Dussen 177g- 1803, (Navoyscher 1918 bladz. 60-76).
Hij huwde 25 Juli 1912 te Amsterdam met Elisabeth Catharina
Barbara Schaaf, geb. 28 Nov. 1892 te Amsterdam, gedoopt Evangelisch Luthersch 12 Maart 1893 en aangenomen 25 Mei 1911
door Dr. P. van Wijk, dochter van August Wilhelm Schaaf en Barendina Hendrika Rumling. (Zij huwden 3 Sept. 1891 te Amsterdam,
hij zoon van August Wilhelm Schaaf en Johanna Heils, zij
dochter van Jan Philip Rumling en Elisabeth Catharina Barbara
Kriebel.)
Uit dit huw, drie kinderen.
111 1. Godfried Johan Frans Willem van den Akker, geb.
14 Juni 1913 te Amsterdam, gedoopt 26 Oct. 1913 Evangelisch
Lutersch door Ds. J. A. Helnig.
2.
Rudolph van den Akker, geb. 8 April ,rgI6 te Amsterdam,
Evangelisch Luthersch gedoopt 8 April 1917.
3. Louise Elsabeth van den Akker, geb. 23 Sept. 19x7 te
Laren (Noord-Holland) op Huize >Ackersate. a
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gegevens.

1.
Van Balens, Dordrecht,
bladz. 1008.
Mr. Françoys
van der Burch Johanszn,
schepen
1673) acht
Secretaris
van den Hove en
1672, veertig 1672 in Dordrecht,
Hooge Vierschaar
van Zuid-Holland
1673, Hoog Dijk Heemraad
van Mijns Heerenland
van Moerkerken
1673, huwde joff. Anna
Davitsone,
dochter
van den WelEd.
Heer
Willem
Davitsone,
ridder - Baronet enz., Edelman van zijn Majesteit van Engeland
Secrete
Kamer
enz., Conservater
en Resident
in Schotland,
eenigste commissaris
van Engeland en Yerland enz. en van joffr.
GeertruyTd Schuring.

Wapenheraut,
rste jaargang bladz. 54.
Gehuwd
te Haarlem in de Groote Kerk I I Febr. 1714,
8 uur
des avonde Ds. -Schuring met Barbara Wilhelmina
Gerlings, geb.
Haarlem
5 Nov. 1692, over]. aldaar 1g Juli 1746, begraven
in
de Groote Kerk, dochter van Mr. ‘Herman Gerlings en Henriette
Schas.
Zij wonnen twee dochters.
2.

van Oyen, deel II, bladz. 75.
3. Aanzienlijke familiën, Vorsterman
Jan Schuring,
huwde te Waterzang Duifje Hondius, geb. Watergang 13 Jan. 1701
en aldaar overleden, dochter van Ludovicus
Hondius en Cornelia Kuyrper.
4. Aanzienlijke
familën, deel 11, bladz. 191.
Johannes Gerhardus
Schuuring,
geb. 23 Mei 1822
te . . . . herv.
predikant
te Rockanje,
Hoorn
en Amsterdam,
huwde Sara Johanna van Kuyk, geb. 22 April 1820
te.. . . dochter van Jacobus
van Kuyk en Helena Nibbelink.
5. Annonce in mijn bezit:
Ondertrouwd:
R. van den Akker,
van Weesp. wedr. van M.
T. Schuring en F. P. M. Callenbach, Elst, bij Arnhem 17 Oct. 1877.
6. Register
confessions
of
tions of Banns
Austin
Friars,
als diaken enz.

of Athe ttestations
or certificates
of Memberships,
Guilt, certificates
of Marriage, Betrothals,’ publicaec. ec., preserved in the Dutch Reformed
Church,
London
I 568 to 1872.
Edited by J, H. Hessels,
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Delft.
Johannes Gerardus Schuuring,
Nicolaas Schuuring,
Haarlem.
7.
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I

864 Amsterdam.

Alg.

Ned. Familieblad
1888,
bladz. 188.
1637 huwde te Overschie Dirk Jansse Schuringh met
Geertje Egberts met attestatie van Amsterdam.
17 Mei

8. Aanzienlijke familien 11 blad. 192.
Hendrik Pieter Schuuring, geb. in IS I 5, predikant, overl. 8 Juli
1884, huwt Sara Johanna van Kuyk, geb. 24 Jan. 1815.
g. Geslachtslijst van de familie Bikkers, Rotterdam.
Alexander Bikkers, geb. Rotterdam, 2 I Maart 1S41, zoon van
Alexander Bikkers en Sophia Elisabeth van Dam, huwde Rotterdam
IO Maart 1864 met Alida Petronella Schuuring, geb. 3 Aug. 1844
te ..,., dochter van Gerrit Schuuring en Jannetje van Savoye.
10.
Wapenheraut 1915, bladz. 254.
Gehuwd I April 1759 te Steenwijk Berent Schurink, j.m. te
Steenwijk en Grietjen Kiers, j.d. aan ‘t Verlaat.
Beide Gereformeerd.
11.
Wapenheraut 1915 bladz. 255+
3 Dec. 1786 gehuwd te Steenwijk
Reijnira Kiers, j.d. beide alhier.

Jan Schuurink,

j.m.

en

Ned. Patriciaat Igrg, bladz. 61.
Jantje Schuring, geb. Nieuw Pekela 4 Maart 1835 en aldaar
16 Juni Igo6 overleden, dochter van Remder Schuring en Antje
Dik, huwde Nieuwe Pekela 3 Mei 1867 met Tjakko Borgesius,
geb. Oude Pekela / 31 Aug. 1836, koopman, overleden Oude
Pekela 3 Mei 1872, zoon van Goedhart Tjakkes Borgesius en
en Willemtje Berends Craker.
12.

13. Aanzienlijke familiën, deel I, bladz. 2 1 I .,
Margaretha Elisabeth Dozy geb. 3 Aug. 18 16, huwde 2dc
25 April 1860 met Willem Mante. weduwnaar van Reiniera Schuring.

14,

Navorscher XXXV,

181.
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Maria Anna
Schuuring.
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Mirondolle,

geb. 3g Oct.

1777 huwt

J.

Geïllustreerde
Encyclopaedie.
15. Brouwers
Schuring (de), Buurt in Zuid-Holland,
gem. Numansdorp.
16. Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek,
deel 11, bladz. 1303.
Bernardus
Johannes Schuring, geb. ‘s-Gravenhage,
overl. aldaar
Febr. 1803, heelmeester en vroedmeester,
enz. enz.
1854-5.
17. Algemeen adresòoek
Leefde te Amsterdam
Wed. Schuring-v.
de donkere sluis G 364, Hotel de Commerce.

d. Velde,

Singel

op

I 8. Poorterboeken’
Amsterdam.
8 Jan. 1790. Bernardus
Schuring,
boekverkooper,
zoon van
Jan Schuring.
12 Jan. 1790.
Hillegonda
Schuring, van Amsterdam,
heeft als
gehuwd
hebbende Jacobus Reize, van Londen, in laten schrijven
op de Westerhall.
26 Febr. 1791. Albertus
Schuuring,
keurslijfmaker,
zoon van
Samuel Schuring.
13 Sept. 1791. Wilhelmus
Samuel Schuring, rijglijfmaker,
zoon
van Albertus
Schuring, in leven keurslijfmaker.

rg. Amsterdam
Gemeente-archief.
Generaal Register
van de Aangegeven
Collatexale Recht Subject.
1748. Reinier Schuring, No. 29, 740.
1752. Jan Scheuring,
No. 29, 926.

Nalatenschappen,

het

” 20.
Ned. Patriciaat 1916, bladz. 13 1.
Arnoldina
Wilhelmina
Johanna van Harencarspel,
geb. Wageningen 26 Oct. 1842, dr. van Ds. Johan Pieter en Adriana Johanna Akersloot,
hertrouwde
als weduwe
van Armand
Jacob
Crommelin
met Jan Lambert Schurink, wedr. van Susanna Cramer.
21.
Nederl. Leeuw rgr 3 kol. 29.
Bolderwijn
van Heerdt, het eerst voorkomende
g Juni 16S6 en
overl. 1720, is volgens van Doorninck
Geslachts.
Aant. tweemaal
gehuwd
10. met Johanna
van der Heyden, 20. met Elisabeth van
Schuring.
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Wapenheraut
1916 bl. 31.
was
Engelbrech t van Heeckeren
Geertruyd
Schuring
[zie heraldieke
tigde zich in 1556 te Naaldwijk.
22.

23. Alg. Handelsblad
17 Juli
Buiteneditie.
Annonce : 16 Juli 1g 17 overleed
Schuring,

een zoon van Hartwich
en
Bibl. 1882 bl. 43.1 Hij ves-

1917,

avondblad,

te Amsterdam

eerste

Elisabeth

blad
Korff,

24. Nederl. Leeuw 1913 kol. 240; 344,
Rudolf de Drews, gebomtrent
1595,
overl. na 1633, had uit zijn
huwelijk
met Ameltje Schuijring,
geb. Yeize, dochter van Jan en
Ameltje Homans, Lucas Rudolph Drews, geb. Groningen een zoon
omtrent
1633, aldaar ingeschreven
als student 18 Febr. 1648.
259 Nederl. Leeuw
Swaentien
Tammen
wed. Egbert Schuring.

1918 kol. 68.
huwde 2 de 8 Dec. 1674 Catharina
.

Wolthers,

26. Aanteekening
doopregisters
Utrecht
Gerardus
Schuring,
ged. 17 Mei 1781, zoon van Gerrit Schuring en Geertruy Blad
[ Jacobikerk].
-Nogmaals alle gegevens zoowel genealogische
als biographische
zijn welkom.
LAREN.

14 Juli 1918.

Doop-, trouw-,
begraaf- e.a. registers te Rockanje (Voorae)
met eenige (volledige) afschriften
DOOR

D.

W.

VAN
(Voortzettìqy

Den 2 October.
anno
Yoost, get. Cytìe 3oost.

1633,

DAM.
van
AYY

Nav.
CY$+JSZ.

LXVI,
Cater

48).
v., k.

.
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Den

23 Octob.
anno
1633, v. Gerr<t lansen smit (.%zitT)),
k. Isac, get. Maetìe Pìeters.
D e n 2 7 N o v e m b. a n n o I 6 3 3, v. Gewit Tuenìssz., k. Machtelde, get. Corzrlis G~&ons.
Den I 8 De c e m b. v. Adam,
k. 3az, get. Madakentie
Jobs.
J aer d a c h A n n o
Jametìe

I

P634 *l
6 3 4, v. Ezwit

ComeZissz.,

k. Jametìe,

get.

Barents.

Den 2 2 Jan u ar i i I 6 3 4, v. Aclb~echt
de lapper, k. T+ztìe,
get. Arentìe
Ches.
Den 2 g Jan u ar. I 6 3 4, v. Gzjsbrrt ;rlc. (2) meulenaer, k.
Tr@tìe, get. sijn wijfs suster.
Den I g F eb r u ar., v. Cor~lis Jacobsu., twee k., I Maetie
2 Agent,
get. Aegìe
3ncobs.
de suster van kints vaeder ende
Jam&%
Arcns suster van kints moeder.
D e n 2 6 F e b r. a n n o I 6 3 4, v. Wisse Claesu., k. Clacs, get.
Areztìe

Gyels.

Den 2 6 Maer t anno
I 6 3 4, v. Sìmcn
Jopz.
Duymneyer,
k. Crztyntie, get. Tezrntz’e moeders suster.
De n g A p r i 1 an n o I 6 3 4, v. Leendert Melschen, k. Aredie,
get. Lysbeth Jam Gysens wQy.
Den I 6 Ap r i 1, v. Jacob LCEIZ~~YSZ., k. Yìetey get. Tr$ztìe
ComeZìs w$ff.
Den 2.3 A p r i 1, v. Dìrck COYSX., k. Leentze, get. de suster.
Den 30 April,
v. Pìetey Clacscn,
k. Cornelìs,
get. Maetìe
Bastiaens.

N och op dien d ac h, v. Jan Rutsen, k. Rzlt, get. Grytìe REL~S.
De n 5 Mei, v. &xvtt’t
VOFZ
LCUZU,Secretaris, k. Catarìna,
get.
oock moeder.
Den 2 8 Me y I 6 3 4, v. Jan J~ZFISU~. rocker,
1~. Camelia,
get.
Amzetìe

Cornelìs.

Den 5 J u n i i a n n o I 6 3 4, v. Cornelìs Joostqz, k. UìgFz?lm,
get. NeeZtìe Areds.
Den I I Juni i, v. Jan den Decker,
k. CoyfzeZis, get. mijn
hq-svrouw Margary&e
Mefant.
Noch, v. Ary Walhgsz.,
k. Barbtd, get. Jametie
Dammis.
Den 16 Julii
anno
1634,
v. Leendert Arentz
Reygcu, k.
Jacob, get. vrouwe van Dìrck
Jazzsz.
(
_----.--
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2X). - M’elschlen
(Lleenerdtj,
45, 46. M’elsz (LIeendert),
43. - Melun, 207, 413. - Mleneene, 412.
---* M,enno Abels,
136. --- Mlentzingen,
(von),
78. - Merode
(de), 432. - Merode
von, 77. - MerIod.e zij. Stolberg,
77.
- Mlessiaans,
153. - Mletlellercamp,
131. - Metteneije,
347.
Meyns,
107. - Mleza (de), 107. - Michilellsle
(Jan), 23. -Midlum,
17. M,eteren (van),
153. - Mier10 (J. H. van),
75. -. Mierop. (Cuyck
van), 330. - Mil,anen, 52. - Milder,
107. - Min, 351. - Mooek (Vincent
van), 29. - Moergestel
(Adrianus
van), 63. - Moersbergen
(van), 133. - Molenaer,
127. - Msrspeckfen,
206. - Mosterdijck,
46. - MIotsuer,
156.
- MuderSpach
(von), 78. - Mugge (Michiel)
20. -- Muller,
443. - “MAnnic:kdz- (Anna
M)aria),
65. Munni
107. Muskens
(Adriana),
67. - Mutsers
(Adri
Nschtegad, 107. - Nachtegael
(Philips),
304: - Nassy,
107. - NIassIau, 157. - Nassau . (Willeim
A. Grave v.), 132.
- Nassy,
107. - Nauwens
(Lucia),
73. - Neunaer,
415. -Neuselrade
(von), 78. - Nieve, 152. - Nlev’ene (van), 412. Niel. (Helena
vaan), 358. - Nieukerckie,
153. - Ni(eveh (Hendrik),
365. - Nieunar,
79. -- Nieuweghe,
207. - Nieuwenheim, 201. .Nieuwenhuyse,
155. 2. Nieuwenhysen,
136.
N-ieuwenhuysen
Maria),
63. -- Nieuwlandt,
23.
Nobel
.”
K.), 30. _
Nobel Gonst.),
29. -- Nobel
/Constantin),
30.
, -- Nosen,
155. - NouwIens
: Testibus
Adriana),
64. --. Nunes,Offhuse,
108. - 156.
Nyklercken,
- Olbrant, 200. 413. - Olrhoff
(Henricus),
65. *
--- Ommeloop,
145. - Omm’eloop
(janné),
38. -- Ommeren
(Hendrik
van) 364. -- On- (Jacob van), 198. -- .Ommeren
werk’erck
LAdri,an,a),
68. - Oorschot
(Adriana
van), 64. Oort (Johanz.
v.) 410. - Oosten (J,an van) 130. - Oostveen
’ Corn. v.), ,130. - Oppenldorp,
205. - OrIo, 350. - Orpeth,
ìO8. Ottes ,Trijntile),
24. - Oudleburg
(van), 350. - Oudenallen, 136. -- Oudenbmerghe, 204. - Oultr’e, 350. - Outshoiren
(D. v.), 300. -- Outshorne
(Van),
247. Overhoff
(Carel Frederik),
362. -- Overschelde,
349. - Overschelde
(Ferdinandus
van), 437. --- Overstrate
(v.), 157.
Pallaes, 327. - Pallandt (Adolf Werner Baron van), 296.
-- Palles (Antoni),
20. -- Pape, 208. --- Pape (de), 154. -Paulus, 44. -- Pauw, 120. -. Pedte I’Van),
155. -- Peertersshem, 433. - Pfelt, 131. -- Pelnninx /Corn,elia),
70. -- Perera
107. -- Peters, 127. - Peut’elinck,
205. - Piet (du), 207. ---Pieters
(Annetge),
45. -- Pieterse
(Ba;tfje),
25. -- Pietsersz.
v. Dfevent’er,
130. --- Pinchlon, 108. -- Plo’os van Amstel,
53.
- . Ploos van Amstlel (Jer. Wilhelm),
57. - Pluygers
(Ds.
Johannes,
Arnoldus),
357. -- Pluym
(Testibus,
Joannus van
der), 62. -- Polel (Grijn),
44. -- P’oel (Ma,ria),
66. --- Poelgeest (Gerrit
van), 301. - Poielwick,
158. -- P’oeyt (Dr. J,atob),
197. _- Popt(a #‘Attile Wopkes),
23. Popta (Wopke
Wcopktes), 23. -- Plostma (Jaoob Jacobs),
21. - PlotkIen (Alida
Marg.),
354. Potmakers
(Johanna),
62. - Pots, 155; -
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Pottelsberghr,
204. --- Praunen,
206. c Pre,eck, 127. - Prendhomme,
413. Pret (du), 348.
- Pringell,
107. - Printhagen, 155. -- Prostijnck,
207. -- I>revoSt, 157. -~ Pruijssers
(Henrica),
63. - Pruijssers
(Sibilla),
64. -- Rudcnsdorf
,v.),
156. - Putius (N.), 199. - Putten, 205. - Puyt,’ 50. --Pyper ‘Hendrik),
132.
Pynssen
,Maria),
327.
Qumebke, 204.
Radlon, 208. -- R,aeblinger :dic), 78. - Raes,’ 433. T-. Rame,
207, 345. --- Rams
Johanna),
65.
Rains
iAL\i2una), 67.
Kándwyck,
202. -- Rape, 349. - Rassche,
435.
- Rateline,
41. ---- Raveschot
,Pater van), 58. ~- Reichenstein,
78. - Rekkers (Henricus),
73.
Renesse ,Clara van), 325. -- Renneswael, 156. - Re.phun u. Fershei,
78. - Restore,
349. --- Reynalsà (J.), 20. -- Reyers (Jan Jansen),
20. -- Reijfersheijt,
79.
-- Reijffins,
351. -- Reyger
,Leendlert),
448. ~- Reijnalda
(I.),
18. - Reyverscheyt,
433. - Rieffebblerg,
79. ~~ Rixensart,
156. ~- Robi,ano,
205.
Rochefort,
433. ~~ Rlodemach,
77.
--- Roeloffsz.
(Jan), 129. - Raoeloffsen, 127. - Roeiant iNeeltge), 44. -~- Rogmauet,
158. - - Rokeghem,
208. -- Romeyms
ikna),
.330. ~- Ronberg
+Ton), 77. ~- Roo
Johan de), 30.
- Ro,os (Stijrftje),
438.
Roos#e, 153. ~~- Roppenstein,
77. ~- Rosin,
348. ~- Rosirius
íHenrick),
437. ~-- Kossem,
347.
- Rott’eeaes 152. ~- Rlouse ,(l,a), 107. -- Rioutart, 157.
;ROUWbosch
’ Theodlora),
74.
-. Rovere
v. Bruegel
i Jhr. v.) 232.
-- Roye i:dlen), 127. ~- Roy (Henreck
de), 52.
Rijnsoever,
129. - Rudder
(dle), 351. - Rumling
(Barendma),
443. Rumling
(Jan), 4. ~-- Rutsen
(Jan), 448.
- Ruust,
207. Ruychroc,
44. ~-- Ruychrock
‘Pieter
Joosten),
46. -- Rijcke’
(Maria),
64. Rijckewaert,
15r””
Rijcks
(de), 205. Ryckwaert,
51. - Rye, 348. --- Rijk (d(e), 136.
Rijk (Grietje
de), 366. - Rijlkien, 130.
Ryn (van),
136. ~Rijn (Neetje
van), 366.
Rynberck,
123. ~-L Rijnwyk,
by,
133. -- Rijswijck
(van), 77.
%allavelt, 329. ~~ Saeckes 1Pieter), 22.
Saere (Van der),
413. - Saffenburg,
79. - -- Saght
Cornelius),
70. - Saidaig-ne,
164. -- Salomons,
135.
- Salme, 79. ~- Salts, 78.
- Sandberg (Mr. Samure J. Baron),
297.
-- Santhorst
,I)irc
van),
300. - Saueressig
/>Joh.), 365. ~- Snvarij, 349.
- Schagt
I\Maria),, 439. ~~ Schalcke
(Curera),
68. -Schalcke
I’Eliz,abetha),
68. -- Schalken
$!Iachildc),
73. -Schalcke
(Tyestibus
Wolters),
67.
Schavck
(van),
131. Scheldin
IlAbrahan),
436.
Schellingh
‘(van der),
18. Schelmen u. Berge
die), 78.
Schelt <Jurgen),
29. ~- Schencken
(van),
415.
- Schepper
(Huyg
Cornelissen),
46. Scheut~ela~erd~er, 207. -- Schevlel, 158.
- Schimmelpenninck
van der Oye,
- Schinkelte,
152. - Schippers
(Christina),
66. -- Schippers
i-Elisabetll!,
65. - Schippers
l’Joanna), 72. Schlicht
(Hans),
20.
Schnabel
(Woltcra),
OS. - Schoder,
206. -- Schoenm&ers
&Anna Maria),
63. --- Schoenmans
:Catharina),
72. ~-- Schloentnans
‘Jo,anna), 72. - Schoffens
(Testibus Ardina),
62. - Schöningh,
159. ~ - Schonborn
(vonj,
78. - Schoock
Sr., 30. -- Schoore, 351. ~- Schorer Catarina),
160. --- Schoris
(van), 412. ~-- Schoyt, 327. -- Schoite, 76. ~Schrassert,
329. Schreevinck
{van),
130.
-- Schrot
(Jo-
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hann,a), 64. Schublelin,
206. Schulpen
(van),
129. Schuring
(Dirrik),
438. - Schuring
(Egbert),
447. --- Schuring
(Franciscus),
438. Schuring
(Louisa),
442. -+ Schuring
,(Maria),
440. -- Schuring
(Wilhlelmina),
439. - Schutzxen u.
Traubach
(die), X78. - Schuuring
(Johannes),
444. - Schuyring (Ameltje),
447. - Schwalbaclh,
158. - Screvel
Jansz.,
249. - Scuure
(Iysbrand
van dier), 251. -- Sel#deneck, 322.
-- Seldleneck
(Frfedierik
van), 322.” - Slenheim, 79. - Sersimoens, 351. - Serthomas,
350. - Severin, 129. - Sickingen
(von),
78. - Simlonides
(Franciscus),
17. - Simpson,
107.
- Six (Daniël),
30. - Slachter,
127. - Slichtenhorst,
436. -Slichtenhorst
(Gerrit
v#an), 437. -- Sluijs (Theodlorus
van der),
62. - Smith, 127. l
Smit (Jan die), 149. -- Smith (Jan), 135.
- Smit (Jan Alidien %en die), 38. - Smit (Jansz.),
130. Smits, -130. - Smorenburg
(van),
136. - Snellaarts
(Theodorus),
67. -- Snibblelie, 204. - Soest van Nyvelt,
54. S,oeteliefslant
W., 42. -- Solbrucq,
156. -- Someren
(van),
208. - Sparnewoude
(Johan van), 35. 141. - Somlergem,
Spierinck,
153. --- Spionux,
351. ---- Spirinck,
155.. -- Spoor
Geertruid),
-- Spruyt
(Wilhelmina),
361. -- Spycker,
55. -- Srockheim
(va,n), 206. - Staal (Joanna),
70. ~- Staarz
(va.n den), 132. -- St’alel (Petrus Jostephus),
72. - Staepiel (Jan
Aerensen),
47. -- Stade van der Horst,
201. -- Stansius,
18.
- Stacelaar
t Johanna),
353. -- Stapperrs,
348. - Steek, 2021
-- Stelelandt, 204. - Steelandt
(van),
116. ~- Stelen ,(Maria
van den), 364. - St$eenhoven
van d’er), 357. - Steen (Petrus
(Wilh#elmina
van), 68. - - Stmeienvelt, 136. -- Steienweghe,
348.
-- SteffeIen, 77. Steinach,
154. Steinhaubet,
154. -Stembor,
204. -- Sieren, 153. - Stevensz.,
130. L Stoffleltgen, 44. - Straetien (vlan der), 156. - Stralen,
156. -- Streijhaenursiet, 205. -- Strick ‘Dirk),
58. -- Strick van Linschoten,
58. - Strijp (Adriana),
70. - Strijp (Johanna),
64. -- Sturtewage,
204. - Surments,
416. - Suermont,
415. - Suermondt
(J’oh,an), 410. - Swaenlenburg
van Ste,envoorden,
42.
- Sw’avle (A’dri,ane),
178.. - Swieens, 153. -- Swesleryn
(van),
132. - Swist,en (Bou’dijn van), 303. - Syberg, 155. - Sijdts,
18. -- Sypestleyn
(Johanna
van), 327. Tabbeirs (Jlohanina), 69, - T,affàtaijsij,
154. ---- T,aij,e, 154.
--. Tajssen
(Leendert),
26. -- T,apper, 127. - TIelder, 145. -Teunes fTleunes),
23. --- Teylingen
(Floris
van), 256. -- Teyssen (Mari,a Arn’olldina),
354. L Thaernis,
118. - Theuling
(Cunerus),
70. -- Theunis
Arndr.,
127. Theunls
Jansz.
v,an de Breedesteleg,
130. - Thom,asz,
127. -- Thomas
van
der Velde, 130. - Thom,as
de Windt,
80. -- Thonis
(Jan),
127. Thonisgen
DaghuerdIer,
128. Thonisz,
127. Thonijs,
158. -- Thou,arts,
208. --- Thuwissen
(Gerrit),
46.
Thymanssen,
127. - Tigelaar
(Johannis),
17. -Tilborg
(Adrian,a
van), 66. - Tilborg
tTheiodlorus
van), 74. - Timmerm,an iAerlent Arentsz),
48. -- Tinn,e-Gregory,
125. - Tjebbes (Luykte),
365. - Toethuijs
(Elisabeth),
74. -- Toircon- de (Djes), 29: - Tol (Mr. Cornelis
Vihcentzs),
310. - Tol
(Floris
van), 2, 300: .-- Tol1 (Vlan), 256. -- Tombe (Van der),
152. -- Torcken,
dile, 206. -- Torst,
131. --- Toutnay,
(de),
351. - Trenolst,
154. -- Trqndle, 157. - Truches
v. Sieneck,
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157. - Tuede,
207.
- Tuinhout
It., 24. --- Turck,
76. ‘I’uslingen,
156. - - Tuynhuysen,
1OS.
Udiekwn, 348. - Ud, en, 347. .--- liit de oude doos 000. -Uitze, 348. -- Udlen ende Herpen,
414. ~~ IJselens,
208. U termatse,
415. -- - Uttenheim,
155. - Uitkercke,
156. LJwens, 155. - Uuytergalleyen,
412.
Vlager, (de), 160. - Vargule,
156. ~- Valenchienes,
351.
--- Vammans
,R.), 29. ~- ITarpelles,
204.
~ ITarsenare,
155.
- Veer i Johannes
- Vecken
Van),
153. -- Veenman,
135.
de), 437. - Velare, 348. -- Velde (van der), 435.
.- Velpen
.
(v.), 128. --- Velzen
(S. van), 360. ~- Veldhuysen,
128. Velthuis,
19. -- Venman,
107. - L’erbeek,
134. -- Verdijck,
79. ~- Vergunst
Maatje),
357. - Verhagen
(Cornelia),
68. Verdonck,
130. ~- Vermeulen,
135. -- Vermeulen
Gerrit),
116. -- Vermy
(Grietjle),
366. - Versan
(Maria),
437. - VerOp de Coppel, 129. -schuuren
!Elisabeth),
64. - Versteech
Verwoerd
(~Gerardus),
439. - Vetjes
(Maria),
66. - Vetter,
145. - Vichtel (de la), 413. - Vick (de), 29. --- Victor
(St.),
154. -- Vignon,
107. --- Vinstingen,
78. - Vicq, 347. Vlast (van), 347. -- Vleschauwer,
76. - Vloet (Johanna
vat1
der), 62. - Voet ,Truye),
198. --- Voigt,
157. -- Volcaerts,
348. -- Vonk
(Neeltje),
367. -- VIoort ;Evert
van ‘t), 124. -Voorthuysen
(Evert),
366.
Voorthuysen
(Wiilem
van), 365.
‘IVornhuse
iVan der, 152. ~~- Vorstus,
51, -- Vos, 152. - Vos
‘Jan), 149. -- Vos Etlijmbos
(de), 348.
Vrede van L\ncl;e,
158.
V’rcedeneng-h,
13 1.
Vribcrg-he,
fan), 160.
I’ries
Abraham
de), 116.
TTries (Johanna
de!, 359.
\j’riesendorp
Cornclie),
358. ~- \;rybergen
(van),
160.
-. Vueren
(van), 416’. - Vught (Testibus
Rdo Dno van), 69. - Vuyst,
127.
Walal de), 132. -~ LVaasen (Adriana van *der), 72. - W’ael
\de),* 129. - -~ Waerde
(Jan van der), 301.
-- Waes,
155. Walbrun
(Von),
78. -~- Walingsen
(Ary),
45. - Waldboth
mi.
Bassenheim,
77. ~--- Walle
van de), 351. -- Wal1 i Jacob v. d.),
39. - Wallenstein
I von), 77. - Wnlschaert,
154. ~- Wamboldt
LI. limbstat,
78. --- Wannce
,:latj’e),
365. ~- Water
(van),
156: - ,Wateringe
!van der), 35. ~~ Wateringc
,,Jan van der),
35. * -- Wleesmael,
433. ~~ Weickharten,
348, - Weiler
die),
78. ---- Wemberch,
416. - Westerstorten,
322. - Wester\-elt
(Aleyda
Johanna
van), 297. - Westh’orp,
1071 --- Wettere,
- W(eyde (van),
351. -- Weverink
Jlohanna),
356.
416. Wiath,
107. ;- Wickroede,
205.
SmWiel
Stalpert
van der),
306. ~- Wiclick
‘Eugenia),
438.
\Vielnndt,
205. ~~ Wiesse,
156
- Wignacourt,
414. - Wilhelms
Jeannettie),
48. - Will~ems
Willebaerts,
350.
Willem
I)amen,
127.
/Maria), 74.
Willemsen
Jan,
45.
Willcmsen
(Jacob),
~45.
-- Willemsz.
de Cruyff,
130. - Willemsz.
Schout,
127. ~WillelmszIen
van I>oSorn Moolenaar,
130.
Willigen
i van der
Werf de), 355. - Wilperch,
79. -- Wils
Jacob Jr.), 232. -- ,
Winckelle,
157. -- Wingaerde,
412.
-= Wint,er
152. --- Wippingen,
77. Wit [Adriana
dse), 63. -- Wit ,,Helyas
de),
323. -- Witte,
‘d)e), 108. -- Miittlen, 206. --- Wittensz.
(Jan),
44. - Wolfsatel,
206. -- Wolfswinkel,
135. ---- Wolgschas
I di>e),
156. -- Woning,
202. - VVSopkes :Attie),
23.
Wossink,
436.
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- Woude,
348. - Wloura (Cornelis
Clornlelis),
48. - Wou127. - Wulf,
152. - Wulplenhorst,
ter, 127. - WIouterszn.,
128. - Wulperhlorst,
1.33. - Wijck
(Van),
205. - Wijflelcaten, 77. - Wijlick,
(V,an), 433. - Wijlick
(Franz),
438. Wylick
(Th1eodor.a Alleyda van),*354.
- W.jngaarden,
18. Wijtvliet
(Laurlenti,a),
63.
Ybes (Fiedde), 17. - Ylinhen,
348. -- Ymkes
(Jacob),
18. --- Yseghiem,
154.
Zaffleie (v.), 157. -- Zebindfen <Jac.), 385. - Zeghers, ,347.
-- Zennen,
155. - Zeyll
(v.), 136. -- Zipfiingen,
155. Zoriierruef,
77. Zum Lamb,
78. -- Zuutpeene,
349. Zweifeln,
206. -- Zwetlen (Rembrant
van), 301. - Zij1 (Cer._
rit van), 301.
Goeverneur,
Grafzerken
.

Graswinckel,

114.
enz. te C)irs$hot,
432.
113:

Haarlem,
21.
H&denbro%ek,
33.
.
Henotikon,
83.
Heraclius,
169.
Herkomst
van /apens,
80..
H erulers,
88.
H ieronymus,
5.
S. Hieronymusdal
* te Leiden,
.
lS2.
Hila, 238,
Hilderich,.
92.
.

Gratuanus,
Gregorius,
Gregorius
Grieksche

4.
167.
van Tours,
vuur, 260.

267.

Hippo,
6.
HOlwert,
22.
34.
Home
Sweet
Home,
Honorius
1, 170.
Horcht
;(Philippus
van), 379.
Hormisdas,
93.
Hoijsius,
376.
Hunnenkoning,
16.
Hunnerich,
92.
Huysgeld
. Zeyst,
133.
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Impositien,
Innocentius,
Inscripties

1-10.
.,
7.
op Graftombe;
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Yan
het
Kerkhof
bij het
vroegere
Fort Speelwijlk, 231.
(keizerin),
264.
Irene

J*
i I.
I

Ja,ar gebouwd,
290.
Jezid 11, 257.
M. Joanna de Sublohü<,
375.
Joha,nnes 11, 271. *
Johannes
Chrysostomus,
7.
Johannes
Schoeffer,
139.
Johannes
Talaïa,
82.

Judivatum,
162.
JulianuS Apostata,
1.
Justinianus,
164.
Justini,anus,
259.
Justinianus
1 (Keizer),
Jut#en, 176.

93.
I
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l K.
Kalkure,
352.
Karang
Anto,é, 231.
Kaxmeliete,n,
373.
_u..
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van ZNeist, 131.

Kikkeren,
424.
Klinckertspeien,

staat, Klolost’ers,
264.
Koffy,
113.
Krauwinckel
32.
Kremnik
(Hong),
(Hans), 31.
Kust van Ginea, 291.

339.

l

L.
La,mbert
van Meert’en,
114.
Liberius
(Bisschop),
1.
Laurens
Hayen,
138.
Lichtenblergh
aan de Staten-.
Laurentius,
226.
Generaal,
102.
Leesgezelschap
van DitepenLienden,
Van, 427.
beek, 241.
Lilandt,
24.
Leeuwen,
Van, 298.
Lodewijk
Napoleon
en de WetLeeuwen,
Van, en Zijne lleen- gevlendle Vergadering,
406.
* deren in het Oude Rhijnland,LogoS,
4.
247.Lyde
blei Bilsen, Belgisch
LimLleo 1, 16.
burg. Linn bei Crefeld,
und
Leo TI, 81.
seinle Geschichte,
425.
I,eo 111, die Isaurier,
257.
Lyde blei Bilsen, Belgisch
LimLelo V, 265.
burg. Linn bei Crefeld,
und
Lex Frisionum,
176.
seine Geschichte,
312.
Lex Romana
Visigothorim,
90.
M.
Molukken,
238.
(Pletrus),
Mongos
82.
Monophysileten,
83.
4.
‘Marcellinus,
87.
‘Marcianus,
14.
1832, 403. Marini,anus,
168.
Jacopz.),
Mars,
291.
230. Martinus
1, 173.
Menn,as,
162.
Marum,
Van, 1’13.
Michaël 11 den Stamelaar,
265. Mauritius,
168.
Mila,an, 2, 3.
Maximus,
4.
-’
Moeawia,
174.
Maximus
Confessor,
172.
M#a,aze, 29 1.
Mac,assar,
27.
Mackum,
26.
Magnus
Clemens,
Malakka,
27.
Medaille
Antwerpen
Melckman
(Willem

.

l

N.
Napoleon,
406.
Ned~erbandsche
Zeemacht
1780, 289.
Nestorianen,
9.
Nestirius,
11.
Nestoriuse,
9.

in

Nicaee,
11.
Nieumlandt,
23.
Niftarlake,
33.
Nlotulen-regist(er
van den Kerkeraad
tle Beusichem,
115..

0.
Obiit, 180.
Odoacar,
82.
Ommeren,
428.
Ommeren-Po’eyt,

.
.
Van,

-van

.

D’am, 197.
Onderzoek
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de Ned. schrijvers
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van Jan Mayieneiland, 179.
Oort- van Wattem,
410.
Oost-Gothen,
85.
,Oost-Romijnsche
Rijk, 81.
Op dien m,an ,af, 184.
macht,
Opkomst
van Rome’s
(de), 1, 81, 161.
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Orhentalen,
163.
.
Orthodoxie
84.
Orthodoxe
partij 82.
Oud’e Munt,
31.
Oudenweert
428.
Oukland
417.
Overlijden
van Gijsbert
~ Rouwenoort,
397..
.

van
;

P.
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Honderd
Gulden
+BELOONING
voor dengene, die aan de LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPIJ
voorheen DE HEYDER & Co. te LEIDEN het boekje bezorgt
waarin de beide onderstaande gravures voorkomen.
-

De Leidsche
Katoenmaatschappij
voorheen DE HEYDER & Co.
werd in het jaar 1756 te Lien bij Antwerpen
opgericht
en in 1835
verplaatst
naar Leiden.
ToevalIiger
wijze kwam zij in het bezit van de beide plaatjes,
die volgens deskundigen
moeten zijn voorgekomen
in een of ander
boekje
of almanak
van omstreeks
1730, welk boekje echter door
niemand is gevonden kunnen worden.
De Katoenmaatschappij
gebruikte
deze beide emblemen
door er
een mooie reclamedoek
van te creëeren,
die aan hare clientc‘le werd
toegezonden
ten einde te trachten
katoen ter bedrukking
te verkrijgen
omdat hare weverij
door gebrek aan garens totaal stilstaat.
Nadere toelichting
wordt gaarne verstrekt
door

De Leidsche Katoenmaatschappij

voorheen DE HEYDER & Co.

Agenten: de heeren Bl. S. DE VRIES
straat, Amsterdam.

& Co., 50 Van Eeghen-

,,DE
Rubriek

NAVORSCHER”.

van VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken,
tijdschriften,
dagbladen
kunstvoorwerpen,
schilderstukken,
dingen van oudheidkundige
of historische
waarde, munten en penningen enz., te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor
abonné’s
van ,,De Navorscher”
a 10 cents per regel, voor
Gemakshalve
20
cents per regel bij vooruitbetaling.
niet-geabonneerden
worden
gaarne NederZ. postzeg&
voor betaling in ontvangst
genomen.
Aangeboden!
Gevraagd:
,
Maandblad
Nederlandsche
Leeuw
Geïllustreerde
veilingscatalogi
i/z
meubels, aardewerk
en
1883, ‘84, zwaar papier f 20.-.
schilderijen,
porcelein, historiepenningen
en derZEG-ELS.
Op te
gelijke
kunstvoorwerpen.
Collectie (1 58) in lak van Koning,
geven naam
v/d Veilingmeester,
Edelen en Steden.
Randschriften
datum en prijs.
G. VAN ES, Breezijn ontcijferd.
Nederlandsche
Leeuw, 1895.
straat rg, Haarlem.
Maandblad
van het Genealogisch
ETSEN door ARENDSEN
:
,,De
Nederlandsche
Genootschap
JaTz Steen.
Gebed v66r het eten.
Leeuw”, Jaargangen
rgo6/7.
(Coll. Ch. Morrisson, Londen).
Catal. Vente portraits
et tableaux
GabriedMetsu. De brieflezers. (Coll.
Succession
D. M. Alewyn-Brakke
Duke of Newcastle, Londen).
Grond, 16 Dec. 1885.
Ant. v. dey Neer. Landschap bij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Haagsche
Kunstkring
Tentoonst.
Londen).
1903. Catalogus van Oude PortretAlbert Cuyp. Koeien aan het water.
ten (10; 2a en 30 ged.)
(Wallace-Mus., Londen.
Verz.
Grafschriften
De Raadt.
Genealogie Sandberg f 25 .-.
Noordbr.
Kerken.
Helmond
1893.
Verschillende
jaargangen van ,,de
opgave met prijsverNavorscher”,
melding.
Brieven bureau als boven.
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