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In een 17” eeuwsch handschrift troffen
opgave aan van alle plaatsen van Europa
welke door Hollandsche koopvaardijschepen
blijkt wel, dat. wij toen terecht voor de
varende mogendheid
doorgingen.
Dit
voert den volgenden titel:

wij o.m. eene uitvoerige
en andere werelddeelen,
zijn bezocht.
Hieruit
eerste koloniale en zeemerkwaardig
document

BAnnotatie, wat Ryckeq Landen, Eyianden, Custen ende
Contreyen de Hollanders,
ofte onze Nederlandscke Natie
hedendaechs sjn bevareude, trajîcperende
ende andoende,
ìteem wat voir Landen ende custen, dìezehige (Z.Z. de Hollanders) eerst vóór andere natìen opgcdaen ende ontdeckt
kebben. a
In Frankryck 1) bevaren onze Nederlanders gemeinlicken Caliz
(Calais) Diepen (Dieppe), Rouan, Caen, Malo, Brest, Briquet ende
Nantes, Rochelle met de Eylanden, Bronage Bayonne, Bourdeaux.
In Spanien : BBilbaos, S. Anders, S. Jago, Coruna Ameyero Bayonne
Viana, in Portugal,
Porto a Porto, Oporto, Lissebonn, Setubal,
S. Lucar, Sevilla, Calis Maliz, Malaga, Cartagena,
Alicante, Valentia, Barcellona; ende wederom in Franckryck:
Narbonne, Marseille ; in Italiën : Genua, Livorno, Ostia,, Napoli, Regio, Otranto,
Bari, Ancona, Venetie;
Valona in Albania;
in Turcia; Constantinopela, Smyrna, Alexandrette,
Aleppo, Tripoli, Saijtd offte Sichon;
-S. Jan d’Acre, Caiphas, Jaffa, Alexandria, A.egypti, Cayro, Tunis,
Algiers; (dit zijn allemaal plaatsen over het geheele toenmalige
Turksche rijk verspreid).
Dit is alsoo de ronde van de Middellandsche Zee ; de Eylanden die Hollanders in de Middellandsche
Zee daechlicks bevaren syn dese: Judea, Maiorca, Menorca, Sardinien, Corsica, Sicilia, ende de steden daervan, Drapono, Palermo,
Messina, Cyprus, Cantia (of Kreta) Corfu, Cephalonia,
Zante,
Cerigio, Negroponty,
Chios, Metetino,
ende meer andere kleine
eylanden als Milo, Rodus, Nisica,, Santorini,
Scarpanto,
Scirio,
Andrias, etc.
1) Zooals
1924
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In Noordzee l) werden daechlicks bevaren de stadt Corck in
Yrlandt met noch enige andere havens aldaer, in Schotlandt.
Edenburg met noch enige andere plaetee aldaer.
In Engellandt, London, Bristoul, Wight ins. (afkorting van
insula-eiland) Vaelmuyden (Falmouth), Playmudt (Plymouth), Norwich, Newcastel, Yarmouth, Sandwich, Colchester ende meer
andere havens.
Item, de Shetlantsche Eylanden, daer onse natie xhaer veel
onthouta vanwege de Harinckvanck.
In >Oostlandt e n Jutlandta:; Emden, Hamburgh, Eyderstede
Riga, Lubeck, Rostock, Stralsundt, voorts meyst alle de havens
v a n Pomeren, Dantzick, Coninxbergen in Pruyssen.
In Lyflandt: Riga, Revel; in Ruslandt ofte Moscovien; Nerva.
(Te lande op Ceulen, Franckfurt, Leipzig, Nürnberg, Colmar
‘..
ende Strasburg).
In Sweden: Stockholm, Nilos ofte Gothenburg.
In Denemarcken : Elseneur, Coppenhagen.
In Noerweghen : Stafanger, Bergen, Dronten, Kilduyn in Lapl a n d t ; v o o r t s s o o v i s c h e n sy de gantze Noertsche ende Laplantsche strandt langs henen daechlicks, Kola, S. Nicolas ende
S. Michel, Arehangelo in Moscovia, trafikierende voorts te landt
op Moscouw ende Novgorod, sy-nde dese Moscovische vaert nu
seer gemeen geworden, van wege de Moscovische compagnies
ende oeck nu met de nieuwen hoornhandel. Voorts soo wort
Yslandt oeck daechlix bevaren.
Beginnende nu wederom van de straet van Gibraltar af; langs
de Barbarysche Custe naer de Canarien (Canarische eilanden) toe,
soo ist dat onse Nederlanders daechlicks trafikieren in Barbaryen
te Sapijy, La Salé tot Marocco toe, ende soo voorts op Madera
ende de Canarische Eylanden. Voorts op Cabo Verde ende d e
Eylanden van Cabo Verde, Sierra Lyona, Guinea, de Grevncuste,
Benin, Cabo di Lopez Gonsalvo, Angola, Congo, in de Roode Zee
en gelukkig Arabie; te Adel (Aden) ende (daar is een woordje
bijna uitgewischt, misschien La Mecka). In de Perzische Golf:
te Ormuz trafikierende vandaer voorts tot Balsora, ende s o o t e
lande de rivieren opwaerts tot Spahan, de hooftstadt des Persischen
Rijcks. Vandaer langs de Custe van Guzaratte, van Cambia ende
soo voorts te Lande door alle de Rijcken van den Groten Mogor
(Groot-Mogol); te. Calicut Saralle, Musilipatan. het Eylandt Zeylon,
1)

Noordzee; feitelijk is dit de Atlantische Oceaan, de schrijver is hier een beetje slordig.
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I n d o s t a n , Bengala, Pegu, Siam, Lohor, Patanne; op Sumatra te
A (t)chin; Java maior, Bantam, Batavia, etc., Borneo, Celebes,
Gilolo, Amboyna; alle de Moluckshe Eylanden, de Eylanden van
Banda langs de’ Chineesche Cust ; Japon.
In America, de houte Eylanden, de Braziliaansche Custe. Nieuw
Nederlandt in Virginie, Terre Neuve ofte de Custe omtrent Nova
Francia, daer sy vischen de Laberdan, voorts op het Eylandt
Spitzbergen ende Groendtlandt in Noort America, daer de walvisschen gevangen worden. (De Eylanden Açores, Vlaamsche
Eilanden geplundert ao I 597).
De Conquesten, die de Nederlanders buyten onze Limiten ofte
Landpalen gedaen hebben, alsoeck innemyngen, plonderingen van
plaefsen, Eylanden ende forten syn dese, waerven sommige noch
i n haer gewelt z i j n , andere bij haer wederom verlaten, ofte van
selfs ofte door gewelt.
Voor eerst soo is Cali7 Malis aenmerckenswaerdicli ‘t welcke
dan die eerste plaetse is, die de Hollanders buyten onse gewesten
bemachticht hebben, hoewel sulx is geschiet meistetideel door hulp
der Engelschen geplundert. De Eylanden Canariae (Canarische
eilanden), ingenomen en geplundert. H e t ,Eylandt S . T h o m a
ingenomen ende geplondert, van Isola (eiland) del Principe een
tydlanck possessie gehadt ; de Molucksche eylanden, Amboyna,
Banda; op Java maior cen coloniam ofte nieu-Bataviam gesticht.
Lancduijrende oorlogen gevoert in Oost-Indiën tegen de Portugysen
ende Spanjerden ; item tegen de stadt Bantam tot verscheiden
malen, tegens den groten Mataram, keyser van Java, tegens de
Bandanesen, Japan en China; verscheiden Coningen aldaer assistentie gedaen ; enige scheepstryden den Portugysen afgewonnen ;
het Eylandt Mauritius ontdeckt. Met verscheiden buyenlantsche
Monarchen alliantie gemaeckt als met den Grootvorst van Moscovien, met den Turckschen Keyser, Coninck van Persien, den
groten Mogol, Coninck van China, den Keyser van Japan, Patanie,
S i a m Pegal, Bengala, A t c h i n , Bantam, C a l i c u i , C o n i n c k v a n
Marocco; nog vermeld ik niet de Koningin en Vorsten van Europa
en enkele andere. (Vele woorden staan in het Latijn. Zij zijn in
hedendaagsche spelling geschreven.)
In West-Indiën ofte America geconguestiert den Baya de Todos
os Santos, Fernambouck of Fernambucque, Pariba, e t c . D e n
silvervlote geconquestiert, Portorico geplondert.
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De werelt 3 mael met scheepsarmaeden omgeseylt als onder
Olivier van Noort, Spilleberg ende Le Maire ende ten vierden die
vlote v a n L’Hermite, wiens vlote verscheiden plaetsen in Peru
ende die contreyen ingenomen en geplondert heeft als: Guaiaquill
etc. Een nieuwe straat ofte canael door ‘t Zuyden nae OostIndiën toe ontdeckt, als Fretum La Maire.
Het Norden bevaren tot op 80 graden, een nieuwe straat aldaer
ontdeckt als Fretum Nassouicum (de Nassausche straat) ende
Weygatt. In Noordtwest America, een nieuwe strate ontdeckt
van Henri Hudson ende Adriaen Black.
In Nort-America ofte Virginia een nieuwe coloniam gesticht,
met name Nieuw-Nederlandt. Veel nieuwe Eylanden ontdeckt
omtrent Nova Guinea. Den voet ’ gesett op de 5 gedeelten der
Werelt ende sich aldaer vast gemaeckt, n.1.: In Europa, in Asia
in alle de schone Molucksche Eylanden, sampt .Banna ende Amboyua met soldalen welbestelt.
In Africa enige forten tot de defensie der negotie in Guinea;
in America, Australie, Brasilia enige capitanien bezett, ende in
West-Indien : Quiracao insulam (het eiland Curaçao) in NoordAmerika : Coloniam ‘gededuceert. Nieu Nederlandt ; oeck ingenomen
de possessie in Spitsbergen en de Groenlandt, etc.
Boven dat, soo hebben de Nederlanders oeck van omtrent
zoo jahren eerstmaals ontdeckt ende gevonden die Eylanden die
men heden daech’s is noemende de Azores, die men van ouden
t y d e n a f t o t n u t o e veck plachte t e n o e m e n d e V l a e m s c h e
Eylanden, omdat die selve eerst van de Flamingen gevonden
ende n a e haer genoemt waren.
Endie is dit alsoe, cortelick en specimen der Nederlandsche
Negotien ende Conquestien. die maer overlopender wijse alhier
verhaelt worden, waerdich syndè dat een volumen daervan mochten
geschreven worden, overmits dieselve soo importants groot ende
van waerde syn, dat men van geen Natie ter werelt oyt gehoort
heeft, die in so weinich iaren tijt’s soo veel uytgericht h e b b e n ,
ende haren naem verbreydet door den geheelen aertbodem, soodat deselvige oeck, (indien ‘t dienlick ende mogelick was) den
Hemel ende de Helle souden konnen bevaren hebbeno: Bij het
bovenstaande moet nog vermeld worden: dat de Hollanders
eertyts sterk bevaren hebben het eiland Tributado in Wilt Brazilien ende daer genegocieert hebben, alsoeck een fort op de

.
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ZouteEylanden, bevarende noch daechlicks tot haer Bververschongeu
het eiland St. Helena, Ascensionu, Fernando Po, ,etc. ’
Hebben oeck verscheiden stedekens in Spagnien ende Portugal
ingenomen ende geplondert, des Conincks Armada in de Baye
van Gibraltar vernielt (in 1607 toen Heemskerk sneuvelde) etc.
Trafigueeren oeck sterck te lande op der Wilde (Wilna), in
Polen.
Episodes uit den Spaanschen Successie-oorlog (17024713)
naar het oorspronkelijk handschrift van Derk Johan van
Winsheym, officier bij het Staatsche Leger. 1)
Medegedeeld door J. M.

VAN

WIJHE.

Op het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf
bevindt zich een origineel handschrift, in fraai lederen band, met
den volgenden titel, daarop in verguld aangebracht: wHandschrift
betreffende de Spaansche Erfopvolgingsoorlogc. Door de welwillendheid van den Directeur dier instelling, tot publicatie van
dit handschrift (hetwelk in 1916 te Zutphen is aangekocht) in
de gelegenheid gesteld, ligt het in mijn voornemen om eerst de
door den schrijver onderteekenden voorrede met het voorspel
van den oorlog te publiceeren en vervolgens eenige fragmenten
uit te geven over verschillende krijgsbedrijven die elders minder
uitvoerig, of slechts met een enkel woord, zijn vermeld.
Alvorens tot een en ander over te gaan, vinden hier eenige
mededeelingen omtrent den schrijver een plaats.
Derck Johan van Winsheym, zooals hij blijkens zijne handteekening heet, heeft naar zijne eigen mededeeling gedurende
den 9-jarigen oorlog (1688-‘97) xonder de Hollandsche ruiterije
gemiliteert. c
‘) D e f e i t e n mogen i n ‘t a l g e m e e n b e k e n d w o r d e n g e a c h t . D e Koning-Stadhonder
W i l l e m III h a d t e r handhwvin g van het stalus quo in Europa een bondgenootschap tegen
Lodewijk XIV tot stand gebracht, en toen deze door zijn veroveringszucht dit evenwicht
dreigde te verstoren. was de g-jarige oorlog (r688-‘97) uitgebroken, die met afwisselend
geluk werd gevoerd. Na de dood van Karel 11 van Spanje in 1700 wilde Lodewijk XIV
(volgens Karels testament) zijn kleinzoon Philips
van Anjou daar op den troon plaatsen.
D i t w a s n i e t n a a r d e n z i n d e r bondgenooten d i e K a r e l , d e z o o n van k e i z e r L e o p o l d 1,
tot koning wenschten. Hierover ontstond de Spaansche Successieoorlog. Vóór den aanv a n g e c h t e r o v e r l e e d W i l l e m 111, de ziel van het bondgenootschap. He,t resultaat van
den oorlog was dat Philips als koning vao Spanje werd erkend, voornamelijk omdat Karel,
d i e d o o r d e n d o o d v a n z i j n o u d s t e n b r o e r o o k k e i z e r v a n Duitschland g e w o r d e n w a s ,
anders te groote macht zou gekregen hebben, en het evenwicht dus ook verstoord zou
z i j n . O o s t e n r i j k e c h t e r k r e e g d e Spaansche
bezittingen in Italie en de Zuidelijke
Nederlanden.

.
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Dit moet in een lage officiersrang geweest zijn, daar wij hem
eerst in 1701 als kapitein aantreffen, en wel bij het *regiment
van Birkenfeld, een infanterie-regiment ter repartitie van Holland.
Hij is dus na den oorlog van de cavalerie tot infanterie overgegaan.
In 1705 vinden wij hem als sergeant-majoor, toen een hoofdofficiersrang, bij hetzelfde regiment, terwijl hij in 1709 o p d e n
8 November wordt bevorderd tot luitenant-kolonel titulair bij het
regiment-Huffel, ook een Hollandsch Infanterieregiment. In den
Spaanschen Successieoorlog maakte hij geene promotie meer.
Eerst 1’3 Februari 1723 wordt hij benoemd tot effectief luitenantkolonel en tenslotte 2 0 April 1725, tot kolonel, een en ander
bij laatstgenoemd regiment, In laatstgenoemde kwaliteit vinden
wij hem dan ook in ‘t eerste officiersboekje (1725). Zijn naam
is daar minder correct Van Winsem geschreven.
Omtrent hem persoonlijk komt in officieele bronnen niets meer
voor. Van zijne familienaam echter zijn er c$fïcieren v ó ó r e n n a
zijn tijd geweest. Een tweede J. D. v. Winsheym trof ik nog in
de Ige eeuw aan, (n.1. in het Ned. Familieblad).
Ten opzichte van het handschrift zij vermeld dat het na de
voorrede en het voorspel geheel in dagboekvorm is opgesteld tot
aan de Vrede van Utrecht.
Daarna komen eenige hoofdstukken, gewijd aan zuiver militaire
onderwerpen : als capitulatiën, commandeer- en tractementslijsten,
reglementen, etc. etc., teveel om op te noemen. Het boek is in
groot 40 formaat en beslaat 271 folio’s klein schrift. De schrijver
heeft dus niet tegen een beetje werk opgezien, om het nageslacht
en meer in ‘t bijzonder jongere officieren, een zoo volledig mogelijk
beeld van den oorlog. zooals deze in de Zuidelijke Nederlanden
is gevoerd, te geven.
Laten wij hem thans zelven a a n h e t w o o r d . .
voor Rede?2 *
Als nu .Spagnien Engelandt en de Staaten generaal sedert den
jaare 1689 tegens Vranckryk geoorloght hadden, werde op den
twintigsten September 1697 de Vreede tot Rijswijk, tusschen die
mogentheyden gesloten.
2 . gedurende dien oorlogh, hebbe ik onder de hollandsche
Ruyterye gemiliteert, maar geene notitie gehouden van hetgeene
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in dien oorlogh voorgevallen, en van de orders soo geghven sijn,
twelkomijn heel seer beklage, doordien het selve een jonck officier
niet alleen den dienst in alle sijne deele leert, maar het is ook
een middel om geavanceert te werden want op de memorie te
verlaten, is maar voor korten tijt gelijk ick bij dese Vreedestijdt,
aen mij selff, en veel anderen bevonden hebbe.
3. om welke Redens ick voornemens ben, zoo Godt myn gelieft leven en gesontheit te verleenen, alle het geene s o o desen
aanstaenden oorlogh sal voor vallen, te beschryven e n .alle h e t
geene s o o i n desen gevalle, van mij niet kan gewteten werden,
of daar geen ooghgetuyge van ben, sal ick’ van de Secretarissen
der Veltmarschalken, wel erlangen, doch I$len mijn geene moete
nog kosten te veel sijn.
4. Maar na mijn best overleggen, soo kan het met geen ordre geschieden, .of het moet in twee besondere boecken vervat werden,
door dien het aftykenen der Legerplaatsen met soo veel nodige
omstandigheeden veel papier verlyphent.
Bovendien moeten de
marschen met de observantien separaet na malkander volgen.
5. In welck boek genaemt de Oidre van den Marsch de hoedanigheden, v a n h e t marschere$‘ des’ legers sal kunnen gesien
werden, alsmede waer, en hoe’.*het selve campeert, en van wat
voordeelen sich bedient heeft,’ met de namen van de dorpen,
huysen en Revieren, daer sieh ,de Vleugels heene exstendeeren,
om soo doende de landen en legerplaatsen te leeren k e n n e n ,
maer mits ick in de tycken kunst niet ervaeren ben, soo sal ick
het selve slechs van myn beste wetenschap op stellen, en so God
wil bij gelegen tijden het selve van jemant soo die kunst geleert
heeft, in het nette doen”’ oversetten, van gelijken sal met dit
j o u r n a l g e s c h i e dom
e n , $an
‘I alle spel fouten en vergeefse woorden
soo sigh daarin mogten bevinden te corrigeeren.
6. In dit boek genoemt het verkorte Journal sal alleen genoteert worden, den dag ‘wanneer ‘t Ieger marcheert waere heenen,
en hoe lange het daar staet, ‘t welckJ hier in moet gebragt werden
om te weten waer het leger gestaen heeft als its van belang voorgevallen ofte bevolen is.
7, M e n s a l i n d i t j o u r n a l s o o k o r t wesen a l s h e t i m m e r s
doenlijk is, en effenwel al het nodige met de nette dag en datem
beschrijven, maar ick moet ordershalven de beleegeringen, of
Extraordinarisse gevallen elck in het besonder met het begin tot

I
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den eynde toe agter malkanderen beschrijven, en men sal bevinden dat de datem daer het leger voor de beleegeringe of Extraordinaris geval1 gelaten is, met die, daar de belegering of Extraordinaris geval1 ophout, accordeeret, want om alles door malkanderen te stellen soude een seer confuijs werck geven.
8. De Reglementen en ordres, waeraan mijn het meest gelegen
is, sullen beschreven werden soo als de hooge generaels die uytgeven, en ick sal nauwkeurig letten, immers soo veel als de
memorie toelaat, dat ick ieder maar een mael boecke s c h o o n
deselve alle Campagnes weer herhaalt werden, van gelijken sal
oock geene o n n o d i g e d i n g e n , soo wegens Commandes fourageringen en gemeyne saaken, die daglycks ten grooten gethaale bij
de legers voorkomen noteren, ten waere its van belang daarbij
voorviel, want na het einde van den oorlogh soude men deselve
niet weerdig agten om te lesen, dog alle het geene, v a n n u t , e n
tot naricht kan dienen sal ick niet verswijgen.
g . Welcke R e g l e m e n t e n e n ordres van ieder Velttoght besonder op den dag dat gegeven sijn, beschreven sullen werden
en in de midde van het blaet van nommer één af, tot het eynde
van de Velttoght toe, seperaet gestelt werden.
10. Soo voor een belegeringe of besonder Corps eenige ordres
of Reglementen gegeven werden, fallen mede in dit belegeringe,
of bij dat Corps in de midde van het blat met nommers seperaet
gestelt werden.
11. Alle de andere beschrijvingen sullen kortheytshalven niet
separaet gestelt, maar ieder werck besonder op het Eynde van het
blat met nommers gedistingneert werden in voegen als men hier siet.
12. Den Oorlogh ten einde synde en de goede Godt mijn
gespaert hebbende, sal ick agter aen voegen, de nodige Commandeerlijsten, en van de tracktementen der Generaels, en hoe een leger
ingedeelt werd, en hoe het ordentlyck campeert. Reglementen
voor de brand, en alle ander wachten wat men commanders e n
op posten te observeeren heeft, sermonien voor Staaten en Generaals, hoe de parool werdt uytgegeven, en wat men voor een
belegeringe te observeeren heeft, alle die capitulatien sal ick bijeen
bewaeren, en op het eynde van den oorlogh daar uyt soo veel
articulen saem voegen, als men tot het maecken van een seckure
capitulatie van noden sal hebben, men sal het nodige agter in
de Register vinden.
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13. Waar mede Vermeyne het Consept tot het macken v a n
dese twee boecken geformeert te hebben Godt gelieve mij gesontheyt te geven, om mijn voornemen te kunnen vollenbrengen.
Eyndelyck bin tot. b e s l u y t b e g e v e n d e d a t d e s e t w e e b o e c k e n ,
alsoock het boeck daer de Exersicien in sullen beschreven werden,
bij Versterff in handen van mijn vrouw gestelt werden, ten eynde
dat mijne soo goede intentie niet te vergeefs is, maar dat dit
werck tot dienst en voordeel van mijn soon magh strecken, waar
toe de goede Godt sijnen genadigen segen gelieve te verleenen,
in den jaere 1700.
(get.) Derck Johan van Winsheym.
Voorreden des oovloghs.

O f s c h o o n d e vreede o p d e n 2 0 September 1697 tot Rijswijk
met goede condihtien tusschen Engeland en Holland 1) gesloten
werde, soo weygerde den kyser de gemaeckte verdeelinge aan te
nemen, maar daar werde een tyt gesteit van te resolveeren, en
na dat sich den keyser deswegens beraaden hadde, werde op den
30 October i6g7 de vreede mede tusschen den kcyser en Vrankrijk
tot Rijswijck gesloten,
2. Op dese gesloten vreede volgde in de maent Nofemb. 1697
onder de hollandsche troupens een generaele Revoorm, en men
g i e s t e e e n g o e d e vreede t e h e b b e n , d o g i n :de volgende jaaren
begont men te mompelen dat den Vransen Conink aen het Spanse
hoff intrigges met het hermacken van een testament ten sijnen
voordeel hadde.
3. Als nu den Conink van Spagnien op den I ISofemb. 1700
quam te overlegden, verclaarde den Vransen Conink op den 16
derselver mae.nt met open deuren, dat hij het testament van den
overleden conink in alle sijnc deele was aannemende,’ proclameerde
tegelijk den hertogh van Anjou voor wettige Cpnink van Spagnien.
4. Den Conink van Engeland en Staaten Generaal siende op
de gevolgen, hebbende den Fransen Conink hier mede het Vreed e n s tracktaat gebrocken, en bij gevolgh sich niet begeerde te
houden aan de gemaeckte vreedensverdeelinge, soowerde aan het
maecken van geheyme alliantien gewerckt, niet alleen met den
‘) Het woordje ntusschena
met Engeland.

is hier abusievelijk gebruikt, immers wij waren bondgenooten
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Keyser, maar oock met andere Mogentheyden om prins Carel
van Oostenrijk volgens de gemaeckte vreede tot de Croon van
Spagnien te verhelpen, en de vreedens articulen op het kraghtigste
teimaintineeren.
5. Den 24 feberwary 1701, eneenige v o l g e n d e d a g e n h e b b e n
de Vransen door een heymlJ*ck verstandt, soo den Conink van
die Natie, met den Hertogh van Beyeren desselfs broeder, en
mét de goeverneurs der steede hadde, alle de sterke plaatsen tot
de Croon van Spagnien gehoorende op den Naem van den Hertogh
v a n Anjou als Conink van Spagnien meest op een nacht bij
surpriese in possessie genomen, de fransen h a d d e n h e t s o o geschickt dat se de hollandsche troupens soo in eenige sterke
plaatsen garnisoen hielden, in sterkte seer veer te boven gingen,
dewelke alsdoen op seckere advisen na haar land wilden trecken.
maar de gouverneurs begeerden haar niet uyt de steede te laten,
als op ordres van den Conink van Vrankrijk.
6. De Staaten ziende dat een goet gethal haarer troupens in
der Vransen macht waeren, werden te Raade den Hertogh van
Anjou voor Coninck van Spagnien te erkennen, alsdoen sutineerde
messchien den Vransen Conink dat den Staat sich in geen oorlogh
begeerden in te laaten, ordineerde aan de goeverneur, de hollandsche troupens vrij en ongehindert na haar landt te laaten
trecken, men segt ook dat den hertogh van Beyeren, daartoe was
aanleydinge gevende, aldus bequam den Staat haar troupens behouden weerom.
7. De Coninck van Engelant en Staaten Generaal, vervolgens
siende dat een Vranschen Coninck sijne troupens allom in de
sterke plaatsen gelegen aan de frontieren van Holland versterckte
en met grooten haest aan de fortivicatien en aan het macken
van linies om Flanderen, en Brabant, te decken d e d e n arbeq-den
werde hollandt, mede geraaden om haar frontiren in staat te
stellen en haar troupens te oghmenteren, en dan andere mogentheyden in besoldinge over te nemen.
BI/ Breda zwert een Leger geformecrt.
1. Den g Juli 1701 formeerde sich u y t h o l l a n s c h e t r o u p e n s
een leger op de heyde tusschen Breda en Oosterhout, sijnde den
F Coninck van Engeland met de hooge generaals in Breda gelo-
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geert, de Regimenten waaren in seer goeden compleeten staat en
de Coninck dede de revue daarover, en daar werde daglijcks geexerseert, soo wel de Ruyterije als voetvolk.
2. De Coninck siende sijn frontiren aen dese kant gehrel
ontbloot en de Fransen seer nabij, ordineerde een seer sterke
linie te maaken om sich in tijt van noot daar van te konnen
bedienen, en daar wierden dammen in de Rivieren geleght t e n
eynde men het land omtrent Geertruidenberg kon innondeeren.
3. Ter selver tijt werden de frontieren van Holland met een
groote menigte van kanon, munihtie van oorlogh en alderhande
levensmiddelen
voorsien, want men kon seer gemakelijck befroeden wat den Vranschen Coninck voorhadde, dierhalven stont
men aan onse kant ook niet still.
4, Men hoorde ook in dese tije dat den Coninck van Engelandt eenige hollansche battailhons en Exquadrons gekoosen hadde
om na Duitsland te gaen, en vermits men nog van geen oorlogh
met Vranckrijck weeten wilde, soo souden deselve in dat Rijck
ageeren, als keyserlijcke oxseljeere troupens den Vransen Coninck
stuerde mede battaillons en. Escquadrons na dat Rijk, die genaemt
wierden boerenjesse krijts-troupens dus wilde men aan weerkanten
nog van geen oorlogh weeten.
5, Den Ig October 1701 schuérde het leger bij Breda en de
Regimenten marscheerden na haar geassigeneerde garnisoenen en
dat van Berkenvelt quam in Schonhoeven.
Overlegh d e s oodoghs.
1.
Na het schueren des legers van Breda keerde de Coninck
van Engeland na den Hag alwaar sijn Majesteyt daglijcks met de
hecren Staaten en geallieerde ministers over deze conjecturen van
’ tyden in gespreck was, en naer dat syn Majesteyt alle het nodige
soo wegens de alliantien als overnemen der vereyste troupens
verricht hadde, vertrock na Engeland,
2.
Desen geheelen winter was in Holland en geallieerde landen
groote beweginge, soo wegens Rekruyteringe te voet en te
paerde, en alle het geene ten oorlogh vereyste, soo wegens attolerie, pontongs brootwagens en andersiens, wierde aanbesteet en
gereet gemaeckt, om vroeg in staat te wesen.
3. Eenigen tyt nadat de Coninck na Engeland vertrocken
was, hoorde men dat vast geresolvert waer, Keyserswert te be-

.
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legeren, omdat se langs die kant de duysse voorsten haar landen
seer incomodeeren konnen, en dat na het vergaan van die plaats,
de coorvoorst van Brandenborg, Rimbergh en Gelder met de
blockate soude winnen, en dat de eerste plaats soude gedemoljeert werden, maar de tweede soude Sie voorst, voor sye gedaene
kosten behouden.
4. Het concept om Keyserswert te belegeren, was aldus tegen
d i e t y t s o o v a s t gestelt i s , sullen sich volgens Conventie de
duytse geallieerde en hollanse troupens met den veltmarschalk
voorste van Nassouw daar voor laaten vinden.
Den Graef van Atteloonen (Goderd van Reede baron Agrim
je graaf van Athlone) soude met de hollanse Ruyterye omtrent
Rosendael, de graef van Tilli met de invanterie omtrent Santhen,
den generaal Fagel met eenfge battaillions omtrent Moeck blijven
campeeren.

Den Ig Maart 1702, is den Coninck van Engeland in dat Ryck
overleden, welke tydinge ons, en de geallieerden in dese Conjecturen soo allarmeerde dat iedereen het hoeft liet hangen en
daar was een seer groote droefheyt niet alleen by grooten e n
kleynen, maar voornamentlyck onder de hollansche officiren, e n
selfs aen de geallieerde hooven, te meer omdat aen het vranse
hoff gespargeert werde dat se nu haar oogmerk beter berycken
k o n d e n , s o o d a t v e e l e a a n e e n g e w e n s t e suxces v a n desen aanstaenden oorlogh twijfelden, maar het geluck h e e f t n o g gewilt
dat dien godsaligen Coninck soo lange leefde, tot dat alle de
alle de alliantien met de mogenthey-den waaren v a s t gestelt.
2. Alle officieren van het hollanse Corps kleden sich in de
Raouw, witte rocken met swart uytgemaeckt, en aen de vendels,
en standaren swarte floeren, twelck naar was om te sien als de
troepen in de wapens stonden en men hoorde onder de officieren
niet anders als de doot des Coninck’s beklagen.
Den selfden Ig Maert 1702 marcheerde het regiment Berkenvelt
uyt Schoonhoven na den Bosch en vandaar na de Graef, en vandaer weer na den Bosch en van daer weer na de Graef.. 1)
‘)

Dit

geschiedt zeker om zich voor den oorlog te trainen.
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Een oude rechtsregel.
H e t prothocol g e h o u d e n door de Schepenbank (schout e n
heemraden) van den ambochte ende bedvz& van der SjWang (uitmakende een deel der grafelijkheid van Holland) over de jaren
I 476- I
529, bevat eene merkwaardig rechtsregeling, beschreven
als volgt in het jaar x494.
Zthem S a b b a t u m p o s t Lambert ao XC tvo dingde illìchìeZ
Gemons aen enen vonnis vaz den gemeyfz gebeur vaTz Rezoecen alzo
hg ìnt r e c h t stunt m ì t drìe clagen tege?; Goeijaert pan Goeijaertsz,
die men heet Goesbioo, eîlde hg van Z&f ter doot comez was, of h;i
voert op hem soud mogen dingen erzde vervoZgen, zo wese?z die gemeyra gebuer voer recht dat Michiel den dodez man niet en soud
vervoZgen mey clagen s o u d moge72 ieyst werf o p t erfgenamen v a n
den doden, ende dit vonnis wert alzo gewesen bij rade van Roelof
Yordens we& die baeZìu v a n Szlythollaxt d i t niet e?z s o u d mogeu
doen ende ter hogen vierscaer den doden matz ziet vErvolgen e?z mach
Ithem als yemant s(in erf ae?zvangen wil, BO sul hijcomen binnen
eez gebannen vìerscaer, ende bedingen dat mìt vomzìsse hoe hQ dit
sculdìch is te doen ende dit vonnis sul wgsen vau den Heemraet
dat hij den Heer ende den Heemraet dagen sul op erf, énde dan sul
/zG d a g e n geZ+ ‘t voxnis wqst ende tsanderen dages sul d i e Heey
hem neme?2 metter hant erlde Zegen hem aant er&
Ithem wavt tsake d a t d a t e r f yemont tegen h e m ae&nge, z o
souden si comen ter tafel van bazck tegen ballek, mer woude qemont
bedìngen ter hoge vierscaer so soud hij wederom brengen bìnnen
bans, - soud men berichten binnen bans - ende dìe dan tonder
viel die verboerde VII M. ezde alzo dìe ambochsheev ntet hoger
broeken en wint dax X scìll zo soud tvonnìs gaan, wq w;j,e, yan
Peters of Pauwels ìrz broeken, vraecht die Heer, hoegroot die broeken
wescn sulZon, wtjsen tvonnìs dan alzo mennìgen heemraet alzo
memuge X scìZZ, ende aen den Heer alzo mennzken heemraet als
daar is alzo mennige X scìll, maken tsamen Vl1 16 het Zb van
X stuver.

VAN OORDT.
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Juist een eeuw geleden verwonderde men er zich over, dat een
eenvoudig meisje uit Sneek verschillende romans en zedelijke
verhalen in ‘t licht gaf, niet slechts door recensenten zeer gunstig
beoordeeld, maar ook door een groot aantal jonge lezers en
lezeressen als ‘t ware verslonden. Misschien kwam het gedeeltelijk
wel hiervan, dat in ‘t laatst der 18de eeuw tallooze vertaalde
romans waren verschenen, welke natuurlijk met geen Nederlandsche
toestanden rekening hielden. Wel hadden we toen de juffrouwen
Wolff en Deken, ook in Friesland bekend, dat door haar in 1798
werd bezocht en waaraan zijn ontstaan te danken had haar:
Algemeene zendbrief nan ome welbemkz’e Broeders ex Zusters itz
d e vrfheìd, d i e zich t e Leezcwardt-n
bevizdm, die aldus aanving:
En Friesland, zwak werd ons vertrouwen
Om ooit uw vrijen grond t’ aanschouwen,
Uw schoonen, wel bebouwden grond,
Dien onze ziel zoo dierbaar vond.
Maar, toen de brave Canter 1) sprak,
Geen smorfio ons meer ontbrak.
Toen trokken wij naar ‘t land der Friezen.
Ook mogen wij niet vergeten Loosjes, die bekend is door zijn
Maurits Lynslager en andere werken.
Maar dit waren werkelijk sterren aan een overigens duisteren
letterkundigen hemel; oorsprotikelijke
romans van werkelijk artistieke waarde verschenen op ‘t laatst der 18de eeuw bijkans niet,
T o e n t r a d e n PetvaneZZa Muezs, Framyztje d e B o e r e n Fema
Maste?zbroeh
op.
Petronella Moens was de ouds’te van de drie; zij werd op
16 November 1767 te Cubaard geboren, en niettegenstaande zij
reeds op jeugdigen leeftijd blind werd, verhinderde dit haar niet
vooral gelegenheidsgedichten en kinderboekjes te schrijven. Eenige
harer werken werden bekroond. Zij overleed op 4 Januari 1843
te Utrecht.
Francyntje de Boer, op 18 October 1784 te Harlingen uit een
groot gezin geboren, werd reeds op jeugdigen leeftijd dienstbode,
Ij Ihr. lan Poppe André van Canter (1722- x800)
Stellingwerf en zond haar wat reisgeld (smor!io).

was Secretaris wm de grietenij West-
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daar haar ouders ‘t armelijk hadden. Reeds op r5-jarigen leeftijd
begon zij te dichten; in 18 15 verschenen bij Loosjes te Haarlem
hare »Dichtproevena, in I 82 I gevolgd door Nieuwe Dichtproeven.
Hare Gedichtjes voor kinderen, in 1822 verschenen, beleefden
verschillende drukken en werden in ‘t Fransch vertaald. In 1823,
toen zij te Heerenveen bij een familie Tuymelaar h u i s h o u d s t e r
was, schreef zij Gedichtjes voor behoeftige schoolkinderen, welke
de gedichtjes van Van Alphen in sommige opzichten evenaren.
Zij overleed te Heerenveen op 7 Maart 1852, door velen betreurd.
Beide schrijfsters zijn, evenals Fenna Mastenbroek, nu vrijwel
vergeten, ten onrechte m.i., omdat zij in haar tijd een veredelenden
invloed op vele vrouwen en kinderen hebben gehad.
Fenna Mastenbroek was de dochter van een, in zijn tijd, bekend
burger, commissaris van het bakkersgild, boekhouder van de
geestelijke staatsgoederen, lid van het gerecht, te Sneek. Een
lastig mensch overigens, want hij lag jarenlang met de stedelijke
regeering overhoop over het gebruik van den stadssingel, waarover
hij de gemeente een proces aandeed. Tenslotte werd een minnelijke
schikking getroffen, Bhet contract geauthoriseerd, en de president
cum secretario gecommitteerd het in ‘t stadspolitieboek te insereeren,a zooals de stijl van dien tijd het uitdrukte.
Dit geschiedde in 1 8 0 5 . Toen stond Pieter Mastenbroek juist
23 jaren in het Sneeker burgerboek ingeschreven, waar hij uit
Blokzijl was overgenomen.
Te Sneek was hij op 2 2 April 1784 gehuwd met Janneke ten
Cate, want in het proclamatieboek staat het volgende opgeteekend :
De Magistraat der stad Sneek certificeert bij dezen, dat uit de
verklaaringen ons overgegeven gebleken is, dat de huwelijksproclamatiën van Pytter Jacobs Mastenbroek en Janneke Theunis
ten Cate, beyde te Sneek, driemaal over de kerk van deze stad
geproclameerd zijn, zonder verspiering of verhindering, en dat sij,
om in den huwelijken staat bevestigd te worden op het raadhuis
voor den Sequens Praesideerenden Burgemeester en Secretaris gecompareerd zijn, verklaren voor God en deesen gerechte, dat zij
elkander genomen hebben en sullen houwen voor echte man en
vrouw, en belooven, dat sij als goede, eerlijke en getrouwe echtelieden met elkander sullen leven, en alles naar vermoogen betragten, waartoe zij naar Gods bevel en na recht en billijkheid
verpligt en schuldig zijn, waarop sij aan elkander de rechte hand

.

16

MEMORANDA.

gegeven hebben en voor echte man en vrouw door ons verklaard
zijn, met toewenschinge van Gods zegen over hun huwelijk.
Al moest nu een huwelijk van Doopsgezinden, dus van niet-leden
der officieele kerk, op het stadhuis worden gesloten, de kerk
nam er wel degelijk goe,de notitie van, en de bijzonderheden ervan
bleven bewaard, want alle geboorten, sterfgevallen, doop en verhuizingen naar andere plaatsen werden trouw geboekt in het
Geboorteboek der Doopsgezinde gemeente. Zoo is ons gebleken,
dat het echtpaar Mastenbroek gezegend werd met vijf kinderen,
van welke eenige ons belang inboezemen. D e o u d s t e d o c h t e r
is de schrijfster. Zij, werd echter meermalen verward met
haar iets jongere zuster Teuna. Zoo geeft het Doopsgezind geboorteboek op, dat Teuna op 16 Maart 1787 het levenslicht aanschouwde, maar in biografische werkjes vond ik ook vermeld
1788 en zelfs 1781 (het geboortejaar van Teuna).
Reeds vroeg kreeg ,Fenna onderricht van den toen zeer bekenden
predikant P. Feenstra, en openbaarde zich bij haar de lust tot
vertellen, waarom zij veel in gezelschappen werd gevraagd en ze
nuttig en aangenaam bezig hield. Door meerderen aangezocht
om hare verhalen op schrift te brengen, gaf zij in 1815 e e n
bundel uit onder den titel van: Lektuur VOOY vyouwez,
bestaande
ìn ondersckeìden

verhalen ter veeredelifzg

van het hart.

Het volgend jaar verscheen een tweede deel, en in de voorrede
ervan verdedigt zij zich tegen de beschuldiging dat een Nederlandsche vrouw onmogelijk zulke verhalen had kunnen schrijven,
en dus mannenwerk onder vrouwelijke vlag de wereld werd ingezonden. Fenna schreef: >De Recensent der Recensenten geeft
t e k e n n e n , dat ik de schrijfster niet ben dezer ,Lektuura o f
althans een kundig vriend het geheel heeft overgewerkt. Voor
hen die mij kennen, is dit vermoeden niets, voor het publiek wcl
van belang. Immers een meisje, dat zich zoover kan vergeten
van door zucht naar roem verleid te worden om haar naam voor
het werk van anderen te plaatsen en daarmede te pronken, verdiende de eer niet, dat men haar nader wenschte te leeren kennen.
Ik vraag: Is de Hollandsche natie zoo diep gezonken, dat geen
Hollandsch meisje bij mogelijkheid een goed, oorspronkelijk werk
kan schrijven, terwijl zoo vele geschriften van vreemde vrouwen
niet alleen vertaald, maar ook gretig gelezen worden? Doch ook
Wolff en Deken hebben hetzelfde ondervonden! Niemand heeft
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d e BLektuurt in handen gehad : alleen kundige vrienden, wien
ik zelve den inhoud voorlas, hebben die beoordeeld, zonder daarin
iets te veranderen. Ieder geleerde, hij moge Doopsgezind zijn of
niet, verzoek ik bij dezen openlijk en ernstig om, indien hij kan,
mij te beschamen, daar ik niet schroom te zeggen, dat zulk een
bedriegerij, aan ‘t publiek gepleegd, het Hollandsch karakter niet
weinig zoude besmetten. c
Karakteristiek is wat zij in ‘t voorbericht .van den eersten druk
schreef: >Aan u, lezeressen, wijde ik deze verhalen. Voor mannen
te schrijven is minder mijn taak, dewijl daartoe veelal een geleerdheid wordt gevorderd, welke ik niet bezit, en die ook, volgens
‘t algemeen oordeel, geen sieraad der vrouw is. Door deze uitgave wordt een stap gedaan, aan veler beoordeeling onderhevig.
Immers beweert men niet zelden,. dat vrouwen, die de pen voor
‘t publiek opnemen, daardoor ongeschikt worden ter welwaardige
uitoefening van die huishoudelijke pligten, die teregt v a n h a a r
gevorderd worden. Zou dit echter algemeen regel zijn? In uren
van uitspanning is schrijven mijn geliefkoosde bezigheid, maar ik
zal mijn wezenlijke pligten er niet aan opofferen.<
Wel behartigingswaardige woorden in onzen feministischen tijd !
Aangemoedigd door het succes, haar van verschillende zijden
ten deel gevallen, deed zij in 18 I 8 verschijnen : ~&Gelmz’na NoordKerk, eene geschiedenis ter aanpr+tg van Oud- Vadertandsche zeden
VOOY LVed. vuyouwen elr me&jes. Z i j s t e l d e h.ierin d e z u c h t o m
vreemde zeden na te volgen en de toenemende lichtzinnigheid
op de kaak; een boek dat in onzen tijd werkelijk wel een herdruk
mocht beleven !
In 1822 verschenen twee bundels: ZedeZ2j;ée trevhale?t uit den
B$el, VOOY vrozcweIz en pHeisj,s. In d e SBoekzaal d e r g e l e e r d e
wereld< v a n 1823 staat hierover deze kostelijke recensie: ‘D Een
aangenaam boek, van een reeds met veel lof bekende jeugdige
schrijfster, dat zich ook door een bevallig uiterlijk (164 blz. voor
f 2.18) waartoe echter de slechte inkt niet bevorderlijk is (de
correctie der proeven mag bij een herdruk wel gestrenger wezen;
behalve de gebreken in de spelling, vinden wij den nominavitus
wel eens voor den accusativus gebezigd), maar vooral door het
inwendig schoone, a a n de. beminnelijke sekse, voor welke het
eigenlijk geschreven werd, zeer aanprijst en waardig is door velen
gelezen te worden. De keuze der stof zelve doet het verstand
1924
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en hart der jonge juffer reeds eere aan, maar hoeveel meer nog
de bewerking en uitvoering. Na een zedige, voor haar waarlijk
innemende, gepaste inleiding, worden hier beschóuwd : Jochébed
of de zorgende moederliefde, Ruth of de edele schoondochter,
Hanna of het grievende der miskenning, Abigaïl of de verstandige vrouw, enz. Eene levendige verbeeldingskracht, duidelijke
voorstelling, aangename ontwikkeling, kostelijke toespraak en
minzaam ernstige aansporingen onderscheiden deze doelmatige
schetsen of bijbelsche tafereelen inderdaad allergunstigst, getuigen
zoo ten voordeele van Fenna’s edele denkwijze en beschouwing,
en bewegen ons, niet alleen onze blijdschap te kennen te geven,
dat zij, blijkens de lijst der inteekenaren (5 à GOO) zooveel aanmoediging vond, maar ook de lezing van deze hare lettervrucht aan
te prijzen, en haar toe te bidden, dat zij met een gezonden geest in
een gezond lichaam, aan hare bestemming regt moge beantwoordena
Blijkbaar kende de redactie haar echter niet persoonlijk, want
zij was meestal lijdend en had nog maar enkele jaren te leven,
maar - haar geest bleef gezond.
Dat toonde zij nog in haar laatste werkje, bij haar leven, in
I 826 uitgegeven :
voor kuìseZtj;ée eu grzeelhge Kringen. c
De BRoekzaaI der geleerde wereld6 die na haar dood er een
recensie van gaf, kondigde het aldus aan : aNiet zonder aandoening
neemt men dit boekdeel in handen, als men zich voorstelt, dat
de pen van haar, aan welke wij deze lettervrucht danken, daarneder ligt en nimmer weder door haar opgenomen w0rdt.g
Neen, maar na haar dood, op 3 October 1826., v e r s c h e e n n o g
een werkje: De Kunst om gehkh~ te wovdelz.
Dat haar overlijden velen met innige deelneming vervuld heeft,
kan uit het -volgende blijken: De >Algemeene Kunst- en Letterbodea wijdde haar een diepgevoeld woord; dr. P. Camper te
Zutfen maakte een gz-regelig lofdicht, de graveur Velijn bracht
haar in beeld; Fenna’s portret werd geschilderd [in het Friesch
Museum te Leeuwarden te vinden).
Collot d’ Escury schreef over haar in zijn: BHollands Roem
in Kunsten en Wetenschappena : Op hare, op ernstige wijze
levert zij in-zedelijke verhalen, tafereelen, welke gedeeltelijk bij
o n s t h u i s behooren en meer in ‘t algemeen belangrijk genoeg
zijn om in onze vrouwelijke bibliotheken het plaatsje in te nemen,
dat niet door Fransche of Engelsche boeken is bezet.
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Zij heeft onze letterkunde verrijkt met belangrijke vertaling ter
veredeling van, het hart.
Zij gaf gehoor aan Spandaw’s noodiging:
BGij, Fenna Mastenbroek, o maal met zachte hand
,‘t Bekoorlijk schoon der jeugd, dan zal u ‘t Vaderland,
aDan zal, wat meer nog zegt, uw eigen hart u 1oonen.a
Mr. M. C. NIJLAND
Rotterdam.
Willem VIL
In mijn bezit is een miniatuur van den Erfprins (IS 13), portret
naar rechts gewend, en op zijde gedrukt. Er onder staat Willem Vil.
Dat volgens sommigen de latere Koning Willem 1, als Erfprins
Willem Vl had moeten heeten, is bekend, doch hoe kan hij
Willem Vl1 genoemd zijn?
Mr. M. C. NIJLAND.
Ontuchtigheden in den Haag.
In .het

Groot Placaatboek dl. 1X blz. 576 vindt men de volgende
Waersckauwìng vatz het Hof wit Hulhnd, tegen het plege8 van
ont2d2tìgheden

op
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Hage.
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óvuary 1772.

Alsoo het Hof van Holland in ervaringe is gekoomen dat zeedert
eenigen tyd verscheidene Persoonen, met ter zyde stelling van
alle sentimenten van eerbaarheid en schaamte, zig schuldig maaken
aan het pleegen van ontugtigheeden in het Bosch, het Voorhout,
de Vyverberg en andere publicque Plaatsen alhier in den Hage,
zoo heeft het voorschreeven Hof den Procureur Generaal speciaal
gelast, en last hem mits deesen, daar teegens by continuatie te
vigileeren, en door de Dienaars van de Justitie te doen aanhouden, alle de geenen, zoo Mannen als Vrouwen, welke bevonden
zullen worden, zig aan het pleegen v a n o n t u g t i g h e e d e n o p puplicque plaatsen alhier in den Hage schuldig te maaken, zullende
t e e g e n s deselven desweegens, na exigentie van zaaken, worden
geanimadverteert.
Mr. C. BAKE.
Zonderlinge

benamingen.

Een lid der Staten-Generaal een Staten-Generaal te noemen,
maakt een even vreemden indruk als te spreken van een ~Gede-

Fe-

20

MEMORANDA.

puteerde Staat« wanneer men een lid van Gedeputeerde Staten
bedoelt. Het laatste doet Onno Zwier van Haren als hij zijn
lierzang xde Staatsman< richt tot zijn zoon Jhr. Willem Anne
van Haren, >gedeputeerde Staat van Friesland<.
Van het eerste
vinden wij een voorbeeld in de Memoriën van mr. Diderik van
Bleyswijk (1734-1755)~ uitgegeven door het Historisch Genootschap, waar wij lezen (blz. 207) : BToena - ‘t was in 1747 >Z. H. in het Voorhout bij zijn logement kwam, was de foule
van menschen zoo groot, dat er een ongeluk onvermijdelijk scheen,
hetwelk ook ongelukkig zich openbaarde, door het breken van
een stellagie, waarop eenige menschen stonden, aan welker einde
ook was de Staten-generaal van Bleyswijk *(nam. mr. Adrian van
Bleyswij k), « die, daarvan afvallende, al de menschen op zijn lijf
kreeg, en daardoor op een ellendige wijze zijn been brak.<
Mr. C.

B A K E.

Nav. LXXI, 52.
Eed voor de Joden.
In. rgo8 heeft Prof. mr. S. J. Fockema Andreae eene belangrijke
studie gewijd aan xde eed der Joden in Nederland onder de
Republiek. 6 Zij is opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
4e reeks, deel X, rgog; en daaruit overgenomen in de B+!ragen
t o t d e hederladsche Recktsgesc/tiedenis, van genoemden Hoogleeraar, 5e Bundel, Haarlem, de Erven F. Rohn, 1914 blz. 128-144.
In deze studie deelt de schrijver tal van historische bijzonderheden mede, legt er den nadruk op, dat de bedoeling van het
formulier geenszins was, de Joden te kwetsen, of hen te weerhouden den eed af te leggen, en betoogt Bdat de inroeping, van
de straffen van Sodom en Ghomorra en andere niet speciaal voor
de Joden is uitgevonden, maar uit een algemeen gebruik gesproten. K
Koning Willem de Eerste heeft den afzonderlijken eed voor de
Joden afgeschaft.
Bij Koninklijk besluit van 26 October 1818 no. 11, is - Bnit
hoofde dat (de Koning) in ervaring (was) gekomen dat er bij
sommige gestelde magten bedenkingen (waren) ontstaan, of, bij
voorkomende gelegenheden, van de genen die tot- het Israelitisch
Kerkgenootschap behooren een ander eeds formulier dan van de
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overige onderdanen zoude behooren te worden afgevorderd u -- bepaald : BDat, door den Minister van Justitie, aan de regterlijke en administrative collegien zal worden te kennen gegeven, dat van personen,
tot het Israëlitisch Kerkgenootschap behoorende, op geene andere
wijze eenige eed kan of behoord te worden afgenomen dan volgens
h e t formulièr voor alle Zr. Ms. onderdanen gebruikelijk, des
echter, dat de, Israëliten den eed met gedekte hoofden zullen
afleggen. 8.
De Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk,
enz. heeft op 6 November d.a.v. goedgevonden, >het besluit te
brengen ter kennisse van de Hoofd-Commissie tot de Zaken der
Israeliten tot informatie, en van Parnassijns der respective HoofdSynagogen binnen het Rijk, met aanschrijving om deze dispositie
binnen hunne Synagogen te doen aflezen, en wijders daar van
zoo de Opper-Rabbijnen als de onder hun ressort behoorende
Manhigim der Ring-Synagogen te doen kennis dragen.a: (Bijvoegsel tot het Staatsblad en Officieel Journal van het Koningrijk
der Nederlanden, dl. V, eerste stuk, 1818, blz. 344).
Mr. C. B A K E.
Goethe in het Staatsblad.
Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1826,
No. 3) bevat het volgend Koninklijk besluit:
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.
Gezien Ons besluit van den 18den April 1825, No. 137, waarbij,
onder anderen, Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is gemagtigd om door Onzen gezant bij de Duitsche Bondsvergadering,
voor zoo ver het Groot-Hertogdom Luxenzburg betreft, te doen
toetreden tot hetgeen aanvankelijk mogt worden beslist in het
belang van den dichter von Göthe, die bij gemelden b o n d s d a g
een uitsluitend privilegie verzocht heeft tegen het nadrukken, in
de Duitsche staten, eener oorspronkelijk en- volledige uitgave
zijner werken ;
Gelet op hetgeen deswege bij de gemelde Bondsvergadering is
verhandeld en besloten; - alsmede op het verzoek nader aan
Ons ingediend door den heer von Götke voornoemd;
Gezien de rapporten van de Departementen van Buitenlandsche
Zaken, van Justitie en van Binnenlandsche Zaken, van der

.,

22

MEMORANDA.

1 2s October
I8,s , no.
45, \ en van den 31 Dec 1 8 2 5 ,
I
1 Izenr8Jan. 1826, t
1 3 November
100, )
N o . 3 4 , 4 2 en 64 ;
Willende, als Groot-Hertog van Lzcxe~~bu~g,
in zooverre dat
landschap in deszelfs betrekking tot het Duitsch verbond betreft,
mede werken tot het waarborgen van den heer von Göttie, tegen
eenen mogelijken nadruk in de Duitsche staten, eener eerlang te
verschijnen volledige uitgave zijner werken ;
Hebben besloten en besluiten :
Art. I . Het regt van kopij of kopijëren door den druk der
oorspronkelijke uitgave der dichtwerken van den heer von Götlie
zal, voor zooveel Ons Groot-Hertogdom Luxemburg aangaat, uitsluitend aan dien dichter of zijne regtverkrijgenden verblijven.
‘2.
Alle inbreuk op het voorz. kopijregt, hetzij bij eene eerste
uitgave, hetzij bij herdruk, zal als n a d r u k aangemerkt en als
zoodanig gestraft worden met confiscatie van alle, binnen Ons
Groot-Hertogdom Luxenzbzrrg voorhanden zijnde onverkochte
exemplaren van den nadruk, almede met betaling aan den eigenaar
van het regt, van de waarde van twee duizend exemplaren van
het nagedrukte boek, te berekenen naar den boekverkoopers-prijs
van den wettigen druk, en zulks behalve de betaling eener boete,
niet te bovengaande de som van duizend guldens, en niet minder
dan honderd, ten behoeve van de algemeene armen van de woonplaats des nadrukkers; en zal de nadrukker bovendien ingeval
van herhaald misdrijf, en naar gelang der omstandigheden, onbekwaam kunnen worden verklaard om in het vervolg het beroep
van boek- of kunstdrukker of verhooper te kunnen uitoefenen;
alles onverminderd de bepalingen en straffen, welke tegen vervalsching bij de algemeene wetten zijn of/mogten worden gestatueerd.
Op dezelfde wijze als hierboven is bepaald, zal worden gest.raft
het invoeren, verspreiden of verkoopen in het Groot-Hertogdom
LUXCVL~U~~ van de bovengemelde werken, welke buiten hetzelve
mogten Lvorden nagedrukt.
Alle actien, welke uit dit Ons besluit mogten voortvloeijen,
3.
behooren tot de kennis van den gewonen regter.
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie zijn
belast met de uitvoering dezes, welke in het staatsblad zal
worden gedrukt, en waarvan een afschrift, door de zorg van het
Departement van Buitenlandsche Zaken, den heer vou Göthe zal
worden toegezonden.
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Gegeven te ‘s Gravenhage d e n vby-en-twzntìgsten
jaar.5 1826, en van Onze regering het &tiende.

Januari des

Willem.
Van wege den Koning,
J. G. de Mey van Streefkerk.
Uitgegeven den revsteu Februari 1826,
’ De Secretaris van Staat,
J, G. de Mey van Streefkerk.
Mr. C.

B A K E.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Von Oordt = van den Oerde.
Gegevens gevraagd van de afstammelingen der navolgende personen, gevestigd geweest in het arijk van Nijmegen< ; en hoe hun
wapen is.
Johan van den Oerd e (vermeld in de Nijmeegsche stadsrekening 1382), burger van Nijmegen, blijkbaar een rijk man, Hij
koopt 4 Februari 1359 de Scatafel in de heerlijkheid Persingen,
g r o o t I2 morgen IOO r o e d e n , en het Rycklant groot 4 morgen
120 roeden, en een deel van Vleeschouwerscamp groot 6 morgen
540. roeden (Annalen des hist, Vereins für den Niederrhein 52’
Heft, 126.) De Scatafel werd 30 Maart 1401 v e r d e e l d t u s s c h e n
W i 11 e m v a n 0 i r d e en - misschien zijn zusters man - Willem
van Olijven. (Dr. Scholten. Grafenthal blz. 201).
In de Rekeningen, burggraaf van Nijmegen 1409-10 (Rijksarchief te Arnhem) wordt gewag gemaakt van den doz’tslage
van
W i l l e m v a n d e n Oirde, eu verder, dat een bode was gezonden naar Arnt Pieck rentmeester, dat /zq tot NiJinegen koemerz
wonde want f8en. die leste dage doen soude als van dode W i 11 a m s
v a n d e n Oirde.
Bovengemelde Nijme,egsche Stadsrekening 1382 noemt ook
Petro ( P e t e r ) v a n d e n Oerde.
In Mr. Joosting’s Invent. Nijmeegsche Broenerschappen s t a a t
vermeld Arnt van den Oirde, wiens weduwe Mechteld, ook
voor haar uitlandigen zoon Gode r t van den 0 irde 7 Maart
1374 uit haar hofstad te Ubbergen, een tijns geeft aan het H.
Kruis te Mijmegen.
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Ook is aldaar genoemd Sanderus van den Oerde (5 September 1406 van den U e rde genoemd; en in 1414 ook voorstadsrek,) en Beerta zijne vrouw. Zij
komende in meeigenoemda
verkoopen 13 Juni 1410 een erfpacht van land in de Nyerheyden
aan het H. Geesthuis te Nijmegen. In Invent. Tadema C IV, 23a,
is sprake 1417 van San der van den Oi rd e erfenisse genompt
Kedden Kuyle 111 margen gudermaten ind I stuck heyt Wendels
Pu} 11 61/, hont gueder maten gelegen in de Kirspel van Oy.
Het Leenboek Berg 1416 behelst: Sander
s;in w@ heg
nan

getvchtiga? cum consente

dominof~n,

Nota, dit Zeen kevct San der vercocht bVi/Zem v a n Doirn v a n
Jlalderz eude datu
dunriam; I 4 I g.

WilLeme

b e l e e n t ende bebrìeft e t unoY res&navit

Tot de Uitheemsche leenen van Gelderland (Uitgave Vereeniging
aGelre<), in het rijk van Nijmegen, behoorde ook dat goet teen
Boe& onder Milre kerspel, w a a r a a n i n 1429 C a t r i n v a n d e n
Oir de door haar man Jacob Koeberch werd getocht.
Tot het rijk van Nijmegen behoorde eertijds een deel van den
Doffe1 waerin Niel en Mheer gelegen is. Van Spaen zegt in zijne
Inleiding tot de historie van Gelderland, dl. IV: dat het ampt
van de Duffelt eertijds onder de Graven van Gelre stond, doch.. .
niet tot het rijk van Nijmegen behoorde. Het schijnt hem toe
dat de Cranenburgsche wateren, de grenzen tusschen de landen
v a n Gelre e n Cleve geweest zijn. Hertog Arnold verpandde de
Duffelt in 1444 aan Adolf, hertog van Cleve. V. d. Aa, Aardr.
Wdbk., noemt het een stuk lands in het hertogdom Cleve g e deeltelijk prov. Geld. arr. en kanton Nijmegen. Wellicht behoort
de navolgende Peter van Oerdt dan ook genoemd bij de hierboven vermelde personen. Hij komt voor in het navolgend charter:
We Dirck v a n Wousik Henck Richartsoen schepenen toe Meer,
ìnd t o e NyelL tuz’gen apenbaìr d a t voir Avnt Sc~u@ otzse r i c h t e r
ind voz’r ons komen is P e te r van 0 e r d t &a’ hefi mit betten
wgen wil bekaut voìr oen ind sìnen erven eyn Coess ind wederkoep
a n alsuike vyy Rinscher golden als hie hef uytter den hoe8 t o e
ïVye2 nae Zut eyns scepen Sf-zef den seZ&he Sweer van Hoeyen. toe
wedbwe Sweers husvrou
te hoeren #ach dìe Alet achter geZaeten
ha Seg-ewall oz+ &chter ind oier e r v e n a&aer ioesen -moegen EY~$L
ìm2 ewelìc myt seven ind sestich sulken R h . 91. als Peters brief
vermac/z
ha acht alb. m y t der jaer gulde ì n d anders gein uuraet
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nock brìef gelde wat Alet VOZYS. Peter voìvss. sìen brief &omme~Zoes geïevert k e f t sona’er dargel& oìrkonde d e r waìerheìt heb ì c k
ricktev voorss. mynen segeZ voìrs a n desen b r i e f g e h a n g e n ìn wy gemeìnen sckepenen van Meer ha NyeZZ onsen gemeìnen scependomssegel an desen brief gehangen.
Gegeven ìn den jaìre ons Heren dusent uyt-r homiert tnegentìch
des anderen dagks nae Sunte Thomass dag des AeìZìgen AposteZs.
(Oorspronkelijke perkamenten acte met afhangend schepenzegel
in bruine was. Het zegel van den richter is afgevallen>. In dorso
(Aanwezig bij
staat: Desen brìej is geloest LXVI( golden gdden.
den Raad van Arb. te ‘sGravenhage, collectie afkomstig van
d’Aumale baron van Hardenbroek, aanwinst 1898).
Bekend is de Nijmeegsche uitvinder der émailleerkunst op glas
Aert van Noort, door prof. Frieländer Aerdt Ortkens genoemd.
VAN OORDT.
NW. 1923, 73.
Familiewapens.
Het is aan iedereen veroorloofd een familiewapen aan te nemen.
Behalve (vroeger) in Rusland en in Portugal, b e s t a a t i n g e e n
enkel land een bepaalde wetgeving op dit gebied, uitgezonderd
tegen het onrechtmatig voeren van acieZZ?ke titels dan.
Adel worden geregistreerd
W a p e n s v a n d e n NederZana!se/teia
bij den Hoogen Raad van Adel, andere niet. Alléén in Eugeland
heeft men het Zieralds-College en in Pvuissei-t, a l t h a n s t o t v o o r
eenige jaren, h e t Hevolds-Ampt, dat zich in het algemeen daarmede onledig hield. Vroeger had men de z.g. tiapenkonìugen,
die tegen bepaalde vergoeding wapens verleenden. In België b.v.
kon men tot voor kort geleden nog wapen-diploma’s krijgen, die
echter absoluut onbetrozmbuar zijn en in géén geval officieel.
Ik heb er zoo een gezien, keurig geïllustreerd als een oude oirkonde evenals een adels diploma, maar - niets waard, en het
had den gelukkigen bezitter véél geld gekost.
Natuurlijk - van zelf sprekend liever - is het gebruikelijk,
niet het wapen van een ander te kiezen. Wanneer dit een enkele
maal geschiedde, gaf het aanleiding tot langdurige processen die
niet eens tot het gewenschte resultaat leiden. Als voorbeeld
moge dienen de jaren lang hangende quaestie over het familie-

i
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wapen van de geslachten de
Steenw& en Hìddìkgh die
beide nog steeds hetzelfde mapEn voeren.
Herhaaldelijk is het voorgekomen dat de vrouw een familiewapen had en de man niet. Vooral als het geslacht der vrouw
met haar uitstierf, was het wel gewoonte dat de man dat wapen
d a n over nam. Zelfs gebeurde het eertijds herhaaldelijk, dat geslachten, die om de een of andere reden den familienaam der
vrouw fraaier vonden, OOR deze o v e r n a m e n e n d u s v a n n a a m
veranderden.

Het toevoegen van dien naam, hetzij voor of achter den mansnaam, komt vooral in Indië nog herhaaldelijk voor.
Werd het wapen dan over- of aangenomen, dan was het wel
gebruikelijk om de metalen of kleuren te verwisselen of er een
zoogenaamde breuk aan toe te voegen, b.v. een ‘wassenaar of
roos, enz.
Vraag 11 is met het bovenstaade geheel opgelost en toestemming
er voor, althans ten onzent, wordt ziet vereis& en evenmin gegeven. Men is er ,absoluut vrij in.
Wie er nog meer van weten wil, kan dat naslaan in het
Maandblad VOOY h e t Genootscha$
d e Nedrvlandsche Lrcuw v a n
1897, blz. 66, e.v. en van 1883, blz. 61.
STEENKAMP.

Adam die Luu.
Wapenboek 0. L. Zwane Broederschap ‘s Bos& blz. 32.
Z i l v e r m e t -3 roede ttiole)z&xers, m e t e e n g o u d e n .havt.sc&ld
beladen met een dubbelen adelaar.
De molenijzers = )b(
N.B. Geen jaartal er bij.
STEENKAMP.

De Lu, Tervueren 1360.
Van . . . . met 2 gekruiste
hoofd van een vijfblad van, .
Armorial Brabançon 37.
Lu Theodericus, schepen, ‘s
met een kruisje in het hart..
N.B. Komt 6ók voor met

vorken van.. . . vergezezeld in het
. .
Bos& 1406, 3 molenijzers (antieke]
N. Brab. Almanak ISgo, afb.
een beurtelings gekanteelden dwars-
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balk op een /zartschiZa??e of een VY@ IkzelartiPr, met een dubbelen
adelaar, Herald. Bibl. 1876, 275, Marsilius de Lu 1439.
S TEENKAMP .
Navorscher

VXXII,

88.

Ripperda, v.

De tak van Jan Willem v. R., moge uitgestorven zijn - hoewel
dit nog niet zoo héél zeker is - maar uit een anderen tak van
dit oud geslacht stammen de nog in Duitschland en elders ver(Vgl. Taschenbuch der
toevende Freiherren von Ripperda.
Freiherrlichen Hauser, Jrg. 1920).
M. G . W .
LIJST DER SCHEPENEN 1607-1811 DER
HEERLIJCKHEIJDT WOUW,

getrokken

uit

diverse boeken berustende ten Rijksarchieve
Noord-Braband te ‘Y Hertogenbosch
door
W. L. VAN DEN AKKER.

van

(Voortzetti~tg van Nav. .LXXlI, 262).
1X. Erfdomboek der Heerlykheyt Wouw beginnende metten 5
Jan. 1700 ende ijndigende metten ~5 Dec. 1709.
Ackev, Govaert Lindehen van, I 7 o I - I 7 09 I
Burgemeester 13 Mei 1701; 31 Mei’01 ; 25 Oct. ‘01 drossaerd;
g Nov. id.; I 5 Nov. id.; 29 Nov. ‘01 id; 4 Dec. ‘03 ; 30 Dec.
‘03 ; IO J a n . ‘05; 25 April 05 ; 27 Dec. 05; 5 Jan. ‘06
drossaerd ; IO Mrt. id.; 19 Mrt. id; 5 Jan. ‘07 ; I I Jan. ‘07
(dr.); 8 Febr. ‘07 (dr.) ; 28 Febr. ‘07 (dr.); I I Mrt. 07 ;
8 April; 13 Juli (dr); 12 Aug. (dr.) ; 2 I Sept. ‘07 ; 4 Juni ‘09
(in marg). ; 2 1 Mrt.;. 22 Mei; 31 Mei; 4 Juli; IO A u g ;
6 Sept.; 12 Nov. (dr.); 17 Dec. ‘og.
Balen, Cornelis van, 1700.
23 Jan. 1700.
BarteZs, Com., 1705.
27 Juni 1705.

Bru&n, wì/iern dfarijnusse de, 1700-1709.
30 Mrt. 1700; 27 Jan. ‘05; Ig Mrt. ‘06; 18
Nov. ‘08; IO Dec. ‘09.

Jan. ‘07;
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1707- 1709.
27 Febr. 1707; I I Juni og.
BesseZs, Hu@bjbuegt

Andviessm, I 703- I 704.

Mei 1703; 26 Febr. ‘04.
Beeck. Govert vaTz der, 1708-1709.
5 A p r i l 1705 ; 12 NW. ‘ o g .
Cojjens, Corn., 1706-1707.
.15 Nov. 1706; 17 Jan. ‘07.
He$‘tterz, Andries Adrìaertsen, I ~OO- I 704.
$ Jan. 1700; 8 Aug. ‘03; 26 Febr. ‘04.
Lazen, Hendrtk A7ttkmy,

I700- r 70 1.

2 A p r i l 1700; 2 5 F e b r . ‘01.
kotters J a n . 17Or-1702.
31 Dec! 1701; 17 Jan. ‘oz.
Potteus, Govaert, I 705 --I 709;
10 Jan, 05 ; 5 Jan. 06; zg Sept. 08 ; 21 Juni og.
Roovers,
Seuvaes, 1705-1706.
6 Febr. 1705; 3 April ‘06.
Ru+vt, Govaart Jmsen, 1700-1703.
I 5 Febr. 1700; 29 Dec. ‘02 ; 3 Dec. ‘03.
SadeTprs,

Jacobus Jansm, I700- 1709.
1700; 25 Febr. ‘01; Ig Juni

5 Jan.
g Febr.
L+’ d e

'08;

‘06;

12

Febr.

‘07;

4 April ‘og.

?Villìgen, Antotty

Lidevss.

25 Febr. 1701; 4 Dec. ‘03.
Volckers, A d r i a a n , 1708-1709.
g Febr. 1708; Ig Mrt. ‘og.
Vdkeys, Corn., 1701-1.702.
31

Mei

Vfawtinx,

1701;

4 Febr. ‘02.

Jaco6 Jacobsen, 1702-1708.

17 Jan. 1702; Mei ‘03 ; 27 Jan. ‘05 ; 4 Juni ‘06; 18 Jan. ‘07;
3 Mei ‘08.
Wagemaker, JaTt Claussen, I 70 I -I 702.
Ig Mei 1701; 17 Febr. ‘02.
Wouw, Gomnev Antkonis van, 1701.-

1709.

13 blei 1701; 2 Febr. ‘02; I 2 Aug. ‘07 ; g ,Mrt. ‘08 ; 2 I Jan. ‘og.
X. Register van Testamenten ende Houwelycxse Voorwaerden,
beginnende metten vijffden February xxjc vijff ent negentich.
wouw.
.
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Ackeren, Govaevt Linderse v a n , 1702-1707.
17 A u g . 1 7 0 2 (teekent G o v e r t v a n Acker), 1 0 M r t . ‘ 0 3 ;
6 Juli ‘04; 2 I Sept. ‘05 ; 27 April ‘06; 26 Oct., 17 Dec. ‘06;
I I Mrt. ‘07 (Burgemeester).
BaZen, Cornelis v a n , 1695.
5 Febr., 23 Febr. 2g Febr., g April, 15 Aug., 4 Sept. 1695 ;
5 Mei ‘96; 2 8 Aug, 30 Oct. 1700; 23 Sept. ‘11; 2g A u g .
‘ 1 2 ; 13 Oct. ‘13.
Bartels Corneh, 1 7 05.
5 act. 1705.
*Reeck, Hendrik Goorts van der, 1701.
18 Juni 1701.
Beeck, Govert Germarzs van del-, 1709. *
25 Febr. Igog; 1 5 Mrt. 1709.
Beeck, JYan van der, 1709-17 10.
28 Mei 1709; 2 8 Mei ‘10.
Bessels, Hu$re&t Andriesse, I 702‘1706.
18 Nov. 1702; 3 Mrt., 2 8 Mrt., IO April, 13 Dec. 1703;
g Dec. ‘10; 4 Jan, 25 Mei 1711.
Coppens, Corneïis, I 706.
26 Oct., 23 Oct. 1706.
Dr+ers, yaan Gervitseiz, 1699.
3 0 Juni 1.699.
*
Broekáu$rersen,
7. V . , 1695-1701.
S u b s t . secr. 5 Febr., 23 Febr., 29 Febr., g April, 8 Mei,
1 5 Aug., 4 Sept. 1695; 2 8 Aug. 1700, 1 8 Juni ‘01.
h’oers, Pauwels Corn., 169 5 - 1696.
23 Febr., 29 Febr., g April x69.5 ; 24 Febr. -‘96.
Heinen, Andries, 1704.
5 Maart 1704.
Bruzj’n,
WiDem d e , 1704-1709.
17 Dec. 1704; 1 8 Febr., 2 8 Mei, 5 Oct. ‘05; 8 Oct. 1 7 Dec.
‘06; 8 Mrt., g April ‘07 ; 16 Febr. ‘og.
Kempen, Matthgs ransen van, 1695-1698.
5 Febr., 8 Mei 1695; 16 Mei ‘96; 25 Mei, 2 Aug. ‘98.
He@ck, Andries Adriaws, I 700.
17 Febr. 1700..
Lanen, Hendrik Antkonis, 16g5- 1704.
8 Mei 1695; 5 Mei ‘96; 16 Mei ‘96 ; 3 Mrt. 1 7 0 3 ; 23 April
‘03; 5 Mrt. ‘04.
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Moock, D. A . , 1696.
24 Febr. 1696.
Potters, I 709.

Pottevs,
1709.

10 April

Roovers, Servaes.

21 Oct. 1704; 17 Dec. 1704;
27 April ‘06, oud. Burg.
Ruzjtpn,

18

Febr., 28 Mei,

21

Sept.

‘05;

Domus Yans, I 695 - I 696.

4 Sept. 1695; 24 Febr. ‘96.
hyten, Gpaavt yanse?z, 1 6 9 8 - 1 7 1 7 .
25 Mei, 20 April 1698 ; 17 Febr. 1700, 13 Oct. 1700, oud.
Burg ; IO April, 23 April ‘03; 6 Dec. ‘12; II Mrt. ‘17.
Ruijtn,
22

Corstiaen, 17 10.

Nov. 1710.

Rongen .Yokan,

6 Dec.

17 12.

1712.

Sanders, Jacobus yamen, I 699- I 700.

30 Juni, 3 Nov. I6gg; 2 8 Aug., 13 Oct., 30 Oct. 1700.
Sanders, Jacobus, I 706-17 14.
8 Oct. 1706; 8 Mrt. ‘07 ; 26 Juli ‘08; 7 Febr., 16 Febr.,
6 Oct., 26 Oct. ‘1709; 28 Mei ‘10; 23 Sept. ‘11 ; 7 Juni ‘12;.
g Dec. ‘13; Ig Febr. ‘ 1 4 .
Uittewil&e, ra?z yacobsen, I 6 9 5.
15
Aug. 1695. ~
U&2tewìZ&e,
25

Mei,

Vlam&,

Anthony, I 7 I I .

2

Juni

1 8 Nov. 1702;
23 Oct. ‘06.

VoZckers,

1711.

1702-1706.
Mrt., 28 Mrt., 13 Dec. ‘03; 21 Oct. ‘04;

3;2n -Yacabse?z,
IO

Cornelis, 1 7 0 2 .

26 Juli 1702.
VoZckerts,

Adriaan, I708- 1709.

x4 Febr. 1708; 7 Febr.,

25

Febr.

1709.

Wouw, Gommer Antkonis van, 1701-1714.
1 8 Juni 1701; 26 Juli, 17 A u g . ‘02; 14 Febr. ‘08; 26 Juli
‘08; 25 Mrt. ‘og; IO April, 28 Mei, 6 Oct., 26 Oct. ‘09;
11 Mei, 7 Juni, 2g Aug. ‘12, 13 Oct., 9 Dec. ‘13; I9 Febr. ‘14.
Wagemaekers, Pieter, 17 1 O- 17 12.
22 Nov,, g Dec. 1710; 4 Jan., z Juni ‘11; II Mei 1712.
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Zegen, 1 7 0 0 .
3 O c t . 1700.’

(Wam? vo0rtgezet.j

Oudheden van Loosduinen
DOOR

J. K.

’ (Voortzetthg MZ dot van Nnv. LXXIL

276).

I n d e n n a e m Gods a m e n . Wij Jan Fijnioy ende Gheertruijt
Finios mijn wittachtigen wijf wetende onser vijf sinnen aendenckende datter niet sekerre en is dan die doot ende niet onsekerre dan die ure des doots, hierom so hebben wij bi onsen
prochipaep ghemaect ende ghegheven mit desen brieve in rechter
aelmissen ende testament den heilighen Gheests tot ts Gravenzande
die helft van vijf hont lants luttel min of meer gheleghen int
Ouwelant ghemengheder aerde ende ghemeenre voir mit Mees
Griete Bertelmees Tyemansz. dochter, ende beleghen heeft an die
noortzide Florijs Gherij tsz. ende Willeboy, ende an die zuijtzide
Gherijt Jan Ghijsiensz., ende des so sellen die heilighe gheestmeesters iairlix deelen op haer iairghetiden als men hem vermaent.
Omdat dit waer is ende wi willen dat dit testament vaste ende
ghestade blive ende wij selve ghenen zeghel en hebben so hebben
wij ghebeden heren Jan van der Haer onse prochipaep tot ts Gravenzande dat hi desen brief voir ons ,bezeghelen wil, Ende ic
Jan van der Haer prochipaep voirs. om bede wille Jans ende
Gheertruijts voirsc. s o h e b i c desen brief bezeghelt mit minen
zeghel int jair ons Heren MCCCC vier ende twintich op Sinte
Elizabethsavond in. den winter.

Jan

IC Willem Bartelmeesz. doe cond allen luden dat ic ghelije mi
schuldich te wesen mit desen teghenwoirdighen brieve die kercke,
die heilighe gheest ende dat gasthuijs tot ts Gravenzande elx tien
groot tsiairs Hollants payments die Cornelijs Jansz: mijn voirsate
dien God ghenadich si, besproken heeft te betalen alle iairs tot
Kersavont.
Welke voirs. renten ic verseker ende verwilcoer op mijn huijs
ende erve dair ic nu ter tijt in woen staende ‘binnen der stede
van ts Gravenzande an den ommeloep ende beleghen heeft an
die noortzide Hubrecht Hubrechtsz. mit huijs ende erve, ende a n
die zuytzide Griete Jacobs dochter mit huijs ende erve. Omdat
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dit waer is ende ic selve ghenen zeghel en hebbe so heb ic ghebeden heren Jan van der Haer prochipaep tot ts Gravenzande dat
hi disen brief voir mi bezeghelen wil. Ende ic Jan van der Haer
prochipaep voirsc. om bede wil Willems voirs. so hebbe ic desen
brief bezeghelt mit minen zeghel int iair ons Heren MCCCC vier
ende twintich des Vridaghes na Sinte Victoersdach.
IC Jan van der Haer prochipaep tot ts Gravenzande doe cond
alle lude dat Joest Pietersz. kende voir dat Jan van Valkenborch
bespfoken heeft den heilighen gheest tot ts Gravenzande drie
achtende1 tarwe tsiairs op een sticke lants van anderhalf merghen
luttel min of meer, ende beleghen heeft an die noortzide die
vaert, an die zuytzide die Hoflaen, te betalen alle iair tot Onser
Vrouwen lichtmisse. In kennissen der waerheit ende om bede
willen der heiligher gheestmeesteren so heb ic Jan van der Haer
prochipaep voirsc. desen b r i e f b e z e g h e l t m i t niinen zeghel i n t
iair ons Heren MCCCC vier ende twintich des Vridaghes na Sinte
Andriesdach apostel.
I n d e n n a e m Gods a m e n . I C Balie H e y n e n w e t e n d e mijnre
vijfsinnen aendenckende datter niet sekerre en is dan die doot
ende niet onsekerre dan die ure des doots, hierom so heb ic bi
rade mijns prochipapen ghemaect ende ghegheven om salicheit
mijnre zielen in rechter aelmissen ende testament den heilighen
gheest tot ts Gravenzande tien groot iairlixe’ renten, alsulteningen
groot, alsmen ghemeenlic lantrenten mede betaelt, op die helft
van den huse ende erve dat ic hadde staen binnen ts Gravenzande
an die noortzide van der kere bi den gaithuse, ende beleghen
heeft an die oostzide Willem Ruse mit huijs ende erve, ende
an die westzide Jan Fijnioij mit h u s e ende erve, te betalen alle
iair tot onser Vrouwen lichtmisse. Omdat dit waer is ende ic
heren Jan van der Haer prochipaep tot ts Gravenzande selve
dairbi ende over gheweest hebbe so hebbe ic Jan van der Haer
prochipaep voirs. om bede wille des heiligeestmeesteren dese
brief bezeghelt mit minen zeghel int jaer ons Heren MCCCC
vijf ende twintich opten ‘seventienden dach in Februario.
IC Allaert Bertelmeesz. doe cond allen luden dat ic vercoft hebbe
den heilighen Gheest tòt ts Gravenzande een marghen lants luttel
min of meer bi den hoep sonder maet gheleghen an die west-
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zide van der poert, ende beleghen heeft an die noortzide Florijs
Dirc Hannez. mit sijn stiefkinderen, an die zuytzide Jan Willem
Jan Waertsz., op die oostzide die stede wateringhe, op dat westeynde Clays Aernt Heynricsz. Op welc lant t gasthuys ts Gravenzande twe stellingen tsiairs heeft, ende die heilighe gheest voirs.
oec twee stellingen plach te hebben, van welke toep ic ghelije
mi wel betaelt den lesten penningh mit den eersten, welc lant
voirsc. ic ghelove voir mi ende mine erfnamen die heilighe gheest
voirs. een vrij eyghen erve tot ewighen daghen, als men een
vrij ‘eyghen erfve sculdich te waren; omdat dit wair i s s o h e b
ic Allaert Bartelmeesz. voirsc. dezen brief bezeghelt mit minen
zeghel int iair ons Heren MCCCC vijf ende twintich op den
eersten dach van April.
I n d e n naem Gods a m e n . W i j Di& A e r n t s z . ende Aechte
Florijs mijn wittachtighe wijf machtich ende wetende onser vijfsinnen aendenckende datter niet sekerre en is dan die doot ende
niet onsekerre dan die ure des doots, hierom so hebben wij bi
onsen g a e n ende staen ghemaect ende g h e g h e v e n , ende n o c h
maken ende gheven mit desen teghenwoirdighen brieve in rechter
aelmissen ende testament na onser beijder doot den heilighen Gheest
tot ts Gravenzande twee marghen lants lutttel min of meer gheleghen
.in den ambacht van ts Gravenzande op Donijsvelt, ende beleghen
heeft an die noortzide Wombrecht, an die zuytzide die wateringhe, ende des so sellen die heilighe gheestmeesters alle iair
als men onser beiden iairichtide hout deelen. Voirt so sellen
die heilighe gheestmeesters alle iairs vijtreijken van den voirs.
lande die kere tot ts Gravenzande tien stellingen Hollants paij. ments. Item den beghinen tot ts Gravenzande alle iairs twintich
groot Hollants paijments, ende so sellen die beghinen voirsc.
onsen beider iarichtijt houden alle iair als ghewoenlic is, ende
wair dat si niet en deden alle iair als ghewoenlic is so en souden
die heilighe gheestmeesters den beghinen voirs. gheen renten
gheven. Item so sellen die heilighe gheestmeesters vijtreiken
den prochipaep tot ts Gravenzande twee stellingen Hollants payments tsiairs. Omdat wij willen dat testament vast ende ghestade
sij ende wij selven ghenen zeghel en hebben so hebben wij gheb e d e n e n e n eersamen man heren Jan van der Haer onsen prochipaep dat hi desen brief voir ons bezeghelen wil. Ende ic
‘924
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Jan van der Haer prochipaep voirs. om bede wille Dirx ende
Aechten voirs. s o h e b b e i c desen brief bezeghelt mit minen
zeghel. Ende o m d i e meerre z e k e r h e i t w i l l e n s o h e b b e n w i j
n o c h g e b e d e n e n e n eersamen man Pieter Jansz. van der Sterre
als helichgheestmeester toe ter tijt dat hi desen brief over ons
mede bezeghelen wil mit sinen zeghel, ende ic Pieter Jansz. voirstreven om bede willen Dirx ende Aechten voirsc. so hebbe ic
desen brief mede bezeghelt mit minen zeghel int iair ons Heren
MCCCC vijf ende twintich op sinte Marcus ewangelisten dach.
In den naem Gods a m e n . IC Machtelt Louwen dochter machtich ende wetende mijne vijf sinnen aendenckende datter niet
sekerre en is dan die doot ende niet onsekerre dan die ure des
doots, hierom so hebbe ic ghemaect ende ghegheven, ende noch
make ende gheve mit desen teghenwoirdighen brieve in rechter
aelmissen ende testament den heilighen gheest tot ts.Gravenzande
ses honts lants luttel min of meer gheleghen in den ambacht
van ts Gravenzande in den Heen ghemengheder aerde ende ghemeenre voir mitter kercken lant van ts Gravenzande ende die
heilighe gheest voirs. van welken lande die vier hont beleghen
heeft an die zuijtzide Heynric Dircz., an die noortzide dat capitte1 tot Naeldwijc, an die westzide die wech, ende die twe
h o n t beleghen heeft an die zuijtzide Ansem Jacobs Boudijnsz.,
an die noortzide die heilighe gheest voirsc., an die oostzide die
poel, an die westzide die wech, ende des so sellen die heilich
gheestmeesters alle iairs deelen als mijn iarichtijt hout. Voirt
so sellen die heilich gheestmeesters vijtreijken alle iairs die beghinen tot ts Gravenzande een pond Hollants payments. Omdat
ic wil dat dit testament vast ende ghestade blive so hebbe ic
g h e b e d e n h e r e n J a n v a n d e r Haer prochipaep tot ts Gravenzande
dat hi desen brief voir mi bezeghelen wil. Ende. ic heren Jan
van der Haer prochipaep voirs. om bede willle Machtels voirsc.
s o h e b ic desen brief bezeghelt met minen zeghel int iair ons
Heren MCCCC acht ende twintich op sinte Marien Magdalenen
avond.
In die name
doot ende niet
Allaer Hughenz.
doen cond ende

Gods amen. Want daer niet sekerre is dan die
onsekerre dan die ure des doots, hierom dan ic
ende Yde mijn ghetroude wijf mit onsen kinderen
kenlic allen luden dat wij om onser zielen salicheit
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ende in rechter aelmisse mit voirsienicheit ende mit onsen vrien
wil, gheven ende ordineren tot een testament den heilighen gheest
vijf stellingen tsiairs, ende den prochipaep een scellingh dair hi
voir iairlix te grave gaen sel. Ende dese voirs. renten hebben
wij ghegheven op een morghen lants gheleghen in den ambacht
van ts Gravenzande over die noertpoel, ende beleghen heeft an
die noortzide Gherijt Janz. ende an die zuijtzide Alijt Mouwerijns
weduwe uten Poeldijc, ende op dat oesteynde ‘Heynric Meijz. Des
so sullen mijn kinder of haer nacomelinghers dit voirs. lant bruken tot ewighen daghen, op al dusdanigher voirwairt, dat si sellen
alle iair twisschen Bamisse ende Kersavont deelen den armen tot
ewighen daghen e e n sack tarwe. Ende wair dat sake dat sijt
n i e t e n d e d e n s o souden die heilighe gheestmeesters dit voirs.
lant an moghen spreken voir vrij eijghen totter heiligher gheest
behoef, ende so sellen si alle iairs dese voirs. sack tarwe deelen
tot ewighen daghen voir die zielen die hier voirs. staen. Ende
omdat wi willen dat dit testament goet ende vast ende voirtganc
hebben mach so hebben wij ghebeden heer Jan van der Haer
onsen prochipaep dat hi desen brief in kennisse der waerheijt
voir ons bezeghelen wil. ,Ende ic heer Jan voirs. om bede willen
die hier voir ghescreven staen heb desen brief bezeghelt mit minen
zeghel int iair ons Heren MCCCC ende dertich des Sondaghes
na Sinte Bartelmeesdach.
Wij Gherijt die Bruyn van Burgdijc ende Sijmen Dirxz. scepenen
van ts Gravenzande oirconden mit desen letteren dat voir ons
quam Heijnric Boudijnsz. ende verliede dat hi vercoft heeft Aernt
Florijsz. twee guede gouden Wilhelmus Hollantsche stilden tsiairs
ewelike renten voir den dach datum sbriefs ghemunt ende geslaghen of also veel an anderen goeden paymende als die stilden
voirs. opten dach der betalinghe waerdich sullen moghen wesen
te betalen alle iair op Meydach mit reede ghelt of mit eyghen
pande den derden penninc beter diemen dreven of dragheo mach
ter scepen pachtinge voirs. Welke renten voirs. Heynric voirn.
versekert heeft ende verwilcoert op sijn huys ende erve daer hi
nu ter tijt in woent staende an Langhe straet ende beleghen
heeft an die noortzide mit huse ende erve Mees Gherijtsz. ende
an die zuijtzide mit huse ende erve Pieter Dirxz. In kennisse
der waerheyt hebben wij scepen voirz. desen brief bezeghelt mit

.
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onsen zeghelen int iair ons Heren MCCCC vier ende dertich opten
twaleften dach in Aprille.
In den naem Gods amen. Wij Aernt Florijsz. ende Heil Clays
dochter echte bedghenoten hebben malcander ghegheven bi rade
ende g o e t d u n c k e onsen prochipaep heren Jan van der Haer t o t
eenen testament, so wie laest van ons beiden in dat leven blijft,
sal behouden dat huys dair wy nu ter tijt in wonen en dat beste
bedde m i t s i j n t o e b e h o e r i n g h e datter d a n wesen sal, ende t e n
l a e s t e n d o o t sal die ghifte voirs. comen a n d e n r e c h t e n e r v e n .
Voirt to gheven wij malcanderen so wie daer laest in den live
blivet twee Wilhelmus scildens tsiairs die wij iairlix op Heynric
Roudijnsz. hups ende erve hebben ende ten laesten doot sel die
heilighe gheest te Gravenzande die twee Wilhelmus stilden voirs.
hebben. In kennisse der waerheyt want ic Aernt voirg. selve
gheen zeghel en hebbe so hebben wij Aernt ende Heil voirnoemt
heren Jan voirn. onsen prochipaep ghebeden dat hi desen brief
over ons bezeghelt heeft int iair ons Heren MCCCC vijf ende
dertich op sinte Thomasavond apostel.
In den naem Gods amen. I C Alyt Hughen dochter bi minen
g a e n ende staen machtich mijnre vijf sinnen ende mit grotenvoirsienicheit so make ic den heilighen gheest ts Gravenzande in
rechten testament dat derdendeel van minen goede roerende ende
. onroerende dat ic nu ter tijt hebbe of namaels hebben sel, omdat
ic in voerleden tijden van den heilighen gheest gheleeft heb,
ende die ander twe derdendeel sellen h e b b e n J a n Jansz. ende
Clays Cleysz. mijn kinderen.
Ende w a e r d a t sace d a t mijnkinderen voirsc. als ic ien wandel der werlt hier sel doen, int
lant niet en waren also als si nu in Enghelant wonen, so. wil ic
dat die heilighe gheestmeesters vercopen huijs ende er& ende
al dat daer is, ende die heilighe gheest sel hebben ien derdendeel
van dien ghelde datmen dair bescouden sel, ende die ander twee
derdendeel van den ghelde sellen h e b b e n J a n ende Clays voirghenoemt, ende dat sellen die heilighe gheestmeesters bewaren
waent si ts Gravenzande comen. Ende waer dat sake dat si niet
te lande en quamen s o soude die heilighe gheest al dat ghelt
houden ende ghevent den rechten armen om Gods willen. Omdat
ic wil dat al dese puntten v o i r s c . v a s t e g h e h o u d e n w o r d e n s o
heb ic ghebeden Florijs Gherijtsz. ende Joest Pietersz. dat si desen
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brief over mi bezeghelen willen. Ende ic Florijs ende Joest voirs.
om beden Alijden voirghenoemt hebben desen brief bezeghelt
mit onsen zeghelen int iair ons Heren MCCCC vijf ende dertich
op sinte Michielsavond.
I n d e n n a e m Gods a m e n . I C Dirc J a c o b s z . ende F i j e m i j n
gheechte wijf, maken ende ordineren onse testament ende uterste
wille, bi onsen g h a e n ende staen mit goeden berade ende vrien
wille, ende wij gheven ende maken den heilighen gheest ts Gravenzande vier hont lants die wij hebben legghen mit ghemengheder
aerde ende mit ghemeenre voer mit Jan Heijmansz. en Willem
van Naeldwijcs wech mitten eenrezide ende sijn twe stucken dair
leyt die heilighe gheest tusschen mit een stucke. Ende so wie
langeste leeft van ons beyde voirs. sel dit voirsc. lant ghebruken
sijn leven lanc, ende n a onser beider doot sullent die heilighe
gheestmeesters an vaten, ende si sullen daer weder of vijtreijken
den regulieren tot ts Gravenzande tien stellingen i a i r s d a t s i
onser memori dair of houden, ende Onser Vrouwen broderscap
ts Gravenzande tien stellingen tsiairs, ende die heilighe gheest
meester voirs. sullen over ons deelen den armen een broot van
Ende
twee pennighen als men iairlix onse memorie begaet.
omdat wij willen dat dit vast ende ghestade blive’so hebbe ic
Dirc Jacobsz. voirs. desen brief bezeghelt mit minen zeghel. Ende
om meerre vesticheit so hebbe ic Dirc ende Fije voirs. gebeden
Fiorijs
Gherijtsz. ende’ Joist Pietersz. dat si desen brief mede
hebben bezeghelt. Ende wij Florijs Gherijtsz. ende Joest Pietersz.
voirsc. om bede willen van Dirc Jacobsz. ende Fijen voirs. hebben
d e z e n b r i e f m e d e b e z e g h e l t m i t onsen zeghelen i n t i a i r o n s
Héren MCCCC vijf ende dertich opten neghen dach in Januario.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo
quadringentesimo tricesimo septimo indictione decima quinta
mense Octobris die octava hora tercia post meridiem pontificatus sanctissimi
i n C h r i s t o patris a c Domini n o s t r i Domini
Martini pape quarti anno suo septimo in notarii publici
subscripti et testium infrascriptorum presentia c o n s t i t u o d i s crete persone coniuges legitimi et conthorales Petrus filius Johannis d e Sterre e t Y m m a f i l i a Hugonis i n t s G r a v e n z a n d e
Traiectensis diocesis, compotes par gratiam Jhesu Christi suarum
mencium et racionum attendentis multa grata beneficia, e t com-
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moda eorum alterum ab altero recepisse et se mutuo frequencius
impendisse, volentes igitur sibi mutuo et eorum alter alteri memoriale aliquod relinquere graciosum ut eorum longevior in terris
anime ab hac luce p r e s e n s decedent e o d e v o c i u s e t i n s t a n c i u s
possit et dignetur piis operibus recordari inter se deliberationibus
providis ac maturis super hoc perhabitis absque spe revocandi
omnibus modo et forma et jure quibus melius et efficacius poterunt ordinaverunt statuerunt et cum fervido desiderio sibi mutuo
legaverunt unam hondam cum media terre vel circa jacentem
in parochia de ts Gravenzande in quadam terra dicta vulgariter
dat Vrilant communem cum terra sancti spiritus eiusdem parochie
s u b hac forma quod quocunque eorum presens viam universe
carnis ingresso superstes eorum et vita tune profuens in humanis
huiusmodi hondam terre cum media solus levabit et, tollet
a d usum s u u m c u m omnibus fructibus inde proveniendis
usque ad temporis vite ipsius superstites ultra partem bonorum
suorum sibi debitam hoc turn proviso et addito qui huiusmodi
superstes talem terram tempore vite sue in nul10 poterit aggravare
vel alienare eanden, sed post mortem amborum het terra premissa iure legationis ad sancti s p i r i t u s s e u a d usum p a u p e r u m
premissi loei in eleomosina et pro animabus dictorum c o n i u g u m
devolvetur perpetuis temporibus et istam ordinationem dicti coniuges
valere voluerunt testamenti ac codicillorum iure quocunque
alio iure quo melius et efficatius valere poterit super quibus omnibus et singulis dicti coniuges sibi a me notario infrascripto
fieri pecierunt unum publicum instrumenturn seu plura publica
instrumenta ad dictam cujuscunque. Acts s u n t het i n domo
habitacionis dictorum coniugum in ts Gravenzande sub anno
indictione mense die hora et pontificatu quibus supra presentibus
ibidem mecum discretis viris et honestis Hugone fïlio Johannis
Petri et Nycolao filio Johannis laicis opidanis ibidem testibus
ad- premissa specialiter et rogatis.
Et ego Heynricus filius Robberti clericus Traiectensis diocesis
publicus
imperiali auctoritate et ordinaria admissione notarius
premissis omnibus et singulis dum sic ut permittitur agerentur et
fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic
fieri vidi et audivi et exinde hoc presens publicum instrumentum
mea propria manu scriptum confeci necnon me0 solito signo et
consueto. signavi rogatus et requisitus in testimonium.
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Wij Sijmen Dirxz. ende .Heyric Doe scepenen in ts Gravenzande
oirconden mit desen letteren dat voir ons quamen in vollen gherechte Jacob Martijnsz. ende Claijs Martijnsz. ghebroederen ende
verlieden dat si sculdich sijn ghesamender hant den heilighen
gheest viertich stellingen Hollants payment jaerlike renten ewelike
durende alle iairs te betalen tot Baemisse mit sulke ghelt als
voirs reeds ghelts of mit eijghen pande den derden penninc beter
die men driven of draghen mach te scepen pachtinge voirsc.
Welke renten Jacob ende Clays voirs. versekert hebben ende
versekeren op vijf hont lants luttel min of meer die si tsamen
l e g g h e n d e h e b b e n b i n n e n die vriheit van ts Gravenzande bij
noorden ‘t gasthuijs ende beleghen hebben an die noortzide ende
an dat oesteynde die reguliers ts Gravenzande, an die zuytzide
t gasthuijslaen ende a n t westende die heerwech. In kennissen
der waerheit so hebben wi scepenen voirsc. onse zeghelen hieran
ghehanghen int jair ons Heren MCCCC een ende viertich opten
elfften dach in Decembri.
In den jare ons Heren dusent vijf hondert vier ende twintich
den seven ende twintigsten dach in November so heeft heer Dirc
Wouters priester in testamente ghemaect den heilighen gheest
tot ts Gravenzande sijn huijs ende erve als hij dat nu ter tijt
bewoent, ende belendt is staende an die noortzide van der kercken,
welcke huijs ende e r v e v o i r s c . die heilighe gheestmeesters van
den heilighen gheest voirs. sullen van nu voirt an ontfanghen,
h o u d e n ende p o s s e s s i e d a e r o f h e b b e n v o e r v r i j e y g h e n g u e t ,
midtsgaders een pont g. Vlaems datter sij eens ontfanghen sellen,
welcke v o i r s . h u y s ende erve belast sijn mit een pont Hollants
siaers ende heeft dat ghilde van Onser Liever Vrouwen ende
Sinte Annen tot ts Gravenzande ende drie stuvers van des heren
straetghelt, -welverstaende dat die voirs. h e e r Dirc. sel t v o e r s .
h u y s ende erve bewonen ende ghebruycken syn leven lanck,
mits houdende in reparatie. Voer welcke v o i r s h u y s ende erve
die heilighe gheestmeesters in der tijt wesende sullen ghehouden
wesen alle iairs tot ewighen daghen op die iaerghetijde van den
voornoemden heer Dirck Woutersz. te houden memorie van een
vighelie van drie lessen te singhen mitten laudes ende sijn graft
te visiteren na die vighelie ende des anderen daechs na die
hoechmisse mit die pastoer ende alle die memoristen, ende bar-

40

GESLACHT- EN WAPENKUNIJE.

nende onder die vighelije ende hoechmisse vijf waskaersen, ende
deelen den armen tien witte broeden elx van eenen halven stuver,
ende gheven tot precencie den pastoer drie stuvers ende elcke
memorist drie groot. Van welcke voirs. hqs ende erve mit dat
pont groot wij Louwerijs Ghijsbrechszn. Cornelijs Willemsz. ende
Jan Willemsz. Cuyper nu ter tijt heijlighe gheestmeesters bekennen
daerof posessie ende ontfanc ghenomen te hebben bij consent
ende toedoen van schout, burgemeesters ende scepenen der stede
van s Gravensande ut supra actum.
Dit syn alsulcke renten als heylighen gheest van ts Gravenzande
iaerlix ontfanghende is ende verscijnen t o t Kersmis i n t iaer
XVC ende e e n .
. In den eersten Willem Hughensz. op zijn huys . . . X111 g .
Item heer Claes die proest op zijn hups . . . . . . X s.
Item meester Jacob Cornelisz. . . . . . . . . . . X st.
Item noch op Heynrich die wijelmakers huys . . . . V s.
Item Jan Arentz. Dom op zijn huijs . . . . . . . X s.
Item noch op zijn leecheerf . . . . , . . . . . XVl s.
Item Evert Jacopz, Snier op zijn huijs . . . . . . . XVlIl s.
Item noch op zijn leecherf . . . . . . . . . . . V s.
Item Heynrich die snider op zijn huijs . . . . . . 1111 s.
Item Louwerens Ghijsbrechtsz. op zijn huijs . . . . . 1111 s.
Item Jan Harmanz. op zijn huijs . . . . . . , . . V s.
Item Harman Ghijsbrechtsz. op zijn huijs. . . . . . 1 pd.
Item Willem Gherijtz. op zijn camer . . . . . . . XVII s.
Item noch van Adriaen Jansz. Oems gheests . . Ir/s pd. X g.
Item noch van Lijsbeth Hughen dochters lant . . . XXXlll s t .
Item Wouter Bertelmeesz. op zijn huys . . . , . . II s.
Item Adriaen Loubackers van lanthuys . . . . . . XVI st.
Item Jan die Jode op zijn huys . . . . . . . . . 11 pd.
Item Pieter Jansz. v a n ‘t lant dat Michiel tot Monster
plach te ghebruken. . . . . . . . . . .
XXIIII st.
Item Jan Sijmonsz. . . . . . . . . . . . . . XL st.
Item noch dieselfde . . . . . . . . . . . . . 11 pd.
Item noch dieselfde . . . . . . . . . . . . XxX111 st.
Item noch dieselfde , . . . . . : . . . . . .
Item noch dieselfde . . , . . . . . . . . . 111 pd. Vs.
Van die losrenten die den heilighen gheest op zijn huys
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ende erf, barrich, boemt ende steur ende op alle zijn
gueden ghewonnen ende onghewonnen gecoft heeft
Item Claes Hermanz. van Ariaen Jansz. gheest . . . . XX s t .
Item Willem Ariaensz. van ‘t lant an die laen . . . . 1111 pd.
Item noch op zijn huys . . . . . . . . . . . , Vl11 s.
Item noch van Adriaen Jansz. gheest . . . ‘. . . . It/, pd.
Item die wedewij van Jacop Jansz. Druijt . . , . , XxX11 st.
.ende sel ten naesten jair wesen
. . . . . . . . XXVIll st.
Item Willem Jansz. die snider van dat lant dat Jacop
Jansz. Druijt plach te bruken . . . . . . . . X1 st.
Item noch dieselfde . . . . . . . . . . . , . V gr.
Item Willem van Zeelant op zijn huijs . . . . , . 11 s.
Item op Meijdert huijs . . . . . . . . . , . . V st.
Item Lysbeth Dirck Buijsen wedewij , . . . . . . XVI s.
Item van dat lant voer dat heylich gheesthuys mit die
kerck van Monster . , . . , , . . . . . . II1,IZ s.
Item Agniese Jacop Corstijnsz. wedwij . . , . . . VIIIr/, pd.
Item Joest Wouterz. op zijn huys . . . . . . . . XX g.
Item nogh van een half marghen lants . . . . . . XVI st.
Item Simen Woutersz. van tlant dat zijn vader plach te
bruken . , . , . . . . . . . , , . . , XX st.
Item Ghijsbrecht Smit op zijn huys . . , . . . 11 st.
Item Coeman Willems wedwij . . . . . . . . . X1X st.
Item noch van tlant dat Sijmen van Wou placht te
een nobel van XLVIII st.
bruken . . , , . . . . .
Item Aechte Willem Gherijtsz. wijf op haer huijs . . , 11 s.
Item Gherijt Willemsz. die backer op zijn huijs . . . VI s.
Item Pieter die wijelmaker op zijn huys . . . . . . 11 pd.
Item Jasper Willemsz. van Cornelis Gherijtsz. weghen . X11 s t .
Item Arent Lambrechtz. op zijn huys . . , . . . . X st.
Item Willem Jansz. die snider op zijn huys daer Jacop
Jansz. p l a c h t e w o n e n d a t o n s a n g h e c o m e n i s . . 11 pd.
Van Russent Floren tot een testament welverstaende so
sel daermede of wesen die Vs. die op heer Dirck
Florijsz. leech erf staen . . . . . . . . . .
Item Pieter Aerntz. Ravelaer op Alijt Jan Ghijssens huijs
opt Noorteynde . . . . . . . . . . . . . V s.
Item Dirck Jacopz, van die gheest bij zijn huijs . . . 11 pd.
Item noch dieselfde . . . . . . , . . . . . . 1X pd.
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Item Jan van Roester , . . . . . . . . . . . V st.
Item op dat huys op die vaert dat Aernt Sijmensz. plach
te’bewonen . . . . . . . . . . , . . . X st.
Item Marriken Pieter Ausemsz. op haer huys , . . , XXX s.
Item Tonis Jansz. die molenaer op zijn huys . . . . XXXI d.
Item Tonis die cuper op zijn hu)-s . . . . . . . . V st.
Item Willem Coppertsz. . . . . . , . . . . , XLII11/2
st.
Item noch dieselfde . , . , , . . . . . . . . 111/2 pd.
Item noch dieselfde . . . . . . . . ’ . . . . . X s.
Item noch dieselfde . , . . . . . . . , . . . X1111 s.
Item noch dieselfde . . . . . . . . . . . . XYVl s.
Item Olivier Jacopz. . . . . . . . . . . . . , I 1/2 pd.
Item noch dieselfde van tlant in Oerlant . . . . . , XX1 st.
Item noch dieselfde van lanthuijr . . . . . . . . 1111/2 pd.
Item Jan Aelwijnsz. van vier hont lants int Vrilant . . 1 pd.
Item noch dieselfde van een morghen lants bij saelbogherslaen . . , . . . . . . . . . . . 111 pd.
Item van Wouter Smitslant . . . . . . . . . . 111 pd.
Item noch een morghen lants, . . . , . . . . . 111 pd.
Item noch van Katrijn Dirck Hughen lant . . . . . X1111 s.
Item noch van Broerghijsen lant . . . . . , . . . XXl st.
Item noch een morghen lants ghecomen van Suete Dirck
Jacopz.. . . . . , . . , . . , . . . . ll/, pd. 11s.
Item noch een morghen lants . . . . . . . . . 11 pd.
Item noch van Aernt Lambrechts lant . . . . . . 111 pd.
Summa XVIl11/9 pd. 1111 s.
Item die Regulieren tot ts Gravenzande een sack tarwe
versekert OP dat lant langhes die vaert.
Dit zijn die lantluijden.
item Gherijt Vrijsen int Honterlant . . . . . . . . 11 pd.
Item Claes Dirckz. in Griet Swart Janswoning . . . . XXVI s.
Item Jorijs Jansz. die Swart , . . . . . . . il/, pd. nobels.
Item Jacop Jansz. van Crost . . . . , . . . . . X1111 st.
Item op Joest Jansz. woning daer Neeltgen van Wou op
woent , . , . . , . . . . . . . . . 111 pd. 111 s.
Item noch dieselfde een achtende1 tarwe daermen of
backet XV broed en den rechten armen.
Item Dirck Florijs van een derden deel van Teijlingerlant I pd.
Item noch van die broders weghen versekert op die
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ander twe deel .............. XX st.
Item Cornelis Claesz. op die wael ........ XLV s.
Item Jan Jacopz. Loef ............ X1111 st.
Item Jan Woutersz. ............. XX s.
Item Willem Jorijsz. ........... Vl scild. 11 st.
......... 11 stilden.
Item Cornelis Claes Dirckz.
Item noch van heer Pieters lant ......... XX s.
Item noch van heer Dirck .Wigghersz. lant ..... X1 st.
....... 11 pd. 11 st.
Item Jacop Willemz., in Noorlant
Item noch dieselfde ............. X1111 st.
Item noch dieselfde van Jan Jan Andriesz. van tlant
............ 1111 r. guld.
after Tuyninck
Item Gherijt Jansz. in Noorlant ......... 1111 pd.
Item Heijndrick Adriaensz. Bloem ...... 11 pd. nobels.
Item noch een achtende1 tarwe of XV g. dair voer.
........... 111 pd. nobels.
Item Hughe van Puel
Item noch op zijn huijs ............ X1111 s.
Item Claes Pietersz. ............. 11 pd.
Item Pauwels Heydricksz. an die Maesdijc daer Seelu
........ 1X pd.
Claes Jansz. plach te wonen
.......... ll’/y pd.
Item Jan Dirckz. vroechden
Item noch van Ewout Jan Gherijtsz. lant ...... ll’/, pd.
Item noch dieselfde .......... XX s. noch Vs.
Item Haanau Heydricsz. ......... llll/, pd. nobels.
Item noch van Arst Jansz. weghen ........ 111 pd.
Item noch dieselfde ............. XxX1 s.
........ l’/, pd.
Item Gherijt Willemz. an die banck
Item noch dieselfde ............. 1 pd.
......... X11 pd. VIII s.
Item Florijs Ghijsbrechtz.
Item Jonghe Gherij Jansz. daer Corstijn Jan Maes plach
.............. .Xlpd.
tewonen
Item Willem Florijsz. .... , ... , .... xX11 st.
Item Adriaen Pieter Ansenz. ........ V pd. nobels.
......... . xx s.
Item noch op zijn woninck
Item Dirck Pieter Ansemz. van die bijl ende hij betaelt
die niewe huijr ............ xX1111 st.
Item Willem Humensz. van Mees Gherijtsz. lant . . , Vl pd.
Item Spronck Jansz. ............ 1111 nobels.
Item Jan Heymansz. ............. lil/, pd.
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Jan Jansz. an den ouden dijck . . , . 1111/, M. nobels.
noch van Willem Ghijsen lant ‘. . . . . . . X s.
Harmon Jansz. . . . . . . . . . . . . . XL st.
Dirck Dircksz. in Pueldijck . . . . . . . . . Vlll/, s.
Aem Claesz. tot Naeldwijck . . . . . . . . XX s.
Sijmen Hughenz. tot Naeldwijck . . . . . , 1111 M. 1111 d.
. x st.
Jan Docz. tot Naeldwijck . . . . . . . .
Marighen Ariaeh Gherijtz. wedwij in Naeldwijcker
broec . . . . . . . . . , . . . . . . . XXX s.
Item Gherijt van der Meer tot Loesduinen . . SVlll M . n o b e l s .
Item Dirck Pieterz. tot Watering . . . . . . . . . XVl s.
Item Cornelis Adriaen Govertsz. tot Monster . , . . 11’/, s .
Item Joest Phillipsz. tot Monster van Dirck Jan Veensweghen X1111 s.
Item Cornelis Jan Busen in Maeslant . . . , . , . 111 pd.
Item Hughe Symonsz. tot Monster . . . , . . . . II/, stilt.
Item noch diezelfde op zijn huijs . . . . . . . . 11 s.
Jtem d a t capittel tot Naeldwijc ende verschijnt sinte
Jansdach in die somer anno XVcIII . . . . . . . Vl11 pd,
Item die erfnamen van Griet Claes Aerntz. wedwij van
Heynrick Hoechuijs ende zijn wijf besproken drie
gouden gulden of Xx111 st : voer den gulden versekert
op twee marghen lants legghende in Noorlant over
die creke.
Item noch dieselfde op ~l/~ marghen lants leggheqde
over den ouden dijck . . . , . . . . . . . 1111 st.
Item op dese huijs eoirs. blijft Jan Martijnsz. scudich
den heylighen gheest . . : . . . . . . XL pd. Holl. s.
Item Willem die Snijer 11 pd. iairs die ghecomen zijn
van Ruslent Floren ende zijn die heylighe gheest
a n g h e c o m e n i n t iaer v a n XP ende d r i e ende
v e r s c h i j n e n Meydaghe a n n o XVC ende d r i e ende
zijn versekert op zijn hups ende erve daer hij nu
ter tijt in woent staende besiden an die noortzide
van Jan Symonz. hups daer hij nu in woent . . . 11 pd.
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Doop-, trouw-,
begraaf- e.it. registers te Rockanje (Voorne)
met eenige (volledige) afschriften
DOOR

D . W. V A N D A M .
(Voortzetting van i2inv. LXXI, 288).

lI16511.
D e n I J a n u a r i i a . I 6 5 o , v . goochem Cornelisz., k . Claes,
g e t . Mqetie Roehdts.
D e n g A p r i l a . I 6 5 1, v. Comelis yamz. Cuyjey, k. yan,
get. Magdaleen Roeladts, schoolvrouw.
D e n g J u l i i a . 1 6 5 1 , v . Tkys Gorsman. k . yaan, g e t .
Annetìe Arents.
D e n 2 3 J u 1 i i a. I 6 5 I, v. racoó Leendeds;., k. Neeltie,
g e t . Tannetie Leederts.
Den 3 o Juli i a. I 6 5 I naem. is van mij ged. een J. D.
out omtrent 21 jaer op het versoeck met attestatie v. d. kercke
v a n Hellevoetsluys, D. Kinthii, n. Barber, get. haer suster.
D e n 13 A u g u s t i a . 165 1, v . Covnelis Cornelisz. M o s - .
tmi&k, k. Leendert, get. Tametie Leenderts Boelhouwers kuysv~owu.
D e n IO S e p t e m b e r a . 1 6 5 1 , v . 3acob 3ansz., o p t
Schaepe Gors woonende, I kints n. Arent, get. (iV. Nd 2 kints
naeme Maetie, get. (N, Ar.)
N o c h o p d e s e l v e iijdt, v . Govevt Cornelisz., k . Soetie, g e t .
Maertie Engels.
- D e n 2 4 S e p t e m b e r a . 1 6 5 1, WiZhem Leendevsz.RowneZ,
k . Reuntie, g e t . Grytie Poels.
D e n 8 S e p t e m b e r a. I 6 5 1, v. yan Heuck, k. Heyltip,
get. (N. N.)
D e n 5 N o v e m b e r a. I 6 5 1, v. Comelis Aredsz. op de
Roo-stee, k. Baeuend, get. Annetie Leederts.
U e n 2 6 N o v e m b e r a. I 6 5 I, v. Dirck Aryen, k. J7annetie,
get. . . . . Cornelis.
D e,n I o D e c e m b er a. I 6 5 1, v. Arert iblelscken, k. MeZsck,
get. Tr@ntie Meldz.
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De n 4 F e b r u a r i a. I 6 5
g e t . Theuntie Covwelis

.

2,

Co~ncZis

Roelandts, k. Aren,

svvzitsvrouw.‘I

D e n I 8 F e b r. a. I 6 5 2, v. J. Coman,
1~. Barent, get.
Avmetie
Leenders.
D e n 2 5 F e b r ~1 a c i i a. I 6 5 2, v. Gewit Jansz., k. Leentie,
g e t . Annetìe 3acobs.
D e n 7 A p r i l. a. I 6 5 2, v. Ariavzsz. ‘t Mmnetie k. Av-iaentie,
g e t . Madeleenteke Leendeus.
Noch, v.. Javl Arents Bout, k. Naertìe, get. Trij,tie AeZbrecht.
Noch, v. Diev+ Jansz., k. Javl, get. vaeders suster Maertìe.
Noch, v. 1ViZhem WìZhewzsz. Deder, k . iaepie, g e t . Aeltìe Engels.
D e 11 I 2 M e J’ a. I G 5 2, v. CZaes Ayentsz., k. Elan&, get.
Cjwtie Claes.
Noch op den selven tijdt, v. Hubrecht Jacobsz., k. Jacob, get.
Comelìs Bayentsz.vrouw. op de Roo-stee.
D e n 2 6 Mey a . 1 6 5 2 , v . Leenert Arevzts Boelhouwer, k.
Hester, get. Arentie Arents.
Noch, v. Areat Corvtelis Natrìs, k. Aanetzje (?), get. Jajemijntìe
WìZhems.
Den g J u n i i a. I 6 5 2, ged. nae de doot van Cornelz’s Hoochwerf, vader, k. n. CorvzeZis, get. vaders susters.
D e n 2 3 J u n i i a. I 6 5 2, V. Ary Jansen, k. Lysóet, get.
Lysbet

Gqsevz.

Den 8 Se p t e m b er a. I 6 5 2, v. Ary Jobsz., k. Leenert,
get. Maetie Jobs in den N. Hoorn.
D e n I 5 S e p t e m b e r a. I 6 5 2, v. An+, k. Cruyntie, get.
íVeeZtie

Jans.

D e n 2 2 S e p t e m b e r a. I 6 5 2, v. 3acob Care, k. Maertìe,
get. Sentie Jans.
Den 7 0 c tob e r a. I 6 5 2, v. Cornelìs Jacobsz., k. iacob,
g e t . Neeltie 3acobs. .
Den I 6 0 c t o b e r a. I 6 5 2, v. Roelandt Bedion, k. n.
Francoys, g e t . Maertie Metselaer.
D e n I 3 N o v e m b e r b i d d a c h a. I 6 5 2, v. Jacob Sentsz.
de Graef, k. Sent, get. Maetie Bastiaens vaeders moeder.
D e n 2 4. N o v e m b e r a. I 6 5 2, v. Bouwen Jansen, k. Digenuvn, get. Gvytie Beters.
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[‘65 3.1
Den 5 J a n u ar i i a, I 6 5 3, v. Rueye, v. 2 k., het I
Leentie, gen., get. (iV. N$, het 2 k. n. JovzS, get. Lysbetlz Steyaerts.
D e n 2 6 J a.n u a-r i i a. I 6 5 3, v. Jacob Roelandtsz. alen (?)
Jasper( k . n . Maertien, g e t . Lysbet J a n s Gorsmans VYOUW.
De n I g F eb r u ar i i a. I 6 5 3. v. Huyg Jansen, k. Cornelis,
‘get. Geicyntìe
Cornelis.
D e n 2 3 F e b r . a . I 6 5 3, v. Av-y ranse, k. n. $xob, get.
Jaecomijntie Wìïhems.
Noch ged., v. Paulus Cornelis, k. Crz4yne, get. Neeitze Jans.
D e n 2 3 M a e r t a . I 6 5 3, ged. v. Aren Maertensa. k Jannetge, g e t . NeeZtìe Buecks.
D e n 1 4 S e p t e m b e r a . I 6 5 3, v. doot Cornelis Covnelis,
k. Cornelis, get. Maertie Jans vaders moeder.
Noch, v. Jan Leendev-sen
Rejtger,
k. Annetìe, get. Cytie Jans.
Noch, v. Jan Heuck, k. Pieter, get. Nelletìe Jacobs.
D e n 2 I [S e p t.] a. I 6 5 3, v. í”hijs Arevdsz., k. Afpeleuntie,
get. (N. N.I
D e n 2 N o v e m b e r a. I 6 5 3, v. Covnelis
Barentss. op rle
Roo-stee, k. Barent, get. grootmoer Avtnetie Leederts.,
D e n 1 a e s t e n N o v e m b e r a.
I 6 5 3, v. yacob
Care, k. n.
Covwelis;
get. Emmetie Arends.
O p b i d d a c h d e n I 7 D e c e m b e r a . I 6 5 3 , v . Maurìs
CorneliSsen, t i m m e r m a n , I k . n . MaurFs, g e t . (N. N,) 2 k . n .
Cornelìs, get. (N. N.)
II1694.1
D e n I 8 J a n u a r i.i a. I .6 5 4, v. Aren’ Maevtz., k. Leent&,
6 jaer out s y n d e , g e t . Maertìe Jan StofeLs w o u w .
D e n I F e b r u a r i i a. I 6 5 4, v. Jan Pietersz., k. Nee&&,
get. Pietertje Pieters.
D e n I 5 F e b r. a. I 6 5 4, v. Jan Arentsz, Staepe,?, k. Leendeyt,
get. de dochter Pleuntìe Jans.
Den (niet ingv.) a. I 6 5 4, v . 3;rcob Leendeds, k . (N.), g e t .
(N. N.I.
.
D e n 2 6 A p r i 1 a. I 6 5 4, v. Ary Jobsz. k. Leendert, get.
MadaZeevttie
Mosterd&&.
D e n 6 Mey b i d d a c h a . I 6 5 4, v. Peter Gabrid, k. Gabriei, get. Annetìe Claes. Ingel Jobss. vrouw.
N o c h , v Aryaen (9 WitteZ&, k . Annetie,
g e t . Tr&tjp Wi&&ms.

48

GESLACHT- EN WAI’ENKUNDE.

D e n 1 a a t s t e n M e y a. I 6 5 4, v. Avy Jansen Duyn’meyq,
k. n. Ariaeztie, get. (N. N.)
D e n 2 I J u n i i is ged., v. CovlzeEs JaTzsz.. k. n. (IL’.) get.
(fv. N . )
D e n 2 6 J u 1 i i a. I 6 5 4, v. Eng-eZ Joósr., k. Comelis, get.
il/laertie opt Clooster.
D e n 6 S e p t e m b e r a . I 6 5 4 , v . Govert Cornelìs, k .
NeeZtìe, g e t . Claesie CoYueZìs.
D e n 2 o S e p t e m b e r a . I G 5 4 , v . Cornelis Roelandts, k .
Jamde, get. Marrtie Wisse.
Den I 8 0 c t o b e r a. I G 5 4, v. I~ìfhem Jans-. Valck, k.
Cytìe, g e t . Oìq2wwz Cowlelìs Langedoen.
D e n 2 2 N o v e m b e r a. I 6 5 4, v. 3an StoffeZ, k. CorneZis,
get. vaders suster.
D e n 2 g N o v e m b e r a. I 6 5 4, v. Gerrit Wilhemsz. Buwe,
k. Barent, get. dfaertie WiZhems.
D e n I 3 D e c e m b e r a. I 6 5 4, v. Covzedis CorneZisz. Mosterd&k, schepen, k. Co~nelìs,, get. StofeZtìe Cowelis.

11655.1

D e n IO J a n u a r i i a . I 6 5 5, v. Cowelis Corndisu. Lange1.
p
doen, k. Co~xelìs, get. Dzhgenum CorneZìs.
D e n 3 0 J a n u a r i i a . 1655, v . Ary Jansz. ‘t illaunctie,
k. Jan, get. T+ntìe Arents.
Noch, v. AYJJ Jansx. StapeZ, li. Leendeyt. get. PZuntìe Jans.
Den 7 Feb r. a. I 6 5 5, v. fWaurìs, timmerman, k. Corneb,
.
get. Martìe CorneZis.
D e n’ 2 I F e b r. a. I 6 5 5, v. Jdcoá RoeZana’ts, k. Ewidt, get.
Aeltie, woonende in den hoeck (?) bij Gorsman.
D e n 7 M a e rt a. I 6 5 5, v. Jan Cow2eZì.w. RzjS*w$k, k.
Cornelis, get. Cruytie Corwlis.
D e n 2 I M a e r t a. I 6 5 5, v. Cornelìs Barentsz., k. Bare&,
g e t . Tvijntie WiZhems.
Den 2 8 M ae r t Pa(e) sd a c h voornd., v. CorzeZìs Jacobsz.
Boutcan, I k. n. Pieter, 2 k. n. I)zrkìr, get. Betìes moeder.
Den 4 A p r i 1 a. I 6 5 5, v. Hubert Jacob., k. JYacob, get. (N.N.)
D e n I I A p r i l a . I 6 5 5, v. pan Leendertsz. Reyger, k.
Leenert, get. Ydetie Cornelis.
( Wordt voortgezet.)
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Penningen, Plakketten en Draagteekens
1898 - 1923.
DOOR

W. K. F. ZWIERZINA.
Wat geen onzer stadhouders beleven mocht, wordt ten derden
male sedert ons land koninkrijk werd’ gevierd - h e t 2s-jarig
regeeringsjubileum
van het hoofd van den staat. In 1838, bij
gelegenheid der 2s-jarige regeering van Z. M. Koning wL&n 1,
werd slechts één penning geslagen en wel aan ‘s-Rijks Munt, een
fraai stuk werk van den rijksstempelsnijder D. va% der Keilen
(Dirks no. 5 4 3 ) ; vermoedelijk heeft op dit feest ook betrekking
een zilveren draagteeken - ‘s-Konings hoofd op oranje roset (niet beschreven), in mijne verzameling.
In 1874 regeerde Z. M. Koning Wz’lZem III 2.5 jaar en treffen
wij een groot aantal penningen en draagteekens aan, W . O . o o k
een penning geslagen aan ‘s-Rijks Munt, doch zij geven een
treurig beeld van het diepe verval der eens zoo h o o g s t a a n d e
vaderlandsche
penningkunst.
De eenige uitnemende medailleur der Ige eeuw, de Amsterd a m m e r Yacpues EZion, was dubbel ongelukkig met zijn werk,
den door de stad Amsterdam aan Z. M. aangeboden penning
(Zwierzina 1864- 1898 no. 324), die niet de goede kwaliteiten
toont van zijn overig werk, terwijl door een foutieve opgaaf van
de opschriften door W. 7. Hofdek aan de feestkommissie (*voor
iederen vorst uit het huis van Oranje-Nassau afgebeden; door
Koning WzZem ,111 het eerst beleefda), de aan Z. M. aangeboden penningen moesten worden teruggevraagd en door nieuwe
met veranderd opschrift vervangen.
Thans, nu onze penningkunst weder een tijdperk van grooten
bloei beleeft, mogen wij dankbaar gewag maken van tal van
inderdaad fraaie stukken ; de Rijksmunt zonder stempelsnijder,
schittert natuurlijk door afwezigheid !
I.
Amsterdam bood H. M. een gegoten penning aan, welks
Vz, Haar links gewend borstbeeld vertoont in sierlijken
rand, methetomschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDER LANDEN ; op de Kz. zien wij boven het silhouet der hoofdstad
den koepel van het oude stadhuis op den Dam, waaruit het
4

1924

,”
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karillon zijne jubelklanken uitgiet over de feestvierende stad,
daaromheen, afgewisseld door oranjetakjes : AMSTERDAM 6 SEPTEMBER , daaronder gescheiden door het op oranjetakken rustende ongekroonde gemeentewapen, de jaartallen
I8$3-I923,
83 m.M. V a n d i t f r a a i e m o d e l l é v a n d e n
stempelsnijder r. C. Wimecke, waarvoor de zinrijke gedachte
der K.z. werd aangegeven door Prof. dr. Y. Six, bestaan ook
geslagen penningen, t.w.
2. groot 60 m.M. niet in den handel.
3. Vz. van no. 2 (borstbeeld) op hout gemonteerd.
4. Groot 40 m.M. in den handel.
5/6. Groot 2g m.M. in den handel, tevens in tombok met oog
en ring als schoolkinderenpenning; op de in den handel
gebrachte penningen komt het stadsbeeld niet voor.
7. De residentie volgde het voorbeeld der hoofdstad, ook daar
werden H. M. gegoten penningen aangeboden, groot 82 m.M.
H. M’s links gewend borstbeeld op de Vz. werd gemodelleerd door Toon Dupuis, het omschrift: WILHELMINA KO NINGIN
DER NEDERLANDEN is omgeven door een parelcirkel;
de Kz. toont in kloek modellé van B. Ingen Hozcsz h e t g e kroonde, door oranjetakken omgeven wapen van ‘s-Gravenhage, met de jaartallen: MDCCCXCVIII en MDCCCCXXIII in
parelcirkel als omschrift. Ook hiervan bestaan geslagen
penningen t.w.
8. groot 60 m.M., niet in den handel,
g, groot 40 m.M., in den handel, en
IO/I. g r o o t 2g m.M., tevens in tombok met oog en ring als
schoolkinderenpenning.
De Amsterdamsche en Haagsche penningen werden vervaardigd in de ateliers der Kon. Ned. Edelmetaalbedrijven
van Kempen, Begeer en Yo, te Utrecht, aan welke wij ook
de navolgende stukken te danken hebben.
12. Vz. Bizonder mooi naar links gewend hoofd van H. M.,
omschrift : WILHELMINA - KON. D. NED. naar hetzelfde
modellé, dat, voor de nieuwe guldens heeft gediend, doch
meer geïdealiseerd ; op de Kz. tegen een stralende oranjezon, in welker midden een pijlbundel, waaronder de jaartallen 1898-1923 als vlakvulling, rijst de forsche, stevig
gewortelde en door klimop omrankte oranjestam op, welks
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top met vruchten en bloesems beladen takken draagt, het
geheel omgeven door het opschrift: ORANJE ROVEN - 6
SEPTEMBER , modellé van J: C. W&~cke, 60 m.M.
13/14. Dezelfde groot 29 m.M. tevens in tombok met oog en ring
als schoolkinderenpenning.
15. Aan den bekwamen beeldhouwer en medailleur C. 7: v a n
der Hoef werd door de K. N. E. B. het ontwerpen van een
voor Nederlandsch Oost-Indië bestemden penning opgedragen. H. M. streng gestyleerd, met schep.ter en rijksappel, staat op de Vz. voor een met indisch ornamentwerk
versierden troon, waarboven in boogvorm: KONINGIN WILHELMINA.

Voor de Kz. werd op advies van Prof. y. C. van Eerde
direkteur der afd. Volkenkunde van het Koloniaal Instituut
te Amsterdam en Prof. dr. N. .Y Krom te Leiden gekozen
een motief: de wensch- of geluksboom, met terzijden wierookvaatjes, waaruit de geur als een dankoffer opstijgt, ontleend aan Java’s beroemden Boeddha-tempel, d e n BoroBoedoer. Ter zijden de jaartallen 1898-1923. Zeshoekig’,
68 m.M.
16. Dezelfde 29 m.M. in rood koper met oog en ring als schoolkinderenpenning, waarbij de voorstellingen wegens het zeer
vlakke relief niet zoo goed tot hun recht komen.
17. Gewestelijke penning voor de provincie Noord-Brabant. Vz.
Een rechtsgewende vendelaar van een der aloude Brabantsche
schuttersgilden. het hoofd gedekt door een hoed met haneveeren, op de borst de zilveren platen door het gilde gewonnen, het groote vaandel latende rusten op den rechterschouder. Omschrift: EEN TROUWE W ACHT ZY BRABANTS
KRACHT. De Kz. vertoont aan den onderkant even aangegeven een brabantsch landschap - boerenhuisje omgeven
door geboomte, waarboven de zon opgaat, in welks stralen
de jaartallen 18$3-1923 zijn ingeslagen; daarboven het
met de hertogshoed gedekte provinciewapen, omgeven door
een forschen krans van vruchten, beeld van Brabants welvaart. Omschrift: TER HERINNERING AAN HET 2 5 JARIG
REGEERINGSJUBILEUM VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA. Het
is zeer te betreuren, dat dit prachtige stuk, dat door 7: 7.
van Goor naar een ontwerp vau Herman Meerbrk werd
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gemodelleerd, in brons gegoten, groot 80 m.M., door zijn
al te hoogen prijs slechts door hen, die over een zeer goed
gevulde beurs beschikken, kan worden verkregen !
18. YQ, Goor modelleerde ook een door hemzelf ontworpen
gietpenning, groot 88 m.M. Uit een met klimop, beeld
van de gehechtheid van ons volk aan zijn vorstenhuis, omgeven hollandschen tuin rijst een vruchtdragende oranjeboom. Terzijden van den stam, de wapens van Oranje en
Nederland en daar naast de data: 1869s - 19:s. Alsomschrift
koos hij Vona’ef’s

woorden: DE-WELVAART-'DEZER-LANDENDIE-STELLEN-WE-IN-IJ%'-HANDEN.
De Kz. heeft een bundel
van elf pijlen, waarop de wapens der elf provinciën rusten,
waar tusschen opschrift:
SINGHT
GODE

PRIJS EN
EERE.

19. Een derde gietpenning werd gemodelleerd door Chr. ~7. van
der Hnpf en onder den naam van: Kindervreugdpenning in
den handel gebracht, groot 98 m.M.
Op de Vz. steekt een rechtsgewende heraut, met het
nederlandsche wapen op zijn wapenrok, een staf in de linkerhand, de bazuin; op den achtergrond wapperende vaandels.
Omschrift. IN NAAM VAN 'ORANJE - 1898-1923. Om een
hoog oplaaiend vreugdevuur dansen op de Kz. twee meisjes;
omschrift: WIL-NU - DAN - SEN - DANSEN.
De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken ven Covn. L. Y.
Begeer gaf opdracht voor de navolgende in hare ateliers
vervaardigde penningen :
20/3. Linksgewend hoofd van H. M., omschrift. KONINGIN WILHELMINA ,
modellé van mej. F. Carbasz’us, Kz. vruchtdragende
oranjeboom, waaraan het wapen der Oranjes is
opgehangen, langs den bovenrand : 1898 REGEERINGSJUBILEUM
1923, langs den benedenrand de wapens der elf provinciën,
modellé van C. J7. van der Hoef, groot 60, 40 en 2g m.M.
de laatste ook als schoolkinderenpenning met oog en ring.
Met dezelfde Kz. bestaan penningen welker Vz. H. M’s
24/6.
links gewend borstbeeld in bontmantel vertoonen, het hoofd
omgeven door een oranjetak en het omschrift: . H. M. KoNINGIN - WILHELMINA , 60, 40 en 2g m.M., welk modellé van
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C. ,J? van dev Hoef echter bij uitvoering minder voldeed.
Voor ‘Nederlandsch Oost-Indië modelleerde vafc der Hoef
27.
een penning, welks Vz. H. M. vertoont, links gewend gezeten op een troon, waarboven het gekroonde wapen van.
Nederland, de voorpooten gevormd door leeuwen, die het
wapen van Batavia houden. Rechts zware draperie met
franje en kwasten, op den achtergrond links kalme zee en
kust met palmboomen, omschrift: H.M.KONINGIN - WILHELMLNA. Kz. Tegen een achtergrond van gestyleerde oranjetakken onder de koningskroon de wapens van Nederland
en Batavia, met het omschrift: TER- HERINNERING - 25 JARIG - REGEERINGS-JUBILEUM1923, 60 m.M.
Dezelfde
als
schoolkinderenpenning,
2g m.M. met oogen ring.
28.
Een tweede Indische schoolkinderenpenning heeft als Vz.
29.
H. M.‘s rechts gewend borstbeeld, omschrift: H. M. KONINGIN
WILHELMINA.
zelfde Kz. en grootte.
Een
derde
heeft als Vz. het borstbeeld als no. 26, zelfde
30.
Kz. en grootte.
Een voor de Utrechtsche schoolkinderen geslagen pen31.
ning heeft gelijke Vz. als no. 23# op de Kz. = no. 28, is het
wapen van Batavia doqr dat der gemeente Utrecht vervangen.
Met dezelfde Vzo werden penninkjes geslagen voor Bilthoven
en Rotterdam.
De eerste heeft als Kz. in een krans van lauwer- en
32.
eiketakken het opschrift :
JUBILEUM
F EESTEN
B ILTHOVEN
6-7 SEPT. ‘23.
De tweede vertoont het gekroonde wapen van Rotterdam
33.
rustende op lauwertakken, door welke zich een lint slingert
R EGEERINGS
met het opschrift:
I 898
1923
JUBILEUM
alle in verzilverd metaal met oog en ring, 29 m.M.
De Maatschappij tot Exploitatie van Herinneringsmedailles
en Plaquetten te Zeist (v/h J. A. A. Gerritsen) h a d h e t
gelukkige denkbeeld H. M. te huldigen wegens Haar regeeringsbeleid in de oorlogsjaren en het modellé der stukken

I
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op te dragen aan den medailleur y. C.
die zich
van deze opdracht op uitnemende wijze heeft gekweten.
Plakket Vz. Het schip van staat, tusschen dreigende
34.
klippen naar links zeilende op eene onstuimige zee, waarboven uit zware donderwolken bliksemstralen schieten.
Op het zeil pijlbundel, aan den mast de standaardvlag
van H. M., aan voor- en achtersteven wappert de neder-,
landsche driekleur, H. M. houdt het roer, In de bovenhoeken naast de boogvormige afsluiting de jaartallen : rgI41919.
De Kz. heeft boven: de Hollandsche tuin met het door
den spreukband omgeven gekroonde wapen van Ne+rland,
in den luin groeit welig graan - s y m b o o l v a n o n s v o o r
oorlogsrampen gespaarde vaderland - van deze rampen
getuigen daaronder brandende en rookende puinen, links
in den benedenhoek een geschonden kerkhof, rechts een
verbrijzelde wetstafel. waarover een slang haar venijn spuwt,
beeld van wetsschending en verraad.
Een gedenkplaat
draagt het opschrift :
H E T
REGEERINGSBELEID
DANKBAAR
GEHULDIGD

Breed 80, hoog 60 m.M.
De penningen vertoonen aan de Vz. een eenvoudiger
gemodelleerd zeilschip, dat tevens door roeiriemen wordt
voortbewogen, het toont geen vlaggen, de pijlbundel op het
zeil ontbreekt, ook de bemanning is niet op het dek.
De Kz. heeft binnen een eikekrans het gekroonde wapen
van Nederland, tusschen de jaartallen 1914 en rgrg, d a a r
onder hetzelfde opschrift als de plakket, groot 56 m.M.
jó.
Dezelfde penning groot 26 m.M.
Minder gelukkig was zij met de door den beeldhouwer
T)$Ke Visser gemodelléerde penningen.
Vz. Links gewend borstbeeld van H. M., dat het veld
37/9.
niet bepaald mooi vult, omschrift: WILHELMINA KONINGIN ,
de Kz. heeft een vrij nuchter aandoende boom met vruchten,
op den achtergrond opgaande zon, beneden ter zijden van
den stam : 1898 -1923, 60 m.M., dezelfde groot 40 m.M.
35.

,
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Alleen in zilver met oog en ring 26 m.M. en als schoolkinderenpenningen, verguld en verzilverd.
S. y, Tr$‘6Zts te Amsterdam bracht een penninkje in den
41.
handel, welks Vz. de inhuldigingsplechtigheid vertoont,
waaronder op een lint: 6 SEPTEMBER 1898, het randschrift
luidt: TER HERINNERING A. D, KRONING VAN H. M. KO-

39140.

NINGIN WILHELMINA 1. D. NIEUWE KERK TE AMSTERDAM, Op

de Kz. houden twee vrouwen, de eene met olijftak, de
ander met hoorn van overvloed, de door een koningskroon
gedekte wapens van Nederland en van H. M., waaronder
spreukband. Tusschen de vrouwen zit een Javaansche man,
JARIG
REGEERINGSJUBILEUM
KONINGIN
WILHELomschrift: 25
MINA , rSgS--1923.
Goud, zilver en brons, 29 m.M.
Dezelfde met oog en ring als schoolkinderenpenning in
42.
verguld en verzilverd metaal.
4314. 1. L. FZesseman te Amsterdam, bij wien de zonen van
het oude volk het aoranje nationaal< inslaan, waarmede zij
zij bij geboortedagen van H. M. te koop loopen, bracht
penninkjes in den handel in verguld en verzilverd metaal
met oog en ring, groot 28 en 23 m.M. Vz. H. M.‘s links
gewend hoofd, bij de afsnede lauwertakje, daaronder langs
den benedenrand: JE MAINTIENDRAI, Kz. op een voetstuk,
waartegen een gekroonde W rust, is een gedenksteen opgericht, waarop een zeilscheepje op een kalme zee, waarboven
de zon opgaat, in welker stralen de woorden: WELVAAFT
en VREDE te lezen zijn. Terzijden van den steen nijverheid
(man met hamer bij een aambeeld) en landbouw (vrouw
met korenaren) er boven : 25. Langs den bovenrand: 1898
REGEERINGS JUBILEUM 1923.

45.

Van onbekenden oorsprong is A: een eenzijdig plakketje
in koper verzilverd galvano. Bij een oranjeboom staat een
rechtsgewende vrouw met krans aan den rechterarm, met
de uitgestrekte linkerhand een krans houdende boven een
rond medaillon met H. M.‘s linksgewend hoofd, rechts tegen
een rots brekende golven, links twee korenoogsters, molen
op den achtergrond. O p d e afsnede:
Regeerings-Jubileum
1898-1923

h o o g 55. breed 38 m.M.
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B: een ronde plakket met in’het midden het gekroonde
wapen van Nederland met spreukband, tusschen de jaartallen : 1898 e n x923, daaromheen tusschen twee cirkels:

Wilhelmina
Koningin der Nederlanden.
De buitenste rand is gevuld met de ongekroonde wapens
der elf provinciën, waarbij voor Noord-Holland niet het
tegenwoordige, doch het vroegere (roode leeuw op gouden
veld) is genomen, 150 m.M.
Aan de jubileumsfeesten te Nijmegen en Rotterdam her47.
inneren de navolgende penningen : Vz. = no. 12, doch met
het omschrift: WILHELMINA - REGINA , Kz. oud gebouw
met dubbele poortdoorgang naar de St. Stephanskerk op
de markt te Nijmegen, tusschen de jaartallen 1898 en 1923,
omschrift :CONCORDIARESPARVAECRESCUNT-NOVIOMAGUM,
‘60 m.M.
4819. Vz. = no 12, Kz. deel van het spoorwegviadukt en St.
Laurenskerk te Rotterdam, boven de wolken 1898 - 1923,
onder rechts gemeentewapen, omschrift : REGEERINGSJUBILEUM

- ROTTERDAM'S CoMITti TER BEH. V. NATIONALE

modellé van E. Hüttl, 53 en 41 m.M.
Van den voorlaatsten dag der Amsterdamsche feesten
verhaalt een eenzijdige plakket hoog 7g breed 5g m.M.
In medaillon Kz. van no. 13, om het medaillon : 25 JARIG
VAN
KONINGIN
WILHELMINA,
daarREGEERINGS
JUBILEUN
omheen vier gekroonde ankers. Daaronder opschrift: REVUE
VAN - PLEIZIER VAARTUIGEN - OP HETIJDEN 7 SEPT. 1923
- BIJ GELEGENHEID VAN HET- 75 JARIG BESTAAN DER BELANGEN ,

50.

KONINKL.

.

51/2.

NEDERLANDSCHE - ZElL EN ROEIVEREENIGING.

Draagpenninkjes Vz” = no. 13, werden geslagen voor
de burgerwacht, met als Kz. de Vz. van een bestaanden
een burgerwacht met geweer
p e n n i n g v a n Y. C. WZenecke:
en patroontasch, omschrift: TER-VERDEDIGING-DER-VOLKSVRIHEXJD, en voor de (blijkens opschrift op de Kz.) VEREENIGING-TERVERBREIDING-DERWAARHEID,
beide
2g m.M. no. 47-52 werden door de K. N. E. B. vervaardigd.
Dvaagteekens.

53.

De Edelmetaalbedrijven maakten

10.

in email op verzil-
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verd metaal een broche of dasspeld, groot 21 m.M., g e kroonde W van oranje, omschrift in zilveren letters op blauwen rand:

6 SEPTEMBER
x898-1923
54. 20. een broche bestaande uit drie naast elkaar geplaatste
eenzijdige 15 m.M. groote penninkjes, met aanziend borstbeeld van H. K. H. prinses 3vliana, links gewend hoofd
van H. M. de Koningin, waarvoor: 1898-1923 en links
gewend borstbeeld van Z. K. H. prins Hendvik in generaals-uniform,
geelkoper,
55, en 3”. een dasspeldje van verguld koper, cartouche met tusschen
lauwertakjes H. M.‘s links gewend hoofd in rond medaillon,
daaronder band met de jaartallen : 1898-1923, I 5 X I 5 m.M.
5617. Van de ateliers v/h 7. r. A. GerrEtsen te Zeist zijn een
vijftal geëmailleerde draagteekens afkomstig , 10. op oranjegrond een rood-wit-blauw viooltje, omschrift in verzilverde
letters :
ORANJE
1898 NEDERLAND

1923

als broche 25 m.M., als dasspeld 21 m.M., ontworpen door
C. A. Lion Cachet.
58/g. 20. op witten grond in oranjerand een gestyleerde oranjeboom, groen, de vruchten oranje, beide verguld omlijnd,
opschrift in vergulde letters :
ORANJE
1898

BOVEN

1923
als broche 25 m.M., als dasspeid 21 m.M.
60.
3". op witten grond in oranjerand twee gekruiste roodwit-blauw verguld omlijnde vlaggen aan vergulde stokken,
met de jaartallen 1898 e n 1923 in vergulde letters, al1ee.n
als dasspeld, 21 m.M.
61.
Aug. Fuclis te Amsterdam maakte een eigenaardig draagteeken . . . . van aardewerk ! Op oranjegrond in gele letters
het omschrift: REGEERINGS JUBILEUM
18g8---Ig23
daarbinnen in gelen cirkel het ongekroonde nederlandsche
wapen - gele leeuw op blaauwen niet met de blokken
.bezaaiden grond, 44 m.M, (op de Kz. ingedrukt de letters : A. F.)
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Van onbekenden oorsprong is een zeer fraai
kentje. op sierlijke door de koningskroon gedekte
H. M.‘s linksgewend borstbeeld met diadeem en
in bontmantel, 24 bij 24 m.M. met oog en ring,
zilverd metaal.

draagteecartouche
halsparure
mat ver-

MEMORANDA.
. Een aanklacht van burgemeesters en schepenen van Delft,
tegen den Schout Jan de Huyter, Augustus 1522.
Medegedeeld door M. G. W ILDEMAN .
Door de groote branden, welke Delft in de 16+ e n r7de e e u w
teisterden, gingen er vele belangrijke archiefstukken verloren,
zoodat alle elders bewaard gebleven gegevens, welke uit anderen
hoofde verband houden met de geschiedenis der stad of haar
bestuur, van belang kunnen zijn om hetgeen verloren gjng zoo
niet geheel aan te vullen, dan toch gedeeltelijk te benaderen.
Zoo geef ik in de volgende bladzijden een afschrift van een
aanklacht door burgemeesters en schepenen van Delft in Augustus
1522 aan den Keizer uitgebracht tegen den toenmaligen Schout
yan de Huytrr waarin allerlei staaltjes van diens despotisme
loopende over acht à tien jaren worden opgedischt en velerlei
toestanden welke in de oude vesting heerschten aan ‘t daglicht
komen, waarbij ook voor de personengeschiedenis geen onbelangrijke gegevens bekend worden.
De regeering van Delft vroeg als restitutie der pinjurien scaden en
interestc die de stad en hare inwoners door den schout geleden
hebben, de niet geringe som van tienduizend gouden philippus
guldens.
Of er een vonnis in dien geest op volgde werd niet door mij
nagegaan ; ik laat dit aan anderen over, die over meer tijd kunnen
beschikken. Zeker is het, dat de Huytev t o t 1541 h e t schoutambt bleef bekleeden.
l

*

De Schout in kwestie was 7:~ d e Hgyter (zoon van Mr. Yan
ctfaesz. d e Ii., e n Aegje ~anscdr. .%nck), geb. in 1471, aangesteld
tot Dijkgraaf van ‘t Hoogheemraadschap Delfland 12 Nov. I 500
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( B i j l a g e 1) t o t s c h o u t van Delft 1506, tot hoogheemraad
13.10.1~10,
f Delft 27.5.1541 en aldaar begraven in de Kapel
van het klooster St. Aechten, koor Z.Z. voor ‘t altaar. (Bij 1 a ge 11).
Hij was 1494 gehuwd met Petronedda
van Die$enkorst, testeerde
20.12.1536 en voegde er een codicil aan toe den 22.3.1538, na
het overlijden van. zijn eenigen zoon Mr. ran de Hzlyter, geb. 1497,
-/- 1 5 3 8 , h o o g h e e m r a a d Delfland 1532, g e h u w d m e t Geertvz&
Pynssen; waaruit weder Mr. yan de Huytev geb. I 526, die in 1553
werd benoemd tot hoogheemraad en gehuwd was met Barbara Suys.
t *
Thans volgt de aanklacht in Lxtenso:
Aende K(eyserlicke)

l

M(ajestey)t en(de) zynre genade,

Articlen op zekere ende diversche differente(n) overgegceven)
byden burgem(eeste)rs der stede va(n) Delft als voirstaenders en(de)
beschermers derselver stede poirterie en(de) inwoenders va(n) dyen,
Op en(de) t e g e n s ya?z de Heuyter als Schout va(n) Delft, Ende
dit mit protestatie en(de) t e n e y n d e d a t d e K(eyserlicke) M(ajestey)t by zynder genade, ofte zyne(n) lieven en(de) getrouwe(n)
Stadthouder va(n) holl(an)t, of zynen gedeputeerde(n) ons dair in
voirzien en(de) bescherme(n) wilde tegenwoirdelick en(de) in toecomen tyden, ende nyet tot dyen eynde, dat wyluyden in
meeninge zyn enichssins hiermede den voirsz. Jan de Heuyter te
injurieren ofte oick ter cause va(n) des(e) enich proces tegens he(m)
te sustineren(n) Alzoe die stadt midts desen en(de) andere grootelicken getranceliert, gepaccioneert ende gedepaupereerdt is, ende
t e g e n s g h e e n tosten en mach, Hoopen datte selve K(eyserlicken) M(ajestey)t by zyne goede gr(aci)e en(de) genade nae dat
hem die wairheyt van dyen ghebleecken zal wesen z y n e s t a d t
van delft en(de) die goetwillige poerterie ende inwoenders der
selver zynder stede te ontfermen en(de) hier in te voirzien zulcx
als dat nutste, oirbairlicxste en(de) bequaemste bevonden zal
wordden by zynre genade Rade.
Wel oick verstaen dat wyluyden in meeninge nyet en zyn
hier te kennen en(de) over te gheven alle ofte halff die ar(tic)len
en(de) gebreecken vanden voirn(oemden) J a n d e H e u y t e r s c h o u t
van(n) Delft, mair alleen hoe veel dattet genoich zal wesen o m
dair mede te thoene(n) ende verifieren onse clachte die wy
ende onse voirsaten burgem(eeste)rs va(n) Delft tauderen en(de)
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diversche tyden gedaen hebbe(n) over he(m) in zynder plre)sentie
en(de) byzonder oick nu op meye avont laetstleden voir myn
heer(en) die c(om)missaryssen als myn heere die president in
holl(an)t, myn heere va(n) male, en(de) myn hee(re) meester vincent
cornelisz. meester vande Rekencamere in hollant.
Eerst aengaen(de) die keuren gemaict ende bezworen by
den schout en(de) scepen(en) va(n) delft: die te onderhouden
en(de) onverbreeckelick ende onvermindert nae huere vorme
ende inhouden tot welvaren oirbair ende proffijt van der
voirsz. stede poirterie en(de) der neeringe, Ende is hier
va(n) in gebreecke dagelicx de voirn(oemde) Jan de Heuyter
schout va(n) Delft,
Die kueren vanden harden daick.
S c h o u t scepenien) ende Rade der stede va(n) delft by goetduncken der ghemeene vruetscap en(de) Ryckheyt van delft,
hebben geord(onneer)t en(de) gekuert dat alle die gheene die van
nu voirtaen binnen der stede va;n) delft enige huysen ofte loetsen
doen tymmeren ofte maecken cleyn ofte groot hoech of lage
zulle(n) deselve huysen ofte lootsen doen decken midt harden
daicke en(de) midt gheen(en) daicke anders, en(de) dairtoe sel
hem die stede die aldus nyeuwe huysen ofte lootzen doen tymmere en(de) midt harden daicke doen decken in elc viercante
Roede te hulpe come en(de) te bate geven XV stuv(er)s.
Ende zoe wie c(on)trarie zyn huys dede decken die sal verb u e r e n t h i e n p o n d t ende voirt te verbeteren by scepenen ende
dairtoe soude die stede op zynen tost zyn huys weder doen ontdecken en(de) mit harden daicke doen decken, ende die stede
e n zoude hem dair in nyet te baten come( In desen zyn vuytgescheyden alle orsmol(ens) olymol(ens) en(de) b e r g e n .
Contrarie dese kuer doet dagelicx de voirn. Jan de Heuyter
alzoe hy dagelicx tot zyne appetite en(de) beliefte, zonder enich
voerder consent(e) g(ecom)poseert mitte overtreders van dyen
zonder die voirsz. scepen’en) te roepen en(de) die kuere te executere(n) nae huere vorme en(de) inhoud(e).
Ende heeft int jair va(n) XVc en(de) Vl
gedaen die p:er)sone(n) by name hier nae volgen
iacob Koertss. brouwer omdat hy ‘Riet gedect heeft .
x pt.
Heyn .Stec& byster . . , . , , . , . . . , . VIIJ L

.
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Adriaen Rasev . . . . . . . . . . XXXllJ st., 111J d.
Cryn Jan Diericxs.s . . . . . . . . . . . . . X L
VllJ @
Pieter va(n) Dyck . . . . . . . . . . . . .
‘11lJ c!Z
Joobs Donder . , . . . . . . . . . . . .
Moey WìZZem . . . . . . , . . . . , . . . V 32
Heer Covnelis Ariensz. va(n) dat hy tegele van zyn huys heeft
1111 .zE
doen ofbreecken en(de) weder midt Riet gedect . . .
Dierick Geer& va(n) der Harst van die tegele van zyn hups
te breecken en(de) weder midt Riet te decken . . . . X L
PaSfaert die decker va(n) dat hy tegele heeft off doen breecken
en(de) weder mit Riet gedect . . . . , . . , . . . 1lJ g
Avien d e groo(te)n decker van dat hy tegele v a n z y n h u y s
ofgebroicken heeft en(de) weder midt Riet gedect XXXllJ st. 1lllJ d.
Heer Pieter Ysbrandtsz.
om Riet te decken . . . . . V L
Aaien Bont va(n) Riet te decken . . , . . 11 rf. XllJ st. 1llJ d.
Albert Dpnckaevtz. va(n) Riet te decken . . Vl % X111 st. 1llJ d.
Dierick Heynkeman heeft een camer mit Riet gedect. . X 32
Anno XVc en(de) VlllJ, 1X, X, X1, X11, X111, XV, XVlJ en(de) X1X.
Jacob Jan Bruynz. heeft tegele afgebroicken en(de) weder
midt Riet gedect . . . , . . . . . . . . . , . X 60
Frans pasteybacker heeft, tegele ofgebroicken ende weder
midt Riet gedect . . . . . . . . . . . . . . , 1lJ $
Jan Zeemelma(n) van Riet te decken . . . . . . . 1llJ g
3oon’s Zuyer va(n) Riet te decken . . . 1lJ 3Z Vl st. VlllJ d.
TkieZma(n) die brouwer va(n) midt Riet te decken
. . VllJ 32
Theeus Geeritsz.
va(n) Riet te decken . . , XXlX st.
Jan Covnetisz. va(n) Riet te decken , . . . . . 1llJ $
Jacob Jan Bruyna. va(n) Riet te decken . . , . . Hl] 2,
Eerm dammis, die cupers zuster va(n) Riet te decken V L
AeZ Barens va(n) Riet te decken . . . . 111 $ Vl st. WIJ d.
_ Geerit pier Arntz. van Riet te decken . . . . , , , V &
Jan Ever& brouwers knaep va(n) Riet te decken . . . V %
J a n mutsemaicker v a ( n ) R i e t t e d e c k e n . . , , XXVllJ s t .
Jan de h’eycker va(n) tegele ofte breecken en(de) Riet
te decken . . . . . . . . . . . . 1J $2 XlllJ st. VllJ d.
Aecktgen J a n Roen va(n) tegele o f t e b r e e c k e n en(de)
mitRiet, . , . , . . . . , . . . . . . , .V&
Cooma(n) Janss va(n) midt Riet te decken 1J ph(ilip)s guld(ens)
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yacobsz va(n) mit Riet te decken . . . . . . V g
nzaevtsz.
va(n) mit Riet te decken . . . . . . V dj

EveyL yansz. va(n) mit Riet te decken , . . . . . 111J 32
3áori.r Blanckaert va(n) mit Riet te decken . 1J ph(ilip)s guid.
WiUe(ml CLaes Yacobsz. va(n) m i t R i e t t e d e c k e n . . . X 2
Michiel Zoutmaf@ .van midt Riet te decken
V ph(ilip)s g u l d .
Neut euwoutsz
va(n) midt Riet te decken . . . X 2
Pietev Reyerss. va(n)
midt Riet te decken . . . . . 1llJ $2
J7oori.c
Bfamkaert va(n) tegele ofte breecken en(de) midt Riet
tedecken . , , . . . . , . . , . . . . . .“V$
Die Kueren va(n) thoey
I C S c h o u t en(de) scepenien) d o e n g e b i e d e n en(de) h e b b e n gekuert dat men tot gheen(en) plaetsen binnen der stede va(n) Delft
schelven mit hoey, bergen midt hoey, schelven midt Riet of hey
daer men besemen off pach te maicken binnen huyze noch
buyte(n) huyze zette(n) noch legge en moet dan ter plaetsen hier
n a e gest(i)p(uleer)t, Dats te weten van die Ketelpoort, aen die
westzyde vande oude delft ter wateringepoort toe en(de) van(de)
haechpoort int nyeuwe lant ter steenen molen toe midt den
geerwech, end(e) vand(en) geerwech zuytwairts aende oestzyde
vand(e) delft, tot Se Katryne poort toe, en(de) va(n) Se Katryne
poort om( gaende westwairts totfer witter vrouwe(n) poort toe,
en(de) aen Jan Molslaen, aen Jan Oudycxlaen, en(de) an Clais
Damkenslaen en(de) n e r g e n t a n d e r s opte verbuert(e) IlJ 2. en(de)
voirt te betere(n) by scepemen). Behoudelick dattet oude gasthuys
zyn berge(n) houden zal etc.
Contrarie desen kuer doet dagelicx de voirn. schout zond(er)
dat hy executeert deffect en(de) i n h o u d t vand(e) kueren, immers
dat quader is soe composeert de voirsz. schout mitten zodanige
als midt :
Bette Stuvers die hore berch te nae die huysen stont XXV st.
CorneZ&sl yan Aemz. va(n) dat zyne(n) berch te nae den liuysen
stont . . . . . . . . . . . . . . * . * x x v s t .
AeZbreckt
die vleyschouder va(n) dat zyn berch te nae die
huysen stont . . . . . . . . . . . . . . . . 11 $2.
Ende die zodanige die den voirn. schout int oge zyn, die mate(n) .
nyet enich hoy leggen op onbehoirlicke plaetse, al1 wilden zy
oick dair voir gelden composere(n) en(de) betalen dubbelde ende
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twedubbelde boete(n) ofte meer, qua nos sunt amici cesaris, sulcx
is gebuert.
3an WdZemsz. paepzou wairan de voirsz. schout dese kuer geexecute(e)rt heeft nae huere vorme en(de) i n h o u d e n .
Insgelycx Ceel, een brouwers knape heeft gehadt staen eenen
berch buyte(n) den kuere aende vest dair inne was een voeyer
hoeys ofte twee. Ende e s g e b u e r t d a t deselve(n) berch doer
groo(te)n tempeest en(de) wint om( gewaayt is en(de) zoude
zoe thoey bedorven hebbe(n) mair Ceel voirsz. heeft tzelfde hoey
doen brenge(n) tot zynen huyze opte solder by n o o d e , twelck
de voirn. schout verneme(n) heeft, Ende heeft hem affgenome(n)
die boeten en(de) heeftet hoey moete(n) wech doen.
Item die andere dewelcke in groote getale zijn die tegens den
voirscr(even) schout opposeren zouden indien hy die voirsz(egde)
kuere an hen luyden executeer(en) wilde overmidts dat hy nyet
die Ieenparich d o e t o n d e r h o u d e n Ende legge huer hoey dairt
hen belieft int periculoeste vande stadt dair dubbel groot quaet
en(de) stade off coemt als noch onlancx god betert by den brant
gebleken is. Ende zyn by name J7ooris groen pler(en) (sic), Pieter
Yamz. Brasser, Lawis Davnmasz., Martin Miitkee(r)
cornelisz.,
m r . ran va(n) Utrpc/zt, Ariez WZemsz. BvZeZ en(de) m e e r a n d e r e .
Item die som(m)ege die gedoocht d e voirscr(even) s c h o u t h o e r
hoey te leggen dairt hen belieft c(on)trarie de kuere mair sitten
dieselve onder jairlicx tribuyt vanden voirn(oemden) schout ofte
synen dieners op korsavontgelt ofte andere giften als doet
í”/ziehza(n)
die brouwer, Arz’s MersselzSz. en(de) meer andere.
Die kuere dat me(n) in onhecht nyet sitte(n) en moet.
Scout scepen(en) en(de) Rade der stede va(n) Delft doen gebieden ende hebben gekuert dat nyema(n)t wie hy sy binnen der
stede en(de) vryheyt va(n) Delft by malcandere(n) zitten moet in
o n h e c h t s c i p en(de) wair dat ter yemandt off bevonden wordde
die sal men banne(n) vyff jair lanck vuyter stede en(de) v r y h e y t
va(n) Delft, Ende dit sal staen ter proeve vanden scepen(en).
Contrarie dese kuere doet de voirn(oemde) schout want hy
gedoocht d a t Queren zyn, dienaer zit in openbair overspel en(de)
lange gedaen heeft, nyettegenstaen(de) dat de voirn(oemde) Qtiev@z
e e n g e t r o u d e h u y s v r o u w e h e e f t en(de) zyn deerne een getroud
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man, insgelycx zoe sit yacob Ryck in onhecht en(de) o v e r s p e l
nyettegenstaende(de) dat hy mede een wyff heeft.
Die kuere van voircoop.
Op Se Bartholomeeus avont anno twee en(de) negentich (1492)
laetsleden werde gekuert en(de) afgelesen dat nyema(n)t int voirtan
enige voorcoop d o e n sal moeten va(n) butter kasen en(de) koren
optie verbuertenisse va;n) X pt. alzoe menige reyse dat geschiede
alzoe wel die coop als die vercoop en(de) noch gecorrigeert te
- wesen b
y
scepen(en).
Contrarie desen doet de voirscr(even) Schout alzoe hy die
kuere nyet en executeert nae hoer vorme en(de) inhouden mair
opposeert dagelicx mitte transgressoers va(n) dyen tot zynder beliefen ende i s oick d i e g h e m e e n s a e m datter v e e l “sitten o n d e r
tribuyt.
Gecompenseert Anno XVCXIIII en(de) XVII.
Huygb diericxz. kaescop(er) mit zyn kinderen als CurneZ(Zs) en(de)
Dirck Hzdygens en(de) gecomposeert va(n) voircoip om tsestich
Geer& divcxz. d e n b o e r g e c o m p o s e e r t o m . . . . X L p t .
Yan &zmmasz. inden eenhoorn om . . . . . . . XVI pt.
x pt.
Symon Doe om . , . . . . . , , . . . . ,
x pt.
Vranck Vranckesz. om . . . . , . . . . . ,
v pt.
Meester Cornehs Arvztss.
om , . . . . . . , .
Tryn yoest
ketelboeters om. . . . . . . . , V Ph. gl.
CávneZ(is)
de scheerder om . , . . . . , . . V Ph. gl.
IIJ p t .
Scipper Aech!
om . . . . . . . . . . . . .
v pt.
Yan Hgygens. in den ancker om . . . . . . . .
Mavitge(n) naist de waech om . . . . . . 11 Ph. guldens.
Pieter ~anss. Brass(er) om . . . . . . . , . 11 Ph. gl.
xv st.
Codde
NeeZ om . . . . . , . , . . . . . .
11 pt.
Geerit 3irnsz. cooma(n) om . . . . . . . . . .
yan in de Bel om , . . . . . . . . . , . XXVIJ st.
Pieter Ciaersz. opte watersloot , ; . . . . . . . XV St.
CorneZ(is)
scheerer snoeyken . i . . . . . . . XXI st.
Zyburclt t r u y k e n , Yan WiZkwzsz. j o n c k w y f f . . . . XX s t .
Dirck ram. . . , .’ . . . . . . . . , . XXIIIJ st.
Dirk Goedevaevtz., brouwer . . . . . . . . 11 Ph. guld.
Van die brootwegers ontfange(n) van voircoop . . V ph. gl.
Re& Heinricxz. van d(er) Veer . . . . . 11 Phs. gulden.
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ofte kerkganghe heten.

S c h o u t ende scepen(nen) hebbe(n) gekuert dat nyemandt en
moet etc. In cramen midt vrouwe(n) die va(n) kinde insitteñ
dan die vader en(de) moeder, zuster en(de) broeder en(de) die
gevaders mit hore ma(n en(de) wyve(n) alzoe wel va(n) des
mans wege als van des vrouwe(n) wege die alzoe insit va(n)
kinde en(de) vanden naisten buere(n) op elcke zyde een en(de)
niet meer en(de) dit elcx opte v(er)buertenis van drye pt. Ende
hier is mede in begrepe(n) d e n dach als die vrouwe huere kerckganckdoet.
Contrarie dese doet de voirn(oemde) schout, Alzoe hy de kuere
nyet en executeert nae hore vorme en(de) inhouden twelck compt
die stede poirterie en(de) inwoenders tot groo(te)n stade en(de)
toste, alzoe .die kuer tot proffijt vande s t e d e en(de) ghemeente
gemaict is mair laet die selve schout dese kuere gheheel ende
al1 t e n y e t e g a e n . Ende heeft alleen gecompeseert midt een oft
twe die him int oge waren als Baltezar yacobsz., Claes dircxz.
omdat zy tot Pieter Sassebowtsz. in de craem gheten hebbe(n)
hebben moeten composere(n) om XXXIIJ st. 1111 d.
Die kuere van den molennairs mitter karren te staen.
Schout, scepen(en) en(de) Rade der stede va(n) Delft hebbe(n)
gekuert ende’ .doen g e b i e d e n d a t g h e e n molenair midt zyn karre
staen en moet om koren vuyt den water te laden aende hoochstrate aen die vestzyde ende aende westzyde van den voirdelft
te wete(n) tusschen den culck en(de) Se Christoffels brugge die
leyt voir dz’rc.4 Zymonsz. te wete(n) van zmorgens te VIJ ure tot
X ure toe ‘op X st. te verbuere(n) Recht te voirt off te hale(n).
Contrarie desen doet die voirscr(even), s c h o u t J a n d e H u y t e r
Want hy en executeert d’ inhout va(n> desen kuer, immers sitte(n)
dieselve mole(n)nairs op tribuyt va(n) him ofte zyne(n) dienairs
te weten op Kerssavontgelt en(de) anders, zoe dat zy luyden
dagelicx dierectelick c(on)trarie doen zoe dicke alst henl(ieden)
belieft zulcx offer gheen kuere(n) en ware(n), ende tselve mach
blycken want opten XXIJ dach in Septembri anno XVC en(de)
XX ‘zee is gebuert als dat dese naegescreve(n) molennairs midt
hoire karre g e s t a e n hebbe(n) c(on)trarie deser k u e r e o p t i e
1914
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verboden plaetse te wete(n) Dirck Zy11zom.z. yacob ~ansz., Heinrick
Vestmole(n), J7aî-z JTansz., Yan Thuenisz., M a r i e va(z) Haltersz.
etc. twelck merck(ende) die burgem(eeste)r(en) en(de) groo(te)n clacht
dair va(n) gehoort hebben( hebben aldair gesonden twe va(n)
hoirl(ieden) boden als Jacob Evertsz. ende Jacob Geeritsz. om die
voirsz. p(er)soonen te bekueren zoe zy g e d a e n hebbe(n) en(de)
hebben elcx va(n) henl(ieden) een Rechtdach geleyt den derden
dach va(n) October anno XVCXX, den Rechtdach dienen zoe
hebbe(n) de burgem(eeste)rs der stede va(n) Delft denselve(n)
wairgenome(n) ende zyn come sitten in openbair vierschare in
hoerluyden gewoenelick plaetse, Ende hebbe(n) aldair voirt doen
eysschen de voirn(oemde) p(er)soone(n) welck hooren d e voornfoemde) schout Jan de Huyter heeft midt luyd(er) stemme ter
p{re)sentie v(an) alle die ghemeente totten burgem(eeste)ren geseyt
wel zmadelick en(de) vermetelick, Wilt ghyluyden Recht spreecken
zoe gaat dair beneden staen dair andere luyden staen. Ende
zijn die burgem(eeste’rs opgeresen en(de) aldair beneden voir zyn
voete(n) g a e n staen b l o e t s h o o f t en(de) hebbe(n) huere e y s s c h
gedaen up die voirscr(even) molen(n)airs riae inhoudt der kuere,
D e s c h o u t d i e g h e h o o r t hebben h e e f t g e s e y t totte molennairs die aldair rechtel(ick) gedaicht ware(n) en(de) gecompareert
om hore e y s s c h t e hoore(n) ter p(re)sencie va(n) alle den
gheen(en) die dair tegewoirdich waren dese navolgen woirden
ofte dyergelyke in substantie : Ghy molennairs gaet thuys, Ick
ontslae u midt meer diversse quade en(de) o(m) menierlick spitige
woerden Ende zoet tselve al1 geschiet is in openbair vierschare
ter presentie van de wet poerterie en(de) luyden va(n) buyte(n),
coemt tot grooter bespottinge verachtinge ende inobediencie vand(en) burgem(eeste)ren en(de) scepen(en) is veel meer quaets vuyt
t e come(
Die kuere opte t gheen die onthouden der stede excyse.
Schout, scepen(en) ende Raidt der stede va(n) Delft hebbe(n)
gekuert om te onderhouden der stede goeden en(de) excysen zoe
wat molennairs c(oq)trarie dede der ordonnan(cie) vand(en) molen
excyse die en sal binne(n) VJ weecken d a i r n a e n o c h h y n o c h
zyne knechten niet moete(n) male(n) noch helpe(n) male(n) binne(n)
die vryheyt va(n) Delft ende zyn mole(n) zal oick stille staen zoe
dat dair nyemandt sal qp moete(n) male(n) binne(n) VJ weecken
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op drie pont sdaechs te verbuer(en) en(de) nochtans gecorrige(e)rt
wesen b y scepen(en). Actu Ven N o v e ( m ) b r i s Ao XC (;4go)
ofgelesen en(de) mitte(n) clocke(n) gepubliceert.
Contrarie desen doet de voirn(oemde) Schout Jan de Heuyter
want hy t inhoudt vande kuere nyet en executeert mair leeft dairmede nae zyne(n) appetite soet hem belieft composeren mitte(n)
gheen(en) diet hem belieft en,de) die him inde ogen zyn zoe hy ‘
gedaen heeft mit Pieter B@yZmaic,+er
van dat hy koren ter mole(n)
doen brengen heeft zonder excys loot, gecompos(eer)t om IIJ pt.
Een ander molenairsknecht diet koren. ter mole(n) gedaen heeft
zond(er) excys loot c(on)trarie die kuere mede gec(om)poseert om IIJ pt.
Ende over die som(m)ige andere dair en wil hy gheen executie
ofte justitie t e g e n s admi(nis)trere(n) al eest by alzoe dattet hem
clachtekick) v e r m a e n t w o r d t byd(en) burgem(eeste)rs d e r s t e d e
va(n) Delft ofte de excysenairs want is gebeurt in den jare XVC
en(de) XX d a t e e n molen(n) genoempt yan Rabbyn ontfange(n)
heeft die excys va(n) ses sack korens va(n) een broutster genoempt
yannefgen Amd vanden Hooge(nf wede, o m d e n e x c y s e n a i r . z y n
excys te betale(n) vande selve VJ sacken korens, Nu is warachtich
dat die voirsz. molen(n) van Robbyn heeft dat kooren gemale(n)
ende het gelt hem by de broutster gelevert gehouden twelck
een specie va(n) diefte i s . Die excysenairs als Hzqe de Groot
en(de) Geerit Dircks. dit vernemen hebbe(n) de voirscr(even)
ran Roól>yn bekeurt nae inhoudt der kuere ende die ordonnan(cie)
dair off wesen Ende hebben tselve geclaecht en(de) te kennen
gegeven den burgem(eeste)rs voirn(oemt) dewelcke weder voirt te
kennen geg(even) en(de) geclaecht hebben den Schout vaín) Delft
begeren(de) en(de) versoicken(de) an hem dat hy den voirsz.
m o l e n n a i r Yan Robbyn t e R e c h t e zoude s t e l l e ( n ) ende eenen
Rechtdach beteyckenen voir scepen(en) van Delft ‘om gecorrigeert
te worden nae inhoudt der kuere en(de) ordonnan(cie) ende mede
omdat die excysenairs an hoir penn(ingen) van(den) excys zouden
moge(n) geraicken, Maar is de voirn. Schout dies onwillich en(de)
in gebreecke geweest, zoe dat den excysenair nochtertyt nyet en
heeft conn(en) geraken an zyne penn(ingen) n o c h oick die burgem(eeste)rs totter correxie nae inhoudt der kueren voorscr(even).
Item het is gekuert by Schout en(de) scépen(en) der stede va(n)
Delft datter nyemandt wie hy zy enige beesten ofte paerden
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weyen ofte houden gaen sal opte buyten wech der stede va(n)
Delfft opt verbuertenisse va(n) dry pont,
Co(n)trarie desen d o e t d e voirscr(even) s c h o u t w a n t h y n y e t
en executeert tinhout van dyerselve maer gedoget dagelicx dat
zyn dieners denselven buyte(n) wech verhuere(n) die wage(n)nairs
ende s c h u y t v o e r d e r s i n maniere oft hair eyge(n) patrimonium
ware nyet lettende op enige kuere.
Item dair zyn sekere ende diversse kuere(n) gemaict by schout
en(de) scepenen der stede va:n) Delft op die van Delfsche haven
hoe een yegelic hun drage sal inder neeringe ende a n d e r s ,
Als hoe dat die scepen in de haven liggen zulle(n) gemeert, die
bierscepe(n), van den harinckbuyssen, insgelycx dat me(n) gheen
doode vissche(n), krenghe(n) o f t g h e e n ande vuylenis in de
have(n) werpe(n) en moet noch in de culck op te boete va(n) X
st., en(de) noch meer andere diverssche keure(n) die hier te
_ lange zouden valle(n) om al1 te specificere(n).
Item al1 welcke keure(n) zulcx gemaict by schout en(de) scepen(en)
de voirsz. schout zulcx nyet en onderhout noch executeert nae
hare vorme en(dej inhouden tot welvare vande neringe mair
h o u t d e t r a n s g r e s s o i r s v a n d y e n sitten(de) o p tribuyt, Te weten
deen op een geheel oft een halff vat (butters 1) harincx omdat hy
zyn scepe leggen mach nae zyne(n) appetite c(ontra)rie die kuere,
Item dandere sit op palinck, en(de) de derde op zalm ofte stuer
en(de) zoe voirt,
Item dair zyn noch veele ende diverssche kuere(n) in groote(n)
getale gemaict by Schout en(de) s c e p e n e n d e r s t e d e va(n) Delft
opte neeringe en de) welvare vand(er) stede dewelcke hier al te
lange vallen zouden om te specificere(n), die de voirn. schout Jan
de Heuyter nyet en executeert, nae huere vorme en(de) inhouden,
mair leeft dair mede alleenelick tot zyne(r) appetite en(de) prouffyte, als hier voirn van de andere verclairt staet.
Item nu is wel te mercken dat de voirsz. schout Jan de Heuyter
leeft mitte kuere(n) en(de) ordonnan(cien) der stede va(n) Delft
zoet hem belieft te wete(n) tot vollinge va(n) een scattinge ende
jairlicxe rente ofte oick om den gheenetn) die hem int oge zyn
dairmede te tribulere(n) ende te vexere(n) en(de) zyn vrinden dair
inne te bedienecn). Ende nyet om deselve kuere!n) te executere(n)
‘) Dit woord is doorgeslagen.
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n a e hore v o r m e en(de) inhoud t o t welvare vande s t e d e ,
neeringe, poorterie ende inwoners hoewel die selve nochtans tot
dyen eynde gemaict zyn, ende die boeten zyn alleen daerop gestelt tot een ontsach ende vreese vande ghemeente om die kuere(n)
tonderhouden.
Andere article(n) van denselve(n) Schout Jan de Heuyter .
wair doer die stede van Delft dagelicx geschouwet en(de)
v(er)achtert wordt en(de) die poerterye en(de) inwoenders
verongelyct geexarvoneert (?)- en(de) grondeloos bedorve(n)
w o r d & en(de) v(er;armt.
Inden eersten heelt die Schout Jan de Heyter inden Jare XVC
en(de) X1 zmanedaechs op !+ michiels dach comen v u y t e r
hoochmisse gevange
ende inder wa(n)genis geleyt een(e) eerbare
weduwe out wesen over die tsestich jair genaempt Geertgeti
Hillebrantsz. woonen int bailliuscap va(n) Delfl(an)t zuster va(n)
Pieter .Sasboutsz. borgem(eeste)r d e r s t e d e va(n) D e l f t ende d i t
voir een boete va!n) drie pont holl(an)ts zeggen d a t zy die
verbuert hadde om datter twe cleine poertgens stonden aen haer
heck en(de) werff c(on)trarie die kuere der stede va(n) Delft nyet
jegenstaen(de) d a t d e s e l v e w e d e h u y s ende erve hadde s t a e n d e
binne(n) d e r s t e d e va(n) Delft en,de) oick gegoet was over die
1X oft X duysent ph. g(ulden) current en(de) dair en boven nyet
, oick tegenstaen’de) d a t Vranck Claesz. h o i r z o o n en(de) Pieter
Brasser hair p(re)senteerden te verborghe(n) en(de) te Rechte te
brenge(n) voir Schout en(de) scepen(en) va(n) Delft, twelck is
c(on)trarie der stede Rechte, Ende alzoe die schout hair nyet te
Rechte stelle(n) wilde zoude zy v u y t e va(n)genis come heeft
hem moete(n) betale(n) die boete va(n) drij pont holl(an)ts Ende
heeft noch hier en boven moeten gheve(n) den schoute(n) dienaers
XV st., va(n) tvange(n).
Item heeft die voirsz. schout in den jare XVC en(de) XllJ dond(er)daechs voir pinster op een delfsche weeckmerct va(n) e e n
wagen gevangen genome Adriaen Willenzsz. n a e m a e c h va(n)
Geertge voirsz. dewelcke brudegom was en(de) doer d i e s t e d e ’
va(n) Delft meende te passeren midt zyn bruyt, vrinden en(de)
mage n y e t jegenstaen(de) d a t Pieter .Sasbowt burgem(eeste)r d e r
stede van Delft en(de) yan Dircka, begeerden en(de) presenteerden
denselven brudegom die aldair was, mit zyn bruyt te verborghe(n)
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en(de) te Rechte te brenge(n) voir schout en(de) scepen(en) va(n)
Delft, Ende is ten laetsten onsculdich bevonden va(n> tghene dat
die schout hem was overzeggen( nochtans zoude v y h u y t e r
va(n)genisse comen heeft moete(n) betalen den schouten dienairs
XV st, van ‘t vangen tot zyner onsculde en(de) vier stuuvers va(n)
d i e tost.
Item heeft dieselve schout in den jae(re) XVC en(de) XVIJ op
sacramentsdach gevange
en(de) in de vangenisse doen legge
een poorter van Delft genoempt He~una(n) 3nns~. en(de) dat gaende
after theilegweerdige sacrame(n)t in de processie g(e)ne(ra)el hoewel
h y h u y s en(de) hoff hadde, Ende dairenboven twe poirters presenteerden hem te verberge(n) v o i r s c h o u t en(de) scepen(en) t e
Rechte te brenge(n) Ende was dit ter cause va(n) een boete va(n)
X pont (als die schout was zeggen( dair hy d(esen) man overmidts
c(on)tumatie in gevalle zoude wes voir scepen(en) v(an) Delft,
twelck nyet mogelick en was, want een poirtere va(n) Delft indien
hy by contumatie verwon(n
wordt en verbuert nyet meer jegens
d e n hee(re) d a n d r y e blancken facit vyff stalff groo(te)n vlaems
achtervcilgen(de) een p(ri)velegie henluyde(n) gegeve by Coninck
Wille(m) hoogher me(m)orie int Xe art. van woerde te woerde luyden(de) als hier nae volght: Ende ist dat die gedaget wordt tot
zyne(n) dage nyet voert en coempt zoe heeft die clager geNonnen,
alzoe groote som(m)e v a n penn(ingen) als getaxeert was inder
daginge Ende want die gedaget was nyet voert en(de) qua(m) zoe
is hy sculdlch den Rechter drye st., holl(an)ts der poorte twe st.,
en(de) den clager twe st. om hem genouch te doen, etc. Mair zoude de
voirn(oemde) Herma 3á-n~~. vuyte vangenisse comen alzoe de
schout hem gheen(en) Rechtdach en wilde gonnen beeft denselven
schout moete(n) betale(n) X Ph. gl. current en(de) hier en boven
noch XV stuvers die dienaers va(n) vanghe(n) en(de) vier stuvers
va(n) die tosten hoewel hy nochtans tot zyner onscult gevange
was, als de voirn. Harma(n> wel dede b l y c k e n d o e n h y v u y t e r
vangenis gecome(n) was, dair is hier te vermoeden dat deselve
schout tselve gedaen heeft vuyt wederwraeck van Justitie, want
is waerachtich dat twe ofte drye jaren hier voirn deselve schout
g e v a n g h e n h a d d e n margriete huysvrouwe va(n) Hemvan .Yansz.
voirn. tot hare groote onscult ende heeft deselve margviete inder
va(n)genis w e s e n d e ter banck geleyt en(de) deerlick g e p y n i c h t ,
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zoe dat zy genoich ontvrout was haer willen(de) doen Iyen zekere
diefte welcke mavgriete vuyt(die) vangenisse gecomen wesen(
alzoe zy een vrouwe va(n) eere was, noeyt va(n) dyeigelycke
achterhaelt ofte beseyt heeft, midt horen ma(n) als voyghet doen
roepen die voirsz. schout voir den hove van holl(an)t en(de) hair
actie geintenteert va(n) injurien, wair inne zoe verre geprocedeert
werde voir den selven hove als dat margriete voirsz. geobtineert
heeft hare c(on)clusie volcomelick eqde) die schout tot zynre
groo(te)n stade en(de) scande gecondempneert werdde hair groote
beternis t e doene als alle(n) luyden wel kenlick is etc, Aldus is
genoich te vermoeden dat de voirn. scoudt Herma Yansz. voirsz.
d o e n vanghe(n) hadde in wederwraeck va(n) dyen byzonder gemerct dat de voirsz. Henna(n) onsculdich bevonden is naderhant
va(n) tgeene dat hy den schout ter cause va(n) dese heeft moete(n)
betale(n) etc.
Item in den jare XVe ende XVIIIJ in den zomer overmits die
pestilen(tie) dewelcke allesins zeer regueerde, zoe hebbe(n) shcout
ende ‘scepen(en) va(n) Delft zeer gekuert ende mitter clocken o f
d o e n r o e p e ( n ) d a t g h e e n l u y d e n v a n b u y t e n s lants midt oeft
come zouden en(de) dat vercope(n) binnen der stede va(n! Delft
optie boete va(n) d r y e p o n t en(de) correxie va(n) scepen(en) Des
nyet tegenstaen heeft belieft een genoompt TY+ koekebackers
Daey$ncx wyff aenbrencster vand(en) voirn. schoudt. vuyten name
va(n)r hem c(on)trarie die kuere die vreemde luyden te c(on)senteren hoer oeft te vercope(n) binne(n) d e r s t e d e va(n) Delft ende
heeft midt henluyden gecomposeert en(de) een penncing) dair off
genome( t s e l v e i s d e n s c o u t geclacht maer hy en heeft dair
nyet toe gedaen.
I t e m i n d e n jae(re) XW en(de) X1X z o e h e e f t e e n poert(er)
van Delft genoempt Dirck Arntsz, g e v o n d e n e e n g o u d e n r i n c k
waerdich wesen omtrent vier pont vlaetns op die Roterdamsche
wech over konincxvelt en(de) heeft denselven rinck gelevert in
handen vand(en) proest van conincxvelt om die te vercondige(n).
De Schout dit vernemen ende omdat hy den’ rinck in zynen
h a n d e n nyet gelevert e n hadde, heeft den voirn. Dz’rck Arntsz.
doen vange(n) twelck coemt tot zynre groo(te)n scande alzoe hy’
een eerbair oudt man is belast midt wyff en(de) veel cleene
kinderkens,
maer heeft zyn huysvr.” hem doen verborghe(n)
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om te Rechte te brengen by een(en) genoempt ..%nge Yan Dinskz.,
Ende aleer hy heeft mogé(n) vuyter va(n)genis come n y e t
t e g e n s t a e n d a t h y v e r b o r g e t werdde heeft moeten betale(n)
den schouten dienaers XV stuvers va(n) t v a n g e n en(de) n o c h
nege(n) stuvers die zyluyde(n) op hun verdroncken hadden f(aci)t
XXIIIJ st., Ende heeft hier nae Dirck Arntsz. voirn. by kennisse
van poert( een Rechtdach begeert aen den voirn. schout ofte
dat hy hem zyn gelt nyet weder wille(n) gheven noch oick een(en)
R e c h t d a c h legge w e l weten d a t D i r c k v o i r s z . e e n a r m
ma(n) was die hem overmidts zyn armoede nyet vervolge(n) en
zoude.
I t e m i n . d e n jae(re) XVC en(de) XX s t ( i l u m ) cursum c u r i e
hollan(diae) s v r y d a e c h s v o e r onsen vrouwe(n)dach inde vasten
t s a v o n t s t e s e v e n u r e n s o e i s come g a e n langes d e s t r a t e n
om zyn neeringe te doen een stamel poirt(er) van Delft genoempt
Meester Cornel( barbier belast wesende midt een wyff en(de)
s e s cleene kindere en(de) h e e f t t e n s e l v e n t y d e d e v o i r n .
schout hem by zynen dienairs doen vanghe(n), aenseggen(de) als
dat hy op die vastenavont voirleden in Se Urselenstraet after
die nyeuwe kerck een duere midt foortse opgelope(n) en(de) g e stolen hadden zeggen dat hy dair an verbuert hadde zyn lyff
en(de) goet achtervolgen een kuere der stede van Delft, twelck
nochtans al1 gelogen en(de) versiert was, zoe hy den schout was
zeggen( D e s n y e t t e g e n s t a e n zoude h y v u y t e r vangenis
comen alzoe hy een arm becom(m)ert ma(n) was heeft den
schout moete(n) beloven tot zynre onsculde, een pont g penn. vlaems
te betale(n) op twe halve jaereln) daer anvolgen( En(de) heeft
dairenboven terstont in gerede penn(ingen) moete(n) betale(n) den
schoute(n) dienaers van tvangen XV stuvers welcke penn(ingen)
alzoe hy een arm ma(n) was en(de) gheen broot in zyn huys en
hadde voir zyn wyff en(de) kinder heeft geleent va(n) enige
goede luyden die pacencie en(de) medelyden midt hem hadden
va(n) tongelyck dat hem gheschiede.
( Wovdt zmv-tgezet).
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Copie testament van’ Adriana Stansiue, Wed Gajus van
Boelene, i. d. i-@rlingen 5 Mei 1726.
I n N e d e r l a n d ’ s P a t r i c i a a t Ig21/22 k o m t e e n e g e n e a l o g i e
v a n Boelens v o o r , waarin de hierna te noemen personen niet
worden vermeld.
Wie kan aan Gayhs van Boelens en zijne echtgenoote Adviana
Stansius hun juiste plaats aanwijzen?
In het gde Secrete fideïcommissaire Registratieboek, berust hebbende bij de Griffie van het Hof van Friesland is het volgende
testament geïnsereerd :
>Aa’riaza Stansiw wed. van wijl: de Heer Gajtis van Boekw
woonaghtig tot Harlingen overdenckende de seekerheyt des doods
en de onsekere tydt ende uyre van dien gesondt nae den Lichaeme
en myn verstandt ten vollen maghtigh, hebbe niet geerne ‘deeser
wereld willen ov(er)lyden dan alvoorens gemaakt te hebben dit
myn testament, het welke ik wil dat bestaen sal als een solemneel
testament ofte by gebrek van de minste solemniteyten als een
codicile offte andere niet solemnele dispositie, soo die best nae
beschreven regt en lands costuymen kan bestaen, God van myne
ziele en myn lichaem de aardse begrafenisse, bevelende, soo stelle
ik tot myn eenigste erffgenaem myn neeff, de Heere Annius
Haersma, capiteyn van een compagny Infantery onder het Regiment van de Prins van Orangien en Nassauw guarnisoen houdende
tot Leeuwarden en praelegatere aen deselve myn plaets tot Idsgahuysen, agter Mackum gelegen met expres v(er)bodt, dat de
vastigheeden hiervan my by deesen aengekomen nooyt by hem
sullen moogen worden veralieneert maer devolveren op myn
naeste bloed van vaderswegen dan in leven synde, voorts legatere
ik aen de Diacony van de Gereformeerde kercke tot Harlingen
een duysent en vyffhondert car(oli) g(u)l(den)s klinckenden munte,
aen het weeshuis aldaer een duysent car(oli) g(u)l(den)s klinckenden
munte, aen Arjaentie Hannema h u y s v r o u w v a n d e Predicant
Been tot Mackum legatere ik een plaats gelegen onder de clockslagh van Franequer met alle de landerijen daer onder behorende,
myn huysinge staende tot Harlingen by my selffs bewoont en
al wat by myn ov(er)lyden in myn notebomen kas sal worden
bevonden exempt de zyden rocken daar in synde, dewelke ik
legatere aen myn nicht Dirréjen Stansius tot Haerlem, aen wien
ik nog legatere vyff hondert car(oli) g(u)l(den)s aen haer suster
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e n b r o e r Yacobus e n Catkarina .!&nszùs tesamen v y f f h o n d e r t
gelyke guldens; aen Dominus Henricz~ Boec.&& getrouw dienaer
Jesu Christi in Harlingen, legatere ik tien duysent car(oli) g(ujl(den)s
beneffens myn tuin by de kerkpoort gelegen met de huisinge die
daer tegenwoordigh by is: Aen Anna Kivzstra legatere ik duisent
daelders te betalen vyff h o n d e r t car. g(u)l(den)s in klinkenden
munte en de overige duisent car. g(u)l(den)s aen lands obligatien
beneffens myn noteboomen kas met myn kerkebibeltie met gouden
haaken en hangers’. Voorts make en legateere ik aen Anna
LandrPben huisvrouw van de Heer Professor Sckdtem tot Franequer myn plaats tot Pietersbierum met huis en hoff en al de
landeryen daeronder behoorende by Rinse Sybrens gebruikt en
e n b y aldien myn genoemde nigt Anna Landreben sonder kinderen koomt te ov;er) lyden soo wil ik dat die plaats sal keeren
a e n d e kinde,ren v a n Adawits Stansius i n l e v e n predicant t o t
Haerlem verbiedende wel expres dat deselve nooyt sal worden
verkogt. Aen myn vrinden tot Munnickendam Jan Ketel, secretaris van Waterlandt, legateer ik myn aenpart vastigheden gelegen
in Amsterdam die ik daer met haer gemeen heb en by deselve
myne vrinden voor my worden geadministreert. Nogh legatere
ik aen Maeyke Poppes myn agterhuys soo langh sy leeft om
sonder huir te bewoonen sullende deselve huisinge by haer versterven weer keeren aen den eigenaer van myn tegenwoordige
bewoonde huisinge ; legateere aen deselve een constitutiebrieff
beleit op de stadt Harlingen ter som(m)a v a n e e n d u y s e n t car.
g(u:l(den)s ten lieve van Maeyke Poppes mitsgaders driehondert
car. g(u)l(den)s klinckenden munte en alle jaaren h o n d e r t gelJ.ke
g u l d e n s s o o l a n g e haer moeder leeft. Aan myn dienstmaeght
Tryntie Hylcama legatere ick vyff hondert car. g(u)l(den)s klinckenden munte wanneer sy by myn amievigheyt w o r d e n n o g b y
my woont; aen Hincke Arrijens en Maeyke Jans legatere ik elk
vyff en twintigh car. g(u)l(den)s, nogh legatere ik aen Geertie
Jans, Tjetske Willems, Tryntie Donker, Marijke Heremyt, Marijke
myn mangelster en aen Gerrit Alberts elc vyfftigh car. g(u)l(den)s;
aen Hessel Suriger medicinae doctor binnen Harlingen legatere
i k d u i s e n t car. g(u)l(den)s, nogh legatere ik aen Maeyke Poppes
een goed bed en peul, twee deekens, s e s l a k e n s , e e n d o s y n
sloopen twee peuldoecken twee goede oorkussens en ses vrouwenhemden. A e n DerEe?z Stansim legatere nogh twaleff van myn
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beste hembden en aen Marijke Heremiet en Tjetske Willems van
Bolswart elk ses, sullende mijn overige hemden by paren worden
omgedeelt door myn erfgenamen aen sulke die ik nader hoope
te noemen; myn boeken die boven staen iegatere ik aen de
Universiteyt tot Franequer, dogh die ‘t niet waerdigh syn sullen
en worden uitgeschift, twelk ik stelle aen ‘t oordeel van de Heer
Professor Schultens ; silver en goud, porceleyn off eeniger linnen
wil ik niet dat verkogt sal worden; ook wil ik niet dat ooyt off
ooyt gelt van myn naelatenschap, ‘t sy soo ‘t wil kome op de
familie van den Boelensen, maar soodanigh vererven als ik ‘t
hier kome te ordonneren, alle de goederen myn night Arjaentie
Hannema van my staende aan te komen sullen nae haer overlyden alsoo weynigh als by haer leven “gen worden verkogt,
beswaert off op eeniger hande wyse vervreemt maer n a e myn
nigte Hannema doot erven en devolveren op Anna Landtreven,
Dirkien, Jacobus en Catharina Stansius myne nigten en neet?’
voren genoemt off wie vdn haer dan in leven sal syn, off anders
by offlyvigheyt van alle op myn naaste bloed vaders weegen voorts
v a n d e e e n o p d e a n d e r e van. m y n n a e s t b e s t a e n d e v a n m y n
salige vaders wegen, eyndelicken v(er)biedende ten mynen sterffhuise alle geregtelyke bezegelinge en beschrievinge by wat occasie
‘t ook soude mogen v(er)eischt en beveele myne erfgenamen en
gehonoreerden nae deesen sigh promptelyck sullen hebben te
reguleren by poene, dat al wie sigh hier tegen kant met woorden
off met werken verstooken sal of sullen syn van hetgeene haerlieden mits deesen is toegemaakt, al wat ik by deesen myn night
A. Hannema hebbe toegemaakt, daervan v(er)biede ik wel expres
de afftreckinge van de trebellianique portie en begeere, dat nooyt
ter eeniger tijden yets van myn naelatenschap sal komen‘ by
sterffregt, testament off dispositie onder de levenden op Dus Rkeen
tot Mackum off syne verwanten alsoo weinigh als op die van de
Boelensen
ook niet aen de vrinden van haer vaders kant, maar
op Awza Landreven en de kinders van 1Clauvits Stamius en vorders
soodanigh als hierboven is gesegt. Voorts legatere nog aan deselve myn night Arjaentie Hunnema s e s d u y s e n t car. glu)l(den)s
onder deselve beswaerenisse in landschapsobligatien te betaelen,
de legaten hiervooren gemaakt aan Dr. Hessel Suriger, Dirkien,
Jacobus en Catharina Stansius, de vyftigh car. g(u)l(den)s aen Gerryt
Alberts en de hondert car. g(u>l(den)s
‘s jaar, tot lyffstonde van
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Maeyken Poppes’ moeder, aen Maeyke Poppes gemaakt sullen
betaalt worden in klinkenden munte de vyfftigh car. g(u)l(den)s
aen Geertie Jans, Tjetske Willems, Tryntie Donker, Maeyke
Heremyt en Maeyke myn mangelster gemaakt, reducere ik. t o t
vyff-en-twintigh car. g(u)l(den)s yder, v o o r t s verclare ik te niete
te doen myn voorgaende testamenten, codicillen en verdere dispositien en begeere dat deesen alleen kragt sal hebben en effect
sorteren. Inteken van myn enrstige meninge hebbe ik deze vertekent met myn handt en by een doen komen naebeschreven
personen als getuigen tesamen en elk int besonder v(er)sogt om
deesen beneffens my te v(er)tekenen naedat haer alleen het begin
en t’ eynde was te vooren geleesen e n s y m y h e b b e n hooren
v(er)claren de inhoud. deses myn uitterste wille te zyn door de
ondergeslchreven) advocaet nae myn opgeven in ‘t net gestelt e n
door hem de getuigen voorgeleesen ‘t begin en ‘t eynde nae dat
ik tselve naukeurig hadde overgesien gelyk de Testatrice in ons
tegenwoordigheyt heeft verclaart a!dus gedaen in een context sonder
tussen komende acte voor dat alles was verrigt; de naemen der
getuigen syn de Burgemr Pier Jarighs Britton, Serp Dirks coopm a n , J a n Jacobs Kuick, Mr. backer, Pytter Roeloffs glasemaker,
A u s k e S y b b e s metzelaar, Willem Douwes alle burgers en ingesetenen der steede Harlingen en Dr. Vopiscus Acker, schryver deeses,
actum Harlingen ten huise van de Testatrice den 5 May 1726.
Onderstondt en was v(er)teekent Adriana Stansius wede Boelens,
Pier Jarigs Bretton, Serp Dirks, Jan Jacobs Kuick Pieter Roeloffs,
Anske Sybes, Willem Bouwes en V. Acker met haelen.
Na gedane collatie tegens het testament staende in ‘s Hoffs
vyfde secrete registratieboek, berustende in de Griffie van den
Hove van Frieslandt is deesen daer mede bevonden te accorderen; in kennisse van my, actum den 14 Juny 1736.
Ter ordtie v a n d e n H o v e
(get.1 Tjallingi.
Medegedeeld door M, G. W ILDEMAN .
Onderhoud van Rijswijk8 dorpstoren, predikants- en
schoolhuis.
Onlangs bladerend in het Groot Placaatboek vond ik op blz.
1083-1084 v a n h e t z e s d e d e e l e e n ocrooi, o p 2 4 J u n i 172~
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averleend aan het Dorp van Ryswyk, tot verval van de onkosten
anoodig tot het onderhoud van de Dorps Tooren, Predikant+ en
1 Schoolhuis. c
Misschien stellen de lezers van Bde Navorscherc er genoeg
belang in om er kennis van te willen nemen.
Het sluit zich aan bij vroeger verleende octrooien en luidt als
volgt:
>De Staaten van Holland en Westvriesland, doen te weeten:
Alsoo Ons vertoond is by Schout en Geregten van Ryswyk,
hoe dat Wy de goedheid hadden gehad, om aan haar Supplianten
van tyd tot tyd te verleenen Octroi, tot verval van de onkosten
noodig tot het onderhoud van de Dorps Tooren, Predikant+ en
Schoolhuys, &c.
Soo is ‘t, d a t Wy de zaak en het verzoek voorschreeve overgemerkt hebbende, en geneegen weesende ter beede van de Supplianten , na ingenoomene consideratien e n a d v i e s v a n O n s e
Gecommitteerde Raaden, uit Onse regte weetenschap, souveraine
magt en outhoriteit, hebben verklaard en verklaaren by deesen,
dat Onse intentie niet anders is geweest, als aan de voorschreeve
Supplianten het laatste octroi van den voorschreeven 22 Augusty
17 15 te verleenen op den selven voet en belastingen als by
voorige Octroien waaren geaccordeert geworden, verleenende en
staande wyders toe aan de voorschreeve Supplianten, tot verval
van de voorschreeve onkosten aan den Tooren, Kerk en Schoolhuis, mitsgaders het voorschreeve agterweesen van meer dan
vier duisend guldens, continuatie van Octroi voor den tyd van ses
jaaren, innegaande met de expiratie van het laatste Ocroi, dat
zyn sal den 2 2 Augusty des jaars 1724, omme van alle particuculiere In- en Opgezeetenen van den voorschreeven Ambagte van
Ryswyk, hetzy dezelve een geheel jaar door, of voor een seekeren
tyd van het jaar in den voorsclireeven Ambagte koomen te onthouden, van alle Bieren, Wynen, Brandewynen, Mee of andere gedistilleerde’ Wateren, dewelke sy in den voorschreeven Ambagte
sullen inslaan en consumeeren, hetzy by verpagting of collecte
te moogen heffen, van ieder tonne Bier vier stuivers, minder
Vaatwerk na advenant; van ieder stoop Wyn, &andewyn, Mee,
of andere gedistilleerde Wateren eene stuiver per stoop, met regt
van parate excutie, ten aansien van de onwillige Betaalders ; voorts
van ieder Wyntapper, onder het voorschreeve District woonende,
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eene stuiver per stoop van alle de Wynen die deselve sullen
‘koomen in te slaan en te consumeeren; gelijk meede v a n d e
Meetappers insgelijks eene stuiver per stoop van alle Mee die
sy sullen koomen te slyten, d e s d a t d e W y n t a p p e r s s u l l e n
moeten vaststaan ieder voor drie Oxhoofden, en de Meetappers
voor twee Oxhoofden, te reekenen teegens eene stuiver per stoop,
en in gevalIe deselve meerder dan de voorschreeve drie en twee
Oxhoofden repective koomen in te slaan en te consumeeren, dat
sy booven dien van dat meerder nog den vollen Accyns van eene
stuiver per stoop sullen moeten voldoen; item van ieder Biertapper onder het voorsz Ambagt een accyns van ses en twintig
tonnen Biers jaarlijks, ieder ton te reekenen tot agt stuivers, en
b y aldien deselve meerder als de voorsz s e s e n t w i n t i g t o n n e n
koomen in te slaan, van ieder meerder ton gelijke agt stuivers,
minder vaatwerk na advenant, lastende voorts als in der Supplianten voorige Octroien, de Pagters van de Imposten op de
Bieren, Wynen, Brandewynen, Mee, &c. over de Steeden, Delft,
Leiden, Rotterdam en den Hage, met de ressorten van dien, dat
sy, of haare Collecteurs en Bedienden, by dewelken door eenige
particuliere In- en Opgeseetenenr een, Billiet van ‘s Lands weegen
sal worden gehaalt, van eenige der voorschreeve Specien, omme
onder het district van Ryswyk te werden ingeslaagen, de voorschreeve Dorps accys sullen hebben in te vorderen, en in dorso
van het Billiet van ‘s Lands weegen te stellen, dat de voorschreeve
Dorps of Tooren accys is betaalt, op poene, [dat die geene die
den voorschreeven accys niet sal hebben gevordert, deselve uit
sijn privé beurs sal moeten betaalen, en dat haar voor die invordering sal werden betaald vyf van het honderd der ontfangene
penningen ; dat ook de deselve Pagters of Collecteurs gehouden
sullen syn, van drie maanden tot drie maanden, aan den Secretaris van Ryswyk op te geeven eene pertinente Lyste, niet alleen
van alle de voorschreeve Specien, dewelken by particuliere Inen Opgeseetenen sullen zyn aangegeeven, maar ook boven dien van
alle de voorschreeve Specien, die by de respective Bier-, Wyn-,
en Meetappers aangegeeven sullen zyn, als meede, d a t geene
Schippers,
Waagenaars, of wie het soude moogen zyn, eenige
Bieren. Wynen, Mee of andere gedistilleerde Wateren met hunne
Schuiten, Wagens, Karren of diergelijke, sullen moogen vervoeren
of brengen binnen den voorschreeven Ambagte van Ryswyk, voor en
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aleer dat haar, door het Billiet van ‘s Lands weegen in dorso van dien,
sal zyn gebleeken, dat de gemelde Tooren accys daar van is betaalt,
nog deselve uit haar Schuiten, Wagens of Karren sullen moogen
lossen, als na de vertooning van dien aan de Pagters of Collecteurs
tot Ryswyk, op poene dat deselve contrarie doende, sullen verbeuren ten behoeven van de voorscheeve Kerkstooren, &c. een
boete van twaalf guldens van iedere partye, welke sy sullen
hebben versweegen, of niet vertoont, boven de verbeurte van
Schuit, Wagens of Karren; mits dat extract van deese Onse beveelen van den Raadhuise tot Ryswyk publicquelijk sal moeten
werden afgekondigt, en alomme b i n n e n d e n voorschreeven Ambagte, als mede binnen de Steeden van Delft, Leiden, Rotterdam
en in ‘s-Gravenhage, moeten werden geaffigeert; mitsgaders ook,
dat by het ingaan van ieder termyn van verpagtingen, jaarlijks
aan de Pagters van de voorschreeve specien, binnen de gemelde
Steeden, gelijke Extract sal moeten werden ter hand gesteld, tot
haare narigtinge.
Lastende allen en eenen iegelijk, dien het aangaan mag, hen
hier na te reguleeren.
Gedaan in den Hage, onder Onsen grooten Zeegele hier aan
doen hangen, den 24 Juny, in het jaar Onses Heeren en Saligmakers, 172 1. Was geparapheert, W. v. Wasstwaer, vt. Onder
stond, Ter ordonnantie van de Staaten. Was geteekent , Simon
van Beaumont.
Mr. C. BAKE.

Resolutie van de
mitteert word
gewesen Bruid
8 Maart 1782.

Staaten Gan Holland, waar by gepereen huwelyk van een Vader met de
van desselfs overleeden Zoon.. Den
(Groot Placant Boek 1X 373).

Ontfangen een Missive van de President en Raaden v a n d e n ,
Hoove, geschreeven in den Hage den 6 deeser, houdende, ter
voldoening aan hun Edele Groot Mogende Resolutie van den 5
der voorleede maand, derselver Advis op een Missive van Burgemeesteren en Regeerders der Stad Brielle van den 2 te voren, versoekende
hun Edele Groot Mog. welbehagen te verstaan, of het Huwelyk
van Benjamin van Sul met Claaske Hoytema, welke in den jaare
1780 te Leeuwaarden in ondertrouw was aangenoomen met Johannes
Willem van Sul, Zoon van gemelde Benjamin van Sul, dog welke
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voor het solemniseeren van het Huwelyk, en nadat ‘er twee
Geboden waren afgekondigt, aldaar was overleeden, sorteert onder
die Huwely-ken, welke volgens het twaaIfde Articul der Politicque
Ordonnantie eerbaarheidshalven niet behooren voltrokken te
worden; welk Advis hier na volgt geinsereerd,
Edele Groot Mogende Heeren !
Wanneer wy, om te voldoen aan de requisitie van Udele
Groot Mogende, by Resolutie van den 5 February deeses
jaars, genoomen op eene Missive van Burgemeesteren en
Regeerders der Stad Brielle van den z dito, met den vereischten
aandagt hebben ondersogt, of het Huwelyk van Benjamin
van Sul met. Claaske Hoytema, welke in den jaare 1780 te
Leeuwaarden in ondertrouw was aangenoomen met Johannes
Willem van Sul, zoon van gemelden Benjamin van Sul, dog
welke voor het solemniseeren van het Huwelyk, en na dat
‘er twee Gebooden waren afgekondigt, aldaar was overleeden.
sorteert onder die Huwelyken, welke volgens het twaalfde
Articul der Politicque Ordonnantie eerbaarheids halven niet
behooren voltrokken te worden; hebben wy b e v o n d e n , d a t
by het gemelde twaalfde Articul de Overigheid, ingeval deselve
twyffelt of een Huwelyk moet worden toegelaaten, dan
wel geweigert, geweesen word na de Goddelyke en Civile
Regten.
Beide nagaande, is ons niet gebleeken, dat in het Goddelkye
Regt, in Gods woord vervat, zodanige Echtverbintenis, als
waar over ten deesen de vraag is, verbooden word: maar
wel dat het Roomsche Regt deselve afkeurt en niet toelaat
i n L 1 2 $ r e n 2 Pandect d e rìtee nuptiarum, BInter m e e t
~sponsam $atris mei nu.tiae conto aki non ~ossunt, quamquam
%Noverca m e a n& propia dicatur, s e d et per contrarium
c
»sponsa mea patri me0 nubeve non poferit, quamvis nu~us non
x-propvie. dicatur:a en in L 14 8 uit, in fine eed. Elks matrem,
aquam sponsam kabui, non passe me uxorem ducere Augustus
3 interpvetazus est, fuisse enìm eaw2 soctwm. a En dat dit gevoelen
door Keiser Justinianus zelfs ìn 9 9 Indut de iVu.tiis wordt
bevestigt, wanneer hij zegt: > Constat net sponsam $727 nwum
rpesse, net patris sponsam qovercam esse, rectzus turnen et jure
>factuvos cos, qui ab ku~hsmodz’ nuptììs abstinuerìnt.~
Om welke reedenen wy in aanmerkinge neemende, dat
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UEd. Groot Mog. elgentlyk van ons vragen, wat na strictheid
van Regten ten deesen plaats hebbe; en geensints of ingeval
de Geinteresseerdens dispensatie van dat stricte regt mogten
versoeken, deselve, goede reedene daar toe dienende, door
UEdele Groot Mog. zoude kunnen verleent worden, van
Advis Gjn, d a t .hoe zeer de Politicque Ordonnantie niet
direct verbied een Huwelyk van een Vader met de geweese
Bruid van desselfs overleeden Zoon, des nietteegenstaande het
voorgenoomen Huwelyk tusschen Benjamin van Sul, en Claaske
Hoytema, als strydende teegen het Roomsche Recht, Goor
200 verre ook gereekent moet worden met meergemelde
Articul der Politicque Ordonnantie, als zig tot het voorsz.
Roomsche Regt refereerende, te stryden.
Waar mede
Edele Groot MOR. Heeren ! God Almagtig bidden, dat hy
UEd. Groot Mog. in eene langduurige en voorspoedige Regeeringe wil conserveeren. Geschreeven i n d e n Hage d e n
6 Maart 1782. (Onderstond):
Udele Groot Mog. gantsch Dienstwilligen, De Praesident
en Raden over Holland, Zeeland en Vriesland.
(Lager stond, /
Ter ordonnantie van de selve
(Geteekend) :
J. T. Royer.
Waar op gedelibereert zynde, i s g o e d g e v o n d e n e n v e r s t a a n ,
v a n d e voorz. Benjamin van Sul en Claaske Hoytema, by dispensatie des noods van het twaalfde Articul, van hun Edele Groot
Mog. Politicque Ordonnantie, te permitteeren om hun voorgenoome Huwelyk te voltrekken; zullende Extract deeser aan
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Brielle voornoemt tot
rescriptie op hunne voornoemde Missive worden toegezonden.
Ik voeg hierbij dat art. X11 der Politicque ordonnantie -waaronder men te verstaan heeft Ordonnantie vande Policien binnen
Hollandt v a n I April 1580 (Gr. Pl. Bk. 1 330) - aldus luidt:
*Ende alsoo in ‘t aengaen ende contraheren vanden Heyligen
Echten-staet, bysonder goet reguard dient ghenomen, dat ‘t selfde
geschiet in alder eerbaerheyt, ende dat alle confusien der voorsz
graden (daer deur groote swaricheden inde Successien ende
6
‘924

82

MEMORANDA.

a n d e r s i n t s rijsen) verhoeden worden: Soo ist, dat de voorsz,
Staten ordonneren, dat indien eenige Persoonen versochten heure
gheboden omme t’ samen gevoecht te worden, de welcke nochtans,
de Gedeputeerde van de Magistraten ofte Kerckendienaren souden
beduncken, dat ten respecte vande voorsz eerbaerheyt, ende omme
confusie van graden te schouwen, niet en *behooren t’ samen gevoecht te worden, d a t a l s d a n d e voorsz Gedeputeerde ende
Kercken-dienaren
‘t selfde de Overigheyt, daer toe te stellen,
sullen aengeven, ende mette voorschreve versochte proclamatien
supersederen, omme middel-tijdt met kennisse van saecken, ‘t selfde
m~etter Overheyt toegelaten ofte geweygert te worden, soo als nae
d e Goddelijcke ende Civile Rechten bevonden sal worden te behoorena.
Ten slotte verwijs ik hen die aangaande de beteekenis van
deze bepaling nader willen worden ingelicht, naar de opmerkingen
die Prof. MY. S. y. F o c k e m a Amireae in zijne R$zTragen
tot de
Nederiandscáe RecktsgescliZea’eLr (re B u n d e l b l z . 175) o v e r d i t
geval maakt.
Mr. C. BAKE.

GESCHIEDENIS
Een vereerend schrijven aan “Prof. Wynoldus Munniks
[1744-18061 te Groningen.
De schrijver van onderstaanden brief is H. A. Tessjey (174o1837) membre d e 1’Institut e n v a n d e Académie d e s
S c i e n c e s ( 1 7 8 2 ) p r o f e s s e u r d ’ a g r i c u l t u r e aux E c o l e s
c e n t r a l e s , m e d e w e r k e r a a n d e E n i y c l o p a e d i e méthodia a n d e Dictionnaire d e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s ,
que,
redacteur van. de Annales
d e 1’Agric ulture (1798--1817)
en schrijver van : D e s m a l a d i e s d e s g r a i n s ; D e s m a l a d i e s
des bestiaux enz.
Monsieur
J’ai ssu que M. l’ambassadeur de france a la haye s’etoit adressé
a vous pour la collection des grains, qui lui avoient été demandés.
Assurément il ne pouvoit s’ adresser a une personne plus capable
de remplir mes uitentions, car c’est moi, qui suis chargé de faire
des expériences d’ agriculture sous les yeux du roi et qui ai formé
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le projet de réunir tous les grains etrangers cultivables en grand,
pour les comparer avec ceux de france. Par la lettre que j’ai
eu 1’ honneur d’ecrire à notre ambassadeur je lui marquois qu’il
n’étoit arrivé encore aucune des trois envois et cela étoit vrai
alors; mais on m’écrit de Versailles que le rer envoi y est arrivé
d e p u i s p e u d e j o u r s ; rien ne m’afait plus de plaisir, que la
lecture des excellentes notes, que vous nous avez fait passer;
elles seront très utiles a mon plan de travail sur l’agriculture
françoise raisonnée, parce qu’elles m’offriront des points de comparaison. Vous sçave qu’il en faut avoir toujours pour suivre
u n e marche plus certaine. Permettez qu’en man particulier je
vous remercie de toute la peine, que vous avez prise. J’espère
que vous trouverez bon que je vous demande directement les
éclaircyssement, dont j’aurai besoin par la suite, je m’estimerois
heureux. si de mon cBté je pouvois vous être de quelque utiliét.
Je joins ici un paquet de graines, que M. Thonin, mon ami,
m’a prié de vous saire parvenir, c’est avec grand plaisir que je
l e fais.
Vous trouverez encore jointe a cette lettre un cahier de questions proposées par moi. M. l’ambassadeur de france doit vous
en remettre un. S’ie vous le remet vous m’obligerez denvoier celui
ci a quelqu’un de vos amis dans une autre partie de la hollande,
je ne suis pas pressé des réponses; vous les ferez ou les ferez
faire à votre aise. je suis assuré d’avance qu’ elles seront bonnes
e t exactes.
J’ai 1’ honneur d’ être avec toute la considération due a votre
mérite,
Monsieur,
Votre très humble et tres obéissant
a Paris ce 8 moi 1785.
servitaeur.
(geteekend :) 1’Abbé Tessier de l’académie des sciences et de la Société
de médecine.
Medegedeeld door M. ,G. W.
(Onderaan de eerste bladz. staat :)
M. Munnicks, professeur
de Botanique et d’anatomie h Gronhgue.

.
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LIJST DER SCHEPENEN 1607-1811
HEERi..IJCKHEIJDT WOUW,
getrokken

uit

DER

diverse boeken berustende ten Rijksarchieve
Noord-Braband te ‘s Hertogenbosch

van

door
W. L.

VAN

DEN

A K K E R.

(Voortzetting van NaV. LXXlZl, ~1).
x1. Register van testamenten ende Houwelijckxse Voorwaerden
beginnende Wouw 5 Febr. 1695-19 Oct. 1721.
Broeders, Dirck, I 7 I 6-‘20.
2 4 Aug., 30 Aug., 1716; IO Sept., II Dec., 12 Dec. ‘16;
15 Oct. ‘17; 2g Nov. ‘18; 17 Maart, 12 Oct. ‘lg; 23 Jan.
‘20 ; 20 Nov. 20.
Bessels, Hugbyegt, I; I 5-‘2 I.
2 Jan., 1 Mrt., 1 Juni 1715 ; 23 Febr., 30 Juli ‘17; 5 Sept.
4 Oct.. 6 Oct. ‘20; g Febr 21; Ig Juni, 25 Juni ‘21.
Bru$h, Willem de, 17 14.
14 Dec. 1714.
Heijnen, And$es, 17 1 g-‘20.
3 Nov. 17 rg ; 20 April ‘20.
L$, Yacob de, 17 I 5.
20 Juli 1715.
Riet, Andries van, 1716-‘21.
.II Dec., 27 Oct. 1716; 20 April ‘20; 3 Aug., rg Oct. ‘21.
U~ttewillzge, Anthony, I 7 I 6.
15 Oct. 1716.
U$tewi~L&e, Corneh Lìndevtse, 1 7 2 0 .
23 Jan 1720.
vadden, yoost, 17 I4-’ 15,
14 Dec. 1714, 1 Maart ‘15.
VoZckers, Adriaen, 17 I S-‘2 I .
29 Nov. 1718 ; 3 Nov., 12 Oct. ‘rg ; 5 Sept., 27 Oct. ‘20;
g Febr. ‘21; 26 Febr. ‘21; 45 Juni, 3 Aug., rg Oct. ‘21.
Weert, Andries van, I 7 16-‘2 I .
24 A u g . 1716; IO Sept., 15 Oct., 12 Dec. ‘16; 23 Febr.,
3 Juli ‘17; 30 Nov., 2 April, 6 Oct. ‘20; rg Juni, 26 Juli ‘21.
Wissels iohan, 1715-‘21.
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2 Jan. 1715; I Juni ‘15; 30 Aug. ‘16; 15 Oct. ‘17; 17 Mrt.
‘18; 4 Oct. ‘20; 20 April ‘21..

XII. Erfdomboek der Heerlijkheid Wouw beginnende metten vijfthienden January 1710-21 April 1722.
Acker(en), Govaevt van, I 7 I 0-’I 4.
15 Jan. 1710, Ig M r t . '10 (teekent G o v e r t v a n Acker),
3 April, 10’ April ‘10; ‘29 Juni ’ II (loco de heer officier);
1 7 Nov. ‘11; I Maart; IO Mei ‘12; 13 Jan., 30 Jan. ‘13;
I Jan.-15 F e b r . ‘14 (Burgemeester).
Balen, Covnelzs van, 17 I2-’ 14.
5 Febr. 1712; 12 Mei ‘13; I Jan. ‘14.
Beeck, Govaert van der, 17 10.
18 Jan. 1710.
Bessels, Huybveckt, 17 IO-‘2 1.
28 Oct. 1710; ‘3 Jan. ‘I I ; 8 Jan. ‘15 ; 10 Dec. 16; 2 Juli
‘17; 2 Psov, ‘20; 28 Jan. ‘21.
Buerden, Wouter van, 17 I 5-’ 16.
2 Oct. 1715; 12 Febr. ‘16.
’
Broeders, Dirk, I 7 16-‘20.
13 Mrt. 1716; 2 Juli '17; 25 Febr. ‘18; 2oMei ‘19; 2 Jan. ‘20.
BYZ+Z, Willem d e , 1710-'22.
18 Jan. 1710; IO Mrt. ‘22.
Hegzen, Andries, I 7 10-‘20.
1 7 D e c . 17ro-14 J a n . ‘11; 28 D e c . '16; f Oct. ‘17;
2 5 A p r i l ‘18; I J u n i ‘20.
Lg, yacob d e , 1715-‘22.
1 5 A u g . 1 7 1 5 ; 2 1 Oct., ‘17; 25 Febr. ‘18; 24 Jan. 20;
16 Juni ‘21 ; 20 Jan. ‘22.
Potteus, Govaevt, I 7 I 0-’ I 4.
24 Febr. 1710; 14 Jan. ‘11; 13 Jan. “13; 15 Febr. ‘14.
Rugten, Corstiaan, 17 IO-’ 12.
28 Oct. 1710; 7 Jan. ‘11 ; I Febr. ‘12.
Ru$en, Govaart, 17 I I -’ I 5.
z Jan. 1711; 2 Dec. ‘12; 13 Jan. '13; I Jan. 14; 8 Jan. ‘15.
Riei, Andries van, 17 16-‘2 I .
13 Mrt. 1716; 16 Mrt. '17; 17 Aug. ‘19; 2 Nov. ‘20;

5 April ‘21.
Rongens, 3an, 1712-‘I 5 .
1 Dec. ‘12; 13 Jan. ‘13; 14 Feb;. '14; 12 Jan. ‘15.
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Sanders, Yacobus, 17 10 -’ 14.
15 Jan. '10; I Febr. ‘12; 3 Febr. ‘14.
U$tewìZ&e, Anthony, 17 IO-’ I I.
5 Sept. ‘10; 8 Febr. ‘11.
Uettewillzge, Pieter Antony, I 7 I 7.
16 Maart ‘17,
U@ttewiZZzrgE, Corneìis, 17 1 q-‘20.
27 Juni ‘19; 2 Nov. ‘20.
Vadden, Pìetev Yoost. I 7 I 4-’ 16.
1 3 Nov. ‘ 1 4 ; 2 Febr. ‘15; 1 2 Febr. ‘ 1 6 .
Viìelandt, Jokan, 17 I 5.
15 Aug. ‘15.
Vripnts, Gerrardm, I 7 2 2.
20 Jan. ‘22.
Volckers, Adriaeq I 7 I 7-‘22.
26 Aug. ‘17; 27 Febr. 19;2 Jan. ‘20; 28 Jan, ‘21;
20 Jan. ‘22.
Wagemakers, Pieter, 17 1 o-’ 15,
5 Sept. ‘10; 2 Jan. ‘II ; I Febr. ‘12; 12 Juli ‘14; 8 Jan. ‘15.
Weert, Andries vm, I 716-‘2 I .
31 Dec. ‘16; 13 Aug. ‘17; 25 Febr. ‘18; 20 Mei ‘19;
24 Jan. ‘ 2 0 ; 4 April ‘ 2 1 .
Wissels, rokaz, 17 14- ‘2 I .
Ig Juli ‘14; 23 Jan. ‘15 ; 16 Mrt. ‘17; 27 Febr. ‘rg;
I Febr.-‘20;
16 Juni ‘ 2 1 .
Wouw, Gommer van, 17 IO-‘I3.
1 6 Ján. ‘10; I J a n . .‘13.
X111. Erfdomboek der Heerlijkheijt Wouw beginnende metten
Elfden July zeventhienhondert twee en twintig- II April
1731.
3ee.4, Govert Linderse van der, 1724-‘28.
I I Jan. ‘24 ; 12 Jan. ‘25 ; 5 Juni ‘26 ; 8 Jan. ‘27 ; 4 Febr. ‘28.
Broekku~seq Nicolaas C,?ement Corn. van, 1727-‘28.
2 Oct. ‘27; 4 Febr. ‘28.
Broekku+en, Cqrnehs v a n , 1728-‘31.
g Mrt. ‘28 ; 2 1 Jan, ‘29 ; 6 Mrt. ‘3 I.
RYU$, Wih?e?# d e , Ij’22-‘27.
31 Juli ‘22; 17 April ‘23 ; 27 Febr. ‘25; 18 Oct, ‘29;
8 J a n . ‘ . 2 7’ .
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BYU@, ydzan de,
z Sept.

I728-‘31.

; I I Febr. ‘29 ; zg Mrt. 30 ; I 3 Mrt. ‘3 1.

‘28

Bessels, Hu~&reckt, 17 22.
I

I

Juli

‘22.

Kamp, Evevt,

1730.

26 Juli ‘30.

Mouwen, Adriaan, 1722.
,31 Juli ‘22.
Riel, Andreas van, 1723--‘30.
g Nov. ‘23 ; 5 Juni ‘26 ;

I

/

21

3 Mei ‘27 ;

17 27-‘3 1.

30

Febr.

Aug.

‘27

;

4

‘28

‘30.

’

Sanders, rohannes, 1724-‘28 .

6 Jan. ‘24; 5 Juni ‘26 ; 8 Jan. ‘27 ;

SalzzJdr, Valentiaus,

Juni ‘29 ; 27 Mei

;

22

4

Juli ‘28.

Juli

‘29;

g

Febr.

13 Mrt. ‘31.
&t

de

willige,

17 April
vrients,
I I

Juli

cornehk

hd, 1723.

1723.
Gevardus,

‘22;

1722-‘30.

23 Jan. ‘25 ;

I I

Juni ‘26; 8 Jan. 27; 9 Febr. ‘30,

WiSSdS, Johan, 1722---‘3 1,
I

Qct. ‘22 ; 6 Jan. ‘24; 12 Jan. ‘25 ;
; g Febr. ‘30; 6 Mrt. ‘3 1.

I I

Juni ‘26;

22

Juli

‘28

(Wovdt voor&ezct.)

Doop-, trouw-,
begraaf- e.a. registers te Rockanje (Voorne)
1
met eenige (volledige) afschriften
DOOR

D. CV. VAN DAM.

(Voortzetthg vati I\iav. LXXI, 48).
Noch op dien dach, v. yoc/?ern Cr&e, k. Soetie, g e t . o n b e k e n t .
Den I 8 A p r i 1 a. I 6 5 5, v. yan. Pietersz, k. Yan, get.

Maertiè Covnelis.
D e n 2 5 A p r i 1 a.

Arentie Jans.

I

6 5 5, v. Sent Jhzsz,, k. Lysbeth, get.

‘30;
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D e n 2 o J u n i i a . I 6 5, v . yan Heynderix Heuck, k . AYen,
get. Grootmoers Suster.
D e n 2 2 A u g u s t i a. I 6 5 5, v. yan Aren&. Bout, k. Neeltie,
get. Maertie yobs.
D e n 2g A u g u s t i a . 165.5, v . W o u t e r Isaacksz., k . Moses,
get. vaders moeder.
D e n 1 2 S e p t e m b e r a . 1655, v . Huygli Wilkelmsz., k .
Willtenz,
get. Maertie Arents, vaders moeder.
Den 3 0 c tob e r a. I 6 5 5, .v. 3% Pjetwsz. sieck sijnde
wierdt tot den doop gebracht van de moeder, naeme van ‘t kindt
Barent.

D e n 3 1 O c t o b e r a . I 6 5 5, v. yan Yansz. Coman, k. n.
Maertie, get. Tr+tie T/zezlnis(?)
D e n 2 I N o v e m b e r, v. Ary yans=., k. Aven, get. Nee&je
Arents.
D
get.
D
get.
D

e n 5 D e c e m b e r, v. ‘3% Leendertsss.

Ruger (il, k. LeendeyL,

Maedeleentie Leendevs.

e n

I

o

D e c e m b e r a. I 6 5 6, v. yatz CorneZisz.,

AeZtie

Pieters.

e n I

2

D e c e m b e r? v. Cov78elis

k. Trijntie,

Arentsz., k. Aren, get.

Commertie Are&.

D e n 2 6 D e c e m b e r d e n 2 C h r i s t i d a c h , v . Huyg yaasz.,
k. yacob. wiert geheven van de moeder.
-40. I 6 5 6.
Jaerdach, v. Cornelis Covnelisz.,
k. n. Eewetie, get. Anzetie Claes.
D e n g J a n u a r i i a . I 6 5 6, v. Corneiis Yansz., k. Leendert,
g e t . Claesie Dirx.
D e n I 6 J a n u a r i i a. I 6 5 6, v. J7acob Covnehz Care, k.
Aren, get. Ydetie Arents.
D e n 6 F e b r u a r i i a. I 6 5 6, v. Pieter Lambrechts Luchtenburck, k . Cruyne, g e t . Pleuntie CovneZis.
L) e n I 2 Ma e r t a. I 6 5 6, v. Leenert Covnelis Paling, k.
Soetie, [get.] Leentie Covnelis.
D e n 2 6 M a e r t a. I 6 5 6, v. Witte Covneiisz.,
k. Maertie,
get. Leentie Cornelis.
D e n 2 A p r i 1 a. I 6 5 6, v. Leenerdt Pietersz., k. n. Pieter,
get. Elisabeht (!> Pieters.
D e n g A p r i 1 a. I 6 5 6, v. Mauris Leendevts Duynmeyv,
k . n . yaepìe, g e t . Grytìe Cor#eZìs,
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A. I 6 5 6 de n I 4 A p r i 1, v. cornelbs Mosterd@ck,
k. pannetge, g e t . ffilbetie Ary Jobsz. Auysvrouw.
D e n 2 J u l i i a . 1 6 5 6 , v . A r e n Maertens, k . GvZetìe, d e
moeder hielde het voor den doop.
D e n I 6 J u 1 i i a. I 6 5 6 , v. 3ncob Sents de Graef, k. IJader,
g e t . Cr@ztie Cornelis.
D e n 3 o J u 1 i i a. I 6 5 6, v. Jan Leedertss. Reyger, k. [N.]
get. Arentie Jans.
Noch op deselve tijdt, v. Jan Fieuyck, k. n. Heyitie, get. Mourìs
d e tìtnvnermansstister.
D e n 6 A u g u s t 1 a. I 6 5 6, v. Ary Jansz. Duynmeìr, k.
Neeltie, de moeder heeft voor den doop gehouden.
Den 2 o A u g u s t i a. I 6 5 6, v. Commev Leendeytsz, k.
Leendevt,
g e t . 3opìe Damnis.
D e n 2 7 A u g u s t i a. I 6 5 6, v. Ary 3ans.z. Valck, k. Aren,
g e t . Tanneke Leemiers.
De n I o S e p te m b e r a. I 6 5 6, v. AY~ JoosteR, k. n.
Cruyneevtie, g e t . Maertìe Rastiaans.
Noch, v. Jan Pietersz.. k. n. Jacob, get. Neeltie Jacobs.
D e n I 7 S e p t e m b e r a. I 6 5 6 , v . &ob Leenerdts, k .
Aventie,
g e t . Maetie Leenerts.
D e n 2 4 S e p t e m b r i s a . I 6 5 6!, CY#I Hugensz., k . n .
Gvytìe, [get,] Lysbet G+en.
De n I 6 0 c tob e r a. I 6 5 6, ged. k. v. Sentie Deckers, n a e
de doot van de vader, k. n. Maertìe, get. Idetie Comelis.
D e n I 2 N o v e m b e r a . I 6 5 6 , s i j n g e d . 2 k , , v, v a n h e t
eene Ary Jobss., k . yan, g e t . Jannetie Cornelis.
H e t 2 k . v a n Claesie Leenerts, n . Arentìe, g e t . Aryantie J a n
de Lappers vrouw.
De n 8 De c em b e r, v. Govevt Cornelìsz., k. Neeltie g e t .
Ydetìe Comelìs.
Den 2 o De c e m b e r, [v.] WìZketrt Jansz. k. n. Jan, get.
Ariantie J a m .
A n n o 1657.
Den r Januari, v. Avy Jausu., k. Lysbet, get. Aryaentie Leenderts.
De n I 4 J a n u ar i i I 6 5 7, v. Jan Staepei, k. Pieter, get.
Japem @de Witte.
Noch op de selve, v. rochem Cornel&., k. Neeltie, get. Maevtz’e
Corneíìs,
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D e n 2 7 F e b r u a r i i I 6 5 7 , v . Jan CorneZisz. RzjSw$k,
k. Eewetie, get. Pleuntie.
D e n I 8 M a e r t I 6 5 7, v. Ciaes Diedelsen (?), k. Diede),
ge t . WiZkemtie Braecke.
De n 2 g A p r i 1 a. I 6 5 7, v. Ary Yans$. L’ Mannetie, k.
Huygc, get. Madaleentìe Leenerts.
D e n 1 7 J u n n i u s a . I 6 5 7 nae de vaders doot Leen&
Pietevsz., k. LeentZe, get. vaeders moeder.
Den [verbleekt] a. 1657, v. Sent Yansz,, k. n. 3an, get. AnnetiP
Claes.
IJ e n 8 J u 1 i i a. I 6 5 7, v. Ary Wih?emsz.,
k. Wifkem, get.
Lydetk G&re.
D e n 2 9 J u 1 i i a. I 6 5 7, v. Comelis Jacoósz., n. vt. k. Jacob,
get. Truyt2e Witte.
D e n l a e s t e n S e p t e m b e r a . 1657, v . WZhem &eY,
k. Leende??, get. GrytiP Wilhems.
D e n 2 8 0 c t o b e r a. I 6 5 7, v. Commeï Leenertsz., k. n.
Leenede??( v. d. moeder t. doop geh.
D e n 4 N o v e m b e r a . I 6 5 7 , v . J a n Heyna’erixen
Heuck,
k. n. Covnelis, get. Arentie Covnelis.
D e n g D e c em b e r a c h t e r m i d. a. I 6 5 7, v. Bastiaen
Sentsz d e Graef, k. yeeltie, get. Jametie Otto moeder suster.
D en 2 3 D e ce m b e r a. I 6 5 7, v. Cornelis Arents, k. n.
Maertie, get. Ary Jansz. m. syn huysvr.
[I 6 5 81.
Den 6. Jan u ar ii a. I 6 5 8, v. Jacob Care, k. Cr@, get.
Pleuntìe Crqne m. haer moeder.
D e n I 3 J a n u a r i i a. I 6 5 8 , v. Ary Joosten, k. Leenoortie,
get. moeders suster Heilette Covzdeiiis.
Den 2 7 J a n u ar i i a. I 6 5 8, v. Jacob de Graef, k. n.
Theunis, get. moeders suster.
D e n I 7 F e b r u a r i i a. I 6 5 8, v. Mauris Corneiis, k. Jacob.
get. Lysbet Jans.
Des naemiddach oock, v. Covnelis Roelandt,
k. Jannetie, get.
Bavbertie Cnspers.
D e n I o M a e r t I 6 5 8, v. Leen& Boelhouwer,
k. n. Ariaentie,
get. Fytge Arends.
Noch op deselve tijdt, v. Wouter lsacksz,. k. n, Arentie, get.
Ningetie J a n s .
.
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Noch een jongman 15 jaer op den selven tijdt gedoopt op belijdenisse, sijn naeme Arett soone van Jacob Arentsz.
Den 1 aes te n M ae r t a. I 6 5 8, v. Covnelis CorneZisz., k.
Covnelis, g e t . Jannneie Avents.
D e n I 4 A p r i 1 a. I 6 5 8, v. Jan Arentsz,, k. n. Aren, get.
Truytie Huyge.
D e n Ig Mey a . I 6 5 8, v. Jodzem Cruyne, k. Sandr@tie,
get. een j.d. uyt den N. Hoorn.
Den 2 J u n i i a. I 6 5 8, v. Zngel
Jo~ss., k. Amzetie, get.
Jannetie Arents.
D en I 6 J u n i i a. I 6 5 8, v. Jan Leederts, k. Paulus, get.
Ciaesie Dirxs.
D e n 1 a e s t e n J u n i i a. I 6 5 8, v. Jacob Leendevtsz,, k. n.
[N.], get. Tannetie.
Den I I e 1 fd e n Au gu s t i a. I 6 5 8, v. Engel WiZhemsz.,
k. n. Biatris, get, Grytie Wilhems.
Den I 8 A u g u s t i I 6 5 8, v. Cornelis Jansz., k. Jan, g e t .
Meeltie Hoochwerf.
D e n I 5 S e p t e m b e r a . I 6 5 8, v. Ary Jansen t’ Mannetie,
k. Huyg, get. Madaleentìe.
Noch op de selven tijdt, v. Jan Pietersen, k. Avieaentie, g e t .
Maertie Jans.
Noch, v. .RoeZadt Roelandtsz., k. Neeltie, get. Lysbet .?ans.
Noch, v. Cornelis Barentsz.. k. Pieter-, get. Comvzertie Pieters.
Den I 3 0 c t o b e r a. I 6 5 8, v. Arent Barentsz., k. Lysbet,
get. Pietertie Pieters.
D en 2 a 0 c t o b e r a. I 6 5 8, v. Jan Cornelisz. StofeZ,
k. Jacob, get. Neeltie Cornelis vaders suster.
D e n I 7 N o v e m b e r a . I 6 5 1 , v . Maurir Leendertss. Duyntneyer, k. n. Leentie, get. Lysbet CZaes.

L1650.1
Den 1 2 Januarii a. 1659, v. Hadde Jobse, k. Job, get. Maertie
Jobs.
Den Ig Januarii a. 1659, v. Cornelis Mosterdijck, k. n. Leenerdt,
get. Tannetie Leenderts.
Noch op den selven tijdt, v. Govert Cornelisz., k. n. Pleuntie,
get. Lysbeth Jans.
Den 26 Januarii a. 1659, v. Cornelis Jansz., k. Cornelis, get.
Jannetie Arents. I
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Den 22 Februarii a. 1659, v. Aernout Arentsen, k. Aren, get.
Cruntie Geridts.
Naemiddach den 16 Februarii a. 1659, v. Ary Jansen, k. Aeltie,
get. Neeltie Arens.
Den 20 April, v. Hubert Jacobsz. Coman, n. vt. eene k. Geertie,
get. Pleun Thijs, ‘t ander k. Marytie, get. Aeltie Jans Baloys.
Op Hemelvaertsdach a. 1659, v. Jan Arentsz. Bout, k. n. Marytge, get. Neeltie Hoochwerf.
Den 13 Junii 1659, v. Gerrit Henderixsz. Bensekom, k. n. Jan;
get. Jannetie Arents.
Den 23 Junii a. 1659, v. ,4ry Jansen, k. n. Jan, get. Dirckie Jans.
Den 2g Junii a. 1659, v. Leenerdt Arensz., k. n. Aren, get.
Commertie Arens.
Noch, v. Pieter Jansz., k. n., Crijn, get. Neeltie Jans.
Den 13 Julii a. 1659, v. Jacob Care, k. n. Arentie, get. [N.N.]
Den 20 Julii a. 1659, v. Leenert Cornelisz. Paling, k. n. Soetie,
get. Hillette Jans.
Den laesten Augusti a. 1659, v. Sent Jansen Decker, k. n.,
Aren get. Neeltie Ruygrok.
Den 5 November op biddag voordemiddach a. 1659, v. Engel
Wilhemsen Buere k. n. Gerrit, get. Pietertie Pieters.
Den 16 November a. 1659, v. Colvert Abrahamsz., k. n. Abraham, get. Annetie Claes.
] 1660.1
Den I Januarii a. 1660, v. Witte Cornelisz., k. n. Aegie, get.
Ydetie Cornelis.
Noch, v. Cornelis Heynderixsz., k. n. Neeltie, get. een vrouw
uyt Hellevoet.
Den 25 Januarii a. 1660, v. Jochem Chruyne, k. Claes, get.
Bouwe Jansz. meyt.
Den 8 (?) Januarii 1660, v. Claes Didel, k. n. Jan, get. Maertie
Jans de Lappersdochter.
Noch op den selven tijdt, v. Elandt Cornelisz. k. Cornelis, get.
Crijntie Cornelis.
Den 22 Febr. 1660, v. Cornelis Roelandts. k. Maertie, get.
Maertie Arents.
A. 1660 den laesten Februarii, v. Jan Heuck, k. n. Jannetie,
get. een vrouw uyt den Ouden Hoorn.
Noch, v. Leenerdt de Graef, k, n. Catelijntie, get. Jannetie Dammis.
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Den 7 Maert a. 1660, v. Aernout Arensz., k. Cornelis, get.
Machdaleentie Mosterdijc.
D e n g Mey a . 1660, v. Cornelis Jacobsz. Quack, k. Brechie,
get. Madeleentie wed. v. Wilhem Engelsen.
Den 20 Junii a. 1660, v. Aert Claesz.. k. Claes, get. Lyntie
Claes.
Noch op deselve tijdt, v. Wilhem Jansz. Valck, k. Willhem,
get. Sentie Deckers.
Den 27 ‘Junii a. 1660, m. [N.N.], k. Maertie, get. Maertie Graefs.
Den 8 Augusti a. 1660, v. Wouter, k. n. [N.], get. [N.N.]
Noch op den selven tijdt, v. Jan Pietersz., n. vt. I k. [N.],
get. [N. N.], n. v. 2 k. [N.], get. [N. N.]
Den 22 Augusti 1660, v. Aery Barents, k. n. [N.] en is ged.
in mijn sieck(t)e van Ds, Van Anckre, predic. uut Niuwlandt,
get. [N. N.]
Den 26 September a. 1660 is ged., v. Jacob Reyger, k. n.
Annetie, get. moeders suster.
Den 7 Novemb. 1660 na vaders doot Aren Maertensz., k. n.
Grytie, moerder Truytie, get. Ne , . , , .Maert.
Noch ged., v. Pieter Jansz., k. n. Pluynte, get. Hilletie Thijs.
Den 14 November 1660 ged;, v. Jan Pietersz. metselaer (Metselaer?), k. n. Pieter, get. Maertie Cornelis.
Den 28 November a. 1660 v. Nauris Cornelisz. timmerman
(Timmerman ?), k. n. Nauris. get. Abigael Mefault.
Den 5 November a. 1660, v. Ary Jansen, k. n. Aryaentie, get.
Fytge.
D e n 19 D e c e m b e r a. 1660, v. Arie Jansz. t Mannetie, k. n.
Grytie, get. Machteltie Jans, huysvrouwe v. Cornelis Huyge.
[x661.]
Den 30 Januari’ a. 1661, v. Jan Leenertsz, k. n. Neeltie, get.
Ydetie Cornelis.
Den . . . Februarii a. 1661, v. Leendert Hubrechts, k. n. Hubert,
get. Steffeltie Huyge.
Oock op de selve tijdt, v. Cornelis Berentsz., k. n. Annetie, get.
Neeltie Care.
Den 6 Waert a. 1661, v. Ingel Jobse, k. n. Russel(?) get. [N.N.].
Den 18 Vrijdach proefpredicatie a. 1661, v. Cornelis Cornelisz.,
k. n. Trintie, get. Trijntie Cornelis Elandts wijf.
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Den 18 den tweeden Paesdach a. 1661, v. Roelandt Roelandtsz.,
k. n. Jannetie, get. Aeltie Cornelis vaders moeder.
Den 22 Mey a. 1661, v. Ary Jobsen, k. n. Sander, get. Pieter
Sanders vrouw.
Den laesten Julii a. 1661, v. Jacob Care, k. Neelte, get. Claesie
Cornelis.
Den 7 Augusti nae de middach, v. Heynderick Jansen, k. n.
[N.], get. [N. N]
VI.
Register vande Kynderen, dìe in , . . . kercke gedoopt Z&L
[1661].

D e n 18 :Aug. 1661 is een zieck kint ged. voor de predicatie.
De vader was Cors Willemse inde Tinte, -kints naam Willem.
Getuige Teuntien de Swits vrouw.
Den 6 Nov. d. v. was Corn. Engelsen, k. n. Leentien, get.
Ueertie Jacobs.
De 4 Dec., v. Aert Claessen, k. n. Aren, get. Maertien Lambrechts.
Den selfden dito, v. Elant Cornelisz.,’ k. n. Cornelis, get. Jannetgen Arens,
[ 1662.1

Den 8 Jan., v. Jacob Sentse de Graef, k. n. Neeltie, get.
Maertie Otto.
Den 22 dito, v. Jan Rijswijck, 1" k. n. Klaes, get. Jannetgen;
20. k. n. was Cruintie get. daervan Appluentie.
Den selfden dito, v. Hadde Jobse, k. n. Cornelis, get Ninnesgen
Zimons.
Den 12 Febr., v. Mauris de Duinmeier, k. n. Maertie, get. de
moeder vant kint self.
Den 26 dito, v. Aernout Arense, k. n. Aren, get. Krunite (!)
Gerrits.
Den 5 Maert, v. Cornelis Abrah. Colvert, k. n. Aechie, get.
Jannetgen Arens.
Den 2den Paesdach, v. Mr. Roelant de Penin, k. n. Trijntie,
get. Arentie Pieters.
Den laesten April, v. Corn. Arense, k. n. Jan, get. Maertie
Tocker.
Hzèr eenìge uitgelaten dom dept dooi D. Mefawlt,
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iiI663.1
D e n L J a n . , v. Aert Claesse Waterboer, k. n. Maertie; get.
,Maertie L a m b r e c h t s .
Den . . . Febr., Willem Janse Valck, v., k. Aren, get. Leentie
Krijns. (Hiaat van I akte?)
Den . , . . Maert, v. Jan Rijswijck, k. n. Klaes, get. Krijntie Cornelis.
Den selfden dito, v. Engel Will. Búre, ‘t k. Willem, get. Centie Jans.
Den 2 0 Apr. ged. het k. v. Jan Bout, gen. Aren, de get. was
Truitgen Huige.
Den 20 Mei 1663, v. Klaes Kornelisse Soeteman, k. n. Leentie,
get. Ermbie Cornelis van Delft (van Delft?)
Den 10 Mei ged. een k. v. Klaes Didelse, gew. Lijntie, get. [N.N].
Den 3 Junius, v. Jan Janse Wittebol, k. n. Lauwerisie, get.
Neeltie Jonge Jans vrouw.
Den IO dito, v. Jacob Leentertsz., k. n Jacob, get. Mosterdijcks
vrouw,
Den I Julii, v. Leendert Paling, k. n. Jannetge, get. Gleintie
de vr. v. Aren Jans timmerman.
Dese navolgende sijn gedoopt onder de bedieninge van D. Pythuis.
Den 8 dito, v. Mr. Roelant de Penin, k. n. Magdalena, get.
vaders moeder.
Den zelfde dito, v. Huibrecht Kooman, k. n. Jacob, get. Truitgen
Claes.
Den 22 dito, v. Bestiaen Krijnse, k. n. Geertie, Lysbeth Jacobs.
Den 5 Aug., v. Jan Matthens, get. Lysbeth Jans, k. n. Soetie.
Den g Zept., de v. was Mauris Cornelisse timmerman (Timmerman), k. n. Aren; get. Moertie Cornelis.
Den 16 dito ged. het k. v. Ary Janse Knap, k. Jan, get. Lysbeth Jans.
Den 4 Nov., v. Com. Pieterse, het k. Pieters, get. Lysbeth Pieters,
Den 1 8 dito ged. het k. v. Jacob Leendertse R heiger, gen.
Jan, get. Grietie Cornelis.
Den 2 Dec. ged. het k. v. Barent Janse Poel, k. Jan, Soetie
W i l l e m s .
Den g dito ged. ‘t k. v. Dirck Klaessen, gen. Cornelis, w.
Ariaentien op ‘t Klooster.
Den 16 Dec. ged. het k. v. Aernout Arense gen. Maertie; de
get. w. Neeltie Wisse:
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Den Ig Jan. ged. het k. v. Elant Cornelisz. gen. Arentie, get. (N. N.)
Den 3 Febr. is ged. het k. v. Jan Pieterse, metselaar, gen.
Pleunis, get. Jannetgen Leenderts.
Den 10 Febr., v. was Barent Cornelis, k. Dirck, get. Leentie Dircks.
Den 17 dito ged. het k. v. Leendert Janse Kouwenvoet, gen.
Jan, get. Teuntie Cornelis.
D e n 24 d i t o g e d . 2 kind. v. Mauris de Duinmeier, 10. g e n .
Maertie, get. Idetgen Arens ; 20. gen. Neeltie, get. Annetgen Klaes.
Noch op den selfden dito ged. het k. v. Jan Pieterse, gen. Pieter,
get. de vrouw van Boutcamp, over de Wael.
Den g Maert een k. ged. v. Jacob Care gen. Maertie, get. Hilletgen Palings.
Op den zelfden dito het k. v. Leendert Barentse gen. Cornelia,
get. Pietertie Pietersdochter.
Den 23 Maart ged. het k. v. Kruintie Zimons, gen. Leentie,
get. Neeltien Leenders.
Den 3 0 dito is ged. het k. v. Leendert Wisse, gen. Pleuntie,
get. Neeltien Ariens.
Den 4 Mei ged. het k. v. Leendert Unigen Natris, gen. Annetgen,
get. Bouwen Janssendochter.
Op den zelfden dito het k. v. Cornelis Willemse Búre, gen.
Beateris, get. vr. de vrouw v. Willem Willemse.
Den I I Mei ged. het k. v. Schepen Cornelis Mosterdijck, gen.
Job, get. Maertie Jobs.
Den 8 Junii ged. het k. v. Jan Janse Wittebol, gen. Mary, get.
Maertie Jans, moeders suster.
Den I 3 Julii ged. het k. v. Aert Claesse Waterboer, gen. Kruintje,
get. Lijntie Klaes.
D e n 15 J u n i i i s g e d . mijn kint van De Jac. van Riele, g e n .
Johannes, de get. was Juffr. Van der Buis moeders moeder.
Noch op den selfde nam. zoo is ged. het [k.] v. Pieter Gerritsz.
gen. Pieter, de get. Neeltien Arens.
Den 13 Julii is ged. het k. v. Jacob Cornelisz. Prodie (?), gen.
Neeltie, get. Ariaentie, Mauris vrouw.
Den 2 0 JuIii ged. het k. v. Corn. Abrahamsz. ende i s g e n .
Abraham, get. Annetien Abrahams van Swartewael.
( Wordz voortgezet).
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MEMORANDA.
Een aanklacht van burgemeesters en schepenen van Delft,
tegen den Schout Jan de Huyter, Augustus 1522.
Medegedeeld door M. G. W ILDEMAN .
(Voortzettzkg

en slot van Nav.

LXXllI, blz. 72.)

I t e m i n d e n jae(re> XVC ende XXI nae paesschen zoe heeft
die voirsz. schout Jan de Huyt(er) by zynen dienaers doen zoecken omte vange(n) in der stede va(n) Delft een poirter genoomt
KOKS FlorZsa., welcke Kors dit vernemen heeft voirtvluchtich
geweest Yuyter stede vryheyt va(n) Delft. Alzoe hy een arm
ma(n) was belast midt wyff en(de) cleen kinderen, beduchten
en(de) vresende voir tvangen ende nae dat hy gevlucht was heeft
d e n s c h o u t d o e n v r a g e n b y zyn(en) vader ende enige van den
burgem(eeste)rs der stede va(n) Delft wat’ die saecke was wair
om die schout he(m) vanghe(n) wilde, Die schout heeft zyne(n)
vader ende den burgem(eest)rs ter ant(woor)de gegeve Als dat
hy een duere opgelopen en(de) gestolen hadde, ten huyse en(de)
int bordeel va(n) Queryz, tscouttee dienair, wair an hy verbuert
hadde zyn lyff enjde) g o e t , Ende zeyde oick de voirsz. schout
. dat hy noch wel vier of vyff excesse(n) crimineel behalve(n) dese
va(n) hem teboeck hadde, wair an hy mede verbeurt hadde criminelick gecorrige(e)rt te worden. Die vader van den voirn.
Kers en(de) die borgem(eeste)rs hebbe(n) begeert aend(en) schout
alzoe hy een poorter was, achtervolgen sekere p(ri)vilegie d e r
stede van Delft als dat hy hem een dach va(n) Rechte. wilde
stellen van als ou hem geleyde gheven om vry te Rechte te
moge(n) comme(n) en(de) gaen nae inhoudt der p(ri)vilegie twelck
de voirn. schout henluyden geweygert heeft maer XltIJ d a g e n
hiernae heeft deselve schout, Kovs voirsz. ontboden by hem en(de)
geleyde gegeve
vragende off hy va(n) als midt hem wilde
c(om)pose Ende alzoe de voirn. KOYS een arm man was en(de)
de schout nyet wederstaen machte noch die stede derven overmidts zyn wyff en(de) kindere is tot zynre onsculde mitte(n)
s c o u t overgecomen om een halff pont g p. vlaems te betale(n)
op twe halff jaren dairan volgen(
Item i n d e n jare XVC en(de) XX opte X X V J dach v a ( n )
Octobri zoe is clachtich gecomen op der Raidtcamer der stede
1924
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va(n) Delft den Schout en(de) scepen(en) aldair collegialiter vergadert wesen een vrouwe die tanderen t y d e n va(n) tleve(n)
geweest was en(de) nutertyt gehylickt binnen Kotterdam midt
haer zustere clagen den schout en(de) der wet, hoe dat zij den
voirgaenden avont binne(n) der stede va(n) Delft was mane(nde)
hair sculden ten huyse va(n) St. Jooris. Ende alzoe den avont
doncker was zoe is dair gecome(n) een schoute(n) dienaer gen o o m p t Arien Geevlofsa. en(de) een genoompt Piz(ilz$@Js Dircxr.,
de welcke dese vrouwe genomen h e b b e n vuyte(n) h u y s e en(de)
gebracht t e g e n s h a r e n danck enlde) wille trastelick ten huyse
en(de) int bordeel va)n) @ery~z,
schoute(n)dienair en(de) a l d a i r
wesen h e b b e n zy d e v r o u w e gedwonge(n) en(de) gezmete(n)
zoe dat zy heeft moete(n) te bedde gaen by ph:illp)s voirsz. en(de)
t e bedde wesen zoo is Queryn thuys gecome(n) en(de) heeft
die vrouwe verlost, twelck zyluyden zulckx ingestelt hadden om
e e n penn(ing) te gecrigen alzoe zyluyden wel wisten dat die
vrouwe om gelt gecome(n) was, Soe dat deselve vrouwe v(er)socht heeft aen den schout ter pcre)sentie van de wet hair clederen wedcer) t h e b b e n en(de) voirts Recht gedaen te worden over
de gheenen die haer die ‘tracht gedaen hadden twelck die schout
beloefde die vrouwe zulcx te doen, ende heeft hy der vrouwe(n) hair clederen wedèr doen gheve(n), maer en heeft voirn. scoudt
gheen voorder Recht over die voirsz. p(er)sonen gedaen.
Item in den jare XVC XXI heeft de voorsz. schout Ja(n) de
Heuyt(er) gesonden twe va(n) zynen dienaers ten huyse van Yan
Diericxz. Ch7ztge72, corencooper, poirter va(n) Delft om van hem
te eysschen gelt oft pande voir een boete van drye pondt welcke
boete de schout voirsz. de voirn. Ja(n) was eysschende vuyt
saicke dat hy zeker haver gemeten hadde in den ambacht v a n
den Ketel tot versoick van eenen lantma(n) en(de) is tselve int
bailliuscip va(rr) Delfl(an)t alwair de voirsz. schout gheen jurisdictie en heeft noch en c(om)peteert alwairt dat hy dair an gegedelinqueert hadde als neen, Ende alzoe de voirsz. Jan nyet
t e g e n s d e n s c h o u t v e r b u e r t hadde, n o c h h e m yets sculdic’h
bekende, en heeft hy die dienaers geen gelt ofte pande willen
gheve(n) ende seyde indien die schout wat va(n) hem hebbe(n)
wilde ter cause van desen ofte anders dat hy hem terste Rechte
stellen zoude, ende tselfde, dat hy hem wilde eysschen dat hy
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hem wilde eysschen dat. hy dat zoude rechtel(ick) ofwinne(
Des al1 nyettegenstaen(de) hebben zyn dieners tegens danck en(de)
wille van Jan voirsz. ofte zyn huysvr(ouw)e vuyte(n) huyse ged r a g e n entde) m i t h e m genome e e n z i l v e r e n riemgen toebehoeren der voirn. huysvr(ouw)e en(de) dit al zonder von(n)isse
ofte oick dat hy tegens den schout yet verbeurt hadde als naderhant rechtel(ick) by den voirn. ]an wel doen blycken(de) is.
Item in den jare XV” XXIJ Vrydaechs voir pinxster binne(n)
de vrye Delfsche jairmerct soe heeft de voirsz. schout Jan de
Heuyter ter p(re)cencie vanden coepluynen vande merct gevanghen
genomen een lantman out omtrent tsestich jaeren genoompt
Ciais yan Hugenz, va(n) Nootdorp die aldaeer gecom(m)en was
om zyn paerden te vercopen en(de) dit om een boete van X pd.
welcke boete die schout seyde dat Clais tegens hem verbeurt
hadde overmidts sekere (con)tumacie nyettegenstaemde) d a t e e n
poirter va(n) Delff genoompt Zi’eyn T/zon presenteerde en(de) b e geerde den voirsz. C l a e s t e verborghe(n) en(de) t e R e c h t e t e
brenghe(n) v o i r s c h o u t en(de) scepen(en) va(n) Delft, Ende alzoo
de voirn. schout. hem nyet en wilde late(n) verborgen noch in
Rechte ontfangetn), zoude hy van der va(n)genis ontslagen worden,
heeft mette schout moete(n) composeren tot zynre onsculde
om vier Ph(ilippus guldens) current en(de) vyftien stuvers die hy
d e n schout(en) dienaers gereet moste gheve(n) v a n t vanghe(n).
Item in den Jare XVCXXIJ svrydaechs voir pinxster binnen de vrye
Delfsche jaermerct soe heeft de voirn. schout ter p:re)cenciev(an)
alle(n) coopluyden opte marct d o e n v a n g e n e e n landtma gen o o m p t YoosC Burgevsz. va(n) Pynacker die ter merct gecome(n)
was om paerden te cape(n) en(de) dit voir een boete va(n) thien
pont welcke boete die schout seyde tegens hem verbuert thebbe(n)
overmidts zekere c(on)tumatie, Ende hielt de voirn. Joost den
gheheele(n) marctdach lanck gevange
tot zynre groo(te)n stade
en(de) achterdeele, Nyettegenstaen(de) dat Corne&sl Buvgevss.,
broeder va(n) .%ost voirsz. presenteerde ende begeerde zyne(n)
broeder te verborghe(n) ende te Rechte te brenge(n) voir schout
en(de) scepenten) van Delft mair alzoe de voirn. schout hem nyet
en wilde laten verborghe(n) noch in Rechte ontfange(n) zoude
hy vuyter vangenis ontslagen worden heeft mitten scout moete(n)
c(om)pos tot zynre groo(te)n o n s c u l d e en(de) bevole(n) t e be-
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tale(n) die boete va(n) thien pondt Se Gillis naestcomen(de), Ende
heeft hier en bove(n) noch moeten gheve(n) in gereede penn(ingen)
den schoutendienaers XV stuvers va(n) tvange(n) en(de) noch X
stuvers die deselve dienaers op hem verdroncken hadden, als zij
zeyden.
I t e m i n d e n Jare XVCXXIJ svrijdaechs voir pinxster binne(n)
de vrije delfsche Jaermarct zoe heeft de voirsz. schout Jan de
Heuyter ter p(re)sencie va(n) allen coopluyden gevangen genome
e e n lantma(n) v a n Nootdorp g e n o o m p t ïVreZ Cluisz. Hug~nz.
zeggen dat hy vervalle(n) was hy c(on)tumacie tegens hem als
schout in een boete va(n) thien pont nyettegenstaen(de) dat de
voirsz. Nee1 hem selve(n) begeerde te verborghe(n) by een poirter
genoompt Pieter oan detI L$ch .die aldaer tegenwoirdich was en(cie)
offereerde he(m) selvetn) als borge en(de) den voirsz. Nee1 te Rechtete brenge(n) voir schout en(de) scepen(en) va(n) Delft maer entclick
alzoo de voirsz. schout hem nyet wilde late(n) verborge~n) n o c h
oick ten Rechte ontfangen zoude hy vuyter va(n)genis ontslage
wordden h e e f t t o t zyner g r o o t e onscult m i t t e n v o i r s z . s c o u t
motte(n) c(om)poseeren en(de) dairenboven die dienairs van den
schout noch geven va(n) tvangen in gerede pen(ningen) XV st.
Item in den Jare XVCXXIJ op sinte Bonefacius avont ende was
die Delffsche weeckmarct Soe de voirsz. schout Jan de Heuyter
opte strate ter precencie va(n) allen menschen gevange
genomen
een lantman van Pynacker genoompt Claes ZJdraztsu. hem aenzeggen dat hy binnen der stede va(n) Delft gevochten hadde
ende zyn dagghe getrocke(n) tegens een Pzeteer Ariaemz. zonder
daeroff te hebben al eerst in zyne(n) handen soufficiente informatie
p(re)cedente achtervolgen’de) tplaccaet der K(oninklyke) M(ajestei)t
Ende is de voirsz. Clals Zybraizts,c.
nae dat hy gevangen is geweest
doer beede va(n) veele luyden by schout gedaghet verborghet te
worden by een poirter genoompt Cov?zeZ(isl Claisx. scutemaicker
stellen(de) hem een dach va(n) Rechte voir seepen(en) va(n) Delft
onlancx dair nae ten welcken dage die voirsz. CCaes Yse6rant.w
b y scepen(en) von(n)is gewese(n) i s v r y en(de) q u y t vander aenspraeck vanden schout, Immers is schepen van Delft gebleecken
dat hem Claes voirsz. groot ongelpck en(de) fortse ‘gebuert was
binn(en) der stede van Pieter Ariensz. voirsz. maer en heeft hem
de voirsz. schout nyet gevangh(en) noch te Rechte gestelt hoewel
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hy dair off genoich geadverteert is, Alzoe de voirn. Pieter is een
vrindt van den schout die irriterende die luyden blyft ongecorrigeert gelyck als die ghemeensaem gaet van veel meer andere
binne(n) der stede va(n) Delft quade r a b b a u d e n en(de) b o e v e n
v a ( n ) z y n e r h a n t vliegen wair doer h y g e w o e n i s vanden
goeden luyden midts dJven zyn boeten te gecrige(n) Ende d e
schout zulcx doende een znoeck int net jaecht.
I t e m o p Kerssavont a n n o XVC en(de) XX st(ilu)m curs. c u r i e
hollan(diae) heeft die voirsz. schout insgelycx gevangh(en) genome(n) binnen der stede va(n) Delff, Claes Zj~brantsu. voirsz. die
aldaer was gecome(n) om zyn marct t e doene zonder Recht of
Rede, Ende heeft he(m) naderhant weder laten gaen zonder hem
te Rechte tot stelle(n) ofte oick te willen zeggen om wat saicke
dat hy hem gevangeln) hadde wel weten dat Clais voirsz. een
ma(n) was belast midt een wyff en(de) e e n h u y s v o l cleene kinderkens die overmidts dese hem nyet lichtel(yck) beclaghe(n) ofte
achterhale(n) zouden voir den hove va(n) holl(an)t ofte aen de
K(oninklycke) M,ajesteyt) v a n o n g e l y c k en(de) injurie;n) d i e h y
he(m) dede.
I t e m d i e voirn. schout gedoeghet en(de) ghehenghet dagelicx
c(on)trarie die placcate(n) der K. M(ajestey)t dat binnen der stede
v a ( n ) D e l f t z y n ende c ( o n ) v e r s t o t groo(te)n l a s t e v a n d e r
poorterie en(de) tot meerder laste vanden lantma(n) alle rabbauden
n e t t e hoeve(n) ende w a n d e l a e r s g e s o n t s l~ffs, wesen machtich
hoer broet te winne(n) zonder dat hy die vanget en(de) te Rechte
s t e l t a c h t ( e r ) v o d i e v o i r s z . placate(n), Immers zoe die
ghemeen saem gaet soe en moete(n) zyn dienaers nymandt va(n)gen
die nyet te gheven offt verliesen en hebbe(n) dierectelick ofte indierectelick te wete(n) by hoer selve(n) ofte oick byden vrinden
en(de) mage ende dat tselve wel te vermoeden is warachtich
t e wesen en(de) nyet alleen suspicie ofte fame blyct, Want die
voirsz. schout gedoget dagelijcx voir zyn oghe(n) te gaen groo(te)n
misdoenders en(de) quade boeven die onderwarich zyn va(n) gewelt trachte ofte diefte zonder die te vanghe(n) ende te corrigeren Alsnoch gebuert is inder maent v a n Julio lestleden anno
XWXXIJ dat een genoompt Reyn de mole(n)air, poorter van
Delft dewelcke by den baill(uw) van Delff(an)t gevanghen is was
overmits tracht en(de) gewelt by hem int bailliuscip gedaen ende
mede van diefte berucht ende is deselve Reyn vuyter va(n)genis
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gebroicken ende nae dat hy vuyter va(n)genis gebroicken is heeft
terstont int openbair gegaen langes der straten te Delft voir
oghen van Schout en(de) zyn dienaers wel kenlick was van syne
fayten en(de) vuytbreeckingie zonder h(em) weder te va(n)gen ofte
corrigeren zoodat nae Rechte behoort twelck bemerckencde) die
burgem(eeste)rs der stede va(n) Delft en(de) om, redenen wille
hier voirn. verhaelt soo zyn dair twe va(n) henluyden a e n d e n
schout gegaen, zeggen en(de) clagen tgunt dat hier voorn,
verhaelt staet, seggen(de) oick dat die schout dit nyet en behoirt
t e g e d o o g h e n i n e e n s t e d e v a n R e c h t e deser gelycke boeven
en(de) misdoenders te laten gaen dagelicx langes der straten
wairop die schout der burgem(eeste)rs antwoerde hoe dat hy wel
verstaen hadde va(n) tcracht en(de) gewelt die de voirscr(even)
Reyn bedreve(n) hadde int bailliuscip en(de) wiste oick wat dat
h y n y e t e n dochte, maer z e y d e d a t zulcke tracht en(de) gewelt
a l s h y g e d a e n hadde te weten en doer o p t e loope(n) ofte die
glasen vuytte werpe(n) datttet tselve gheen crym en was int
bailliuscip van delfl(án)t, Seyde oick de voirn. scout totte borgem(eeste)rs dese ofte diergelycke woorden in substan(tie): off ick
R e y n e n g e v a n g e n hadde wat zoude ick midt he(m) doen hy e n
heeft nyet te verliesen nochte gheve(n). Ick mocht tost an he(m)
hange en[de) g h e v e n h e m w a t e r en(de) b r o o t t eeten, w a n t
zoude i c k zulck volck vanghe(n). I c k zoude a l l e d a g e g e n o i c h
t e d o e n hebbe(n) ende groo(te)n tosten zonder prouffyt nyettem i n I c k s a l n a e R e y n e d o e n z i e n o m t e vanghe(n), maer e n
heeftet tselve noch nyet gedaen. Hierby wordt gemerct ende
b e v o n d e n g o d b e t e e r t va(n) zulcken rycken machtigen ma(n)
hoe neerstich dat hy is om yemafidt g o e d e r s t e vanghe(n) a l
eest midt ongelyck en(de) groote onrecht zoe wanneer hy daer
va(n) h o e p t t e gecrige(n). Ende hoe traech en(de) vergetelachtich
dat hy is om die quade te straffen acht(er(volgen(de) zynen e e d t
en(de) die beliefte der K. M(ajestey)t zoe wanneer hy vermoet
daer nyet off te gecrige(n) ds(n) alleen die Justitie off vo(n)nis
va(n) scepen(en).
Item dat dese voirsz. rabbauden ende boeven dus in der stede
va(n) Delft comen en(de) g a e n b l y v e n o n g e s t r a f t vanden s c h o u t ,
coemt der stede poirterie en(de) inwoenders tot groo(te)n laste
persecutie en(de) bescadinge van den lantma(n), rontsomme Delft
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geseten en(de) woonachtich wesen allwair die voirsz. boev(en)
en(de) rabbauden gaen dagelicx t o t hore appetite opt lant
doende den lantma(n) dickwels groo(te)n tracht en(de) gewelt
dwingen hoer gelt off nemen(de) hoir speck en(de) v l e y s c h
ende indien zy nyet en vinden ofte tot hore wille en moghe(n)
g e r a i c k e n z o e zmyten zy a l a n stucken, d a t zy o p d e n werck
vinden Ende tegens den avont en(de) alst hunl(ieder) belieft zoe
com(m zy- weder in die stede va(n) Delft als op hoirl(ieder)
kerckhoff en(de) in hore logijs dair zyt luyden onthouden Ende
aldair wesen indien zy dair enich gelt gecreghe(n) gestolen
ofte gestroft van den lantma(n1 dat verspelen zyluyden tsanderen
d a e c h s en(de) verhutsent mitten poirtere(n) ende inwoonen
kinderen indien zy die gecrighe(n) konnen tot speele(n). Ende
by gebreecke va(n) dyen zoe speelen die rabbauden onder malcanderen m i d t a l r e h a n d e boeverie en(de) quade speelen en(de)
dit in openbair plaetsen als opt merctvelt, die huytbrugge ofte
die nyewe straet en(de) elders, wairvuyt mede wel te vermoeden
is dat alzulcke boeven en(de) rabbauden sitten onder tribuyt van
den schout ofte ten minsten van zynen dienaers, Ende tselve is
oick dickwils b e v o n d e n ende geschiet dat die schoutendienàers
va(n) zulcke b o e v e n en(de) rabbauden gelt name(n) en(de) henl(eden) een penn(inck) mosten gheven zouden zyluyden int openbair merctvelt ofte dyergelycke plaetsen speelen alwair zyluyden
die goede luyden kinderen moghe(n) roepen en(de) aenlocken
alzoe die dagelicx .meest in zulcke plaetsen voerbij en(de) omtrent
moeten gaen nyetjegenstaen(de) dattet selve is c(on)trarie die
keur der stede van Delft dat dair nyemandt speelecn)
en sal ofte
oick dairby sitten ofte zien speelen, midt wat spel dattet zy
anders dan verkeren ofte kaetsen en(de) dit up die boete van
twee ph(illippu)s guldens elcke reyse.
Item dese voirs. kuere van speelen onderhoudt die schout op
den gheenen die hem belieft en(de) hem int oge zyn en(de) d a t
m i d t quade manie(re) v a n doene t o t welcken eynde d i e v o i r s z .
kuere niet gemaict en is, Want is gebuert sekere jaren geleden te
weten(n) int jaer van XV ofte daircomtrent opte v a s t e n a v o n t
dat een bourgem(eeste)r der stede van Delft genoompt Pietev
ransz. -Ja(z) Buy!ert
zynen vastenavont gehouden heeft midt goet
eerbaer geselscap allrycke man(n van zynre neeringe drape-
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nierders en(de) lakencoopers zoe dat zylieden na der maeltyt tot
recreatie v a n d e n v a s t e n a v o n t gespeelt h e b b e n een mom(m)e
canse van een halve(n) stuver oft een heele{n) omme de wyn
dair mede betaelt te wordden zondier) dat zyluyden speelden om
enich gelt in de hant ofte borse, twelck de schout voirn. vernomen heeft en(de) de voirsz. burgemeester doen seggen by een
van zynen dienairs dat hy by hem come zoude om te c(om)poseren, Ende is de burgem(eeste)r voirsz. by den schout gegaen
en(de) h e e f t m i t h e m moet(en) c(om)pos o m e e n ph(ilippu)s
gulden en(de) vyff stuvers voir die dienairs Ende indien hy dat
n y e t e n hadde willen doen, soe dreychde hy he(m) zeggende,
Ick zal u te Rechte stellen achtervolgen die keur twelck hy
wel wiste dat die borgem(eeste)rs die bescaemtenis nyet en zouden
wille(n) lyden om een ph(ilippus) gulden oft twe. Is nochtans
warachtich dat de voirsz. kuer nyet gemaict en is tot dyen eynde
maer alleen voir die jonge gesellen die dagelicx speelen midt
groote so(m)men t o t hore bederffenisse ende mede voir alle rabbauden ende boeven die opt spelen ledich gaen ende die guede
luyde kinderen daer mede bederven.
Item soe wan(n) die burgem(eeste)rs ofte yemandt anders
van der poirterie clachtich comt a e n d e n s c h o u t o v e r ijenige
boeven ofte rabbauden die van zynre handen vlieghen als voirn
verhaelt is soe seyt die schout voir antwoirde dat zy die doen
vanghen zal zonder dat hy dair meer mitten wercken t o e d o e t
maer is het te geloven dat hy alsdan zoe wan(n) hem zulke
clachte compt die boeven en(de) rabbauden doet waerschouwe(n)
want is dikwils bevonden by experiencie dat zoe wan(n) enige
clacht g e d a e n w o r d t d e n s c h o u t o v e r zulcke b o e v e n o f t e misdoenders dat die alsdan terstont va(n) der straten hem absentere(n) ‘den tyt van XIIIJ daghen ofte drye weecken en(dej alsdan
zoe com(m zyluyden weder int openbair opte s t r a t e zonder
dat daer yet by den schout toe gedaen wordt.
Item is geleden omtrent acht ofte neghen jaren dat die voirsz.
s c h o u t h e e f t b y zyne(n) dienaers doen vanghen e e n stamelen
landtma en(de) pacht(er) v a n
Costyn Diercx v~n(nj Akkeemade
burgem(eeste)r der selver stede twelck ver(nemen(de) Costyn dZrcx.z.
voirsz. vuyt clachte v a n zyne(n) pachter en(de) ter beede en(de)
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begheerte vanden selven is gegaen aen den schout hem vragen(de)
wat die saicke was wair om hy zyn pachter hadde doen vanghen
by zyn dienaers, wairop die schout geseyt en(de) geantwoirdt
heeft U pachter heeft een boete tegens my verbuert want hy
heeft gevochte(n) enlde) h y e n compt n y e t c(om)pos ymmers
hy ontkennet geheel en(de) al1 dus wil ick hem vanghen. Cos#yn
voirn. dit hoeren h e e f t g e s e y t totten schout, en wilt myn
p a c h t e r n y e t vanghe(n) maer s t e l t hem t e R e c h t e en(de) i c k
p(re)senteer U hem te verborghen en(de) te Rechte te brenghen
voir tgene d a t g h y d a i r o p t e s e g g e n h e b t ende oick t g e w y s d e
te voldoen. Ende is de voirsz. schout daermede tevreden geweest
hem in borchtochte tontfanghein) ende heeft he(m) gestelt ende
genomineert een p(re)fixen Rechtdach, zoe dat ten dage dienen
C&yn voirsz. te Rechte gecom(m)en is mit zynen pachter aender
vierschare voir schout en(de) scepen(en) van Delft maer en heeft
die schout denselven poirtere ofte zyn(en) borge nyet opgeeyscht
noch aengesproicken ; dat ziende Costyn voirsz. is by den schout
voirsz. gegaen nae dat hy zyn vierschare opgedinget heeft hem
vragende, wairom dat hy zyn pachter nyet aengesproicken hadde,
gemerct dat zyn Rechtdach dienen en(de) dat den schout die
geleyt hadde wair op die schout voirsz. Costyn antwoirde dese ofte
dyergeIycke woerden in subitan(cie) Costyn ghy en verstatet u nyet
Ick hopede dat u pachter met my gecomposeert soude hebbe(n)
twelck hy wel gedaen zoude hebbe(n) ten ware dat ghy t hem
o n t r a d e n hadde, ende dit is myn maniere v a n d o e n en(de) zoude
ick dese maniere n y e t hebbe(n) waer mede zoude ick myn pacht
betale(n) want anders zouden my die veeren dicwils tvleys ontdrage( hier by is wel te bemercken hoe die schout dagelicx
leeft mitten onnosele(n) d i e g h e e n b y s t a n t n o c h v o e r s p r a e c k e n
hebben oft oick geen landtheere als Cosyn voirsz.
Item die voirsz. schout Jan de Heuyter heeft meenighe lange
jaren binne(n) der stadt van Delft houden gaen sekere doetslagers
als Martin Bvammev en(de) Divck van Veen, die elck va(n) henlfieden) minsten twe dootslaghein) g e d a e n h e b b e n en(de) enich
van dyen noch ongesoent waren tusschen die vrienden ende maghen
van der doder h a n t en(de) martijn ofte Dirck voirsz. ende dit
oick zonder gebleecken te wesen soe dat behoort behoirlick interinement van hoirl(ieder) remissie indien zy enige hadden nyette-
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genstaen(de) tplaecaet int jaer va(n) XVIIJ geexpedieert by’der
K. M(ajestei)t en(de) gepubliceert te Delft en(de) elders tot behoirlicke plaetsen hoe dat alle dootslagers die hem vermeten
waren remissie te hebben com:m)en zouden binne(n) een zekeren
tyt om tselve te doen interinere(n) ende die geinternieerde te verthoone(n) d e n procur(eur) g(e)ne(r)ael en(de) den officier van der
plecke ofte dat men henl(ieden) die dair off in gebreecke waren
belaste te vanghe(n) alle(n) officiere en(de) die ter justitie t e
stellen in alre maniere Ten welcken tyde van der publicatie
des voirsz. placcaets die voirn. Martyn en(de) Dirck h e n l u y d e n
eweynich tyts vanden straten in huys hielden zonder dat zyluyden
ruymden ofte oick tinhout van t placcaet voldeden, Ende hebben
onlancx dair nae weder langes der straten gegaen int openbair
achter den schout voirsz. zonder dat hy yet daertoe gedaen heeft
achtervolgen t placcaet.
Item nae Recht ende reden zoe en behoirt men(n) nyemandt
te vanghe(n) voir enighe saicke die borge souffìcient p(re)senteert te
stellen om te Rechte te com(m en(de) t g e w y s d e t e v o l d o e n
hierenbove(n) heeft die Keyserinne Margriete Eedelre me(m)orien
der stadt van Delft en(de) t ghecheele lant van holl,,an)t gegeve
een p(ri)velegie hierop luydende va(n) woerde te woerde als hiernae
volghet en(de) .dat int IIlJp artycle: Voert zoe en zulle(n) wy noch
nyemandt va(n) onse(n) wegen an yemandts goet ofte lyff die
hant slaen die men verborghe(n) wil hem en(de) zyn goet te Recht
t e brenghe(n) Desen a l n y e t t e g e n s t a e n h e e f t b e l i e f t d e n
voirsz. schout Jan de Heuyter tot ongetallicke diverssche tyden
en(de) rysen c(on)trarie te doene alst tselve oick genoich blyct
hier voirn by zekere articlen.
Item die stede va(n) Delft heeft een p(ri)vilegie heml(uiden) gegeve(n) by der K. Mt. en(de) zynre genade voirsaten grave va(n)
holl(an)t A l s d a t d i e s c h o u t en(de) schepenen) derselver stede
kueren zulle(n) opte neeringe tot prouffijt en(de) welvare v a n
der stede poirterie en(de) inwoenders desen n y e t t e g e n s t a e n
zoe is die voirsz. schout hieroff in gebreecke en(de) onwillich tot
groo(te)n belastinge en(de) afterdeel van der stede en(de) neeringe, Want zoe wanneer die burgem(eeste)rs hem altyt nyet believen en willen in zyn quade voirneme(n) zoe en wil hy weder
nyet helpe(n) kuere(n) alst va(n) noode is ende aen hun versocht
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wordt, Immers by interpreteert tprevelegie voirsz. seggen(de) Soe
wan(n) die schout nyet en belieft te kueren dat die scepenen
zonder he(m) nyet kuere(n) moghe(n) zoedat het welvaren van
d e r s t e d e en(de) neringe dickwils daer doer achterblyft, want int
jaer va(n) XX voirleden was va(n) noode te keuren op te neeringhe va(n) die brouwerye en(de) zoude die schout, midt die
schepen kuere(n) te versoicke van den burgem(eeste)rs zoe
mosten deselve burgem(eeste)rs d e n s c h o u t y e r s t b e l o v e n d a t
zyluyden vuyten naem vander stede helpe(n) vervolghe(n) zouden
en(de) overgeve
aende K. Mt een requeste om te hebben weder
een ontfanger va(n) tghemeen lant int werck va(n) dyckage op
dat hy als hiemraet weder machte com(m tot zyn oude neringhe
Ende die waerheyt hier off mach blycken byde requeste overgegeve(n) wesen t e n s e l v e n t y d e en(de) m e d e b y d e n burgem(eeste)rs v a n d y e n jare.
Item het is een costume binnen der stede va(n) Delft dat
p(ar)tien die malcanderen wat zyn eysschen(de) een kenninge
dingen voir scout en(de) scepene(n) van Delft om thien stuvers
en(de) dit zoe wan(n) enich va(n) henluyden kennisse ofte
tuyge(n) vermete(n) welcke kenninge die schout wel sculdich ware
by ordonnan(cie) te laten vuyte(n) midt vonnisse naedat die eerst
ofte lest aengeleyt zyn, maer doet die voirsz. schout dagelicx
des(en) c(on)trarie ym(m)ers doet dickwils dengheen(en) expeditie
die een halff jaer nae hondert andere kenninge angeleyt is die
voir behoeren gevuytet te wordden maer moete(n) die achter
anlopen en(de) comen tot gheenr von(n)isse geraicken Ende die
gheen(en die aldaer een kennis voir schout en(de) scepene(n)
hebben staende wel vermoede oft duchtede, dat zy verliesers
wes zulle(n) ende gheen(en) Raidt weten o p d i e t y t o m
het gewysde te voldoen die lopen aen den schout om haerluyder
saeck ‘en(de) kenninge geretardeert te worden een jaer ofte
half?’ en(de) het tselve is alsdan genoych een manier va(n) respite.
Item oick een manier va(n) Rechte binnen der stede va(n) Delft
dat zoe. wan(n) yemandt den anderen verwonnen heeft soe
neemt hy alsdan een ghemeen von(n)isse opden gheen(en) die hy
verwonne(n) heeft om zoe voirts te, com(m tot zynre executie
vá(n) tgewysde welck ghemeen von(n)isse die schout va(n) Delft
moet vermane(n) tot versoeck van allen particu soe wan(n) zy
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dat beghere(n) en(de) den schout v(er)mane(n) op haren bequame(n)
tyt, mair is die voirsz. schout dagelicx hierva(n) als boven in
groote(n) gebreecke want hy doet alleen den gheem(en) het ghemeen von(n)is diet hem belieft en(de) diet hem nyet en belieft
en(de) diet hem nyet en belieft die weygert hy, ende die moete(n)
nalope(n) soe lange als t hem belieft Ende is tselfde voir den
gec(on)demneerden die dat aen den schout vercrighet zoe goet als
een respyt ofte brieve va(n) dilay, twelck dus nyet en behoort
t e geschien, mair ware wel sculdich een yegelyck gelyckerhant
de justitie t administrere(n).
Item dese voirsz. ar(tice)len zyn genoych om daer mede te bewairheeden ende te thoone(n) dat die bourgem(eeste)rs den scout
va(n) Delft Jan de Heuyter tot diverssen tyden overgeseyt hebben
en(de) geclaget ter p(re)sentie va(n) myn heeren die c(om)missarijssen voirsz. ende elders, nyet dat dit alle ofte halff die gebreecke(n)
exc.essen
ofte dyergelycke ar(ticu)len van hem zyn maer alleen
een deel va(n,) acht ofte thien jaren harwairts die best ons ter
me(m)orien come( W a n t souden wy hier alle zyn gebreecke(n)
stelle(n) binne(n) zyn tyt by he(m) gedaen die tyt en(de) t pampier
zoude te groot valle(n), dus believet der K. M. ofte myn heere(n)
die com(m)yssarissen meer te wete(n) zy moge(n) doen zitten ter
informatie op als zoe dat behoort zy zullen meer dan genouch
vinden god betert.
Item versoecken(de) en(de) begheren(de) hierom zeer oitmoedel(ick) die voirsz. burgem(eeste)rs der stede van Delft zoe wel
voir haer selve(n) als over en(de) in den naem va(n) haerl(ieder)
poorterie ende inwoenders hier in by der K. M. en(de) zynre genaden Rade geprovideert, geremedieert en(de) anders dair in gedisponeert te worden zulcx als dat oirbairlicxste en(de) profitelicxste
bevonden sal worden en(de) mede soedat nae Rechte behoirt
opdat die stede va(n) Delft en(de) dinwoenders va(n) dyen by
Goids gr(acie) by hulpe en(de) wysheyt der K. M. en(de) zynre
genaden Rade doer ontlastinge van desen en(de) desen gelyck
voirn verhaelt wed(er) gerestitueert mach worden in welvare
goede geregelth(eyt) en(de) Justicie, twelck doen zult wel doen
en(de) g o d behage(
Item hier om zoe bevinden die voirsz. burgem(eeste)rs zoe wel

hiEMORANbA.
voir hem zelven als over en(de) in den name van hoirluyder
poirterie ende inwoenders der stede va(n) Delft alsdat de voirsz.
schout Jan de Heuyter sculdich is vuyt saecken en(de) redenen
hier voirn verhaelt restitutie te doen der stede van Delft midts
oick der poorterie en(de) inwoenders van dyen van den injurien
scaden en(de) interest die zyluyden doer hem gehadt en(de) g e leden hebben, ende dit midt die som(m)e v a n t h i e n d u y s e n t
gouden Ph(ilippus) g(ulden) en(de) by goetduncken vanden K. Mt
en(de) zynen genaden Rade.
(Op de achterzyde van het lijvige stuk staat :) Doleantie en(de)
ar(ticu)len by burgem(eeste)ren en(de) Weth der stadt Delff overgegeven jegens Jan de Heuyter schout derselver stadt in Augusti 1522
(Op de eerste bladz. staat in margine:) Overgegeven in handen
van mr. Nicolaes Everardi p(re)sident, de Heer van Malle, Raedt,
mi. Jacob Stalp(er)t procur(eur) g(e)n(er)ael en(de) Vincent Cornelisz meest(er) vande R(eec)k(eninge) in den Hage als geordonneert by myn hee(re) de stadthouder de grave van Hoochstraten
om te v(er)staen de different(en) wesen tusschen Jan de Heuyter
schout van Delf en(de) de stede van Delf, Ende dat by meest(er)
Dirick van Beest, Gerryt Vrancken en(de) Jan Aperss burgem(eeste)rs
Piet(er) Sasbout, Jacob oom, Jacob Jan Bruynss, Joost A6msz en(de)
Pieter Janss. van Buyten met .m*. Aernt van der Goes pe(n)sionnaris van derselver stede die dit seggen ov(er) te geve(n) ex officie
v u y t d e clachte hemluyden gedaen van hun poerteren, etc. op
t e n XXJen in augusto XVC twee en(de) twintich.
(get.) J. Stalp(er)t.
Bijlage 1.
Commissie voor Jan de Huyter als baljuw en dijkgraaf
van Delfland. fo. 131 v a n a’t grauwe bonte register<
beginnende 1494, (Algem. Rijksarchief ‘s-Gravenhage.)
(1500, 12 Nov). Phs. etc.
Allen den gheenen die desen onsen
brieff zullen sien saluijt doen te weten dat om ‘t goede ende deuchdelick Rapport ende a n b r i n g e n , d a t o n s g e d a e n i s g e w e e s t v a n
d e n p e r s o o n v a n onsen welgeminden Jan Heuijter poorter van
onsz. Stede van Delft in onsen Landen van Hollandt ende v a n
zijnder wijsheyt vroomheijt ende bequaemheyt, wij hebben denselven Ian Heuijter volcomelic betrauwende zynder nutheijt Recht-
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vairdichh(ey)t ende goede ernstich(ey)t gestelt geordonn(eer)t ende
gecomitteert, stellen ordonnrn ende comitteren mits desen onsen brieve
in dofficie van bailliu Dijckgraafscap ende lantgraefscap van Delflant mit sijnen toebehoerte, welcke officien t o t n u t o e g e w e e s t
h e b b e n i n h a n d e n ende t e r dispositie v a n onser voorsz. s t a d t
van Delft. Verlaten dair off deselve onse stadt ende allen andren
d i e n t a a n g a a n m a c h m i t s desen onsen voorsz. b r i e v e b i j d e n
welcken wij den voorn. Jan Heuijter gegeven hebben, ende geven
volcomen macht auctoryteijt ende sonderlinge bevel de voorsz.
Officie van bailliu Dyckgraefscap ende Lantgraefscap van Delflant te houden, gebruijcken ende bedienen, oft bij yemandt dair
t o e n u t ende bequaem zynde op zynen plicht ende aventur t e
doen houden ende bedienen onse Recht en hoicheijt ende Heerlicheijt te bewaren Recht, Wet en Justitie t e doene ende laten
gescien allen dengeenen diet aan hem begeren zullen in den
saicken ende stucken tot zynder kennisse behorende ende voorts
al te doene, dat een goet ende getrouwe bailliu Dyckgrave ende
Lantgrave voirsz. sculdig is ende behoirt te doene gelyck ende
in alder v o e g e n ende maniren als men in voorleden tijden eer
d e voorsz. Offlcien in handen van onsgn voorsz. stede van Delft
.geweest zijn die gewoenlijck geplegen heeft te bedienen, tot alsulcken Rechten eeren vrijheden nutscappen proffijten ende vervallen dair toe staande en behorende Ende dit eenen tijt ende
termijn van Zesse Jaeren lanck gedurende en achtereenvolgende
b e g h i n n e n d e ende ingaande optendach van huijden datum van
desen voor die somme van zes hondert ponden van XL gro(te)n
onser Vlaamscher munten t pont, deselve Jan Heuijter gehouden
werdt jaerlicx dair voore uijt te reijcken, ende te betalen tot
onsen lieven ende getrouwen Raidt ende Rentmr G(e)n(r)ael van
Hollant ende’ Vrieslandt Jan van Outhuesden oft van andren
onsen
Rentmeester Generael van Hollant in der tyt wesende, die
gehouden werdt Rekenin bewijs ende Reliqua dair offte doene
mitten andren penningen van zijnen ontfange ende wort diezelve
Jan Heuijter oek gehouden die voorsz. van onsz. stede van Delft
ende andre dient behoren zal te Remboursseren ende vernoegen
van alsulcken /Recessen ende penijngen als hij op te voorsz.
Officien van bailliu Dyckgraefscap ende Lantgraefscap staende
hebben, naevolgende den appointemente dair van wesende ende
de zekerheijt brieven, die wij denzelven Jan hier off zullen doen
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expedieren,
wair op dezelve Jan zijnen behoirlicken eedt mitgaders goede zekere ende borchtocht doen zal in handen van
Onsen lieven ende getrouwen die luyden van Onser Reekenin(ge).
in der Haghe, die wij dair toe c(om)mitte’” ontbieden dair om( ende
bevelen denzelven Luyden van Onsz. Reekenyn(ge). dat den voorsz.
eedt gedaen zekere ende b o r c h t o c h t gestelt als voorsz. i s , zij
hem stellen ende setten i n d e p o s s e s s i e ende g e b r u y c k e n i s s e n .
v a n d e n Offícien boven verclairt ende van dien mitgaders van
den Rechten en eeren baten proffijten ende vervallen voorz. zij
en alle andre onsen Rechten Officieren ende Ondersaten wien dit
aangaan oft aanroeren mach ende ijegelick van hen bysonder,
zoe hem dat toebehoren zal doen laten ende gedogen denzelven
Jan Heuyter gedueren(de) den tijt, ende inder manieren bovenverhaelt, Rustelick, vredelick, ende volkomelick genieten ende
gebruycken sonder hem te doen off te laten geschien eenich
hinder letsel oft moeyenisse ter contrarie, want ons alzoo gelieft,
des t’oirconde zoe hebben wy Onsen zeghel hier aan doen hangen,
gegheven in Onser stadt van Brussel den XIJ”” dach in Novembry
in ‘t jaar Ons Heeren Duyst. V” Ende opten plooij staat gescreven.
Bij mijnen Heer den erdtshertoghe, onder geteykent bij den
Secretarijs Haneton, Ende opten Rughe van denselven brieve staat
gescreven, De tresorier G(e)n(r)ael van der Domeijne en fijnan(cie)
mijns geduchtichen Heer des Ertshertoghe van Oistenrijck van
bourgonignen &c. Jeronimus Lauwerijn consenteert als vorre alst in
hem is dat ‘t inhouden int witte van desen jegenwoirdighen volcomen zij nair zijne voirme ende i n h o u d e n a l s o o ende b y d e r
manieren dat dezelve mijne gheduchtige Heer dat wilt ende b e veelt, ghedaen ‘t sijne bij deselve, gescreven onder handteijken
van der voirsz. tresorier den XVIen dach in Novembrij int jaar
duijsent vijfhondert, ondergeteykent J. Lauwerijn. En noch is .
gescreve optezelven Rugghe, op ten XXIlIJe dach der maant ende
jaar als boven soe dede Jan Heuijter ghenoemt int witte van
desen den behoirlijcken eedt van den bailliuscap, Dyckgraefscap
ende Lantghiftescap van Delflant mit allen zijnen toebehoeren
dair of int selve witte mentie ghemaect is in handen van de
Rekenin( in den Haghe daar’ ik by was. Aldus gheteykent
p. de Teijlinghen.
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Bijlage 11.
Uit een oud h.s. 1) releveer ik het volgende:
BDen I 3 October I 58 I compareerde Rocus Willemse kistemaker
voor Notaris ende getuygen getuycht ende gedepeseert ten versoeke van Joncheer Jan de Huyter waerachtich fe wesen h o e
dat hy deposant in den troebel 1573 afgenomen heeft den black
staende op den outaer van St. Aechtenkerck binnen Delft an de
suytsyde int choer daer in de geraemte gespyckert was op kanefas
ofte lyne laken daerop geschreven stondt met groote vergulde
l e t t e r e n : BAldus i n t iaer 1571 d e n 2 7 Mey s t i r f h e e r J a n d e
Huyter, in syn tydt Ridder Schout tot Delft ende leyt voor dit
outaer begraven «, welck canefas hy mede verclaerde door order
van pater ende mater heft afgenomen ende in syn huys bewaert
totten voorsz. dage en tselve gegeven om Joncheer 1. van de Huyter 2)
te worden gelevert. <
Hetzelfde hs. bevat nog de volgende verklaring:
21581 compareerden voor Schout en Schepenen der stadt
Delft Mr. Arent van der Meer Vranckens etc. secretaris, meester
Jan van Montfort, Migiel Corneliszoon, Mr. Jan Hubertszoon
schoelmeester ende Jan Aelbrechtszoon, schrynwercker, soo sy
gerechtelyck geroepen ende gedaecht waren om getuygenisse der
waerheyt te geven ten versoecke van Jonckheer Johan de Huyter
ende heeft de voorss. meester Arent van der Meer by eede ende
opgestoken vingeren verclaert getuycht ende geop(p)oseert waerachtich ende wel indachtich te syn dat opt graf van Jan de
Huyter eertyts schout der stadt Delft voornoemt, waeraf de
metale serck heeft gelegen in St. Aechten tot Delft voor den
autaer geschreven stondt : Hier leyt begraven Heer Jan de
Huyter Ridder, in syn leven Schout tot Delft verclarende sy de1) Dit handschrift geeft een menigte regesten van acten welke in de 17de of r8de eeuw
den ouden adel moesten bewijzen van het geslacht de Huyter. De copiist, die de origineele acts o n d e r d e oogen m o e t h e b b e n g e h a d , b e g i n g d e o n v e r g e e f l i j k e f o u t , b i j d e
notarieele acts den naam van den notaris weg te laten, zoodat contrôle vrijwel onmogelijk
wordt voor zoover dit nog mogelijk is.
Zoo is o.a. ook een acte verleden v66r Schepenen te Brussel, i.d. 10 Mei 15~0, waarin
gesproken wordt van aden eersamen
wijsen
ende schildboertigen Jan de Huyter, schoudt
der stadt Delft in Hollantc niet meer in originali aanwezig, tengevolge van het bombardement in 1695 door de Franschen waarbij het grootste gedeelte der archieven verloren ging.
Het hs. bevat o.a. ook eene copie van het adelsdiploma i. a. 17 Sept. 1612, waarbij
Johannes de Huyter gecreëerd wordt tot ridder des H. R. Rijks.
2) M e t d e z e n m o e t b e d o e l d z i j n J o n k e r J a n d e H u y t e r , t 2 6 . j. 1583, b e g r a v e n i n S t .
Jacob te ‘s-Gravenhage.
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posanten voorts dat beneffens syn graft gehangen heeft een ‘bordicken, d a e r o p i n f r a n s c h y n g e s c h r e v e n s t o n d e n , d e s e v o o r s s .
woorden, a
Aan inwoners van Delfshaven in de jaren 1500~IJ51
verleende consenten door het Hoogheemraadschap
van Schieland.
De volgende extracten uit de origineele registers van consenten
van het hoogheemraadschap van Schieland betreffen uitsluitend
Delfshaven en geven een kleine aanwijzing van wat aan en bij
den dijk werd gebouwd tusschen de jaren 1500 en 155 I.
l

.

Item Sinte Pieters s c h o u w e Anno XVC zoe werdt geconsenteert
Gieïis N., d a t h y tim(m)e s a l e e n h u i s b y d e p a s t o o r v a n d e
delffsehaven binnen sdycx. ende mach zyn huis zetten op vyftien
v o e t n a d e n dyck, behoudelcick) dat daer blyven sal een offrel
van de sluis en(de) dat totter hiemraden wederseggen. 1)
In sint Pieters schouwe Anno XVC ende thien.
Item die hooge heemraden van Schielant hebben gecotisenteert
die stede van Delff een offrel te maicken by de culck van Delfshaven, en(de) dat tot die hoge heemrad wederseggen. “)
Item Yan &TXZ. op Delfshaven is geconsenteert dat hy poten
zetten sal aen den nyeuwen dyck binnen sdycx beneden op die
tint van die sloet enede) dit sal staen tot die hooge heemraden
wedersegge(n). s,
In Sint Pieters schou anno XV” ende twintich.
Item die hooge heemraden hebben geconsenteert Yan C&eiiss.
dat hy een huis zettten sal aende westzyde van Delfshaven buiten
sdycx, ende hy en sal dat huis noch erff nyet beswaren n o c h
vercoepen dan by oerloff vafi d e n hoogen hiemraden van Schielant. “)
In s(in)t Pieters s c h o u a n n o XVC en(de) XXVJ.
Item de hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert
1) Ter zijde staat: Folio XXVlJ verso, alzoo het folio van het officwele vRegisier van
consenten v’au myn heeren de Edele Welgeboren Hooge Heemraden yan Schielant.~
3) Als voren. Folio LVIJ verso.
SJ Id. Fol. LXXIIIJ verso.
‘, Id. fol. XGVIJ.
1914
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Ariaen J?acobsa. dat hy een huis zetten mach neffens den boogaert vande westzyde van Schoonderloo binnen sdycx, ende een
sloot te dammen ende achter een sloot weder te maeckens o m
daer deur te varen ende dat tot die hooge heemraden wederzeiw( ‘1
Item Yan die Lazams zyn erffgename(n) hebben overghezet
van een huis staende voer Schoenderloo op een ghenaemt yacob
CorneZisz. by de hooge heemraden van Schielant. 2)
In s(in)t Lauris schou a n n o XVC en(de) XXVJ.
ltem de hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert
3+ovis Claesz. op Delfshaven dat hy een huis zetten sal binnen
sdycx over die sloot omtrent den ondervoet van(den) dyck by
die pastoer aen de noortzyde ende Heyn Claesz. die backer a e n
de zuytzyde en(de) die sloot te vollen met de aerde die daer
over comt. 3,
Item die hooge hiemraden van Schielant hebben geconsenteert
Aviaen Cornelisz. dat hy die oude lynbaen die daer staet aende
noortzyde van Delfshaven binnen sdycx beheynen sal, alzoot
Cornelis de lyndrayer voortyts bezeten heeft alzoe veer als die
wilgen staen.
Item dese voorsz. lynbaen heeft Ariaen Covnelisz. voorsz. die
een helft overghezet op een ghenae(m)t Yan Govertsz. 4,
In Sint pietersschou Anno XVCXXVIII.
In Sint pieters schouwe hebben die hooge heemraden van
Schielant geconsenteert Dirick Gerritsz op die Delfshaven dat hy
een huis zetten sal in de thien gaerden binnen sdycx tusschen
Delfshaven ende Schoonderloo ende die sloot te volle(n) voer dat huis.
In sint Pieters schouwe Anno XVCXXX.
Item Cdaes racobsz. die snyer ende Henrick Cíaesz. die backer
wonende op Delfshaven draecht over van zyn huis off tot die
sloot toe. In alle manieren als nu betim(m)ert staet nyet meer
te timmeren dan thans en is. “)
‘)3 Id. P CSVJ. - De woorden, I tot die hooge heemraden wcderseggen *, welke bij ieder
consent .herhaald worden, zijn door mij verder weggelaten.
3) Alsvoren f” CXIX.
‘) I d . P CXFX.
5) f”. cxxxvr\.
.
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Ao XVC dertich in S(in)t Oels schouwe. 1)
Item S~WOW
Heems van Delfshaven die is geconsenteert by
den welgeboren hoogen hiemraet van Schielant j e g e n s d a t taenhuys over aen dat hagen van den dyck, dat hy daer een muyer
mach strycken langes den dick deurgaende alzoe langhe als zijn
erff strect. 2,
In S(in)t maertyns schouwe Anno XVC dertich.
Item Yacob yamz. van Delfshaven is geconsenteert neghen
Roeden dycx leggende aen dat oosteynde van Bleyswyck ende
aen dat westeynde Tryn Boonen, ende die negen roeden sal men
bepalen bepoten en(de) offheynen. s,
In S(in)t Pieters s c h o u w e A n n o XVC XXXJ.
Item Yo~ìs Cìaesz. heeft overghezet Corntdis
yansz. dat erff
alzoe groot en(de) alzoe clqyn als daer leyt streckende v a n yaan
Co~neZisz. off ‘tot Claes Yanszoens toe, off tot die pat toe, Ende
heeft belegen aen . die oostzyde Covnelis ranszoen en(de) aan de
westzyde den dyck van Delfshaven ende oick leyt 7an CorneZfisJ .
zoen aende noortzyde ende aende zuytzyde CZaes yans zoens huis,
Ende d e s e p a t n y e t t e betim(m)eren d a n t o t h e u r beyder wederzeggen. Gedaen opten thienden dach van maert anno XVCXXXJ. 4)
Item Cornelis Dircxz. van Delfshaven die is geconsenteert een
dam te maicken ende daer een duicker in te leggen tot dat
lants proffijt inden noeterdyck voer den koorn mole(n) van Delfshaven ende dat lant leyt aende de westzyde van den dyck ende
d e n dyck h o o r t t o e Ariaen Yacobsz. 3
I t e m iacob Yan Claesz. ende Lenaert CLaeszoen v a n d e r Ouderschie h e b b e n g h e c o f t v a n d i e Kerckmeesters van Delffshaven,
v a n Ph(ilìppzc)s
Sckouten
en(de)‘ v a n Jan Dirck ende v a n Pieter
CorneLsa. backer een erff met een halff huis daer een dwersmuyer in staet van die betstede van dat keurhuis off tot Ciaes
3acob tim(m)erman
toe. Na vuytwysen die oude brieven die daer
off zy en(de) in den dyck een steene muyer te strycken tot
behouff als Yacob Yanssa. dat believen sal, Ende voort sal yaco6
yamsz. en(de) Lenaert Claessz. die straet maicken buten die
1) Voor St. Odulphus
schouw
“1 Id. P CXXXIX.
3) Id. ju CXXXIX verso.
4) Alsvoren f0 C X L .
6) Id. id.

.
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kerckmeesters tost en(de) voort zyn zy g e h o u d e n d a t z y l u d e n
houden zulle(n) den dyck die de kercke van Delffshaven heeft
tot den noorthouck van dat kerchuis toe ende zy zullen offwateren vanden dyck na die pastoer t o e d a e r d i e p a s t o e r s h u i s .
Gedaen by myn heeren, heer Jan van Duvenvoerde, en(de) by myn
heer van Alckmade ende by myn heer den Castelein van der
G o u d e en(de) b y W i l l e m vander Bouchorst ende b y G h y s b e r t
v a n Zoelen als hiemraden van Schiel(an)t. Gedaen in S(in)t eels
schouwe Anno XVCXXXJ op den XVJ”” dach van Junius.
In sint oels schou anno XVCXXXIJ.
Item myn heeren h e b b e n g e c o n s e n t e e r t d a t Symoi~ Heerman
van Delffshaven z)-n straet alzoe hooch maicken sal als die stede
straet van Delft die hem aldernaest leyt. 1)
In s(in)t oels schouwe Anno XV”XXXIJ.
Die hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert
Phillips SCIIOU~PZ
van Delfshaven dat hy een offrel maicken mach
o f f sal a e n d e n n y e u w e n dyck i n d a t ambacht v a n d e r Leek
ofte den Hoogenban om te ryden in zyn b u t e n l a n t d a t b u t e n
sdycx leyt endie die aerdt die hy daer brenghen sal die sal hy
h a l e n a e n d e n b u t e n c a n t v a n d e n dyck daer hy den hals mede
vollen sal, geconsenteert enz. z,
In s(in)t eels schou anno XVI-XXXIJ.
Anno XV” XXXIJ in s(in)t Lauris schouwe.
Myn heeren die hooge heemraden hebben geconsenteert in
Sint Pieters s c h o u 3) Anno XXXIJ dat Claes ~azsz. v a n Delfshaven zetten mach een huisgen op die singhel voer quistenburch
a e n d e n dyck. *)
Myn

heeren die hooge heemraden hebben geconsenteert Henrz’ck
die backer van Delffshaven van woellens off misse te
leggen op die cant v a n d e n b i n n e n s t v a n d e n dyck en(de) d e s e
dyck die leyt bezyden dat kerckenhuis van Delfshaven ende enz.
Gedaen in Sint Maertens schouwe anno XXXIIIJ.
Claess.

In Sint Laurens schou Anno XVCXXXV.
M y n heeren die hooge heemraden van Schielant die hebben
geconsenteert PhiZz;ás Sckouten
tot Schoonderloo wonende dat hy
‘)
3
3)
4j

I d . f” CXLVI[.
Alsvoren f” CXLVIJ.
Dit klopt niet met hetgeen er boven staat.
Alsvoren f” CXf.VlJv e r s o ; alsvoren EO CLXI.
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een dam leggen sal buten sdycx in de dycksloot, en(de) hy s a l
daer in leggen een pomp daer dat water deur losen mach. Gedaen in Sint Lauris schouwe anno vyff en dertich . . . ‘)
Item yan Govert.sz. die zet over die halve lynbaen van Delfshaven zoe die daer staet op een ghenaempt Lenert Cor~eCZsc. als
moeller mit alsulcke last ende dyckage recht zoe nu ter tJ,t d a t
daer staet in alle manieren zoot Ariaen Corneltsc. vercoft heeft,
Ende dit is geschiet in Sint Maertens schou n u l e s t l e d e n a n n o
xvc xxxv. 2)
M y n heeren die hooge heemraden van Schielant hebben ge- .
consenteert Lenevt Counelisz, dat hy een huisgen sal zetten opten
cant vande schyede a e n g h e e n z!,de Delfshaven ach.ter aen die
l y n b a e n . G e d a e n opten v y f f d e n dach v a n d e c e m b e r A n n o
(XV “) XXXVJ.
Noch zoe hebben myn heeren geconsenteert in ainte Pieters
s c h o u w e A n n o X X X V I J &n Goverfssa. tim(m)e m a c h e e n
erffgen genaemt quistenburch leggen in die . . . . . . . . . . s, tot
aen den cant van(den) dyck toe by de Delffshaven binnensdycx. *)
Noch zoe is Srmon Gillisse van Delfshaven geconsenteert dat
hy dat oude huis dat daer staet beneden sdycx van Delfshaven
brenghen sal opt Rollen gelyck d i e a n d e r h u y s e n staen ghelyck
z y n b u y e r e n ende d a e r plach i n n e t e w o n e n Co~nelis Y~KT,-.
Corenhart. “)
Myn heeren die Edele welgeboren hooge heemraden van Schielant als heer Jan van Duvenvoerde, heer Willem van Alckemade,
Ridderen, adriaen van Mathenes en(de) J a n v a n Zoelen h e b b e n
geconsenteert Oziev Grr~itsz. van Delfshaven dat hJ. dammen sal
den sloot voer zyn huis ende daer sal hy opzetten een heyning,
mer ,die een helft van den sloot sal hy laten aenden dyck onbeheyt. Actum opten lesten dach in Jul(io) a n n o XWXXXIX n a
ghemeen scriven in sinte Pieters schouwe. “)
Beroerende Huich Henricxz. op Delfshaven.
Alzoe myn heeren die hooge heemraden van Schielant gecon‘)
2)
3)
‘)
5)
fi)

I d . f” C L X V .
I d . f” CL,XVJ verso; i d . fO CLXXVI.
N i e t ingevvld.
Alsvoren f” CLXXVIIJ.
Id. f” CLXXX.
I d . fe CXVI.
’
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senteert hebben gehat in voorleden jaere Henr(ick) Claesz. die
backen op Delfshaven een huis te tim(m)e omtrent Delfshaven
binnen sdycx opt erff ghenaemt den doelen in welck huis thants
ter tyt woent Hz&% Henrz’cxzoen
die de hooge heemraden voorn.
g e c o n s e n t e e r t hebbe(n) datzelve h u i s t e rijsen en te verbeteren
vantim(m)eragie ende t e hoogen van binnen met vreemde ende
butendycksche aerde, ,Ende dat enz. . , . . Actum in sint eels
schou an( drie en(de) veertich 1)
In sint victors schouwe XLV.
Die hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert den
amb(ach)tsbe\vaerder van Beuckelsdyck Cornelis yoriss. met zyn
ghemee(ne) buyere(n) dat zylied(en) verhuurt ende in erffpacht
gegeve hebben Hewick Claesz. backer op Delfshaven dat erffgen
met die dyckboeten lanck wesen zeven roeden liggende omtrent
Delfshave(n) g h e n a e m t q u i s t e n b u r c h m e t conditie en(de) voerwaerden dat Henrick Claesz. off zyn erffghenamen off die bezitter
is vant erff alle jaers vuytreicken sal tambocht voorsz. twaelff
stuvers in s (in)t victors schouwe twelck Henrick Ciaess. voorsz.
beloeft te doen voer hem en(de) zyn(en) erv(en).
Actum by Heer
Wille(m) van Alckemade, ridder, Adriaen van Mathenesse, Jan
van Zoelen en(de) Frederick van Duvenvoerde hooge heemraden
van Schielant opten XVJ”” vyff en(de) veertich. 2)
In Sint Laurens schouwe Anno vyftich.
Die hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert
PouweZs de smit wonende op Delfshaven den dpck te moghen
straten leggende omtrent Delfshaven voorsz. beginnen(de) vanden
steenen wech off tot teynde van zynen tuin toe. Actum in sint
Laurus schouwe anno vyftich.
Die hooge heemraden van Schielant hebben geconsenteert POW
wels Theunisz. den smit op Delfshaven dat hy sal moghen beplaten ende offheynen den dyck buten sdycx zeve(n) roeden lanck,
streckende van zyn tuin aff tot tambacht van Bleiswyck dyck toe.
Actum opten zevenden aprilis anno XVCLI by Mathenes, Zoelen etc.4)
Naar eene authentieke copie medegedeeld door
M. G. WILDEMAN.
‘) Alsvoren IIc X X X I X .
-1 I d . f” IIcLX.
2) :d. f ”
IIcLXXXV) verso.
“1 Id. f" IIcLXXXIX WTSO.
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Een paar resolutiën van ‘t hoogheemraadschap van
Rijnland uit den jare 1596.
COPIE.

Resolutien, g e n o m e n b y D y c g r a v e , hogehcem~aden ende
hooft lngelanden ~an Rhynlant vergadert wezen op t’hoff
Indenhage o p t e ( n ) VIIle reeckeninge v a n Iioy v a n Brouchoven, rentmeester des worsz. lnnts. ‘)

E e r s t opten XXVrn Aprilis 1596.
Naer dat de gecommitteerden vant’ Collegie van dycgrave en(de)
hogeheemraiden van rhynlant mitsgaders vande Burgerm(eeste)r(e)n
der stadt Leyden heurluyder rapport hadden gedaen van(de) Inspectie by hen genomen van(de) kaden encde) waterlozingen van
die vande Oestzyde van Alphen genomt rynevelt, In conformite
van d’appostille gestelt opte VIJ” Reeckeninge vanden o n t f a n g
vant mergengelt van rhynlant fl. XLIX en(de) h e t verbael vande
voorz. gecommitteerden opgelezen was, wt hetwelc dycgrave
hogeheemraden entde) hooft-Ingelanden hebben v(er)staen dat de
voorsz: van de oostzyde heurluyder water naer alle oochmerck
mit heymelicke mid.delen secretel,ick) op rhynlant zyn losende zo
is by deselve hoge heemraiden en(de) hooft Ingelanden geresolveert dat den Dycgrave hem sal informeren zo deur de regierders
van(de) n a e s t e geseten polders mit rhynlant wtwateren(de) als
yemande anders de gelegentheyt kennen(de), In wat vougen die
voorsz. van(de) oostzyde het water zoude mogen losen, om hemluyden daer naer ter dier zaecke te causeren, ten eynde zy luyden
by middel van dien zouden mogen worden genootsaeckt aen die
van rhynlant te v(er)soucken mitte zelve onder contributie als
anderen te mogen wtwateren, Ende indien de voorsz. Dyckgrave
in dier vougen nyet en can geraecken tot kennisse vande voorsz.
lozinge des waters eenige gecommitteerden zoude beschryven die
regeerders van(de) voorsz. oostzyde om hemluyden an te dienen
dat men voor zeecker is houdende dat zyluyden by indirecte
middelen hen water losen op rhynlant, en(de) dat men daeromme
verstaet, dat zy mergen mergens gelyc behooren te contribueren
en’de) dat by onwillicheyt die van rhynlant in meyninge zouden
wezen by wege van Justitie daertoe te contenderen,
1) B e t r e f t d e k a d e n e n w a t e r l o z i n g v a n d i e v a n d e O o s t z i j d e van A l p h e n g e n a a m d
rRhijnevelt<. d e n h e r b o u w vant Gemeenlandshtiis t e L e i d e n , d e verhooging v a n h e t aardgeld buiten den Spnrendamschen
dijk, de boeten in Rijnland vallende, lichting van IIOOO
gld. ten laste van Rijnland boven andere penningen en de resolutie van den omslag in
1550 v a n t i e n +ivers o p elken m o r g e n .
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Op’t poinct van(de) beschryvinge nopende het hert h i m meren v a n t g e m e e n l a n t s h u y s b i n n e n L e y d e n , E s b y
Dycgrave hogeheemraiden en(de) hoort Ingelanden geresolveert,
dat tvoorsz. huys zal worden herthimmert conform het heerlicxste
patroon daer op de hoochste estima(ti)e es gedaen, oft anders
gelyck degenen die gecommitteert zullen worden oorbaerl(ick)
b e v i n d e n z u l l e n . Ende d a t m e n t o t d e tosten v a n d i e n
z a l o m m e s l a e n i n d e z e n Jare X C V I m i t s g a d e r s i n d e
J a r e n X C V I J en(de) X C V I I J t e l c k e n , d r i e grooten
v l a e m s o p yder m o r g e n , welverstaemde) dat men in desen
Jare thout zal coopen, Item in den Jare XCVIJ steen, calc enfde)
ander materialen, Ende d a t d e -thimmeringe inden Jaire XCVIIJ
zal worden begost, des men de hartsteen middelretyt zoude bes t e d e n en(de) gereet doen maecken, Tot al twelc gecommitteert
en(de) geaucthoriseert zyn tmerendeel van tcollegie van dycgrave
en(de) hogeheemraiden mitsgaders dengenen die by die van Leyden
daertoe zullen wordën gecommitteert zo dezelve ooc geauthoris e e r t s y n e e n fabrycm’ t o t v o r d e r n i s s e van(de) voorsz. thimmeraige tot toste van tlant van rhynlant te gebruycken,
Nopende tversouc van eenige die gelant zyn buyten den sparendamschen dyc omme t e h e b b e n v e r h o g i n g e van? Aerdgelt, Is
geresolveert dat men tegen de eerste toecomen(de) vergaderinge
daer off een poinct van bescryvinge zal maecken en(de) aen elc
van de hooft Ingelanden overzeynden doubelt v a n d e r e q u e s t e
mitsgaders vant previlegie twelc mentioneert van t’slaen vande
aerde en(de) tbetalen van t aerdgelt van dien mit goede onderrechtinge van al tgene onder de stucken van rynlant tzelve aerdgelt aengaende, zoude mogen worden bevonden, ten eynde alsdan
mit kennisse van zaecken daer op zal mogen worden gedisponeert
gelyc bevonden zal worden te behooren. Op tleste poinct van(de)
bescryvinge nopende de boeten die tlant van rhynlant tot noch
toe heeft geprofi teert, Is bij meerderheyt van stemmen goet
gevonden en(de) geresolveert dat voor den tijt van vyff eerstcomen(de)
jaren, ingegaen zynde den eersten January voorleden den Dycgrave
zal behouden alle de boeten in ‘t dycgraeffschap vallen(de), en(de)
daer off de bekeuringen zedert den v(oor)sz. eersten January
g e d a e n zyn(de) en(de) vorder gedaen zullen worden mitz dat hy
jaerlicx ten profyte van tlant van rhynlant zal op brengen een
somme van twie hondert ponden te x1 grooten,
Ende d a t t e n
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opziene van dat tselve Lant in de betalinge van(de) IIJWJC L
sjaers tcollegie voor hen daggelden ende vrachten toe,gevoucht,
is dragen d e tosten vanide) Ordinarys rechtdagen zulcx dat
men nyet en verstaet den voorsz. dycgrave eenich recht van
boeten te verpachten mitz dat de voorsz. dycgrave zal verantwoorden
de boeten daer off hy alsnoch geen reeckeninge gedaen en heeft,
gevallen zynde voor den voorsz. eersten January. Al ‘twelc by de
voorsz. Dycgrave gehoort, heeft denzelven verclaert daer mede
geduyren(de) de voorsz. vyff Jairen te vreden te wezen, ende
tzelve mitsdien te accepteren.
N o c h opten XXVJ”” Aprilis.
Op tversouc van den rentmI van rhynlant omme tot laste. van
tzelve lant te mogen lichten een somme v a n XJC $ b o v e n d e
XVc g d i e opten XXVIII en novemb(ris) voorleden geconsenteert
zyn opgelicht te mogen worden, Ende dat ter regard van t’ slot
van zyne reeckeninge en(de) den wtgeven by hem gedaen zedert
January voorleden enfde) die hy noch doen zal, aleer de penningen
van den ommeslach ten comptoire zullen worde,n gebracht, Is
by Dycgrave hogeheemraiden enfde) hooft Ingelanden geresolveert
dat de v(oor)sz. rentm’ b o v e n d e voorsz. XVC L t o t l a s t e v a n
tlant van rhynlant op interest jegen den penning XVI zal mogen
lichten noch XJC gulden.
Vorder hebben Dycgraive hogeheemraiden en(de) h o o f t Ingelanden, gezien hebben
den staet van tzelve lant geresolveert,
dat men tot vervallinge van de oncosten inden zelven s t a e t b e grepen in dezen jaire XCVJ zal ommeslaen thien stuvers op elcke
mergen, zulcx dat daer in begrepen is de drie grooten vlaems
opte morgen die geaccordeert zyn ommegeslagen te worden, inden
voorsz. Jare tot de thimmeraige van t gemeenlantshuys mitsgaders
tgene den rentmeester by slot van zyne voorscreven reeckeninge
t e b o v e n compt, Toirconde desen geteyckent, Ende is onderteyckent Jan van Banchem, J. de Jonge, v. Egmond.
(Naar eene auth. copie medegedeeld door M. G. WILDEMAN).
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Testament Guillaume van der Muelen en Catelyne de
Clerck i. d. Middelburg 20. 5.1609.

l

Op huyden den X X Ven M&e 1609 compareerde voor my notaris
en(de) getugen ondergenoempt
van dev Muelen borger
deser S t a d t ende Catelyne d e Clevck wettich m a n ende w y f f , d e
voorsz. Guille met lichamelicke siecte b e v a n g e n s y n d e d u e r a f f t e
bedde leggen maer nyettemin syn verstant memorie endevyff
sinnen noch wel hebbende en(de) gebruyckende soe my notaris
en(de) getugen is gebleken, verclarende ende t e k e n n e n g e v e n d e
dat sy ten anensiene van hare drie cleene kinderen tzamen geprocreert begeerden te disponeren over soodanige tijdelicke goed e r e n a l s h u n d e h e e r e s t a e n d e huwelick heeft v(er)leent ende
dat in derbesten formen hen doenlick synde bevelen alvooren
hu(e sielen in de handen ende bermherticheyt Goods almachtich ende hu(e l i c h a m e n d’e christelicke begravenisse, ‘ende
commende t o t h u n v o o r g e n o m e n d i s p o s i t i e s o e h e b b e n s v o m
redenen voorss. elcanderen gegonnen gegeven ende gelaten, gonnen
g e v e n en(de) laten deen den ander over en(de) weder over by
deesen alle de goederen van meublen, cleeren, juweelen, huysraet,
gelt, gout, silver, gemunt en(de) o n g e m u n t g h e e n g o e d e n vuytgesteke’n sulcx de eerste stervende, die metter doot achterlaten
sal, om( die alle by de langstlevende behouden te werden in
goeden vryen eygendom(m)e, omme daermede by de langstlevende
huere drie v(oor)sz. kinderen te onderhouden van eten drincken
cleeden, reeden leeren ende stieren soo een vader off moeder
hare kinderen schuldich syn te doen soo lange ende ten tyt thoe (
deselve en(de) yder van hen gecom(m,en sullen wesen tot heuren
mondigen jaeren ende dagen oft state van perfexie, en d:e deselve
s o o v e r r e g e b r a c h t s y n d e elck kint alsdan vuytte reycken de
som(m)e van vyer ponden vl(aem)s eens overstervende d een kints
porcie o p dander, en(de) d a t alles voor vaderlicke of moederlicke
bewijs erffue en(de) successie, deselve hure kinderen tot hare erffgenamen noemende met verclaers van derselve nyet te v(er)corten
in heur legittime recht, maer oft geviele dat deselve huer kinderen
quamen te overlyden voor haren mondigen jaren ende daghen,
soo willen sij dat de langstlevende sal entstaen jegens den vrunden of erffgenamen van den selven kinderen mette som(m)e van
ses ca. guldens eens sonder meer willende en(de) ordonnerende
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dat sodanige vrunden van wat syde het ‘sy, hem daermede sullen
c o n t e n t e r e n en(de) anden armen deser s t a d t v y f f schell(in)g(en)
Dit seyde sy te wesen haer testament en(de) vuyterste wille, dwelck
sy willen en(de) begeren tenden deen off danders overlyden onderh o u d e n t e h e b b e n T e s t e s Nicolaes Bres en:de) H a n s M e e u s z
beyde poorters die dese neffens de testateuren geteeckent hebben.
(get.) Guylean van Muelen
Caroline de Clerck
Niclaes de bres
Hans meus
My t oerkonde .
C. Croone, nota publ.
1609.

testateur.

Verbetering van vaderlijk goed ten voordeele harer
kinderen door Cathalina de Clercq, wed. Guilliaem de
Molyn, i.d. 29.4 . 1611.
In den name ons heeren J e s u Christi, Amen, Op huiden den
XXIXen
April XVIC en(de) elve, Soo compareerde voor mij Notaris
en(de) den getuigen naergenompt binnen Middelburch in Zeelant
residerende, d eerbare Cathalina de Clercq, wed. wijlen Gudliaem
d e Mo& g e a s s i s t e e r t en(de) geauthoris(eer)t b y Pauwels Baes
haeren gecoren voecht in desen, Verclaerende hoe dat over eenige
jaeren geleden den voorn’oemden) Guilliame de Molyn commen
te overlyden haer by testamente geinstitueert heeft in een en(de)
al1 syne natelaten goederen’ onder andere met dien last, dat sij
de kinderen die sij hem hadde gewonnen soudevuitreijcken thaere
mondige jaeren en(de) dagen boven de alimentatie, de somme
van twalff ponden g(rooten) vlaem(s) naerder blyck(ende) by den
testamente dlaer) van zijnde, en(de) alsoo sij comparante bevint
d a t deselve haere kinder met de voorn(oemde) twalff ponden
gr(ooten) v(1aem)s niet genouchsaem en sijn begroot over hun
vaderl(ijck) successie, soo verclaerde sij comparante, daeromme als
vuit een moederl(ijcke) affectie die sy haere v(oor;sz.
kinderen
toedrag(ende) is, als omme andere redenen, deselve haere kinderen
tot verbeteringh(e) van hun vaderl(yck) goet noch gegeven en(de)
gemaeckt te hebben, als zij onwederroupel(ycken) doet mits desen,
de somme van achthien ponden g(rooten) vl(aem)s eens maken
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tsamen met de v(oor)sz. XIL ponden gr(ooten) vl(aem)s dartich
p o n d e n gr:ooten) vl(aem)s, welcke gifte bij Corn(elisj d e CZercq,
grootvader vax(de) V(OOY)SZ. kindeien ten desen present danckel(yck)
tot desselver kinderen behouve geaccepteert wiert , en(de) g e loofde dienvolgens zij comparante als zij gelooft mits desen deselve
somme van achtien ponden gr;ooten) vl(aem)s beneffens de XIL $
g(rooten) v(laem)s int v(oor)sz. testament geroert, wel en(de) getrouwelfyck) aen(de) selve haer kinderen te voldoen, als de selve
tot hunne mondige jaeren en(de) dagen ofte eenige perfecte
staeten sal ofte sullen syn gecommen, sonder nochtans, dat sij
comparante gehouden sij daer vooren eenige borge ofte sekeringe
te stellen, enide; dit oock onder expresse conditien, dat bij aldien
d e voorn(oemde) kinderen alle deser werelt overleden onder hun
jaren sonder hoirs de voorsz. Cathalina noch in leven zijnde, dat
in sulcken gevalle deselve achthien ponden g(rooten) vl:aem)s int
geheele wederomme commen en(de) devolveren sal op haer Cathalina, sonder daeraff ijmants ijets g e h o u d e n t e wesen, verobligeremde) voor alle welcke haeren p e r s o o n en(de) goederen roeren(de) en(de) onroeren p(rese)nt en(de) toecommen(de) renunchieren(de) ten desen alle exceptien ende benefitien van rechte,
die ter contrarie van desen t e v o o r s c h y n n e n gebracht. machte
werden, Alles ter goeder trouwen, Aldus gedaen ten huyse van(den)
v(oor)sz. comparante p(rese)nt mr A n t h o n y W a l e ende J a n v a n
Horebeke als getuigen, ende is de menute ter Req(uisitie7) mijns
notaris by de comparante hueren gecoren voocht en(de) getuigen
onderteeckent ten daeghe voorsz.
M y p(resejnt
M. van de Welle, Not8 publ’
A” 1611.
Medegedeeld door M. G. W ILDEMAN .
Nav. 1921, blz. 35 en 1923, blz. 253.
Een eigenaardige versvorm.
Mag ik de aandacht van hen die in dit onderwerp belang
stellen, nog vestigen op het academisch proefschrift van Dr. E. F.
Kossmann, in 192.3 onder den titel >Ute sie6enzeiCEge
Strophe ut
dey deutschen Litteratwc , bij Martinus Nijhoff, te ‘s-Gravenhage,
Mr. C. B AKE ,
verschenen.
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,,Pasquil” op Napoleon.
In het Journaal van N. J. Baake, loopende van 1812 tot 1813
en berustende in het oud archief der gemeente ‘s-Gravenhage,
komt de volgende aanteekening voor: rTusschen d e n 6e e n 7
January (1 8 I 3) wierd ‘r een Pasquil aangeplakt gevonden aan
het Stadthuis, en aan het Korenhuis op de Princegracht van den
volgenden inhoud : Daar is verloren een Man, genaamd N A P OLE 0 N, die Hem te regt brengt, zal een grote Oranje Cocarde
ter vereering bekomen. c
Mr. C. R AKE.
~-

Scherprechters
en
assistent-scherprechters
in de vorige eeuw.
Bij dispositie van den Minister van Justitie van 2 Januari 1851,
no. 53 (Bijv. tot het Staatsblad 1851, No. 1) werd bepaald, dat
de
scherprechters, zoo vaak hun diensten werden gevorderd,
als salaris en vergoeding wegens gedane leverancien zouden genieten voor iedere uitvoering van : SEen doodstraf en het verrichten der kisting van het lijkc f 18.-, >Het zwaaijen v a n h e t
zwaard over het hoofd en andere lijfstraffen< f g.-, *Enkele
tentoonstellingc f 6.-. Voor de assistent-scherprechters bedroeg
het loon bij doodstraf f 6.- , bij lijf- en andere openbare
straffen f 3.-.
Het Koninklijk Besluit van 16 A u g . 1851, no. 62, (Bijv. tot
het Staatsblad 185 I, no. 2 18) bracht hierin verandering door te
bepalen, dat de scherprechters een vaste jaarwedde van f 120o.-,
en de adsistenten een vaste jaarwedde van f 400.- zouden genieten. Tevens bepaalde het dat er voor het geheele Koninkrijk
zouden bestaan aiwee scherpregters en vier adsistentenc
Drie jaar later kwam er een nader Koninklijk Besluit, van
21 November 1854, no. 96 (Bijv.. tot het Staatsblad 1854,
No. 316), waarvan art. I aldus luidde: $Te rekenen van den I
Januarij 1855, zullen er zijn, een scherpregter en twee adsistentscherpregters, voor de dienst der criminele justitie, in het geheele
k0ningrijk.c
Voor het lot van ascherpregters en hunne adsistenten die door
ouderdom of gebreken buiten staat geraken om hunne bediening
uit te oefenen, of die, ten gevolge van algemeene maatregelen
van bestuur, uit hunne betrekking ontslagen zijn of wordena, en
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v a n h u n n e w e d u w e n e n weezen, droeg de wet van 2 8 Juni 185~
(Staatsblad No. 67) zorg.
D e l a a t s t e Staatsbegrooting w a a r o p e e n p o s t Btractementen
van den scherpregter en zijne adsistentenc voorkwam, was die
voor het dienstjaar 1870. Uitgetrokken werd (IVde Hoofdstuk A,
artikel 15) f 2000.-, waarvan blijkens den *Uitgewerkte en toelichtende staatc f 1200.- voor den scherprechter en f 800.voor de beide adsistenten bestemd was.
Zooals men weet, ‘heeft de wet van 17 September 1870 (Stbl.
no. 162) de doodstraf afgeschaft ain de gevallen, waarin zij door
de burgerlijke strafwet wordt bedreigd.<
Mr. C. BAKE .
Stikgassen ter zee in den ouden tijd.
Terecht luidt het spreekwoord, dat er niets nieuws onder de
zon is. Dit bleek mij ook weer,. toen ik het onlangs verschenen
tweede deel der brieven aan Johan de Witt, bewerkt door Robert
Fruin en uitgegeven door Dr. N. Japikse, doorzag.
Tijdens den tweeden Engelschen zeeoorlog (1665 tot 1667)
kwamen telkens, langs allerlei wegen, voorstellen tot den Raadpensionaris om de eigen weerkracht te verhoogen en den vijand
op allerhande wijzen afbreuk te doen. Bij het uitbreken van
dien oorlog vindt men gewag gemaakt van een voorstel tot het
bouwen van schepen met drie bruggen of verdekken, waarvan
ieder in staat was het schip bij zware beschadiging boven water
te houden. f)
Een ander, Petrus Herbers, amedicinae, pharmaciae ac chimiae
doctera, kwam bij missive van 17 April 1665 uit Amsterdam met
een niet minder voortreffelijk middel aan, dat hij aan Dr. Rompf,
aan den advocaat der O.-I. Compagnie, Mr. Pieter van Dam, en
aan dokter Helvetius van Prins Willem 111 wilde openbaren, n.1.
amethodum interficiendi omnes Britannosa;. Hij wilde iets in de
kardoezen (?) doen, waardoor ieder, Bdie maer eenmael de roock
ruyckt, sneuvelen en neervallena zal. Hij rekende daarbij tevens
voor, hoe men zich zelf tegen dien schadelijken rook beveiligen
kon (gasmaskers?) en den vijand in een ommezien zijn geheele
vloot ‘afnemen ! e,
W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
‘s-Gravenhage.
1) T.a.p. 11, blz. goo/ ; zie reeds blz.
2) Idem, blz. 216/7.
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Nogmaals Brinck en van Rappard.
In vorige nummers van de Navorscher heb ik reeds ‘t een en
ander over Ernst Brinck en zijn levensbeschrijver Jhr. F. A. van
Rappard
medegedeeld. Toevallig tref ik hen beiden weer eens
aan in het Album Amicorum van v. R.‘s tijdgenoot Jhr. Otto
Willem Hora Siccama (ISos-1879)
in leven laatstelijk president
van de Algemeene Rekenkamer, welk album over het tijdvak
1839-1879 loopt 1).
Op folio 94 vindt men daar de volgende inscriptie:
BVive pie, quicumque mori feliciter optas,
U t q u e p i e possis vivere, disce moric 2),
Deze woorden, waarde vriend, schreef uw beroemde naamgenoot
Sibrand Siccama 3) op den 28 Mei 1618 in het album van Ernestus
Brinck van Harderwijk. Ik meende dat het niet oneigenaardig
was dit schoon gezegde in uw vriendenboek over te brengen,
daar gij prijs stelt op het goede en ware, dat het voorgeslacht
ons heeft achtergelaten,
Mogen deze regelen het aandenken aan mij bij U steeds levendig
houden.
(get.) F. A. van Rappard.
23 Junij 1839.
‘s-Gravenhage.
In het bij dit album gevoegde, door den eigenaar vervaardigde,
commentaar, lbegonnen den 8 September 1854 op Meerdervoort<,
blijkt nog dat v. R. de geestelijke vader van het album is. Jhr.
Siccama zegt n.1. :
aUoor ettelijke jaren den avond doorbrengende bij mijne vrienden
van Rappard destijds in de zoogenaamde Bokkestraat (d.i. Boekhorststraat) wonende (in het huis van den heer Schinkel), bekeek
ik daar met veel belangstelling de verzameling autografen en
voorouderlijke albums in het bezit van Jonkhr. Frans v. R. 4,
1) Dit album werd door zijn zoon Jhr. Harco Theodorus Hora Siccama (I84a-Iga1),
raadsadviseur van Waterstaat en Spoorwegen van Koning Willem 111, aan de Kon. Bibl.
ten geschenke gegeven.

“1 Deze inscriptie is te Harderwijk geschreven.
3) Sibrand Siccama gehoren 1570 te Bolsward was een zoon van Tjeerd Siccama,
sedert 1578 notaris en secretaris van Bolsward.
Sibrand bezocht de Hoogeschool te Franeker, promoveerde daar in de rechten, en werd
in 1598 onder de orde van advocaten opgenomen, vervolgens werd hij secretaris van
Hasselt en in 1601 van Bolsward, hetwelk hij bleef tot 1622.
Zijn vrouw Uiltje Reins (overleden 1604) schonk hem z zoons.
Hij schreef diverse werken in ‘t Latijn, die men alle in Y. d. Aa’s biogr. woordenboek vindt.
4) Het is mij mogen gelukken den ‘eigenaar van een van Brinck’s albums op te sppren.
Het is dr. Albert Figdor te Weenen.
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Bij het doorbladeren der laatste, bejammerde ik het dat men
thans zich niet scheen te bekommeren op het aanhouden van
dergelijke boexkens, die toch voor onze nazaten evenzeer waarde
konden hebben, dan (lees: »als<) die van vroegere geslachten voor
ons. Het gereede antwoord was: >Doe h e t d a n ze1f.a .Indien
gijlieden mij belooft er het eerste in te schrijven, dan wil ik het
wel eens beproeven,a zeide ik.
Toen het album nu was aangeschaft, heeft de eigenaar aan
de heeren van Rappard 1) dit weliswaar het eerst ter inschrijving
voorgelegd, doch zooals hij zegt Phebben zij misschien uit eene
overdrijving van hunne gewone nederigheid niet op de eerste
bladzijde het album aangevangen, maar hunne kostelijke bijdragen
onder dagteekeningen van 23 en 25 Juni 1839 op de blz. 94 e n
95, d.i. zoo te zeggen te midden van het deel geplaatst.<
Als men dit weet, begrijpt men tevens, wat hij op pag. 13 van
het commentaar vermeldt, n.1. :
Fol. 94. De gulden spreuk door den eerzamen Jhr. F. A. van
Rappard op dit blad geplaatst had waarlijk wel op het eerste
moge prijken, terwijl het op fol. 95 volgende, van zijnen uitstekenden broeder Jhr. A. G. A. van Rappard op ieder pagina wel
geplaatst ware, als eene getuigenis van ‘s-mans werkzaam en door
zijne tegenwoordige betrekking zoo eervol bekroond leven. (Deze
was n.1. in 1854 minister van Herv. e.a. eerediensten geworden,
terwijl hij in ‘56 eerst a.i. en in ‘57 definitief minister van Binnenlandsche Zaken werd, in welke hoedanigheid hij de L. 0.
W e t v a n ‘57 tot stand bracht. Jhr. F. A. van R. was toen
secr.-gen. bij het Departement van Oorlog).
J. M. VAN WIJHE.

Verlatiniseerde

Namen.

Er is heel wat te doen geweest over het verzoek van een studente in de letteren, die haar voornaam Zwaantje zoo leelijk vond
en de Haagsche Rechtbank verzocht haar voornaam in Emmy
te mogen veranderen. De Officier van Justitie concludeerde op
geestige wijze tot afwijzing van het verzoek en de Rechtbank
1) Behalve de bovengenoemde incriptie komt n.1. op blz. 95 nog een ander voor van
Jhr. A. G. A. van Rappard luidende:
-Nullae vitae pars, vacare officio potest. (Cicero).
Zijn vriend 0. W, Hora Siccama ter gedachtenis geschreven door
A. G. A. van Rappard.
‘s-Gravenhage. den as lunij 1839.
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vereenigde zich hiermede. Ten slotte schijnt zij het toch nog
gewonnen te hebben.
Zooals gewoonlijk, is ook hier weer niets nieuws onder de zon.
In vorige eeuwen verlatiniseerden de professoren hun goede hollandsche namen omdat dit gekleeder stond. Zoo hangen nog op
het stadhuis te Franeker de afbeeldingen van een geheele reeks
van professoren der vroegere hoogeschool aldaar, die hun meestal
Frieschen naam met den uitgang US of ius, een Latijnsch staartje,
verlengd hebben. De bekende schrijver Winsemius was afkomstig
van Winsum, de beroemde Viglius van Aytta van Zwichem
heette eigenlijk Wigle. Maar onze Erasmus heeft zich ook aan
eenzelfde fout schuldig gemaakt, al gaf hij in zijn >Lof der Zotheida op genoemde eigenaardigheid der geleerden erg af. Dat
Smit liever Vulcanius of van der Putte liever Puteanus wilde
heeten kon men nog vergeven, maar dat zich de Hond Hondius,
Schaap Schapius en de Wolf Wolvius noemden, was wat vreemd,
omdat men voor deze geslachten uitstekende Latijnsche namen
kon hebben en de leden ervan respectievelijk mijnheer Canis,
mevrouw Ovis en mejuffrouw Lupus zouden hebben .geheeten.
Maar om op Desiderius Erasmus terug te komen : Vrij algemeen is nog
verbreid de meening , dat hij zijn naam gemaakt heeft door de
vertaling van zijn eigenlijken naam Geert Geertzn. in het Latijn
en in het Grieksch. Niettegenstaande wijlen Dr. Kan, de geleerde
rector van ons Erasmiaansch gymnasium, dit heeft weerlegd, kan
men b.v. in den laatsten druk van Winkler Prins’ geïllustreerde
encyclopaedie in voce Erasmus zooiets n o g v i n d e n . Wijlen Dr
Kan schreef, dat men dezen oorsprong van den naam geloovig
heeft aangenomen, vooral omdat het vaak niet gemakkelijk is op
te diepen, hoe de auteurs van school- en leesboeken, die alles
zoo zeker en vast weten, aan hun wijsheid zijn gekomen. Dit
valt des te moeilijker, omdat zij de loffelijke gewoonte hebben
elkaar na te schrijven, zonder ooit te vragen hoe de een of
ander, aan wiens hand zij gaan, is te weten gekomen, wat hij
meende te moeten boeken.
Wat zou dan moeten vaststaan? Paus Leo X heeft aan Erasmus
een schrijven gericht met het opschrift: *Aan mijn geliefden zoon
Erasmus Rogerii , Rotterdamsch geestelijke van de Utrechtsche
drocees. a Het is verder gebleken, dat diens moeder Margaretha
Rogiers (of Rutgers) heette en de dochter van een Zevenburgschen
1924

9
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schoolmeester was. Het kind kreeg den doopnaam Erasmus en
droeg den naam zijner moeder Rogiers. Erasmus voegde bij
dezen doopnaam eerst alleen Roteradamus (van Rotterdam, waar
hij geboren werd) met weglating van den naam zijner mdeder,
en later maakte hij dezen voornaam tot achternaam door Desiderius,
een Latijnschen, door hem gevormden persoonsnaam, er v6ór te
plaatsen, omdat de naam sGeert6: in beteekenis verwant schijnt
te zijn met het werkwoord .abegeerenu (Lat. desiderare).
Te Bazel is deze beroemde man in 1536 in den ouderdom van
69 jaren’ overleden, hetgeen ook blijkt uit een opschrift op een
steen, die in een der geslechte poorten van onze stad gemetseld
was :
ErasMVs Leeft aL I s hI1 d o o d t , W a n t , s Choon g e s t o r v e n
Soo bLInckt sIIn glans noch aLs Vergood heeL onbedorven.
R.

M. C. N.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

Nav. LXXII, 123 en v.
KEPPEL.
Op verzoek wordt hier gegeven, wat ons van dit gesIacht bekend is; benevens enkele gegevens, die een vluchtig onderzoek
in het schepen-protocol van Zaltbommel verschafte. Dat deze
familie lang te Herwijnen vertegenwoordigd was, blijkt ook uit
de aanteekening van het huwelijk op 13 Mei 1677 te Meteren
v a n Aert Peteersz. Keppel jm. v a n Hellouw met Gerike Dirks 1)
weduwe Jan van Alphen, beide wonende te Meteren, waarbij als
getuigen fungeeren Re&r Yamz. Keppel, oom van den bruidegom
wonende te Herw+en, en Dirk Dirsz , vader van de bruid ; en
uit het feit, dat de in 1894 door de rechtbank te Dordrecht veroordeelde J. W. D. Keppel uit Herwijnen was.
In verband met het t. a. pl. genoemde, had de stamvader yan
hpPpel ten minste drie zonen: Nicdaas, volgt -1, Hendrik, volgt R,
1) G e r i k e D i r k s heeR v i e r m a n n e n g e h a d : 1”. ]an van A l p h e n ; 20. AerlPelwsz. Kepgel,
b i j w i e e e n z o o n P e t e r , d i e v i e r k i n d e r e n t e Meteren l i e t doopen: 7 J u l i 1709 GcvzeRe;
31 D e c . 1710 w e d e r e e n e Gw~eRe, g e b . M a a r t 1743 m e t J a n H o e c k e wedr. Judnh van
Reeckum; 30 Juh 1713 Aart; 13 April 1716 Peter (zijnde dood geboren). - 3”. te Meteren
19 M e i 1 6 8 4 ( a l s w e d . A e r t Peterss. Kcpfi)el) Cornelis J a n s t e Tricht. wedr. v a n S i c k e
Willemsz.; 4”. (oudew. t e Meteren ag J u n i 168% als wed. Gornelis lans) Dirk Paulusz.
van Rijswijk. jm. te Est.
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e n J7an KeppepI 1) gehuwd met Neelken Vucht, (beiden stierven
v6ór 1675, kinderen nalatende o.a. Hendrik K; 9)), 1 2 Februari
1675 door Maria van Dammen, vrouw van Jan Lageman, z u s t e r
van Neelken Vutiht, testamentair bedacht (proth. Zaltbommel).
A. Nicolaas hTepp&, sterft v66r 1651, geb. te Herwijnen, tr.
Joffr. Clara Jans, I Nov. 1651 in proces met C. Aertsen
wegens beschadiging van. haar bosch Bde Verckenscampc
onder Garneren.
Zij testeert vóór schepenen van Zaltbommel 25 Mei 1559
aan haar zoon Yan Keppel en zijne kinderen (h’icolaas,
Clara, Antonia e n Bruijsten, verwekt bij Jenneken Peters
v a n Hervelt, w i e r z u s t e r S i b i l l a w a s g e h u w d m e t J a n
Govertsz. van Heel) - mits hij zich stiptelijk houdt aan de
bepalingen van de huwelijksvoorwaarden van DO. Bernardw
KeppeJ te Amerongen 23 Oct. 1653, door de testatrice op
18 M e i 1659 m e d e onderteekeud. Z i j k o m t o o k v o o r i n
eene acte 13 November 1663 van het Geloften-Signaat van Deil.
Ds. Bernardus Keppel, geb. te Zaltbommel 31 Oct. of I
Nov. 1628, predikant te Beest, 24 Dec. 1654 te Amerongen
en Leersum, in dat jaar ook vermeld als legerpredikant,
t te Amerongen 23 Juli 1 7 1 2 . Geldersche Volksalmanak
1874, blz. 65 meldt, dat hij als een der bekwaamste predikanten
bekend stond, en uitgaf: De Keursteen des Geloofs, door hem
opgedragen aan Godert van Rheede Ginckel, die hij onder zijne
catechisanten telde. -- Hij bezat twee huizen in de Zuilenstraat
te Utrecht, 5 April 1715 verkocht door de executeuren van het
testament zijner weduwe. Het transportregister van Utrecht
noemt hem in acte g Dec. 1668. Hij huwt 10. te Utrecht
8 Nov. 1653 Maria van Sterckenborgh, -i- 1686, dochtervan
Anthoni Gijsbertsz., s c h o u t v a n W e r k h o v e n ; huwt 20. Geertruida van Swoll,
gestorven v6Ór 1715, die Johan de Wijs,
secretaris van de Kleine rol te Utrecht tot haar executeur
benoemde.
Ds. Bernardus Keppel had uit zijn eerste huwelijk minstens
drie kinderen :
a. Margavetka K; t; Wijk bij Duurstede 1 6 April 1704
1) Jas Jan~z. K. is vermoedelijk bedoeld als verkooper van een huis aan de hoek van
de markt te Zaltbommel, I Mei 1665. en als diacoon en armmeester aldaar, actc 5 Aug,
‘1665 en in proces qq. contra Jan Borst acte a April 1661.
s) Tot deze kinderen zou kunnen bebooren j%hannes Kefpel, die met Elisabeth Henriks
een zoon ]ohannes lieten doopen te Zaltbommel g Sept. 1680.
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omtrent 42 jaar, 8 maanden en 8 dagen oud; gehuwd
met Adriaan van Son, ritmeester der cavallerie. Hun
zoon Jan George van Son tr. Elisabeth Josina Christina
Palm. Het handschrift gemerkt VI Het overkwartier, bebevattende de namen van familien en derzelver geslachtwapens, welke in het jaar 1780 werden gevonden.. . .
geteekend en bijeengebracht door Jhr. Mr. D. M. M.
v a n Hangest b a r o n d ’ Yvoy, ( i n 1889 i n b e z i t v a n
Mr. CV. J. Rooyaards van den Ham te Utrecht) bevat
de afbeelding der wapens op het graf van: Mevrouw
Murgavcta 1&#peZ, (herald. rechts) mans wapen: in
blauw 3 gele S-puntige sterren, (links) vrouwen wapen:
in rood 3 witte kalkschelpen.
b. AIJerta K. + Rotterdam, 4 Januari 1721 begraven in
de Groote Kerk. Zij is genoemd in het transport reg.
van Utrecht acte 5 April 1 7 0 0 . Haar eerste man was
Johannes van Ceulen, daarna huwde zij te Utrecht
30 April 1 7 0 0 Daniel Havart medic. dr., geb. te Amsterdam zg December 1650, zoon van Servaes en
Elisabeth Vermeer; en weduwnaar eerst van Anna van
Nijendael, daarna van Adriana de Moor. Hij overleed
te Rotterdam 2 Juni 1724 en is ook in de Groote
Kerk begraven. Bij Antoni Schouten te Utrecht vers c h e e n i n 4” formaat: S. van der Heiden: Bruiloftzang, Gezongen op het Huwelijk van den Heere Daniel
Havart en Juffrouw Alberta Keppel.
c. Mr. Antoni Kej#eI, werd 1678 advocaat bij het Hof
van Utrecht, Heer van Oosthoek en de Bildt. Hij
huwt te Brielle 26 December 1681 Maria van Ceulen
oudste dochter van den predikant Johannes Colonius 1)
Het Geldersch Leenregister bevat een uitaldaar.
gebreid verhaal van huwelijkstwist tusschen hen. Zij
hadden ‘de navolgende kinderen :
I . Sara
K., ged. te Utrecht 19 September 1682,
jong gestorven.
1), Volgens
- Navorscher XIV blz. 235 trouwt de Brielsche predikant Johannes Colonius
met Ida Valckenier, wed. Snmuel Wesselius, pred. te Zaltbommel, en stierf zij te Kleef
16 Febr. 1738, oud roo jaar; doch volgens blz. 377 aldaar, trouwde bij, destijds predikant
te Lille, in September 1659 te Vlissingen larie Heyndlicks geboortig uit Brugge, die
volgens Algemeen Nederl. Familieblad 1893, blz. 19% hertrouwde te Brielle April 1677
met Maarten Keyser. Hoe zit dat?
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Mr. JYan Aztl~~~i
K., g e d . t e U t r e c h t I A p r i l
1684, sinds 1709 advocaat bij d’ Ed. Hove van
Utrecht, tr. te Utrecht I 3 Januari 1727 Jacoba Veen.
3 . Bevnat-dors
K., g e d . t e U t r e c h t 4 N o v . 1 6 8 5 ,
predikant te Vleuten 17 12, te Monnikendam 1727.
Hij vertaalde uit het Latijn, van Hieronymus van
Alphen : Redevoering over Godt Drie-eenig; - uitWegens bizondere
gegeven te Utrecht 1734.
gevoelens over het doopsformulier, werd hij van
het predikambt ontzet. Eenige godgeleerde en
stichtelijke werken verschenen van zijne hand.
Hij + te Utrecht 21 Mei 1756 en is begraven
in het familiegraf in de Weeskerk. Zie over hem
d e Boekzaal 1 7 5 6 , 2 e d e e l b l z . 7 6 - 8 2 . O p
31 Mei 1715 was hij gehuwd te Vleuten, zegt
de Boekzaal, met Maria Elisabeth Nahuijs, geb.
15 April 1688, dr. van den predikant van Delftsh a v e n H e n d r i c u s N a h u y s e n v a n Huberta v a n
Dompselaer. Uit hun echt werden twee kinderen
geboren: I S e p t . 17 16 te Delfshaven Henricus
Huóevtus
K., tr. Margaretha Petronella Keienberg,
e n 12 M a a r t 1 7 2 0 g e d . t e U t r e c h t Ydzanna
Cius&a K., tr. te Bergen op Zoom 4 November
1746 Thomas Pieter Bolwerk, gescheiden van
Anna Elisabeth Bigge; ritmeester in het regiment
van den prins van Hessen, Philipsstadt, en zoon
van Jacob‘ Bolwerk en Petronella Agnes Pasques
de Chavonnes.
4. Wouter Adham K., ged. Utrecht 12 April 1687;
werd 1707 procureur voor d’ Ed. Gerechte van
Utrecht en in 1709 aldaar notaris. Hij woonde in de
Zuilenstraat. Een lakafdruk op zijn prothocol stelt
voor het familiewapen 3 kalkschelpen 2-1 ht. een
vlucht. Zijne vrouw Margaretha van Weerdenburg
wordt als nicht en erfgename van Nicolaus v a n
Velpen, burgemeester van Amerongen genoemd
in Rietstap’s Herald. Bibl. jaarg. 1878, blz. 166.
Zij maakte met haar man mutueel testament
I 5 November 1729 v66r notaris B. van Schalkwijk
2.
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te Utrecht, waarin hij zijn broeder Adriaan Pieter
KepPe!, procureur te Rhenen en IJsselstein en
zijne zuster Maria Keppel b e d a c h t . (Men zie
het zesde deel der Manualen van het Culemborgsch
Leenregister.)
5, Dr. Wilhelmus K., ged. Utrecht 1 2 Maart 1689,
werd aldaar student in de medicijnen 1710, promoveert er in de geneeskunde, -/- Utrecht 7 April
1722, tr. Anna Maria Sioxtes, t 6 April 1 7 2 2 .
Het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883,
No. 75, blz. 4, vermeldt ‘hen met eene dochter
en een zoon, t g Maart 1742.
6. Anthoni Nicolaas K., ged. Utrecht 18 Februari
1691, werd 1716 notaris te Utrecht, 1723 secretaris van de Kleine rol bij het Hof, -en was ook
schout van de Bildt. Een rood lakafdruk op
het prothocol van notaris A. Keppel te Utrecht,
stelt het familiewapen voor als: een schild met
3 kalkschelpen 2 - 1 , aanzienden helm, op den
helm een kalkschelp tusschen een afgewende
vlucht.
Op I I November 1727 huwde hij te Utrecht
Anna- Clara de la Tour dr. van Pieter en Anna
Helena Gerards ; en werd vader van M a r i a
Helena K., ged. Utrecht 2g Augustus 1728 en
A&oni Nicolaas K., ged. aldaar 1 0 Juli 1737.
7. Sara Idn K., ged. te Utrecht 1 4 Februari 1693,
tr. 10 te Utrecht IO October 1725 Pieter Hendrikszn.
Ramscramer, 1723 kanunnik ten Dom te Utrecht,
gest. vóór 1730; tr. 2” te Utrecht of te Culemborg 23 Januari 1735 Johan van Coeverden, wedr.
8. Maria K., ged. te Utrecht 8 Februari 1695, n o g
in leven in 1729; zij of eene andere dochter ZOU
gehuwd zijn met Petrus Nahuijs, predikant, j- 1743.
g. DaniëZ Alexarzder
K., ged. te Utrecht 3 0 Maart
1697. Secretaris 175 I van het St. Martinigasthuis
te Utrecht.
Zijn wapen in het Museum van
Oudheden aldaar stelt voor: in rood veld drie
witte kalkschelpen 2- 1.
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Adriaan Pieter K., werd door zijn vader uit het
huis gezet en opgevoed bij zijn broeder, notaris
W. A. Reppel. Hij was procureur te Rhenen,
en 1738 notaris te Amerongen.
Nog staan bij de kinderen van Ds. .Bernavdus KejpeC en Maria
van Sterckebborgh ter zijde gesteld de kinderen van zekeren
Albert Keppel l), die hieronder in een noot volgen, aangezien
hier o.i. een ander geslacht is bedoeld.
B. Hendrtk yansz. Ke@eZ, a l s jongman v a n H e r w i j n e n , g e h .
te Zaltbommel 13 Juni 1626 met Hendrica Anthonisdr.
Bachu, geb. te Haarlem, + Zaltbommel 1675. Hij wordt
genoemd graankooper aldaar en was 27 Maart 1630 lidmaat geworden der Gereformeerde Kerk van Zaltbommel;
in 1657 was zijne vrouw reeds weduwe. Zij kocht 15 Mei
1657 de helft in twee huizen in de Coninckstraat aldaar
(schepen proth) en vestigde bij acte 28 Maart 1666 (schepen
proth.) een -schuld van
gld. ten behoeve van Johan van
Aken, die 3 Juli 1674 wegens de betaling ‘quitantie gaf.
In het volgende jaar stierf ‘zij in die stad. Als hunne
kinderen zijn vermeld :
3an IT., geb. te Zaltbommel, vestigde zich te Dordrecht,
na te zijn gehuwd te Zaltbommel 2 October 1660 met
. Helena Abrahams van der Klust. Op 8 Febr. 1708 werd
10.

‘) A&vf A’eppel, cornet o n d e r r i t m e e s t e r Krock ( b r o e d e r v a n Weuner van Keppd, d i e
bij Elisabeth van (Beest?) IC Breda 4 Juli 1643 een zoon ficnricur laat doopen). ondertr.
te Breda PO Sovember 1638 )osinà van Schooten. dr. van Nicolaes, en geb. te Bergen op
Z o o m , h u n n e k i n d e r e n t e B r e d a g e d o o p t : Hendrik iVicolaas, g e d . 3 0 N o v e m b e r 1640,
g e t u i g e n L e e n d e r t v a n K e u l e n e n Wawenarr Y~?Z /icppel. /Int/zofly, g e d . 4 A p r i l 1642.
Nicolam v o l g t . Marklelt, g e d . 23 M e i 1649 e n ,~orirza, g e d . to M a a r t 1633. Nicolaas K.,
g e d . B r e d a aa N o v e m b e r 1 6 4 7 v e r s c h i j n t d a n a l s M r . Nicolans K., van wien M r . K.
Fruin Th. Aan. mededeelt, in het Verslag der archieven in Utrecht 1893 Wijk bij Duurstede
blz. ro no. 41 (‘lg. no. 34), dat hij in 1675 op voordracht van den prins tot syndicus van
W . b . D . w e r d a a n g e s t e l d . In 1 6 7 7 k r e e g b i j eene instrnctie d i e h e m van d i e n a a r t o t
mede-lid der regeering maakte met concludeerende
stem en hem vele andere voorrechten
toekende. In 1665 kwam daarover strijd, die echter werd bijgelegd. Als burgemeester
van W. b. D. staat hij genoemd in no. IIO. blz. 3 van het Algem. Nederl. Fnmiiieblad
1883/8r.
Hii tr. aldaar ar Maart 1683 Margaretha van Deyl uit Leiden. Hij was d. t. pl.
ook notaris en wordt geacht de schrijver te zijn van den *Lof en zegenkrans gevlochten
om het hoofd van Petrus de Wilde en juffr. Anna Spoor, in den echt versamelt ro October
1685. Uitgegeven te Utrecht bij de wed. Willem Clerck, I vel piano. Uit zijn huwelijk
m e t M a r g a r e t h a v a n D e y l w e r d g e b o r e n 2 6 F e b r u a r i Bernardus Kcfpel, t 25 N o v e m b e r
,730, tr. I. Johanna van Spal, die te Utrecht lieten doopen: 14 Juli 1716 Covnelia Adnizna,
Ia Maart 1710 Johanna C~usina, 8 April 1724 Pi&?-, 30 )uni 1725 Anna ~~fm’ia. 3 April
1 7 2 7 Marli~ro ~0~060 e n 3 juli 1 7 3 4 Nic&as K. D e v a d e r . Bernardw K., hertr. a l s
wednr. v a n ]ohanna van Spall. m e t a t t e s t a t i e v a n U t r e c h t , aa F e b r u a r i r73.5 A n n a Jacquemina Marcus, dr. van Nicolaas en Jacomina Wolffgangh, geb. te Amsterdam 26 September
1703, t 16 Juni 1751 ( m e n z i e Navorscher XVII, blz. 3741,
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poorter van Rotterdam, gehuwd zijnde met eene Rotterdamsche burgeres, Joost van Keppet, geboortig van Dordrecht ;
het is twijfelachtig of dit een zoon van hen is. Immers,
woonde te Dordrecht in de r7e eeuw het gezin van Anthorty
van Ke#pel en Johanna de Witt, Willemsdr. bij Catharina de
Wilde, die kinderen hadden vgl. Balen Crew\-k van Dordrecht.
Klj.rubetll K., geb. te Zaltbommel 1632, + Middelburg
12 Maart 1671, tr. te Zaltbommel 15 Juni 1660 Pieter vau
Oordt, zoon van Hendrik en Lijsken Hendriks Verbroeck,
geb. te Zaltbommel 1633, j- Middelburg 16 September 1708.
Maria K., g e d . te Zaltbommel 5 October 1634, + Delft
4 Februari 1706, tr. te . . . Mr. Willem van Bleiswijck,
advocaat te Delft, zoon van Guiljam en Catharina van Well.
Hij hertr. aldaar. . . , 17 . . Debora Teghman.
Anthony K., geb. te Zaltbommel, vestigde zich te Leiden
en was tweemalen gehuwd. Uit het eerste huwelijk PetvoneZZa P., tr. . . . . Elisa Aldenhoven te ‘s-Gravenhage, en
Antuinette K., + te Dordrecht tijdens hare verloving, (Op
g Mei 1792 werd als 21 jaren oud te Leiden als student ingeschreven Jan K., geb. te Leiden, famulus studiosi Beeldemaker.
Ten besluite : De laatste pastoor van Nijbroek was Reiniev van
Keppel;
hij werd omstreeks 1580 opgevolgd als geestelijk herder
door Gerard Ke)#el, de eerste predikant daar ter plaatse.
ERRATA in den 7nsten jaargang wer 1923 van SI%. Navorscher*:
Blz. 1~5, regel IZ v. O. staal: verschiining,
lees: verschrijving.
. Brugge.
, 126. *
4 Y. b. .
Bruggen.
*
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2 v. 0. =
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s
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.
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Doop-, trouw-,
begraaf- e.a. registers te Rockanje (Voorne)
met eenige (volledige) afschriften
DOOR

D. W. VAN DAM.

(Voortzetting van i\iav.

LXXI,

96).

Den 12 Oct. 1664 ged. het k. v. Willem Willemse, gen. Willem,
get. Lysbeth Joris.
Den 16 ged. het k. v, Daniel Kaerdon, gen. Elsie, get, Aeltie
Remy.
N o c h o p d e n zelfden dito t. k. v. Jan Pieterse .van Arnhem
‘t k. Henderina, get. Betie Pieters.
Den 30 Nov. ged. het k. v. Cornelis de Jong, gen. Joost, get.
Arentie Witte.
De zelfden dito het k. v. Ruth Janse, gen. Johannes, get. De
Katers dochter.
Noch op den selfden dito het k. v. Thomas Janse, gen. Pieter,
get. [N. N.]
Den 21 Dec. ged. het k. v. Cent den Decker, gen. Arien, get.
Corn. de Naieen (?) vrouw Arentie Jans.
Den 27 Dec. ged. het k. v. Gillis Gilliszoon [tusschen gevoegd:
Maerten Arense] gen. Ariaentie, get. vaders zuster Ingetie Arens.

[I6651.
Den 25 Jan. ged. het k. v. Barent Janse Poel, gen. Korstiaen,
get. Jannetgen Jans.
Den I Maart een k. v. Leendert Janse Kouwennoort, gen. Jan,
get. Smits vrouw in de Tinte.
Den 8 Maart het k. v. Jacob Care, gen. Leendert. get. sijn
broers vrouw vit Oostvoorne.
Den 15 Maart ged. een k. v. Corn. Arense, gen. Lysbeth, get.
Commertie den Decker vrouw..
Den selfden dito ged. een k. v. Roelant Cornelisz., gen. Bouwen,
get. moeders suster.
Den 2g Maart ged. een k. v. Henrick Janse, gen. Neeltie, get.
een vrouw wt Heenvliet.
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Den 22 April op biddach ged. een k. v. Willem Leendertse,
gen. Leendert, get. vaeders zuster Maertie Leenders.
Den 2g [Apr.] op biddaeh ged. het k. v. Corn. Quack, g e n .
Aren, get. Maertie Hocke.
Den 3 Mei ged. het k. v. Klaes Didelse, gen. Pietertie, get.
Cornelia Cornelis.
Den 14 Junii ged. het k. v. Hadde Jobse, gen. Leendert, get.
Hilletgen Jans.
Den 21 Junii ged. het k. v. Leendert Wisse, gen. Jan, get.
moeders zuster.
Den 2g ged. het k. v. Cornelis Kolvert, gen. Jan, get. Hilletgen
Palings.
Den 13 Sept. ged. het k. v. Bestiaen Krijnse, gen. Aechie, get.
moeders voordochter Maertie Arens.
Den 24 ged. een k. v. Leendert Arense, gen. Jan, get. Neettien
Arens.
Den 25 Oct. Jan Leendertse Reiger sijn k. ged. Annetgen, get.
Leentie Palings.
Den 21 Nov. ged. een k. v. Jacob Arense Lay, gen. Kruintie,
get. Kruintie Gerrits.
Den 6 Dec. het k. ged. v. Aelbregt Jacobse t Jongh, gen. Maertie,
get. Maertie Jans.
[ 16661.
Den I Jan. ged. een k. v. Aernout Arense, Diaken, gen. Kruintie,
get. Kruintie Gerrits.
Den 14 Febr. ged. een k. v. Jan Piet, gen. Jannetgen, get. een
meit uit Heenvliet.
Den 21 Febr. een k. v. Aert Claesse Waterboer, gen. Arentie,
get. sijn dienstmaegt Neeltie Willems.
Den 2X dito ged. een k. v. Engel Willemse, gen. Willem, get.
de vrouw van Mees den Duinmeier, Maertie Willems.
Den 14 Maart ged. een k. v. Corn. Langendoen, gen. Lodewijck,
get. sijn dienstmaegt Maertie Klaes.
Den selfden dito ged. een k. v. Elant Corn. Molendijck, gen.
Jacomijntie, get. Nyngetge Zymons, vrouws moeder.
Den 28 Maart ged. een k. v. Leendert Huige, gen. Stoffeltie,
get. sijn moeder Truitie Leenders.
<
Den 4 April ged. een k. v. Jacob Reiger, gen. Leentie, get.
was Appollonia Jans.
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Den I I April ged. een k. v. Aren Huige, gen. Geiltie, get. een
vr. vit Zuidlant Annetgen Jans.
Den 10 Mei ged. een k. v. Mauris Cornelisz. timmerman (Timmerman ?), gen. Neeltie, get. Leentie Leenderts.
Den 2g Junii 1666 ged. een k. v. Willem Hubertse Kooman,
‘t k. Bastiaentie, get. moeders suster.
Den 18 Julii is ged. een k. v. Job Arense vit de Tinte, gen.
Lysbeth; de get. was Xriaentien Arens, huisvr. v. Ary Janse Knap.
Den 25 Juiii is ged. het k. v. Mees den Duinmeier, gen. Jan,
get. Commertie Krijns.
Den I Aug. ged. een zieck k. vit Oostvoorn, aldaer niet
gepred. werdende. De vader was Ary Jasperse van Velde, k. n.
Hadewij, get. Johannes de Hartogh nevens sijn huisvr. Zara de
Hartogh.
Den 4 dito op biddag ged. een k. v. Pieter Janse Vingerlingh,
geb. Krijn, get. Leentie Krijns.
Den 22 Aug. ged. een k. v. Barent Cornelis, gen. Maertie, get.
Dingenom Leenderts.
Den 12 Sept. is ged. een k. v. DO. Joh. Pythius, Do. Lupardo(?)
den doop bedienende, gen. Maria, get. Juffr. Van der Buis, vrouws
moeder.
Den 6 Oct. ged. een k. v. Daniel Cardon, gen. Johannes, get.
Trijntie Mels, i. pl. v. Jannetgen Jans.
Den 7 Nov. ged. een k. v. Mr. Roelant, gen. Lena, get. Truitie
ans.
J
Den 14 Nov. ged. een k. v. Leendert Wisse, k. n. was Maertie,
get. moeders suster.
Den 28 Nov. ged. een k. v. Ruth Jansen, gen. Elant; get.
moeders suster.
Ged. een k. den 5 Dec. van Jan Huigen, gen. Huige; get. Klaes
Didelse sijn huisvr.
Den 25 Dec. ged. een k. v. Cornelis Boutkan, gen. Ariaentie,
get. Nelletgie Jacobs.
Nogh dien dito een k. v. Aren Proye, gen. Jan; get. moeders
suster.
[16671.
Den 24 Jan. ged. een k. vit Oostvoorn, de v. w. Jacob Leenders.
Den selfden dito, v. Waling Arense, k. Maertie, get. Jobie
Dammis.
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Den 3 Februari ged. een k. v. Dirck A r e n s e v a n d e n B e r g h ,
gen. Jannetgen; get. Neeltie Leendertse, moeders suster.
‘Den 13 Febr. ged. een k. vit Oostvoorn, gen. M.aertie; de v.
Jan Braber deurgegaen, de m. Leentie Klaes; get. Maertie Jans.
Den 27 M a a r t g e d . een k. v. Thomas Janse Torreman, gen.
Jannetgen, get. Suzanna Thomas.
Nogh op den selfden dito een k. ged. v. Jan Arense Duinmeier,
gen. Maertie; geh. Jannetgen Leenderts.
Nogh op dien dito een k. vit Oostvoorn v. Claes Cornelisz.,
gen. Agnietgen; get. Maertie Jobs.
Den 3 April ged. een k. v. Aert Claesse Waterboer, gen. Lijntie,
get. [N. N.I.
N o g h o p d e n s e l v e n dito een k. v. Pieter Crijnse Poel vit
Oostvoorn, gen. Thijs, get. Hilletge Thijs.
Nog een k. v. Corn. Pieterse Teelinck, gen. Aechie, get. Willemtie.
Den I Mei ged. 2 kind. v. Jac. Corn. Prodie (?); t’ eerste gen.
Roelant, get. Maertie Roelants, t’ (t)weede gen. Neeltie, get.
Lysbeth Klaes.
Den 28 Aug. ged. een k. v. Cornelis Krijnse, gen. Leendert;
get. Appollonia Krijns.
Den g Oct. ged. een k. v. Aren Barentse, gen. Willem; get.
Truitgen Huige.
Den 20 Nov. ged. een k. v. Willem Leenderts, gen. Maertie;
get. Willemtie Willems.
Den 26 Dec. ged. een k. v. Leendert Wisse, gen.Trijntge ; get. (N.N.)
[ 16681.
Den 2g Jan, ged. een k. v. Krijn Nole, gen. Ariaentie; get.
Truitge Huige.
D e n 1 2 F e b r . g e d . een k. v. Ruth Janse, gen. Elant; get.
Arentie Klaes.
Den rg Febr. ged. een k. v. Ary Cornelisz. Drogendijck, gen.
Maertie, get. Juffr. Constantia de Cocq van Nerinen.
Den 26 Febr. ged. een k. v. Mauris Cornelisz. timmerman (Timmerman), gen. Kobus; get. Willemtien Arens.
Den 18 Maart ged. een k. v. Aren Huige, gen. Margriet; get.
Jaepgen Huige.
.
Den zg April ged. een k. v. Ewout Wildeboer, gen. Aren; get.
Ariaentgen Arens.
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Den 6 Mei ged. een k. v. Barent Janse Poel, gen. Aechie; get.
Lijntien Abrahams.
Den 3 Junii ged. een k. v. Bouwen Corn. Quack, gen. Cornelis;
get. Dingenom Cornelis.
Den 3 Junii ged. een k. v. Jacob Reier, gen. Jopie; get. Trijntie
Mels.
Op den selfden dito een k. v. Thomas Janse, gen. Styntie, get.
Idetie Jacobs.
Den 12 Aug. (Jullii ?) ged. een k. v. Pieter Janse, gen. Neeltie;
get. Aechie Jacobs.
Den 29 Julii ged. een k. v. Henrick Janse, gen. Maertie; get.
Neeltie Zegers.
Den 26 Aug. is ged. een k. v. Daniel Cardon, gen. Johannes;
get. Ariaentgen Arens in stede v. Jannetgen Jans, moeders suster.
Den 2 Sept. ged. een k. v. Pieter Romein, gen. Neeltie; get.
Nyngetie.
Den 23 ged. een k. v. Dirck Arense v. (den) Bergh, gen. Aren ;
get. Maertie Wilhems.
Den selfden dito ged. een k. v. Aelbregt Jacobse t’ Jong, gen.
Jannetge; get. Maertie Jans.
Den 7 Oct. ged. een k. v. Aert Claesse, gen. Arentie; get.
Dingenom Arens.
Den 2 1 Oct. ged. een k. v. Aer,nout Arense,. gen. Neeltie;
get. Annetge Klaes.
Op den eigen dagh een k. v. Leendert Janse Kouwenoort, gen.
Thijs; get. Pleuntie Thijs.
Den 28 Oct. ged. een k. v. Leendert Arense Vaer, gen. Leendert ;
get. Maertie Leenderts.
Op den selfden dito een k. v. Mees den Duinmeier, geheten
Wilhem; get. Leentie Jacobs.

liI669.1

Den . . . Jan. ged. een k. v. Eland Cornelisz. Meulendijck,
Leendert ;’ get. Jannetge Cornelis.
Den 1 0 Maert een k. ged. v. Job Arense, gen. Aren;
Neeltien Arens.
Ten zelven dage een k. v. Jan Huige, gen. Cornelis ;
Jannetie Jans.
Den 31 Maert, ged. een k. v. Mr. Roelant, gen, Casparus;
Jan Pieterse Vermeer sijn vrouw.

gen.
get.
get.
.get.
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Denzelfden dito een k. v. Cornelis Crijnse, gen. Jacomijntie,
get. moeders moeder.
Den 8 Apr. ged. een k. v. Willem Willemse, gen. Neeltie;
get. Hilletie Willems.
Den ZI Apr. ged. een k. v. Cornelis Boutkan, gen. Nelletge;
get. de vrouw van Arckenbout.
Den g Junii een k. v. Job Leenderse t’ Gilde, gen. Joost; get.
Magdaleentie Léenders.
Den 4 Julii een k. ged., waervan de v. onbekent, de m. Leentie
Pieters, gen. Pleuntie; get. Jannetgie Leuis (?)
Den . , Junii ged. een k. v. Jan Aldertse. gen. Cornelis; get.
vaders suster Trijntie Alders.
Den 1
8
Aug. ged. een k. van Willem Langendoen, gen. Jan;
get. Dingenom Bouwens.
Den I Zept. ged. een k. v! Grietie Jaspers, vad. doot, gen.
Maertie; get. Jasper Arense.
Den 15 ged. een k. v. Jan Pieterse Vermeer, gen. Leentie;
get. Leentie Leenders, moed. suster.
Den 2g Zept. ged. een k. v. Jan Krijnse, gen. Krijn; get.
Pleuntie Krijns.
Den IO Nov. ged. een k. v. Jacob Rheier, gen. Roelant; get.
Maertie Roelants.
Den 17 Nov. een k. v. Pieter Janse Vingerling, gen. Neeltie;
get. Achie Jacobs.
Den 2
1
Dec. ged. een k. v. Corn. Mosterdijk, gen. Glein; get.
Job Leenderts ‘t Gilde m. s. huysvr.
[r67oI.
Den 2 Febr. ged. een k. v. Cent den Decker, gen. Willem;
get. Willemtie Willems.
Den g dito een k. v. Jan Bloq, gen. Trijntie; get. Arentie Witte.
Nog een v. Jan Duinmeier, gen. Aren; get. Henrickie Pieters.
Den 16 Febr. een k. v. Roelant Cornelisse, gen. Maertie; get.
Japie Willems.
Nogh een k. v. Jan Arense Duinmeier, gen. Jacob; get. Nysie
Jacobs.
Den 23 Febr. ged, een k. v. Barent, gen. (N.); get. Maertie.
Den g Mrt. ged. een k. v. Ruth Janse, gen. (N.); get. (N. N.)
Den 23 een k, v. Pieter Jacobse Romein, gen. (N.); get. Annettie
Cornelis. _
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Den 30 ged. een k. v. Aelbregt Jacobs t’ Jong, gen. Jan; get.
Catrijntie Jacobs.
Den 27 Apr. ged. ‘een k. v, Ary Cornelis Drogendyck, gen.
Cornelia; get. Cornelia. (Hiaat?)
Den 8 Junii ged. een k. uit de Tinte van Leendert Janse Quack,
gen. Jannetgie; get. Durfie (?) Leenderts.
Den , . , Julii ged. een k. v. Aris Janse, gen. Jan; get. Jannetgie Jans.
Den 2 0 Julii een k. v. Cornelis Taling, gen. Jan; get. Ydetie
Cornelis.
Den 17 Aug. ged. 2 kind. v. Witte Leendertse, ‘t eerste gen.
Jannetgie; get. Stoffeltie Leenderts; ‘t (t)wede Hilletgie gen.;
get. Jacomijntie.
Den $3 Sept. 1670 ged. Bastiaen Crijnsz. sijn kints, n. Aagtien;
get. moeders dochter Maertien Arens.
Den seluen dito Eelandt Cornelis ged. s. k., n. Jannitien; get.
moeders suster Neeltien Cornelis.
Den g Nov. een k. ged. v. Cornelis Langendoen Schepen, gen.
Arien; ‘get. Jacob de Smitsvrouw inden Briel.
Den 14 Dec. ged. een k. v. Jannetgie, dr. v. Isaac Wouterse
doot sijnde, ‘t k. was gen. Izabella; get. Wouter Isaacse en Zusanna Thomas.

W571.1

Den 25 Jan. is ged. een k. v. Jan Pieterse Vermeer, gen.
N.elletgen ; get. Neeltien Ariens.
Den 8 Febr. is ged. een k. v. Gilles Bogerman, gen. Joris;
get. Jobje.
N. een k. v. Willem Willemse, gen. (N.); get. Maertie Roelants.
Den 8 Martii is ged. een k. v. Cornelis Crijnse molenaer, gen,
Neeltje ; get. Neeltje Gerrits.
Den 2 2 Mrt. een k. ged. v. Corn. Boutkan, g e n . J a c o b ; g e t .
Neeltie Ariens.
Nog dito voorsch. een k. v. Dammis Janse, geen Jan; get. (N. N.)
Den 2g dito een k. v. Dirck A r e n s e V . (den) Bergh, gen.
Maertie ; get. Maertie Willems.
D e n 1 2 A p r . e e n K . g e d . v . L e e n d e r t Huige Natris, g e n ,
Neeltie; get. de huisvr. v. Colver in den Briel.
Nog een k. v. Jan Arense Arckenbout, gen. Idetie; get. Aerjaentie Arjens.
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Nog een k. op den selven dito v. Aert Claesse Waterboer, gen.
Annetgie; get. Dingenoms Arjens.
Nog een v. mr. Roelant de Penyn, gen. Wilhelmus; get. moed e r s suster. _
Den 26 April is ged. een k. v. Jacob Arense Lai; gen. Aermout; get. Maertie Cornelis.
Den 5 Julii ged. 4 k. v. Jan Crijnse, gen. Neeltie; get. Pleuntie
Krijns.
Den 19 Julii ged. een k. v. Govert Cornelis van der Poel, gen.
Cornelis ; get. Goverts voordogter.
Den 18 Sept. is ged. een k. v. Corn. Arense Noordijck, gen.
Ares; get. Neeltien Ariens.
Den 20 Sept. een k. ged. v. Aren Proje, gen. Neeltie; get. [N.N.]
Den 27 Sept. ged. een k. v. Huig Janse Cats, gen. Jacob; get.
Juffr. Beuis (Buis ?),
Den I I Oct. [niet ingevuld].
Den 25 Oct. ged. een k. v. Jas Black gen. Trijntie; get. de
vaders suster.
Den 8 Nov. ged. 2 kind. een v. Leendert Arense Vaer, gen. [N] ;
get. Neeltie; een ander v. Jan Willemse, gen. Annetgen ; get. was
Jobje Willems.
D e n 15 N o v . g e d . ‘t k. v. Leendert Janse Quack, gen. Jan;
get. [N. N.]

[16721.
Den 24 ged. een k. v. Job Arense, gen. Nyngetie, get. Trijntie,
Elant Corn. huysvr.
Den 7 Febr. ged. een k. v. Cent Janse Decker, gen. Jannetgie;
get. Zoetje Willems.
Den 21 Febr. ged. een k. v. Jan Pieterse Vermeer, gen. Leendert; get. Neeltie Jans.
Nog op den selven dito 2 kind. v. Huigh Johemse, ‘t eerste
gen. Jochem, get. Hilletgie Bouwens ; ‘t 2e Dirck ; get. Arentie Dircks.
Den 6 Maert ged. een k. v. Ary Barentse, gen. Barent; g e t .
Leentie Goverts vrouw.
Nog een k. v. Witte Leendertse, gen. Leendert; get. Leentie
Leenders.
(Wordt VooYtgezet).

GESCHIEDENIS.

Uit de geschiedenis van Denemarken.
PBDER SCHUMACHER
(graaf von Griffenfeld)
DOOR

K. F. H. DE KROON.
Peder Schumacher was geboren uit een welvarend, oorspronkelijk Duitsch, koopmansgeslacht, dat door familierelaties nauw
verbonden was aan de aanzienlijkste burgerlijke, geleerde en
geestelijke kringen van Kopenhagen. Reeds als jong student trok
hij in die omgeving de algemeene opmerkzaamheid door de gemakkelijke wijze, waarop hij zich de verschillende takken van
wetenschap eigen maakte. Op zo-jarigen leeftijd verliet hij Denemarken om zijn opvoeding verder buitenslands te voltooien, Na
eenigen tijd te Leiden en te Oxford te hebben gestudeerd, maakte
hij nog een studiereis door Frankrijk, Spanje en Italië. In 1662
keerde hij in Kopenhagen terug, toegerust met een alzijdige
kennis, die de geheele wetenschap van zijn tijd omvatte, met een
klaar inzicht in de onderlinge verhouding tusschen staten en
volkren, maar ook met de meest brandende eerzucht. Tegelijkertijd had dat verblijf in het buitenland hem den grootsten
eerbied doen verkrijgen voor die macht, zooals die was belichaamd
in het souvereine koningschap, welks theorie hij. had geleerd uit
de werken van den Engelschman Thomas Hobbes en welks praksis
hij had leeren kennen in Parijs en Madrid. Eenzelfde koninklijke
macht vond hij nu in zijn vaderland en. de tijd was voorbij, dat,
zooals in zijn jeugd, macht en majesteit den adel waren voorbehouden. Het koningschap neigde tot de burgerlijke kringen en
daarmede was de mogelijkheid geschapen voor zijn opkomst.
Hoewel Schumacher in hooge mate de eigenschappen van den
parvenu bezat, toch was ook in zijn ziel levendig de wensch der
burgerij haar als stand omhoog te voeren, schoon hij voelde, dat
dit zwaren strijd kosten zou. Hij had echter vertrouwen in zijn
eigen meerderheid, in zijn eigen gesternte. In 1668 werd hij door
Frederik 111 benoemd tot diens bibliothecaris .en archivaris, en
werd door zijn uitgebreide litteraire kennis tegelijk ‘s konings
leermeester en onafscheidelijke metgezel. ‘) Bovendien vond hij
1) Danmarks Kiges Historie. (af. J. A. Fredericia) IV. 469 : 470.
1924
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een beschermer in den machtigen minister Gabel, terwijl ‘s konings
n a t u u r l i j k e z o o n U l r i k F r e d e r i k Gyldenlöve tot Zijn vrienden
behoorde. Had hij zich voor dien buiten het staatkundig leven
gehouden, dit veranderde echter in 1665, toen hij Frederik 111’s
kamersecretaris
werd. Het was in hetzelfde jaar, dat hij naar
alle waarschijnlijkheid de »lex Regiaa: uitwerkte; in 1666 werd ,hij
secretaris in de Kanselarij en in 1669 kreeg hij zitting in den
Staatsraad en het Hooggerechtshof. Zoo strekten zich zijn bemoeiingen steeds verder uit. Wel had hij zich daarmede n o g
geen leidende positie in het staatsbestuur veroverd, maar aller
oogen waren op hem gevestigd Bden ny Mandc, ‘s konings hoogbegaafden gunsteling,
Peder Schumacher heeft een groot aandeel gehad in de samenstelling der Blex Regiac. 1) Niet zoozeer de werkelijke inhoud
als wel de vorm, waarin deze wet gegoten werd, was zijn werk.
Hierbij heeft hij zich doen kennen als een man van groote scherpzinnigheid, groote bekwaamheid en als uitnemend en pittig sty list.
D e >lex Regiac had de terecht hoogst twijfelachtige eer de
eerste geschreven wet in de beschaafde wereld te zijn, waarin de
absolute vorstenmacht tot in de kleinste bijzonderheden was vastgesteld. In bijna alle staten van Europa bezaten de vorsten een
absolute macht, maar in geen ander land was op die wijze zoo
formeel en reëel ,een streep gehaald door de vroegere staatsvormen
als in Denemarken, De Blex Regiao: was niet gevormd naar het
uoorbeeld van de toestanden in andere landen, nòch hield zij
rekening met die, welke vbór ’ 1660 heerschende waren in het
Deensche rijk; zij was opgebouwd volgens staatsrechtelijke doctrinae,
op de eerste plaats naar die van den Engelschen philosoof Thomas
Hobbes, wiens souvereiniteitstheorie uitging van de stelling, dat
de absolute macht door het volk is overgedragen op den vorst,
als noodwendig voor ‘t bestaan van den staat, die in de plaats
van bbellum omnium contra omnesa getreden is.
1) Tot 1660 berustte in D. de gtootste invloed bij den adel. Tijdens den oorlog met
. Zweden (r6j7-I66o) had de ridderschap zich onwaardig betoond den staat te leiden.
In 1660 riep de koning een Rijksdag bijeen. waar de stemming tot uitdrukking kwam.
Zeker van de instemming des konings tastten burgerij en geestelijkheid door en verklaarden
8 Oct. de kroon erfelijk. bii welk besluit de adel zich moest neerieggen. Het overige
volgde als vanzelf. Toen de*Rijksdag niet tot een besluit kon geraken over de inrichting
van het bestuur, iiet men de beslissing over aan Frederik 111. Deze viel anders uit dan
velen hadden verwacht: 10 )an. 1661 proclameerde hij de kroon niet alleen erfelijk, maar
ook onbeperkt, dit alles werd vastgelegd in een wet, de lex Regia.
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Groote originaliteit sprak dan ook niet uit de regeeringsbepalingen der nlex Regiac , wel iets meer ui,t de daarin opgenomen
erfrechtsregelen.
De >lex Regiac is gedateerd van den 14en Nov.- 1665, maar
bleef geheim, uitgezonderd voor enkele ingewijden, daar Frederik BI
bevreesd was voor zijn vrouw Sofie Amalia, die een voorliefde
had voor haar jongeren zoon, prins Jörgen. Zij had het nauwelijks
geduld, dat diens eventueele opvolging was gezet achter prins
Christiaan en diens erfgenamen. Maar meer nog zou de koning haar
toorn te vreezen hebben gehad, indien haar bekend was geworden,
dat hij zich het recht had voorbehouden haar van een eventueele
.voogdij-regeering uit te sluiten. Toen dan ook Gabel den koning
eens verzocht de alex Regiac openbaar te maken, antwoordde hij :
aLaat mij met de koningin in vrede leven<. Zeer waarschijnlijk
in 1668 liet hij Schumacher de wet opnieuw overschrijven; beide
exemplaren, prachtig versierd en voorzien van gouden zegelkapsels
werden in het archief opgeborgen 1) tot betere tijden.
Den gen Februari 1670 stierf Frederik BI. Hij werd opgevolgd
door zijn zoon Christiaan V, die in 1667 gehuwd was met Charlotte Amalia, dochter van landgraaf Wilhelm van Hessen-Kassel.
Met den dood van Frederik 111 waren ook de dagen van den
machtigen minister Gabel geteld. In de koningin-moeder had hij
een oude vijandin. Deze poogde niet alleen haar invloed, dien zij
tijdens het leven van Frederik 111, ondanks Gabel, bezeten had,
te behouden, doch trachtte zelfs dezen uit te breiden. Daartoe
moest zij zich een positie vérschaffen boven de nieuwe koningin
en zij vermoedde Gabel - misschien niet ten onrechte - d e n
beschermer van Charlotte Amalia. Maar haar gezag over den
zoon was geringer dan eertijds dat “over den echtgenoot, niet zij,
maar anderen gaven den doorslag.
Schumacher had zich in de laatste jaren meer en meer van
zijn vroegeren beschermer verwijderd. Er was een verkoeling
ontstaan, die in stille vijandschap ontaardde, vooral toen Schumacher zoo snel ‘s konings gunst wist te verwerven. Bovendien
traden spoedig nog een paar andere tegenstanders van Gabel
ten tooneele : Frederik Ahlefeld en Ulrik Frederik Gyldenlöve.
1) Dnnmarks Riges Historie. IV.
111 zelf.

50%. De inhoud der wet was hit werk van Frederik
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Zeer ‘waarschijnlijk heeft Schumacher een leidende rol gespeeld
om Gabel ten val te brengen, wiens positie in de laatste regeeringsjaren van Frederik 111 reeds wankel geworden was; tegen het
verbond. van dit drietal was hij dan ook niet opgewassen. Zijn
tijd was voorbij ; den 18en April kreeg Gabel zijn ontslag.
Ahlefeld, Gyldenlöve en Schumacher werden nu de eigenlijke
machthebbers, doch de werkzaamste van dit drietal, de stuwende
kracht, was Schumacher; hij werd de ziel van de regeering. In
Febr. 1670 kreeg hij den titel van >Opper- e n Geheimkamersecretaris<, werd kort daarna secretaris van den nieuw opgerichten
Geheimen Raad, werd I Mei 1671 benoemd tot >Excellentiec e n
sGeheimraada, en, nadat hij den ren Juli van dat jaar als hgraaf
v a n Griffenfeldc in den adelstand verheven was, werd hij in
September lid van den XKoninklijken Raad.c
Griffenfeld
vereenigde in zich een reeks zeldzame geesiesgaven. Hij bezat een sprankelend vernuft en een rijke phantasie;
uit zijn redevoeringen, nu eens tintelend van geestige vergelijkingen
en snedige opmerkingen, dan weer bezield met spreuken auit den
boezem der wijsheid gezogen<, klonk het gezond en geoefend
oordeel van den geschoolden staatsman ; zijn stijl, dichterlijker
dan gewoon proza, was rijk aan uitgewerkte beelden, met voorliefde voor het symbolische. Maar daarnaast bezat hij ook het
talent om te heerschen door zijn groote menschenkennis e n h e t
overwicht, dat van zijn persoon uitging, waardoor ‘t hem gemakkelijk viel zijn wil aan zijn omgeving op te leggen. En
niemand ontkwam dien invloed, kinderen noch volwassenen, uit
welken stand zij ook waren, tot hovelingen en vreemde staatslieden toe, ja zelfs de koning kon er zich niet aan onttrekken.
Niet op dezelfde wijze als over Frederik 111 oefende hij zijn gezag
uit over Christiaan V. Had hij den vader betooverd door zijn
uitgebreide litteraire kennis, den zoon beheerschte hij door zijn
scherp verstand en fijnen tact, waardoor hij den koning tenslotte
altijd bracht, waar hij hem hebben wilde; steeds beginnende met
aandachtig ‘s konings meening aan te hooren, wist hij Christiaan V
immer voor de zijne te winnen. ’ En zijn heerschappij - o o k
over zijn mederegeeringsleden - groeide door zijn groot organisatietalent, doòr de bewonderenswaardige gemakkelijkheid, waarmede
hij zich in de lastigste omstandigheden wist te bewegen, door

’
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zijn uitgebreide kennis van en juist inzicht in de verhoudingen,
zoowel binnen- als buitenslands.
’
Griffenfeld’s heerschzucht ging gepaard met een grenzenlooze
eerzucht. Zonder twijfel had hij eertijds gedroomd zichzelf de
absolute macht toe te eigenen, al de teugels van ‘t bewind in
,+z hand te vereenigen en de gelegenheid daartoe bood hem
zijn invloed over den koning, de steun van verwanten en talrijke
vrienden, die hij zich schiep onder de hoogere ambtenaren. En
daarbij zochten velen zijn gunst, die hij zich zonder gemoedsbezwaren liet betalen met groote geldsommen en het aannemen
van kostbare geschenken. Echter, al heeft hij zijn persoonlijk
belang en voordeel nooit uit het oog verloren, het denkbeeld om
eenig staatsbelang hieraan op te offeren, is nooit bij hem opgekomen. Toch was Griffenfeld geen man van een sterke wilskracht of groote doortastendheid. Slechts zelden toonde hij zich
snel beraden ; vaak was hij besluiteloos of poogde door het uitstellen van een beslissing tijd te winnen. Bedachtzaamheid was
misschien één van zijn beste eigenschappen ais staatsman, in de
omstandigheden, waarin hij werd geplaatst, werd het zijn groote
fout. 1)
Veertien dagen na de troonsbestijging werd de Blex RegiaQ; in
d e n BKoninklijken Raadc voorgelezen door Seeland’s bisschop
Hans Vandal, doch eerst den 7’” Juni 1671, bij gelegenheid van
de plechtige kroning en zalving van Christiaan V in de slotkerk
te
Frederiksborg, w e r d d e >lex Regiac officieel
afgekondigd.
Voor deze gedenkwaardige gebeurtenis plaats greep, hield bisschop
Vandal .een rede, die een historische beteekenis heeft gekregen.
fn d e
olex Regiac,zooals Frederik 111 deze had geformuleerd,
was de nieuwe staatsinrichting alleen beschouwd als een uitvloeisel
van Gods wil voorzoover het volk van Denemarken in werkelijkheid de absolute macht had overgedragen aan den koning.
Vandal’s rede sprak niet meer van deze overdracht; de gebeurtenissen van 1660 schenen vergeten.
Voor den bisschop van
Seeland was het God alleen, die den koning de absolute macht
en de erfelijke heerschappij had verleend. Maar meer nog: de
koning was niet alleen Gods’ onmiddelijke schepping, hij was
ook Gods stedehouder, Zijn plaatsvervanger op aarde. Daarom
1) Danmarks Riges Historie IV, 531,

531,

,
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ook waren de onderdanen den koning onbeperkte gehoorzaamheid
verschuldigd, was de koning onbeperkt gebieder over zijn onderdanen, over hun persoon, hun goederen en eigendommen, die
slechts geschapen waren om de Hemelsche Majesteit te eeren in
‘s konings aardsche majesteit, 1)
Met deze rede deed het absolutisme als nieuw officiëel staatsrecht zijn intree in Denemarken. Het was de opvatting, die
ook Lodewijk XIV van het koningschap had, en zij gaf den stoot
tot een vereering van den souverein, zooals Denemarken nog niet
had gekend. Maar het absolutisme had zich niet alleen in den
vorm aangediend, het omgaf het Hof ook met een nieuwen glans.
Daartoe behoorde de oprichting (25 Mei 1671) van een gravenen vrijheerenstand, die zou wezen Ben Lustrea voor ‘t Hof, en
de nitvaardiging der rangverordening en kamerordonnantie, waarin
nauwkeurig was omschreven in welke volgorde en op welke wijze
men toegang verkreeg tot ‘s konings geheiligd persoon.
Enkele maanden daarna volgde een nieuwe stichting om de
koninklijke waardigheid met nog meer luister te omringen: I October 1671 werd de wDannebrogsordec ingesteld, waarmede reeds
dadelijk 20 van de voornaamste staats- en hofdignitarissen begiftigd werden. Het was een nationale instelling, die een onverbreekbaren band bedoelde te smeden tusschen den koning en
hem, die in die orde werd opgenomen. En om het verlangen naar
‘t bezit ervan grooter te maken, diende het geschrift van Thomas
Bartholin, waarin haar werkelijke stichting door Waldemar den
Overwinnaar (1202-1241) bewezen werd en de opname daarin
dus als een hooge eer en genadebewijs gold.
Griffenfeld was bij dit alles de leidende man geweest. Het
absolutisme, dat volgens hem de uitnemendste regeeringsvorm
was, het nieuw geschapen koningschap, dat het middelpunt’van
deu staat was, moest hoog verheven en vereerd worden. En wat
kon hiervoor doeltreffender zijn, dan een halve ongenaakbaarheid
en de voorstelling van den koning als bron van alle genade. Maar
met de instelling van een graven- en vrijheerenstand en de uitvaardiging der rangverordening had hij bovendien nog een bijzonder
politiek doel. Nog steeds was de grondadel, trots al wat geschied
was, de voornaamste klasse van Denemarken. Griffenfeld wilde
hierin een wig drijven om zoodoende deze haar .macht te ontne1) Danmarks Kiges Historie IV,

533.
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men, en zoo vormden deze instellingen een integreerend deel van
zijn ‘hervormingen,
Tot hiertoe waren alle leden van den Deenschen adel gelijk
geweest in rechten, geen meerdere rijkdom of eenig ambt had de
een feitelijk kunnen verheffen boven zijn klassegenooten, Maar
nu was een nieuwe stand geschapen; een hoog-adel van graven
en vrijheeren, nauw verbonden aan de kroon, en den koning alles
verschuldigd. Want deze waardigheden waren méér dan alleen
een titel; er was ook grondbezit aan verbonden; evenwel in tegenstelling met het aloud Deensch adellijk goed, geen vrij eigendom,
maar een erfelijk leen, dat bij ‘t uitsterven van het rechthebbend
geslacht weer aan de kroon terugviel. Een nieuw leenstelsel was
zoo in Denemarken ontstaan, maar in een voor het koningschap
ongevaarlijken vorm. Tegelijk werden groote voorrechten aan
het bezit van zulk een leen verbonden, terwijl tegen het oud
Deensch gebruik het majoraatsrecht op deze goederen geldig werd
verklaard,
Het denkbeeld bij dit alles was: .verdeeldheid te zaaien
onder den ouden adel. Griffenfeld rekende er op, dat deze schepping de ontbinding van den ouden onhandelbaren grondadel als
samenhoorige klasse tengevolge hebben zou. Hij kende zijn tijd;
hij wist, welk een rol de ahonnette Ambitiona begon te spelen
in de Deensche samenleving; hij vertrouwde er vast op, dat velen
zich zouden laten verleiden op deze wijze aan ‘t Hof verbonden
te worden en hun zelfstandigheid prijs te geven.
Voorloopig rekende hij toch niet juist: slechts zeer weinigen
uit den oud-Deenschen adel lieten zich in den graven- en vrijheerenstand opnemen. Hunne opinie over deze nieuwigheid laat zich
het best kennen uit de bekende satire: »Grevens-og Friherrens
Komedie 0: , in 1675 vervaardigd door Mogens Skeel, waarin met
den nieuwen lheerenstandc den spot gedreven werd. En toch
waren hieronder ook leden van de voornaamste geslachten, zooals
Mogens Friis, die het graafschap Frisenborg stichtte, Eyler Holk
en Oluf Rosenkrans mAdelens Forkaemperu - ja, zelfs de zoo
bekende Jens Juel. Maar verreweg de meesten waren Holsteiners,
- waaronder Frederik Ahlefeld, of oorspronkelijk vreemden, zooals
H a n s Schack en Henrik Riise. 1)
Men kan aan de rangverordening, hoe vreemd haar bepalingen
1) Danmarks R. H. IV, 536.
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ons ook lijken, een zekere sociale beteekenis niet ontzeggen. Dat
was trouwens ook de bedoeling van Griffenfeld. Als stand zette
hij den gemeenen adel echter bij de hoogere ambtenaren, uit
welke kringen, die ook afkomstig waren. Zoo veranderde de
eerste stand in Denemarken, die tot hiertoe aristocratisch was
geweest, in een bureaucratische en hierdoor werd een omwenteling gebracht in de oude klassen-verhoudingen. Bovendien werden
velen in den adelstand verheven, waardoor feitelijk de oude adelsklasse mede haar bevoorrechte positie verloor, Het was immers
nu mogelijk een hooge plaats in de samenleving in te nemen
zonder direct van adel te zijn. Het duidelijkst bewijs daarvan
was Schumacher zelf.
Met de rangverordening van 1671 werd tegelijk in Denemarken
een reeks titels ingevoerd, zooals geen ander land - Duitschland
misschien uitgezonderd - die kende. Daar deze titels zoowel
aan burgers als aan edellieden geschonken konden worden, - en
juist van deze titulatuur de rang in de iDeensche maatschappij
afhing - zoo werkte ook deze instelling mede tot ontbinding
der ‘vroegere standen-afscheiding.
Als laatste illustratie van de gevoerde politiek van Griffenfeld
tot omverwerping der onderlinge verhoudingen tusschen de standen
k a n n o g w o r d e n g e v o e g d , dat in dat jaar een instructie voor
Kanselarij, Rekenkamer en Hooggerechtshof werd uitgevaardigd,
die het aantal leden vaststelde en bepaalde, dat de helft hiervan
moest behooren tot den burgerstand.
De hooge regeeringslichamen hadden reeds sinds 1670 zijn opmerkzaamheid.
Wel hield hij zich hier aan den bestaanden toestand en handhaafde hij de scollege-regeeringc, maar wilde deze
tegelijk uitbreiden en verbeteren. Met groote energie greep hij
hier in. Alle college’s, uitgezonderd de Staatsraad, kregen nieuwe
instructies, waarin de werkzaamheden na,uwkeurig omschreven
waren, evenals de wijze, waarop in ‘t vervolg de regeeringszaken
ter afdoening voor den koning moesten worden gebracht..
Op gelijke manier handelde Griffenfeld met .zijn eigen departement, de Deensche Kanselarij, die ‘t langst op hervorming gewacht en deze toch ‘t hardst noodig had. Hij strekte nu haar
bevoegdheid ook uit over de Rekenkamer, en het departement
van oorlog en bracht de buitenlandsche zaken voor ‘t grootste
deel van de Duitsche Kanselarij naar zijn afdeeling over, zoodat
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gène uitsluitend de belangen der Hertogdommeu ,te behartigen
overbleef. Ook aan den Staatsraad werd weder meer macht gegeven dan deze bezeten had tijdens de regeering van Frederik 111.
Maar de voornaamste hervorming was zeer zeker de instelling
van den Geheimen Raad. De regeering toch had het gebrek,
dat er geen centraal lichaam bestond, waarmede de koning,
alvorens zijn definitief besluit te nemen, de gewichtigste zaken
rechtstreeks behandelen kon. In dit gemis werd nu voorzien door
de oprichting van den Geheimen Raad (ifi Mei 16:0), b e s t a a n d e
uit 7 leden, n.1. de voorzitters der vijf regeeringscollege’s en de
stadhouders van Noorwegen en de Hertogdommen, Gyldenlove en
Fr. Ahlefeld. 1)
Ook de provinciale regeeringen ondergingen groote veranderingen ; verschillende ambten werden :opgeheven, -andere tot één
samengesmolten, de ambenaren zelf in ‘t vervolg aangesteld op
vast salaris, terwijl hun bevoegdheden en voorrechten tot in de
kleinste bijzonderheden werden afgebakend.
Een belangrijke hervormingsarbeid was voltooid, maar zeer
merkwaardig brak Griffenfeld, wat hij op deze wijze had tot stand
gebracht, zelf weder af. Want het was hem onmbgelijk. zich te
plaatsen onder die instelling, die - n a a s t d e n koning - als
h o o g s t e regeeringslichaam was bedoeld. De Geheime Raad bestond, maar, evenals vóórdien, werden de koninklijke besluiten
en bevelen uitgevaardigd, zonder voorafgaande behandeling. Op
den duur kon Griffenfeld trouwens niet tevreden zijn met den
gang der regeeringsmachine, die veel te log en te langzaam werkte.
Er was echter een diepere oorzaak, die hem deed afbreken,
wat hij zelf had opgebouwd, en we kunnen deze omkeering alleen
begrijpen, wanneer we tevens in het oog houden de verandering
in zijn innerlijke wezen. Snel vloog voor hem de tijd, maar
sneller nog werd hij een ander man. Had er vroeger harmonie
geheerscht tusschen de verschillende eigenschappen van zijn karakter, deze werd verbroken, toen hij den eersten stap zette op
den weg naar macht; heerschzucht en ijdelheid overwoekerden
de andere en beheerschten zijn ziel. Zijn voorspoed bedwelmde
hem; de tratschheid dreef hem verder. Hij gevoelde zich niet
‘) rAllerede derved “ar d e t tydeligt angivet. at Gehejmraadet skulde were
paa Kollegi~forva1tningen.c Danmnrks R. H. IV. 543.
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langer tevreden met zijn burgerlijke afkomst; meer en meer zocht
hij omgang met edellieden en richtte zijn huis in op vorstelijken
voet. De verhouding tot zijn vrienden, tot Gyldenlöve vooral,
werd steeds koeler, en dit nog meer, nadat deze zich in het
voorjaar van 1673 naar Noorwegen begeven had.
Kort tevoren had hij zijn eersten aanval gedaan op de bevoegdheid der regeeringslichamen, allereerst op die van het college
voor de Admiraliteit. Alle macht werd hieraan ontnomen - ‘t
bleef een uitsluitend adviseerend lichaam - en overgedragen op
den rijksadmiraal Henrik Bjelke. 1) Deze zou worden bijgestaan
door een rentmeester en een commissaris. De laatste was Griffenfelds broeder, Albert Schumacher, spoedig daarna in den adelstand verheven onder den naam >Gyldensparrec.
En Griffenfeld zelf bereikte in dit jaar den hoogsten sport van
den maatschappelijken ladder, want snel achter elkander volgden
zijn verheffing tot graaf, zijn benoeming tot ridder in de orde van
den Olifant en zijn aanstelling als Rijkskanselier. Onverholen
toonde hij zijn vreugde over zijn nieuwe waardigheden en met innig
welbehagen genoot hij van den lof en de eerbewijzen, die de
vleierij hem schonk om zijn macht. Want deze was groot! Hij
was nu hoofd zoowel van de Duitsche als van de Deensche Kanselarij , voorzitter van het Hooggerechtshof en van den Staatsraad en de bepalingen omtrent het gebruik van ‘s konings zegel,
dat hij alleen voeren mocht, gaven hem de zekerheid, dat geen
van den Kanselier onafhankelijke Kabinetsregeering kon ontstaan.
Tegelijkertijd bezat hij reeds de leiding over de zaken betreffende
het financiewezen en - door zijn broeder - over de vloot.
Dit alles beteekende evenwel, dat er een eind was gekomen
aan de werkzaamheden der verschillende regeeringslichamen; de
geheele macht was vereenigd in handen van Ben fornemme Ministrea. Als Kanselier aanvaardde Griffenfeld ook het patronaat
over de Universiteit. De hoogeschool vierde deze gebeurtenis
met een feest op zijn geboortedag, bij welke gelegenheid haar
beroemdste hoogleeraar Thomas Bartholin een redevoering hield,
, zoo vol laffe vleierij, als in Denemarken zelfs een absoluut koning
nog nooit vernomen had.
Behalve de uitvoering van eenige naar verhouding minder be.
1) aat Styrelsen ved sen fornemme Minister. var hensigtsmaessigere
legium.* Danmarks Riges Historie. IV. 544,

end ved et Kolle-
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langrijke plannen als de vereeniging van Kopenhagen en Christiaanshaven onder één magistraat of de invoering van een verplicht examen in de wijsbegeerte aan de Universiteit, werd door
Griffenfeld ingesteld een commissie tot herziening der bestaande
wetten, en eene, die, uithoofde van de slechte administratie en
huishouding der >Rekenkamerc,
een begrooting moest opmaken,
waarbij de uitgaven in overeenstemming zouden gebracht worden
met de inkomsten, - een verstandig denkbeeld, dat evenwel niet tot
uitvoering kwam, evenmin als de voorgenomen wetsherziening.
We moeten hierbij echter in aanmerking nemen, dat de latere
periode van zijn almacht zich niet wel leende tot voortzetting
- nog minder tot voltooiing - van den begonnen hervormingsarbeid; de buitenlandsche politiek - spoedig daarna de oorlog drong al ‘t andere op den achtergrond.
( Wovdt VooYtgtvet).
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Iets over het Muntwezen in Azië in de 17de eeuw
door
J. M. VAN WIJHE.
(Voortzetting van Nav. 192.2).
In het Coninkrijcke ‘Dros palende in ‘t westen an Siam met
d e Louwen, en wert oeck anders geen munte toegelaten als
kleine stucksgens gemunt silver gelt. Is mede een heydensche
bloetaerdige natie, hare doden, gelyck die van Siam, verbrandende
met vijer, houdende de aerde onwerdig daerinnen van de wormen
gegeten te worden.
In het Coninkrycke Kempenpit, palende an Pegu in’t Westen,
ende de ander sijde Siam, doch wat zuydelicker gelegen, gaen
oeck stucksgens gemunt silver gelt. Is een heydensche bloetgierige natie, seer armelicken haer generende, verbranden oeck
hare doden.
Cleine stucksgens ront gemunt silvergelt gaen in’t coninckrycke
Sukatgey, naest het vuerschreven Coninckrycke gelegen, hebbende
an de Oostsyde een geweldich Lac, genaemt Tassyck, ende voorts
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ande Noortsyde met het geberchte bepaelt; een natie als de
voorgaende. Buyten dit vuerschreven gelt gaen se. t e marckt
met ongepelden rijsz, dat haer kleine gelt is.
In het Conkrijcke van Surckuluck en gaet oeck a n d e r s g e e n
munte als stucksgens ront gemunt silvergelt, is een heydensche
natie als die voorgaende; dese natie werden genoemt Cocuthey
ende hebben rijcke mynen van tinn, daer se groten profijt mede
doen.
In t’ Coninckrycke Pussuluck gelegen ande Zuyd O o s t s y d e
van de oude Rycken van Pipeierij gaet oeck ront gemunt silvergelt. Is een heydensche vuyle Natie ende syn meist alle tovenaers.
Ick hebbe gesien tot 3 ende 4 v e r s c h e i d e r e y s e n , d a t s y e e n
vercken ende e e n back tsamen aen een pael, g e s o n d t w e s e n d e ,
bonden, daerom gingen sy handt an handt dansen ende terstont
soo vielen deselve beesten neder ter aerde, doot blijvende; lachten
met ons, dat wij daerin verwondert waren.
In het grote Ryck van Pit Ziboa, van die Peguwer n u v o o r
18 iahren ‘t onder gebracht ende gantz vernielt, gaet oek rondt
gemunt silvergelt. Dese natie syn mede Heydenen, syn grote
ende vreesselicke tovenaers.
Den coninck eens op een tijt my en Daniel van der Leek van
Rotterdam, namaels Bewinthebber, te gast hebbende, soo quam
ondertusschen een den Coninck bootschappen, hoe dat een van
sijn voornaemste heeren hem (- zich) in een reviere wasschende,
van een crocodyl was opgeslockt. Den coninck hierover seer
ontstelt synde, riep een tovenaer tot sich, ende gingen tegelyck
met malcanderen nae die reviere naer die plaatse, daer den
vuers. heere verslonden was ; soodat deselve crocodyl terstont
beworen ende gevangen wuerde; ende wuerde ‘t vuerschreven
lichaem van dien Heer in onse presentie daervuijt gehaelt ende
de vuerschr. crocodyl, i n stucken gehackt ende v a n haer o p gegeten.
In de 2 Rycken van Tannewey gelegen an de Zuijtwestsyde
v a n Pegu ende n a e s t A w a e n g a e t o o k a n d e r s g e e n g e l t o f
of munte als kleine stuxgens rondt gemunt silver; syn mede
heydenen als de voorgaande. Dese Coninck laet hem noemen
Heer van ‘t gouden Huysz ende heeft een witten olyphant, dien
hij voor synen Godt houdt, om welckerswille hem van de omliggende Coningen groten oorloge aengedaen wert.
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In’t coninckrycke van Tannasserij, gelegen an de custe van
Pegu an de zeekant, sijnde tributaris van den Coninck van Siam,
gaet oeck ront gemunt silvergelt. Is een heydensche natie, boos
ende, schelmachtig. Van dit Rijck soude den coninck van Siam
een Hollander, van Alckmaer geboren, coninck gemaect hebben,
hadde hy hem van droncken drincken konnen wachten ; ende dat
om sijn kloeckheyt ende stouticheyts willen.
In alle de Rycken van Pegu, als Hongha, Tonqui, hfatanan,
Mormelon, Serlang, Macam, Tagala ende Awa, met hare Landtschappen gaen oeck stucksgens ront gemunt silvergelt, van hier
komen veel rubinen oriental in overvloet. Dese Rijcken syn van
den coninck van Siam voor 50 iahren meist t’ ondergebracht:
is een heydensche natie, alle andere heydenen in rijckdom, pracht
ende pompeusheyt te boven gaende, syn oeck seer’grote constenaers van alle handtwerken. Voor 80 iahren hadde d e s e vuerschreven Coninck van Pegu alle de landen ende natien v a n d e
reviere Ganges af tot China ende Tartaryen toe, alles onder sich
gebracht.
In het grote Ryck van Bengala worden voor munten gebruyckt
langwerpige gebogen silvere stuxgens, is oeck g o e t g a n g b a e r
gelt in vele Rycken van Indien ende wel gewilt. I s e e n Mahometische ende schelmachtige Natie, hoer eygen vrouwen ende
kinderen om een real van 8 verkopende. Een Ryck van alle
lyftocht overvloedich, daar de reviere Ganges haer vuijtgafick
voorby in Zee neemt.
In’t Coninckrijck .van P a t a n y g a e n s t u c k s g e n s p l a t t e g o u d e n ,
munte, .ende oeck l o d e n C a s s y e n , is een Mahometische doch
goetaerdichste Natie van geheel Orienten, het is oeck het grootste
ende machtichste Coninckrycke van de Maleysche custe, synde
dit alle de munten die aldaer geslagen wort, ende laten geen
ander toe om t’ ontfangen ofte wert wederom vergoten ende hare
munte daerop geslagen. De oorsake, dat sie geen silveren munte
toe en’ laten, geschiet door een groot geroep ende geschrei van
d a n Duijvel., hier vroet makende, bij aldien sy silveren munte
sloegen, hy haer alle te samen door de Crocodylen soude doen
verslinden. Dit geroep heb ik selfs wel medegehoort, ende d e
Indianen ter neder sien storten, die hij sloech, doch en kònde
hem niet ‘verstaen, ofte int” gezichte krijgen, als daertoe oeck
niet vele luste hebbende(!)
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In het Coninckrijcke’ van Pahaeng, het twede Kyck o p d e
Maleysche Custe, heeft men stukgens platte goude munten, alwaer
oeck anders geen gelt en mach gaen, ende dat om redenen hyer
voorgaende vermelt wesende van gelycke aert ende natuijre.
In’t Coninckrycke van Johoor het derde en in vorige tyden
het grootste Coninckrycke van de Maleysche Custe; hedendaeche
van den Coninck van A(t)chin t’ondergebracht, gaet oeck platte
gouden munte, is een natie van opinie ende aert als de voorgaende.
In Malacca gaen oeck enige stuxgens platte gouden munte,
vóór der Portugysen compste aldaer by de oude Johristen geslag e n ende gemunt, dit en kan ick nu geen Coninckrycke meer
noemen, overmits de Portugijsen aldaer een geweldich Casteel,
ende de Indiaenen verdreven hebben.
In’C Coninckrycke Geda, westwaert ende het 4. Coninckrijcke
van de Maleysche Custe, gaen oeck stuxgens gemunt gout ende
gemunt silvergelt ; is een natie van natuyre ende aert als d e
voorgaende. Van Patann tot dit vuerschreven Coninckrycke heb
ick selfs met z Indianen in 18 d a g e n t e v o e t g e g a e n , w e s e n d e
160 mylen weechs, sonder enich menschen als z Indianen int’
g e b e r c h t e v a n Aro geëscortiert, mosten alle onse spijse mededragen, ende onder den blauwen hemel slapen;
In’t Coninckrijcke van Pera, het vyfde, armste ende laetste
Coninokrijeke van die Maleysche Custe, gaet loden ongemunt
potkens gelt ; is een natie van natuyren ende aert als de voergaende, wesende dit haer gelt, daermede sij handelen, ende t e r
marckt wert gegaen.
In de Kleyne Coninckrycken achter Lyrgoor ende Bordulongh,
streckende ande Zeekant van de Golf van Bengala genaemt Longuorpendam ende Prang, en hebben van wegen ‘haren armelicken
Staet geen ander gelt als loden munte. Een heydensche natie,
geheel naeckt lopende, soowel mannen als vrouwen.
In het Grote Eijlandt Manccassal gelegen bij de Eylanden van
Molucken, gaen stucken platte gouden munte, gemunt in de stadt
van Sanpope ofte Tello, ende gaet over dit gehele eylandt geen
ander gelt of munte, wesende dese Natie voir 12 iahren noch
heydenen, hebben nu het Moorsche gelove aengenomen, is een
obstinaet ende dieffachtich volck.
Nota, alle de Eylanden van .Molucken, als oeck die van de
Philippynen en hebben geen gelt of te eygen munte, alwaer den

handel met kleetgens ende Spaensche realen van 8 geschiet, gebruyken oeck somtyts wel enich coperen gelt, dat in China geslagen ende haer toegevoert wert. Is een kloecke, doch hartneckige natie, de meistendeel sijn Mahometisten, ende sommige
Christenen, alwaer alle nagelen, noten ende folye valt ende groeyt,
sonder in enich landt meer.
In het Eylandt Borneo gaet loden munte, in de stad van Borneo
gemuntet, ende gangbar over t’ gehele Eylandt, daer oeck anders
geen gelt geslagen wort; oeck wert aldaer den meisten h a n d e l
principalicken in diamanten ende andere edele stenen, alsoeck
met Camphor ende Sandtgout, ende kleden gedaen: Hier vallen
de beste diamanten ende den camphor. Is een Mahometische
natie; syn grote rovers ter zee.
In het Coninckrijcke van A(t)chin, het grootste ende machtichste Rijck, opt’ Eylandt Sumatra en gaet anders geen gelt, als
platte gemunte stucksgens golt ; Is een Mahometische ende tyrannische Natie, die de(n) Portugysen toeschijnen de aldergrouwelickste van de werelt sijn.
In de Kleine Coninckrycken van Pedir, Arra, Deli ende Bincalis, l e g g e n d e o p h e t vuerschreven Eylandt Sumatra, tegenover
de Strate van Malacca, gaet loden munte ende gelt. Is een Mahometische ende arme Natie, haer met de rijsz generende.
In de Coninckrycken van Jamby, Indergirij ende Canphar gelegen op t’ Eylandt Sumatra an de Zeekante van de Strate van
Sabon gaen stuxgens plat gemunt gout ende oeck s t u x g e n s g e munt silver gelt, daermede dan handel van de peper beneffens
enige kleden gedaen wert, ende valt alhier de meiste peper van
geheel Oost Indiën, is een Mahometische ende schelmachtige Natie.
In de Coninckrijcken Ticku, Priaman ende Mannankabou ende
de gehele Westcuste van Sumatra gaen voor gelt grote ende
kleine stucksgens gouden munte alwaer oeck anders geen gelt
gemunt ofte gangbar is. Is eene Mahometische, kloecke ende
arge Natie, tributaris van den Coninck van A(t)chin, tot verre
reysen seer genegen. In Java maior ende Java minor ende die
kleine omliggende coninckrijcken is gelt van coper geslagen, synde
over de 300 iahren in China gemunt, het welcke seer bij dese
Eylanders, principalicken in de Eylanden van Amboyna begeert
is; dit gelt sampt enige cleine loden munten is het ordinaris gelt
van de vuerschr. Eylanden, Sonder ander gelt nu tertyt, buyten
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d e Spaensche realen van &, t e h e b b e n . I s e e n s e e r s u b t y l e e n d e
diefachtige natie, daerby obstinaet, sijn niettemin cloecke soldaten,
d e m e i s t e v a n d e s e n a t i ë n s y n M o o r s c h , oeck enige Heidenen.
In de Eepublycue van Cattigan ende Sittuala gelegen in den golf
van Bengala. gaet gelt gemunt van silver, oeck van loot. Is een
heydensche ende Barbarische natie, hare vrouwen ende kinderen
om ‘een geringe oorsake vercopende; ende om een quaert van een
real daervan meer te vercrygen, soo werden meist alle sknechtgenst gelubbet (om voor haremwachters te dienen!)
Op den gehelen Cust van Coromandel, als voireerst inde Coninckrycken
van Golconda, Michilipatan, Palicatte Negapatan,
Melaporroriva, Dekan, Campamarin, ende in veele andere kleine
Coninkrycken tot Baccola ende de riviere Ganges toe, en gaet
geen andere munt, als stuxgens golt ende stucksgens coper, Is
e e n arge ende subtyle natie, kloeck i n h a r e n coophandel, d i e
sommige syn Mahometisten, sommige Bramanes ende Pythagoristen, hare vrouwens werden nae harer mannen doot, levendich
met hun verbrant, seer afgrijsselick om aan te sien.
In alle de Landtschappen van Guzaratten, mitsgaders de Coninckrijcken van Goa, Ballegatte, Indostan, Cambaya, Chirmau,
Geest tot Sinus Persicus (G de Perzische golf) ende Ormutz toe,
ende noch in veel IOO cleine Coninckrycken meer, gaet gemunt
silver gelt ; ende wort hier een seer trefflicken handel gedreven.
Deze natiën werden Moren genaemt, sijn seer cloeck ende scherpsinnich, slaende meist onder den groten Moyor (= Mogol).
In alle de grote Rycken van Persiën, Mogul, Meden, Candahar,
Eenimor, Sarnery, Sigisthan ende in noch vele andere landtschappen, onder haer sorteerende gaet golden, silveren ende
coperen munte; welck gelt meist geslagen wert in de stadt Ayra,
alwaer de Keyser syne residentie is houdende, Dese natiën sijn
mede cloeck ende arch, houden de wett van Mahometen, doch
s o o i s t u s s c h e n haer ende de Arabieren ende Turcken grote
differentie; want de Persiansche Mahometisten seggen, dat het
woort Godes t o t Halij e e n v a n M a h o m e t s discipulen geschiet is
ende dat hy t’ rapport daernae aen Mahometh gedaen heeft,
waarover Sy Raphelys genoemt werden. Ende de Turcken seggen
dat het tot Mahomet selfs geschiet is, ende noemen haer Alhomies,
met grote viantschap.
In Arabia, Babylonia, Assyria ende meer andere landtschappen
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onder hun gelegen gaen platte stucken gemunt silver gelt, gemunt
in de stadt van Mecka, synde de hooftstadt van Groot-Arabiën ;
ende alhoewel Mecka de hooftstadt is, soo bestaet se doch maer
in grote hoghescholen ende veel geestelicken sijn hun aldaer onthoudende; soo gaet haer nochtans de stadt Medina in trafygue
,ende neronge verre te boven. Dese natiën syn cloecke ende verstandige luyden tot verre reysen seer genegen.
In Egyptenlandt r), Abessynijen ofte Paep Jansz landt ende in
andere hondert cleine coninckrycken ende Landtschappen, meer
daeromtrent
gelegen, iae tot Cabo di buona Speranza toe, gaen
platte stuxgens gemunt silvergelt, die meest in de stadt Bassora
geslagen werden, leggende in Egypten an de rode Zee, alwaer
van daer iaerlix z mael de Caravana op Aleppo vertrekt. Dese
natiën sijn in Egypten meest Mahometisten, ende sommige Heydenen, wert nu Missir ‘genoemt. De Abyssinen sijn christenen,
ende enige oeck Heydensch.
By de Portugysen werden oeck gemunt, in diverse Rycken van
Indiën, kleine platte stuxgens gouden munte, werden by haer
cruysaden genant, ende is wel gewilt.
Nota, in het grote Eylandt Madagascar ofte S. Laurens, wesende
het grootste Eylandt van de gantze werelt, heb an de zuyt oostsyde in de Baya van Antongil selfs aengeweest, doch hebbe niet
konnen vernemen of sy enige munte of gelt hadden, maer deden
altyt haren handel met gepelden ende o n g e p e l d e n rijsz, d i e n s y
oeck liever hadden als een real van 8. Van gelycken hebben de
onsen tot diversche reysen oeck an de Noortwestsijde angeweest,
alwaer sij mede geen munt of geld hebben konnen vernemen.
Lieten haer van de onsen .met slechte corallen ende tinnen lepels
contentieren, sulx, dat het seker is, dat t’ gehele Eylandt geen
eigen munte of seker gelt en heeft; geljck dan die van Cabo di
Buona Speranza oeck geen en hebben.
Op de Eylanden van de Maldiven (derwelcker wel I ~ooo in
t’ getal1 sijn) wert oeck geen gelt gevonden ofte geslagen.

‘) Na het uitvoerig expose over Azie behandelt de schrijver nog eenige Afrikaansshe
gebieden. tor de 0. 1. C. behoorende.
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MEMORANDA.
#eglenient op het vieren der geboortedagen van de leden
van de Koninklijke Familie, en der belangrijke StaatsI
Gebeurtenissen, van 16 Aug. 1815.
Dit Reglement, opgenomen in het Bijvoegsel tot het Staatsblad
van 1815, luidt als volgt:
Art. I,
In alle vestingen en plaatsen, alwaar zich een militair garnizoen
of eene dienstdoende schutterij bevindt, als mede aan boord der
lands scheepen en vaartuigen van oorlog, een eskader uitmakende,
of zich ter reede bevindende, zal bij de voormelde gelegenheden,
groote parade gehouden worden.
Art. 2.
Aan boord der voormelde schepen en vaartuigen van. oorlog,
zal gevlagd worden van de drie toppen.
Art. 3.
De saluten met het kanon zullen aan boord der evengemelde
schepen 9 in lust-kampementen en in zoodanige vestingen en
garnizoens plaatsen geschieden, welke door troepen van de artillerie
bezet, en van geschut en artillerie-buskruid, geschikt voor salutschoten, voorzien zijn.
Art. 4.
Tot het doen van salut-schoten zal zoo veel mogelijk, kanon
van 6 pond en nimmer van zwaarder kaliber dan 1 2 p o n d g e bruikt worden. De hoeveelheid buskruid t o t i e d e r s c h o t t e g e bruiken, zal voor het kanon van 6 pond in een derde kaliber
zware lading, voor dat van 12 in een vierde kaliber zware lading
c
bestaan.
A r t . 5.
Eene krooning of huldiging, het huwelijk van een der Koninklijke
Prinsen of Princessen, eene luisterrijke overwinning, en het sluiten
van een vrede worden des middags ten twaalf uren met een salut
van IOI schoten uit het kanon gevierd.
Art. 6.
Het zelfde getal wordt bepaald voor een verjaardag des Konings,
doch in dier -voege verdeeld, dat des morgens ten acht uren 33,
des middags ten twaalf uren 35, en des namiddags ten vier uren
33 schoten gedaan worden.
Art. 7.
In de plaats alwaar de Staten-Generaal vergaderd zijn, en zoo
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dikwijls de Koning die vergadering bijwoont, zullen er IOI schoten
gedaan worden; 5 I bij Hoogstdeszelfs vertrek uit het paleis, en
50 bij het verlaten der vergaderzaal.
Art. 8.
De verjaardagen van de Koningin en van den Prins en de
Prinses van Oranje, zullen met 33 en die der overige Prinsen
en Prinsessen van het Koninklijke Huis, met 21 schoten gevierd
worden ; alles des middags ten twaalf uren.
Art. g.
Wanneer de Koning in de vestingen of plaatsen komt, bij art. 3
omschreven, zal Hoogstdeszelfs aankomst met 51, en het vertrek
met 50 schoten bekend gemaakt worden.
A r t . 10.
Het zelfde zal worden in acht genomen bij Zijner Majesteits komst
in een lust-kampement of aan boord van eenig schip of vaartuig
van oorlog.
.4rt. x 1.
Op de plaats waar 2. M. zelve aanwezig is. wordt nimmer eenig
salut gedaan om de komst van andere hooge personadien aan te
kondigen.
Art. 1 2 .
De Koning en de Prins en de Prinses van Oranje, mitsgaders
de overige Prinsen en Prinsessen van het Koninklijke huis, worden
aan boord der schepen en va.artuigen van oorlog, in lust-kampementen en in vestingen, respective met 33 en 21 k a n o n s c h o t e n
verwellekomd.
I

l

Misschien kan een der lezers’ van de Navor.sc/zer mededeelen,
in hoeverre dit Reglement nog wordt toegepast. Of is het later
door een tinder reglement vervangen?
Ten overvloede vermeld ik hier nog, dat op 5 Juli 1818 bepaald
is: aDat de geboortedagen der leden van [Zijner Majesteit] familie
en de belangrijke gebeurtenissen, vermeld bij [bovengenoemd
reglementen], Bvoor zooverre het doen van saluten met het kanon
betreft, alleenlijk en uitsluitend zullen worden gevierd, in de twee
residentien en in de hoofdplaatsen der zes generale militaire kommando’s, bij aldien in dezelve artillerie van de staande armee, of
, der national&militie, in gewone en vaste bezetting ligt, gemont e e r d g e s c h u t , t o t h e t d o e n v a n s a l u t s c h o t e n g e s c h i k t , voor-
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handen is, en dezelve met artillerie-buskruid voorzien zijn; blijvende
overigens de bepalingen bij het voorsz. reglement gemaakt, en
wel speciaal die van art. 9, 10, I I en 12 van hetzelve, vóórloopig
in derzelver geheel. a En voorts, dat op 14 Juli 1818 werd bepaald, Bdat, met ampliatie van het reglement, bij besluit van 16
Augustus I 8 I 5, no. 80, gearresteerd, en onder zoodanige nadere
wijzigingen, als in hetzelve, bij besluit van den 5aen dezer, no. 30,
zijn toegebragt, de geboorte van eene Koninklijken Prins, zal
worden aangekondigd met IOI, en die van eene Koninklijke
Prinses, met 5 I kanon-schoten.a
Mr. C. BAKE.
,,Het uitzicht hebbende van een Jood”.
In het Bijvoegsel tot het Staatsblad van het jaar 1827 vindt
men de volgende circulaire van den Procureur-Generaal bij het
Hoog-Geregtshof over de Noordelijke Provinciën, gedagteekend
31 Augustus 1827:
*De Hoofd-Commissie tot de zaken der Israeliteq heeft zich
op nieuw bij Zijne Excellentie den Minister van Justitie beklaagd
dat in zeker alomme verzonden en openlijk aangeplakt SjgtzaZement
van een veroordeelden misdadiger, behalve de gewone aanwijzingen van den voortvlugtigen persoon, was bijgevoegd geworden
deze periode: men /zet ui&&t /teóbende van een’ roods:.
Hebbende
daarbij
tevens
de
noodige
voorde genoemde hoofd-commissie
ziening verzocht tegen het bezigen van eene benaming, die eigen
is aan de Godsdienst, welke iemand belijdt, in signalementen,
arresten, vonnissen en andere regterlijke akten en documenten.
Zijne Excellentie oordeelende ook aan dat aanzoek gehoor te
moeten geven, heeft mij gelieven te verzoeken, om de prokureurscrimineel en de verdere regterlijke ambtenaren te vermanen, om
tot vermijding van alle ergernis, soortgelijke aanduidingen voor
het vervolg achterwege te laten.
>Ten gevolge van deze aanschrijving heb ik de eer het vorenstaande, ten fine van informatie en narigt, te brengen ter kennis
van de Heeren Prokureurs-Crimineel en van de Heeren officieren
bij de regtbanken van eersten aanleg in de noordelijke provinciën;
- met verzoek tevens aan de laatstgenoemden, om een exemplaar
dezer circulaire te doen toekomen aan de Regters’ter instructie
i n h u n n e respective arrondissementen, alsmede aan de griffiers
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hunner regtbanken en aan griffiers der regtbaqken van koophandel,
mitsgaders aan de griffiers der respective vredegeregten en regtbanken van enkele politie, voor zooverre daarbij afzonderlijke
griffiers fungeren, mede tot derzelver informatie en narigt.
,Zullende voorts van deze circulaire insgelijks een exemplaar
worden toegezonden, ten fine als voren, aan de Heeren directeuren en commissarissen van politie . . . . .u
Mr. C. BAKE.
Koning Albert of Koning Albrecht.
In de eerste dagen der Regeering van den tegenwoordigen Koning der Belgen is er heel wat te doen geweest over zijn naam.
wMen weet,« aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 0
December Igog, Ochtendblad B -6: dat een sterke partij onder
de Vlamingen, in de meening dat Albert een Franschen bijsmaak
had, ‘s Konings naam als Albrecht schreef. Op ‘28 December
I gag besliste de Belgische Kamer de zaak door te verklaren, dat de
naam in de Vlaamsche of%cieele stukken, gelijk in de Fransche,
Albert zou wezen.<
Mr. C. RAKE.
KUNSTGESCHIEDENIS.
Het geboortehuis van wijlen Willem Hendrik Mesdag.
Onze groote zeeschilder werd te Groningen op de gracht Hooge
der A, No. 8 geboren; dit huis bestaat nog geheel ongeschonden
en wordt bewoond door den heer H. Helder Pzn.. Ook het bankhuis van de firma Mesdag & Zn., naast dit geboortehuis gelegen,
bestaat nog; eveneens daarin het ietwat gewijzigde poortje, waar*door Jozef Israels binnentrad met een geldzak in de hand, uitgestuurd door zijnen vader die te Groningen een kleinen effectenhandel had. De zaak van de firma is in de laatste jaren verplaatst naar ‘t Kerkhof, alwaar nu het groote portret van Mesdag’s vader prijkt. Het doek is geteekend K. Mesdag, W . A .
Mesdag.,
I 874. Deze creatie ontstond dus 8 jaren na Mesdag’s
vertrek uit Groningen. In IgI 5 werd in het bankhuis der firma
Mesdag & Z n . nog bewaard het krukje, waarop Mesdag steeds
gezeten was gedurende zijn werktijd in effecten.
J., H. SCHORER.
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Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam (Amersfoort).
DOOR

W. E.

VAN

DAM

VAN

de

I SSELT .

XXVIII. Maria van Dam, 1) trouwt Jacob van Westrenen, a)
en hunne kinderen.
A. Maria van Dam was de dochter van Willem van Dam en
van Beyraet van Isselt. 8, Dit zal hierna ook nog blijken uit
verschillende acten, toonende, dat zij en haar man, Jacob van
Westrenen, nauw verwant waren aan, of dat laatstgenoemde de
zwager was van Peter van Dam, tr. Maria Verburgh, “) die een
zoon was van Willem van Dam en van Beyraet van Isselt. Daar
hare ouders in Febr. 1500 getrouwd zijn 2) en zij het tweede
kind was, zal zij omstreeks 1502 geboreiz
zijn.
Zij huwt Jacob van Westyenen l), wat mede blijkt uit verschillende, hier volgende acten b) en ten slotte ook uit later te noemen
genealogieën-van Westrenen c).
Jacob van Westrenen was te Amersfoort:
raad in 1537. d)
een der meentluyden in 1543.
weesmeester I 546.
schepen 1539, 1550, ‘57, ‘ 5 4 , ‘ 5 6 , ‘58.
cameraar 15 52.
burgemeester, 1555, ‘57. “)
Jacob van Westrhenen was in 1546 regent van de?t armen, gen a a m d >de PoSc. “) Deze stichting, welke nog te Amersfoort
bestaat, was het Godshuis der armen van den Heiligen Geest,
in het dagelijksch leven >de Pothc genoemd. e)
1 4 J u n i 1549. G e n o e m d a l s Ker&zeester v a n S t . York t e
Amersfoort. “)
1550. Wordt met. Heer Hendrik, Jan en Peter van Westrhenen
a) Hier is de schrijfwijze van van Bemmel overgenomen. De genealogie nnzer familie
hij Ferwerda schrijft: van West-Rhenen. Zooals hierna op blz. 171 en 176 blijken zal,
maakte Baron V. W. Y. Tiellandt, die van dit echtpaar afstamt, onderscheid tusschen
zijn
familie van Westreenen en een familie van Westrenen.
d\ Zie blz. 166 t/m 171.
c) Zie blz. 171 e. V.
d) Navorscher 1874, blz. 32 zegt ten onrechte: rchcptn 1537.
c) Zie voor deze stichting: van Bemmel, Amerstoort, deel 1, blz. 380 e. v.
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genoemd als Curateur
het St. Nicolaas Weeshuis bij de oprichting daarvan. 7) Dit kan ook zijn op blz. 185 te vermelden
zoon betreffen ; in dat geval behoorden twee broeders (de hier
genoemde Peter was geen broeder, daar hij Meynsz. was; zie
blz. 1 8 5 ) tot de oprichters van bedoeld weeshuis. Hr. Hendrik
v. W. is in deze genealogie niet thuis te brengen en zal vermoedelijk de op blz. 175 te vermelden Hendrik Douwer, gen. van
Westreenen, tr. Benedicta van Malsen geweest zijn.
Acten omtrent Jacob van Westrenen en zijne vrouw Maria vanDam, welke tevens een denkbeeld geven van hun vermogen en
uit enkele waarvan hun huwelgk of hun afstamming blijkt:
1535 des Donredach post Andree.
P e t e r v a n D a m *) ende
J a c o p v a n W e s t r e n e n becronen Dirck Henricks. alsoe hy sydt
mit syn wil1 tegen onse wederwill op ons goet sonder huir van
overdane en hebbende, dair wij vier Philips guldens tscae by
hebben. 7”)
1535 op ten yrsten Vrydach in die vasten. aPeter vatr Dam, s,
J a c o p v a n W e s t r e n e n voir hem selven ende mede als volmachticht van hoirei? broeder a) Willam van Dam t’ eenre ende Philip
v a n D a s h o r s t 6) voir hem selve ende mede als raed, voicht ende
momber van syn mundige ende onmundige kynderen t’ anderen<
vragen uitspraak in hun geschil over het rechte. vierdeell van 18
akkeren land en over het betalen aan Philips van IZ gouden Arnoldus
guldens, die hem jairlijks toekomen Buut Peter voirs. mitten
synen voirn. hoir goet toe 1Jsselt.a 7~)
4a post Pontiani. Transport van een huis in de Vrijheid
‘541.
van Amersfoort, waarbij als getuigen genoemd worden Peter van
Dam en Jacop van Westrenen. “)
1541. 3” post Jacobi. Schuldbekentenis, groot ZO Hollandsche
guldens, van Dirck Peterss. aan Jacop van Westrenen. 8)
1541. 6a p o s t asssumptioriis Mariae. Henrick Brynck Claess.
schelt tgoede Peter van Dam ende Marie sijn huysfrou, Jacop
v a n W e s t r e n e n ende Marie, sijn huijsfrou, den eygendom van
d a t r e c h t e s e s t y e n d e n d e e l v a n d a t a l i n g e e r f f , h u y s , hoff ende
hofstede, lande mit eggen, mit eynden ende mit alle sijne toea) Lees: broeder en zwager.
d) van Dashorst is een zeer oud Amersfoortsch geslacht. Het wapen is volgens het
Armbrial van Rietstap een struisveer van keel op een zilveren veld. Dit is geheel conform
de bekende Utrechtsche wapenkaart van W. Langerak.
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behoren, alsoe dat van outs gelegen is in die Neder Birckt,
onderdeylende ende gemeen mit Peter ende Jacop vurs. ende mit
d a t c o n v e n t v a n S i n t Aechten ende Luman Ai;t Moyen erfgenamen: x). Hier kochten derhalve de kinderen van Willem van
Dam en Beyraet van Isselt met hun echtgenooten een gedeelte
van een hofstede bij Amersfoort.
1541. 6a post Bartelmei. Schuldbekentenis, groot 5 gouden
Rynsguldens, van Jacop van Westrenen en Marie, zyne vrouw,
aan Elysabeth Jan van Ysseltsdochter. 8) a)
1542. 3” post Pauli conversionis. $Aert Henrick Brinck e n
Clais en Jan Henrics voirs. twe sonena, hiervóór genoemd, schelden te goede (bevestigen) het aalinghe erff, huys ende hoffstede,
lainde mit eggen ende mit eynden ende mit allen syn toebehooren
als dat van outs gelegen is in de Nederbirckt anderdeyls ende
gemeen mit Peter en Jacop voirsz., aan Peter van Dam en Merytgen
zyne vrouw, ‘en Jacop van Westrenen en Merytgen zyne vrouw. 8,
Deze acte betreft dezelfde personen en hetzelfde huis als de vóórvoorgaande..
1543. 4a ante Thome. Testament van Jacop van Westrenen
en Marye.zijne vrouw, waarbij zij al hun goederen vermaken aan
hunne kinderen, ‘die zij nu hebben qf nog mochten krijgen.
Verder worden geen bijzonderheden noch bezittingen genoemd. “)
1546, Mei 26. Schuldbekentenis, groot 3 Kar. guldens, als
rente uit een huis, gelegen op het St. Joriskerkhof te Amersfoort,
gekocht door Jacob van Westrenen en Marie zijne vrouw. “)
1548, Jacob van Westrenen koopt met zijne zwager Peter van
Dam en met Henrik van Rijn den edik (azijn) accijns te Amersfoort voor ggo Keizersguldens. 9)
1550, Juli 17. Overdracht door Jacob van Schayck van het
achtergelaten goed van Willam Hugenss. en Alydt zyne vrouw,
aan Peter van Dam, Jacob van Westrenen en Marritgen zijne
vrouw. 8,
1551, Dec. 9. Transport van een huis, gelegen in de Langes t r a a t sop d i e Cortegraftc door Elysabeth Jan van Ysseltsdr. 6)
aan Jacob van Westrenen en Marritge zyne vrouw. “)
1554, Oct. 22. Transport van een huis in de Nederbirckt,
waar Oostwaarts naast gehuisd zijn Peter van Dammen kinderen en
a) Genealogie van Ysselt van mijne hand, ge generatie, D. 1.
6) Eveneens genoemd in eene hier voorafgaande acte van 1541.
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Vermoedelijk het hiervóór
Jacop v a n W e s t r e n e n e n s o c y s . “)
reeds Ao. 1541 genoemde huis. Dit huis werd rg Mrt. 1555
andermaal
getransporteerd.
1555, Febr. I . Transport van een stuk land, gelegen Bin de
W e s t e y g e r by d e n Heylichenberch<, d o o r J a c o b v a n W e s t r e n e n
en Marritgen, zijne vrouw, aan Jacob van Dashorst cum uxore. s)
1558. Henrick van Ryn, Jacob van Westrenen en Jacob van
D a s h o r s t p a c h t e n d e n >byer exchysc (bieraccyns) voor 3133
ponden 1”) (= guldens).
1566, Mrt. 30, Transport door Daem Jansz., coorncoper, poorter
van Amsterdam en Beyeraet Peter van Damsdr., zyn echte huysfrou, aan Herman van Dompselaer en Jannitgen Peter van Damsdr.
zyn echte huysfrou (hun zwager en zuster), van een huis, gelegen
a c h t e r h e t s t a d h u i s , waar aan de eene zijde naast gehuisd is
Merritgen Jacob van Westrenen’s weduwe met hare kinderen. *)
Vermoedelijk, hebben beide huizen behoord aan de ouders Willem
van Dam en Beyraet van Isselt, en is na hun dood het eene huis
overgegaan op hun zoon Peter, het andere op hun dochter Maria.
I 569, Juli 15. Transport van een huis, gelegen bij de Pláets, n)
door Marie, Jacob van Westrenen wede en Jacob van Westrenen, .
haar zoon, aan Aeffgen Jan Willemsdr. “)
Het LUW&& van Jacob van Westrenen en Maria van Dam
wordt nog bevestigd door de hierna te vermelden genealogie van
Westreenen, bewerkt door Baron van Westreenen van Tiellant b)
en de volgende, eertijds op een grafbord of een glasruit op het choor
in de R. C. (?) Kerk te Soest door den Landcommandeur Snouckaert
van Schauburg aangetroffen afbeelding :
Mannelijk wapen Westrhenen.
0 . 1 3 O c t . 1711.
Daaromheen deze 8 kwartieren:
Reygers c)
Westrhenen
Poeyt
Schaep
R u y s c h
Dam
Speulde
Grottenhuys ‘1)
De overgrootvader van dezen van Westrhenen zou derhalve
a) De Plaets lag, waar thans de oude vischmarkt is, d W.Z. het overwulfde gedeelte van
de Korte tiracht nabij de Langestraat.
6) Zie blz. 17x/2.
f) Baron van Westreenen van Tiellant schrijft in zijn copieën van dit gratbotd steeds
Reygers of Reigers, in zijn genealogie echter Reyers. Ook ]hr. Mr. Wjttert van Hoogland
geeft als naam: Reygers. Vergelijk ook blz. 188.
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getrouwd geweest zijn met een juffrouw van Dam uit het hier
beschreven Amersfoortsch geslacht, daar haar wapen overeenkomt
met het onze. Het rouwbord moet blijkens de genealogie van
Baron van Westreenen van Tiellandt en onze genealogie bij Ferwerda dat geweest. zijn van den hierna op blz. 188 te noemen
Jacob van Westrhenen Jordaenszn, ex Gerardina Reygers, die
Hadwygh van Meerveen trouwde. Later werden twee zijner kinderen in hetzelfde graf begraven (zie de 12e generatie van Dam
bij Ferwerda). De kwartieren van het rouwbord zijn echter niet
volkomen juist, daar voor het wapen-van Dam eerst bij 16 kwartieren plaats is. Zie verder blz. 185 tot 188.
Jacob v. .W. trouwt M. v. D. is ook voogd geweest van de
kinderen van zijn overleden zwager Peter van Dam. D.d. I Oct.
I 555 vindt men dienaangaande in margine van een I 541, 4n post
palmarum de Marie ingeschreven schuldbekentenis, groot 2 Philips
guldens van Peter van Dam en Marie zijn wijf: >De rentbrieff
van deze twee Philipsgl. ‘t siaers heeft gelost Jacob van Westrenen
van wegen Peter van Dam’s kynderen aen handen vanc enz. a,
I A u g . 1556. Jacob van Westrenen levert als aoem e n r e n t meester van za. Pieter van Dam’s kynderenc een staat van ontvangsten en uitgaven van het sterfhuis van za. Pieter van Dam
en zijn huisvrouw over aan de weesmeesters van Amersfoort. s,
Bij een volgende gelegenheid, 2 Dec. I 5 59, treden Gerrit Gerritss.
en Ghysbert Vermaet op als mombers van die kinderen, nog later
hun oom Harman van Dompselaer. s)
Wanneer Jacob van Westrenen overleed,
is niet bekend, doch
laat zich benaderen. 30 Maart 1566 werd Maria v. D. als zijn
weduwe vermeld. CZ) Vermoedelijk overleed hij in 1558, want
1”. zat J, v. W. in de vijftiger jaren geregeM in de vroedschap van
Amersfoort, het laatst in 1558 als schepen b) ;
2*. wordt er in J558 e e n a n d e r e v a n W e s t r e n e n , n.1. J o h a n
(vermoedelijk zijn op blz. 183 te noemen kleinzoon), benoemd als
curateur van het St. Nicolaas Weeshuis î), hetgeen ook J. v. W.
was geweest ;
3”. wordt hij I Aug. 1556 vermeld als voogd van de kinderen
van zijn zwager Peter van Dam, terwijl 2 Dec. 1559 anderen als
zoodanig optreden c);
a) Zie blz. 169.
6) Zie blz. 166.
c) Zie blz. 170.

GESLACfiT-

E N WAPENKUNUE.

r7r

4.0. eindigen de acten, waarin hij en zijn bezittingen worden
genoemd, met 1558. a)
Van Maria van Dam is in dit opzicht slechts bekend, dat zij
15 Juli I 569 nog leefde. al
Uit al het vorenstaande blijkt duidelijk, dat Maria van Dam
(tr. Jacob van Westrenen) een dochter was van Willem van Dam,
en hoogstwaarschijnlijk een eigen zuster van Peter van Dam (tr.
Maria Verburgh), derhalve evenals deze een dochter van Beyraet
van Isselt. Ferwerda, wiens genealogie-dan Dam zeer betrouwbaar
gebleken is, geeft dit ook aldus op, 1) e n e v e n e e n s B a r o n v a n
Westreenen van Tiellant in de door hem met zeer veel zorg bewerkte genealogie zijner familie en in verschillende door hem bewerkte
kwartierstaten. Zooals door mij in de genealogische aanteekeningen-van Dam, XVIII aangetoond is, huwde de vader,
Willem van Dam, tweemaal, en wel de eerste maal met Jutte N.
Uit dit eerste huwelijk werd W. v. D., die eerst in Febr. 1500
met Beyraet van Isselt hertrouwde $), eene dochter geboren, want:
1495, 6a post Mathiam. Willam van Dam heeft te goede gestonden Willem syn dochter derdehalff vierendeell van een vierdel1 lantz, gelegen op onser stadtmeent, sen deen syde den Groenen
wech, dander s y d e Symen Hert. “)
Deze dochter zou Maria van Dam kunnen zijn, doch ik vermoed, op grond van Ferwerda en al het hier voorafgaande, dat
zij uit haar vaders tweede huwelijk was.
Een volledig overzicht van het geslacht van Westreenen, dat
ons hier bezig houdt, vindt men in de sGenealogie v a n h e t geslagt van Westreenen, uit oorspronkelijke oorkonden naauwkeurig
te saam gesteld en door bijlaagen, tot bewijsstukken gestaafd<,
bewerkt doof den laatste van‘ dit geslacht, W. J. H. Baron van
Westreenen van Tiellandt b), die derhalve ook van Jacob van
Westrenen tr. Maria van Dam afstamt. Die genealogie met vele
bewijsstukken en bijbehoorende bundels genealogische aanteekeningen berust thans in het Museum Meermanno-Westreenianum.
Zij loopt tot 1814, is eigenhandig door den bewerker geschreven,
a) Zie blz. 169.
b) Zie hieromtrent een Aanteekeniig

op blz. 19x.
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die zich daar.nog Jonkheer noemt (geb. 2 Oct. 1783) en vermeldt
het laatst van hem, dat hij 28 Juli 1814 thesaurier-chartermeester
Van den Hoogen .Raad van Adel der. Vereenigde Nederlanden
werd. Gelet op deze betrekking van den bewerker en de wijze
van bewerking is die genealogie zeker betrouwbaar te achten,
al brengen de vet%chillende bijl’agen tot de eerste generatiën
geen bewijzen bij voor de juistheid van de opvolging der personen,
doch alleen bewijzen, dat die personen op de aangegeven data
(tijdperken) geleefd hebben. Daar hij I 5 April 18 15 tot den Nederlandschen adelstand verheven werd, is de genealogie ongetwijfeld
met dat doel samengesteld en den Hoogen Raad van Adel ingediend. Verkort vindt men haar ‘weergegeven in het Nederlandsch
Adelsboek van rgr8 (bewerkt door den Heer W. 1. J. C. Byleveld)
en hoogst beknopt in Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel. 1’)
De genealogie vangt aldus aan: BHet geslagt van Westreenen,
tot ‘wopen vokrende een ring van sabel en drie leliën van dezelfde
couleur, 2 en chef en I en pointe, op een goud veld, behoort
onder de oude en adelijke familliën, van het Utrechtsche gewest
afkomstig en is ook als zoodanig erkend geworden, gelijk onder
andere blijken kan uit het ‘voeren van deszelfs wapenschild met
adelijke
kenteekenen, vóór de daarstelling der Republiek, reeds
onder Keizer Karel den 5den, e n d u s i n eenen tijd, toen dit
(volgens de brieven van Adeldom, door deezen Vorst verleend,
en onder andere te vinden in Rouck, Nederlandsche Heraut, p. 2 13)
door den Souverein alleen aan Edele geslagten wierd toegestaan,
alsmede uit den Adelijken tytel van Jonker, welke verscheiden
leden van hetzelve, reeds voor zeer lanee, gedraagen hebben, niet
slechts in authentieke stukken, maar ook zelfs in acten, door
Vorsten van Oranje-Nassau gegeeven, en wel binnen de Provintie
van Utrecht zelve, ook na: de Resolutie der Staaten v a n d a t g e west in dato 3 July 1633,’ waarbij uitdrukkelijk bepaald wierd
denzelven alleen te geeven aan dezulke, die deesen tytel van ouds
h a d d e n g e h a d e n v a n o u d actelijk geslacht gekomen waren.. ,..
Het wordt mede gevonden in de wapenkaart der Oude en aanzienelijke familliën der Provintie van Utrecht, .in het jaar 1671
uitgegeeven, en vervolgens in 1j46 en 1769 gedrukt.<
Na verschillende, niet te zamen te brengen van Westrenen’s
uit de 14~ eeuw vermeld te hebben - waarvan Gerard van West-

renen, Canunnik ten Dom te Utrecht (getuige ao 1303) de oudste
is .en waarin o.a. ook voorkomt Jan v. W., Apostolisch en Keizerlijk notaris, die als zoodanig een attest van den officiaal van het
Hof van Utrecht dd. IO Mei i362 bekrachtigde en verondersteld
wordt de grootvader geweest te zijn van den hierna onder 1 te
noemen Jan v. W. - begint de geregelde stamreeks dier genealogie aldus met de volgende generatiën;
1. Jan -van Westrenen, gebooren circa ao 138~ was Raad te
Amersfoort ao 1434. al Hij komt nog voor in een charter van
ao 1448 en bezegelde .hetzelve .aldus (het boven beschreven wapen
van Westreenen). Blijkens bijlage: 1.2 der genealogie-van W.estreenen heeft de Grootmeester van Wapenen van het Koninkrijk
Holland. W. A. Baron van Spaen dat charter IO Mei 1810 in
de archieven van het Dom Capittel te Utrecht aangetroffen.
II. Hendrik van Westrenen, schepen te Amersfoort ao 1443, b)
111. Jan van Westrenen Hendriksz., schepen te Amersfoort
ao 1481 en 1483. .Komt voor in een charter van het eerstgemelde
jaar en bezegelde he.tzelve aldus (wapen van Westrenen als voren),
wordende, in het randschrift van dit zegel uitdrukkelijk Ian
Hendriksz. genoemd. ls)
IV. .Jan van Westrenen, Jatiz. troude . . . . van Byler c). (Hiernaast is geteekend het wapen van Bijler: in het bovenste gedeelte
.van het schild -3 gouden rozen op een blauw veld. Het onderste
gedeelte van het schild wit).. Hij was raad te Amersfoort
ao 1526 en 1528, schepen ao 1539, 1532 d) en 1534 P), en burgemeester ao I 536 tijdens den aanslag van Hertog Carel van
Gelre op die stad, welke hij en zijn ambtgenoot Ryck van Byler
deden mislukken (van Bemmel, Amersfoort, 2e Deel,, blz. 57.0/6
en 932). Hij zegelde aldus met adelijke cieraden in I 534 (wapen
van -Westrenen als boven met den helm) en wordt in ‘t omschrift
van dit -zegel Jan .Jansz. genoemd.’ Dewijl nu zijne vader Jan,
blijkens zijn eige zegel, deeze adelijke kenteekenen nog niet
CZ) Lees: schepen. Hij woonde reeds in 1407 te Amersfoort en had daar land, sooals
blijkt uit van Rootselaar, Amersfoort 777 tot x579, Deel 1, blz. 8sg. Peter van W. was
er in 1449 regent van het nieuwe gasthuis bij het Spui (van Bemmel, ‘1, blz. x88).
8) Lees: 1488 en 1441.
c) IS Yvoy zegt, dat zij Rutgera heette, en vermeld werd in xsag. van Byler’ ‘is een
oud Amersioortsch geslacht.
d) Hetzelfde jaar ook een Ian v. W. raad te Amersfoort.
c) Tevens cameraar. Ook in 1588 wordt 1. v. W. vermeld als schepen eu als cameraar
te Amersfoort.
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voerde, en volgens de opene brieven van adeldom, door Keizer
C a r e l d e n Eden, omtrent dien .tijd verleend, dezelve, als een uitsluitelijk cieraad der wapenen van Edelluiden, door hem alleen
aan de zoodanige wierden vergund (zie Rouck, Nederl. Heraut
p. 213), zoo blijkt hieruit, dat hij, Jan van Westrenen, in den
a a n v a n g d e r 16+e eeuw, de adelstand van dien Vorst heeft er1angd.c
Is)
De genealogie van Baron v. W. v. T., aan welke wij het vorenstaande ontleenen, is niet geheel volledig, want de hier behandelde
Jan v. W. Jansz. was ook burgemeester van Amersfoort in 1543,
I 546, I 549 en wellicht I 553 (van Bemmel noemt de laatste maal
Johan v. CV., wat wellickf ook de hierna op blz. 183 te vermelden
Johan v. W. kan geweest zijn.) Bovendien was hij weesmeester
te Amersfoort in I 5 52, 1554 t]m 1558, en nog raad in 1559
(Jan v. W., de ouwe). Het is wel zeker, dat al deze jaartallen
den hiergenoemden Jan v. W. betreffen, daar van Bemmel in zijn
lijsten der vroedschap van Amersfoort (Deel 1, blz. 535 e. v.)
d e n iater op blz. 182 te vermelden kleinzoon en naamgenoot
wJan van Westrenen de jongec dan wel PJonge Jan v. W.c noemt.
V. Jacob van Westrenen, trouwt Maria van Dam, dochter van
Willem van Dam en van Beyeraat van Isselt (blijkens het Necrologium van zijn kleinzoon) a). Hij was schepen te Amersfoort
ao 1537 en 1539 en .zegelde aldus (Wapen van Westreenen, n.1.
3 leliën en een ring, met de adelijke cieraden). 13) Er naast geteekend is het vrouwelijk wapen van Dam, zijnde dat van de
tegenwoordige familie van Dam van Isselt.
VIe Generatie. Zie hierna onder 13, blz. 181 i.v.
Behalve het hier besproken geslacht van Westreenen is er nog
een andere Utrechtsche familie van Westrenen geweest, die als
wapen voerde : in zilver een loopende vos van zwart, vergezeld
van drie leliën van dito, naast elkaar in ‘t schildhoofd. 6) 14)
a) D i t N e c r o l o g i u m v a n d e n h i e r n a o p b l z . 1 8 7 t e n o e m e n Ir. jacob Y. W . (tr. W i l h e l m i n a Poeyt), w a a r n a a r B a r o n v. W e s t r e e n e n v a n T i e l l a n d t i n .de g e n e a l o g i e z i j n e r
familie eenige malen verwijst, is daar noch in het archief van den Hoogen Raad van Adel
Genoemde heer heeft, zooals uit de minuut zijner genealogie blijkt, als een
aangetroffen.
zijner bewijsstukken of bijlagen dat Necrologitim willen overleggen, wat echter niet geschied is. In die minuut wordt door den Baron wel vermeld, dat het Necrologium toen
(1814) n o g aawezig w a s .
6) Aldus komt het ook op de Utrzchtsche wapenkaart voor. Rietslap, Armorial, re druk,
schijnt een egel te noemen: in den nen druk spreekt hij van een paard. Baron V. W. V.
Tiellandt 1. a. p. noemt een bever (castor).
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Rietstap vermeldt beide geslachten met hun wapens in zijn
Armorial onderscheidenlijk als : Bvan Westreenen de Tiellandt,
Hol1.a en avan Westrenen de Themaat, de Sterkenburg, de Driebergen. P. ‘d’ 1Jtrecht.a De toevoeging *Hall< bij het eerste geslacht is niet geheel juist. Ook dit geslacht was, zooals hiervóór
bleek, uit Provincie Utrecht afkomstig en ging eerst in het midden
der I7de eeuw naar Holland. Volkomen terecht komen dan ook
beide families van Westreenen met hun wapens voor op de reeds
hiervoor vermelde Wapenkaart van de oude, edele en aanzienlijke
geslachten des Stichts van Utrecht, door W. Langerak.
.In de reeds genoemde genealogische bescheiden van Baron van
Westreenen van Tiellandt bevindt zich, behalve zijn eigen genealogie, ook een volledige geslachtslijst met verschillende genealogische
gegevens nopens laatstbedoelde van Westrenen’s. Hij schetst het
wapen ‘dezer tweede familie als volgt: drie naast elkaar geplaatste
leliën van sabel, waaronder een loopende bever van hetzelfde op
een zilveren veld.
De genealogie begint aldus.
1. Hendrik Duwer, schepen te Amersfoort 1482 a); geeft een
vidimus op Woensdag na St. Jansdag Nativitas 1482; item nog
een op Woensdag na S. Servaesdag 1487, Uxor . . , N.B. Denkelijk . . . . van Westrenen.
11. Johan Douwer, genaamd van Westrenen, schepen te Amersfoort 1481, 1483.
111. Hendrik Douwer, genaamd van Westrenen, trouwt Benedicta Colentis, gen. van Malsen. Uit deze van Westreenen’s
stammen, behalve de hiervóór genoemde (v. Themaat, v. Sterkenburg en v. Driebergen) ook af de van Westrenen’s, Heer tot
(van) Lauw(e)re en de Ram’s. Verschillende leden dezer familie
trouwden Pellicorne. t) Een belangrijk deel van .de genealogie
dezer familie v. W. is afgedrukt in De Navorscher van 1873;
later zijn daarin verschillende fouten en onvolledigheden verbeterd.
In het archief van den Hnogen Raad van Adel vindt men in
de losse genealogieën van den Heer van der Lely van Oudewater
eenige afschriften van de op blz. 171 bedoelde, door Baron v. W.
v. Tiellandt samengestelde genealogie van zijn geslacht en
eenige van de familie Douwer, g e s e g d v a n W e s t r e n e n , h i e r b e u) Wordt door van Bemmel in dat jaar niet vermeld.
6) In het archief van den Moogen Raad van Adel irindt
Pellekoren.

men in oude genealogieën soms
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doeld.‘ In ééne daarvan (van de hand van Baron v. W. v. T. ?)
leest men onder de 6 e generatie, bestaande uit: a. Cornelis Douwer
gen. V. -W. UX. 9 Oct. 1614 Cornelia Duyck mr. Anthonis en., . .
dr. b. Aert D. gen. v. W. Canunnik ten Dom. Ux. Anna Pellicorne.
c. Lubbert D. gen. v. W. Canunnik van St. Pieter, Heer van
Wickenburg. Ux. I”. 1 6 2 5 Anna Wolburgen, Vrouwe van Goy,
ob. 11 Jan. 1641, begraven Jacobikerk te Utrecht. Ux. 2”. . . . .:
,Na dezen tijd schijnt deeze famillie de naam van Westrenen
alleen gevoerd te hebben.< 16) Vergelijk hiervoor verder blz. 178/80.
d’ Yvoy. Genealogieën van Utrechtsche geslagten, mede aldaar,
geeft in deel 2 meer losse aanteekeningen nopens ieder der beide
hier behandelde geslachten v. W. dan geregelde genealogieën. lb)
Bij de eerste familie v. W. begaat hij ten aanzien van het huwelijk
van Westreenen X van Dam hoogstwaarschijnlijk eene onjuistheid,
zooalsop blz. 177 en 181 vermeld wordt. Re aanteekeningen nopens
de tweede familie v. CV. vangt hij aldus aan : ,Gysbert Duwer, schepen
‘t Amersfoort, 1490, a) zegelde aldusa. (3 leliën, waaronder een vos).
Daarop volgt : >Jan Henrikssoon (deeze Henric was een soon van
Gerrit Duwer, die hij had bij Alid van Westrenen Henricsdogter,
getrouwd
a” 1442).’ 16) Dan volgt Hendrik Jansz. van Westrenen
tr. 1”. Benedicta Jan van Malsen Hermansdogter, gestorven (?) I 533.
Hier wordt de geslachtslijst van blz. 175 één generatie hooger
opgevoerd, terwijl daar ook een verklaring gegeven wordt, hoe de
naam *Duwer g e z e g d v a n W e s t r e e n e n c o n t s t o n d . Echter zou
niet Hendriks vrouw, doch zijne moeder een van Westreenen geweest zijn. Baron Schnouckaert van Schauburg geeft, behalve
hetgeen hierna op blz. x80/1 vermeld wordt, beide genealogieën
geheel conform Baron’ v. W. v. T., terwijl Baron van Spaen niets
omtrent de van Westreenens geeft. la)
In de Koninklijke Bibliotheek te ‘s Gravenhage vindt men een
*Genealogie van de oude en aanzienlijke Familie van Westrenen
Zij is van de hand van Mr. Reinier
uit de provincie ‘Utrechts
van Heemskerk, Reinierszoon, begint met Jean van Westrenen,
die omstreeks 1640 geleefd heeft en eindigt met het einde der
8e generatie in 1807. Ook blijkens het wapen geldt zij de hier‘vóór in de tweede plaats genoemde familie van Westrenen (uit
Duwer), Daar vindt men ook een weinig overzichtelijken stamboom
van Westrenen, ook blijkens het wapen wederom dezelfde familie
a) van Bemmel vermeldt in dit jaar Geryt Duwer als schepen.

betreffende, Hij begint met Jan van Westrenen, 1 4 8 3 s c h e p e n
van Amersfoort (die dus 111 van blz. 173, doch blijkens wapen en
verdere afstammelingen 11 van blz. 175 moet zijn, hoewel hij’niet
meer Douwer genoemd wordt) en schrijft dezen twee zonen toe:
n. Mr. Jan v. W., advocaat in den Hove van Utrecht,
die niet
’
verder uitgewerkt wordt en b. Hendrik van W., tr. xo. ,Benedicta,
van Malsen, I 549 overleden (dus 111 van blz. 175) en 2”. I 567 Anna
Cornelis Gysbertz., welke v. W. wel verder uitgewerkt wordt. a) Die
stamboom loopt tot en met Mr. Arnoldus van Westrenen, Heer
van Lauwenrecht, geb. 1647, begraven 28 Mei 1716, trouwt 1675
Elisabeth van Aldewereld; zij sterft 22, begraven 30 April 1689.
Kan deze laatste genealogie (stamboom) zijn de in een nog hierna
te noemen artikel 2Geslacht Westreenens in De Navorscher, 1874,
blz. 29 e.v. vermelde aoude, tot omtrent 1680 gaande, genealogie
van de Westreenens, in handschrift op het prov. archief te Utrecht
berustende,~ welke men mij daar niet toonen kon? Wel heeft
men daar eenige kwartierstaten van Westrenen, alsmede genealo.gische
aanteekeningen-van Westrenen, van Booth (in 2 van zijn
14 deeltjes), die echter aan Jacob v. W. (zoon v. Peter, tr. Mar:
griete Jacob Nenningsdr.) als ~voorhuisvrouw~ toeschrijft eene mij
niet bekende Margriete van Dam 6) en N. N. als >syn nahuysvr.a
>Syn kinderen bij Margareta van Dam voorsz. waren :
I . Johan van Westrenen hadde to wyve N. van Hardeveld.
2 . P e t e r v a n W e s t r e n e n . Mechtelt van Lielaar, s y n h u y s v r . ,
gaende met haer moeder buyten Amersfort wandelen, wierdt
van twee ruyters vercracht, w a e r v a n d e n e n e n o n t h a l s t
ende d e n a n d e r e n gegeselt wierd, ende w a n t s y t o v o r e n
swanger was, quamse te sterven, alvorens gebaert hebbende.
(Had reeds een zoon).
3 . J a c o b v a n W e s t r e n e n , hadde b y H e n r i c a v a n Sneu1 sy?n
huysvr. enz.
4. Margriete van Westrenen, sterf sonder oir.< 16~)
Zooals hierna onder B. blijken zal, zijn hier hoogstwaarschijnlijk,
BWahrheit und Dichtunga bont dooreen gemengd. .Geheel conform
is d’ Yvoy (zie blz. 176), die zijn gegevens ter zake vermoedelijk.
alle aan Booth ontleend .heeft.
a) Volgens de tabel van Nav. 1874, blz. 30, worden hier de vrouwen van grootvader
en kleinzoon aan &n Hendrik V. W. als echtgenooten toegeschreven I!
6) Kan er in oude stukken gestaan hebben Marytgen van D.? Het is mij reeds meer
voorgekomen, dat men daaruit of uit een afkorting, in oud schrift geschreven, een afkorting van Margaretha gelezen heeft. Zie o.a. Navorscher 19x6, blz. 347/8.
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In de collectie Booth (Univ. Bibl. Utrecht)’ komt een kleine
genealogie van Westreenen voor (los vel) met gevierendeeld wapen,
waarin 1. b. Duwer (vos), r. b. van Westreenen (ring). De meeste
der hier behandelde v. W. komen daarin niet voor. Zij vangt
aldus aan : 1. Willem. 11. Henrick Willemsen. 111. Steven Henrickss.
en Alid syn wyff vermelt ao 14x9. IV. a. Evert Stevenss. (gaat
niet verder) ; b. Henrick Stevenss. tr. Beatrix (wel verder uitgewerkt).
Deze korte stamreeks getuigt van weer een geheel andere opvatting.
In de collectie Atteveld, aanwezig in het R. A. te Utrecht,
vindt men eene genealogie van Hendrik van Westrenen, tr. Benedicta van Malsen. Dit is 111 van blz. 175.
Zeer vele gegevens, ten deele verbeteringen op vóórgaande gegevens betreffende van Westrenen, vindt men van een anonymus
in’De Navorscher, 1874, blz. 2g tot 32. Hij koppelt de beide
hiervóór genoemde geslachten van Westreenen en Duwer, gen.
van Westrenen tot ééne en laat in het midden der 160 eeuw één tak
dier familie den vos tegen een ring in het wapen verwisselen,
doch die tak is volgens hem weer niet diegene, waaruit Baron
v. W. van Tiellandt afstamt. Zooals reeds op blz. 172 uiteengezet
werd, gingen wij in het voorgaande bijna uitsluitend af op de
gegevens van laatstgenoemde, zoowel wegens zijn positie in den
Hoogen Raad van Adel als wegens de zorg, waarmede zijn beide
genealogieën van Wcstreenen bewerkt zijn, elk met een eigen wapen.
Die wapens vertoonen echter overeenkomst in oorsprong; bovendien zouden beide families tezelfder tijd te Amersfoort gewoond
en daar ook tezelfder tijd, ja in dezelfde jaren in de vroedschap
gezeten hebben. Houdt men nu verder in het oog, dat de eene
familie van Westreenen heette, de andere D(o)uwer, gen. v. W.,
welke laatste echter niet in de genoemde jaren door van Bemmel
genoemd wordt als in de vroedschap van Amersfoort gezeten te
hebben, en dat in beide families ook dezelfde voornamen Hendrik
en Jan elkaar opvolgen, dan acht ik het geenszins uitgesloten,
dat men tenslotte toch met een en hetzelfde geslacht van Westrenen te doen heeft, wellicht gesproten uit Duwer, welke laatste
familie reeds 1405 onder de schepenen van Amersfoort vermeld
wordt. Vooral de generatiën 1 en 11 van de op blz. 175 vermelden stamboom vertoonen een treffende overeenkomst met 11
en 111 van blz. 173, zoodat dan de schrijver in $De Navorschera
1874, blz. 2g tot 32 ten slotte toch tot op zekere hoogte gelijk
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hebben zou. Een bevestiging voor dat vermoeden vond ik nog
in een aanteekening van Baron v. W. v. T. onder de 2de g e n e - .
ratie van familie Duwer, gen. van Westrenen : )N.B. Beide familliën
pretendeeren, dat de volgende tot de hunne gehoord. In de kerk
van ‘t St. Paulusklooster te Utrecht. Sepulcrum D.ni Magistri
Gerardi de Westrenen Ecclesix Traject. Vicarii ac Feudorum
Abbatii. Pauli Secretaris qui obiit a0 D.ni I 55i die vigesima Junii.
C. A. R. in pace.a Indien er oorspronkelijk slechts één geslacht
van Westreenen geweest is, zijn beider opvattingen juist. Ook
Booth beschouwde vermoedelijk beide families als ééne, want hij
vangt in de in noot 15” genoemde bron, blz. 774, zijn aanteekeningen van Westreenen aldus aan : IJan Henrickssoon van Westrenen; dese Henrick was een soon van Gerrit Duwer, die hij had
bij Alidt van Westreenen Henricsdr., tsamen getr. ao 1442.~
Deze Duwer’s zegelden met 3 leliën, waaronder een loopende vos.
Ook Rietstap laat beide families uit ‘één stamvader voortkomen,
doch hij is in zijn mededeelingen, zooals hier blijken zal, zoo
tastbaar onjuist, dat aan zijn oordeel ter zake, althans aan zijn
motieven, geen waarde valt toe te kennen. H i j z e g t : *De
Utrechtsche familiën van Westreenen (van Tiellandt) en van
Westrenen (van Driebergen ; Sterkenburg, Themaat, enz.) hebben,
hoewel verschillende wapens voerende, den zelfden stamvader, nl.
Hendrik van Westrenen, gehuwd met Benedicta van Malsen Jansdr.
(d.i. 111 der 2e genealogie, blz. 175). Van diens zonen Jan en
Herman veranderde de eerste de spelling van den naam in Westreenen, ‘t geene zijne nakomelingen aldus volgden, en behield de
tweede de spelling Westrenen, hetgeen ook bij zijne afstammelingen uit zijn huwelijk met Maria Schinckels is blijven voortduren.
Deze Westrenens bleven zich ook bedienen van het oorspronkelijke wapen, in zilver een zwarten stappenden ezel, in ‘t schildhoofd vergezeld van drie naast elkander gerangschikte zwarte
1eliën.a 1s) Veel van dit komt overeen met De Navorscher, 1874,
blz. 3011, die echter niet de dwaasheid beging van Baron v; W.
v. T. te doen afstammen uit Hendrik v. W. tr. Benedicta van
Malsen (1). Rietstap vervolgt deze generatien aldus: 11. Jacob van
Westreenen tr. Emmerichje van Schayck (eigenlijk Schadyck).
111. Hendrik v. W. tr. Anna Cornelia Gysbertsdr. IV. Jan v. W.
tr. N. van Byler. V. Jacob v. W. tr. Maria van Dam. 1s) De
volgorde van 1 t/m 111 klopt met De Navorscher, 1874, blz. 3011.

l
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Bedenkt men, dat, zooals daar vermeld wordt, 11 in I 557 huwde,
dan is het te eenenmale uitgesloten, dat de achterkleinzoon daar- ,
van (uit wien Baron v. W. v. T. afstamt) zou zijn de hier behandelde Jacob v. CV. tr. Maria van Dam, die reeds raad te Amersfoort was in 1537, terwijl zijn vrouw vermoedelijk in 1502 geboren is.
Kenschetsend voegt Rietstap dan ook aan zijn mededeelingen
toe : ,Pogingen om een uitgewerkte genealogie ter inzage te
bekomen, zijn niet gelukt<.
Eigenaardig is, dat van de samenvoeging Duwer genaamd van
W e s t r e n e n n o g cmstreeks het midden der 17de eeuw te Amersfoort sporen te vinden zijn. Ik vond daar n.1.: ropten 8en Febr.
1636 compareert (op de weeskamer) Jacob van Westrhenen Dyer in
de name van Aeltgen van Dolre, zyne moeder, wede en boedelharster van zalr. Johan van Westrhenen Dyer, zyn overleden vader.
Hij toonde de testamentaire dispositie van zijne ouders d.d.
IO Dec. 1635, voor Ryck van Mulenbosch, nats en getuigen gemaakt. 166) Zie verder blz. 176 nopens hetgeen daar omtrent den
naamverwisseling Duwer-van Westrenen vermeld werd. Opgelost
is de zaak nopens één of twee geslachten van Westr(h)e(e)nen
m.i. nog niet en zulks te minder, omdat men te Amersfoort in
d e zde h e l f t d e r r5de e e u w , en ook daarna verschillende van
Westrenen’s aantreft met de voornamen van Meeus (Meyns),
Albert, Hille, Gontgen, Splynter, enz., enz., welke noch in de
genealogie van Baron v. W., noch in de andere voorkomen.
Wellicht loopt hier nog een derde- familie v. W. tusschendoor of
vermeldt de genealogie van den Baron niet alle leden van zijn geslacht.
Eindelijk moet nog vermeld worden een oud, nog in de NederBetuwe wijd verspreid en talrijk vertegenwoordigd geslacht van
Westrenen, dat zijn bakermat vermoedelijk had te Lienden, waar
het eeuwenlang woonde en in 1886 nog gevestigd was. Een
genealogie daarvan vindt men in De Navorscher, 1890, blz. 314/6;
verdere aanteekeningen in tal van jaargangen van De Navorscher,
o.a. 1874, blz. 52 en 1886, blz. 82, noot I). In aansluiting hierbij geeft
Baron Snouckaert van Schauburg, die tegelijk met Baron van Spaen
lid van den H.R.v. A. was, in zijn losse aanteekeningen van Westreenen::
awestreenen of West-Rhenen. Te Ingen in Nederbetuwe is een
veer op den Rhijn, hetwelke gehoord aan die van Westreenen
met dit wapen (de 3 leliën en de ring = v. W. v. T.) Een weduwe
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aldaar, thans eigenaresse van het voorsz. veer, zegt, dat hetzelve
meer dan anderhalve eeuw in bezitting van haare familie geweest
is; in den schoorsteenmantel van het huis, dat zij bewoond, staan
de wapens van Westreenen (als voren) en het vrouwe wapen
eene schaar, dus Hattum of Holland, dog zonder inscriptie of
jaartal.4 In 1816 werden deze v. W. bij vonnis van het Hooge
gerechtshof in ‘s Gravenhage gemaintineerd in hunne oude possessie van het voorsz. veer. BDeze Westreenens aan het veer te
Ingen schijnen eerder tot den boeren- dan tot den heerenstand
te gehooren, 1822.~ lb) Ook uit De Navorscher, ISgo, blz. 314/6
blijkt, dat deze laatste familie en die van den Baron hetzelfde
wapen voerden. West-Rhenen (zoo was de oude schrijfwijze veelal,
ook in de genealogie der familie van Dam) wordt een Poud, in
1280 reeds voorkomend, uit de Marsch bewesten Rhenen, of den
Rijn, vanwaar de naam, herkomstig geslachto:
g e h e e t e n . Baron
Snouckaert van Schauburg teekende aan: BPeter van Westreenen
betaalt Sweder van Bochout jaarlijks 13 mergen (?) rogge op Westrenenberg bij Renen. u 16) Hiermede klopt weer Navorscher, 1886,
bl&. 8 2 , n o o t ) : ,Al vroeg kleefde deze geslachtsnaam aan den
grond te Lienden, want in het Leenreg’ is sprake van >twaelf
mergen roglants te Westrienen (Linden), waarmede in 1379 Gysbert van Westrienen werd beleend.<
Alle hiervóór nopens van Westreenen vermelde gegevens toonen
m.i. onomstootelijk, dat hier nog veel duisters schuilt en dat hier
een dankbaar en belangwekkend arbeidsveld bestaat voor een
werkelijk navorscher, die over voldoenden tijd beschikt.
B. De kinderen van Maria van Dam en Jacob van Westrenen.
Reeds op blz. 177 werd vermeld, hoe Booth en d’ Yvoy aan dit
echtpaar - hoogstwaarschijnlijk ten deele onjuist - vier kinderen:
Johan, Peter, Jacob en Margriete toeschrijven. Ferwerda vermeldt
er in de genealogie van het geslacht van Dam slechts twee, n.1.
Jacob, tr. Henrica van Sneul, en Pieter. Feitelijk werkt hij alleen
de nakomelingschap van eerstgenoemden zoon uit, terwijl hij bij
de ouders Maria van Dam en Jacob van West-Rhenen vermeld-t:
)Deeze familie is Roomsch gebleeven en heeft in Amersfoort gewo0nd.c’)
Op blz. 183 en I88/g zal blijken, dat dit Roomsch blijven
slechts nopens één taR der familie juist is, de eenige, welke de genea-

-

1 8 2

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

logie-van Dam bij Ferwerda uitwerkt, De reeds genoemde, door Baron
van Westreenen van Tiellandt bewerkte genealogie van zijn geslacht
schrijft aan het genoemde echtpaar vijf kinderen toe, die hij alle
uitwerkt; daaronder komen ook Jacob en Peter v. CV., zooëven
genoemd, voor, Om de op blz. 172 ontwikkelde redenen achten
wij de door genoemden Heer gemaakte genealogie betrouwbaar,
zoodat hier - al is onze genealogie bij Ferwerda over het geheel
volkomen juist en volledig - ten aanzien van deze zijlinie uitgegaan wordt van bedoelde, meer uitvoerige opgave.
a. ran v a n Westrenen,
trouwt Everdina Boll, dochter van Jan
Bol1 en van Elisabeth van Hove. a ) Hiernaast is geteekend het
het wapen Boll: het bovenste gedeelte van het schild 3 gouden
raden op een rood veld; het onderste gedeelte van het schild
wit. Baron v. W. v. Tiellandt vervolgt aldus: >Hy wierd, geduurende ‘t leven van zyn grootvader Jan, de Jonghe bijgenoemd
en komt aldus als Raad (van Amersfoort) voor in 1558. Hij was
een der stichters van het weeshuis te Amersfoort in ao I 552 (van
Bemmel 1, blz. 342). b)
Dat hij gehuwd was met Everdina Bol1 blijkt uit de quartieren
van zijnen achterkleinzoon Wouter van Westrenen, met diens
wapen in de Buurkerk t e Iltrecht geplaatst geweest, waarin het
overgrootmoeders quartier van vaders zijde wordt Bol1 gesteld;
en dat hij de zoon is geweest van Jacob v. W. en Maria v. D.
bewijst het reeds aangehaalde Necrologium van zijn broeders zoon
Jacob c), waarin deze als zijne grootouders, derhalve als ouders
van zijn vader Jacob en dus ook van diens broeder, den hier bedoelden Johan, Jacob van Westrenen en Maria van Dam verme1dt.a 1s)
1550 opten l e s t e n J u l y . J a n v a n W e s t r e n e n d e J o n g e ,
Henrick van Westrenen Meppelszoon heeft (sic) getransporteerd
(te Amersfoort) aan Cornelis Pouwelsz. C.U. een rentebrief van 6
gulden ‘s jaars, gevestigd op Reyer de Kistenmakers goed. *)
Jonge Jan van Westrenen was reeds raad te Amersfoort in
1557; voorts was hij er weesmeester in 1562. “)
Jan v. W. is een van de 1 2 0 onderteekenaars te Amersfoort
der verklaring d.d. 1 2 Juni 1577 n o p e n s t r o u w a a n d e o u d e rea) Een enkel maal vindt men: van Hoeven.
b) Lees: blz. 345; zie ook blz. 354.
c) Zie noot al van blz. 174.
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geering en het oude geloof, hierna bij zijn broeder Jacob genoemd.
Jan v. W. werd andermaal raad te Amersfoort op 5 Jan, I 579. 16)
Denzelfden dag werd hij met Anthonis Brant gecommitteerd’ om
de rekening van de kerkmeesters te hooren e n d e r e s t a n t e n
binnen 1 4 d a g e n t e d o e n i n n e n . ‘7) Hij werd met Jan van Rijn
namens de regeerders der stad Amersfoort gecommitteerd o,p de
Unie van Utrecht, I 5 Jan. 1579 aldaar gehouden. 17) M e t d e
andere afgevaardigden van Amersfoort werd hij 31 Jan. te IJtrecht
gevangen gemaakt. 18) Blijkbaar korten tijd later in vrijheid gesteld, werd hij 4 Febr. met eenige anderen gecommitteerd om te
maken 2zekere defensie en instructie op de punten der stad
Amersfoort aangeschreven. c Met Anthonis Brant werd hij I I
Febr. opnieuw als gecommitteerde der stad Amersfoort naar Utrecht
gezonden. 19) Onderhandelt met die stad tijdens het beleg, door
de Utrechtschen daarvoor geslagen (hij was blijkbaar door deze
laatsten als gijzelaar vastgehouden), doch keert g Maart tijdens
de onderhandelingen omtrent de overgave binnen Amersfoort
terug. *“) I n de nieuwe vroedschap, 17 Maart vanwege den Prins
van Oranje benoemd, komt nu als schepen voor Jan van Westreenen Jansz. Ir) van Rootselaar neemt aan, dat dit dezelfde was;
ik geloof, dat men nu met zijn hierna te noemen zoon Jan (Johan)
te maken heeft; èn het feit, dat niemand uit het oude stadsbestuur in het nieuwe overging èn de toevoeging Jansz. èn het feit,
dat Amersfoort toen, tot het Protestantisme overging, wijzen
daarop. Deze zoon (en diens broeder Jacob, van wien Baron van
Westreenen van Tiellandt afstammen) zou dus tot den Hervormden
Godsdienst overgegaan zijn. Zie daaromtrent verder bij den zoon
Jan (Johan) v. W. Jansz.
Kinderen van a. zijn:
I. Heer Jan (Johan) v. W., was burgemeester van Amersfoort
1570;
reeds in 1558 curateur of regent van den Borgerweeshuize
binnen Amersfoort. Na den overgang van Amersfoort tot het
Protestantisme werd de Vroedschap op 1 7 Maart 1579 namens
den Prins van Oranje benoemd en geheel gewijzigd. Schepen
werd nu o.m. Jan van Westreenen Jansz. aa) a) Hij werd I Juli d.a.v.
gecommitteerd met anderen om op de evangelionsvrede, met
welke men te Amersfoort volstrekt niet tevreden was, aseecker
additiën te concipieeren. t 23)
26 Febr. 1580 werd door den Prins een nieuwe magistraat te
“) Zie ook hiervóór bij zijn vader.
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Amersfoort geordonneerd. Johan v. W., een ander maal Jan geheeten, werd nu weesmeester. Hij deed den z8en d.a.v. ten I uur
nam. eed, nadat hij daartoe door den deurwaarder gedagvaard
was. sp) Hij t rouwde Alidt van Deuverden Is), wier moeder Poeyt
heette. Zie voor de vier kwartieren van een hunner kinderen
De Navorscher, 1894, blz. 653 (album amicorum Elisabeth Buyck).
2. Margaretha v. W. trouwt N. Achteveld, van wien zij weduwe
w a s ào 1599.
3. Heer Jacob v. W. Jansz. trouwt Antonia Boll, dochter van
Dirk Jansz. Bol1 en Margaretha Pyl (vermeld bij M. Balen, Dordrecht, blz. I Igg, waar een zeer uitvoerige genealogie van het
geslacht Pyll). Ik vermoed, dat deze Jacob v. W. regent van het
St. Pieters gasthuis te Amersfoort was in 161 I ,en 1618 s6), hoewel
het ook zijn hierna onder c. te noemen oom kan geweest zijn.
1615. November 4, Wouter Coning C.U. heeft getransporteerd
aan Jacob van Westrenen, zijne vrouw en hare erven een haIve
vierde1 land, gelegen in de Buser. “)
Van den hier sub 3 genoemden v, W. stamt af W. J. H. van
Westreenen van Tiellandt, die bij IC. B. v a n 15 April 1815 verheven werd in den Nederlandschen Adel, aan wien 16 Dec. 1818
de titel van Ridder verleend en die g Jan. 182 I bevorderd werd
tot Baron. Hij overleed, gescheiden van zijn veel jongere nicht
Susanna Gerarda van Westreenen (geb. ‘s Hage 5 Nov. 1804, dr.
van Johan Lebrecht, majoor der cavalerie en ridder der M. W. O.,
die tr. te Amsterdam 13 Febr. 1804 Alida Otter, die sterft Dec.
1804), met wie hij slechts van 27 Dec. 1826 tot 2g Jan. 1830
gehuwd geweest is, kinderloos te ‘5 Gravenhage 22 Nov. 1848 en
was de laatste van zijn geslacht. Deze tak was Protestant.
4, Mechteld v. W. atrouwt Meeuse Rotiers Hal, en hunne kinderen voegden den naam van Westrenen bij die van Ha1.c 13)
6. Pieter v. W. trouwt Mechteld van Hardenbroek, dochter van
Gijsbert van Hardenbroek en Theodora van Deuticum. Hun zoon
was Heer Jacob v. W. Pietersz., stierf ongetrouwd, na nog in 1624
geleefd te hebben. 1s) Ferwerda vermeldt hem en zijn zoon in
de genealogie-van Dam, doch kende den naam der echtgenoote niet.
Pieter v. W. Jacobszn. werd raad te Amersfoort 4 Jan. 1579,
doch werd 17 Maart d.a.v. met de geheele vroedschap weer afgezet, naden overgang der stad tot het Protestantsch geloof. “6) Hij was,
evenals zijn oudere broeder Jan en zijn jongere, hierna onder
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c. te noemen broeder Jacob, met Henrick en Arent v. W., een
der 120 onderteekenaars eener verklaring, door de Regeering en
de voornaamsten der stad Amersfoort 12 Juni I 577 gegeven aan
Don Johan van Oostenrijk als Gouverneur en Kapitein-Generaal van
de Generale Staten dezer Landen om de stad te bewaren onder
de onderdanigheid van zijne Majesteit (den Koning van Spanje)
zonder de stad te openen voor eenig gouvernement of garnizoen
zonder speciale commissie van Zijne Hoogheid en de Generale
Staten noch ook toelaten eenige nieuwecheyt soo inde religie als
in policie saecken. l7)
Quitantie dd. g Juni 1599 uit Utrecht, van 20 gulden gagie van
P. van Westrenen als advocaat der stadt Amersfoort ““).
Peter v. W. was weesmeester te Amersfoort in 1560. s”) Hij
wordt voor I g vermeld in BDiverse losrenten, bij die van de stad
verkocht in het jaar 1544, en noch andere losrenten, vercoft in
den jare 1546, te lossen een penning mit sestien “‘); deze losrente
wordt nog vermeld in de rekeningen van I 558 en van 1567. Te
zelfder tijd en voor hetzelfde bedrag wordt vermeld Peter van
Westrenen Meinss. sn)
Peter van Westrhenen, die in 1550 genoemd wordt als curateir
of regent van den Borgerweeshuize binnen Amersfoort, kan niet
de hier behandelde P. v. W. geweest zijn, daar hij in verband tot
dit weeshuis Peter v. IV. Meynsz. geheeten wordt. Is)
1621. Mei 3, Mechtelt van Westrenen, weduwe van Clemens
Goortss. met Jacob van Westrenen, Petersz. (d.i. dus de zoon van ó),
haar voogd, heeft getransporteerd (te Amersfoort) aan Willem Moy
C.U. het 8e deel van een vierde1 land in het Swarte land. “)
6. >Jacob v. W., trouwt Henrica van Snoel, dochter van Johan
van Snoel en Catharina van Lyender. Hij stierf Maart ao 1598,
zij 16 Juli ao I 600, blijkens bovengemeld Necrologium. a Is) Ook
deze komt voor in de genealogie-van Dam bij Ferwerda Btrouwde
Henrica van Sneul, dogter van N. Sneu1 en van Catharina van
Lielaar. a ‘)
Alleen de onder 6. en c. vermelde kinderen komen voor. in een
transport van Amersfoort dd. 6 Aug 1584, waarbij Peter van
Westrenen, Jacobsz. en Jacob van Westrenen van wegen vaderszijde, en Jan van Westrenen Jansz. a) en Jacob en Gerrit van Hardevelt van moeders zijde een huis achter het stadhuis te Amersa) Dit moet a.
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foort transporteerden aan Dirck Creyl en zijne kinderen. 8) Misschien is het hierdoor, dat Ferwerda in de genealogie-van Dam
slechts deze 2 der vijf kinderen van Jacob v. W. en Maria v. D.
vermeldt.
Zijn afstamming blijkt het duidelijkst uit de Amersfoortsche
transportacte dd. 15 Juli 1569, hiervoor op blz. 169 vermeld, waar
Jacob v. W. met zijn moeder Marie, Jacob v. W. wede genoemd
wordt.
J a c o b v a n W e s t r e n e n i s e e n v a n d e IZO onderteekenaars te
Amersfoort der verklaring d.d. 12 Juni 1577, hiervoor bij zijn
broeder Pieter genoemd.
1579 is Jacob van Westrhenen regent van het St. Pieters gasthuis te Amersfoort. 3s)
Omtrent de ouders van Henri& van Snoel (Snuel) deze acten:
Transport van een
1542. 4a in profesto ascentionis Domini.
huis, gelegen in de Langestraat, door Evert Bartelmeeuss. aan Jan
van Snuel en Kateryn, zijne vrouw. 8)
1542. 4a post ascentionis Domini.
Schuldbekentenis, groot 4g
g o u d e n Rynsgld., van Jan van Snuell Henrickss. q) en Katherina,
zijne vrouw, aan de collatoers van die vicarie in Sint Joriskerk. “)
13 Juli 1547. Schuldbekentenis (rente groot 10 hertog Philips
gld. jaarlijks) ,van Jan van Snuel en Katherina zijne huisvrouw
aan Herman van Vanevelt. 8)
13 Juli 1547, Schuldbekentenis, groot IOO Philips gld., van
Jan van Snuel en Katteryna zijne vrouw, aan Roloff Gerytsz(oon),
deken in(van) St. Joriskerck te Amersfoort. s,
27 Nov. 1552. Testament van Johan van Snuell en Kathelina
De langstlevende zal de goederen
van Lienler 6), sijn huysfroue.
van de eerst aflijvige administreeren, totdat hun beide (minderjarige?) kinderen mundig zijn, zonder weesmeesteren, vrunden,
enz. rekening te doen, tenzij een van beiden hertrouwt, in welk
geval rekening te doen aan de Heeren Roloff Gerytsz(oen), deken
in(van) St. Joriskerck als voogden, die zij testanten de voogdij en
momberschap van hun kinderen testeeren. Voorts hebben beide
testanten hun oudsten zoon, of bij zijn aflijvigheid, hunne dochters
Mechtelt en Ytgen onterfd en ontmaakt van al hunne in het gerecht
van Amersfoort gelegen goederen. Een van de kinderen zou
a) Henrica van Snuell, tr. lacob v. W., heette derhalve naar haar grootvader.
a) van Liener of van Liender vindt men omstreeks 1575 meermalen in de vroedschap
van Amersfoort. Hiervóór op blz. 185 vindt men Lyender en van Lielaar genoemd.
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succedeeren in het erff, genoempt Snuel (met successie van de
Heerlijkheid ?) ; op een ander zou een erff ende stuck goets, g e legen tot Zoest overgaan. 8,
J a n v a n Snuel(1) was te Amersfoort: raad in 1539, 1541, 1 5 4 9
en 1555; vyve in 1539 en 1541, schepen in I 5 52.4) Hij was
7 Oct. 1577 reeds overleden, want toen werd Catharina, Jan van
Snuels weduwe, genoemd als een der regentessen van het Elisabeth’s gast- of ziekenhuis, in een fundatiebrief dier stichting. 3*)
Zijn vader, Henrick van Snuel, komt, althans op zijn achternaam,
niet voor in de vroedschap van Amersfoort.
van Snuel (Snoel, Sneul) is een oud Amersfoortsch geslacht,
dat daar in de magistraat reeds in 1436 voorkomt als van Snoel Sb),
in 1472 als van Snuel. “6) Ook na de hier genoemde Henrica
komt die familie nog omstreeks 1600 te Amersfoort voor. Zie
de Aanteekening-van Snuel aan het slot van dit artikel.
Wapen van Snuel, volgens Rietstap en de bekende Utrechtsche
wapenkaart: 3 hellende zilveren degens met goude.n
gevesten, onder
elkaar geplaatst op een blauw veld.:
De kinderen van Jacob v. W. en Henrica Snuel zijn: I. Jonker
Jacob v. W. Trouwt 3 Nov. 1612 Guilhelma of Wilhelmina Poeyt
(sterft 4 April 1654), dochter van Jordaan Poeyt, omstreeks 1590
Heer van Half-Coelhorst (zoon van Jordaan, Heer van Bloemendaal en Remburga.van Speulde), sterft 4 Nov. 1615 en van Damiana
van der Maeth. 3’) a) >H’jI werd in 161 I regent van het St. Pietergasthuis te Amersfoort, o.m. blijkende uit zijn gequartilieerd wapen
uit de vrouwenzaal van dat gasthuis en thans aanwezig op het
museum Flehité. Door zijn huwelijk werd hij in 1615 half
Heer van Oud-Coelhorst, en wierd, door aankoop den 23en Jan.
1628 ook de andere helft machtig, die aan het gesticht de Poth
behoord had (blijkens den koopbrief onder den tegenwoordigen
eigenaar der beide Coelhorsten, den Heer Willem Baron van Tuyll
tot Serooskerken berustende). Hij stierf den 27en April 1638.~ ra)
9 April 1628 verschijnt in het gerecht van Amersfoort, notaris
Johan van Ingen en heeft krachtens procuratie van Juffr. Adriana
van Westrenen, wede en boedelharster van za. Rutger Poeyt, als
moeder van hare onmundige kinderen, getransporteerd aan Jacob
v a n W e s t r e n e n e n Joffre Wilhelma Poeyt, zijn huysfr. en haar
a) Gelegen op den 0. Eemoever ten N. W. van Amersfoort. Volgens Baron van Westreenen van Tiellant in de bron van noot 13 stierf Guilhelma Poeyt 4 April 1653 en heette
hare moeder (en niet de grootmoeder) Remburga van Speulde.
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erven den vrijen eigendom van zeker vierde1 land in het Swarteland in deser stads vrijheyt. 8)
Omtrent hun huwelijk vindt men: 30 Oct. 1612 compareerden
(in het gerecht van Amersfoort) Jacob van Westrenen van wegen
Jacob van Westrenen zijn neeff, bruydegom, ende Clemens van
Speulde van wegen Jo. Wilhelma Poyten, van wegen zijne nichte,
bruyt ende versochten behoorl. proclamatiën in forma. Volgt een
proclamatie, gedaan 10 e n 2o o p 31 Oct. ; 30 den 3 Nov. 1612,
waaruit blijkt, dat ain echte state vergaderen zullen Jacob v. W.
en Jo. Wilhelma Poyten. 40)
Zoon van dit echtpaar was o.m. Jonker Jordaan v. W., geb.
Amersfoort 5 April 1619, tr. Doesburg 3 Febr. 1647 Gerardina
Reyers. dr. van Jacob en van N. Schaep, st. 3 Juni 1653. Zoon
van deze was Jonker Jacob Jorden v. W., geb. 23 Oct. 1647,
trouwt 8 Maart 1671 Hedwich van Meerveen, dr. van Godefroy
en -van Hendrica van Dashorst. Hij wierd 29 April 1695 Heer
van Coelhorst. Zijn echtgenoote stierf 4 April 1706; hij den
13”” Oct. 171 I a) en beiden wierden te Soest begraven. Van
hem is het reeds op blz. 169 vermelde rouwbord, dat in de kerk
te Soest gehangen heeft. Toen de Franschen in 1672 Amersfoort
in bezit namen, werd de Groote Kerk aldaar aan de Roomschen
teruggegeven. Tot kerkmeester werd toen o.a. aangesteld Jo’
Jacob Jordaan van Westrheenen 9, een bewijs, dat deze tuk toen
nog Roomsch was.
Zoon van dezen was Jonker Jordaan Gerard v. W., Heer van
Coelhorst, geb. 2 Mei 1672, wierd ritmeester ten dienste der Vereenigde Nederlanden aJ 1705, Majoor int Regiment van den Prins
van Hessen Philipsdahl ao 1729. Kolonel commandant a” 1743
en Generaal Majoor ao 1748. Hij stierf ongetrouwd 26 Maart 1751
en wierd te Soest begraven met zijn wapen met de volgende 8
quartieren :
van Westrenen
Meerveen
Reyers
Dashorst
Poeyt
Baaren
Schadijk
Schaap
Baron van Westreenen iran Tiellandt, aan wien’wij vorenstaande
afstamming geheel ontleenen, voegde hieraan toe : ,In hem eindigde
a) In dé genealogie van Baron v. W. Y. T. staat: 13 September, doch zooals reeds op
blz. 169 bleek eo ook uit verschillende van zijn schetsen van het daar genoemde rouwbord
blijkt, was de sterfdatum: rg October.
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de Roomsch Catholyke tak van dit ges1agt.c
Is) Hieruit blijkt,
dat de andere takken, o.m. die van genoemden Baron, tot den
Hervormden Godsdienst overgegaan zijn (O.a. tot de Remonstranten; zie daarvoor de Aanteekening op blz. Igr/z). De genealogievan Dam bij Ferwerda is daarom slechts ten deele juist, waar zij
achter Maria van Dam trouwt Jacob van Westrenen vermeldt:
?Deze fatnilie is Roomsch gebleven en heeft in Amersfoort gewoont.6 1) Eigenaardig is het, dat daar van de geheele familie
van Westrenen verder alleen de Roomsche tak uitgewerkt werd.
z. Heer Johan v. W., geestelijke broeder, stierf 2 Nov. 1633.
3. Margaretha v. W. trouwt Everard van Staverden. Zij stierf
16 ‘Juni 1629, hij 12 Sept. 1635.
4, Maria v. W., geestelijke dochter, stierf 23 Aug. 1629.
5. Johanna v. W., trouwt Everard Tapper, en stierf 7 Aug. 1635.
6. Ida v. W. stierf 17 Febr. 1639. Is)
d. Elisabeth v. W. trouwt Daniël van Wede. Zie Matthaeus rerum
Amersfortianetn scriptores, duo inediti, p, 24, 1s)
Vermoedelijk betreft haar de volgende inschrijving:
begraven in 161 I in de St. Joriskerk : Elisabeth van Westrenen
- 4 s t . - 38)
e. Mechteld v. W. Is)
Van deze kinderen vermeldt Baron Snouckaert van Schauburg
alleen Jati en Elisabeth, terwijl hij daarbij aanteekent : BSommigen
stellen nog (als andere kinderen) Johan, Peter en Mechteld. 16)
Verdere aa?fteekeni?8gen van .Westrenen.
1500. 6a ipso festo victoris. Transport van de helft van een
huis in de Langestraat te Amersfoort door Willem van Dam aan
Meeus van Westreenen en Alyt zijn vrouw. 8)
I 52 I. 4a post Gregorii. Overdracht van die huysinge, hof ende
hofste, gelegen in die muer in de Langestraet door Margriet van
W e s t r e n e n e n Jacop Geritz. van Westrenen, als naaste vrienden
van Herman van Westrenen, onmondig kind, van vaders wegen,
aan Heylwich Gysbert Zugertz. wede 8).
20 Oct. 1592 komt in het gerecht van Amersfoort Vreetgen
Brant Woutersdr. mit Johan van Westrenen, haren gecoren momber
in dezen; zij bevestigt haar testament en transporteert hare goederen aan haar broeder Willem Brantsen. ‘0)
,
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22 Oct. 1593 compareeren in het gerecht van Amersfoort Rutger
van Westrenen van wegen Jan v. W. zijn broeder en Jan . . . (onleesbaar) van wegen Aeltgen van Dolre syn susters dochter ende
versochten behoorlicke proclamatiën. Publicatie dd. 22 Octobris
1593, Die van de magistraet der stadt Amersfoort doen te weten,
dat bij consent van vrunden en magen in echten staten sullen
versamen Jan van W. ende Aeltgen Jacob van Dolres dochter, enz. l”)
Restant van de waeckcedulle te Amersfoort van het jaar 1609:
Henrick van Westrenen dsuster seyde, dat. hij dit jaer alhyer nyet
gewoent en heeft, staet ter maent vyff st. 3 -0-0: Hij was woonachtig in het Quartyer van den Bruel. l”)
1614. Januari 2 1 . Wouter Thymansz. C.U. erkennen schuldig
te zijn aan Mechtelcht van Westrenen, weduwe van Clemens Goortss.
(te Amersfoort) en ,haren erven eene jaarlijksche losrente v a n g
Carolus gulden 7 stuiver 8 penningen, af te lossen met een som
van I 50 gulden. “) Zij wordt dd. 3 Mei 1621 nog genoemd in de
reeds op blz. 185 vermelde Amersfoortsche transportacte.
Ondertrouwd te Amersfoort. 1 6 1 7 . Den 2ge” January. Jacob
Joppen van Beesling ende Willemgen Rutger van Westrenen dochter,
beyde van Amersfoort. Alhier ghetrout den I IC” February 161; 41).
1626. den 9’” September. Adriaen van Westrenen, wedywenaer
van Jannitgen van Crachtwyck, ende Jannitgen van Dael, weduwe
van Cornelis Vos. Deze zijn alhier getrout den 24en September
1626. “l)
Zie verder nog de lijsten van de Amersfoortsche vroedschap
bij van Bemmel, waar in verschillende jaren nog tal van andere
van Westrenen’s vermeld worden. 4,

Aanteekeningen-van SweZ.
Onder 3Diverse losrenten, bij die van de stad Amersfoort verkocht in het jaar 1544, en noch andere losrenten, vercoft inden
jare 1546, te lossen een penning mit sestienc, komen in I 550 voor:
J a n v a n Znuel en Goert van Znuel, ieder voor I 3% Zij worden
nog vermeld in de stedelijke rekeningen van I 5 58 en van I 567.10)
I 5 50.
Ontvangen door de stad Amersfoort van Johan van Znuel
voer die waech ende cremery exchys 3703% l”)
Het erf, genaamd Groot Snuel, gelegen op het Hooge Land
(bij Amersfoort), behoorde in I 594 aan Guert van Snuel, Aertsz. C.S . 3s)
Den 8 Mey 1595 hondert gulden gegeven Guert van Snuel op
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renten om daer van den ontfanger van de incomsten v a n d e
Vrouwen Cappel jaerlicks te betalen ses gulden vyf stuvers. 4g)
In de rekeningen van de inkomsten dier Kapel van Victoris
1597 t q t I 598 wordt genoemd Guert van Snuel met Gerritgen
zijn huisvrouw. “2)
In 1597 nam Goert van Snuyel lijfrenten bij de stad Amersfoort ten lijve van zijn zonen Willem, oud 3 jaar en Jochem, o u d
I jaar, en dochters Lysbeth, oud 10 jaar, Geertghe, oud 8 jaar
en Luthrina, oud 6 jaar. i”)
Guert van Snuel wordt ook nog vermeid in de rekening van
de St. Joriskerk over het jaar 16o6/7, gedaan bij Jacob van Dam
als kerkmeester van die kerk. ““)
In de rekening dier kerk over 161 I wordt vermeld Guert van
Snuel als huurder van goederen van de kerk. Nog wordt in die
rekening genoemd Evert van Snuel. sg)
Willem van Niepoort van Utrecht ende Lysbet van Snuel (zooeven vermeld) verthoont hebbende attestatie vande predikanten
v a n U t r e c h t , s y n g e t r o u t t o t Hoeflaecken opten 3e marty anno
1611. 4’)
Begraven te Amersfoort in de Noord-, Middel- en Zuidkerk:
1622 den 5 Octobris is begraven de nef van Goert van Snuel. 4s)
Ondertrouwd te Amersfoort: 1624, den 200” Meert. Cornelis van
Snuel ionckgesel van Amersfoort ende Cataryna Eewout Lambertsendochter. ‘i)
1625. Den 27en February. Aert Geurtsen van Snuel, weduwer
van Catrina Jans ende Anneken Mertens, weduwe van Isack Jansen
van Leyden; deese zijn alhier getrout den r3en Maert 1625.41)
Aanteekening nopens den naam
>van W e s t r e e n e n v a n Tiellandt<.
De eerste en eenige, die zich, voor zoover mij bekend, van
Westreenen van Tiellandt genoemd heeft, was tevens de laatste
van zijn geslacht, n.1. de reeds o.a. óp blz. 171 vermelde Baron v.
W. v. T., de stichter van het Museum. In zijn aldaar genoemde,
in 1 8 1 4 vervaardigde genealogie noemt hij zich nog van Westreenen; hij heeft den tweeden naam derhalve later aangenomen.
Omdat de v. W.‘s ook in de Betuwe voorkomen (zij het een andere
familie v. W.) kan men geneigd zijn aan Tiel-landt te denken,
hetgeen echter onjuist is. Bedoelde genealogie en aanteekeningen
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van genoemden Baron verschaffen de volgende gegevens: BTiellandt is een aloude hofstad (waarvan echter het kasteel sints een
geruimen tijd geslecht is), gelegen in de provincie Utrecht, nabij
Houten, aan den weg van Wulven; zij was, v66r d e afschaffing
der Leenen, aan de heerlijkheid van Vianen leenroerig. Zij behoorde omstreeks den aanvang van de 17e eeuw aan het geslacht
van Mabeuge a) van Royenstein, doch het huwelijk van een erfdochter uit deze familie met den heer Dirk van Westreenen
bracht dit leengoed over in het geslacht van dien naam.< Is)
Dirk van Westrenen (ob. 30 Maart 1668, begraven St. Jacobskerk te Utrecht) huwde n.1. Jonkvrouwe Adriana Mabeuge van
Royenstein, Adamsdr. ex Iudick Jansdr. van Meerland. Hij verliet den R. C. Godsdienst en omhelsde den Remonstrantschen,
waartoe de familie van Royenstein behoorde. Bedoelde Dirk v.
W. was de 5” generatie vóór Baron v. W. v. T.
AANTEEKESINGEN.
‘) Frrwerda. Genealogie van het geslagte van Dam, 7e generatie, No. 2. ‘) Zie de genealogische aanteekeningen van Dam-XVIII. s) Idem XIV. 4) van Bemmel, Amersfoort. 11,
blz. 533 e.v. 3) Idem. 1, blz. 4oo. s) van Rootselaar. Amersfoort 777 tot 1580. 11, blz. 344.
7) v a n B e m m e l , 1, b l z . 3 5 4 .
70) Dagelijksch boek (resolutieboeken) van Amersfoort.
*) Protocollen van transporten en plechten van Amersfoort. R. A. Utrecht. 9, vanBemmel, 11,
blz. 815; zie ook de stede]. rekeningen Amersfoort, 1550. 10) Sted. reken. Amersfoort.
“) Een teekening van dit rouwbord komt verschillende malen voor in de op blz. 171/2 e.v.
genoemde genealogische papieren van Baron van Westrenen van Tiellandr; voorts trof ik
ze in 19x0 aan in een boek met oude genealogische gegevens bij den heer N. S. Rambonnet, Huize Putten, Elburg. 12) Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel,
Deel II, b l z . 27x. 9 Eigenhandig door Baron van Westreenen van Tiellandt bewerkte
genealogie van Westreenen c.a. 14) Navorscher, 1890, blz. 316; zie ook 1878. blz. 538,
noot. 15) Archief van den Hoogen Raad van Adel. %z) R. A. Utrecht. H. S. no. 464,
blz. 774, 1083 en 1086. 1%) Kort register van alle zaken, voorgekomen voor de weeskamer te Amersfoort. ‘s) van Rootselaar, 11, blz. 431; van Remmel, 11, blz. 602. !i) van
Kootselaar, 11, blz. 432. ‘8) T.a.p. blz. 433. lg) T.a.p. blz. 436. s”) T.a.p. blz. 442/4.
‘1) T. a. p. blz. 449; ook van Bemmel, 11, blz. 603.
‘3 van Bemmel, 11, blz. 603; zie
ook van Rootselaar, 11, blz. 449. 23) van Rootselaar, 11, blz. 474. 21) van Bemmel, 11.
blz. 605; yan Rootselaar, It. blz. 49617. 2s) van Bemmel. 1, blz. 331. s6) van Bemmel, 11,
blz. C02/3.
27) Verhoeven. Rerum Amorfortiarum scriptores, ae druk, blz. 3911% “) Sted.
reken., Amersf. 1599.
99)
van Bemmel, I, blz. 354; zie ook reeds blz. 345. s”) van
Bemmel, 11, blz. 5gr. 31) Sted. reken. Amersf. 1550. 33) Idem. 1558 en 1567. 33) Van
Bemmel,‘I, blz. 330. 31) van Bemmel, 1, blz.338. ‘3s) van Bemmel, 11, blz. 540.
ss) T. a.p.
blz. 551. 37) van Bemmel, 11, blz. g6a/3. 3s) Rekeningen St. joriskerk, Oud Archief
Amersfoort. 19) lhr. Mr. Wictert van Hoogland. Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden. Deel 1, blz. 607/r5. @) Policeyboeck Amersfoort. 41) Trouwboeken St. lorisker&
‘2) Rekeningen inkomsten en uitgaven Onze Lieve Vrouwencapel. Oud-archief Amersfoort.
‘3 Begraafenisboek Amersfoort van den jaere 1589 tot 1693.

a) Is hier de voornaam Mabeuge (Mabeuse) ten onrechte als deel van een achternaam
beschouwd?
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Uit. de geschiedenis van Denemarken.
PBDER SCHUMACHER
p (graaf von Griffenfeld)
DOOR

K. F. H. DE KROON.

11.
Denemarken stond bij de troonsbestijging van Christiaan V
(1670- 1699) niet geheel zonder bondgenooten. Behalve het nog
niet afgeloopen zesjarig verbond van 1666 met de Republiek 1)
en enkele Nd.-Duitsche vorsten, had het in 1663 een alliantie
gesloten met Frankrijk 2) en in 1670 met Engeland. Maar dit
alles beteekende toch weinig, toen de groote Europeesche gebeurtenissen zich begonnen te ontwikkelen, waarvan ook Denemarken spoedig den terugslag zou ondervinden.
Lodewijk XIV, die den ondergang der Republiek gezworen had,
was zijn voorbereidenden arbeid begonnen om de Triple Alliantie
te verbreken en zijn streven werd bekroond. Reeds in 1670 sloot
Karel 11 van Engeland zich bij hem aan 3) (Verdrag v. Dover).
Het volgende jaar werd Pomponne naar Stockholm gezonden en
om de Zweedsche regeering gunstig te stemmen, was Lodewijk XIV
nu bereid zijn verbond met Denemarken op te offeren, door te
beloven, dat dit rijk niet mocht deelnemen aan .een oorlog in
Nd. Duitschland. *) De Deensche regeering zag het gevaar; van
dat oogenblik af werd het doel van Griffenfeld’s politiek voor
alles te trachten Frankrijk van Zweden te scheiden. Maar Simon
Penktum’s zending naar Stockholm in ‘t najaar van 1671 bleef
vruchteloos. Daartegenover zocht Zweden schijnbaar oneenigheid
met Denemarken door zijn bemiddeling op te willen dringen in
de kwestie met Gottorp. Van oneindig meer belang was het
echter, dat de voogdijregeering in Zweden na lang aarzelen en
l) lapikse. johan d e
Witt, 231.
2) Lavisse. Histoire d e France VII, 27%
s) Erdmannsdörffer.
nDeutsche Gesch. 1648-1740, J , 531, 532. Lavissse. Vlls 303/304
4) Danmarks R. H. IV, 549. Geyer-Carlson. Gesch. Schwedens, IV, 553.
‘924
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veel inwendingen strijd bukte voor Frankrijk’s overredingen en
niet ‘t minst voor Frankrijk’s klinkende munt. In April 1672
kwam het verbond tot stand tusschen Frankrijk en Zweden; dit
rijk verplichtte zich tegen subsidies Lodewijk XIV bij te staan
door een aanval op de Duitsche staten, die de Nederlanden wilden
helpen ; als vergoeding gaf Frankrijk toezegging, dat het Denemarken niet zou opnemen onder zijn bondgenooten. !)
Dit verbond, dat onmiddellijk gevolgd werd door één tusschen
. Engeland en Zweden, werd beslissend voor Denemarken’s positie *)..
Het had opnieuw ondervonden, dat Zweden meer gewicht in
Frankrijk’s weegschaal legde dan Denemarken; wat dit land gewonnen had door Hannibal Sehested’s werkzaamheid scheen weder
verloren 3). Spoedig openbaarden zich ook de gevolgen van het
uiteéngaan der Triple Alliantie; I Juni 1672 viel het Fransche
leger in de Nederlanden - en reeds dadelijk dreigde de oorlog
een Europeesche te worden en te blijven. Europa was verdeeld
in twee kampen; keurvorst Frederik Willem van Brandenburg
was verbonden met de Republiek en sloot nu buitendien een
verbond met keizer Leopold, waartoe ook Denemarken zou worden
uitgenoodigd. Tegelijkertijd trachtten de Generale Staten het nu
afloopend verdrag met Denemarken te vernieuwen “).
Hoe moeilijk was het voor de Deensche regeering niet onder
deze omstandigheden buiten de strijdende partijen te blijven, en
hoe gevaarlijk was ‘t aan den anderen kant niet om partij te
kiezen ! Sloot men zich bij Frankrijk aan, dan moest men offers
brengen aan het met dat land verbonden Zweden, sloot men zich
bij de Nederlanden aan, dan liep men gevaar Zweden tot vijand
te krijgen. Christiaan V, in de hoop de in 1660 verloren provinciën te herwinnen en verlangend lauweren te plukken op het
1) Geyer-Carlson, IV, 5 . 5 5 . Lavisse. Vllf 305,
2) Geyrr-Carlson, lV, 5 5 6 . D a n m a r k s R . H . lV, 549.
3) Het was Griffenfeld’s politiek te ijveren voor een verbond met Frankrijk, teneinde
hierdoor in goede relatie te blijven met Zweden. Hij volgde hierin de grondbeginselen
van den grooron staatsman Hannibal Sehested, die in zijn politiek testament Frederik 111
had aangeraden niet alleen in vrede te blijven met Zweden en het verlies derschonensche
provinciën te vergeten, maar bovendien een nauwe alliantie met dat koninkrijk te sluiten,
want alleen vereenigd konden de beide staten - de een met zijn vloot. de ander met zijn
l e g e r - een onafhankelijke positie innemen en die handhaven tegenover elke andere
Europeesche macht. Vgl. Hannihal Sehested’s politiske testament. (Nye danske magazin t. IV.)
H . F . 1 . E s t r u p . ~Bidrag til1 K u n d s k a b o m Frankeriges. D a n m a r k s ogSveri5spolitiska
F o r h o l d , 1663-1689. (Kopenh. 1823) (efrer franska L e g a t i o n s b e r e t o i n g e r ) .
‘) Erdmannsdörffzr. 1 , 5 6 5 . Mörner. Staatsverträge, 359 f f . B l o k . *Gesch. v a n h e t
Nederl. Volk, 111, 168.
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veld van eer, wenschte den knoop door te hakken en zijn meening
werd ook gedeeld door het meerendeel van zijn raadgevers en hooge
officieren. Maar Griffenfeld achtte neutraliteit voorloopig het beste
en zijn opinie bleef gehandhaafd. Toch was ‘t niet zijn bedoeling, dat aneutraliteitc hier hetzelfde moest wezen als totale
>passiviteit<. 1) Een toenadering tot één. der partijen kon niet
uitblijven en voor. hem was ‘t niet twijfelachtig naar welken kant;
Zweden verbonden met Frankrijk, zoo moest Denemarken zich
aansluiten bij diens tegenstanders.
In Sept. 1672 trad dan ook Denemarken toe tot het verbond
tusschen keizer en Brandenburg tot instandhouding van den
Westfaalschen vrede y), maar dit hield geen enkele verplichting
in om de Republiek bij te staan, voordat een afzonderlijke
overeenkomst met de Generale Staten gesloten was. Onderhandelingen hierover werden tegelijk gevoerd, want Griffenfeld -was
er diep van overtuigd, dat de ondergang der Republiek het
grootste gevaar voor Denemarken zou meebrengen. Zij toch
hield in de Oostzee de balans in evenwicht en zeer bedenkelijk
zou ‘t zijn, wanneer Engeland, dat’dichter bij Zweden stond, die
taak ging overnemen, wat noodwendig volgen moest. Maar de
ervaring had geleerd voorzichtig te zijn; men moest weten, waarop
te rekenen viel en de grootte van de weerstandskracht der partij,
waarmee men zich verbond. Zoo liepen de onderhandelingen
niet al te vlot van stapel: En tegelijkertijd wendde Griffenfeld
zijn blik ook weder oostwaarts, Het was hem niet gelukt het
verbond tusschen Frankrijk en Zweden te verhinderen, hij poogde
nu dit te verbreken, of althans de werking ervan te neutraliseeren.
Dit scheen mogelijk, wijl in Zweden - vooral onder de burgerij,
die in nauwé handelsrelatie met de Republiek storid, - v e e l
stemmen opgingen tégen Holland’s verdelging “).
Bovendien was de Zweedsche regeering tweedrachtig en had
niet veel lust actief in Duitschland op te treden 4). In ‘t najaar
1) aMan suchte gleichsam Krieg und Frieden zu vzreinigen.* L. von Ranke. Preusiache
Geschichte, 1, 305, (S. W. 25 en 26.
2) Lavisse. SHist. de France~, Vl!s 312. Erdmannsdörffer, 1 , 5 7 3 . Mörner. 364 ff.
Max lmmich. Gesch. d. eur. Staatensyst. 1660-1789. S. 66-75.
J) Geyer-Carlson, 1V 567.
Zweden poogde in 1673 te, bemiddelen, wijl de vernietiging van Holland geenszins het
belang van Zweden was. (Vredescongres te Keulen). Blok. Gesch. V. h. Nederl. Volk, 111,
199, 200, 1x0. Erdmannsdöffer, 1, 589-592, L. von Ranke. Eng]. Gesch. im XVI und
XVll lahrh. 1V, 427, 428.
‘) Geyer-Carlson, lV, 570, 576, 577.
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van 1672 werd weer Kristoffer Lindenov naar Stockholm gezonden
met voorstellen omtrent een alliantie tot behartiging van handel
en zeevaart. Tevens moest hij de regeering in Stockholm polsen
over een samengaan ook in de buitenlandsche aangelegenheden.
Deze zending had evenwel geen resultaat. Maar tegelijkertijd
bleek, hoe verstandig ‘t van Griffenfeld was geweest de ontwikkeling
der gebeurtenissen af te wachten. De geallieerden der Republiek
t o c h 7 zoowel de keizer al5 Brandenburg - bleken zeer onbetrouwbaar ; vooral Brandenburg, dat in 1673 zelfs vrede met
Frankrijk sloot 1).
Intusschen had de Deensche regeering in Mei 1673 eindelijk
met den gezant der Staten Generaal in Kopenhagen afgesloten
een verbondstraktaaat, dat de. Republiek tot vrij groote subsidies
en Denemarken tot het uitrusten van 2 0 oorlogsschepen en ‘t
mobiel maken van IOOOO man verplichtte. Maar ‘t sluiten van
dit traktaat beteekende geenszins een opgeven van de afwachtende
politiek, daar het Denemarken slechts bond aan den oorlog deel
te nemen, wanneer een nieuwe vijand zich met Frankrijk vereenigde 2). Die anieuwe vijandc moest Zweden bedoelen, waar
de regeering in Dec. 1672 overgegaan was op den meerderjarigen
Karel X1. Maar daarom ook poogde nu de Deensche regeering,
uit vrees haar neutraliteit te moeten opgeven, een actief optreden
van den nabuur te verhinderen. Nieuwe onderhandelingen werden
met Zweden geopend met het tweeledige doel: dit land van
Frankrijk te scheiden s, en de Republiek aan te sporen het
verdrag van Kopenhagen te ratificeeren en de bedongen subsidies
uit te betalen.
De Deensche diplomaat, aan wien de onderhandelingen waren
opgedragen, was Jens Juel, die in April 1673 naar Stockholm
gezonden werd. Naast Griffenfeld was hij op dat tijdstip de
bekwaamste Deensche staatsman, wien vroeger reeds verscheidene
malen moeilijke buitenlandsche onderhandelingen waren opgedragen,
bovendien in zijn positie als president van het BHandelscollegea.
ten nauwste geinteresseerd bij alle Noordsche kwesties.
In hoofdzaak ging hij accoord met Griffenfelds optreden, Hij
was er van overtuigd, dat een vaste vriendschap met Zweden op
‘) Erdmannsdörffer 1, 5 7 4 f f . Lavisse. VIP, 3 1 6 .
2) Geyer-Carlson lV, 5 8 6 . D a n m a r k s R . H . , lV, 551.
3) Geye~Carlson, lV, 5 8 6 .
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den duur onmogelijk was, maar tegelijk ook, dat het oogenblik
voor een breuk nog niet gekomen was; dáárom ook was hij een
verwoed tegenstander der oorlogspartij. Hij legde evenwel meer
nadruk op de handelsvoordeelen, die een voorloopig samengaan
met Zweden zouden opleveren. 1) Om die te verkrijgen, wilde hij
met zijn geveinsde vriendschap verder gaan dan Griffenfeld voor
oogen stond en hij had zelfs ‘t geluk zijn ontwerp-traktaat in den
Zweedschen Rijksraad behandeld te zien, maar deze toonde niet
veel toeschietelijkheid tot een dergelijke toenadering.
De omstandigheden waren trouwens hiervoor niet zeer geschikt.
In Juli 1673 had het keizerlijke Hofgerecht eindelijk uitspraak
gedaan in het Oldenburgsche vraagstuk, waarbij de hertog van
Plön het recht was toegekend tot erfopvolging in ‘t graafschap
Oldenburg en Delmenhorst. Hiermede trad het traktaat van Maart
1671 in werking: Plon’s recht beteekende: afstand van die landen
a a n d e n .koning van Denemarken “). H e t v o n n i s w a s d u s e e n
nederlaag voor Christiaan Albrecht v a n Gottoip, maar òòk voor
het met hem verbonden Zweden. Ongetwijfeld hadden staatkundige redenen hiertoe medegewerkt.
Door Spanje aangespoord, had de keizer zijn weifelende hou.ding tegenover Frankrijk opgegeven, zich bij de Republiek aangesloten en zich geplaatst aan h e t h o o f d eener coalitie tegen
Lodewijk XIV s).
Ook Denemarken werd tot aansluiting uitgenoodigd en in Jan. 1674
tusschen dit land en keizer Leopold 1 een overeenkomst gesloten.
Hierbij verplichtte Denemarken zich er het zijne toe bij, te dragen,
dat de bij de vredes van 1648 en 1659 vastgestelde grenzen van
het Duitsche rijk, Spanje en de Vereenigde Nederlanden ongeschonden bleven. Voorts zou dit rijk zoooo man op de been
brengen, doch eerst dàn actief ingrijpen, wanneer de Generale
Staten het voorloopig verdrag van Kopenhagen geratificeerd en
de daarin beloofde subsidies betaald hadden of wanneer een
nieuwe vijand ten tooneele verscheen. Kort daarna werd Grif’fenfeld tot Duitsch rijksgraaf benoemd.
Onder al deze beslommeringen had nog een geheel andere zaak
Griffenfeld en de Deensche regeering bezig gehouden. In October
‘) Danmarks H. H . , IV, 332.
2) Over dit traktaat (v. Mrt. 1671) later.
3) Lavisse, VIlz 3r8. 319. Erdmannsdörffer
1
XlV, 119.

,

Philppson.
aDas Zeitalter L u d w .
500.
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1673 was de koning van Polen gestorven en tijdens den strijd
der partijen over de keuze van een opvolger, was in Warschau
het plan gerijpt prins Jörgen van Denemarken (broeder van Christiaan V) kandidaat te stellen. Met groote energie werkte Griffenfeld voor dit denkbeeld. Zijn eigenlijke beweegredenen daartoe
zijn niet duidelijk; hoogstwaarschijnlijk wilde hij hiermede de
koningin-moeder,
wier lievelingszoon prins Jörgen was, gunstig
stemmen voor de politiek, die hij volgde, maar die hàar mishaagde en die zij dan ook naar vermogen tegenwerkte. 1) Daar
men echter van Poolsche zijde den eisch stelde, dat prins Jörgen
tot den Katholieken godsdienst zou overgaan, waarvoor noch hij
zelf, nòch ,Christiaan V te vinden was, braken de onderhandeliugen af en in Mei 1674 volgde de keuze van den beroemden
Johan Sobiesky tot koning van Polen. 2)
Deze geheele geschiedenis was intusschen van weinig belang
voor de algemeene politiek. Voor deze bleef het verbond met
den keizer inderdaad hèt zwaartepunt.
Van dat oogenblik af had ook Denemarken zijn afwachtende
houding opgegeven en was ‘t duidelijk bij welke partij het zich
zou aansluiten, wanneer het zijn neutraliteit moest laten varen.
Militaire toebereidselen toonden aan, dat men zich daarop voorbereidde. Reeds in Juni 1.673 was Gyldènlöve naar Noorwegen
gereisd om de verdedigingsmiddelen te inspecteeren, kort daarna
werd de vloot slagvaardig gemaakt en in den zomer van 1674
trok het leger zich samen bij Kolding, waar ook Christiaan V
zijn hoofdkwartier vestigde. Van hieruit kreeg de Deensche gezant in Den Haag last met de Republiek een *traktaat van bondgenootschapc te sluiten, dat in de plaats zou treden van het
nog immer ongeratificeerde verdrag van 1673. Het werd 30 Juni
in Den Haag onderteekend en bezegelde Denemarken’s intrede
in de Europeesche coalitie. 3)
Zoo stond men aan ‘t begin van den oorlog, en toen de keurvorst van Brandenburg zich opnieuw bij de anti-Fransche partij
‘) Sofie Amalia, de koningin-moeder, was, uit sympathie voor Lodewijk XIV, een heftig
tegenstandster van Griffcnfeld.
2) ErdmannsdOrffer
(1, 610) knoopt hieraan een heele beschouwing vast, hoe vooldeelig
d e z e koningskeuze v o o r L o d e w i j k XlV w a s . ( G e h e i m v e r d r a g v a n II J u n i 1 6 7 5 b i j
Mörner, S, 701 ff) Inderdaad heeft deze op den loop der gebeurtenissen niet veelinvloed
gehad.
M . I m m i c h . * G e s c h . d . europ. Staatensystm. 80, 81.
3) Blok. Gesch. Y. h. Nederl. Volk, 111, 216.
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aansloot l), was de noodzaak dáár, waaronder Zweden - volgens
zijn verbond met Frankrijk - zijn p a s s i e v e h o u d i n g m o e s t o p geven. Door de persoonlijke tusschenkomst van Karel X1 - want
de Rijksraad toonde desondanks niet veel lust ‘) - rukten in Dec.
1674 de Zweedsche troepen onder Karel Gustaaf Wrange1 v a n
Zweedsch Pommeren uit Brandenburg binnen. Nu was ook Denemarken tot militaire hulp verplicht. Een voordeel was ‘t nog,
dat Engeland zich van Frankrijk en daarmecle ook van Zweden
had afgewend. ( Vred e v. Westminster. Ig Febr. 1674).
t
.
Tusschen Denemarken en Zweden waren onophoudelijk onderhandelingen aangeknoopt en weer afgebroken met het doel beide
staten tot een bondgenootschap te vereenigen. De Zweedsche
Rijkskanselier Joh. Gyllenstierna had zoo lang mogelijk voor zulk
een alliantie geijverd; zijn meening, dat het de noordelijke machten onafhankelijk van Frankrijk en Engeland zou maken, werd
door den Franschen gezant, Feuquières, zelf bevestigd. In een
merkwaardig vlugschrift uit dien tijd - (>Gespräch zwischen
Simplicio und Candido über gcgenwärtige Conjuncturenx) vindt
men deze gedachten verder ontwikkeld; wel een bewijs, hoe die
denkbeelden ook in andere kringen, dan die der politici, leefden.
In dat geschrift werd ook gezegd, dat Karel X Gustaaf (16541666) - nadat hij zijn veroveringsplannen verijdeld had gezien zich een nauw verbond tusschen Zweden en Denemarken - aeine
Vereinigung der Angelegenheiten, der Wohles und des Rathesc had gedacht. Van dit plan was tijdens zijn laatste levensdagen
in zijn omgeving nog sprake geweest.
Nog hoopt’e men in Zweden, dat Denemarken althans den
vrede zou bewaren. Op het eind van 1674 werd Nils Brahe naar
Kopenhagen gezonden om de vriendschappelijke betrekkingen te
versterken. Als het resultaat dezer zending Bnihila was, wendde
de Zweedsche Rijkskanselier op eenmaal het roer om en wilde.
Denemarken dwingen. Hij sloeg in den Rijksraad voor, dat
Wrange1 op Holstein zou aanrukken. Mogelijk vereenigde zich
daarmee de wensch, dat het uitbreken van een oorlog met Brandenburg nog kon worden uitgesteld. Ook Wrange1 was v66r een
aanval op Denemarken, doch de Fransche gezant verzette zich
‘) Lavisse, VIP 327, Erdmannsdörffer, 1 5qz.
‘) Geyer-Carlson, IV. 593 - poogde zelfs de vrede te herstellen.
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heftig tegen dit voornemen, wijl Denemarken nog in zijn neutrale
houding volhardde. BMan s c h e i n t zu wiinschenc - schreef Nils
Brahe, 12 Jan. 1675 - anicht g e n ö t h i g t zu sein urn Hollands
willen sich in eine Gefahr zu stürzen; denn der gemeine Mann,
ja fast alle wünschen Frieden und fürchten den Krieg; dazu
incliniret auch der König zum Frieden 1); der Reichskanzler wil1
keinen krieg, wei1 dann Seine Rathschläge vielleicht weniger gelten,
und Gyldenlöwe, welche jetzt exuliret in Norwegen, könnte eluctiren. Dazu kommte, dass auch internus hujus r e g n i s t a t u s e t
conditio den krieg abzuräthen scheint, sintemal Gefahr vorhanden,
dass die schwere pressur hier im Lande leichtlich data occatione
in eine allgemeine Revolte ausbrechen k0nnte.a: Brahe kreeg
dus opdracht in Kopenhagen te blijven en zelfs onderhandelingen
te openen omtrent .een huwelijk tusschen Karel X1 en Ulrike
Eleonora. (Zuster van Christiaan V.)
Ofschoon Zweden zich verbonden had reeds in November Brandenburg binnen te vallen, werd de opmarsch nog een maand uitgesteld. Zoo lang mogelijk zocht Gyllenstierna dezen stap te
voorkomen.
Hij stelde voor, dat de troepen eerst winterkwartieren
zouden betrekken in Mecklenburg of in Lauenburg, hopende in
dien tijd met Brandenburg nog tot een vergelijk te kunnen komen,
maar al zijn pogingen faalden; ‘19 Dec. trok Wrange1 Brandenburgsch Pommeren binnen.
I

l

Zoowel in de buitenlandsche als in de binnenlandsche politiek
werkte Griffenfeld zich eerst langzamerhand tot de hoogste leiding
op. Maar zelfs, nadat hij die had verkregen, gingen zijn be...
moenngen in de regeering op verschillende manieren nog in
tegengestelde richting. De moeilijkheid, die reeds hierdoor aan
den dag treedt, om zich een helder beeld te vormen van zijn
staatkunde, wordt nog vermeerderd door zijn - meer eigen dan
aardige - dubbelhartigheid. Nooit toonde hij de wereld hetzeifde
gezicht; steeds veranderde hij van meening en van doel,
Men heeft wel eens gemeend gemakkelijk den draad in zijn
staatknndige weefselen te kunnen vinden door hem te zien als
de groote staatsman, die, aanknoopende aan Hannibal Sehested’s
denkbeelden, de oude tegenstelling tusschen Denemarken en Zweden
heeft willen uitwisschen, en wenschte, dat Denemarken in een
l) Daarin vergiste Brahe zich toch.

D. li. H. lV, 554.
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vriendschappelijke verhouding tot zijn nabuur vergoeding zou
vinden voor ‘t opgeven van zijn revanche-idee en herovering van
‘t geen het had verloren.
Maar hiermede heeft men zeker niet het kenmerkende van zijn
politiek aangegeven. Ook Griffenfeld wenschte uitbreiding van
Denemarken’s grenzen ; ook voor hém was Zweden dè vijand.
In dat opzicht was hij eensgezind met den koning en de meerderheid
van diens raadgevers ; ‘t verschil zat alleen in de middelen, niet
in het doel! Tégen de opinie van Christiaan V en de hooge
militairen, die meenden, dat uitsluitend de oorlog oplossing brengen
kon, was Griffenfeld - hierin trouwens gesteund door Fr. Ahlefeld - er voor dezen zoo lang mogelijk uit te stellen. Op de
eerste plaats wilde hij met diplomatieke wapenen strijden en
tegelijkertijd het rijk op krachten brengen. Eerste vereischte was,
om Denemarken, dat door de groote machten als minderwaardig
beschouwd werd, nieuw aanzien te verschaffen in de Europeesche
statenwereld; het rijk moest zich verheffen en zich de gelijkwaardige van andere staten toonen. 1) Daarnaast moest het zich verzekeren van goedgeefsche bondgenooten - wat uitzicht gaf op
geregelde subsidies ! - maar toch zoodanig, dat die verbindingen
niet al te veel verplichtingen oplegden en die geringe steun dan
n o g zoo duur mogelijk werd verkocht. Daarom voerde hij een
voorzichtige en afwachtende politiek niet alleen, doch- veranderde
ieder oogenblik, al naar de omstandigheden dit eischten, van
front. Met zijn talent om zich te schikken en te plooien, en zijn
uitgebreide kennis der Europeesche toestanden en verhoudingen,
achtte hij zich zelf de meest geschikte man om die politiek consequent te kunnen toepassen. Maar deze was tevens in zijn
eigen belang: hij wenschte alleen dáárom geen oorlog, wijl daardoor de macht hèm zou ontglippen en aan de generaals zou
toevallen. Een alliantie tusschen Frankrijk en Zweden, waarvan
Denemarken was uitgesloten, leek hem dan ook het gevaarlijkste
,,politieke spel. En zeer zeker moest voorkomen worden, dat
beide staten tegelijk vijandig tegenover Denemarken zouden staan.
Christiaan V had als erfenis* van zijn vader verkregen het
‘) BI. a. ved en erdvidet Brug af dets eget Sprog i Brevvekslingen med dem.. (DanR. H., 546). Iets, wat wel groote moeilijkheid zou gegeven hebben.
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onopgeloste Oldenburgsche en daarmede in verband staande Sleeswijksche vraagstuk. Sinds twee eeuwen hadden over de graafschappen Oldenburg en Delmenhorst geheerscht de nakomelingen
van Gerhard, broeder van Christiaan 1 van Denemarken (14@1481), maar dit geslacht naderde zijn einde, nu de regeerende
graaf, Anton Günther, geen echte nakomelingen had. Zijn landen
moesten dus overgaan op de afstammelingen van Christiaan 1,
doch hiertoe behoorden zoowel het Deensche koningshuis als de
Gottorpsche en Sonderborgsche liniën. Bij de twijfelachtige rechtsverhoudingen hadden koning Frederik 111 van Denemarken en
hertog Frederik 111 van Gottorp reeds In 1649 een overeenkomst
gesloten - ook met Anton Günther - waarbij de laatste zich
verplichtte hen en hun erfgenamen als eenigste erfgerechtigden
te erkennen. Als vergoeding zou een klein deel der graafschappen als allodiaalbezit toevallen aan Anton Gunther’s onechten
zoon, den later ook in de Deensche historie bekenden graaf
. Anton af Aldenburg. Wel werd de overeenkomst door den keizer
goedgekeurd, maar de Sonderborgsche linie verzette er zich tegen.
In 1663 kreeg dit protest nog meer beteekenis, toen éen van de
Sonderborgsche hertogen, Joachim Ernst van Plön, het recht der
geheele linie in zijn persoon vereenigde en op sterke juridische
gronden zijn erfrecht kon verdedigen. Maar n.1. van Gottorpsche
zijde was ‘men ongenegen toe te geven en eischte nu uitspraak
in deze kwestie door het keizerlijk Hofgerecht. Zoowel de Deensche
als de Holsteinsche ministers maakten hiertegen bezwaren, het
heftigst verzette zich Fr. Ahlefeld, wiens heele politiek Gottorp
vijandig was. 1) En het was vooral door diens drijven, dat in Kopenhagen besloten werd de Oldenburgsche kwestie door een overeenkomst met Plön te regelen met voorbijgaan van den hertog
van Gottor’p. Inderdaad kwam het in 1665 tusschen deDeensche
regeering en Joachim Ernst tot een voorloopige overeenkomst,
waarbij tevens ook nog andere geschillen tot oplossing gebracht
werden. Maar, toen de besprekingen zoover gevorderd waren,
werd van Deensche zijde een geheel nieuw punt naar voren gebracht, nl. het erfrecht op de hertogdommen. Men eischte van
Joachim Ernst, dat hij afstand zou doen van zijn erfrecht op het
koninklijk deel van Sleeswijk, wijl ook de vrouwelijke linie van
Frederik 111 het recht van opvolging bezat. Men grondde deze
1) Tegen die van minister Gabel.
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meening op het feit, dat het koninklijk deel van Sleeswijk in
1658 en 1660 opgehouden had
> leen< te zijn en veranderd was
in allodiaal bezit, dus het erfrecht onafhankelijk was van het
leenrecht. ‘) Men eischte hetzelfde voor het koninklijke deel van
Holstein; ook op het erfrecht hierop verlangde men, dat Joachim
Ernst afstand zou doen ten gunste der vrouwelijke linie - wel
niet op rechtsgronden, maar wijl het rustig bezit voor zijn nakomelingen toch onmogelijk was door de vele koninklijke vestingen.
Deze kwestie deed de onderhandelingen met Plön s t r a n d e n .
Joachim Ernst was diep verontwaardigd over die vorderingen.
En de afbreking dezer onderhandelingen had tot gevolg, dat
Gàbel’s politiek weer in Kopenhagen zegevierde. Toenadering
tot Gottorp werd nu weder het parool en deze zou worden bezegeld door een huwelijk tusschen Christiaan Albrecht e n e e n
dochter van Frederik 111. Wel stuitte dit plan op hevigen tegenstand bij koningin Sofie Amalia -- en onverzoenlijk stonden
Gabel en zij in deze zaak tegenover elkaar - maar Gabel overwon. Bij een overeenkomst in Glückstadt in 1667 werden alle
geschillen tot later op zij gezet en het huwelijk tusschen den
hertog en prinses Frederika Amalia vastgesteld. Kort daarop
had de bruiloft plaats. Daar Anton Günther hetzelfde jaar stierf,
bezetten de koning en zijn Gottorpsche schoonzoon, na afspraak,
ieder hun deel van het graafschap, terwijl voor de overige deelen
een condominium werd ingesteld als in de hertogdommen.
Tegen de bezetting van de graafschappen echter protesteerde
nu hertog Joachim Ernst bij den keizer en deze verwees de zaak
ter behandeling naar een commissie van Duitsche vorsten, die
eerst in 1668 t e Lubeck en later in 1669 in Hamburg te zamen
kwam. Maar een oplossing werd ook hier niet gevonden. Toen
dook te Kopenhagen opnieuw het denkbeeld op om de moeilijkheden te regelen door een afzonderlijke overeenkomst tusschen
den koning en Joachim Ernst van Plön met voorbijgaan van
‘) Dat was .dde eerste maal, dat het later zoo brandende vraagstuk over het erfrecht in
de vrouwelijke linie op Sleeswijk ter sprake werd gebracht. Voor 1658 had slechts een
personeele unie bestaan tosschen de koninklijke deelen van Sleeswijk en de kroon. Maar
d e staatsvtrandering v a n 1660 h a d F r e d e r i k 111 e n d i e n s n a k o m e l i n g e n t o t e r f e l i j k e
koningen gemaakt en daarmede de verbinding met het koninklijk deel van Sleeswijk verzekerd. (Waar het erfrecht bQ den vrede van Kopenhagen uitsluitend was toegekend aan
de mannelijke linie van Frederik 111). Na de staatsverandering door de lex Kegin was dit
deel van Sleeswijk geworden *erfland* van het koninklijke huis van Denemarken. Vgl.
Forchbammcr. *Gesch. d. Hereogtiimmer Schleswig u. Holsteine, 11. (Kiel, 1834).
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Gottorp. Aanleiding daartoe was de verhouding tot Christiaan
Albrecht, die, trots het vergelijk van 1667 en het huwelijk met
Frederika Amalia zeer koel was gebleven. r) Gabel schoof de
schuld hiervan op Ahlefeld, op Hans Schack en Körbitz en zelfs
op de koningin. De geheele toestand in de hertogdommen was
op deze wijze bij den dood van Frederik 111 open voor verschillende moeilijkheden..
Na de troonsbestijging van Christiaan V en den val van Gabcl
zette Griffenfeld de onderhandelingen met Joachim Ernst voort,
overtuigd, dat deze aangaande Oldenburg en Delmenhorst door
het keizerlijke Hofgerecht in ‘t gelijk zou worden gesteld. Werkelijk kwam in Nov. 1670 Johan Adolf - zoon van Joachim
Ernst - naar Kopenhagen en werd een overeenkomst gesloten,
waarbij alle geschillen geregeld werden, en vastgelegd in twee
oorkonden, onderteekend 3 I Dec. 1670 en 18 Maart 167 I . Bij
de eene, die voor openbaarheid bestemd was, stond hertog Joachim
Ernst aan den koning af zijn recht op het koninklijk deel van
Oldenburg en Delmenhorst tegen de belofte - wanneer de keizerlijke luitspraak dit recht erkende = van schadeloosstelling in
goederen in Holstein. Bovendien kwam de koning den hertog
tegemoet in enkele geschilpunten betreffende de hertogdommen en
beloofde in ‘t bijzonder den hertog beleening met Sleeswijk. Het
andere tractaat daarentegen was bestemd geheim te blijven, het
hield in, dat de hertog aan den koning ook afstond zijn recht
op het Gottorpsche deel van de graafschappen tegen vergoeding,
deels in geld, deels in beleening met Nordborgsche goederen op
Alsen. Krachtens deze traktaten kwam het Deensche Koningshuis in ‘t volle bezit van Oldenburg en Delmenhorst.
Het gevolg van dit alles was, dat de verhouding tusschen den
koning en den hertog van Gottorp zeer gespannen werd. Wel
trachtte men nog tot een minnelijke schikking te komen, toen
Christiaan Albrecht in Febr. 1671 in Kopenhagen kwam, maar
dit mislukte en deze wendde zich nu tot Zweden.
De verdere ontwikkeliug dier kwestie bleef intusschen afhankelijk van den loop der Europeesche gebeurtenissen.
f Wordt voortgezetj.
1) Frederik 111 en Sofie Amalia konden ‘t hem nooit vergeven, dat hij zich in 1659 hij
Zweden aangesloten had. Danmarks R. H. IV. 546; 547. Vgl. I,ind-nhan. vDarstellung
der Streitigkeiten Dfinemarks mit Holstein-Gottorp.
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Snuffelend in oude acten uit de IW eeuw kwamen mij o o k
o n d e r s t a a n d e BGenerale Conditiën en Voorwaarden< in handen.
Zij belichten m.i. den tijd, waarin ze gebruikt werden; reden
waarom ik ze overschreef en aan sDe Navorscherc opzond. Ze
volgen hier.
8Generale Conditien en Voorwaarden waar na ende v o l g e n s
welke Kerkmeesteren van den dorpe ende Ambagte van Maasland
van meijninge zijn, naar voorgaande afficxtie van billietten, bekken
geslag l a n g s desen d o r p e g e d a a n , t e n o v e r s t a a n v a n S c h o u t e n
Schepenen van den dorpe en ambagte van Maasland, openbaar
op te veijlen ende te verkoopen de naar te noemen Landen, zoo
als zulks hier naar in elke particuliere Voorwaarden zal werden
gedistiguëert of uijtgedruckt,
de Verkooping werd gedaan om guldens aan Veertig grooten
het stuk.
; ’ Ende dat alles in goeden en gangbaaren gelde, te betalen in
.géen’ ‘minder ..paijement als gereduceerde schellingen, geen gegeklopte schellinge, en geen Engelse agt en twintige, gereed
bij het doen van de opdragt die. geschieden zal op primo April
xj27 vrij -geld van alles, ende wel speciaal vrij van den veertigsten
penning met de -tiende verhooging van dien ten behoeve van ‘t
gemeene Land,
den .kooper of koop& zulllen daar en boven moeten betalen,
het schrijven en zegelen van de. Opdragtbrieven, en verder alle
ordinaris kosten op het doen der verlijen vallende,
A l s ‘meede eene stuijver van’ ijder gulden van zijne uit te
loovene kooppenningen, voor het ordinairis regt, van het pond
geld, ten behoeve van Schout, Schepenen, Secretaris, en Bode
alhier, Sullende de koopers meede moeten restitueeren alle de
penningen die op elk haar gekogte partije zullen werden opgestooken ende getrokken.
Alles boven en onverminderd hare uijt te loovene kooppenningen,
en zonder deswegen eenige kartinge te mogen doen,
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de koopers zullen geen actie mogen pretendeeren ten respecte
van de onder of overmaat van het voorsz. land als werdende bij
de Verkoopers wel expresselijk geconditioneert ende bevoorwaard,
dat deselve in geen nameetinge van eenige derselver partijen
willen gehouden zijn, ofte daarvan eenig genot of schade hebben,
als werdende het zelve verkogt voet stoots, en dat zonder eenig
dispuijt of tegenzeggen onderworpen te willen zijn,
Voorts werd nog expresselijk bevoorwaard bij aldien bevonden
mogten werden, dat de geveylde landen hooger of lager in Verpondinge, molen, mergen, sluijs of andere ongelden zoude moeten
contribuëeren
a l s d e voorsz. mate of genoemde begrootinge
mogte uitbrengen, dat de Verkoopers op de koopers nog de
koopers op Verkoopers ter zaake van dien geen. axtie zullen
hebben,
de verveijlders houden alle geboode bod van waarde mitsgaders
de declsiën van eenige abuysen, die door het te gelijk bieden of
mijnen als anderzints mogten ontstaan aan haar zelven,
die bod biedt of geld trekt, zal zijn woord en bod gestant
m o e t e n d o e n t o t a a n s t a a n d e Saterdag t o t z o n n e n o n d e r g a n g
zijnde den 14 december 1726 binnen welken tijd de Verveijlders
in hare keure en optie blijven behouden, omme de koop te
gunnen die het haar gelieven en goeddunken zal al waar het dat
iemand anders hooger in ‘t bod was staande, zullende de aanzegging van de koop ter secretarije’ alhier moeten geschieden,
de Verveijlders zullen alle het geveijlde zuijveren van orninairis
Verpondingen, Reëelen honderdste penningen, en verdere Ordinaire
en Extra-ordinaire lasten, ommeslaagen en gelden tot den laatsten
decemb. 1726 inclusive, als zullende de verdere en volgende, zoo
ordinaire lasten en ommeslagen voor den Jare 1727 albereids
geconsenteert en ommegeslagen of nog te consenteeren, komen tot
lasten van de koopers,
den kooper zal gehouden zijn, voor de voldoeninge van deese,
en volgende Conditien en Voorwaarden en elk lit en poinct van
dien te stellen twee suffisante Borgen, ten Contentement van
Schout en Scheepenen alhier, mitsgaders de Verveijlders die elks
insolidum, en als principaal zullen verbinden, onder Renunciatie
van de benefitien ordinis divisionis et excussionis, mitsgaders alle
andere benefitien, borge blijvende naar Regten Competeerende,
houdende hun van alle de effecten derzelver volkomentlijk onder-
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rigt, ende dat alles boven ‘t voorn.’ speciaal verband, onder
generaal verband van haar luijder perzoon en goederen,
Soodraa de koopers haare uitteloovene kooppenningen zullen
hebben voldaan, het pondgeld betaald, en verder alles gepresteert,
ende naargekomen ‘t geen zij uit kragte van deese, en nog volgende Conditien en Voorwaarden gehouden zijn, en bij dezen
beloven te doen, zal haar elk zijn gekogte partije wel en wettelijk
voor de gerechten van maasland werden getransporteerd en opgedragen,
Ende indien het quam te gebeuren, dat iemand koper wierd,
ende in gebreeke bleeff deze en volgende Conditiën en Voorwaarden in alle deszelfs leeden poincten en deelen, stricktelijk
naar te komen ende te agtervolgen, zal men zoodanigen partije,
v a n zulken gebreekigen kooper o f k o o p e r s , a a n s t o n d s o f t e t e n
anderen bequamen dage ten believe en keure van Schout en
Schepenen, andermaal veijlen en verkoopen, meerder geldende
zal den gebreekigen kooper daarvan geen genot off profijt hebben,
ende minder geldende zal hij dezelve schaade daadelijk moeten
opleggen zonder eenige Regtsvorderinge daaromme
te doen, en
bij onwilligheid zal men die schade aan des gebreekigen koopers
persoon en goederen verhalen, met alle de kosten, schaden en
Interessen zonder tegenspreeken,
Ende beloofde zij Verveylders in haar opgemelde qualiteit het
geveylde te zullen vrijen en waaren van alle belastingen dewelke
geduurende de possessie daar op gestelt zoude mogen zijn, onder
verband van de -kerkegoederen, die zij in deze zijn representeerende
egeene uitgezonderd subject als naar Regten,
d e kooper zal gehouden zijn de Landen, die agter geleegen
zijn over de Voorlanden tot aan den maasdijk zijn uitpat te geven,
Laatstelijk zullen de koopers en hare gestelde Borgen verstaan
werden over te geven gelijk als zij vervolgens elks in haar reguarde gehouden werden expresselijk overgegeeven te hebben bij
deeze, omme zig elks in den innehoude deezer Conditien en
Voorwaarden, Vrijwilliglijk, ’ zonder eenige voorgaande daartoe aan
t e wendene forme van Regtsvorderinge, te zien en laten condemneeren, ‘t zij tij den Ed. hove of hogen Rade in holland,
of wel bij den E. geregte van Maasland, daartoe volkomentlijk
constitueerende en volmachtig maakende, Jan van Ruijl, Paulus
van Brake1 en Sebastiaan Thierrij de Bij,, Procureurs voor den
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voorz. Hove en Hoogen Rade, mitsgaders Mr. Cornelis van der
kest en Abraham doornen van Swieten procureurs voor den E.
geregte van Maasland voornt. als deselve daartoe Eligeerende bij
deese, zoo omme de Condemnatie te verzoeken, als daar inne te
consenteeren met de kosten daaromme te doen, beloovende zoo
Verkoopers als kopers ‘t geene bij deselve uijt kragte deeses te
doen van waarden te zullen houden, en volkomentlijk te approbeeren en ratificeeren, o n d e r v e r b a n d e n subjectie a l s b o v e n .
Wanneer den duyn mogte werden versterkt of van noode mogte
weesen, dat dezelve aarde moet werden gehaald uijt de buijtenlanden dewelk zulks moet uithalen als van ouds, alles en in ‘t
geheel, ‘t geveijlde zal naar den palmslag staan en leggen voor
risico van den kooper, onaangezien de opdragt eerst geschieden
zal op primo April 1727.
Op alle welke voorsz. generaale en nog volgende
particuliere Conditien ende Voorwaarden nog geveijld
ende te koop gebooden werd,
drie mergen een hond Land, geleegen in kralinger polder onder
den Ambagte van maasland, belend volgens de laatste opdragtsb r i e f f d e hr. e n m’. Maarten Hoogenhoek Brouwer tot delft in
den Eenhoorn, ten westen en noorden Maartje Jansdr. Wede. van
kornelis Jansz. thoen en ten zuyden Andries Dirksz. Boogert,
dog bij den hoop zonder maat, en zulks met de voet gestooten,
zijnde ‘t voorsz. geveylde niet belast nog bezwaard, dan alleenlijk
met de ordinairis lasten van sluis en molengelden, dijk, weg,
water,. banwerk ende andere ongelden, en lasten als buurlanden
aldaar geleegen, dat alles beneevens de honderdste penn. in
voegen alsvooren is geconditioneert, komen zal tot lasten van
de koper; Wijders met zoodanige lijdende en domineerende Servituijten, Vrijdommen ende geregtigheeden als het geveylde zoude
mogen hebben ofte eenigzints subject wesen v o l g e n s d e o u d e
brieven en bescheijden die daarvan voorhanden zijn offnaarmaals
te voorschijn zoude mogen komen naar alle welkers i n h o u d e n
d e n kooper hem zelven stiptelijk zal moeten Reguleeren en gedragen, zonder dat de Verveylders in het presteeren van eenige
geregtigheeden of afweezen van eenige servituijten willen gehouden zijn,
d e n kooper zal in zijn keuse hebbe omme de helfte van zijn
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uijtte loovene kooppenningen te konnen betalen contant, en de
wederhelfte te neemen op hijpotheecq tegens drie van .‘t honderd
Jaarlijks mits passeerende een behoorlijke hijpotheecqbrieff onder
speciaal verband van dit verkogte, en generaal verband van zijn
perzoon en goederen.
den kooper zal gehouden zijn te betalen voor het concipieeren,
formeeren en schrijven van de Voorwaarden, met dé Vacatie
van de Secretaris op het doen der Veijlinge zes gulden zes
stuijvers,
Ende voor twee copien van dezelve ijder tot twee gulden tien
stuijvers,
Buijten en behalven ‘s lands zegels daartoe behoorende,
Item voor het drukken, publiceeren, affigeeren en alomme versenden van de koopbilliettten drie gulden tien stuijvers,
Ende aan den Boode of Roeper eene gulden tien stuijvers,
Ende nog ten gelage drie gulden tien stuijvers.
Opgeveijld in de Herberge de pijnas op den I
cember 1726.

I

de-

Opgestooken tot trekgelden twee drie guldens en is ‘t zelve gegetrokken bij dU. Theodorus van den houte op vijffhonderd en
zestig gulden de mergen,
En is ‘t selve opgehangen op agthonderd en zestig guldens de
mergen ‘t gebooden bod daar in begrepen en is ‘t zelve opgehouden op zes honderd en zestig guldens de mergen,
Nader afgeslagen op den 13 decemb. 1726 van de zomme van
zevenhonderd en tien guldens de mergen en is bij mijninge
kooper gebleeven pieter Ieendertsz. de Jong voor de zomme van
zeshonderd en vier guldens de mergen,
Aldus geveijlt, afgeslaagen en naader afgeslaagen ter presentie
van michiel knol1 Schout, Otto Leendertsz. .van der Mij en gerrit
Cornelisz. groen, schepen van den dorpe en Ambagte van maasland, ende compareerde de voornoemde pieter Leendertsz. de
Jong op huijden den 13 december 1726 voor ons Schout en
Schepenen voornt. ende Verklaarde de voorsz. koop ter zomme
van zes honderd en vier guldens de mergen op de voorsz. Conditie en Voorwaarden daar vooren te accepteeren, compareerde
mede Andries van Rijt, e n Arij Leendertsz. groenewegen ende
verklaarde haar zelve te stellen als Borgen, en principaal voor de
‘p44

‘4
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voorsz. koop onder Renunciatie van de benefiti aldaar vermeld
en dat voor de Voldoeninge van de voorsz. Conditie en Voorwaarden onder verband aldaar vermelt. Actum ut supra.
Twelck ik Affirmeere,
J. Middelman, secr.u

@en ,,Reekening en Scheiding” in 1822.
door
B. J. POST.
Van een goed vriend kreeg ik dezer dagen oude koopacten
enz. in handen. Daartoe behoort ook de BReekening en Scheiding der Boedel en Gemeenschap van M. M. en A. v. d. V.
Mitsgaders het door Laatszgémelde buiten gemeenschap nagelaten. a
Ter typeering van den tijd schrijf ik uit Actief en Passief der
>Reekeningc enkele posten over:
Actief.
Contante gelden op het overlijden van A. v. d. V. f 569 - 7711s
Meubelen, inboedel, huisraad, gemaakt goud- en
zilverwerk enz. enz: na taxatie van een beëedigde
taxatrice . . . . . . . . . , . . . . .
Ta 9 4 7 - 4 5
Leevende haaf, rijtuigen, melkgereedschappen
en veldproducten enz. . . . . . , . . ; .
= 4794-95
Voor de op den Inventaris onder Nommero Een
vermeld, verkogte drie Certificaten ijder a Een
duizend gulden uitgestelde schuld ten lasten het
Koningrijk der Nederlanden a Een en een zest i e n d e t e n h o n d e r d . Ingevolge de prijscourant
van dato den Eersten Mey 1822 . . . , . . 2 31 - 871/2
Voor de op den Inventaris onder Nommero twee
Insgelijks vermelde verkogte vier kansbilletten, ieder
.a Een duizend gulden a veertig en een vierde per
duizend; Ingevolge Prijscourant dato als vooren > 161 - Tien maanden rente van een schuld groot Drie
honderd gulden , . . . . . . . , . . . D
10 - Voor de aan het Rijk gepresteerde diensten,
met wagens en Paarden, waarvan de Pretensie op
den Inventaris onder Nommero zes is vermeld;
vooralsnog Niets met zekerheid te zeggen zijnde;

IdEMOkANbA.
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word die post als zeer dubieus slegts uitgetrokken
voor . . . , . . . . . . . . . . . .
Memorie
Van J. d. J:, vlasser te Maasland voor verschuldigde Landhuur . . . . . . . , . . . . f 140 - -7 - 25
Voor een zestiende boter (20 K.G.) , . . , ,
Voor vijf en twintig zak gerst . . . . . . > 62 -150
Voor een kalf. . . . . . . . . . , . a
1 - 50
Voor twee varkens . . . . . . . . . . > 62 - 40
Voor drie en dertig zak haver . . , . . . > 82 - 30
Voor een kalfsvel . . . . . . . . . . B - - go
Voor twee achtste boter en Eijeren . . . . 3 rg - 75
Passief.
(‘k Doe evenals bij ‘t Actief maar enkele grepen).
,De aflegsters , , . . . . . . . . . . f 6 - 12-De dragers . , . , . . . , . . . . . D
Voor het maken van Rouwgoed . . . . , >
7 - 35
Aan Schaaf, bidder . + . . . . . . . . *
1 1 -60
De Diaconij alhier over 1820 en 182 1 . . . B
12 y95
Kerkediensten over 1822 . , . . . . . . 3 15 - 70
Tienden over 182 1 . . . . . . , . . . a 42 - Aan arbeidsloon voor W. v. D. . . , . , 3 - - 80
Voor Mollen vangen . . . . . . . . . 1 --go
De echtelieden M. M. en A. v. d. V. waren blijkbaar niet in
gemeenschap van goederen getrouwd, immers er volgt een opgave
van BBuiten gemeenschap nagelaten als Actief.
Een Huismanswoning, als Huis; Schuur, Bargen, Boomgaard en
geboomte, wijk C No. 27, in de Westgaag, gemeente Maasland, .
met 20’ bunders, 67 roeden, 18 ellen Nederlandsche, of 24 mergen,
165 roeden Weij, hooij en Teelland, gelegen in den Kralingerpolder der gemeente Maasland.
2 Bunders, 74 roeden, 61 ellen Nederl., of 3 mergen, 135 roeden
Teelland, mede in dien polder.
5 Bunders, 53 roeden, 5-1 ellen Nederl., of 6 mergen, 300
roeden weiland, in de Dijkpolder te Maasland.
6 Bunders, 81 roeden, 26 ellen Nederl., of 8 mergen weiland
Alles samen f 13650.-.
aldaar.
Terwijl onder Passief geboekt staat, op de eerste drie partijen
bovengenoemd een I e h y p o t h e e k a d f xoooo.-.
Best waren de tijden niet. ‘t Geheel actief der PReekeningc
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Dus wel een, slot, maar
b e d r o e g f 9800, ‘t passief f 9853.50.
geen. batig.
Iets anders gaf wat buiten gemeenschap was nagelaten. Hier
b e d r o e g ‘ t a c t i e f f 13650.- e n ‘ t p a s s i e f j 13249 - 7 5 . D u s
batig: f 400 - 25, te verdeelen onder M. M., den overlevenden
man van A. v. d. V. en de vier kinderen uit haar eerste huwelijk.
Aan elk werd een vijfde toebedeeld.
Voor zooveel noodig volge hier een kleine explicatie van bovengenoemde puitgestelde schuld.«
De schuld der Nederlanden- was in 1815 f 573. 154.530actieve
en j I 146.307.061 uitgestelde schuld, deze laatste ontstaan door
de tierceering van Napoleon. Deze uitgestelde schuld zou, althans
gedeeltelijk, elk jaar 4 millioen, in actieve door kansbiljetten
worden veranderd. Mede om dit doel te bereiken werd door
geKoning Willem 1 o p 1 2 J a n . 18 16 het AmortisatieSyndicaat
sticht. Door den inval der Franschen in 18 15 werd de schuld
van Nederland zoodanig vergroot, dat ze op 31 Dec. 1820: f626
millioen bedroeg.
260 zijn er niet veel meer.
Een kleine halve eeuw geleden woonde er te Goes een barbier,
die in zijn ssalone. e e n g e s c h r e v e n Ygedichts: h a d h a n g e n , v o o r
hem opgesteld door een zekeren Jan Geldhoff, ook een Goesenaar.
‘t Moge hier volgen :
>Ik scheer je baard zeer zacht en goed.
Zonder snijden en met spoed.
Drie cent steeds den arbeidsman
Maar vijf cent die wat beter kan.
Voor vijf cent maak ik geen verschil,
Snij ik je haar zoo als je wil.
‘t Zij kort of lang of dun of dik,
En ik scheer de haren uit je nik.
Kom wil dan wat vertoeven vriend,
Hier zijn couranten wees gediend.
Een in den geest van ‘t Liberaalisme,
De andere is van ‘t Calvinisme.
Een in den geest van onzen tijd,
Een aan de Dordsche leer gewijd.
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Zoo als je ziet; ‘k ben ook tailleur,
Voor arbeidsman en voor sjinjeur,
Want ik bid ook ons daaglijks brood,
Voor klein en groot en huisgenoot.
Medegedeeld door B. J. POST

te Maasland.
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Petrus Forestus’ grafzerk.
door
J. BELONJE.
Petrus Forestus, of Pieter Iordaensz van Foreest, de beroemde
hoogleeraar in de geneeskunde, lijfarts van Willem van Oranje
en schrijver van verschillende werken, werd geboren te Alkmaar
in 1522. Uitvoerig is zijn biografie medegedeeld in het Nieuw
Biogr. Woordenboek dl. 1. kol. 884 sqq.
In zijn geboortestad houdt men de naam van den grooten
burger levendig en eert men hem door de naam Forestus te
verbinden aan een straatje gelegen in de nabijheid van het station.
Foreest is te Alkmaar in 1597 gestorven en werd, aldaar in de
Groote Kerk begraven blijkens de aanteekening van doodschuld,
in het adoodtboecka van de kerk aanwezig: (anno 1597) DDoctor
Mr. Pieter van Foreest den I 3 martij - 10 - o - 0.a Het vermoeden ligt nu voor de hand, dat ter olaatse ook eenig grafmonument te vinden zal zijn voor hem.
De oudste alkmaarsche kronijk-schrijver C. van der Woude (f640)
brengt licht. Hij spreekt immers van F’s aepitaphium , . , . dat
men op den dag van heden nog kan lezen : zijnde voor het Choor
in de Kerk op twee zarksteenen gehouwen met deze woorden’:
Annus obitus P. Foresti Alcmar: Med. celeberr: hoc versu
numeratur
Evictus fato cubat hac sub mole Forestus
Hippocrates Batavus si fuit ille fuitc 1)
En de ,Tegenwoordige staat van Hollanda 2) maakt ruim hon‘) C. van d e r Woude nKronijk d e r Stad Alkmaerc, e n z . bladz.
2, Op pag. 388 in dl. XV.

184.
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derd jaar later nog melding van BPieter van Foreests graffstede.a
Door middel van de bovengenoemde uitlating van den kronijkschrijver van der Woude, dat F’s graf gelegen. was avoor h e t
Choorc, onder ,twee zarksteenens (hiermede wordt bedoeld - zou
m e n meenen - een dubbele zerk) is uit de .grafboeken der St.
Lauwenskerk het spoor te volgen.
De oudste serie grafboeken, die vrij onvolledig is en slordig
werd opgesteld 1) vermeldt : >4 graven onder z blauwe sat-cken toetomend d i e erfgeen. van joyden vac foreestc, welke mededeeling
vergezeld gaat van een teekeningetje waaruit men het wapen van
de Foreesten 2) kan herkennen. “) Die graven waren genummert
18 en IgA Zuid (lees: pbezuidenc) Choor.
De grafboeken van later tijd blijven voortdurend de hierboven
besproken graven vermelden. slechts wordt de nummering veranderd in 340, 341, 342 en 343 Middengang. De boeken, die
omstreeks het jaar 1650 dit nieuwe nummersysteem krijgen, vermelden erbij, dat dit de graven zijn van de erven van Jorden
van Foreest en dat ze vroeger geteekent waren: 18 e n 19 A
Zuid-Choor.
>De erven van Jordena , - deze opmerking, die we geregeld
herhaald vinden, lijkt het geval moeielijker te maken: Licht zou
men immers gaan veronderstellen, dat hier nu niet de grafzerk
van Dr. Pieter gezocht moet worden, maar eerder die van Jorden,
den vader van den medicus. “) Het >memoriael v a n kerckmeesterena der St. Lauwens “) waarin doodschulden voorkomen beginnend bij het jaar 1549 “) geeft op fol. 56.vso- deze post: (anno
1559.1
Bjordaen van foveest is tot die minvebroers begraven ende
>scuZdich van keersen lu$ejen ZZ 91. VZZZ
sts.c
.

(Het moet vóór Bpaesschenc
geweest zijn, want even verder in
het register volgt paen wijn op paesschen Anno 5g.a)
‘) I n v . G e m . Arch. A l k m a a r . V-IS-xste s e r i e . De door Scheltema gegeven en door
C. W. B r u i n v i s i n d e v o l g e n d e inventares o n v e r a n d e r d g e l a t e n dateering d e r 5 e e r s t e
banden: ~550 (- 1624) is onjuist. Door middel van de namen van hen, die in die boeken
voorkomen als nog levend of reeds overleden, kom ik lot 1600 of hoogstens tot IjW terug.
‘J) R i e t s t a p : *De w a p e n s v a n d e Xederl. a d e l . , p a g . 71.
3) A l d u s b . v . V . 18. Iste S e r i e n o . a. Gem. Arch. A l k m a a r , f o l . o. v”.
4) Zie Nieuw-Ned. Biogr. woordenboek dl. 1. kol. 881, jorden (i).
$) I n v . tiem. Arch. A l k m a a r I V . 7. b .
6) Dus ouder dan het register uit Amsterdam’s Oude Kerk. Zie het artikel van Fr. de
Witt Huberts: l Doop-, Trouw- en begrafenis-register* in ~Navorscherr rga3 pag. 38.
.
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Een grafzerk voor Jordaen zouden we dus in de Groote Kerk
niet kunnen vinden, en, uit een en ander wordt de waarschijnlijkheid groofer, dat we in de BMiddelkerka: (d.w.z. het schip)
voor het koor het graf van Forestus moeten zoeken.
De kenner bij uitnemendheid van alcmariana, wijlen de heer
C. W. Bruinvis heeft noch bij zijn groote verhandeling over de
alkmaarsche St. Lanrenskerk 1) noch in eenig later artikel het
genoemde monument aangewezen; integendeel, hij wijst erop in
genoemd opstel a) d a t d e g r a f s t e d e v a n d e n Hipprocrates zijner
eeuw, den beroemden Petrus Forestus niet meer te vinden is.
De steenen 340 en 343 Middengang zijn nog over, Elk vertoonen ze het wapen van Foreest, zooals beschreven bij Rietstap
(zie boven) echter zonder schildhouders. Beiden zijn (met alle
andere zerken, die in de viering lagen) uit de viering verwijderd
geworden toen de stelling in de kerk werd gemaakt ter ondersteuning van den toren, die voor eenige jaren bedenkelijk verzakte. Men bracht ze toen over naar het Zuiderkruis, alwaar een
opstapeling plaats had op klein bestek van alle uit de viering
afkomstige zerken : ongeveer een 80 stuks.
Toen nu terwille van de 8- Octoberviering van dit jaar te
Alkmaar ruimte in de kerk gemaakt moest worden, diende een
aantal van die opgestapeld liggende zerken tijdelijk te worden
verwijderd.
Toevalligerwijs kwam toen hieruit voor den- dag een steen genummerd 34r, die een in vroeger tijd doormidden gekapte dubbele
zerk bleek te zijn en die het wapen van v. Foreest vertoonde
voor de helft, voorgesteld door een schild dat renaissance-vormen
vertoonde en hing aan een z.g.n. draagstok.
Daar de hiervóór vermelde zerken,’ nos, 340 en 343, in ‘t geheel
geen opschrift vertoonen zou men per exclusionem kunnen aannemen, dat, indien Forestus’ grafzerk nog bestond, deze zou
moeten zijn dubbel (of: uit twee losse enkele deelen) en genumm e r d 34I/j42.
Bij nader toezien bleek, dat de voor den dag gekomen steen
no. 341 behalve het wapen van v. Foreest, óòk nog een opschrift
‘) c. E. ‘I’aurel e . a . O u d e n N i e u w o. h . g e b i e d v a n K u n s t - e n Kunst-Nijverheid.in
Holland en België - 1889, pag. 15 en pag, 47: l Ia de Alkm. St. Laurenskerk.a
‘) P a g . gr.
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droeg in romeinsche karakters. 1) Wat er stond was niet duidelijk, uitgezonderd het ééne woord: BHIPPOCRATES<, En dat klopt
immers met het door van der Woude geciteerde iepitaphiumc,
waaruit we dus wel mogen concludeeren, dat hiermee Forestus’
grafzerk 2 terecht c is.
De bijpassende helft van de steen (dus de rest van de dubbele
zerk) vond ik terug in den Zuidergang van de kerk. De steen
vertoonde ‘t resteerende van het wapen en bovendien het nog
ontbrekende nummer 342. Echter was dit exemplaar door ligging
in het gangpad zoodanig afgesleten, dat letters hier nauwelijks
meer te ontcijferen waren.
Het is te wenschen, dat de restaurateurs, die met zooveel omzichtigheid hun werk in de St. Laurens verrichten, in de gelegenheid zullen komen Forestus grafgesteente te herplaatsen, opdat
d e w o o r d e n v a n d e n kronijkschrijver e n v a n d e BTeg. Staatc
weer waar kunnen worden!
Alkmaar, November 1923.
C. Dutch Emigrants of the 17th Century.
I. Chrisiupher .%znre Abeel ( 1 6 2 1 - 1 6 8 4 ) o f A m s t e r d a m H o l land whose father a n d mother died in the plague of 1633
and his wife Nee@ ,Tanse Croon also of HolIand.
2. Daniek ranse van Antwerp (1635-1715) born in Holland.
3. Gerrit Bancker ( 16 . . -1691) son of Frederick of Amsterdam
Holland. Emigrated about 1640. His brother Willem continued
to live in Amsterdam Holland.
4. iMavten Beekman blacksmith, born about 1620.
5. Hamten Myndertse van d e Bogart b. 1612 probably of Zierikzee, Holland. Surgeon of the BEendnachtc 1631 of the
West India Co. Also h i s w i f e Tillisje Claese .Mouw o f
Zierikzee
Holland.
6. Pieter yacobse Bo~sboorn b . a b o u t 1610.
‘7. Arent Andriese Bratt b . a b o u t 1620.
8. yochem

Collier.

t) lammer is. dat de zerk (en meerdere van de steenen, die in ‘t Zuiderkruis waren
opgestapeld) zware en versche breuken vertoont; gevolgen van een ruwe behandeling.
Sinds het begin der restauratie onder deskundige leiding, komt zooiets niet meer voor,
gelukkig.
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Dirk van *Epps and his wife Maritie Damen.
Simorz Simonse Groot boatswain of ths >Prince Mauritza.
11.
Yan Frans van Hoesen d. about 1667.
12. GerrZt Frederiekse Lansing of Hasselt, Holland. d. before
1679 and his wife Elizabeth Heyndricx. Emigrated about 1730.
13. J?an Pieterse Mabie d. 1 7 2 3 .
14. Teunis Teunisse de Metseìaer and his wife Egbertian Egberts.
Hehey Otten a baker d. 1676.
15.
16. Jan Peeck.
17. Ciaes F. van Petten d. 1641 d. 1728.
18. Jan Rinkkout b. about 1628, etnigrated with his brother
Daniel from Pommerania, East Prussia. Also his wife Elizab&h Drinckvelt.
19. 3;rzcob yanse Sc~ey~er~orn b. 1622 Waterland, Holland.
WiZiiam .Pieterse valt Slyck of Heyvelt, Holland b. about 1620.
20.
21. Pkilip d e Trieux b . 1585 court messenger from New Amsterdam 1638.
Veeder b. 1624 of the BPrince Mauritzc in 1644.
22. Simon Volkertse
Havmen
Albertse
Vea’der came f r o m H o l l a n d r e t u r n e d tem23.
porarily 1661, was agent for Dirk de Woolf. Chartered the
s h i p BKing Charles< f r o m England.
24. Bastzan Visscker b. about 1600 of Hoorn, Holland.
25. Andries d e Vos of Holland. Deputy directer of Renesslaerwyck 1648.
2 6 . Hendriek Meese Vrooman
son of Bartholomeus.
27. Hendrick Gewitse van Wie d. about 1692.
28. Covneiius
Segerse van Voorhoudt
a n d his wife Bregse Jacobson.
Wie kan omtrent deze families nadere inlichtingen geven ?
9.

10.

G. S. T.

ar8
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Genealogische aanteekeningen betreffende
Amsterdamsche familie KOTTING.
Medegedeeld door H.

de
.

KI T S N IEUWENKAMP.

De Amsterdamsche familie Ketting - vóór 1.770 Cotfingk g e schreven - schijnt
oorspronkelijk van Duitsche origine te zijn,
althans de stamvader in Holland van het geslacht waarover de
navolgende aanteekeningen zullen handelen, met name Gerrit
Cottzhgk vermeld onder 11, vestigde zich omstreeks het midden
der 188 eeuw te Amsterdam en is blijkens zijn acte van ondertrouw en poorteracte afkomstig uit K ces, welk Rees gezocht
zal moeten worden in Duitschland ten Zuiden van Emmerik aan
den Rijn.
Het wapen Ketting door de Hollandsche leden van het geslacht gevoerd, wordt beschreven als volgt:
Doorsneden : a, in blauw een rechterschuinbalk van goud,
beladen met een dito smalleren van groen, welke wederom beladen is met 13 ! gouden sterren (5) alles vergezeld van 6 zilveren eendjes met snavel en pooten
geplaatst drie aan drie in de richting van den balk
(Kotting); b, in rood een Paaschlam in natuurlijke kleur
v o o r b i j g a a n d o p l o s s e n g r a s g r o n d (Brinkel ?), Helmteeken: een gouden antieke vlucht. Dekkleeden: vermoedelijk, goud en blauw.
Bovenstaand wapen komt in kleurendruk voor op een afbeelding
ten huize van mevrouw J. M. E. van Wijk-Hoekman te Wormerveer en is eertijds gedrukt op de bekende BDrukkerij Kottinga
te Amsterdam aan de Lijnbaansgracht.
Een gelijke afbeelding is in het bezit van den heer H. J. von
Felde te Amsterdam. Op beide afbeeldingen ontbreken de helmkleeden.
Opmerking verdient het feit, dat op diverse stempels en zegelringen welke ik van de familie zag de zoo gecompliceerde schuinbalk niet voorkomt, evenmin de 13 sterren. Op allen is duidelijk een eenvoudige rechterschuinbalk te zien van goud, zoo ook
op het oude wapenstempel indertijd gebruikt door mijn overgrootvader d’ 3. L. Xottiqg, uitgevoerd in den barokstijl en dateerende
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van f 1785, thans mede aanwezig te Wormerveer. De kleuren
zijn echter niet door arceering op het oude cachet aangeven.
Waarom slechts een enkelvoudige gouden schuinbalk gegraveerd
werd op stempels en zegelringen moet waarschijnlijk gezocht
worden in de omstandigheid, dat de graveur geen kans zag om
op een naar verhouding betrekkelijk klein en beperkt bestek dit
alles te graveeren. Men wist er ,eenvoudig’ geen weg mee en
nam slechts den gouden schuinbalk.
Nu kwam ik ook nog nimmer een dusdanigen schuinbalk tegen,
zijn hiervan misschien meerdere voorbeelden in de heraldiek bekend ?
l

*

Stam’reèks.
1. J7an of .%hannZ CottiRg& geb. f 1685 woonde vermoedelijk
te, Rees a. d. Rijn zuidelijk van Emmerik, hij huwde
Maria van Wae;j 1) eveneens geboren omstreeks 1685 en te
Rees woonachtig in Juli 1746, welk laatste blijkt uit de acte
van ondertrouw van haar zoon:
GeYYit volgt, 11.
11. Gerrit Cottingh, van Rees, geb. te Rees? den . . . 1715,
vestigde zich te Amsterdam, poorter aldaar 15 Juni 1747 2),
banketbakker in de Kalverstraat, overl. Amsterdam? na I
Mei 1770 en vóór 7 Mei 1784, tr. (ondertrouw; Amsterdam
I 5 Juli 1746 8) Alletta Renkink, wede van Simon van Paddenbuvg, geb. te . , . , den . . . . . 1708, overl. Amsterdam ?
v66r 7 Mei 1784, dr. van Ludolplt RenRinR,
wijnkooper en
Geertvuy v a n Eysendqk.
Zij verwekten één kind:
Jan Ludotplt volgt, 111.
III. Jan &iol’~ Cottingli, schreef zich na 1770 gelijk al zijn
nakomelingen deden Ketting, geb. Amsterdam 22 Sept., ged.
*) Rietstap g e e f t o p In z i j n A r m . Gén. voor h e t w a p e n v o n Ll’aay ( H o l l a n d e ) : D‘argent
h une q u e u e d e paon a u n a t u r e l l e , mouvant d ’ u n e couronne d ’ o r e n p o i n t e . Cimier: l e s
meubles d e I’écu.
s) O u d G e m . A r c h i e f A m s t e r d a m , poorterboek 19 (1741-1747): 1747 13 J u n i Gerril
Coftiflglr v a n Rees, b a n k e t b a k k e r h e e f t g e t r o u w d Aletta Ken&& d o c h t e r v a n Ludn&h
,
in leven wijnkooper en poorter.
a) Geref.
o n d e r t r o u w ; no. 389, b l . 183 v e r s o . 15 juli ,746 Gcrril Korfing v a n R e e s ,
oud 31 jaar in de Kalverstraat, sijn moeder Maria ~rarz LVuc~, woont tot Rees.
Atetta Renkink, v a n A m s t e r d a m , w e d u w e Sirnon VLZB Pa&‘cnburg, o p d e A m s t e l ,
N . B . H i j teekent: Kolling.
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S e p t . 1747 (Nieuwe Kerk) i), koopman te Amsterdam,
poorter aldaar I Mei 1770 2), woonde in 1784 sop ‘t Cingelc
i n e e n e i g e n h u i s , o v e r l . A m s t e r d a m 2 8 J u l i 1830,
tr. (ondertrouw) Amsterdam 29 April 1784s)
BhzkeZ4)
ged. Amsterdam 4 Febr. 1767 (Zuiderkerk) 6), overl. Amsterdam 29 Juni 1797 (overlijdensannonce in mijn bezit)
dochter van Pieter Brinkel e n Anna v a n Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
I . Gevardus volgt, IV.
2. Alfdta Kotttng. geb. Amsterdam I I Mei 1789, o n gehuwd overl. Amsterdam 7 Mei 1829.
3 . Petronella Ketting, g e d . A m s t e r d a m 2 J u n i 1791
(Zuiderkerk) fi), overl. Amsterdam IO Mei 1S24, tr.
Amsterdam 23 Mei 1823 Abraham &z’euwenkamf 7)
geb. Amsterdam 4 Maart ged. g Maart 1800 (Amstelkerk), kantoor-boekverkooper in I 830 in de Hoogstraat tusschen Kloveniers- en 0.2. Achterburgwal
later koopman, assuradeur en scheepsreeder te Amsterdam, mede-oprichter van de firma *Gebr. Nieuwenkamp< in 1832 *), overl. Amsterdam I Jan. 1866,
z o o n v a n ya?z Mattheus Nieuwe~kam~ e n d i e n s
3” echtgenoote Adriana Kits.
4. Anna Maria Kottzng, geb. Amsterdam 4 Nov. 179 . .
vermoedelijk ongehuwd te Amsterdam overleden.
5. Geertruy Kotthg, g e b . A m s t e r d a m 5 J u n i 1797,
overl. Amsterdam I 5 Aug. I 847 tweede echtgenoote
van Abraham Nz’euwenkamp
voornoemd, die zij huwde
te Amsterdam 2 5 Febr. 1 8 2 6 .
IV. Gevava’us Ketting, geb. te Amsterdam 4 Sept. ged. 9 S e p t .
24

‘) N o . 54, P. 19 Gem. Arch. Amsterdam.
1) P o o r t e r b . deel aj (r76g-r773).
al Geráf. o n d e r t r o u w nu. 629 b l . 69.
4) Wapen &inRcl:
vermoedelijk in rood een Paaschlam in natuurlijke kleur, voorbijgaand op lossen grasgrond.
5) N o . boa fs. 134 Gem. Arch. v a n A m s t e r d a m .
6) N o . 103 F’. rq Z u i d e r k . ( G e m . Arch. van A m s t e r d a m . )
5) W a p e n , Nieuwrnknmp: I n z i l v e r a i n e e n g e s t r e n g e l d e , ovaalvormige, schuingekruiste
ringen van keel, welke in het hoofd en in den vott van het schild vergezeld gaan van
o harten van keel. de punten op het hart van het schild gericht. Helmteeken: een hart
v a n h e t s c h i l d , p u n t o m h o o g . W r o n g ei deLkleeden: z i l v e r e n k e e l . (Saar e e n o u d
cachet in den empirestijl van plm. 1810.)
ti) Thans W. 0. 1. Nieuwenkamp’s HandeLMaatschappij te Amsterdam, Heerengracht.ago.
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1785 (Westerkerk) ‘), koopman later apotheker-drogist op ‘t
Cingel te Amsterdam in een eigen huis, overl. Amsterdam
g Febr. 1852, tr. Amsterdam I 5 Mei 1808 M a r i a Efisabetk
Gz&e *), ged. Amsterdam 4 Mei 1788 (Westerkerk) 3), overl.
Amsterdam 3 Juni- x849, dr. van Johan Coenraad Gude
e n Corneïia Troost. “)
Uit dit huwelijk één kind:
Jart Ludolpk volgt, V.
V. Ds. Jan Ludolpli Kot&zg “),, geb. Amsterdam I Febr. ged. 12
Febr. 1809 (Westerkerk), Ned. Herv. predikant -achtereenvolgens te Kwadijk (N.-H.) 1833, den Helder 1837, Alkmaar
1841 tot zijn overlijden te A m s t e r d a m 29 Mei 1844, t r .
Amsterdam . . M e i I 8 3 3 Chistina Nieuwenkamp 6), g e b .
Hasselt 7) 5 Mei ged. aldaar
I Mei 1809, overl. Amsterdam
2 3 J u l i 1887 d r . v a n Jarc Mattkezu Nieuwenkamp e n d i e n s
3” echtgenoote Adriana K i t s .
Uit dit huwelijk:
I. Geradus volgt, VL
2 . Abraham volgt, VP.
3, M a r i a Eiisabeth KottZng, geb. den Helder 4 Maart
1837, huwde N. N. Ckristiaanse (Nakomelingen in
Amerika).
4. Adriana Kotthg, g e b . d e n H e l d e r g S e p t . 1 8 3 8 ,
overl. Overveen huize >Heek en Duin< 21 Juli 1908,
huwde Dirk Hendrik Vettewhkel geb. te ? den ? 1837
verffabrikant te Sloterdijk bij Amsterdam, overl.
Naarden I I April Igoo.
‘) No. 1x1 fp. 313 [Westerk. Gem.-Arch. van Amsterdam].
s) Wapen, Cu& 1. B. Rietstap geeft een wapen Gude [Denemarken] of 7oh. C. Gudc
van Drensche afkomst is, is mij onbekend.
3) No. erg P. qa Iiesterk. [Gem-Archief van Amsterdam].
4) Cornelia
Troosl is waarschijnlijk een kleindochter van den bekenden Amsterdamschen
kunstschilder Cornr:iJ Tvoosl 1697-r75o.
:) Ds. 7. L. Xotfing komt voor in het Album Studiosorum der Amsterdamsche Universiteit: Putting (yun LurlaZpM, Theol. Fresl. 18 j. ingeschreven te Leiden in 1828 en te
Utrecht [waarhern voor goed vertrokken in 1829].
Verschillende geschilderde portretten in olieverf zijn van hem en zijn vrouw bij de familie
aanwezig o.a. ook een paar miniatuurtjes op ivoor van p1.m. 1835 te Amsterdam bij de
dames Kollirtg, Palestrinastraat 27.
Ds. Ikótting overleed in 3 dagen tijd aan roodvonk ten huize van zijn ouders te Amsterdam, in welke plaats hij als predikant juist beroepen was. Als merkwaardigheid kan
.hierbij nog worden aangeteekend dat DS. Ketting overleden in 1844 tòch nog begraven
‘werd in de Oude Kerk te Amsterdam.
6) Wapen, Nieuwenkamp: zie noot no. 7 voorgaande blz. In mijn bezit is een gedicht
van haar zoon Gerardw, gemaakt op haar overlijden in 1887.
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Ch~istinaKotting, geb. Alkmaar 17 Dec. 1841, overl.
Haarlem IO Febr. 192 1, tr. Amsterdam 7 Mei 1868
Adrianus ZVieuwenRamj l), geb. Amsterdam 30 Nov.
1835, koopman, assuradeur en reeder te Amsterdam,
lid der firma Gebr. Nieuwenkamp & Co. tot I J a n .
1872, daarna eigenaar van een mineraalwaterfabriek
te Amsterdam, overl. Haarlem 20 Juli 1918, zoon
v a n A b r a h a m Nieuwenkamp e n Geertruy Ketting;
zie 111, onder 3 en 5. Zij waren mijn grootouders.
6. Ynn Lua’olph Ketting, geb. Alkmaar 2i Mei 1842,
ongehuwd overl. , , . .
7. J&4annes
Cornelis volgt, VIter.
8. Budo@ yan Ketting, geb. Alkmaar 27 Dec. 1844. . . . ,
Gevardus Kotting, geb. Kwadijk (N.-H.) 4 April 1834, overl.
Nieuwer-Amstel 21 Aug. 1888, tr. Amsterdam 14 April 1853
CorneZia Ida Alsteede s), geb. , . . . . . , . . .
Uit dit huwelijk:
1. Yan Ludolpk Ckristiaan v o l g t , VIL
2. Yan Frederik Ketting, geb. Amsterdam 15 Juli 1855,
overl. Amsterdam 30 Nov. 1855.
(Het huwelijk van G. Ketting en C. 1. Alsteede werd
24 Juli 1862 als ontbonden verklaard, doch schijnt later
bijgelegd te zijn).
ran Ludolph Christiaan Kotting, geb. Amsterdam 2 Maart 1854,
oprichter en directeur van de bekende *Drukkerij Kottingc
aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam, overl. Amsterdam
I Jan, 1918, tr. 10 Amsterdam 16 Aug. 1877 Rebecca Coyneiia
Vos, geb. te . . , . den . . 1843, overl. Amsterdam 28 Juni 1906,
dochter van. , . , en van.. . : tr. 20 Londen 29 Nov. .IgoS
Catkarhza Lens, w e l k E n g e l s c h h u w e l i j k 15, J u l i 1909 t e
Amsterdam volgens de Ned. wet werd erkend.
Uit het je huwelijk:
I. G. C. Ketting . . . . . . . .
2 . H e l e n a Josina Ketting, h u w d e H. y. v o n Felde
(Amsterdam).

‘) Wapen, Nictnurnkanrp: zie noot no. 7 blz. aao.
2) Wapen, Afstede;Westphalen: In goud een dwarsbalk van zwart beladen met 3 Latijnsche kruisjes waarvan de ondereinden over den rand van den balk komen. Helmteeken: a door een gouden ring gestoken zwarte adelaalskoppen met halzen, gebekt van
goud en met de ruggen naar elkander toegewend. [Arm. Gen. van 1. B. Rietstap].

.
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3 . yan v o l g t V I I I .
Uit het 2e huwelijk:
I. Jan Chistiaan Ketting, geb. . . . , . . .
VIII. Jan Ketting, geb. Amsterdam den . . . . . directeur der DDruk-

kerij Kottingc op de Lijnbaansgracht te Amsterdam, tr.
Amsterdam 27 Mei 1908 Suzanna Catharina Ibelings, g e b .
te. . . . den . . . . dr. van Jan IbeZìnps en Suzannti Catkarina
Schar(Amsterdam).
Uit dit huwelijk:
I . Jan Kottizg,
geb. Amsterdam I 2 April xgog.
2. Adriaan Nicoia Ketting, geb. Amsterdam 27 Juli rgI I.
3, Rebekka Comeiia Ketting, geb. A’dam 16 Nov. 1914,
VIbis Abraham Ketting, geb. Kwadijk (N.-H.) 7 Oct. 1835, overl.
Amsterdam 18 Dec. rgo3? tr. Amsterdam 22 Sept. 1859
Chistina ffendrika Gritters ‘), geb. te , . , . den . . . . overl.
Amsterdam 15 Maart 1917, dr. van . . . .
Uit dit huwelijk:
I . Ck’stlaan Luddph
Jan Ketting, geb. Amsterdam
26 April 1860, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Mij.
~Nederlands, later havenmeester van Amsterdam,
voorzitter van de Commissie van deskundigen voor
de Rijnvaart, secretaris van. de Schippersvereeniging
BSchuttevaêrc, lid van dén Raad van Scheepvaar’t
en begiftigd met onderscheidene hooge ordeteekenen
enz., overl. Amsterdam den . , . . 19.. ti-. te.. . ,
d e n . . . . . . Qu&, geb. te.. . , den, , . . dr. van.. , .
en van . . . . .(Hilversum). Dit huwelijk bleef kinderloos
2. Hendrik Ketting p), geb. Amsterdam 12 April 1861,
je Luit. Adj. der Inf. O.I. L., sneuvelde op Lombok
in Aug. 1894, tr. te . . . . den . . , . . . . . SliPy, geb.
te. , . . den . . . . dr. van . . . . en van.. , (‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk geen kinderen.
1) Ten huize van de dames Ketting te Amsterdam bevindt zich een portret in olieverf
geschilderd, van Chrirtina HcndriRfl Grifters.
s) De Wereldkroniek van 8 Sept. 1894 geeft het volgende over Luitenant H. Ketting
te lezen: De Iste luitenant der infanterie H. Ketting. adjudant van den opperbevelhebber,
bereikte den leeftijd van 33 jaar. Hij werd opgeleid te Kampen en tot officier benoemd
op 6 Dec. 1881 (tweede in zijne promoik). Als nde luit. bij het Sed. Ind. leger vertrok
hij IO Mei 1882 naar Indië.
In April ‘87 werd hij bevorderd tot xste luit. en in Oct. van dat jaar keerde hij naar
het vaderland terug als.gedetacheerd
bij de Hoogere Krijgsschool te .‘sGravenhage.
In het najaar van 1889 vertrok hij weder naar Indië en werd bij aankomst gedetacheerd.
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3. Abraham Kotfing, geb. Amsterdam zo Aug. 1862,
gezagvoerder bij de Stoomvaart-Mij, BNederlandc,
luit. t.-z. ze klasse K. N. M. R. overl. Amsterdam
den . . . . , ongehuwd.
4. Catarìzus KoitZng, geb. Amsterdam 3 I Dec. 1863 . . .
5. Hermannus Christiaan, volgt: 1X.
6. Christinti Hena’rika
Kotting, geb. Amsterdam 20 Dec.
1866, (nicht Henriette) [Amsterdam[.
7. Wz;inanda Ottoline yohanna Ketting, geb. Amsterdam
3 Mei 1868, overl. Amsterdam I I Mrt. 187 1.
8. Adriana racoba Kotttng, geb. Amsterdam 8 Febr.
1870 (nicht Yeanne), ongehuwd, [Amsterdam].
g. Ckristiaan Kotting, geb. Amsterdam den , . . 187 . ,
notaris te Ooster-Blokker (N.-H.) tr. Mijdrecht?
IO M e i 1906 Adriana yacoba v a n Wierzicgen,
geb.
;N:-~.)~en~r,d~;,;~ . . . en van . . . [Ooster-Blokker
hert R o e l o f Albertw K o t t i n g , g e b . A m s t e r d a m
24 Oct. 1873, jong overleden?
I I . Hendrika Catharina Ketting, geb. Amsterdam 7 Juni
1880, (nicht Cato) ongehuwd. (Amsterdam.)
X1. Hermannus Ckri.+aan Kotting, ‘geb. Amsterdam 17 Aug.
1865, gepens. kolonel der Inf., tr. IO Kampen 23 Sept. 1890
Barendina Petroneila
yacobina
Hoogenkanzp,
geb. Kampen
12 Apr. 1868, overl. Kampen 28 Apr. 1901, dr. van Albert
Arnold Jan Hoogenkamp en Maria Bessem; tr. 2O Wormerveer 1 6 A u g . 1906 Chistina Pieper, g e b . W o r m e r v e e r
23 Juni 1877, dr. van Maurits Frans Pieper en Antje Houttuyn (Zeist).
Uit het Je huwelijk:
I. Albert Arnold J7an Ketting, geb. Kampen ? 1 S e p t .
10.

verschillende wapens en dienstvakken, Na afloop van die dctacheering werd luit.
terwijl hij werkzaam was bij de opnemingsbrigade op West Sumatra benoemd tot
adjudant van den commandant van de infanterie in Ned. Indië, toecmaals de geoeraalmajoor v. d. Poll, in welke betrekking hij gehandhaafd bleef toen deze werd opgevolgd
door den generaal-majoor Vetter.
De reden dat luit. Ketting. che als adjudant van den oppelbevelhrbber natuurlijk steeds
in diens nabijheid verblijft, ook tot de gesneuvelden behoort. zal vermoedelijk hierin te
zoeken zijn, dat er bij de expeditie slechts éCn officier van den topografischen dienst was
(de xste luit. der Inf. v. d. Zwaan) en luit. Kottrng als zoodanig bij de colonne Lawick
van Papst was ingedeeld.
:n den Iste luit. Ketting verliest her Ned. Ind. Leger een ambitieus en hoogst bekwaam
ofiïcler. De gevallene laat een jonge weduwe zonder kinderen na.

*bij

Ketting,
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1891, in Indië werkzaam, directeur eener N.V. te.
Bandoeng, tr. te. . . Kinderen ?
2. yacob
HenaKzus Marie, volgt X.
3, Richard Herman Chridaan Ketting, geb. Kampen
2 0 Nov. 1896, overl. Amsterdam I Mrt. 1908.
Uit het 2e huwelijk sproten:
I. Mawits haas Kotz’ing, geb. Amsterdam 8 Juli 1907.
2. C/zrzStzna Anmi Hemtance Kottiq, geb. Amsterdam
Ig J a n . Igog.
3. Amelia Kotling, geb. Amsterdam Ig Juli 1912.
X. Yacob Hendrinus Marie Ketting, geb. Amsterdam 8 Aug.
1894, emplo)-é bij de Deli-Mij. te Medan, res. luit. van het
Ned.-Ind. Leger, tr. ‘s-Gravenhage den . . . . . Margaretha
Muller, geb. . . . den . , , d r . v a n l’. r. M2d&ler e n Margaret?za Sivager. (Medan.)
Uit dit huwelijk:
I. Henridte
Kottisg, geb. te Siantar (Sum. Oostk.)
ondern. . . , . 3 0 O c t . 1919.
VIter -7okannes Cornelis Ketting, geb. Alkmaar g Mrt. 1843, lid
van de firma Landberg & Zn. te Batavia, daarvoor had hij
een manufacturenzaak te Amsterdam, overl. Apeldoorn
II J u n i 1918, t r . 1s N e w - Y o r k 2 5 J a n . 1 8 6 4 CornellLt
Gerdhza d e H e u s 1) geb. Utrecht 15 Oct. 1840, overl. Bussum
1 2 D e c . 191 I, d r . v a n Covneiis
Dick d e H e u s e n rans+
Maria DeRKing; tr. 20 Amsterdam den . . . 1917 y. M. E.
Zij
Hoekman, geb. te.. . den . . . dr. van . . . en van . , . .
hertrouwde in 1919 . , . van W;J; (Wormerveer).
Uit het re huwelijk één dochter:
I. yansj, Maria Chi&a Ketting, geb. Batavia den . . .
1 8 . . tr. te. . , den . . . Lotus Charles Henri Fraenkel,
g e b . t e . . . N. O.-I. den.. . 18 54. oud-resident van
Rembang (Java), Ridder in de Orde van den Ned.
Leeuw, welke onderscheiding hij verwierf door zijn
moed en beleid betoond in 1901 als ass. res. te
Blitar bij de uitbarsting van de Kloet; overl, te
‘s-Gravenhage 31 Jan. 1920, zn. van, , .
*) Wapen, de Heus; Utrecht: In blauw een kruis van zilver, vergezeld van 4 droogscheerdersscharen van hetzelve met de punten omhoog. Helmteeken: e e n droogscheerdersschaar tusschen een vlucht beurtelings doorsneden van ailvtr en blauw. Schildhouders:
‘a griffioenen. Dekkleeden: zilver en blauw. (Arm.. Gen.)
19’4
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AANTEEKENINGEN.

1627. Anna, van Oefen was gehuwd met Gerlzard Kottincx bij wien
zij éen d o c h t e r h a d 7ohanna Kottincx, die in 1627 gehuwd
was met Hendrik Tellemans, als wiens weduwe deze op 24
Febr. 1649 in een acte te Borculo voorkomt.
Anna van Oefen hertrouwde met Harmen van Keppell
en wordt nog genoemd in de Opdrachten der stad Borculo,
dl. 1634-1643, als op 20 Dec. 1643 Anna van Ou$Sen weduwe Kottincx nu weduwe KeppeZ’s
aan burgemeester Otto
Meilinck een erf verkoopt.
Het bovenstaande is niet woordelijk geciteerd, aangezien
daar de gegevens te ver voor uiteen lagen, zie ,de Ned.
Leeuw<, jaarg. XXXIlI (1915) kol. 372, 373.
11, De klapper van het Album Studiosorum van Harderwijk
verwijst bij den naam Kottzng naar Cöt&g. Men vindt op dien
laatsten naam een tweetal studenten ingeschreven, te weten :
1695 Sept. IO 3okannes Wenceslaus
Cötting, Ludinghusio-Monast,
Westphal. J, Cand.
1723 Maart I I yokannes Franciscus Albedus Cötting, Witmarsensis-Benthem. J, Cand.
Rietstap vermeldt in zijn l Armorial Généralx een wapen
Cötting e n Köting, evenwel zijn deze beide wapen,s g e h é é l
verschillend aan dat, gevoerd door de Amsterdamsche familie Ketting.
111. Amsterdam. Gereformeerde Huwelijksinteekening. D. T. en
B. dl. 528 bl. 31 vs.
1697 I Nov. ffendricus Cottz’c/z van Borgh Stenvorde, tinnegieter,
oud 28 jaren in de N. Strate, ouders doot, geassisteert met
sijn neef Hendrìk Steden e n Cornelìa
Catrina SuwaeZ v a n
Schartogenbosch, oud 25 jaren, op de Lindengracht, ouders
doot, gass. met Cornelia
Weisoet, haar nicht.
w . g . Henricus Cotfich.
Cornelia
Katarina Suwael.
Poorterboek 9 (1696-1700).
1698. 2 2 Jan. Hendrikus Cottingh van Borgh Steenvoort, tinnegieter, heeft etc. (= den poortereed afgelegd) en de Hrnthesauriere het poortergelt betaalt.
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Doopboek der Nieuwe Kerk.
1698. 1 2 O c t
Hendrìck
Cottìgh
Hendrìck.
Corneiìa
Suwael
I
G e t . Eiisabetli
Cott&h.
IV. Amsterdam. Gereformeerde Huwelijksinteekening. No. 641,
bl. 183:
1796. 1 4 O c t . Cnspar Hetia%% Kottzng v a n Bunde i n P r u i s e n ,
Luthers, oud 28 jaren, agter d’Oude Kerk, ouders dood,
geads. met George Wìche, op de hoek van de Jonkerstraat.
Anna Kosfers, van Bremerlee, Luthers oud 32 jaren, op
de Brouwersgracht, ouders dood, geads. met haar zuster
Catharìna Kost<rs in de Boomstraat.
Vermoedelijk hebben wij in IV te doen met de acte van ondertrouw betreffende de stamouders van een zich later te Amsterdam
geveitigden tak der familie Ketting. Waarschijnlijk zijn :dan nakomelingen van dit echtpaar Ketting X Kosters, de eigenaars van
de Metaalwarenfabriek der firma G. Ketting te Amsterdam.
Of nu de bovenstaande losse aanteekeningen met het door mij
behandelde geslacht in verband kunnen worden gebracht, zou
een serieus archief onderzoek, v.nl. in Duitschland ingesteld, moeten
De tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, zal
uitmaken.
dat nù bezwaarlijk gaan, daar mede ook het plaatsje Rees bezet is.
Intusschen houd ik mij echter voor aanvulling en verbetering
warm aanbevolen.
Amersfoort, Juni ‘923.
Colonius

(Ds.

Johannes).

Antwoord op de vraag, gesteld in noot 1, bladz. 132, door den
Heer van Oor&, is te vinden in Alg. Ned. Familieblad X (1893)
bldz. IOI, waar uitvoering over dezen predikant wordt gehandeld.
Zijn eerste vrouw was Sara HeyndrìcRs (niet Yaae). Den naam
Sara vindt men nog onder de nakomelingen. Op bladz. ‘go wordt
inderdaad van een huwelijk yan van Keulen X rane H. gesproken,
doch het feit dat deze vrouw als weduwe in 1677 hertrouwde en
Ds. Colonius in 1693 overleed, doet reeds zien dat met Yan v.
Keulen een ander wordt bedoeld.
Alphen a/d Rijn.

W. M. C. RE G T .
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LIJST DER SCHEPENEN 1607-1811 DER
HEERLIJCKHEIJDT WOUW,

getrokken

uit

diverse boeken berustende ten Rijksarchieve
Noord-Braband te ‘s Hertogenbosch

van

door
W. L.

V A N DEN

A KKER .

XIV. Register van Testamenten . Wouw, beginnende 7 Maart
1 7 2 2 - 14 Meij ‘82.
Blaaser,

Danìel, I 7 50--‘82.

26 Aug. 1750; 2 Juni ‘62; IO April ‘67; 30 Jan. ‘73; 30
Nov. ‘74; 22 Febr., I Maart ‘75; II Juni, 24 Juli ‘80; 31
Meij, 21 Juni, 31 Oct., 13 Nov., IO Dec. ‘81; 16 Mei ‘82.
Becude, Co~ndis, 1766-‘8 I.
I 5 Oct, 1766; I 5 Maart ‘67; 7 Dec. ‘67 ; I Dec., 8 Dec. ‘68 ;
I I Juni, 7 Nov. ‘70; I I Juli, 8 Sept. ‘72; 30 Jan., 24 Maart 73 ;
22 Febr. ‘74; 28 Juli ‘75 ; 17 Juli ‘76; 4 Aug., 30 Oct., 9
Nov. ‘79; IO Juni, II Juni, 9 Dee., 13 Dec. ‘80; 17 Jan.,
IO Febr., 9 Mei, 15 Juni, 2 1 Juni, 30 Sept., 13 Nov. ‘81.
Rosson, A&ram de, 1776-‘82.
14 Juli 1776; 30 Oct. ‘79; ro Juni, 24 Juli, g Dec. 13 Dec. ‘80;
*17 Jan., 9 Mei, 31 Mei, 31 Oct. ‘81; 16 Mei ‘82.
Brog-Y, Wouter, 1733-‘43.
1 2 F e b r . 1733; 4 Aug., 25 Oct., ‘29 Dec. ‘38; 3 Juli ‘39;
22 Jan., 22 Maart, IO Nov. ‘41 ; 5 Febr., 15 Sept., 15 Oct. ‘42 ;
25 Febr., 18 Maart, I Oct. ‘43.
Bruyn, J a n , 1729.
28 Maart, 2 1 Nov. 1729.
Bruyn, Willem d e , 1724.
29 Juli 1724.
Carnpen, Philippus van, 1743.
1 Oct. 1743.
Doggen, Adriaan, 1743-1744.
2 0 J u l i 1743; 15 M e i 174.4.
Elsacker, Gevara’us van den, 128 I .

IO Dec.. 1781.
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1747.

7 Oct., g Oct.

1747

burgemeester.

Ha& Michiel van, 1731-1744.

g Febr. 1 7 3 1 ; 16 Febr., 7 Aug. ‘37; 4 Aug., 2g Dec., ‘38 ;
2 2 Jan. 41, 5 Febr., 10 Oct. ‘42; 5 Juli ‘43 ; 2g April ‘44.
Hartman, Christìaan, 1 7 5 8 .

26 Jan. 1758.
Haefkens,

yohan, 1 7 4 4 - 1 7 4 8 .

zg April 1744; 15 Mei, 8 Nov. ‘44; 5 Maart, 8 Juni, 12
Nov. ‘45 ; 16 Mei, 13 Juni ‘47; 28 Febr., 15 Maart’ ‘48.
Hoogemoet, Rochus, 1739-1741.

3 Juli 1739; 2 2 Maart
z?%WYt, 1 7 3 0 .
30 Mei, 16 Aug. 1730.

‘41.

~Wíp,

Ketelaer,
I

Willem, 1768.

Dec. 1768.

Lo$en, Ad., 1734.

18 Juni 1734.
Lìnden, Corneks van der, 1772-J773.

11 Juli
PUS,

1772,

8 Sept. ‘72; 24 Maart ‘73.

A&honis, 1744-1745.

25 Nov. 1744; 8 Juni ‘45.
Potters, Govaart,
I 748.
28 Febr., 23 April, 2 Aug. 1748.
Rìel, Andvìes v a n , 1722-1738.

7 Maart 1722; 4 April, 17 April, 6 Mei, 1 3 Juni, I S e p t .
1722 ; 4 Aug., 2g Oct. ‘27 ; 2 I Nov. ‘zg ; g Maart, 16 Aug. ‘30;
12 Febr. ‘33; zg Maart, I April ‘34; 7 Aug. ‘38, 25 Oct. ‘38.
Sakgeber,

valentìws,

1727-1737.

4 Aug., IO Sept., 13 Oct. 1727; I Jan. ‘28; 2 8 Maart, 1 5
Oct. ‘29; g Mei ‘30; 23 Mei ‘32; 18 Mei ‘33; x April, 2 0
Mei, 18 Juni ‘34; 16 Febr. ‘37.
Sanders, yohan, 1724- 17 2 5.
zg Juni 1724; 16 Oct. ‘24, g April ‘25.
Coenraad, I 7 5 g- 17 8 I .
SeybeI,
28 Maart 1759; g Jan. ‘60; 23 April ‘63; 15 Maart, 15 Oct.
‘66; IO April ‘67 ; 8 Dec. ‘68 ; 26 Juli, 30 Nov. ‘44; 22 Febr.,
I Maart ‘75 ; 28 Juli ‘75; g Nov. ‘79; 10 Febr. 8 1 .
SuqdeYho&, Cornelis v a n , 1743-1744.
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I Oct. 1743, 6 April ‘44.
U$ t e WìU&en, Lìndert, 1737-‘43.
g Febr. 1737; zo Juli ‘43.
U&ttewilZigen, CorneZìs Lindersse, 1 7 2 8 .
Jan. 1728.
vadden, ~OWtUS, 1 7 4 4 - 1 7 4 8 .

I

6 April, 8 Nov., 25 Nov. 1744; 18 Jan. 1746, 7 Oct., g Oct.
1747 ; 15 Maart, 23 April, 2 Aug. 1748.
Varatu, Yan, 1 7 6 0 .
g jan. 1760.
V~aminckx, d/irclthìas, 1744-‘47.
25 Nov. 1744; 5 Maart, 8 Juni, 1 2 Nov. ‘45 ; 18 Jan. ‘46;
Ig April, 16 Maart, 1 3 Juni ‘47,
Vrvgroesen, 3?acobus, 17 5 0 .
26 A u g . 1750,
vadden, ~O?Plus, 1741---‘43.

Nov. 1741; 15 Sept. ‘42; 2 5 Febr., 18 Maart, 5 Juli ‘43.
Vrìents, Gerardu, I 7 2 2 - ‘ 2 7 .
4 April 1722 ; 12 April ‘22 ; 13 Mei ‘23 ; 9 April ‘25 ; ~,g
Maart ‘26; 21 Jan., 17 Febr. ‘27.
Volckers, Adriaen, 17 2 2.
7 Maart, 13 Juni 1722.
WiUekes, Yacob, 17 5 8-‘67.
28 Jan. 1758, 28 Maart ‘59; 8 Jan., 27 Maart ‘62; 24 Mei ‘63;
15 Maart, 7 Dec. ‘67.
Wissds, rohannes, 1723-‘34.
13 Mei 1723; 2g Juni, 16 Oct. ‘24; 13 Oct., 2g Oct. ‘27;
15 Oct. ‘29; 30 Mei ‘30; 23 Mei ‘32; 18 Mei ‘33; 20 Mei ‘34.
Zegeeys, Conrelìs, 1762-‘63.
8 Jan., 27 Maart, 2 Juni 1762; 26 Jan., 23 April, 24 Mei ‘63.
Zuìderhout, Cornelis van, I 763-‘5 I.
26 Jan. 1763 ; 15 Maart ‘66; 22 Febr., 26 Jul’74; 4 Aug. 79;
I 5 Juni, 30 Sept. ‘81.
XV. Erfdomboek der He,erlijkheid Wouw beginnende met de
XXVIJ Mey 1750, Eyndigende met den 14 Jan. ‘61.
Aderen, 3ácobus van, I 7 5 8.
22 Juli 1758.
Blaeser, Daniel, I 7 50-‘60.
4 Juni, 2g Juni 1750; 5 Juli ‘51; 15 Jan. ‘52; 17 Jan. ‘53;
IO
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g Jan. ‘54; 2g April ‘55 ; 25 Febr. ‘56; 16 Mei ‘57 ; 12 Jan.
‘58; 2 April ‘59; 4 Jan. ‘60.
Doggen, Adriaen, 1752-‘54.
15 Jan. 1752;,1I Maart ‘53; g Jan. ‘54.
Groot, A. de, I 75 8-‘60.
29 Dec. 1758; 5 Dec. 1759; 3 Oct. 1760.
Hartma?t, Christiaen. x757-)60.
3 Mei 1757; 2 2 April ‘58; 17 Juni ‘ 6 0 .
Seybel, Coenvaad, 17 59 en ‘60.
1 8 Jan. 1759; 18 Febr. ‘ 6 0 .
Vayato, Yan, 1760.
4 Jan. 1760.
Vergroesen, Yacobus, 17 50-‘57.
26 Mei, 27 Mei, 4 Juni 1750; lg Jan. ‘51; I Juli ‘52, g Jan.
‘54; IO Jan. ‘55; zo Maart ‘56; 2 2 Jan. ‘57.
Wedekis, Yacobzls, 17 57-‘60.
3 Mei 1757; 1 2 Jan. ‘58; 18 Jan. ‘59; 30 Jan. ‘60.
~Wissels, Gerardus, IPSO--'57.
26 Mei, 27 Mei, 2g Juni 1750; xg Jan. ‘51; 15 Jan. ‘52;
17 Jan. ‘53; 26 Sept. ‘54; IO Jan. ‘55; 25 Febr. ‘55; 2 2
J an. ‘57.
Zegers, 1760,
I NOV. 1760.
Zuyderhozct, C. van, I 7 5 I -‘60.
5 Juli 1751 ; 16 April. ‘53; 8 Jan. ‘60.
.
(Wordt voortgezet.)

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

D. W. VAN DAM.
(Voortzetting van Nnv. LXXII, 144).
(1672).
”
Den 13 Maert ged. een k. v. Mees Jacobse, gen. Jacob; get.
Maertie Jans.
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Den 24 April ged. een k. v. Hadde Jobsen, gen. Hadde, g e t .
Jan Jacobse ende Hilletgie Jans.
Den 3 Julii ged. een k. v. Ary Cornelisz Drogendijck, gen.
Teuntgie; get. Neeltje Corn.
Den 3 Julii ged. een k. v. Abraham Janse Goutswaert, gen.
Gerbij ; get. Dingenom Leenderts.
Den 6 Julii ged. een k. v. Leendert Wisse, gen. Jannetien ;
get. Hester Leenderts.
Den 17 Julii ged. een k. v. Jacob Janse, gen. Jan ; get. Krijntien Ariens.
Den 7 Aug. ged. een k. v. Willem Leendertse, gen. Willem;
get. Jaepie.
D e n 21 d i t o g e d . een k. v. Cors Cornelisz Jongeboer. gen.
Cornelis ; get. Stoffeltie Corn.
Op den selv. dito ged. een k. v. Lauris Leendert, gen. Leendert; get. Susanna Thomas.
Nog op dito als boven een k. v. Dammis Janse, gen. Joris;
get. Catarina Jans.
Den 2 8 dito ged. een k. v. Pieter Janse Vingerling, gen. Jannetje, get. Achie Jacobs.
Den 18 Sept. ged. een k. v. Cornelis Boutkan, gen. Maerten;
get. Annetie Cornelis.
Den 3 Nov. ged. een k. v. Cornelis Pieterse Bleicker, gen.
Grietie; get. Lysbeth Pieters.
Den 26 dito ged. een k. v. Dirck Arense van der Berg, gen.
L,ena; get. Grietgie Leenders.
Den 4 Dec. ged. een k. v. Jan Black, gen. Abraham; get.
moeders moeder.
Den I I Dec. ged. een k. v. Ruth Janse, gen. Jocchem; get.
Hilletge Thijs.

[16731.
Den 22 Jan. ged. een k. v. Jan Cornelisse van der Poel, gen.
Cornelis; get. Soetie Goverts.
Den 12 Maert een k. ged. v. Thomas Janse, gen. Jannetgie;
get. de vr. v. Dirck Duinmeier.
Den Ig Martii ged. een k. v. Jan Huigen, gen. Huge; g e t .
Maertie
Jans.
.
Den 3 April, de v. Jan Arense, k. Arentie, get. Trijntie Leenderts.
Den 5 April ged. een k. v. Willem Willemse, gen. Crijn; g e t .
Jannetje Wouters.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

233

Den 3 Mei ged. een k. v. Jacob Dirckse, gen. Ariaentie; get,
Teuntie Jans.
Den 22 Mei ged. een k. v. Govert Cornelisz. van[der] Poel,
gen. Leendert ; get. Pietertie Pieters.
Den 18 Junii ged. een k. v. Jan Pieterse Vermeer, gen. Cornelis;
get. vaders moeder.
Den 25 dito ged. een k. v. Huigh Jochemse, gen. Willemtie;
get. Arentie Dircks.
Den g Julii is ged. een k. v. Leendert Janse Quack, gen. Huige;
get. Ariaentie Huige.
Den 23 Julii ged. een k. v. Elant Cornelisz, gen. Leendert;
get. de vr. v.. Joost Molendijck.
Den 23 Julii ged. een k. v. Pieter Lay, gen. Aren; get. Jannetge Jaspers.
Den 27 Aug. ged. een k. v. Pieter Leendertse, gen. Leendert;
[get. Leentie Leenderts].
Den 8 Oct. ged. een k. v. Willem Cornelisz Langendoen, gen.
Neeltie; get. Maertie Jans.
Nog op den selfden dito een k. v. Egberts Aertss, gen. Aert;
get. Maertie Arens.
Den 2 2 Oct. een k. ged. v. Willem Leendertse, gen. Willem;
get. Jaepie Willems.
Den lg Nov. ged. een k. v. Job Willemse, gen. Willen; get.
Geertie Mauris.
Den 3 Dec. ged. een k. v. Jan Krijnse, gen. Soetie; get. Annetgie.

[76741.
Den 28 Jan. ged. een k. v. Joost Cornelisz Molendijck, gen.
Jannetgie ; get. Trijntie Cornelis.
Den 18 Febr. ged. een k. v. Hendrick; i. pl. v. de vader stont
als get. Claesie Dircks en was gen. Lysbeth.
Den 25 ged. een k. v. Leendert Huige, gen. Truitie; get. Maritge Huige.
Den 4 Maert (geb. op den 3e” Maert) is ged. een k. v. Do.
Johannes Pythius door D”. Massijs en was gen. Cesar; get. mr,
Caesar Marchie en Zusanna .Havervelt, in welckers plaetse stont
Magdaleentie Leenderts wed. v. Mosterdijck.
Den selfden dito ged. een k. v. Ary Corn. Drogendijk, gen.
Wijntie ; get. Annetgie Pieters.
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Den 29 April 1674 ged. k. v. Corn. Arense Noordijck, gen.
Commertie; get. Commertie Jaspers.
Denselfden dito een k. v. Jacob Janse van Vitregt, gen. Lysbeth,
de get. Pleuntie Thijs.
Densefden dito een k. v. Witte Leendertse Palingh ged., [gen.
N.], get. [N. N.]
Denselfden dito een k. ged. v. Roelant Cornelisz., k. n. was
’ Aegie; get. Idetie Cornelis.
Den. 13 Mei ged. een k. v. Jan Couwenoort, gen. Jan; get. de
maegt v. Dirck Arense van[den] Bergh.
Den 10 Junii ged. een k. v. Jan Dirxse van Weide, gen. Dirck;
get. Emmetgie Flore.
Een k. ged. v. Aren Pieterse, gen. Pieter, get. Neeltie Jans.
Den 12 Aug. ged. een k. v. Jacob Dirckse, gen. Maertie; get.
Claesie Dircks.
Den 3 Oct. ged. een k. v. Elant Cornelisz Molendijck, Schepen
van Rockangie, gen. Nyngetgie, get. Neeltie Corn.
Den 18 Nov. ged. een k. v. Corn. Boutkan zalp, de moeders
naem Jacomijntie, k. n. Cornelis, get. Annetgie Cornelis en Aris
Jacobsz Boutkan,
Nog een k: v . Corn. Corn. Langendoen, gen. Cornelis; get.
Truitgie Huige.
Den 25 Nov. ged. een k. v. Jan Pieterse Vermeer, gen. Jacob;
get. Neeltie Jacobs.
Den 2 Dec. ged. een k. v. Jan Cornelisz van der Poel, gen.
Aren; get. Arentie Jans.
Den 23 Dec. ged. een k. v. Jan Black, gen. Cornelis; get.
Bastiaentie Cornelis,

[16751.
Den 13 Jan. een k. ged. v. Dirck Arense v. [den] Bergh, gen.
Leendert, get. Maertie Leederts.
Eodem die een k. v. Willem Willemse, gen. Annetgie; get.
Maertie Cornelis.
2 0 Jan. Een k. v. Hendrik Janse Moerzaet, gen. [N.] ; g e t .
Maertie Zegers.
Den 3 Febr. ged. een k. v. Job Arense, gen. Jannetgie; get.
Trijntie Cornelis.
Den selfden dito een k. ged. v. Lauris Leendertse, gen. Elant;
get. Lysbeth Claes,
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Den IO Febr. een k. ged. v. -Joris Willemse, gen. Willem; get.
Lysbeth Joris.
[Hiaat].
Een k. ged. Barent Janse, gent. IN.]
[Hiaat].
Den. . Mei een k. v. Jan Dirckse, gen. Dirck ; get. Dingenum Jans,
[Hiaat ?].
Den 7 Julii ged. een k. v. Pieter Leenderts, gen. Willemtge;
get. Leentge Leenderts.
D e n 21 J u l i i g e d . een k. v. Dammes Janse, gen. Joris; get.
Catharintge Everts.
D e n 15 S e p t . a . 1675 een k. ged. v. Govert Cornelisse, gen.
Jan; get. Claes Cornelisz.
Den I Nov, geb. ende den 3 Nov. ged. een k. v. D. Johannes
Pythius door D. Mollerus ende genaamt Cmsar ; get. mr. Cesar
Marchier en Zuzanna Havervelt.
Den 26 Dec. een k. ged. v. Leendert Huyge Naters, gen. Huyge,
get. Truytge Huyge.

[16761.
Den 1 2 Jan. .1676 een k. ged. v. Cornelis Crins Rijswijck moolenaar, gen. Leentge, get. Madeleentje Mossterdijck.
Den 5(?) Jan. a. 1676 een k. ged. v. Pieter Ariens Laey, gen.
Leendert ; get. Leentge Leenderts.
Den 1 2 April a. 1676 een k. ged. v. Dirck Arensz. int hoeck
van den dijck, ouderlingh, gen. Cornelis; get. Willemtgen Arensz.
Den 25 Mey a. 1676 Jan Dircksz. heeft een k. ged. laeten, den
naempt van kint is Joris; get. Dinghnaem Jans.
Den 6 Mey a. 1676 is een k. ged. sonder, vader; de naemt van
kint is [NI; get. Joptgen Willems.
Den 21 Junii a. 1676 een k. ged. v. [N.N.], gen. [N.] ; get. [N. N.I.
Den 28 Junii a. 1676 een k. ged. v. Joris Willemsz. Búere, gen.
Annetgen ; get. Annetge Engels.
Den 23 Aug. 1676 Jan Cornelisz een k. ged. ; de n. k. is Jacob;
get. Lysbeth Arens.
Den 30 Aug. a. 1676 Roelandt Cornelisz een k.’ g e d . , g e n .
Cornelis; get. Jannetge Cornelis.
fV&en eenige ìnschvijvìngen, waarop het votfgende slaat.)
Dese bovenstaande kinderen, die doorgeschrapt sijn, b e n n e n
abusivelijck daar gestelt, en moeten navolgen, achter dit volgende

236

GESLACHT-

EN WAPENKUNDE.

register van de kinderen, die bij D. Schaardenburgh gedoopt sijn,
na de doot van D. Pythius, welcke kinderen van D. Schaardenb u r g h o p e e n a n d e r boeck gestelt waren.
Register der kind. bij D. Schaardenburgh gedoopt, volgende op
het laatste van D. Pythius van den 30 Augusti 1676 voorn.

CI676).
Den 4 Oct. ; het k. Leenaard; v. Cent Janssen Decker, m. Commertjen Arents, get. Leentje Pieters.
Denselfden dito nademidd: Lysbeth ; v. Willem Leendertsen, m.
Soetje Willems, get. Maartjen Arents.
Den 28 Oct. Tanneken, v. Leenaard Wisse, m. [N. N.], get.
Dignum
Leenderts.
Eodem die Lysbeth, v. Corn. Noortdijck, m. Grietje Jaspers,
get. [N. N.]
Den 15 Nov. Cornelis, ‘v. Jacob Janssen, m. [N. N.], get. Crijntien
Arents.
Eodem die Trijntien, v. Joost Meulendijck, m. Neeltjen Jooris,
get. Annetje Commers.
Den 6 Dec. Gerrit, v. Dammis Janssen,. m. Eva Joris, get.
Leentje Leenderts.
Den 18 dito Maartje, v. [N. N.] m. [N. N.] get. [N. N.I.
Den 27 Joris, v. Leendert Jorissen, m. Annetje Commers, get.
Neeltjen Joris.

[I6771*
Den 17 Jan. Jacob, v. Leendert Jopsen, m. Neeltjen Jacobs,
get. Styntje Leenderts.
Dito Lysbeth, v. Huygen Jocchemsen, m. Maartjen Dircks, get.
Dignum Comis (?)
Den 31 dito Dirck, v. Jacob Dircksen, m. Jannetje Dircks, get.
Commertje Crelis.
Den selven dito Andries, v. Jan Pietersen Vermeer, m. [N. N.],
get. Ariaantjen Jans.
Den Ig Maart Cleuntje, v. Jan Couwenoort, m. Jopje, get.
Meyntjen Arens.
Den 25 April een k. [N.], v. Corn. Corn. Langendoen, m. Annetjen Arents, get. Truitien Huyges.
Den 2 May Cornelis, v. Crelis JocchemseF m. Dignum Jans,
gett. Jan Janssen Come en Maartjen Dircks.
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Dito Cornelia, v. Wollebrandt Dircksen, m. Commertje Crelis,
get. Leentje Cornelis.
2g dito Lieve, v. Hendrick Lievense, m. Grietje, get. Syken Claas.
Den I I Junii Ningetje, v, Pieter .Janssen, m. Jannetje Jans, get.
Maartje Jans.
Den 8 Aug. Ariaantjen, v. Egbert Aartsen, m. Cornelia Jans,
get. Lysbeth Jans.
Den 1 2
dito Leendert, v. Elandt Corn. Meulendijck, m. Trijntje
Cornelis, get. Hilletje Jans.
Dito Cornelis, v. Cors Cornelissen Jongenboer, m. Annetje Pieters, get, Arentje Jans.
Den 7 Oct. Jacob, v. Willem Huybertse Come, m. Soetje Cornelis,
get. Annetje Jacobs.
Den 28 dito Maartje, v. Evert Jorissen, m. Maartje Jans, get.
Teuntje Jans.
Den 5 Dec. Maartje, v. Jan Mattheú Wissen, m. Crijntje Daniels,
get. Annetje Daniels.
[1678].
Den 22 Jan. Susannetje, v. Lauris Leendertsen, m. Ariaantje
Claas, get. Jopje Jans.
Den 27 Febr. een kint, v. Aris Janssen, m. Dorothea, get.
Maartje Jans.
Den 6 April Neeltje, v. Witte Leendersse, m. Annetje Crelis,
get. Neeltje Jans.
Den I I April Maartje, v. Govert Crelissen, m. Leentje Leenderts,
get. Pleuntje Joris.
Den 17 dito Marietje, v. Abram Claassen, m. Geertje Claas,
get. Heesjie Arents.
Den I May Lysbeth, v. Koelandt Crelissen, m. Willempje Willems, get. Cornelia Cornelis.
Dito Joris, v. Pieter Arentse Laay, m. Pieternella Joris, get.
Pleuntje Joris.
Den I I Sept. Commer, v. Leendert Jorissen, m; Annetjen Commers, get. Neeltjen Commers.
Na het vertrek van Dus Schaardenburgh

na Dirckslandt.

Den 30 Oct. Jop, v. Leendert Jopsen ‘t
Jacobs, get. Neeltjen Arents Duyckshoorn.

Gilde,

m.

Neeltjen
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Den 6 Nov. Trijntje, v. Willem Langendoen, m. [N. N.], get.
Magdeleentje Corn. Blocq.

CIWI.
Den 25 Junii Willem, v. Roelandt Cornelisz, m. Willempje
Willems, get. ]acobje Willems ; dit is in Oostvoorn ged. bij absentie
van een predikant.
Dese naarvolgende sijn de geene, die gedurende den dienst mij
Dus Barth. van Cuylenburgh gedoopt sijn.
Het eerste kint bij mij gedoopt.
Den 23 Julii 1679 Jacob, v. Jan Jacopsen Koorndijcker, m. Eva
Jans, get. Maartje Fredericks.
Den 30 dito Mauris, v. Cornelis Maurissen, m. Trijntje Leenderts,
get. Ariaantjen Japicks.
Den 27 Aug. Japick, v. Roelandt Japicksen Caré, m. Trijntje
Willems, get. Idaatje Cornelis.
Den I Oct. Cruyntje, v. Pieter Laay, m. Pieternella Joris, get. [N. N.]
Den 2g Oct. Leendert, v; Willem Langendoen, met Bastiaantje
Corn. Black, get. [N.N.]
Den 24 Dec. tot den Nieuwen Hoorn ged. ‘t k. v. Arien
Cornelisse Man-int-Velt, v. en Agnietje Adams m. ‘t k. gen. [N.]
Den I I Dec. Nicolaas, v. Laurens Leenderse, m. Arentje Claas,
get. Trijntje Willems.
[ 1680.1

Den 1 1 Febr. 1680 Jan, v. Jan Janssen Oostdijck, m. Leentie
Jans, get. Neeltie Jans.
Den 25 Febr. Willem, v. Job Willemsen, m. Teuntje Jans, get.
Geertje Mauris.
Den 3 Mrt. Commer, v. Wollebrandt Dircksen, m. Commertje
Cornelis, get. Agnietjen Adam.
Den 10 Maart Wyventje, v. Willem Huybrechtsen Comen, in.
Soetje Cornelis, get. Geertjen Huy-brechts.
Den 17 Maart Jaapje, v. Evert Joris, m. Maartje Jans, get.
Catrijntje Japicks.
Den 2 1 April 1680 tweelingen Bouwen en Aren, v. -4ren
Arentsen Nateris, m. Dignum Bouwens, gett. Jaapmijntje Bouwens
en Jannetjen Arents te Oostvoorn woonende.
Den 16 Junii Tijs, v. Jan Tijssen, sed extra matrimonium au.,
m. Lysbeth Arents, get. Trijntje Leenderts.
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Den 23 Junii Cyntje v. Barent Gerrits, m. Jaapje Willems, get.
Willempje Willems.
Den 22 Sept. 1680 ged. het kt, v. Leentje Leenders, dat sij
in onecht m. e. persoón v. Oostvoorn gewonnen had, gen. Bastiaen, de m. selfs heeft daarover ten doop gestaan, dog sijn die
twee personen daarna getrouwd.
Den 2g Sept. Centje, v. Roelandt Corneliss., m. Willempje
Willems, get. Jaapje Willems.
D e n g O c t . Japick, v . Roelandt Japicksen Caré, m. Trijntje
Willems, get. Pleuntje Jans.
Dito Joris v. Pieter Arentsen Laay, m. Pieternella Joris, get. Leentje.
Den zo Oct. Maartje, v. [N. N.], woont onder Oostvoorn, m.
[N.N.], get. [N.N,]
Den 27 dito Maria, v. Cornelis Mourissen, m. Trijntje Leenderts,
get. vrouws moeder.
Den IO Nov. ged. het k. v. een Diaken van Oostvoorn, bij
vac. van die plaats, het k. gen. Maartje.
Den I Dec. ged. een k. v. Oostvoorn, gen. Christijntje.
D e n 25 D e c . 1680 J a n , v . Hendrick Lievense de smith (de
Smith?), m. Grietje Isaacs, get. Trijntje.
[1681.]
D e n 5 J a n . 1681 Annetjen, v. Cors Cornelissen, m. Annetjen
Pieters, get. Mensje Simons.
D e n g M r t . Japick, v. Jan Japicksen Koorndìjcker, m. Eva
Jans, get. [N.N.]
Dito, tweelingen. I. Witte, 2. Willem, v. Willem Leenderts,
m. Maartje Witte, get. I . [N. N.], 2. Willempje Willems.
Den 23 dito Jan, v. Egbert Aartsen, m. Cornelia Jans, get. [N. N.]
D e n 7 A p r i l Annetje, v. Willem Langendoen, m. Bastiaantje
Cornelis.
Den 13 April Japick, v. Leendert Jobsen ‘t Gilde, m. Neeltjen
Jacobs, get. Arentje Jacobs.
Dito Cornelis, v. Jan Biock, m. Lijntje Abrams, get. [N. N.]
Den 4 May, v. Arien Jansz. Valck, m. Dorothea Thomas, get.
Jannetje Jans.
Den 11 May Cornelis, v. N. Langendoen, doot, m. Annigje,
get. Truytjen Huygen.
Den 3 Aug. Gerrit, v. Barent Gerritz. Búre, m. Jaapje Willems,
get. Bregje Cornelis.
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Den 2 1 Sept. Marietjen, v. Willem Come, m. Soetje Cornelis,
get. Bastiaantjen Willems.
Den 9 Nov. Gillebrant, v. Leendert Huygen Nateris, m. Maartjen
Dirx, get. LN. N.]
[x682].

Den 4 Jan. ged. Jannetje, v. Japick Janssen Stoffel, m* Maartje
Gelyns, get. vaders moeder.
Den I Maart Lysbeth, v. Arien Cornelissen Man ‘n ‘t Velt,
m. Agnietje Adams, get. [N. N.I.
Den 15 Maart Cornelis, v. Pieter Cornelisz. Noortdijck, m. Stoffeitje Leenderts, get. Styntje Leenderts.
Den 30 Maart Simon, v. Dirck Arentz van den Bergh, m. Mensje
Simons, get. Ariaantje Arents, vaders suster.
Dito, Pieter, v. Jan Jansz. Oostdijck, m. Leentje J a n s , g e t .
Truytje Jans.
Den 12 Apr,il Pietertje, v. Cors Cornelisz. Jongenboer, m. Annetje Pieters, get. [N.N.]
Den 24 May Roedolph, v. Barth. v. Cuylenburgh predikant
alhier, m. Alletta Coppendraejers, get. Trijntje Meulendijck, in pl.
v. Alletta van Halen, weduwe van Roedolph van Cuylenburgh,
vader9 vader en moeder. Den doop bedient door D. Lupardus,
pred. in N. Hoorn.
Den 21 Junii Aren, v. Evert Joris, m. Maartje Jans, get. Trijntje Jans.
Den 18 Oct. Neeltje, v. Roelandt Japickz. Caar, m. Trijntje
Willems, get. [N. N.]
Den 2 1 Oct. biddag, Cornelis, v. Willem Come, m. Soetje
Cornelis, get. [N.N.]
Den I Nov. Lysbeths, v. Cornelis Maurissen, m. Trijntje Leenderts,
get. Ariaantje Japicks.
Den 15 Nov. Trijntje, v. Willem Cornlisz. Langendoen, m. Bastiaentje Cornelis Blocq, get. Annetjen Pieters.
Den 13 Dec. Trijntje, v. Jan Cornelisz. Blocq, m. Lijntje Abrams,
get. Leentje Jans.
f Wordt voortgezef.)

GESCHIEDENIS.

Uit de geschiedenis van Denemarken.
PEDER SCHUMACHER
(graaf von Grifienfeld)
DOOR

K. F. H. DE KROON.
(Voortzetting en slot van Nav. LXXIII,
/

204).

111.

Waren de gebeurtenissen, die zich kort vóór 1675 in Denemarken hadden afgespeeld, een gevolg van een overwinning, die
de oorlogspartij op Griffenfeld had behaald of bad de Rijkskanselier zelf ingezien, dat het oogenblik was gekomen om de
neutraliteit op te geven? Nòch het een, nòch het ander mag
op zich zelf als de directe oorzaak der gewijzigde politiek worden
beschouwd. Zeer zeker had de militaire partij door de veranderde
omstandigheden wind in haar zeilen gekregen en zeer zeker zag
Griffenfeld zelf in, dat de oorlog welhaast onvermijdelijk zou zijn.
Maar het was er verre van, dat hij hierin de oorlogspartij volgen
moest, dat hij aan macht zou verloren hebben, zoomin als hij van
meening was, dat de tijd voor de beslissende krachtproef reeds
nù zou aangebroken zijn, Wel had hij gevonden, wat hij allereerst noodzakelijk achtte : Denemarken had nu bondgenooten en
kon rekenen op prompte betaling der toegezegde subsidies. Maar
een oorlog met Zweden zou tevens een oorlog met Frankrijk
ontketenen en dat laatste juist wilde Griffenfeld niet. Derhalve
was hij ondanks alles en allen besloten een breuk met Zweden
zoo lang mogelijk te voorkomen.
Een omstandigheid kwam hem daarbij te hulp: Zweden zelf
zocht den oorlog uit te stellen; ook dáár bestond weinig neiging
tot den strijd en de Zweedsche kanselier volgde met spanning.
en ongerustheid de ontwikkeling der gebeurtenissen in Denemarken, 1) Op ‘t eind van 1674 zond Karel X1 graaf Niels Brahe
naar Kopenhagen en lange onderhandelingen begonnen, die tot
resultaat hadden, dat Griffenfeld in April 1675 de Zweedsche
1) Lettres inidites de Feuquières (pnbli8es par Et. Gallois. Paris 1846) 111 179 H. F.
J. Estrup. aBidrag til Kundskab om Frankirgs, Danmarka og Sveriges indbyrdes Forho1d.r
1663-x6Sg.
(efter franske Legations-beretninger.)
1914

16
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regeering het voorstel liet overbrengen tot het sluiten van een
verbond om den vrede te verzekeren in de Noordsche vaarwatcren. Tegelijkertijd zocht hij Zweden over te halen zich bij Denemarken aan te sluiten om gezamenlijk nog eens een poging te
beproeven tot herstel van den Europeeschen vrede. Ja, zijn vo.jrslag ging zelfs nog verder: Denemarken verklaarde zich bereid
tot handha-ving van het vredestraktaat van 1660 ten opzichte van
Zweden en Gottorp. 1). Maar handig waren er twee voorwaarden
aan toegevoegd: Zweden moest verklaren, dat zijn verbond met
Gottorp geen vijandelijke bedoelingen tegen Denemarken in zich
sloot; en het moest Denemarken het recht toekennen op eigen
hand alliantie te sluiten met Frankrijk. Griffenfeld was er van
overtuigd, dat de Zweedsche regeering op deze voorwaarden niet
zou ingaan en dus ook niet op het verbond; zij zou daarmede
haar gansche politiek verleden moeten verloochend’ hebben. En
dat zij dit niet van plan was, toonde de Zweedsche regeering
weldra door het geheele voorstel af te wijzen. Maar Griffenfeld
had zijn doel bereikt: hij had tijd willen winnen. Daarom ook
was hij een aanhanger van het plan van Niels Brahe, dat een
huwelijk beoogde tusschen Karel X1 en de zuster van Christiaan V,
Ulrike Eleonora. En hij wist bovendien, dat hij - althans hierbij kon rekenen op de medewerking en de hulp van Sofie Atialia, die
wel hemel en aarde zou bewegen, opdat haar dochter koningin
van Zweden worden zou. Maar bovendien vond Griffenfeld in
zijn poging om den ‘oorlog uit te stellen ook steun bij Fred.
A hlefeld.
Het vertrouwen in de bondgenooten toch was bij de Deensche
staatslieden niet bijster groot; zij meenden zich zoomin ‘te kunnen
verlaten op den keurvorst van Brandenburg, als op de Nederlanden; waar zij wisten, dat de kooplieden in Amsterdam sterk
tégen het afbreken der handelsverbindingen met Zweden waren.
Bovendien was het gewenscht, dat er eerst éénheid kwam ten
opzichte der militaire operaties. Griffenfeld ijverde sterk voor het
denkbeeld Zweden aan te grijpen in de provincie Schonen, waar
de bevolking - zooals hem bekend was door verschillende relaties I
in die streek - nog algemeen op de hand van Denemarken was
en de Zweden als overweldigers verfoeide. Maar zijn ware oogmerk was dit: de weg van Kopenhagen naar Schonen was kort;
‘) Geyer-Carlson

IV. $98, 599.

.
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zoo kon hij steeds spoedig in ‘t midden der regeering, dan weer,
als ‘t noodig was, in het leger des konings zijn; alom tegenwoordig om verderfelijke invloeden en tegenwerkende krachten
‘spoedig onschadelijk te kunnen maken. De hooge officieren
wilden echter oorlog in Duitschland e n daar Zweden aanvallen
en wel hierom, dat in dat geval geopereerd kon worden met het
geheele leger, terwijl bij een aanval op Schonen een aanzienlijke
troepenmacht tot dekking van Jutland moest afgezonderd worden.
Maar Griffenfeld kon hierin niet toestemmen, wijl hij dan in Kopenhagen verblijven moest, terwijl ‘s konings omgeving uitsluitend
uit generaals zou bestaan, -in wier kring hij Christiaan V liefst
niet zag.
De oplossing van dit vraagstuk lag echter volgens de verschillende traktaten niet in Denemarken; - uitdrukkelijk was daarin
bepaald, dat het inzicht van de meerderheid der verbondenen den
gang der krijgsoperaties zou bestemmen. En, waar reeds Willem
van Oranje erop had aangedrongen zijn krachten niet te versnipperen, maar den oorlog op het vasteland uit te vechten met het
oog op Frankrijk, en de keurvorst van Brandenburg en ook de
keizer deze opinie deelden, zoo bleef er voor Denemarken niets
anders over, dan zich hierbij neer te leggen, 1) Griffenfeld’s ijver
voor den krijg was echter tegelijk bekoeld.
Er was intusschen in het voorjaar. van 1675 nog een andere
omstandigheid, die de Deensche regeering terug hield. De onderhandelingen met Gottorp over een minnelijke schikking van het
Oldenburgsche vraagstuk waren reeds lang afgebroken, toen na
het- keizerlijk besluit van 1673 het denkbeeld was opgekomen van
een ruiling en wel zoodanig, dat, tegen afstand van deelen van
het hertogelijk deel van Sleeswijk aan den koning van Denemarken,
de hertog van Gottorp in ‘t bezit zou worden gesteld van het
graafschap Oldenburg-Delmenhorst. De onderhandelingen hierover werden gevoerd tusschen Griffenfeld en den Gottorpschen
minister Kielmann. Maar in April 1675 kwam er een besliste
omkeering in de houding der Deensche regeering. In Kopenhagen
1) SSchon am 13 Feb. beschlossan die Generalstaaten, den casus foederis als gegeben
betrachten und dem Kurfiirsten eu Wasser und zu Lande gegen Schwedcn Hilfe tu
1eisten.r Erdmannsdörfler 1 6 1 4 . - rde definitieve verovering van Pommeren als doel
gesteld..
M. Philippson. sD. gr. Kurf, Fr. Wilh. v. Brandenburgc 11 137. C. F. Allen.
af-list. de Danemarc (traduit par E. Beauvois) 11 119.
EU
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toch was ‘t bekend geworden, dat Christiaan Albrecht, die reeds
het jaar te voren zijn verbond met Zweden had vernieuwd, zich
nauwer ‘tot dat rijk had aangesloten. Hij had zich hierbij verplicht tot het in dienst nemen van 3000 man Zweedsche troepen,
die de vesting Tönning zouden bezetten als steunpunt voor een
eventoeele operatie tegen Denemarken, waarbij zich dan de Zweedsche
troepen uit Bremen zouden aansluiten. 1)
Van dat oogenblik af was men in Kopenhagén vast besloten
zich van Christiaan Albrecht te verzekeren, opdat men, bij ‘t
uitbreken van den krijg. geen vijand in den rug zou hebben.
Onmiddelijk werd een nieuw geschilpunt naar voren gebracht.
Kort na de troonsbestijging van Christiaan V had de Deensche
regeering de bevoegdheid van den landdag in de Hertogdommen
belangrijk ingeperkt en de hertog had zich hierbij neergelegd.
Maar nù ging men van Deensche zijde verder: aan den in Mei
1675 bijeengekomen landdag werd nu bovendien verboden belastingen uit te schrijven, terwijl tevens bepaald werd, dat de
opbrengst daarvan niet langer gelijk zou worden verdeeld tusschen
beide vorsten, maar de koning een grooter deel ontvangen zou
dan de hertog. 2) Het gevolg van dit alles was een breuk; juist,
wat Kopenhagen wenschte. Want de hertog - bevreesd, dat er
besluiten genomen zouden worden ten voordeele van Denemarken
- o n t b o n d d e n l a n d d a g , zooals het heette voor slechts enkele
wéken. s, Deze stap had echter verstrekkende gevolgen. Hij
werd door de Deensche regeering als een uitdaging beschouwd
en gaf een welkomen geIegenheid aan de hand om met Christiaan
Albrecht af te rekenen. Maar Griffenfeld wenschte hierbij zeer
voorzichtig te werk te gaan.
Intusschen waren tegelijker tijd in .Kopenhagen zeer belangrijke
mededeelingen ingekomen : de geallieerden hadden zich nauwer
aan één gesloten 4); de Nederlanden hadden Zweden den oorlog
‘) Forchhammer ~Gesch. d. Herzogtiimmer Schleswig u. Holstein. 11 37. (Kiel. 2834).
H. F. J. Estrup. BBidrag til1 K u n d s k a b o m F r a n k r i g e s , D a n m a r k s og Sveriges p o l i t i s k a
Forhold. 1663-1689. (Kopenh. 1823).
s) L i n d e n h a n . *Darstellung d e r S t r e i t i g k e i t e n Dänemarks m i t Holstein-Gottorp.a
N.
Schlesw-Holst-Lauenb.
Provinsialbl.
1833. C. Molbech BBrevverling mellem Kong Christ.
d. Femte og Hertug Christ. Albrecht af tiott0rp.r (Nyt. Hist. Tidsskrift. 111 342.)
s) Forchhammer. .Gesch. der Herzogtümmer
Schleswig u Holstein. 11 14.5 ff. (Kiel 1834).
$ P. J. Blok. 3 G e s c h . Y. h . N e d e r l . Volkr 111 216. D e o v e r e e n k o m s t , i n D e n H a a g
bekrachtigd, nadat. Waldeck in Dec. naar Weenen was vertrokken om met den hofkrijgsraad
aldaar over de samenwerking der bondgenooten te handelen. J. Fredoricia (D.R.H. IV 567)
noemt dit ook rconcert in Den Haag..
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verklaard en men .had e e n v a s t *plan d e campagne< o p g e s t e l d ,
waarbij aan Denemarken de aanval op de Zweedsche bezittingen
in Duitschland was toebedeeld. Voorts had de keurvorst van
Brandenburg zijn toestemming gegeven tot den voorgenomen stap
tegen den hertog van Gottorp. Men schreed nu tot de uitvoering
daarvan.
D e n 14den Juni 1675 reisde Christiaan V naar de Hertogdommen; drie .dagen later ontving hij Christiaan Albrecht o p Flensborghus als zijn gast, en na een tweede samenkomst met den
hertog bij de Danewerken te hebben gehad; vertrok de Deensche
koning naar Kensborg. De bedoeling van den koning was eigenlijk geweest zijn zwager maar direct gevangen te nemen l), doch
op Griffenfeld’s raad had hij dat plan opgegeven, hoewel hoogst
verwonderd over het dubbelzinnig gedrag van den Rijkskanselier.
Op diens verzoek was intusschen ook Kielmann naar Rensborg
gekomen, waar nu den rgden Juni langdurige onderhandelingen
plaats vonden over de Oldenburgsche pruilingg. Griffenfeld verzekerde later, dat deze besprekingen noodzakelijk waren geweest
om Christiaan Albrecht te misleiden omtrent Denemarken’s ware
bedoelingen ; de werkelijke reden daarentegen was, dat zij moesten
dienen om zijn eigen oogmerken te bemantelen. Reeds vroeger
had hij den hertog van Gottorp verzocht hem onder billijke
voorwaarden het ambt Steinhorst in Holstein a f t e s t a a n , o p d a t
hij dit tot een Duitsch rijksgraafschap zou kunnen maken voor
zich zelf en hij vreesde terecht, dat bij een al te voortvarend
optreden tegen Christiaan Albrecht zijn wenschen niet in vervulling
zouden gaan. Opgemerkt dient hierbij echter, dat Christiaan V
van dit alles op de hoogte was - Griffenfeld had diens toestemming omtrent zijn wenschen aangaande Steinhorst verzocht en
verkregen - zoodat de beschuldiging van landverraad, hem later
voor de voeten geworpen, terecht ongegrond was. 3) A l l e e n w i s t
de koning niet, dat de kanselier de onderhandelingen te Rensborg
was begonnen, in de hooi, dat Christiaan Albrecht’s toestemming
nog komen zou voor de vijandelijkheden onvermijdelijk waren.

‘\ C . M o l b e c h *Kong Christian d. Femtes egenhaendige Dagb0eger.r (Nyt. Hist.
Tidsskrift. 1 1x6.) ~11 Ctait d’une grande importaoce, pour 1 heureuse issue de la guerre
de prendre ses suret& contre le dut de G0ttorp.e C. F. Allen. s Hist. dc Danemarc~. 11 110,
9) Daomarks Riges Historie IV. 537.
C. Molbech SKoog Ctwist. d. Femtes egenh. Dagb.s (N. Hist. ‘ridsskr. 11. 196; 243.
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Deze onderhandelingen verliepen - wat trouwens ook de bedoeling was - zonder eenig resultaat; zelfs de grootste toegevendheid van Gottorpsche zijde bleef steeds minder dan de Deensche
vorderingen. Intusschen vernam men de zegepraal van den keurvorst van Brandenburg over de Zweedsche legers bij Rathenow
en Fehrbellin op 15 en 18 Juni 1) - een zegepraal, die het beslissend keerpunt werd in de verhouding der Noord-Duitsche
machten, waartoe ook Zweden behoorde. Deze tijding gaf den
doorslag aan het optreden der Deensche staatslieden. Den 25Sten
Juni was de hertog van Gottorp, na een tijdelijke afwezigheid, in
Rensborg teruggekeerd, doch nu was hij in werkelijkheid gevangen
en genoodzaakt in alle eischen van Denemarken te bewilligen.
Den 2Sten Juni gaf de hertog zijn tegenstand op. *) De concessie
was tweeledig, verschillend in tijd en in inhoud. Het eerste deel,
dat Christiaan Albrecht reeds 28 Juni onderteekende, diende slechts
om Denemarken zekerheid te verschaffen gedurende den oorlog;
hierbij stond de hértog het grootste deel der inknmsten alsmede
bestuur en verdediging van de Hertogdommen aan den koning
af en overliet hem daarnaast zijn troepen en vestingen tot vrij
gebruik, doch behield zelf Gottorp’s slot als residentie. Onmiddelijk daarna werden de kontributies uitgeschreven, Tönning en
de Stapelholmerschansen door de Denen bezet en legden de
troepen den eed af aan Christiaan V.
Het tweede deel, het z.g.n. Rensborger-traktaat, 10 Juli door
Griffenfeld en Ahlefeld op de eene en door Kielmann en de andere
Gottorpsche ministers ter andere zijde onderteekend, hield het
volgende in: de hertog zou zich van het verbond met Zweden
losmaken en beloofde, ook voor de toekomst, nooit meer een
bondgenootschap met vreemde machten aan te gaan, zonder toestemming des konings; verder zou hij goedvinden, dat de inkomsten
dm Hertogdommen werden gebezigd tot verdediging dier landen
onder ‘s konings leiding; stond Svavsted af als vergoeding voor
hetgeen- hij hiervan reeds had verbruikren deed ten slotte afstand
1) Van belang ook was deze slag om den moreelen indruk, dien hij maakte: dat een
klein Duitsch vorst de Zweden tot deze aftocht had gedwongen, strekte hem tot onverwelkbarenioem.
- .Glorieuse Victorie van den ceurfurstelijke Door]. van Brandenburg op
de Sweeden in Havellant-’ t Amsterdam, bij Romeyn de Hooge, r675.e . Erdmannsdorffer
De gevolgen van den strijd bij Fehrbellin
1 . 6r5--6x9. Geyer-Carlson
IV. 603-608.
waren zeer groot: Vgl. Max Immich *Gesch. des europ. Staatensyst. x660-1789.* 83-85.
s) C. Molbech. ~Kong cbrist. d. Femtes egenh. Dagb.rTNyt. Hist. Tidsskr. 1. ag7.1
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v a n zìjn souvereiniteit op het hertogelijk deel van Sleeswijk;
binnen jaar en dag moest hij hiervoor leenhulde bewijzen.
Christiaan Albrecht had geen andere keuze dan den ~xden Juli
het traktaat te ratificeeren.
Wat Denemarken in 1658 had verloren, was op listige wijze
weder teruggewonnen. 1)
Het had in de bedoeling gelegen om op dezelfde wijze als
tegen Gottorp ook een actie te voeren tegen Hamburg, daar deze
stad eveneens er van verdacht werd in verbinding te staan met
Zweden. Dit plan werd echter opgegeven; zoo h e t h e e t t e , o p
aandringen van Rrandenburg. Maar onder zeer bezwarende omstandigheden ontving Griffenfeld bij deze gelegenheid van de stad
e e n g e s c h e n k v a n IOOOO Rdl. De koning -- wien dit bekend
w a s - gaf hem toestemming dit douceurtje te behouden, maar
even zeker is ‘t, dat Griffenfeld dáarvóór Christiaan V heeft overgehaald van een aanval op Hamburg af te zien. 2)
De groote oorlog stond voor de deur. De verbondenen achtten
het jaargetijde gunstig om de vloot uit te zenden en de verbindingen van Zweden met het vasteland af te snijden en tegelijkertijd het leger te laten oprukken. En tòch talmde de Deensche
regeering nog eenigen tijd, ongetwijfeld op Griffenfeld’s aandringen;
het heette, dat de vloot niet klaar was, maar zeer zeker was dit
meer ‘n gevolg van zijn aarzelende houding dan een oorzaak
ervan. Hij kon het politiek dubbelspel, dat hij zao lang reeds
had gespeeld, nog niet opgeven. Resluiteloos volgde hij de gebeurtenissen, die zich rondom. hem voltrokken; duister was zijn
geheele houding in dezen tijd. Zeer waarschijnlijk speelden pers3onlijke aangelegenheden een belangrijke rol. Ook was hij in
die dager! weder druk bezig een vrouw te zoeken; hij aarzelde
echter tusschen twee geliefden. De eene was prinses Louise Charlotte van Augustenburg; d e konhgin-moeder begunstigde deze
partij en hij had ongetwijfeld w.el reden haar naar de oogen t e
zien, nu van Ulrike Eleonora’s afgesproken huwelijk met Karel X1
‘) De origineele souvereiniteits--oorkonde op Svavsted en Sleeswijk legde Griffenfeld
i n h e t a r c h i e f a l s *en .Amiodelse for Efterkommernee
D a n m a r k s Riges H i s t . I V 5 5 8 .
L i n d e n h a n . r Darstellung d e r Streitigkeiten Danemarks mit’Holstein-Gottorp. N . SchleswH o l s t - L a u e n b . ProvinsiJblätter*
1833. No. XXXVI. 207. C h r . Alb. d u t renoncer 1 tous
l e s avantages que l e s armes d e l a Su&de l u i avaient procure’s d a n s l a dernitire guerre.=
C. F. Allen. 11. 120.
l) C. IMolbech. * K o n g Cbrist. d . Femtes e g e n h . D a g b , ( N . H . T . 11. 3 7 ) D a n m a r k s
R. H. IV. 538.
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door den aanstaanden oodog niets dreigde te komen. . De andere
beminde was Charlotte Amélie de Trémoille, prinses van Tarante,
een zeer voorname Française, zeer bevriend met koningin Charlotte Amalia, wier hofdame zij was. Voor deze verbinding interesseerde zich vooral Lodewijk XIV, die hiervan een vriendschappelijker verhouding tot Frankrijk verwachtte, maar welke verbintenis ook Griffenfeld - zoowel om staatkundige redenen als om
den wensch zijns harte - ‘t begeerlijkst achtte,
Evenmin als de keurvorst van Brandenburg door een aanvallend verbond was gebonden aan Denemarken, evenmin was er
eenige afspraak gemaakt omtrent de militaire operaties. Wel was
bepaald, dat deze moesten plaats hebben in Noord-Duitschland,
maar Zweden’s bezittingen lagen dáár zeer verspreid, Tegen
welke zou nu de hoofdaanval worden geconcentreerd? Daarover
verschilde de opinie van Griffenfeld met die van den keurvorst
en der Deensche generaals. ,Na eenige weifeling bleef Frederik
Willem er bij, dat de Deensche legermacht door Mecklenburg
naar Pommeren marcheeren en zich daar vereenigen zou met zijn
troepen tot verovering van dat land. Ook de voornaamste Deensche
generaals, die voor een groot deel zelf uit Mecklenburg waren,
deelden deze meening en adviseerden in dien geest Christiaan V.
Maar Griffenfeld stond er op, nu er toch geen sprake meer was
van een aanval op Schonen, - dat men den hoofdaanval zou
richten tegen Zweden’s bezitting Bremen.
* t
Men kan aan Griffenfeld’s pilitiek - hoe weinig vastheid hij
daarin ook toont - een zekere handigheid niet ontzeggen. Door
de z.g.n. Oldenburgsche uruilings: had hij de positie van Denemarken in Sleeswijk willen verbeteren en Bremen had hij willen
veroveren, niet om dit te behouden, maar om die stad later den
Zweden als ruilobject aan te bieden tegen Schonen of in elk geval : tegen deelen van deze oude provincie. 1) Ook voor een dergelijke ruil kon hij wel rekenen op Frankrijk’s medewerking, dat
voor zijn belangen het wenschelijker achtte, dat Zweden een
‘) aDer er Graad til at laegge Vaegt paa denne haas Mening og dermed forbindeden
Kendsgerning,
at ban önsket Mageskifteforhandlingerne med Gottorp fortsatte efter
R e n s b o r g s t r a k t a t e n . hvori f o r ö v r i g t muligvis o g s a a k a n ligge en Forklaring p a a h a n s
Optraeden i Rensborg i Steinhorstsagen. Pas tirundlag a f disse t o F o r h o l d ska1 h e r
voves e n Formodriing o m Kaernen i haas Politik pa’s ditte l‘idspunkt.* J . F r e d e r i c i a .
Danmarks Riges Hist. IV. 560.
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Noord-Duitsche macht bleef dan dat het de provincies aan de
Sont beheerschte. Op dien weg meende hij zijn oude plannen
te kunnen verwezenlijken: een breuk met Frankrijk te voorkomen
en den oorlog Zegen Zweden zoo weinig omvangrijk mogelijk te
voeren. En bovendien zou hij dan tevens voorkomen, dat de
generaals te veel invloed uitoefenden op Christiaan V. Gelukte
hem dit, dan kon Denemarken zonder al te groote opofferingen
zijn oude bezittingen in Oost en West terugkrijgen. Maar van
den anderen kant was deze politiek in werkelijkheid onuitvoerbaar,
daar ze den grondslag ondermijnde, waarop het gebouw der
allianties met de Nederlanden, Brandenburg en den keizer was
opgetrokken. En daardoor was ‘t niet uitgesloten, dat men ten
laatste niets zou winnen. Ook dat wist Griffenfeld, en toch kon
hij zijn politiek niet wijzigen, omdat hij de geallieerden niet vertrouwde.
Griffenfeld heeft zich moeten buigen voor den keurvorst en
voor de generaals. Nadat een Brandenburgsch gezantschap op
‘t eind van Juli in Kopenhagen gekomen was, bleef bepaald, dat
de Deensche vloot zou uitloopen om de verbinding tusschen
Zweden en Duitschland af te snijden, terwijl de Deensche hoofd&
macht te land zich met de keurvorstelijke troepen ZOU vereenigen
tot een aanval op Pommeren; een kleinere afdeeling zou Bremen
aanvallen, in vereeniging met den hertog van Brunswijk-Lüneburg en den, nu ook met de gealliëerden verbonden, bisschop
van Munster 1). Als tegemoetkoming beloofde de keurvorst: iridien
hij Pommeren veroverde, aan Christiaan V Rügen over te laten,
terwijl hij Griffenfeld de beleening met het eiland Wollin h a d
toegezegd. 2) Maar trots dit alles was Griffenfeld’s nederlaag volkomen en niet alleen op staatkundig terrein. Ook zijn persoonlijke positie, zijn invloed was geschokt. Zijn strijd met de oorlogspartij en zijn verdacht politiek dubbelspel kostten’ hem het vertrouwen en de vriendschap van Christiaan V. Had deze kort na
het sluiten der overeenkomst van Rensborg in vleiende bewoordingen nog Griffenfeld’s verdiensten geroemd 3), een maand later
]) Geyer-Carlson. IV. 608. Danmarks R. H. IV. 562. Erdmannsdörffer. 1. 627.
s) Nader geregeld bij de overeenkomst van Gadebusch (5 en 6 Sept. 1675) Mörner.
l Staafsverträge.* 387 off.
s) In tegenstelling met de koningin-moeder, die juist verbolgen was op Griffenfeid
over het Rensborgtrakraat,
haar schoonzoon opgedrongen. Lindenhan. SDarst. d. Str.
D. II. ti.~ 73. XXXVIl. (Neue Schlesw-Holst-Lauenb.
Provinsialbl.)
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was zijn stemming veranderd. Den 21sten A u g u s t u s s c h r e e f d e
koning, op ‘t punt naar ‘t krijgstooneel te vertrekken, zijn kanselier
een brief, waarin hij zijn ontevredenheid uitdrukte over diens
optreden tegenover hem zelf en over diens geheele wijze van
regeeren. Hij verweet daarin Griffenfeld, dat deze hem aldoor
op een dwaalspoor had geleid, de briefwisseling met buitenlandsche
staatslieden voor hem achterhield, het leger verwaarloosde, er zijn
werk van maakte hem van alle militaire zaken onkundig te houden
om hem van zijn generaals te verwijderen en hem met opzet te
misleiden. Hij beschuldigde den kanselier verder de gansche
regeering van Denemarken aan zich getrokken te hebben door
slinksche
streken, inderdaad koning van Denemarken te zijn,
zonder den titel te voeren, zoodat hij - de koning zelf - niet
meer was dan een ledepop, en den geheelen ambtenaarsstand van
zich afhankelijk gemaakt te hebben door uitsluitend familieleden
en gunstelingen als zoodanig te benoemen.
In dat alles was ontegenzeggelijk de gekrenkte majesteit aan
het woord; - Christiaan V voelde, dat hij ver achter Griffenfeld
stond en kende zijn eigen afhankelijkheid - maar tegelijk was
dit schrijven ook een weerklank van den hevigen aanval der ontevreden generaals, die zich uitte in beschuldigingen. die door
haar algemeenheid juist gevaarlijk waren.
Toch was het geenszins’de bedoeling van Christiaan V zich van
zijn kanselier te scheiden, integendeel, hij erkende te veel diens
verdiensten om den wensch der oppositie, die zich sinds ‘t midden
van 1674 gevormd had, gehoor te verleenen. Maar voor Griffenfeld was dit schrijven een waarschuwing om den boog niet àl te
strak gespannen te houden. Dat hij dit niet begreep - of wilde
begrijpen -. werd de oorzaak van zijn val.
In den zomer van 1675 was het leger gebracht op 29200 man:
zo000 man voetvolk, waarvan het grootste deel geworven was,
8000 r u i t e r s - meest uitgeschreven regimenten - e n 1200
dragonders. Hierbij kwam nog het leger in Noorwegen, ongeveer
12000 man, ook in hoofdzaak uitgeschreven troepen.
De geheele
armee was in goeden toestand. Daar de generalissimus Hans
Schack t e o u d w a s , werd het opperbevel opgedragen aan den
Duitschen veldmaarschalk Adam Wepler.
Tot zijn staf behoorden
de twee Mecklenburgsche broeders, de generaals Karel en Frederik
Arenstorf, alsmede de Deensche generaal Niels Rosenkrans, die
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zich naam had gemaakt tijdens het beleg van Kopenhagen in
1658 en ‘60. Het leger in Noorwegen stond onder bevel van
den stadhouder, Urik Frederik Gyldenlöve; sinds het voorjaar van
1675 werd deze ter zijde gestaan door Griffenfeld’s vriend, den
tot Geheimraad benoemden Jens Juel, als raadgever en meer nog
a l s Btoeziende voogdc 1).
De oorlog begon van Deensche zijde zonder krijgsverklaring “).
12 Aug. rukte de voorhoede Lauenburg binnen en den volgenden
dag liep de Deensche vloot van Kopenhagen uit de Oostzee op.
Onmiddelijk daarna had Christiaan V zijn hoofdstad verlaten, te
Korsör voegde Griffenfeld zich bij hem en nu ging het over
Rensborg naar Glückstadt.
Daarop zette de hoofdmacht van het
leger zich in beweging; deze telde 16000 man, de rest was tot
dekking van het rijk achtergelaten, De omstandigheden waren
gunstig. Wel bezaten de Zweden nog hun sterke vestingen Wismar,
Stettin en Stralsund, maar het bezit daarvan hing in hoofdzaak
af van de heerschappij op de Oostzee. Bovendien had zijn
bondgenoot Frankrijk menige nederlaag geleden in Duitschland “).
Over Lauenburg rukte het leger Mecklenburg binnen ; 5 e n 6
Sept. had de koning met den keurvorst van Brandenburg een
samenkomst in Gadebusch.
Hier werd tégen den raad der beide Arenstorfs, doch met
Griffenfeld’s instemming, besloten een klein. observatiekorps vóór
Wismar te laten en met het gros van het leger naar Pommeren
te marcheeren. Maar tegelijkertijd werden ook politieke afspraken
g e m a a k t , d i e 15 S e p t . i n Doberan werden omgezet in een
verbondstraktaat: beide staten verplichtten zich om met vereende
krachten den oorlog te voeren en zonder elkanders medeweten
of toestemming geen vrede te sluiten; Denemarken zou de Sontprovincies terugkrijgen en bovendien in ‘t bezit gesteld worden
van Wismar en ‘t eiland Rügen, terwijl aan Brandenburg Pommeren
met bijliggende eilanden zou toevallen. Bovendien zou Zweden
.niet langer van den Sonttol vrijgestéld worden 4).
1) Dit werd mede een der oorzaken van de verwijdering tosschen Gyldenlöve en
Griffenfeld. C, Molbech. Kong Chr. d. Femtes egenb. Dagb. (N. H. T. 11 73.)
3) 27 Aug. werd de oorlogsverklaring eerst aan Zweden gezonden. Geyer-CatIson
lV, 611.
s) Erdmannsdörffer, 1, 624-627. Rousfet. aHist. d e Louvois. 11, 176-179.
4) Erdmannsdörffer, 1, 627. Mörner. Staatsvertr. 387, ff. ,,samt Sveriges Opgivelse af
Sundtolclfriheden.” D. R. H IV, 564.
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Christiaan V brandde van verlangen; nu was voor hem het
oogenblik gekomen om krijgsroem te verwerven. Na eenige kleine
gevechten trok het Deensche leger over de Recknitz, bezette de
schansen bij Damgaeten en rukte Pommeren binnen. Intusschen
had ook de keurvorst zijn zegevierende opmarsch voortgezet; nog
immer begunstigde de fortuin zijn wapenen en zonder veel
tegenstand te ontmoeten, veroverde hij Usedom en Wollin 1). Nadat
de twee vorsten hun legers hadden vereenigd, deden zij een
krachtige poging om Stralsund te nemen, maar moesten hiervan
voorloopig afzien. Berichten uit het westen noopten Christiaan V
terug te keeren om allereerst Wismar ten onder te brengen; den
2ISten October sloeg hij zijn hoofdkwartier op ten zuiden van
deze stad.
Ook op andere plaatsen was inmiddels de strijd ontbrand.
In Noorwegen hadden beide tegenstanders hun krachten gemeten
in nog onbeteekenende gevechten op de grens van Bohus-län s),
maar heeter was ‘t er toegegaan in Bremen, waar echter slechts
een klein Deensch korps streed in vereeniging met Duitsche
b o n d g e n o o t e n . O o k hier had de fortuin de Zweden verlaten 3).
Ter zee was ‘t nog niet tot een treffen gekomen, daar de Zweedsche
vloot, die in October de Scheren verlaten had, overvallen was
geworden door een najaarsstorm, die haar gedwongen had terug
t e keeren 4). Ook de Deensche vloot had van ‘t noodweer te
lijden gehad, maar niettemin hield haar opperbevelhebber, Kort
Adeler, zee tusschen Meen en Rügen, welk eiland hij te vergeefs
gepoogd had te veroveren. Eerst op ‘t eind van October, toen
een boosaardige epidemie de bemanning had aangetast, keerde
hij naar Kopenhagen terug. Zelf was hij intusschen ook ziek
geworden, droeg het kommando over aan Niels Juel en stierf
5 Nov. in Kopenhagen “).
1) Met het laatste werd nu Gliffenfeld door den keurvorst beleend als erfelijk bezit.
“) Geyer-Carkon IV, 620.
3) Erdmannsdörffer, 1. 628. tieyer-Carlson, IV. 627.
4) Door gebrek aan discipline, meer nog dan door gebrek aan voorraden en geld was
de Zweedsche vloot in allesbehalve goeden toestand. Geyer-Carlson, IV, 624, 625.
.,Il est absolument ne’cessaire d’ etablir quelque discipline parce qu‘ i! y a nulle obéissance de la part des principaux.” Lettres inédites de Feuquières, 111 196.
s) Kort Sivertsen Adeler. Geboren in Noorwegen, was hij in zijn jeugd, als zooveel
yan zijn landgenooten, naar IHolland
gegaan om dáár het zeemanschap te leeren. Later
naar Venetië gegaan, had hij zich onderscheiden in den oorlog tegen de Turken. In
1661 keerde hij naar Holland terug en verwierf zich groot aanzien in de Hollandsche
handels- dn zeemaaswereld.
Door Ionas Trellund. die nauw .verbonden was met de
Amsterdamsche
handelskringen, werd koning Frederik 111 opmerkzaam op hem gemaakt.
Danmarks R. H. IV, 484, 485.
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De Deensche heerschappij over de Oostzee - al was deze meer
aan de elementen dan aan ‘t wapengeluk te danken - was, van
enorme beteekenis, want hierdoor verdween de hoop van Wismat’s
garnizoen en burgers op ontzet. Niettemin bleef de belegering
voor het Deensche leger zeer moeilijk; de velden om de stad
waren in hooge mate moerassig, gestadig vulden de loopgraven
zich met water en een vreeselijke ziekte dunde de rijen der
belegeraars 1). Onder de energieke leiding van Niels Kosenkrans
werd het beleg echter voortgezet. Den 13den December gaf hij
bevel tot een algemeenen stormaanval en na bloedigen en
hardnekkigen strijd gelukte het hem het kasteel - Wismar’s
voornaamste bolwerk - te veroveren. Nu eischte de burgerij,
bevreesd, dat de stad met storm zou genomen worden, de overgave,
waarin de Zweedsche kommandant toestemde; bij de capitulatie
b e d o n g hij voor het garnizoen vrijen aftocht. De magistraten
legden nu den eed van trouw af aan Christiaan V en de oude
Hansestad was een koninklijke Deensche bezitting geworden 2).
De veldtocht van 1675 was geëindigd, Een deel der troepen
betrok winterkwartieren in Mecklenburg, terwijl de rest werd
overgebracht naar Seeland. Ook de koning keerde naar Kopenhagen terug.
*
*
*
,Poogde Griffenfeld door zijn buitenlandsche staatkunde in de
eerste plaats Denemarken op te heffen uit den desolaten toestand,
waarin de oorlog van 1657 het had gebracht, niet minder heeft
hij om die reden ook zijn aandacht gewijd aan handel en industrie.
Hoewel ook hier de latere gebeurtenissen storend gewerkt hebben,
toch is zijn arbeid niet geheel vruchteloos gebleven. Het eerste
resultaat daarvan was de herleving in 1670 v a n h e t zoo g o e d
1) De Zweden verdedigden de stad zoo taai, dat de Duitsche generaals (Aienstorf o.a.)
de vesting onneembaar verklaarden en. ‘t beleg wilden opbreken. Dank zij Griffenfeld
gebeurde dit echter niet.
Nadat de koning zijn intocht in de stad gehouden had, verklaarde hij openlijk, dat de
inneming van Wismar te danken was aan Griffenfeld.
C. F. Allen, Hist. de Danemarc, 11, 120. C. Molbech, Kong Chr. d. F. egenh. Dagb.
(N. H. T. 11, 1.54).
s) Na deze tegenslagen dacht Karel X1 er een oogenblik aan het verbond met Frankrijk
te verbreken en vrede te sluiten; het voornemen werd alleen niet uitgevord. Wel deed
hij zijn best om met Holland weder op goeden voet te komen om de Hollandsche vloot
uit de Oostzee te krijgen. Hij.zond hierom Bengt Oxenstieraa naar ‘s-Gravenhage.
Geyer-Carbon, IV, 627, 630.
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als doode Bcollege van handel en scheepvaartc, welks leden met uitzondering van den president Gyldenlöve en den vicepresident Jens Juel - nu gekozen werden uit den burgerstand.
Zijn werkzaamheid openbaarde zich aldra in de afschaffing van
het verderfelijke monopolie, dat het zwaarst drukte op burgerij
en handel, n.1. het koninklijke zoutprivilegie; in 1671 werd de
handel in zout vrijgegeven.
Hieruit volgde natuurlijk niet, dat bij de regeering plannen
bestonden om te komen tot geheele afschaffing van alle privilegies
en monopolies; dat streed te veel tegen de mercantiele principes
van dien tijd en alleen door handelscompagnieën kon men hopen
op
handel met overzeesche gewesten. Daartoe werden nu opgericht de Oost-Indische en de Guineïsche-West-Indische Compagnie. De laatste kreeg als vaste basis in de Antillen het eiland
St. Thomas, dat in 1665 als onbeheerd land door de Deensche
kroon in bezit genomen was. Een gevolg van de toen heerschende
denkbeelden, dat de staat moest zorg dragen voor de regeling
van het bedrijf, was ook het voorstel van het acollege voor H. en
Sch.c om niet alle Deensche koopsteden als handelsgerechtigden
te erkennen, maar den handel op de rlanden van overzeeu t e
concentreeren in de enkele groote zeehavens, in de eerste plaats
Kopenhagen tot stapelplaats te verheffen, Griffenfeld verzette
zich echter daartegen en bij de tolverordening van 1672 kregen
alle koopsteden het recht om met het buitenland handel te drijven.
Een ander belangrijk vraagstuk trok intusschen ook de volle
aandacht van bovengenoemd college: hoe de toestrooming van
buitenlandsch - en wel voornamelijk van Nederlandsch kapitaal
- te vergemakkelijken en aan te moedigen om daardoor den
bloei van industrie, handel en zeevaart te bevorderen. Een
verordening, van 1670 verleende dan ook groote voordeelen aan
vreemdelingen, die zich in Denemarken wilden vestigen om weverijen
op te richten of groothandel te drijven. Griffenfeld en vele
leden van het college wilden zelfs nog verder gaan en godsdienstvrijheid toestaan aan alle immigranten, die zich als fabrikant of
groothandelaar in Denemarken neerzetten. Hiertegen verhief zich
echter de geestelijkheid met bisschop Hans Vandal aan het hoofd, die
de aanhangers van dit voorstel als atheïsten brandmerkte en het
binnenstroomen van jesuïten en calvinisten, joden en heidenen
als den ondergang van Denemarken schilderde. De rechtgeloo-
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vigheid behaalde de overwinning en daarmee was de zaak uit.
Het valt m.oeilijk te beoordeelen of onder een vrijzinnige regeeringspolitiek het aantal vreemdelingen, dat zich in Denemarken vestigde,
grooter zou geweest zijn, maar zeker is ‘t, dat het nù zeer gering
was. Wat nog kwam, was meerendeels onbemiddeld Hollandsch
zeevolk.
Zoo was dan de economische opbloei lang niet zoo schitterend
als men had gehoopt en verwacht, hoewel in de jaren 167o--‘74
het aantal handelsschepen in het rijk verdubbelde. Maar de
voortdurende mangel aan kapitaal, waardoor zoo goed als geen
nieuwe industrieële ondernemingen op touw werden gezet, werkte
ten slotte ook deprimeerend op handel en zeevaart.
1

l

Het jaar 1676 begon. met de voorbereiding van den nieuwen
veldtocht. Er was op de eerste plaats geld, veel geld noodig,
zoodat de regeering besloot tot de uitschrijving van een buitengewone
oorlogsbelasting van 750000 Rdl. ‘) Een tweede belangrijke kwestie
was : aan wien de leiding verder op- te dragen I Voor ‘t opperbevel
op de vloot kwamen in aanmerking. Niels Juel en Jörgen Bjelke,
maar. . . hun namen waren nog niet verbonden aan eenig schitterend
krijgsbedrijf, terwijl bovendien Christiaan V Bjelke minder gunstig
gezind was, 3) Zoo besloot men zich tot het buitenland te wenden
en de keuze viel op den Nederlandschen zeeheld Cornelis Tromp.
Na eenige onderhandelingen trad deze in dienst als generaal-admiraal der Deensche vloot. s, Een oogenblik had Griffenfeld n o g
geijverd voor Bjelke, maar zich ten slotte bij ‘s konings, wensch
neergelegd, met het oog op den nieuwen aanvoerder van het
leger. Dit werd hertog Johan Adolf van Plön - r e e d s n a u w
met Denemarken verbonden in de Oldenburgsche kwestie, wiens
naam daarenboven met eere vermeld was geworden in menig
roemrijk wapenfeit tegen de Fransche maarschalken in West-Duischland ; 4) iedereen kende bovendien zijn energie en zijn verlangen
Zweden te vernederen. Den '20s'e* Januari 1676 trad hij als
opperbevelhebber in dienst; tegelijkertijd werd hij benoemd tot
*) Damnarks R. H. W, 565.
s) C. Molbech. DKong Chr. d. Femtes egenh. Dagb.r (N. H. T. 11, 318.)
3) De schitterende zege, door hem behaald bij Oeland, II ]uni 1676, toonde aan.
hoezeer zijn leiding de zaak der bondgenooten aldaar bevoordeelde. P. 1. Blok, 111, 218.
Geyer-Carlson, lV, 637. 638.
‘, Bij de verovering van Trier; 0.8. Erdmannsdörffer, 1, 626.
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Geheimraad en na den dood van Hans Schack, in Februari,
p r e s i d e n t v a n h e t Bcollege voor krijgszakenc.
Een krachtige
hand had nu het roer gegrepen. Nu was ook dra het veldtochtsplan vastgesteld : aan de vloot werd opgedragen Gotland te veroveren, terwijl de hoofdaanval van het landleger gericht werd
tegen Schonen. Griffenfeld’s wensch zou dus worden vervuld.
Het was den kanselier niet onbekend geweest, dat de verovering
van Schonen allereerst op het aplan de campagnea van den
h e r t o g v a n Plön s t o n d . Daarom ook had hij zich niet verzet
tegen den wensch van Christiaan V in de admiraalsbenoeming, om
te gemakkelijker de aanstelling van hertog Johan Adolf als
opperbevelhebber der landmacht te kunnen doordrijven. 1) En
mèt Johan Adolf was hij ook van meening, dat de oorlog krachtig
moest worden doorgezet. Maar toch gingen zijn gedachten nog
onophoudelijk in andere richting. Nog steeds had Griffenfeld de
hoop niet opgegeven, zonder opnieuw het wapengeluk te beproeven, langs diplomatieken weg het doel te bereiken, dat reeds
in 1675 hem voor oogen had gestaan, en wat hem nu door het
bezit van Wismar en Bremen gemakkelijk leek: beide steden
met het door Brandenburg beloofde Rügen te ruilen tegen Schonen.
En voortdurend nog poogde hij met Frankrijk op vriendschappelijken
voet te blijven, in welke pogingen hij onvermoeid gesteund werd
door zijn zwager, Henning Meyercrone, Deensch gezant te Parijs.
Tegelijkertijd stond hij ook in zeer vertrouwelijke relatie met
Frankrijk’s ambassadeur in Kopenhagen, Terlon, wiens correspondentie met Zweden door Griffenfeld niet alleen vrijelijk werd
toegelaten, maar waartoe hij zelfs de hand leende. 2)

Vestigt men den blik op de toekomst, dan kan men niet
anders dan zich aangetrokken gevoelen tot Griffenfeld’s politiek
ten opzichte van Frankrijk. Zelfs Christiaan V heeft later met
spijt moeten erkennen, dat een oprechte vriendschap met Frankrijk
veel voordeeliger zou geweest zijn. Maar ‘t lag nu eenmaal in
den loop der omstandigheden, d a t d e z e t o t s t a n d t e b r e n g e n
juist in dien tijd onmogelijk was, zelfs al was Griffenfeld aan ‘t
?) Algemeen was men van gedachte, dat aan Niels Rosenkrans het opperbevel zou
worden toevertrouwd. D. R. H., lV, 566.
%) A. Geffroy. *Recueil des intructions donna& aux ambassadeurs et ministres de
France.r X111 Danemarc) 136.
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roer gebleven. Nu hadden al zijn pogingen in die richting
slechts tot resultaat dat Denemarken de gunst van zijn bondgenooten
dreigde te verliezen, zonder die van Frankrijk te kunnen winnen,
en zijn eigen positie meer en meer werd ondergraven. Want de
Branderburgsche gezanten te Kopenhagen, de gebroeders Brandt,
bevreesd, dat Griffenfeld het verbond met den keurvorst trachtte
te verbreken en een afzonderlijken vrede met Zweden zou sluiten,
brachten de oppositie tegen hem in ‘t geweer; zij hebben eindelijk zijn
vijanden aangespoord dien verwaten man ten val te brengen ‘).
En deze waren talrijk!
Griffenfeld’s dubbelhartige politiek hing in dien tijd geheel
samen met de voortschrijdende ontwikkeling van zijn karakter.
Meer en meer had de hoogmoedswaanzin hem aangegrepen, meer
en meer stootte hij allen van zich: de generaals haatten hem ;
met Gyldenlöve had hij geheel gebroken; de Deensche adel was
gekrenkt over het passeeren van Niels Juel en Rosenkrans; hij
wist bovendien, dat de kanselier zich vaak op minachtende wijze
over veel zijner leden uitliet. Zelfs den koning kon hij bij tijden
-. trots de waarschuwing van een half jaar geleden - op beleedigende wijze behandelen. Ook Frederik Ahlefeld had hij naar
‘t kamp zijner tegenstanders gedreven; na reeds in 1674 d i e n s
macht als stadhouder der Hertogdommen belangrijk te hebben
besnoeid, verminderde Griffenfeld in Januari 1676 onverwachts
ook diens salaris. ‘t Is te begrijpen, dat dit had meegewerkt
hem tot Griffenfeld’s vijand te maken, maar ook diens halsbrekende politiek stond Ahlefeld tegen, ofschoon deze in principe
ook voór een vriendschappelijke betrekking met Frankrijk was.
Hij vond een bondgenoot in den hertog van Plön. Ook tegenover dezen had de kanselier zijn hoogmoed niet kunnen bedwingen
en de hertog, die elk uitstel van den strijd als een voordeel voor
Zweden beschouwde, verdacht Griffenfeld er van met opzet in de
kaart van den vijand te spelen.
Wat was het trouwens niet gemakkelijk voor al zijn tegenstanders en benijders - en die waren niet minder talrijk! - o m
alles wat hij deed in ongunstig licht te plaatsen i> Hoeveel duisters
was er bovendien niet in het optreden van den kanselier, dat als
evenzooveel punten van beschuldiging kon worden benut? Algei
‘) Ribbe&
aklitteilungen sus Berichten eines hessischen Gesandten,.
Brandenb. u. Preuss. Gesch. X111, 96, g7.j
19%

(Forschungen Z.
=7
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meen was ‘t bekend, dat hij geschenken en belooningen aannam
voor ‘t vergeven van ambten, maar veel meer argwaan en laster
wekten zijn onderhandelingen met Kielmann over Steinhorst en
met den keurvorst over Wollin, zijn verhouding tot Hamburg om
de 10000 Rdl. en tot Terlon om de Fransche briefwisseling, zelfs
al had hij voor dit alles ‘s konings toestemming verkregen,
In den loop van Februari begon de strijd tegen Griffenfeld; hij
werd geopend met de gevangenneming van den Gottorpschen
minister
Kielmann, die met zijn zonen in alle stilte naar Kopenhagen werd gevoerd. Het was er verre van, dat Griffenfeld de
gevaren vermoedde, die hem bedreigden, ofschoon hij wist, dat
er storm op til was, Maar met die hooghartige onverschilligheid,
hem eigen, minachtte hij zijn vijanden en geloofde hij ook’in
dezen strijd weer gemakkelijk overwinnaar te kunnen blijven. En
zeer zeker zou het zijn vijanden moeilijk gevallen zijn hem ten
val te brengen, wanneer niet een feit was voorgevallen, dat Christiaan V persoonlijk betrof: deze had n.1. bemerkt, dat de kanselier
een concept van een koninklijke beschikking omtrent een eventueele voogdijregeering achtergehouden had, niettegenstaande diens
verzekering, dat het verbrand was. l) Nù gaf de’ koning zijn
toestemming tot Griffenfeld’s gevangenneming.
’
Den I rden Maart, omstreeks 9 uur, begaf de kanselier zich als
gewoonlijk naar den koning. Toen hij de wachtzaal doorschreed,
trad de chef der lijfgarde, generaal Frederik Arenstorf hem tegemoet, toonde hem het koninklijk bevel en voerde hem vervolgens
naar de bibliotheek ; ‘s middags om 2 uur werd de kanselier door
Arenstorf naar een boot in de Tuighuishaven geleid en overgebracht naar het kasteel. In dien tusschentijd was een huiszoeking
bij hem gedaan en werden zijn papieren in beslag genomen. Ook
zijn zwager, Jörgen Fogh, stadskommandant van Kopenhagen, endiens secretaris werden gearresteerd. Den volgenden dag ontbood Christiaan V de andere ministers bij zich en deelde hen
mede, dat hij om gewichtige redenen Griffenfeld had laten geBHebzucht en hoogmoeda - zeide hij - Phadden
vangennemen.
dezen man ten val gebracht.< s) Diens plaats zou in ‘t vervolg
door den koning zelf ingenomen worden; uitsluitend tot hèm
moesten voortaan allen zich wenden.
1) Danmarks Riges Historie, lb’, 569.
2) Danmarks Riges Historie, lV, 569.
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De machtige was gevallen. Hadden Christiaan V en zijn nieuwe
raadgevers het hierbij gelaten, of in elk geval volstaan met een
mildere straf, dan zou het oordeel over het gebeurde zeker anders
geluid hebben dan nu. Dat een staatsman, die zich onbeschaamd
en schandelijk had verrijkt, die het belang van den staat vereenzelvigde met zijn persoonlijk voordeel, door den koning verwijderd
werd van zijn post en beroofd van zijn onrechtmatige inkomsten,
is &eszins begrijpelijk. Maar Christiaan V had het niet moeten
gedoogen, dat teger~ *zijn I gewezen kanselier een proces gevoerd
en over hem een vonnis geveld werd, die beide in hooge mate
onrechtvaardig waren.
In de eerste dagen bleef de gevangene met eerbied behandeld,
doch al spoedig - nadat zijn bezittingen geconfiskeerd en zijn
pap,ieren verzegeld waren, - werd hij onder strenger bewaking
gesteld. Intusschen had Kristoffer Lindenov een voorloopige aanklacht opgesteld, waarmede echter Griffenfeld’s felste tegenstanders niet tevreden waren. Want de gegevens, door Lindenov
verzameld, waren niet voldoende om een aanklacht wegens hoog
verraad tegen Griffenfeld in te dienen. Zij begrepen wel, dat
onder die omstandigheden Christiaan V er nooit toe zou overgaan een doodvonnis te onderteekenen. Gelukkig voor hen werd
in die dagen nog op een memorandum een aanteekening gevonden,
waarin de kanselier oneerbiedige uitdrukkingen over den koning
had gebezigd. Nù gelukte het den hertog van Plön bij den
koning door te drijven, dat aan den generaal-fiskaal, Kristen
Pedersen, werd toegevoegd - officiëel als diens helper, maar
inderdaad als de leidende man - de Duitsche jurist Otto Mauritius - in nauwe relatie tot den hertog - maar reeds toèn al
niet onbesproken en later veroordeeld wegens valschheid in geschriften.
Daarop volgden het verhoor van den gevangene en het vooronderzoek, waarbij opnieuw alle papieren, akten en bescheiden
werden doorsnuffeld en nageplozen, zonder dat eén enkel bewijs
van verraad gevonden werd. Toch meenden zijn vijanden zich
sterk genoeg. In Mei kwam een buitengewone rechtbank bijeen,
bestaande uit de Geheimraden Ove Juel, Korfits Trolle, Kristen
Skeel en Eyler Holk‘ de burgemeesters Peder Resen en Titus
B$che en de rechtsgeleerden Peder Lassen en Henrick Matthe- ,
sius - leden van het Hooggerechtshof - verder Frederlk Aren-
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storf en Konrad Hesse. r) De aanklacht, nu door Mauritius opgesteld, luidde: dat Griffenfeld zich schuldig had gemaakt aan
simonie door het verkoopen van geestelijke waardigheden; aan
geldafpersingen, aan eedbreuk, aan verwaarloozing van ‘s l a n d s
bestuur, aan majesteitschennis en ongeoorloofde verstandhouding
met ‘s lands vijanden. Met talent en waardigheid verdedigde zich
Griffenfeld, zijn aanval vooral richtend op die beschuldigingen,
die berustten op verdraaiïng van feiten of waarvan het overtuigend
bewijs niet te leveren was. Scherp stelde hij in het licht., dat de
meeste daden, hier als misdaden gequalificeerd, integendeel de
beste getuigenissen waren voor zijn reputatie als staatsman. 2,
Maar het was alles vergeefs! In zijn requisitoir legde Mauritius
uitsluitend den nadruk op Griffenfeld’s handelwijze met de achtergehouden koninklijk beschikking, zijn onderhandelingen oyer
Steinhorst en Wollin, de aanteekeningen op het memorandum,
zijn bezoeken bij Terlon en schilderde dit alles met de zwartste
kleuren. Bovendien ontzag hij zich niet op een veroordeeling
aan te dringen, wijl dat ‘s konings wil was. Daarmede was het
vonnis geveld : als verrader werd Griffenfeld veroordeeld tot verlies van eer, goed en leven. Den 265ren Mei werd dit vonnis
door alle rechters onderteekend, behalve door Kristen Skeel.

Het vonnis was onrechtvaardig; de Deensche wet kende alleen
de doodstraf toe voor landverraad en dat was niet bewezen. Dit
voelde de tegenpartij zelf zoo goed, dat zij reeds kort daarna
met de mededeeling voor den dag kwam, dat de zwaarste punten
van beschuldiging geheim gehouden waren, wijl hooge personen
daarbij waren betrokken. s,
Maar niet alleen het vonnis, ook het proces was onrechtvaardig.
Men had alle macht in handen gegeven van een man als Mauritius,
men had nòch Ahlefeld, nòch Kielmann, nòch Brandt als getuigen gehoord, men had den gevangene inzage der processtukken
volstandig
geweigerd. H e t w a s d a n o o k g e e n w o n d e r , d a t
Christiaan V en zijn omgeving zich allesbehalve prettig voelden.
1) SDet tiir ingenlunde paastaas, a t m a n h a r l e g t an p a a a t samle Griffenfelds personlige
Fjender. c D . R . H . lV, 571.
s) ~0g kiender j e g ingen anden D o m m e r , k a n d og h e l l e r ingen anden dömme p a a m i g
uden Kongen og d e n h ö y e s s t e Rett.e D . R. H . lV, 572.
3) Ribbeck. l Mitteil. u. Ber. eines hess. Ges. (F. Z. B. LI. P. G. X111, 137,)
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Skeel en Trolle drongen op revisie aan ; ook Mauritius poogde
den koning over te halen om Griffenfeld een nieuw verhoor te
doen ondergaan, maar dàn de tortuur aan te wenden. 1) Hiervan
wilde Christiaan V echter niets hooren, ja, hij veranderde zelfs
het vonnis - niet uit een gevoel van rechtvaardigheid, maar om
zijn koninklijke genade te doen blijken - een genade’ op ‘t
laatste oogenblik, toen de ongelukkige reeds den dood voor oogen
had. Het was Sofie Amalia, die ,haar zoon daartoe had overgehaald.
De terechtstelling was bepaald op 6 Juni. Buiten voor de
citadel was het schavot opgericht. Over een hoop wit zand was
een kleed uitgespreid, daarnaast stonden een lijkkist en het
grafelijk wapen ; rondom een cordon soldaten.
Overtuigd van de groote onrechtvaardigheid, waarmede hij was
behandeld en gesterkt door het weten zijn beste diensten aan
den staat bewezen te hebben, trad Griffenfeld rustig en waardig
d e n &ood tegemoet. Hij wisselde enkele woorden met de om-’
s t a n d e r s , zeide daarop luid, dat hij onschuldig was en al zijn
daden slechts den roem van den koning en het heil van het
vaderland hadden beoogd. Nadat de beul het grafelijk wapen
gebroken had, knielde Griffenfeld neer op ‘t kleed en boog het
hoofd voor den zwaardslag. Reeds hief de beul het wapen omh o o g , t o e n d e a d j u d a n t d e s k o n i n g s , H a n s Schack, plotseling
kwam aanrennen en riep: aHalt, hij heeft pardon !a Christiaan V
had het doodvonnis veranderd in levenslange gevangenisstraf, een
genade, die Griffenfeld zelf harder vond dan de dood. Hij werd
ingekerkerd in de citadel van Kopenhagen.
Griffenfeld’s zaak was ten einde.
Tempora si fuerint nubila, solus eris.
In deze eenzame gevangenschap bleef hij tot 1680; toen werd
hij overgebracht naar Munkholm in Trondhjemsfjord. Maar het
leven werd steeds moeilijker voor hem; zijn lichaam werd gesloopt
door ziekte, zijn ziel ondergraven door heimwee.
Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella
miseria !
Zijn toestand werd tenslotte 266 bedenkelijk, dat Christiaan V
‘) D. R. H., IV, 553. . . . at Kongrn og visse af hans Omgivelser har fölt sip usikre
efter Dommens Afsigelse . , , Han fik Kongen til ti befale ham og Korfits Trolle pas
uy at afhöre Griffenfeld, .
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hem in 1698
genadebewijs
stierf hij.
Later werd
Jutland), een

vergunde in Trondjhem te gaan wonen; ook dit
gewerd hem op ‘t laatste oogenblik; 12 Maart 1699
zijn lijk vervoerd naar Vaer-kerk bij Stensballegaard (in
bezitting van zijn schoonzoon, vrijheer Frederik Krag.
t
*

In alle takken van dienst werd het weldra gevoeld, dat geen
Griffenfeld meer de teugels van ‘t bewind in handen had, maar
niemand bemerkte het beter dan Christiaan V zelf; eens in den
Geheimen Raad te midden eener beraadslaging, gaf hij zijn ontevredenheid over den gang van zaken lucht door de woorden:
BGriffenfeld, à lui seul, savoit mieux que tout le conseil-privé
cequ’ exigeoit le bien de 1’ État.»
Dit was zonder twijfel de beweegreden, waarom hij van de
citadel werd getransporteerd naar Munkholm.
Doch ook het latere krijgsbedrijf en de vrede van Lund (Sept.
1679 met Zweden gesloten) zouden zeer zeker meer voordeelen
voor Denemarken gebracht hebben, als de voorzichtige en slimtne
diplomaat nog had gezeteld in ‘s konings Raad.

MEMORAMDA,
Eene

eigenaardige

belasting.

Toen ik onlangs te Nijmegen het Museum van Oudheden bezocht, trok het volgende stuk mijn aandacht.
Patent tot het dragen van flairpoeder.
Stad en Schependom
Departement
van Nijmegen.
Gelderland.
Consent aen den Heer Jakob Bongaards om gedurende
den loop van dit jair Hairpoeder te dragen zijnde ‘s Lands
en Stads recht, benevens de kosten doordenzelvy voldaan.
Gegeven te Nijmegen den 2 Yannary 1800 zeven.
Zegel. . . . . . f 5 : 1 :.Op last van den Magistraat,
Stads belasting B I : - : (handteekening,
L e g e s ,,,,. a-:6:onleesbaar.)
f 6:7:-
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De verklaring van dit stuk kan men vinden in de Publicatie
van hun Hoog-Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch -Gemeenebest, Houdende Ordonnantie, volgens welke het Regt van
Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige
andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek
zal worden geheven, gearresteerd den zden December 1805.
De Vierde Afdeeling van het Tweede Hoofdstuk daarvan is getiteld: Belasting op het dragen van gefoederd Haar, en bevat de
volgende bepalingen :
Art. 40.
Alle die geen of genen, het zij Man of Vrouw, welke met en
na den eersten Januarij 1806 zullen verkiezen Haarpoeder te
dragen, het zij met rond of gekapt Haar, Paruiken, Tourtjes of
wat iets meer is, zonder eenige exceptie, zullen daarvoor moeten
vragen, Acte van Consent, en zulks door middel .van een Billiet,
volgens het Formulier Lit. E., welke Acten aftegeven volgens
Formulier Lit. F, zullen worden geschreven op Zegels van vyf
Guldens, welke alleen zullen goed zijn voor het Ioopende Jaar,
in hetwelk dezelve znllen zijn afgegeven, en zulks op de Boete
bij Art. 2 vastgesteld.
Art. 41.
Vreemdelingen langer dan eene maand hier te lande verblijf
houdende, en niet binnen dit Gemeenebest gedomiciliëerd zijnde,
zullen mede gehouden zijn dadelijk na hun arrivement zich van
zoodanige Acte te voorzien, geschreven op een zegel van Vijftig
Stuivers.
En zullen de Kappers en de Paruikmakers gehouden zijn de
bekomen Acte van Consent aan zich te doen vertoonen, en de
Logementhouders alwaar Vreemdelingen komen te logeeren, dezelve van deze verpligting te waarschuwen, op poene van eene
Boete van Tien Guldens, telkens voor de eerste, tweede en derde
maal te verbeuren, de vierde maal beboet wordende, zal tevens
hun Patent worden ingetrokken.
Art. 42.
Van deze Belasting zullen zijn uitgezonderd te Militairen, voor
zooverre dezelve bij de bepaling hunner Uniform tot het dragen
van Poeder zijn gehouden, en anders niet.
Mr. C. BAKE.;

MEMORANI)A.
Een contract uit de 18de eeuw,
Ik ondergeschreven hebbe gecontracteerd met den Heere J. G.
Schiffel om Johannes Philippus Freyss, bij ons in de kost te
hebben en in de private Uuren zooals met de meester best zal
gevonden worden te onderwyzen in ‘t Hollandsch, Fransch, Tekenen, Cyfferen, de gronden van de godsdienst - het bewasschen
van ‘t Linnen en verstellen (except kleer- en schoenmaker hier
niet onder begrepen ;) v o o r d e somme van vierhonderd vijftig
guld. Holl. wert in ‘t jaar, waarvan alle maand de Rekening zal
voldaan worden.
Hier van twee eensluitende gemaakt, en wederzijds ondertekend
verbinden wij ons ter naarkoming als na rechten.
Amsteldam, den 8 NO+. 1790.
w.g. L. J, van Rijn.
Medegedeeld door H. VAN DER BIJLL , in wiens bezit zich ‘t
contract van Schiffel bevindt, zooals blijkt uit de onderteekening
van L. J. van Rijn.
Jan den Boel (Boelen).
Ergens las ik, dat Jan den Boel (Boelen) (v. Heemskerk?) een
bekend edelman was uit den tijd van graaf Albrecht en Willem VI,
voor welken laatsten hij boeken kocht. Hoe ik ook zocht, ik
v o n d h e m n e r g e n s . Zeker was hij geen tresorier des graven.
Wie kan inlichtingen omtrent dezen man geven 7
V.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

Wapens Acker of Akker
W. L.

VAN DEN

A KKER .

Ackev
(Friesland); Navorscher 1915 bladz. 385 : in blauw drie
eikels van zilver 1-2.
Ader, Karl WiUzeh i n M ü n c h e n 1698; Siebmachers Wappenbuch, Burgeliche Geschlechter, S . 3 3 : Durch e i n e n B a l k e n ge-
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theilt oben ein Pfahl zu beider Seiten eine Rose, unten eine Rose
K: Drei Rosen in einen Topf zwisschen einem offenen mit den
Schildesfiguren belegten Flug. Farben unbekannt.
Acker (Wiesbaden); Rietstap: Parti ; au 1 d’arg. à un cep de
vigne au naturel, posé en pal., au 11 d’azur à une gerbe d’or.
C.; une jeune femme issante, tenant de la main dextre unne
grappe de raisons au naturel, et de sa senestre une gerbe d’or.
L: & dextre d’argent et d’azur, 2 senestre d’or et d’azur.
Acker, van. Rietstap: d’argent à une toile de gu. acc. de trois
arbres de sin, au chef d’azur, ch. de trois croiss. du champ.
Acker, van : Vlaanderen : in blauw een plant van twee gouden
korenaren gebladerd van hetzelfde op groenen heuvel.
Ackev, haack van (Leiden 1709) van Ryckhuijsen deel 11 157,
Leiden
Rijksarchief, Een man met een vischnet op den rechter
schouder, zwart op zilver.
Ackev, van (Vlissingen). Het aloude geslacht Vogels door A.
LM. C. M. Vogels, bladz. 133. Van goud drie eikels van sinopel, getakt en gebladerd met twee stukken van hetzelfde, de uiteinden omlaag.
Acker, vatz (Vlaanderen) : Arm, Général 1 7 : in blauw drie
gouden korenaren op grasgrond.
Ackers, vatz. : 3 groene voren waarop in zilver rooden p l o e g .
Ackere, van (Vlaanderen) : Arm. Général: in groen een zilveren
St. Andrieskruis.
Ackeve, van (Gent), Arm. Gén: in zwart een gouden keper
vergezeld van drie gouden eikels 2 en I.
Ackere van, grafzerk Vlaanderen & 1600: IO blokjes kleuren
onbekend.
Ackere, Gerrit van (Middelburg), overl. Rotterdam 20 April 1602,
grafzerk Groote kerk aldaar No. 64, Huismerk: gesloten vier, de
staart in een kruis eindigende, tusschen de vier en het kruis de
letter G., onderaan het kruis het monogram V A.
Ackever d’Acker (Styrie), Rietstap: in rood een schuinbalk van
blauw met een goudeu korenaar, vergezeld links en rechts van
witten . . . *.
Acker, Timan Ten, 1461 : Kampen: Geschiedenis v. Overijse1
1879 bladz. 85. Huismerk een omgekeerde gesloten vier de staart
verlengd tot een kruis.
Ackers (Lancashire, Shropshire), Rietstap : d’argent à la bande de
sable, chargé de trois glauds d’or, les coques de sinople. C. : une co-
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lombe issante tenant dans son bec un glaud de l’écu : D : >pla Liberte*.
Ackeren, van (Vlaanderen): Arm. Gén.: in zilver drie roode
rozen gepunt van groen, geplaatst 2-1.
Ackerew,
van (Brabant): Arm. Gén. : in zwart een gouden keper
vergezeld van drie gouden klaverbladen 2 en I.
Akerez : in goud drie groene eikels 2-1.
Aker (Haarlem) in rood drie gouden sterren 1-2 waartusschen
groenen dopeikel.
Ackeyez, van (Gelderland) : in rood een gouden dwarsbalk vergezeld van drie gouden klaverbladen 2-1.
Acquerrn, vnn, Ned. Leeuw rgoo: van sinopel met drie staande
g o u d e n k o r e n s c h o v e n 2-1.
Ackcres, V~Z, 1650 & Alb. Moeys, Franeken : in rood een gouden
dwarsbalk vergezeld van 3 gouden klaverbladen. Helmt.: hoed
van rood belast met gouden klaverblad. Dekkleeden : goud en rood.
Ackeren (Belg), Rietstap: de. sa. au chev. d’or, acc. de trois
trèfles du même.
Aeckerez , dkercn : (Holl.): Rietstap d’or à trois glauds de sin,
tigés et feuillés du même de deux pieces (ou, le premier glaud
feuillé à sen, les deux autres feuillés à dextre), les tiges en bas.
Ackere, Arend ZYQS, I 596. Graf- en Gedenkschriften der Provincie
Oost-Vlaanderen, deel 11, bladz. 90 No. 244 ; Grafzerk : een keper,
Hij overleed 9 Aug. 1596.
Ackwen. 17 12. Antwerpen-Cathedrale Kerk. Verzameling der
Graf- en Gedenkschriften der Provincie Antwerpen. E e n d e r
kwartieren van den kanonik Andreas Franciscus de Altuna, overl.
20 April 17 12 ; Ackeren : in zilver drie rozen 2 - I.
Acperen, vn?z (Wapenbord Barchman Wuytiers vroeger in de
Jacobikerk te Utrecht, thans op de huize Vliet onder Lopikerkapel). Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en
uit de kerken der provincie Utrecht. Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins Beschrijving ?
Acker, val derz (Brab. Sept.), Rietstap Arm. Gén.: d’argent au
chevron de gueules, accompagnés en pointe d’un annulet du même.
Ackere, van den (Vlaanderen). Arm. Gén.; d’argent en chev,
de gu. au chef d’azur ch. de trois épis d’or.
Ackere, van dm. Le Blason des Armes par Corneille Gaillard:
La maison van den Ackere, d’or à la bende de gueule et quinte
fueulles d’argent.
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Ackere, rean v a n den, échévin de Malines

369-71

:

Sceaux
Armoriaux de Raadt, bladz. 165: Trois oiseaux; au friquartier
q brochant chargé d’une plie, posée en bande.
Ackev, van den (Noord-Brabant) precies als Wilick, Wylick;
keper en ring rood op zilver.
Ackere, van den (Holl.) Wapenboek Lion.: Doorsneden: 1 drie
staande gouden korenaren in blauw, 11 in zilver een rooden keper.
Aaker, valz den (Noord-Braband, Amsterdam, Hilversum, Leiden)
Navorscher LX111 1914 bladz. 43. In blauw op groenen heuvel
een gouden korenplant van drie aren. Helmteeken: de plant uit
het schild. Dekkleeden: blauw en goud. Wapenspreuk: BEerst
zaaien dan maaien.u
Vergelijk met: Ackev, van den (Flandre). Arm. Gén. ; d’azur à
une plante de blé de trois épis d’or, feuillée de même posée sur
un tertre de sin.
Gevraagd:
1. Opgave van andere bekende wapens?
11. Wapen van A n n a vau a’efz Akker, getrouwd Kloosterkerk
(‘s Gravenhage) 4 Mei 1709 met Willem Hoyer (van het
geslacht Hoyer dat behandeld wordt in de Ned. Leeuw 1915
k o l . 291-299; 331-337 e n 1916 k o l . 73-83; rg4-204.)
111. Wapen van Maria van den Akker, gehuwd Bergen op Zoom
1 7 Juli 1833 met. yan Jacob Blus&,. notaris te Dordrecht
rt(og--1862 (zie geslacht Blussé: Ned. Patriciaat 1923 bladz. 12.
IV. Wapen van Johannes Antonius, van den Akker, overl. te
Haarlem 30 Maart 1889 als pauselijk kamerheer, kanunnik,
deken en plebaan der (voormalige) kathedraal van Haarlem.
Hij was ook pastoor van het Begijnenhof te Amsterdam.
V. Wapen van Elisabeth van den Acker, 1500 -1 echtg, v a n
Godefridus de Bije, raadsheer van den Bosch.
VI. Wapen van Paul Acker, geb. 14 Sept. 1874 te Zabern, bekend schrijver.
VII. Wapen van Nicolas van Acker of London, Baronet 31 Jan.
1700-01
whose nephew took the name Sambrook. (Uit: The
marriage, baptismal, and burial registers MI 571 to 1874 and
monumental inscriptions of the Dutch reformed church;
Austin Friars.)
Hilversum, Ouden Engweg 34.
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Het

geslacht

Nieuwenkamp.

door
H. W. M. J.

KI T S NI E U W E N K A M P .

Het Amsterdamsche koopmansgeslacht Nieuwenkamp
is, gelijk
dat bij zooveel heden ten dage gegoede families het geval is,
van hoogst eenvoudige afkomst.
De bakermat van de familie moet gezocht worden in Salland
e n w e l o p h e t avrijec e r f , d e >Nyencampc onder H e i n o , w e l k
erf ligt op de grens der gemeente Heino tegen de gemeente
Raalte aan, in de provincie Overijsel. 1)
Het is nu van dit erf, dat de familie haar naam heeft afgeleid, 2)
welke dan ook evenals de naam der hofstede zelf, in de oudste
generaties afwisselend voorkomt als ïVie?qk)amp, A’yec@)amp,
NieuRawzp
(17 Juni 1750) en NuztmKarnp (31 Mei 1787).
De zathe zelf komt van 1694 tot 1762 voor onder den naam
,Nienc(k)amp~,
als Bde Nyencampc genoemd in de transportacte
v a n II J u n i 1 7 6 2 , ade Nieuwkampa. 2 2 F e b r . 1 7 7 8 , >de Nijenkampc i n 1 8 0 3 e n ‘04 e n ade Nieuwenkampc i n d e GemeenteAtlas van J. Kuyper, zie noot I .
Vermoedelijk bezat de familie *de Nyencampo: in erfpacht;
‘) Zie hiervoor o.a. de kaart der gemeente Heino in de Gemeente-Atlas van J. Kuyper.
Daar wordt de boerenhofstede aangetroffen onder den naam lde Nieuwenkamp..
a, T e v e n s z i j n e r a a n w i j z i n g e n , d a t o o k d e g e s l a c h t e n Nie(nlknmp, NijRamp, e n e e n
familie NGuwRamp lot den zelfden stam behooren, dit is zelfs voor de Overijselsche familie
N+nkmzp
zoo goed als met zekerheid te zeggen.
Echter mag men hier tevens niet uit het oog verliezen, dat o.a. aa Febr. 1778 anderen
o p *de Nieuwkamp. w o r d e n g e n o e m d t e w e t e n : Comriis, ( z o o n v a n íhier ~an.rcn) e n
~olunrra Hewico Corne&. toenmaa!s wonende op ‘t Blankvoorderveld en Ixuthen, voorheen
gewoond hebbende op het erf ~Beenbroek~ onder Heino.
Ruim 25 jaren l a t e r , i n 1 8 0 4 e n ‘05, v i n d t m e n e c h t e r o p n i e u w *de Nijenkamp. b e woond door lieden, die tegelijkertijd den geslachtsnaam Nijcnkmzp voeren.
Uit het bovenstaande volgt nu. dat het zeer wel mogelijk is, dat de geslachten Nico;)kamp8 Nqknnzp, Nieuwkamp en N+nkamp
allen hun oorsprong namen op een en hetzelfde
erf *Nijencampc, echter behoeven zij daarom in genendeele gezamenlijk een en denzelfden
stamvader te bezitten en wel om de eenvoudige reden, dat in den loop der jaren nieuwe
pachters voor korteren of langeren tijd op de zathe hun intrek namen.
In den beginne werd dan dikwijls de naam van het erf ter nadere aanduiding van den
pwsoon a c h t e r h e t p a t r o n y m i c u m g e n o e m d , v g l . b v . : Hendrick ponsen o p d e n Nientamp (zie 11 quarter), waarop later veelal de naam van het erf dat zij bewoonden als familienaam werd aangenomen.
A l d u s k u n n e n u i t d e vevsrhillrna!e
p a c h t e r s v a n sde Nyencamp. a f k o m s t i g u i t VWschillen& geslachten de bovenvermeldde geslachtsnamen zijn ontstaan, zonder dat eenige
familieverwantschap tusschen deze families behoeft te bestaan. Natuurlijk is het ook
mogelijk, dat meerdere erven van dien naam bestaan of bestaan hebben,
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voor zoover men kan nagaan v6ór I I Juni 1762 van de in 1818
uitgestorven adellijke Drentsch-Overijselsche familie van Echten,
daarna eenige jaren van de familie Lindeman uit Deventer.
Reeds omstreeks 1480 had het geslacht van &kte?z bezittingen
in de omgeving van Heino en Windesheim, of toen echter ade
Nyencamp, reeds bestond zal moeilijk zijn na te gaan.
Van de zathe wordt voor het eerst in een acte melding gemaakt
den I een Juni 1762, zijnde een transportacte waarin freule Euseóin
JOkanna Wendelina von Echten 1): sde Iíyencampa overdraagt aan
den heer Salomon LAdeman. Deze acte luidt in haar geheel als
volgt :
Ik, Wilhelmus van Langen, wegens hoger overheid deser
provintie in der tijd Verwalter Scholtus van Heyno, doe
cond e n certificeere het mitsdesen dat voor mij en nabenoemde ceurnoten in Gezen WelEd. Gerigte is erschenen
Mons’. Gerrit Cortenhorst met vertoonde gelezene en gerigtelijke volmagt van de H. W. G. br. Freule Eusebia
yokanna Wendelina Baronesse vait Echten, voor ‘t Schouten
Gerigt van Colmschate tot desen speciaal gepasseerd den
26 April dezes jaars, 3, welke bekende voor een sekere
S* penningen en ten haren genoege voldaan te sijn, in
.
eene stede vast en onwederroepelijk Erfkoop verkoft, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, zulkx
doende bij dezen, a a n d e Wel.Ed. gestr. Heer Salomon
Limieman, Heer tot Relaer, sijn vrouw en beider Erfgenamen haar vrij en al o d i a a 1 Erve en goed Yel Nyentamp genaamd, in dezen Ed. gerichte gelegen, en zulkx
met sijn regt en geregtigheeden, raad en onraad, oude en
nieuwe toebehoren de ap- en dependentien van dien,
doende hij Comparant praedicta qualitate daarvan ten
profijte van gezeide koper eeuwig en erflijk afstand gelijk
n a Erfkoop regt behoord, met belofte van dese koop en
overdragt contra quosqunque te zullen staan wagten en
‘) ]kvr.
~okanna Wcm’elina van Eckien, geb., . . den.. . overl. in het schoutambt van Colmschate 11 Oct. 1779 tr. in het schoutambt van Colmschate op de Smerhs
Rande 18 Oct. 1763 (ondertr. 14 Sept.) ~okmnes Wolter baron van Coevorden geb.. . .
den. . . heer van de beide Randens ISmits Rande of Smeths Rande was een buiten dicht
bij de havezathe Rande gelegen en thans aangetrokken bij het buitengoed Nieuw-Rande),
overl. in het scboutambt van Colmschate 4 Oct. 1,779, zn. van . . . en . . . (Vergelijk de
l Nederl. Leeuw* XXXVILI jaarg. Igao kol. 3, 4, 11 14 en 15).
2) De acte van 26 April 1761 is niet meer aanwezig.
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waaren, voor alle onverwagte Evictie en narnaninghe als
’
s na coustume dezer provintie.
Zonder argelist en in kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter Scholtus voorn.t deze neffens de comparant q.q.
getekent en gezegeld mede praesent als ceurnoten Willem
van Eerten en Jan Broenenbergh.
Actum Heyno den II Juny 1700 twe en sestigh.
(was get. en gez.).
Wilh. van Langen.
verw. Scholtus.
G. Cortenhorst.
(L. S.)
(L. S.)
Bovenstaande acte komt voor in het Rechterlijk Archief van
Heino ; protocol van vrijwillige Jurisdictien te Heino I Jan. 17583. Nov. 1775 (Rijksarch. te Zwolle).
Uit deze acte blijkt, dat het erf nog al van eenige beteekenis
is, te meer daar het een >vrij en alodiaal Erve en goeda genoemd
wordt. In tegenstelling is daarmee een gegeven in de protocollen
van de Marke Heino, waarin voorkomt een aLijst van ‘t Amptsdienaarsgeld door de Marke rigtera in 1803 o v e r g e g e v e n e n
bepaald onder >Rot. 2~ : Ngenkamp VOOY 7 stuivers. Hieruit zou
men kunnen concludeeren, dat >de Nyencampc toen in 1803 een onbeteekenend klein keuterboerderijtje was. Een andere oplossing
zou ik niet weten.
Het wapen, gevoerd door het Amsterdamsche geslacht Nieu-wenkawzf
1) is ontstaan naar de wapenfiguren te oordeelen in de
ISde eeuw, volgens den heer Steenkamp te Ginneken en wel
omstreeks 1770 te Hasselt (0.).
Mr. Th. R. Valck Lucassen te Driebergen, redacteur van het
Maandblad v/h Geneal.-herald. Genootschap : ,De Nederl. Leeuwa,
spreekt het vermoeden uit dat: Bmen oorspronkelijk hier te doen
heeft met een signet, waarmede men in vroegeren tijd vaak de
brieven bezegelde en dat dikwijls een spreuk of allegorische figuur
voorstelde. Zoo heeft men m.i. hier te doen met het symbool
van huwelijkslieden te weten, twee dooreengestrengelde trouwringen met. twee harten. De oudste cachetten met deze figuur
zullen dan ook geen wapenschild en evenmin een helmteeken
v e r t o o n e n . « T o t zoover de heer Valck Lucassen.
1) Zie over het wapen tevens 0.5. het Maandblad van het Genealogisch-heraldisch
Genootschap: sDe Nederlandsche Leeuwc, jaarg. XXXVIII, kol. 229 en 230.
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Het oudste cachet in de familie bekend, is in het bezit van
den schrijver dezer genealogie en afkomstig uit den boedel van
den heer W. G. Nie~~enkam~ (zie X). Het is een eenvoudig
koperen cachet uitgevoerd in den Empire-stijl, dus dateerende
v a n & 1810. Op dit cachet komt duidelijk het wapenschild en
tevens het helmteeken voor.
Oorspronkelijk schijnt dit oude stempel gebruikt te zijn ‘door
yan Matt!zews
Nieuwerdam/ 1764-1824 (VW ), r e c h t s t r e e k s
bewezen is dit laatste echter niet.
zijn v a d e r fi~fidrik ivieuwenkamp 1723-1802 ( z i e V ) m r .
broodbakker en diaken der Gereform. Kerk te Hasselt zal dan
vermoedelijk het wapen oorspronkelijk als sz&zet gebezigd hebben
en diens zoon Hendriczcs Johannes ib’ieuwenkamf 175 5- I 804 (VI)
mr. broodbakker en gemeensman te Hasselt, koos waarschijnlijk
het signet van zijn vader als het wapen voor zijn ambtszegel ,
door een schild, helm en helmteeken aan de symbolische figuren
t o e t e v o e g e n , T e n slotte ontleende zijn broer 3an Mattizeus
Niettwenkamp 1764-1824 (Wis) hetzelfde wapen aan het signet
van zijn vader naar alle waarschijnlijkheid en liet daarnaar een
stempel in den Empirestijl uitgevoerd snijden, hetwelk nog steeds
in de familie wordt bewaard.
Opmerking verdient nog het feit, dat de harten in het oude
cachet aangegeven zijn als driehoekige blokjes met eenigszins
afgeronde hoeken.
De beschrijving van het familiewapen luidt als volgt:
In zilver twee schuingekruiste ovaalvormige ineengestrengelde ringen van rood, welke in het hoofd en in den voet
van het schild vergezeld gaan van twee harten eveneens
van rood, de punten op het hart van het schild gericht.
Helmteeken: een hart van het schild, punt omhoog. Dekkleeden: z i l v e r e n r o o d .
Schrijver dezer stamreeks voert hetzelfde wapen, vermeerderd
echter met de oude wapenspreuk van het geslacht zijner Moeder
n m l . v a n d e f a m i l i e NagtgZas, z i j n d e d e s p r e u k i n h e t oudHollandsch : BDeught verwint alc (1631).
Aan de hand van het boekje van Paul Gründel: ,Die Wappensymbolika zou men nu gevoegelijk de symbolische beteekenis
van het tiapen kunnen verklaren als volgt:
IO. Het metaal z&er van het schild komt overeen met de
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kleur wit, welke kleur symboliseert: de waarlreid, de rezizleid
en de
20. De roede harten zijn het symbool van de liefde.
3”. Het itteengestrengeld zijn der ringen wijst op eenheid.
4”. De ringen zijn het symbool der eeuwigheid nml. is een ring
een lijn welke in zich zelve wederkeert,
5”. Dat in het schild van ringen en harten twee genomen zijn
wijst op een paar (huweZ+k).
Men krijgt dus achtereenvolgens voor de symbolische beteekenis
‘van het wapen:
B Ware, reine, onschuldige liefde blijft één tot in eeuwigheid.a
Deze verklaring valt des te meer in het oog, gezien de uitspraak
van mr. Th. K. Valck Lucassen te Driebergen en tevens gelet op
het feit dat Grundel tot dezelfde slotsom komt en dat er ten
overvloede een familie overlevering aangaande de beteekenis van
het wapen bestaat, die eveneens hetzelfde zegt,
Hoe voorzichtig men anders moet wezen met de wapensymboliek,
zijn in het onderhavige geval m.i. meerdere gronden aanwezig,
die de symbolische beteekenis van het wapen van het geslacht
Nz’euwenkamp
eenige vastere vormen doet aannemen.
GENEALOGIE.
Als eerst bekende stamvader kan genoemd worden:
1. yan geb. omstreeks 1645, tr. N. N. Vermoedelijk had hij
vier zoons :
. Theunis, volgt 11.
2 . yan, v o l g t WiS.
3. GijSbeYt, v o l g t IIter.
4, Hendrick, v o l g t IIquarer11. Theunis n’ieuwenkamp geb. f 1670, tr, N. N, Hij liet te
Heino (0.) 20 Apr. 1694 doopen zijn dochter:
I

. Fennegkien

Nieuwenkamp.

WiS. yan N i e u w e n k a m p g e b .-+ 1 6 7 2 , tr* N . N . H i j l i e t d e
volgende kinderen doopen :
I . Tonisien Nieuwenkamp
ged. Heino 12 Jan. 1696.
I 2 Mrt. 1699.
2
.
Harm&n Niewwenkamp 2 ,
3
.
Lambert Nieuwenkamp30P Dec.
B
1702.
4, Hendrik, v o l g t 111.
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5 . Fenneghien Nieuwenkamp g e d . H e i n o 31 O c t . 1 7 0 6 ;
h i e r w o r d t d e v a d e r pan Niencamp o f Sckotman 1)
genoemd.
111. Hendrik Nieuwenkamp ged. I-Ieino 23 Aug. 1705, woont in
1748 te Heino in het Velthoeker Rot, tr. Jeuneghien Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, volgt IV.
2. Janna Nieuwenkamp.
3, Hendriua Hendriks Nieuwenkamp.
(Deze drie kinderen waren in 1748 boven de 10 jaar) 2).
IV. Harmen Nieuwenkam) (Harmen Hendviks a a n den Niexcamp,
zooals de kerkelijke registers van Heino aangeven) woonde
vermoedelijk als boerenknecht bij zijn vader op Bde Nyencampc,
was hij nml. de pachter zelf, dan zou men zooals in alle
andere gevallen het voorzetsel >op~ gebezigd hebben, dit ter
onderscheiding.
Hij werd geboren omstreeks 1735 en huwde
Janna Janszen. Tusschen 1762 en ‘64 en tot omstreeks
22 Febr. 1778 werd hij zeer waarschijnlijk zelf de pachter
v a n Bde Nyencampa, aangezien het doopboek van Heino de
volgende nadere aanteekening te lezen geeft bij den doop
der laatste beide kinderen : . . , , Harm Hendriks en ianna Jans
(meestal 3anszefz) o p de Nieuwkamp en den Veldhoek onder
Heinoc (dus twee erven, ‘t kan ook zijn in den Veldhoek,
een buurt). Uit dit huwelijk:
I. JGnna Nìeuwenkamp
ged. Heino 24 Aug. 1755,
2 . lVìt?Zemina Nieuwenkamp ZB
3
3 Nov. 1756.
3.
Adtien
Nieuwenkamp
>
B
18 Dec. 1757.
4
.
liendrina Nieuwettkamp 3B aJuni 1759.
5. Jenneg+ N i e u w e n k a m p a B
21 Dec, 1 7 6 0 .
‘) Volgens den heer 1. Geesink, hoofdcommies van het Rijksarchief in Overijse1 te
Zwolle, zou misschien *Schotman* hier gevoegelijk verklaard kunnen worden, door bewoner
Yan een schaapschot, of zooals wij zouden zeggen #bewoner van een hut*.
Men zou dan ook van de volgende veronderstelling kunnen uitgaan, welke vrijwel op
hetzelfde neerkomt:
Het woord *schot* of beschot = schot of schut (beschutting), waarvan schutiing of
planken afsluiting, houten wand.
Een aschotmanr is dus iemand, die woond binnen een houten wand, schot of schut,
van welk laatste woord ons ahutr (vgl. hom) is afgeleid geworden of wel #klein houten
huis<. Men krijgt dus achtereenvolgens de afleiding:
Sc!wlman
= schutman = hutman, of wel omschreven: #een man wonende in een klein
houten huis. c
3) Volgens een lijst van inwoners van Heino ingezonden d.d. 26 Aug. 1748, aanwezig
op het Rijksarcb. te Zwolle.
=924

18

274

GESLACHT-

6.

I[‘er

7
8
GzjSbert

EN

WAPENKUNDE.

Nieuwenkamp, ged. Heino 16 Mei 1762.
.
.
He&-ik Nìeuwenkamp, 15» a Jan. 1764. )
.
Geertien Nieuwenkamp, 6B gSept. 1767.
Nieuwenkamp, geb. 5 1690, tr. N. N. Hij liet

doopen :
I.

Ta?8 He&% Nieuzwenkamp, g e d . H e i n o I 3 J u l i 1712,
t r . 10 W&kertgew yamen, 20 Geesjerz Gervits o p 2 J u l i

1741
te Wijhe. Hij vestigde zich na zijn tweede huwelijk te Windesheim 1).
2. Derck Nieuwrnkanzp, ged. Heino I Oct. 17 13.
IIquate* Hendrick ramen Nieuwenkamp 2), geb. + 1693, tr. N. N.
Te Heino werden de volgende kinderen van hem gedoopt:
I
.
Aeltien Nieuwenkamp, ged. Heino 2 I Mei 17 16.
2

3,
4.

.

Jnnna Nieuwmkamp,
Hamzien
Nieuwedamp,
Hamz
Nieuwe7tkamp,

>
B
J

n
>
3

2 2

h g .

1717.

26 Mrt. 1719.
22 Sept. 1720, komt
zie Bijlage I.

voor in een acte van 11 Mei 1772;
5. Hendrick, v o l g t V .
6. Hermiza Niezhetzkamp, ged. Heino 2 Sept. 1725.
7, Lambert, volgt Vb’s., T a k a .
8. Lb&ien Nzeuwenkamp, ged. Heino 15 Juni 1732.
V. Hendrick NieuweTzkamp,
ged. Heino 12 Sept. 1723, mr. broodbakker te Hasselt (0.) in de Hoogstraat waar hij een eigen
huis bezat, genoemd in 1764 als diaken der Gereform. Kerk
aldaar, overl. Hasselt 16 Mrt. 1802, tr. Hasselt 8 Juli 1750
(ondertr. 17 Juni) Catharina de Okde ged. Hasselt 15 Apr.
1725, overl. Hasselt 23 Febr. 1802, dr. van Tafz Mut&%eus
de OZde, mr. broodbakker in de Hoogstraat en van Helena
Noot (NOes[t]). Hij testeert met zijn vrouw voor stijdelijke
schepenen der stad Hasselta 5 -Maart 1790; zie de Bijlagen

2, 3 en 4.
IJit dit huwelijk:
I . Helena Sopkia
Nieuwenkamp, ged. Hasselt 20 Juni 17 5 I ;
jong overleden.
2. Helena Sophta
Nieuwenkamp, ged. Hasselt 30Sept. 1753,
overl. Amsterdam ? den , , . . 18 . . tr. Hasselt 17 Nov.
1790 (ondertr. 27 Oct.), Barend Westri(cjk, geb. Oot-1)’
s)

Trouwboek van Wijhe; Rijksarch. te Zwolle.
~anren 09 den Niencamp, geeft het doopboek aan van Heino; R.-A., Zwolle.
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marsum den e.9. 1748, overl. Amsterdam? den . . . . 18 . .
van beroep , . . . zn. van Lafnbertus Westrik 1) en van . . .
Hij was weduwnaar van Eva Ckvistina Hemesnat(dl.
3 . Hendricus rohannes, v o l g t VL
4. 7az hTatthezu Nieuwenkamj ged. Hasselt 21 Dec. 1760,
jong overleden.
5. .%z MattheuS, v o l g t VW
VL Hendricus Johannes NieuwenkaTpzp
ged. Hasselt 13 A u g .
1755, evenals zijn vader mr. broodbakker te Hasselt, na den
2Wen Mei 1804 in hetzelfde huis in de Hoogstraat (zie
Bijlage 4 en 5), tevens gemeensman (schepen) van Hasselt,
overl. Hasselt 12 Sept. 1804, tr. Hasselt 6 Nov. 1791 (ondertr.
12 Oct.) Geesje 2ran der Hovst *) ged. Hasselt 13 Febr. 1763,
overl. Hasselt ? den . . . . 18 . , dr. van Gerhart vnn der Horst
en van Margaretha de Vries.
Hij testeert met zijn vrouw 2 1 Aug. 1804. Zij verkoopt
2 2 Mei 1806 aan luitenant Willem Carel Stok h e t h u i s , h o f
en where astaande en gelegen op de Hoogstraat binnen deze
s t a d a v o o r .f 600.- en 7 April 1817 Bzeker aan haar toebehoorende Huys en Erve, staande en gelegen binnen de stad
Amsterdam in de Oude Hoogstraat aan de Zuidzijde bij de
Waale Kerk daar de Morgenster *in de geevel staat, zijnde
geteekend D 2 G 5 No. 27, en nieuw No. 2321.t (I+otocol
van notaris C. J. Freislich; Notarieel Arch. v a n H a s s e l t ;
R. A. te Zwolle, zie Bijlagen 6 en 7).
Uit dit huwelijk sproten:
I e n 2 . Hendrik J7an Nieuwenkamp, j o n g o v e r l e d e n e n
Gerrit .Yan Nieuwenkamp, tweelingen, ged. Hasselt 2
Sept. 1792.
3. Hendrik Yan Nieuwenkamp,
ged. Hasselt 15 Sept. 1793,
jong overleden.
4. Catrina Sophia Nieuwenkamp, ged. Hasselt 2 Nov. 1794.
5. Murgaretlza Maria Elìsabeth Iheuwenkamp, g e d . H a s selt 13 Nov. x796.
’
1) Wapen, Watrik: In goud een zwarte keper, vergezeld van 3 zilveren lelies. Helmteeken: een lelie van het schild. Dit wapen is o.a. gevoerd door . . . . PVc~trik lid der
firma Munch en Westrik te Amsterdam (vermoedelijk bankiers) o.a. d.d. 6.1.1777 en
4.5.1777 INcderl. Leeuw. jaarg. XL1 1x923) kol. 135, 213, 255 en 303.
*) Wapen, wan der Horst: In goud een anker van zwart. Helmteeken: het anker.
Gelijk aan het wapen der Owrijselsche famihe ler Horst [ lrmorial Gén&al van J. B. Rietstap.]
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6.
HPlepin iVzeuwenkamp,
7. L&dri~ yu?z Nz’euwenkanzp,

ged. Hasselt 2 8 Mei 1798.
ged. Hasselt 14 Juli 1801.
8. .Yaz Mattkeus Nieuwenkanzp, ged. Hasselt 26 Dec. 1802.
Uit deze kinderen sproten 2 takken, welke in maatschappelijke positie zijn achteruit gegaan. Diverse nakomelingen komen daarvan nog voor onder den kleinen
burgerstand te Hasselt, Zwolle en andere plaatsen van
Overijsel, alsmede i n d e provinciëri G e l d e r l a n d e n
Noord-Holland.
Wbis Ja72 Mattheus Nieuwenkamp [ s t a m v a d e r v a n d e n Amsterdamschen tak], geb. Hasselt 2 4 Aug. ged. 26 Aug. 1764,
koopman, boterkooper in 1792 te Amsterdam op ‘t Oude
Kerksplein, later makelaar te Hasselt op de Gracht bij de
Baan (1802) waar hij o.a. kocht de where No. 3 in wijk D,
nieuw genummerd No. 5 waarin hij woonde, verkocht 30
Sept. 1815 aan den heer E. J. Portier voor f 4100.-; wijn.
kooper en als borg genoemd in 1807, huiseigenaar in 18 15 l),
ingeschreven als poorter van Amsterdam 27 Nov. 1792 waarbij
hij zich beriep op zijn eerste huwelijk met poortersdochter,
omdat hij dan slechts het halve poortergeld behoefde te betalen ; zijn tweede echtgenoote was dus geen poortersdochter;
hij werd lidmaat door belijdenis te Amsterdam van de Ned.
Herv. Gemeente 18 Febr. 1789, vertrekt met attestatie naar
Hasselt 28 April 1796 2); overl. Aalsmeer 2 2 Nov. 1824, tr.
(ondertr.) je Amsterdam 31 Mei 1787 Anna C (c) Koena’ri~zk
[zie ‘t Naschrift onder b] (thans Koenderiiak
geschreven, ged.
Amsterdam I I Juni 1762 (Westerkerk), overl. Amsterdam
vóór 4 Sept. 1789, dr. van Willem (C) Koemz’ri~~k aschuytevoerderc (kaagschipper van het BBinnenlandsvaarder Gild)a en
Geertgen Kikke; tr. (ondertr.) 2e Amsterdam 4 Sept. I 789 Antia
1) yun Mattheus A’ieuweaknmp was achtereenvolgens bezitter van de volgende panden:
a. in 1802 van heen huis, hof en where* te Hasselt op de Baan.
6. In 1803 v a n xeen H u y s e n Erver t e A m s t e r d a m o p d e K e i z e r s g r a c h t N o . 253. ( H i j
verkocht in 1804 de helft var. dit huis, in 1808 de andere helft voor f 7500.-).
C. in r8og van seen hof met een klein hofhuisje*, gelegen naast het perceel onder subs
bedoeld.
d. In 1809 van neen boys* te Amsterdam in de Warmoesstraat.
E. I n 1 8 1 4 v a n *een h u i s , h o f e n wherer t e H a s s e l t o p *de Gragt W i j k D.* v e r k o c h t
a a n ABrahanz Kits.
J In 1815 van *een Heren- of koopmansbehuizinge met deszelfs stal, extra groote tuin
enz.e v e r k o c h t a a n E . 1. P o r t i e r i n 1815.
[ Z i e d e B i j l a g e n 8 , 9, xo, 11, 12, 13, 14
15, 16 e n 17.1
2, A r c h i e f d e r Ned. Hgrv. G e m . t e A m s t e r d a m N w e Zijds K a p e l .
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Gesina Meyet-, geb. te . . . . . , den . . . , . . h 1769, overl.
te . . . . vdór 7 F e b r . 1799, d r . v a n O t t o Hemzh’k Meyer
en van Everdiza valz der Kogel; tr. (ondertr.) 30 Amsterdam 7
Febr. 1799 Adriana Kits l), geb. Amsterdam 3 0 Sept. ged.
overl. Zwolle 2 0 Maart 1 8 2 1 ,
2 Oct. 1774 (Oosterkerk),
dr. van Adrakam Kits -), rnr metselaar, ingeschreven 24 Dec.
1789 als makelaar te Amsterdam en van Chistina van Leeuwen.
Het IC huwelijk bleef voor zoover bekend kinderloos.
Uit het 21 huwelijk 3 kinderen:
I . Hendrik Nieuwenkanzp,
ged. Amsterdam 2 5 April 1792
(Zuiderkerk), van wien verder niets bekend.
2 . Catriena Evedina
Nieuwenkam),
ged. Amsterdam 14
April 1793 (Westerkerk), van wie verder eveneens niets
bekend.
3. I1eZena Sophia Nieuwenkamnp,
ged. Hasselt 13 April 1798,
jong overleden.
Uit het 3” huwelijk 7 kinderen :
I. Abraham, volgt VII, Tak A.
2 . Chistina
Nieuwenkamp, ged. Amsterdam 6 Aug. 1 8 0 1
(Eilandschkerk), jong overleden.
3. Helena Sophia
Nieuwenkamp,
geb. Hasselt 12 Sept. ged.
2 Oct. 1803, overl. Amsterdam 23 Mei rgoI, tr. Amsterdam +
- 1830 Fvan~ois Ludevus 3) geb. Amsterdam
2g Nov. ged. 3 1 Dec. 1 8 0 0 (Zuiderkerkj,
koopman,
groothandelaar
in Engelsche manufacturen, wconde
Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Molsteeg, hij bezat
een villa te Bussum, overl. Bussum g Dec. 1865, zn.
v a n Frederik Lua’erus, hoofdcommies bij de stedelijke
belastingen te Amsterdam en van Petronella ~acomina:
van Hoven.

t) Geschilderde miniatuur portretjes op i\,oor, dateerende van plm. 1810, voorstellende
Jm Naftheus A~ieuwcrenkamp 1764-1824 e n z i j n d e r d e echtgenoote clrZ~&zna Kits, x 7 7 4 1820 bevinden zich ten huize van de dames Kottlng te Amsterdam, Palestrinastraat ap
3, V o l g e n s dzn heer E. D . K i t s v o n Flryningen t e ‘ s - G r a v e n h a g e zou h e t w a p e n d e r
Betuwsch-Ulrcchtsche
familie Kits (zie tevens Bijlage 18) zijn:
tiedeeld: CZ. i n z i l v e r d r i e klaverb!aadjes v a n z w a r t 2-1; b. i n g o u d e e n g r o e n e h o o r n
(populier) op lossen grasgrond. Helmteeken:
3 roede struisveeren - [tevens komt ook
wel een klaverblad van het schild als helmterken voor]. Bewezen is het nog niet, dat dit
werkelijk het wapen Kits is. Drkkleeden: R. zilver en zwart. L. goud en groen.
s) Z i e voor z i j n a f s t a m m i n g e n h e t g e s l a c h t Luderus, B i j l a g e rg. W a p e n Luderus:
I n b l a u w ? d r i e g o u d e n ? l e l i e s a e n I. [Nederl. L e e u w XL1 jaarg. 1923, k o l . 21~ e n 3011.
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4, Hendrik Adriumu Nieuwrnkamp,
geb. Amsterdam 30
Sept. ged. 23 Oct. 1805 (Noorderkerk), koopman, later
als handelsreiziger vermeld, woonde in 1881 op het
Singel bij de Torensluis en in 1846 op den Nieuwendijk
b i j d e n D a m no 245 ; overl. Amsterdam 2 I Juli 1881,
tr. Purmerland 17 Juli 1840 Annette Camelia Alting l),
geb. Kampen 17 Mei 181 I, overl. Amsterdam I Maart
1872, dr. van Ds. AZbertus SamueI Althg en v a n Sava
Gerhardina U/zZe&uciz. Dit huwelijk bleef kinderloos.
‘5. U’ijnatzd Otto pan, volgt VIIbis, Tak R.
6. Christinu 1Vieuwetzkanzp
P), geb. Hasselt 5 Mei ged. 21
Mei 1809, overl. Amsterdam 23 Juli 1887, tr. Amsterdam . . Mei 1833 Ds. rtzn Ludo@h Ketting 3), geb. Amsterdam I Febr. ged. 12 Febr. 1809. (Westerkerk), Ned.
Herv. predikant achtereenvolgens te Kwadijk ( 1833-‘Q),
den Helder (1837-!41), te Alkmaar (1841 tot zijn overlijden), overl. Amsterdam 29 Mei 1844 aan roodvonk,
ten huize van zijn ouders in 3 dagen tijd, juist toen
hij als predikant te Amsterdam beroepen was, begraven
in de Oude Kerk, als student ingeschreven op 18jarigen
leeftijd te Amsterdam, in 1828 te Leiden en in 1829
t e U t r e c h t , z n . v a n Gerardus Ketting, k o o p m a n e n
drogist en van Maria Elzsabeth Gude.
7. ya?z Kits, volgt WIter ; Tak C.
‘) Wapen Altz+: Doorsneden; II. in goud een zwarte ring; d. in blauw een gouden
punt. beladen met een zwarte koek (d.i. het oude wapen\. Helmteeken: een zwarte vlucht,
dq R.-vleugel beladen met een gouden rechterschuinbalk, de L.-vleugel met een gouden
linker schuinbalk, beide balken wederom beladen met een zwarte ring.
De genealogie van het geslacht Aliin,u.
een oud Drentsch geslacht, komt voor in het
Algemeen Nederlandsch Familieblad IIe jaarg. 188j, blz. 133 e.v. en Ille jaarg. 1886,
blz. 9 e. Y. De stamboom vangt aan met: 1. Menso ANing, bijgenaamd nelfingc, geboren
in 1315, was geheimraad van Reinoud III van Gelder, en overleed in Drente op hoogen
leeftiid, een zoon nalatende: Menso nriing 1384-1454 enz.
2) De geschilderde miniaruurportretjes op ivoor, van plm. 1835, voorstellende ds. 7. L.
Kolling en Chr. Nicuwcnknrnp
bevinden zich ten huize van de dames h’otting te Amsterdam,
Palestrinastraal 27, terwijl de geschilderde pobtretten in olieverf in het bezit zijn van
mwrouw A. N. van Wijk-Hoekman te Wormerveer, Goudastraat 43
3) Wapen Kolling; Doorsneden: a. in blauw een rechterschuinbalk van goud. beladen
met een dito smalleren van groen, welke wederom beladen is met 13! gouden lyerren (5);
alles vergezeld van 6 zilveren eendjes met snavel en pootrn, geplaatst drte aan drie
in de richting van den balk, aan weerszijden (Koftisg); 6. in rood een Paaschlam in
natuurlijke kleur, voorbijgaand op lossen grasgrond (Buinkzl?)
Helmteeken: een gouden
rlucbt.
Zie tevens voor het geslacht en de afstamming van ds. Kollin,y Bijlage 20.
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Tak A.
VIL

Nieuwenkamp i), ged. Amsterdam 9 Maart 1800
(Amstelkerk), kantoor-boekverkooper in 1830 in de Hoogstraat
tusschen Kloveniers en 0. 2. Achterburgwal, later koopman,
assuradeur en scheepsreeder te Amsterdam, lid en oprichter
der firma Gebrs Nieuwenkamp opgericht in 1832 (thans W.
* 0. J. Nieuwenkamp’s Handel-Mij. te Amsterdam, Heerengracht 270), w o o n d e h e t l a a t s t o p d e Heerengracht bij de
K o r s j e s p o o r t s t e e g no 209, overl. Amsterdam I Jan. 1866,
tr. 10 Amsterdam 23 Mei 1823 Petronella Kott;ngs), g e b .
Amsterdam . . Mei 1791, ged. 2 Juni, Hemelvaartdag 1791
(Zuiderkerk), overl. Amsterdam 18 Mei 1824, dr. van Yan
Ludolph K o t t i n g (Cottìngk), koopman en Yanne+ Brìnkel,
t r . 20 A m s t e r d a m 25 F e b . 1 8 2 6 Geer&dy Kottìng, z u s t e r
van zijn eerste vrouw, geb. Amsterdam 5 Juni 1797 3), overl.
Amsterdam I 5 A u g . 1847.
Uit het je huwelijk:
I . Een doodgeboren dochter, geb. Amsterdam IO Mei 1824.
Uit het 2e huwelijk:
I . Abraham Gerard Willem Nieuwenkamp,
geb. Amsterdam,
5 Dec. 1826, overleden Amsterdam 5 Oct. 1851.
2 . roanna Nieuwenkamp, geb. Amsterdam 28 Maart 1828,
overl. Amsterdam 19 Sept. 1869, tr. te . , . den . . .
Hendrikus Lodewijk Christiaan Geveke, geb. te . , . den
. . . apotheker in een plaatsje in Noord-Holland, overl.
in Suriname den . . . zn. ‘van . . . en van.. ,
3 . Geertruida WìZhelmina
Nieuwenkamp, g e b . A m s t e r d a m
26 April 1829, ongehuwd overl. Amsterdam 14 Juli 1896.
4. Adriana Petronella Nieuwenkamp, g e b . A m s t e r d a m 7
Nov. 1830, overl. Amsterdam 16 Aug. 1856.
5. yoanna Ludolphina Nìeuwenkamp, g e b . A m s t e r d a m 2 7
Dec. 1 8 3 1 , overl. Amsterdam 2 April 1833.
6. yan Ludolph Nieuwenkamp, geb. Amsterdam 27 Febr.
1834, overl. Amsterdam g Jan. 1838.
7. Adrianus, volgt VIII.

‘) In het werk rE3et Geslacht Warraarsr
door J. H. Warnaars komt voor op blz. 37
van dit boek, dat ~ohonnes Hendricus Wa%ann OP 14 Mei 1861 kocht van Abrairam
NiLWWt?ZRan?p, assuradeur en scheepsreeder, c.s. het grootc koopmanshuis o p d e n
Flnweelenburgwal.
2) Zie noot 3 blz. 278 en Bijlage 20.
3) Geboorte annonce in miju bezit.

.
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J!.&o&%? Nieuwenkamp, g e b . A m s t e r d a m 6 J u n i
1839, overl. Amsterdam 1 4 Oct. 1839.
VIII. Adrianus Nieuwenkamp, geb. Amsterdam 30 Nov. 1835,
koopman en scheepsreeder te Amsterdam, vanaf I Juni 1861
lid der firma Gebr3 Nieuwenkamp & Co. tot 3 1 Dec. 1871,
daarna eigenaar van een mineraalwaterfabriek te Amsterdam,
Damrak 1 0 0 , orerl. Haarlem 20 Juli 1918, tr. zijne nicht t e
Amsterdam 7 Mei 1868 C&istina Kothzg l), geb. Alkmaar
1 7 Dec. 1 8 4 1 , overl. Haarlem 10 Febr. 192 1 , dr. van Ds.
yan Lua’olp~ Ketting e n v a n Christixa Nieuweuka?np.
Uit dit huwelijk :
1. Ahakam, volgt 1x’. .
2. yan LudoZppk, v o l g t IXbis
3. Chishha Nieuwenkamp, geb. Bussum 24 Febr. 1873,
tr. Assen , . . 19x2 Headrik Huf&aw, geb. , . I den . . .
gep. adj. adm. der Inf., zn. van . . . en van . . , Hij
was weduwnaar van . . . [Assen] 2).
Adrianus
Nieuwenkamp, geb. Bussum 22 Jan. 1874,
4.
werkzaam bij de Verfwarenfabriek der firma H. Vettewinkel & Zn. te Sloterdijk, ongehuwd [Amsterdam].
5. Johannes Comelis, v o l g t IXter
6. Geertruida Wil/tehnina Nieuwenkamp, g e b . t e . s . 2 4
Febr. 1879, onderwijzeres vóór haar huwelijk aan een
bijzondere school te Haarlem, tr. Haarlem 24 Dec. 1908
yacobus Bernadus Visser, geb. Utrecht 21 April 1883,
achtereenvolgens onderwijzer te Haarlem, hoofd der Chr.
school te Garneren (Gld.), te Sluis (Zeeland), te Yerseke
en in 1922 h o o f d eener Chr. U. L. 0. school te Hillegersberg bij Rotterdam, leeraar M. 0. handelsweten- ,
schappen en boekhouden, zn. van Gerrit JYacobus Visser
e n v a n Gerav$a W’i&Zmi~ta
v a n Leeuwemteyu [Hillegersberg].
7. Geertruid Nieuwenkamp, geb. Naarden 28 Aug. 1 8 8 2 ,
ongehuwd [Sneek].
1X. Abraham Nieuwenkamp,
geb. Amsterdam 2 April 1869,
eigenaar van een comestibelszaak op den Willemsparkweg ‘te
8.

‘) Zie VCKX het wapen Koftinp noot 3, blz. 278, en verder Bijlage 20.
-) Op mijn drievoudig herhaald en beleefd schrijven om inlichtingen bleef men het
antwoord schuldig !
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Amsterdam, overl. Amsterdam 25 Maart 1913, tr. Amsterdam 14 A u g . Igoz A n n a M a r i a Cohzbrander l),
g e b . IJselstein Ig J a n . 1 8 8 3 , d r . v a n Frra’wik Cohbrander, ambtenaar bij de directe belastingen en van
Anna Maria Vol~zer [Leeuwarden].
Uit dit huwelijk:
I. Christiza Niezmetzkantp,
g e b . A m s t e r d a m I D e c . Igog,
IXhis Jav Ludol~h íVieuwe~zkamp,
geb. Amsterdam i2 Maart 1870,
wiskundig adviseur der Alg. Groninger Levensverz.-Mij. van
I894-rgI8, daarna adjunct wiskundig-adviseur aan de AlgFriesche Mij. voor Levensverz. en Lijfrente te Leeuwarden,
tr. Bussum I 5 Mei rgoo 3ansje Maria EZisabeth WiZlteZinina
A’agtgZas Veysteeg a), geb. Batavia 24 Febr. 1866, overl. Gioningen 2g J a n . 1912, begraven te Naarden, dr. van Henri
Willenz
Marinus NagtgZas
Veystecg, gezagvoerder bij de
Nederl. Ind. Stoomvaart Mij,. later agent dier maatschappij
en koopman te Padang en van Jansje Maria Elisabeth de
Heus [Leeuwarden].
Uit dit huwelijk:
I . Henri
Willem Marinus J a n Nieuwe~~kanzp,
z i c h schrij‘) W a p e n Co/en&vrder (Amsterdamsche tal,): I n zilrer een h o u t m i j t v a n z w a r t w a a r u i t
roode vlammen opstijgen, vergeze!d rechts van een man gekleed in zwart, alles op een
grasgrond en in den redhter bovenhoek van een stralende gouden zon uit den scbildrand
komende. Hzlmteeken: de man uitkomende tusschen een vlucht, rechts zilver, links zwatt.
Wrong, dekkleeden: zilver en zwart. [iNaar een lakafdruk van den Sijkerkschen notaris
A. D. S. Cof~nbrander e n e e n o p g a v e d e r k l e u r e n v a n d e n h e e r Steenkamp]
Zie twens voor het geslacht C&~zEran&r Bijlage 21.
“1 W a p e n Nugtghs e n Na,-&/~s Versteeg: I n b l a u w e e n g o u d e n zandlooper, htt g l a s
in natuurlijke kleur. Helmteeken: een zilveren ster (6) tusschen een blauwzilveren vlucht.
Dekkleeden : zilver en blauw. Wapewpreuk:
»Virus animi superat orr.nia.,
De geschiedenis van het gpslncht N~~~~~l~~.r wordt beschreven in het standaardwerk van
A. A. Vorsterman van Oytn: *Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederland>che Familiënr,
d e e l 11, b l z . 3 6 2 v.v., t e r w i j l tevens d e s t a m r e e k s v o o r k o m t i n h e t j a a r b o e k j e van h e t
DNedzrland’s Patriciaatv, 3e jaarg. 1912 biz. 279.
De genealogie van dit oud-Hollandsche geslacht vangt aan met: f’il‘ir~ter ruodsz., woonde
omstreeks het midden der I6de eeuw bij de Jan Roodenpoort te Amsterdam, geb. plm.
1530, vermoedelijk naar den naam van zijn huis of het merk zijner brouwerij (een zandlooper o f n a c h t g l a s ) /ieler ~~zcobsz. iVugtghs (Nachtghs of :Vug&/as) benoemd; fabrieksmeester en penningmeester in 1596, in xsgo houtkooper, bij zijn overlijden brouwer op den
Singel buiten Jan Roodenpoort *in ‘t Nachtglas* i n c o m p a g n i e m o t z i j n z w a g e r Y.rdraxd
B e n ; r a a d v a n A m s t e r d a m van qg5-x6oa, oveIl. Amsteranm 8 Dec. 1602, tr. Accht
Cla&?. H o o f t , overl. Amsterdam, b e g r a v e n N i e u w e K e r k 3 F e b r . 1610, d r . v a n C/UPS
JViUemsz. H o o f t e n Diruruertje Claesdr.
V o l g e n s d e n f a m i l i e r o m a n v a n F . Sagtglas: I D e G o u d e n Draad.. zou Z’ictcr JOL-O~SZ.
(.A’qlglns) vaandrig geweest zijn der Watergeuzen onder den uit de geschiedenis hekeuden
hopman rarob Simonsz. de Rij& en als zoodnnig zou hij tegenwoordig zijn geweest bij
de inneming van den Rrrel I April 1572,
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vende en noemende Kits -!&uwen&anzp, geb. Groningen
I Maart Igox, ontving te Groningen eerst een landbouwkundige
opleiding, slaagde
het eindexamen
der Landbouwschool aldaar 4 April 19x9, vertrok 3 Dec.
Igzr met het S . S . sKawia
naar Nederl. Oost-Indië, was
daar werkzaam op de Gouv. Guttapercha Ondern.
»Tjipetira bij Tjibadak in de Preanger Regentschappen
(Java), repatrieerde om gezondheidsredenen zo Dec. 1922
met het S .S . >Kawia, thans studeerende te Utrecht, beoefent de genealogie en heraldiek, benoemd in 1922
tot lid van het Genealogisch-heraldisch Genootschap :
>De Nederlandsche Leeuwu t e ‘s Gravenhage [Amersfoort, 19241.
IXler Joknnrzes
Cordis AJicuwenkamp,
geb. Vreeland 3 Jan. 1876,
koopman te Amsterdam, fabrikant in lingeries, lid der firma
C. Nieuwenkamp-Kotting & Zn, tr. Amsterdam 3 Juli 1913
Frederika Wihlelmiza v a n Arkel r), geb. Amsterdam 27 Juli
1880, dr. van Jaz va?z ArkeI en van Maria Louise T~rnar~n
[Amsterdam].
Uit dit huwelijk :
I. Chui.sdiza
Nz’euwenkamp,
g e b . iimsterdam
D e c . 1913.
2. Jokamzes Cornelis Nieuwenkamp, geb. Amsterdam 17
April 1918.
Tak a.
Wis Lambeut Nieuwellkamp (Nijenkamp), ged. Heino 18 April 1728,
woonde op het erf ade Nyencamp« onder Heino, overl. nà
24 Juni 1804, tr. vermoedelijk (zijne nicht ?) Geert&n Nijenkamp overl. voor 8 Juni 1804; hij komt voor in een acte
v a n Ig Jan. 1790, zie Bijlage 2 2 .
Uit dit huwelijk, vermoedelijk :
I .
Teunis Luhbertsza:o f Lambertszx. Nieuwenkamp (h’zjeenkamp) geb. k 1780 onder Raalte, woont in 1804 evene e n s o p Bde Nyencampa: in Pleegst onder de kerk van
Wesepe (dit volgens het doopboek van Olst (kerk van
j) Wapen von Avkel: In zilver 2 beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsb a l k e n ran r o o d . z i j n d e h e t o u d e w a p e n v a n d e Heeren v~tl Arkel. v a n w e l k g e s l a c h t
het stamslot te vinden was bij Gorinchem in de Alblasserwaard.
Hoewel het oude roemrijke geslacht van JrRiel sedert lang is uitgeslorven, hebben verschillende naamgenooten het oude wapenschild der oude van Arkel’s tot het hunne gekozen, o.a. ook de familie rle @&I wzn Arkcl. [Collectie Steenkamp.]
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Wesepe) nog vermeld in 1805, tr. Olst 24 Juni
(ondertr. 8 Juni)
Teunissen Heethaar of Hietkaar geb. f 1780 te Bathum (bij haar huwelijk woonde
zij te Wesepe), dr. v a n Teunìs Heethaar o f Hiethaar
e n v a n Janna J a n s . [Uit hen stamt naar alle waarschijnlijkheid de landbouwersfamilie N ij e n ka m p.]
Dit echtpaar liet in 1805 een dochter doopen:
a. Geertruy Nieuwe~zkamp
fN+nkavnp), geb. Olst 28 Juni
1805 (ged. 30 Juni, kerk van Wesepe).
T a k

B.

VIP Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp ‘), geb. Hasselt 20 Mei ged.
14 Juni 1807, koopman, assuradeur en scheepsreeder te
Amsterdam, lid en mede-oprichter der firma Gebrj Nieuwenkamp [& Co.] in 1832, (thans W. 0. J. Nieuwenkamp’s
Handel-Mij. Heerengracht 270), overl. Voorthuizen 3 Aug.
1873, tr. 10 t e IJzendoorn IO Nov. 1837 Jokanua Jacoáa van
Yzendoorn s), geb. IJzendoorn 17 Jan, 1813, overl. Amsterdam 26 Febr. 1839, dr. van W o u t e r v a n YZE~~OOYIZ,
grondeigenaar, en van Gerritje Speqeiers, tr. 20 Voorthuizen 2 Juni
1843, Hendrika Johanna Wilbrink “), geb. Voorthuizen 5 Nov.
1823, overl. Bloemendaal (gesticht >Meerenbergc) 14 April
1894, dr. van WzZem Wilbrink, landbouwer en gemeenteraadsl i d t e Voxthuizen? e n Ger&je Rrouzeler.
Uit het eerste huwelijk:
I . Een dochter geb. Amsterdam 14 Febr. 1839, overl.
Amsterdam 17 Febr. 1839.
Uit het tweede huwelijk:
I. J a n AdrZanus 2Vieuwertkainp,
geb. Amsterdam 7 April
1844, overl. Amsterdam 2 I Dec. 1847.
2. Willem Gerht, volgt X.
‘) In het bezit van den heer Mi. 0. 1. Nieuwenkamp te Edam [thans te Rome] is een
portret in olieverf door I’ieneman voorstellende den Amsterdnmschen
koopman Lc’. 0. 7.
Nieuwenknmp, 1807-1873, levensgroot.
‘) W a p e n ~0% Yzendoorn: I n g o u d e e n k l i m m e n d e n l e e u w v a n r o o d . H r l m t e r k e n :
d e l e e u w u i t k o m e n d e . [ O . a . i n h e t Armorial Cìén6ral van 1. 23. Rietstap t e v i n d e n . ]
Geheel z e k e r i s h e t n i e t , d a t d i t w a p e n g e v o e r d i s g e w o r d e n d o o r d e h i e r b e d o e l d e
familie, echter waarschijnlijk is het wel.
3, W a p e n Wilbrink: G e d e e l d : CT. in rood een ankerkruis; 6. in blauw een staande
l e e u w . D e h e l m g e d e k t d o o r e e n b l a d e r k r o o n . [ V g l . h e t A l g . Neder1 F a m i l i e b l a d ,
X I V j a a r g . xgo%, b l z . 25%
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3. Herdika
~ohama Ntruwenkawzp,
geb. Amsterdam
1,
overl.
Amsterdam
26
Febr.
185 I.
Febr. 185
( Won72

4

tfoovtgezrt).

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

D . W. V A N D A M .
(Voortzetti?zg

v a n i\iav. LXXII,

240).

(1683).
Den 24 Jan. 1683 Commertje, v. Jan Theunisz., m. Crijntje
Daniels, get. (N. N.)
Den 7 Febr. Stoffeltje, v. Leendert Jobzen ‘t Gilde, m. Neeltjen
Jacobs, get. Magdaleentje Jacobs.
Den r4’Febr. Bouwen, v. Cornelis Noortdijck, m. Grietje Jaspers,
get. (N. N.)
Den 21 Febr. Leentje, v. Laurens Leendertz, m. Neeltje Pauwels, get. Leentje Pieters kints grootmoeder.
Den 7 Maart. Aren, v. Jan Plasje, m. Heleentje Willems, get.
L y s b e t h Pieters.
Den 21 dito Lysbeth, v. Koelant Corn. Mostertdijck, m. Willempje Willems, get. (N. N.)
Dito Jan, v. Leendert Wissen, m. Leentje Jans, get. (N. N.)
? Jannetjen, v. Jan Couwenoort, m. Ariaantje Jans, get. Cornelia.
Den 16 Junii Maartjen, v. Pieter Arentzen Laey, m. Pieternella
Joris, get. Pleuntje Jans,
Den 27 Junii Crelis, v. Pieter Cornelis Noortdijck, m. Stoffeltje
Leenderts, get. Stijntje Leenderts.
Den 26 Sept. Sara, v. Japick Janszen Stoffel, m. Maartje Gelijns,
get. Maartje Jans.
D e n 3 O c t . Annetje, v. Dirck Arentzen van den Bergh, m.
Mensje Simons, get. Neeltjen Arents.
Den 5 Dec. Dina, v. Jan Cornelisz van der Bij, m. Josyntje,
get. Lijntjen Abrams Black.
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(1684).
Den 2 Jan. 1684, Jacob, v. Willem Langendoen, m. Bastiaantje
Cornelis Blocq, get. (N. N.)
Den IS Jan. Pieter, v. Simon Pietersz van Broeckhoven, m.
’
Marietjen Andries, get. Jacopmijntje Maartens.
Den 23 Jan. Grietje, v. Aren Corn. Man-int-Velt, m. Agnietjen
Adams, get. Grietje Adams.
Denzelven dito, tweelingen; het eerste Maartje, het tweede
Neeltje, v. Dirck van der L,inden, m. Aaltjen, gett. Pieternelle
Joris, van het eerste, en van het andere Catrina Daniels Cardon.
Den 30 dito Frans, v. Huybert Arentzen, m. Pleuntje F r a n s ,
get. Annetjen Hendrix.
Den 6 Febr. Leendert, v. Egbert Aartzen, m. Cornelia Jans,
get. (N. N.)
Den 27 dito Aren, v. Cornelis Janzzen Stoffel, m. Jannetjen
Jans, get. Pleuntjen Joris.
Den 12 Maart Willem, v. Roelandt Japickzen Caar, m. Trijntje
Willems, get. (N. N.)
Den 21 May nademiddag zelfs ged. mijn eygen doghter, gen.
Aletta, v. Barth. van Cuylenburgh, predikant alhier, m. Aletta
Coppendraeyers, get. Trijntje Meulendijck, i. pi. v. mijn moeder
Aletta van Halen.
Dito, Gelijn, v. Gillis Gelijnzen, m. Ningetjen Arents, get. Maartje
Gelijns, vaders suster.
Den 25 Junii Crelis, v. Aren Corn. Proy, m. Trijntje Jans, get. (N.N.)
Den g Julii Aaltjen, v. Jan Japickz. Koorndijcker, m. Eva Jans,
get. (N. N.)
Den 18 dito Cornelis, v. Pieter Corn. Noortdijck, m. Stoffeltje
Leenderts, get. (N. N.)
Den 30 dito Leentje, v. Leendert Wissen, m. Leentje Jans, get. (N.N.)
D e n IO S e p t . Leendert, v. Wollebrandt Dirxen, m. Leentje
Leenderts, get. (N. N.)
Den 17 Sept. Japick, v. Leendert Jobzen ‘t Gilde, m. Neeltjen
Japicks, get. Magdaleentje Japicks.
Den 8 Oct. Wyvetje, v. Willem Come, m. Soetje Cornelis, get. (N. N.)
Dito, Pietertje, v. Pieter Arentzen Laey, doot, m. Pieternelle
Joris, get. Maartjen Cornelis.
Den 5 Nov. Geleyn, v. Japick Janz. Stoffel, m. Maartjen Gelijns,
get. Ningetjen Arents.
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Den 12 dito Cornelis, v. Leendert Cornelisz. Bogerman, m.
Lysbeth Jans Bouts, get. (N. N.)
Den 19 dito Pieter, v. Jan Theunissen, m. Crijntje Daniels,
get. (N.N.)
Den 26 dito Geertje, v. Jan Janzen Oostdijck, m. Leentje Jans,
get. (N. N.)
Den 3 Dec. Jaapje, v. Evert Joris Rietdijck, m. Maartje Jans,
get. (N. N.)
(1685).
Den 14 Jan, 1685 Willem, v. Dirck van der Linden, m. Aaltjen,
get. Catrijn Daniels Cardon.
Den 21 Jan. Joosje, v. Huybert Arentzen, m. Pleuntjen Frans,
get. (N. N.)
Den I Febr. Neeltge, v. Cornelis Maurizzen, m. Trijntje Leendertz, get. Ariaantje Japicks.
Dito, Pietertje, v. Jan Plasje, m. Heleentje Willems, get. (N. N.)
Den I I Febr. Annetgen, v. Cors Corn. Jongenboer, m: Annetgen
Pieters, get. (N. N.)
Den 4 Maart Leendtje, v. Laurens Leendertz, m. Neeltgen Pauwels, get. Jobje Jans.
Den 18 Maart Job, v. Arent Franzen van der Poel, m. Neeltgen
Jobs, get. (N.N.)
Den 8 April Geertruyd, v. Cornelis Japickzen Zuydervliedt, m.
Helena Adriaans Vos, get. Piternella Adriaans Vos, moeders puster.
Den 19 Aug. Pieter, v. Aren Corn. Stapel, m. Neeltgen Pieters,
get. (N. N.)
Den 15 Sept. Cornelis, v. Jan Corn. Black, m. Lijntjen Abrahams, get. Maartjen Japicks.
Den 4 Nov. Maddeleentje, v. Pieter Gerritzen, m. Teuntje Jans,
get. Maartje Jans.
Den 18 Nov. Jan, v. Leendert Jobzen ‘t Gilde, m. Neeltgen
Japicks, get. Stijntge Leenderts.
Den 25 Nov. Cornelis, v. Cornelis Corns Hoeckendijck, m.
Tanneken Huybers, get. Maartje Roelands.
Den 25 Dec. Kersdagh, Adam, v. Aren Cornelisz Man-int-Velt;
m. Agnietje Adams, get. Arentje Cornelis.
(1686).

D e n I J a n . 1686 Pietertjen, v. Barent Gerritsen, m. Jaapje
Willems, get. Bregje Connelis. *
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Den 1 3 dito Dirck, v. Wollebrand Dirckzen, m. Leentje Leenders, get. Leentje Dircks.
Den IO Maart Hendrickje, v. Lambert Gerritzen, m. (N. N.),
get. Jobje Torreman.
Den 24 Maart Jan, v. Jan Couwenoort, m. Ariaantje.
Den 31 Maart Crelis, v. Willem Langendoen, m. Bastiaantje
Cornelis, get. (N.. N.)
Den 14 April Pieter, v. Sander Arentzen Jongejan, m. Magda. leentje Japiks, get. (N. N.)
Den 2 1 dito Lysbeth, v. Joris Willemz Búre, m. Hilletje Verhagen, get. Neeltje Pieters.
Den 1 2 Mey Leentje, v. Pieter Leendertz Loosje, m. Trijntje
Jans, get. Leentje Jans.
Den 23 dito Neeltje, v. Pieter Japickzen van der Linden, m.
Catharina Daniels Cardon, get. Leentje Mauris.
Den 2 Junii Cornelis. v. Joost Con. Meulendijck, m. Leendtje
Dirks, get. Leentie Leenderts.
Den 23 Junii Jannetje, v. Pieter Corn. Noortdijck, m. Stoffeltje
Leenderts, get. (N. N.)
Den 30 dito, Hilletje, v. Dirck Japickzen van der Linden, m.
Aaltjen, get. Catharina Cardon.
Den 14 Julii Cornelis, v. Dirck Arendzen van den Bergh, m.
Mensje SimonS, get. (N. N.)
Den 28 dito, Jan, v. Cornelis Plooster, m. Leentje, get. (N. N.)
Den 4 Aug. Lysbeth, v. Japick Dirxen Boutkan, m. Annetjen
Arents, get. Trijntje Willems.
Den 8 Sept. Gillis, v, Hendrick Gilliszen, m. Lijntje Jans, get.
-” Aagje Jans.
Den 15 Sept. Cornelis, v. Roeland; Corn. Mostertdijck, m. Willempje Willems, get. (N. N.)
Den 10(20?) Oct. Trijntje, v. Huybert Arentzen, m. Pleuntje
F r a n s , g e t . ( N . N.)
Den 2 2 Dec. Dirck, v. Wollebrand Dirxen, m. Leentje Leenderts, get. Leentje Dirx.
(1687).
Den I Jan. 1687 Leentje, v. Cornelis Maurizzen, m. Trijntje
Leenderts, get. Ariaantje Japiks.
Den rg dito, Govert, v. Cornelis Govertz, m. Maartjen Geleyns,
get. (N. N.)
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Den selven dito, Pieter, v. Aren Corns. Stapel, m. Neeltjen
Pieters, get. Hilletjen Verhagen.
Den 26 dito, Andries, v. Simon Pieters van Broechoven, m.
Mariatjen Andries, get: (N. N.)
Den 2 Febr. Cornelia, v. Bastiaan de Graaf, m. Pieternella Joris,
get. Pleuntje Joris.
Den 9 dito, Trijntje, v. Japick Stoffel, m. Maritje Gelijns, get.
Maartje Cornelis.
Den 3 1 Maart Paasmaandag Leendert, v. Leendert Jobzen tGilde,
m. Neeltgen Jacobs, get. Arentje Japicks.
Den 12 April, tweelingen Arentje, Bastiaan, v. Laurens Bastiaans,
m. Maartjen Witten, get. Susannetje, get. Aagje Cornelis Blijcker.
Den 27 dito, Aaltje, v. Jan Arents Plasje, m. Hilletje Willems,
get. Pleuntje Joris.
Den 4 May- Sara, v. Claas Arents, m. Catharina van der Dussen,
get.
Helena
Arents.
I
Dito, Willem, v. Roeland Japicks Kaar, m. Trijntje Willems,
get. (N. N.)
Dito, Cornelia, v. Leendert Man-int-Velt, m. Ariaantje Crijns
van der Linden, get. (N. N.)
Den 17 Aug. Jan, v. Pieter Noordijck, m. Stoffeltje Leenderts,
get. Ariaantje Jans.
Dito, Jannetje, v. Leendert Janze Reyger, m. Lysbeth Pieters,
get. Pleuntje Jans.
Den 14 Sept. Ariaantje, v. Joost Corns. Meulendijck, m. Leentje
Dirx, get. Leentje Leenders.
Den 12 Oct. Willempje, v. Cruyn Jocchemz. Klein Buurman(?),_
m. Ariaantje Janz, get. (N. N.)
Den Ig dito, Neeltje, v. Jan Cornelisz Black, m. Lijntje Abrams,
get (N. N.)
Den 25 dito, Leendert, v. Pieter Leenderz. Loosje, m. Trijntje
Jans, get. Leentje Pieterz.
Den 2 Nov. Jacomijntje, v. Willem Langendoen, m. Bastiaantje
Corn. Black, get. Annetje Arents.
Dito, Aren, v. Jan Arentzen van der Meul(en ?), m. Maartje Jans,
get. Pleuntje Jans.
(Wordt voortgezet.)
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Nederlandsche,
4.
Negroponty, 1.
Nerva, 2.

Nevvcastel, 2.
Nilos of te Gothenburg, 2.
Nisica, 1.
Noerweghen, 2.
Noordkerk, eene geschiedenis ter
aanprijzing
v a n Oud-Vaderlandsche zeden voor Nederlandsche vrouwen en meisjes, Wilhselmina, 17.
Noordzee, 2.
Noort, Clivier van, 4.
Norwich, 2.
Novgorod, 2.
Nürnberg, 2.
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Oldenburg, 197, 204.
Oldenburg-Delmeahorst,
243.
Olderrburgsche vraagstuk, 197.
Onderhoud voor huiselijke en gezellige kringen, 18.
Ontuchtigheden in den Haag, 19.
Oorloghs, Overlegh des, 11.
Oosterhout, 10.
Gostlandt en Jutlandt, 2.

Oostzee, 253.
Opdragtbrieven, 205.
Oporto, 1.
Ostia, 1.
Otranto, 1.
Oude papieren, 205.
Overwinnaar, Waldemar den, 150.
Ovis, 129.

P.
Paep Jansz. landt, 161.
158.
Pal’ermo, 1.
Palicatte, 160.
Parade, 162.
Pariba, 3.
Parnassijns, 2 1.
Patanne, 3.
Pedir, 159.
Pegu, 3, 156, 157.
Peguwer, 156.
Peaning, 49.
Penningen, 49.
Pera, 158.
Persiën, 160.
Perzische Golf, 2.
Pipeierij, 156.
Pah.aeng,

Plakketten, 49.
Playmudt, 2.
Plon, 197.
Plön, Johan Adolf van, 255.
Polen, 5.
Pomeren, 2.
Pomporme, 193.
Pondgeld, 207.
Porto à Porto, 1.
Po’rtorico, 3.
Portugal, 1.
Postugysen, 161.
Priaman, 159.
Pruyssen, 2.
Pussuluck, 156.
Puteanus, 129.
Puttex, van der, 129.

Quiracao, 4.

R.
Rappard, Brinck en van, 127.
Riga, 2.
Recensenten, De Recensent der, Regia, lex, 146.
16.
Regio, 1.
Reglementen, 8.
Rechtsregel, oude, 13.
Rekruyteringe, ll.
Reekening en Scheiding, 2 10.
Regeerings-Jubileum 1898-1923, Rerrsborg, overeenkomst van, 249.
Rensborger-traktaat, 246.
55.
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Resen, 259.
Revel, 2.
Riga, 2.
Riise, 151.
Rijnland, Resolutiën van ‘t hoogheemraadschap van, 119.
Rijsswijck, 9.
Rijkswijks dorpstoren, predikantsen schoolhuis, 76.
Rimbergh, 12.
Rochelle, 1.
Rockanje, Doop-, trouw-, begraafe.a. registers te, 45, 87, 137,
231, 284.

Rodus, 1.
Rogiers, 129.
Roode zee, 2.
Rosenkrans, 257.
Rosenkrans, Niels, 250.
Rostock, 2.
Rotterdam, 53.
R’ouan, 1,
Ruiling, 248.
Ruslandt, 2.
Ryswyk, 77.

s.
Saijt’d offte Sichon, 1.
Shetlantsche Eylanden, 2.
Salé, La, 2.
Siam, 3, 155.
Saluten, 162.
Sicilia, 1.
Sandwich, 2.
Sierra Lyona, 2.
Santorini, 1.
Sigisthan, 160.
Santos, 3.
Smit, 129.
Sapijy, 2.
Sobiesky, Johan, 1%.
Sardinien, 1.
Sofia Amalia, 261.
Sarnery, 160.
Sontfol, 251.
Schaap, 129.
Sofia Amalia, 203.
‘Schack, Hans, 261.
Spaansche Successieoorlog, 5.
Schapius, 129.
Spaansche Successie-oorlog, EpiScheepsarma’eden, 4.
sodes uit den, 5.
Scheren, 252.
Spagnien, 9.
Scherpr’echters, 125.
Spahan, 2.
Scherprechters en assistent-scherp- Spanien, 1.
rechters in de vorige eeuw, 125. Spilleberg, 4.
Schieland, 113.
Spitzbergen, 3.
Schielarrd, consenten door het Sprang, Ambolchte ende bedrijve
Hoogheemraadschap van, 113.
van der, 13.
Schotlandt, 2.
Staaten van Holland, Res’olutie
Schumacher, 145.
va,n de, 79.
Schumacher, @der, 145, 193, 241. StaatenGeneraal, 9.
Scarpanto, 1.
Staatsman, de, 20.
Scirio, 1.
Stafanger, 2.
S’eeland, 149.
Stansius, Wed. Gajus ‘v. Boelens,
S’erlang, 157.
testament van Adriana, 73.
Setubal, 1.
StatencGeneraal, 19.
Sevilla, 1.
Steinhorst in Holstein, 245.
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Stikgassen ter zee in clen ouden. Sumatra, 3, 159.
tij%, 126.
Surckuluck,’ 156.
Stockholm, 2.
Svavsted, 246.
S,myrna, 1 .
Stralsundt, 2.
Strasburg, 2.
Sweden, 2.
T.,
Trémoille, Clrarlotte Amélie de,
248.
Tributado in Wilt Brazilien, 4.‘
Trijbits, S. J., 55.
Triple Alliantile, 194.
Tripoli, 1.
Tunis, 1.
Turcia, 1.

Tagala, 157.
Tannewey, 156.
Tassyck, 155.
Terre Neuve, 3.
Testamenten, Register van, 28.
Ticku, 159.
Tönning, 244.
Tonqui, 157.
Trekgelden, 209.

u .
Ulrike Eleo’nora,
Usedom, 252.

242.

,Utrecht, 5 3 .

v .
Vaelmuyden, 2.
Valentia, 1.
Valona, 1.
Vandal, 254.
Vandal, Hans, 149.
Ven’etie, 1.
Verpondinge, 206.
Versvorm, eigenaardige, 124.
Verveij lders, 206

Viana, 1 .
Virginie, 3.
Visser, Tjipke, 54.
Voircoop, kuere van, 64.
Voorlanden, 207.
vos, 50.
Vrijheid, de, 14.
Vulcanius, 129.

W .
Wapenkoningen, 25.
Weeshuis, St. Nicolaas, 167.
Westfaalsche vrede, 195.
West-Indiën, 3, 4.
Westreenen,
17 1.
W8ey18er, Adam, 250.
Wi’eneck’e, J. C., 51.

.

Wight, 2.
Wigle, 129.
Wilde, 5.
Wilhelmina Koningin der Nederlanden, 56.
Willem 1, 49.
Willem 111, 49.
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Willem VII, 19.
Winsemi&, 129.
Winsheym, Johan ,van, 5.
Wismar, 256.
Wolf, 129.
Wollin, 252, 258.
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Wolvius, 129.
Wouw, 27.
Wouw, Lijst Der Schepenen 1607181 1 Der Heerlyckheydt, 27,
84, 228.
Wrangel, 200.

Y.
Yarmouth, 2.

z.
Zante, 1.
Ziboa, Pit, 156.
Zedelijke verhalen uit den Bijbel, Zweden, 193, 242.
Zwichem, Viglius van Aytta van,
voor vrouwen en meisjes, 17.
Zeist, 53.
129.
Zeylon, het Eylandt, 2.
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Abeel, 216.
Abralhamsz., 96.
Achteveld, N., 184.
Acker of Akker, 264.
Acker (en), van, 85.
Ackeren, van, 29, 230.
Aemz., 62.
Aerntsz., 33.
Alckemade, va( n), 104.
Aldewereld, van, 177.
Alting, 278.
Arends, 90.
Arens, 96.

.Arense, 232.
Arense v. (den) Bergh, 234.
Arents, 45, 88.
Arentsen, 92.
Arentsz., 45, 91.
Arentz, 40.
Arerrtzen, 286.
Arckenbout, 143.
Ariens, 96.
Ariensz., 61.
Aryen, 45.
Ausemsz., 42.

B.
Baaren, 188.
Balen, van, 27, 29, 85.
Banchem, van, 121.
Bancker, 216.
Barentse, 96, 140.
Bartelmeesz., 31.
Bartels, 27, 29.
Beeck, van der, 28, 29, 85.
Beek, van der, 28, 86.
Beekman, 216.
B’ecude, 228.
Berg, van der, 232.
Bergh, van den, 140, 287.
Bertelmees, 31.
Bertelmeesz., 40.
Bes&,28, 29, 84, 85, 87.
Bessem, 224.
Blaaser, 228.
Blaeser, 230.
Blanckaert, 62.

Bleicker, 232.
Bleycker, de, 61.
Black, 232, 284, 288.
Bloq, 142, 240, 285.
Bloem, 43.
Blus&, 267.
Boeckholt, 74.
Boel~ens, van, 73.
Boerle, ten, 24.
Bogart, van de, 216.
Bogerman, 143.
Bont, 61.
Borsboom, 216.
Bosson, d’e, 228.
Bout, 95.
Boutkan, 232.
Brasser, 63.
Braecke, 90.
Brakel, van, 207.
Brammer, 105.

.
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Bram, 183.

Bratt,

216.

Brinkel, 220, 2 7 9 .
Broechoven, 288.
Broeckhoven, van, 285.
Broeders, 84, 85.
Broekhuijsen, 29.
Broekhuijsen, van, 86.
Eroer, 228.
Bruijn, 27.
Bruijn, de, 29, 84, 85, 86, 87.

Bruyn, 228.
Bruyn, de, 228.
Bruyn van Burgdijc, 35.
Bruynz., 6 1.
B’ruijslen, 131.
Bu’erden, van, 85.
Buis, Van d’er, 139.
Búre, 95, 96, 287.
Burgersz., 99.
‘Buylmaicker, 67.
Buyten, va(n), 103.

C.
Campen, van, 228.
Cardon, 139.
Care, 90, 96.
Caspers, 90.
Cate, ten, 15.
Ceulen, van, 132.
Chruyne, 92.
Claes, 40, 234.
Claesz., 93.
Cleentgen, 98.
Clerck, d’e, 122.
Clercq, d e , 1 2 3 .
Colentis, 175.
Collier, 216.
Colonius, 227.
Come, 237, 240.

Coppens, 28, 29.
Coppertsz., 42.
Corenhart, I 17.
Cornelis, 88, 89.
Co’rnelisse, 9 5 .
Cornelisz., 40, 45.
Corstijnsz., 41.
Cottingh, 219.
Couwenloort, 234.
Crelissen, 237.
Crijnse, 142, 144.
Crijnsz., 143.
Cruyne, 9 1.
Cuylenburgh, v., 240.
Cuyper, 45.

D.
Daeysincx, 71.
Dam, 169.
Dam, van, 166.
Dammasz., 63.
Dammen, van, 168.
Danckaertz., 61.
Dashorst, 188.
Decker, den, 137, 142.
Deuticum, van, 184.
DJeuverden, van, 184.
Didel, 92.
Didelse, 95 9 138.

Died~ebsen, 9 0.
Diericxess, 61.
Dirckse, 233.
Dirck,sen, 236, 237.
Dircksz., 44.
Dirksz., 235.
Dirckzen, 287.
Dirx, 88.
Dirxz., 39.
Doggen, 228, 231.
Dompselaer, van, 169.
Doader, 6 1.
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Douwer, 175.
D(o)uwer, 178.
Driebergen, de, 175.
Drijvers, 29.
D’rogendijck, 140, 232.
Drogendijk, 233.
Druijt, 4 1.

Duinmeier, 94, 142.
Duinmeier, de, 96.
Duwer, 175, 176, 180.
D’uynmeir, 89.
Duynmeyer, 48.
Dyck, va(n), 61.

E.
Echten, van, 269.
Echten, Baronesse van, 269.
Egmond, v., 12 1.

Elsacker, van den, 228.
Epps, van, 217.

F.
Figdor, 127.
Finios, 3 1.
Floren, 41.
Florijs, 33.

Foreest, van, 213.
Foreest, v., 215.
Forestus, 213.
Fraenkel, 225.

G.
G’eerloffsz.. 98.
G’eldhoff, 212.
Gelijnzen, 2 8 5 .
Geleyns, 287.
Gerritse van Wie, 217.
Gherij’tsz., 31, 36.
Ghijsbrechtsz., 40.
Gijse, 90.

Gijsen, 89.
Groot, 217.
Groot, de, 229, 231.
Grottenhuys, 169.
Goutswaert, 232.
Gude, 220, 278.
Graef, de, 90, 94.

H.
Haefkens, 229.
Haer, van der, 32.
Haersma, 73.
Hal, van, 229.
Hannema, 73.
Hannez., 33.
Hard’enbroek, van, 184.
IHardevelt, van, 185.
Harmanz., 40.
Hartman, 229, 231.

Harst, van(n) der, 61.
Heethaar, 283.
Heijnck, 29.
f-feijnen, 28, 29, 84, 85.
Henderixsz., 92.
Herb’ers, 126.
Hleuck, 88.
Heus, de, 225.
Heuyck, 89.
Heyndricks, 227.
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Heynen, 32.
H’eynkeman, 61.
IHeynrich, 40.
Hillebrantsz.., 69.
Hoechuijs, 44.
Ho’esen, van, 217.
Hofman, 280.
Hoochwerf, 91.
Hooge(n), van den, 67.
Hoogemoet, 229.
Hoogenhoek Brouwer, 208.
Hoorn, 238.

Hora Siccama, 127.
Hoven, van, 277.
Hsoytema, 79.
IHubrechtsz., 31.
Hugeniss, 168.
Hughlensz., 40.
Hughenz., 34.
Huige, 95, 140.
Huigen, 139.
Huigen, Jan, 232.
Muygc, 90.
Huyter, de, 97.

1.
Isaacksz., 88.

Jacobse, 231.
Jacob,sz., 62.
Jacopz., 40.
Janse, 137, 140, 141, 142, 232,
235.
Janse van Antwerp, 216,
Janse Quack, 233.
jansen, 92, 139.
Janssen, 236, 237.
Jansz., 40, 87, 89.
Jansz., Pieter, 40.
Japicks, 288.
Japicksen, 238.
Jaspers, 142.

Jobs, 88.
Jobse, 94, 138.
Jobsen, 232.
Jobsz., 48, 91.
Jochemse, 233.
Jode, 40.
jonge, de, 121.
Jongeboer, 232, 240.
Jc:ngejan, 287.
Jo’osten, 90.
Jopsen, 236.
Jorden, van, 214.
Jorissen, 237.

K.
Kaerdon, 137.
Kamp, 87, 229.
Kempen,, van, 29.
Keppel, 130.
Keppell, van, 226.
Ketelaer, 229.
Keulen, van, 227*
Kikke, 276.
Kimstra, 74.
Kits, 277.

Knap, 95.
Kogel, van der, 277.
Kooman, 95, 139.
Koorndijcker, 238, 239.
Kosters, 227.
Kotting, 218, 219.
Kottincx, 226.
Kouwennoort, 137.
Krijnse, 95, 140, 142, 233.
Krock, 135.

GPSLACHTREGISTER.
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L.
Leeuwen, van, 220.
Laay, 238, 239.
Lely van Oudewater, van der,
Laey, 235, 285.
Lamdreven, 74.
175.
Lanen, 28, 29.
Liev’ense, 237, 239.
Lij, de, 84, 85.
Langed,olen, 48.
Langen.doen, 138, 142, 234, 238, Lindeman, 269.
Linden, van dier, 229, 286, 287.
239, 285, 287.
Lindertsen, van, 27.
Lanaing, 217.
Loef, 43.
Lay, 2.33.
Loijen, 229.
Lebrecht, 184.
Loubackers, 40.
Leenders, 239.
Louwen, 34.
Leendersse, 237.
Leenderts, 45, 235.
Lu, 26.
Lu, De, 26.
Leendertse, 233, 234.
Luderus, 277.
Leen,dertsen, 237.
Lmeendertsz., 88, 89.
Lyender, van, 185.

M.
Mabie, 217.
Maertens, 89.
Maertsz., 62.
Man ‘n ‘t Velt, 240.
Mannetie, ‘t, 91.
Matthens, 95.
Maurissen, 238.
Maurizzen, 286.
Meer, ‘van der, 44.
Meerveen, 188.
‘Meese Vrooman, 217.
Mefault, 94.
Meijdert, 41.
Melschen, 45.
Mersselisz., 63.
Metselaer, 46.

Mebselaer, de, 217.
(Meul(en?), van der, 288.
Meulendijck, 141, 287.
Meyer, 277.
Minheer( 63.
Molendijck, 233, 234.
Molyn, de, 123.
Monster, 41.
Moock, 30.
Mosterdijck, 45, 89, 96.
Most’erdijk, 142.
Mostertdijck, 287.
Mouwen, 87.
Mueleq van d’er, 122.
Mulenbosch, van, 180.

N.
Naters, 235.
Natris, 46, 96.
Nieuwenkamsp, 220, 222,
271, 272, 274, 280.

268,

Noordijck, 144.
Noortdijck, 236, 284, 287.
Noot, 274.
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0.
Oeffen, van, 226.
Oerde, van den, 23.
Olij’ven, van, 23.
Olde, de, 274.

Oordt, Von, 23.
C,ostdijck, 238, 286.
Olten, 217.

P .
Paling, 95.
Palingh, 234.
Palm, 132.
Peeck, 217.
Penin, de, 95.
Petten, van, 217.
Pieper, 224.
Pieters, 46, 88, 96, 137, 286.
Pieterse, 96.
Pietersz., 35, 87, 88, 90.

Quack, 141.

Plasje, 286.
Poel, 95, 137, 141.
Poel, van der, 232, 234.
Poeyt, 169, 188.
Potters, 28, 30, 85, 229.
Potters, Jan, 28.
hel, van, 43.
Pus, 229.
Pythius, 139.

Querijn, 63.

R.
Rappard, van, 127.
Raser, 61.
Ravelaer, 41.

*

Rany, 137.

Renkink, 219.
Rheen, 73.
R’eyger, 47.
Reygers, 169.
Reyers, 188.
Rheier, 142.
Richartsoen, 24.
Riel, van, 85, 87, 229.
Riele, van, 96.
Riet, van, 84.
Riet’dijck, 286.
Rijswijck, 48, 90, 94, 95, 235.
Rinkh’out, 217.
Ripperda, v., 27.
Robbyn, 67.

Roelandts, 45.
Roelants, 140.
Roen, 61.
Roester, van, 42.
Romein, 141, 142.
Rommel, 45.
Rompf, Dr., 126.
Rongen, 30.
Rongens, 85.
Roolselaar, van, 183.
Roovers, 28, 30.
Ruijl, van, 207.
Ruijten, 28, 30, 85.
Ruijten, Corstiaen, 30.
Ruysch, 169.
Ruyter+ 30.
Ryck, 64.
Ryn, van, 169.
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s.
Salzgeber, 229.
Salzijder, 87.
Sanders, 28, 30, 86, 87, 229.
Sanders, Jacobus, 30.
Santsius, 73.
Schapp, 188.
Schadijk, 188.
Schaep, 169.
Schalkwijk, van, 133.
Schayck, van, 168.
S*chermerhorn, 217.
Schinckels, 179.
Schouten, 115.
Schupp, 24.
Segerse van Voorhoudt, 217.
Sents de Graef, 89.
Seybel, 229, 231.
Sijmensz., 42.
Sijmonsz., 40.
Slyck, van, 217.
Smitslant, 42.

Snoel, van, 185.
Snuel, van, 186.
Soeteman, 95.
Son, van, 132.
Sonck, 58.
Spaen, van, 173.
Speijers, 283.
Speulde, 169.
Staepel, 47.
Stapel, 286.
Sterkenburg, de, 175.
Steulen, 226.
Steyaerts, 47.
Stoffel, 240, 284, 285, 288.
Stok, 275.
Suijderhout, van, 229.
Sul, van, 79.
Suwael, 226.
Sweer van Hoeyen., 24.
Swits, de, 94.

T.
Taling, 143.
Teelinck, 140.
Tellemans, 226.
Tessier, 82.
Thon, 99.
Thonin, 83.
Tiellandt, v., 175, 182.
Thierrij de Bije, 207.

Tijmann, 282.
Tijssen, 238.
Tjallingi, 76.
-Trieux, de, 217.
Troost, 221.
Torreman, 140.
Tuymelaar, 15.

U.
Uhlenbrugh, 278.
Uijt d’e Willige, 87.
Uijt de Willigen, 230.
Uijttewillige, 30, 84, 86.

Uittewillige, 30.
Uijttewilligen, 230.
Utrecht, va(n), 63,
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V.
Vad’d’en, 84, 86, 230.
Valck, 48, 95.
Varato, 230, 231.
Vsedder, 2 17.
V’eeder, 2 17.
Veen, 133.
Veen, van, 105.
Vergroesen, 230, 23 1.
V’ermeer, 142, 143, 233, 234.
Vestmole(n), 66.
Vingerling, 142, 232.
Visccher, 217.

Vitregt, van, 234.
Vlaminckx, 230.
Vlaminx, 28, 30.
Vlielandt, 86.
Volckers, 28, 3Q, 84, 86, 2’38.
Volckerts, 30.
Volkers, 28.
Volmer, 28 1.
Vos, de, 217.
Vrients, 86, 87, 230.
Vrijsen, 42.

W.
Waertsz., 33.
Wa’eij, van, 219.
Wagemaekers, 3.0.
Waglemaker, 28.
Wagemakers, 86.
Waling, v., 139.
Waterboer, 95, 96, 144.
W’eerdenburg, van., 133.
Weert, van, 84, 86.
Wellekis, 231.
W’estrenen, van, 166, 169, 176,
179, 188.
Westrenten de Themaat, van, 175.
Westreenen van Tiellandt, van,
191.
Westrhenen, 169.
Wieringen, van, 224.

Wiche, 227.
Wigghersz., 43.
Wildeboer, 146.
Wilhems, 47, 48.
Wlillekes, 230.
Willemse, 94, 137, 232, 234, 235.
Willemsen, 238.
Willemsz., 69.
Willigen, Uyt de, 28.
Winsheym, van, 5.
Wisse, 96, 139, 232.
Wissen, 237, 285.
Wittebol, 47, 95, 96.
Wissels, 84, 86, 87, 230, 232.
Wou, van, 41.
Woutersz., 39.
Wouw, van, 28, 30, 86.

Y.
Ysbrandtsz., 61.

Z.
Zeelant, van, 41.
Zegers,. 230, 231.
Z,egers, 3 1.
Zimlons, 96.
Zuiderhout, van, 230.

Zuyderhout, van, 231.
Zuydervliedt, 286.
Zuyer, 61.
Zybrantsz., 100.
Zymonsn., 65.

