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habit of correcting and completing his own opinion
with those of others, so far from causing doubt
in carrying it into practice, is the only stable
a just reliance on it.<
(Mill, On Liberty.)

Er zijn van die rustpunten in het menschelijk leven zoowel als
in het leven van boeken en tijdschriften,
waarop men even terugblikt
zoogenaamde jubilea zijn er de uitingen van -,
en overziet,
wat tot nog toe gewrocht is, welke veranderingen
hebben plaats
hebben
gewerkt om het leven en
gegrepen, welke invloeden
streven in bepaalde gewenschte of ongewensche richting te sturen
en tenslotte het resultaat. . . . .
Vijf en zeventig jaar heeft onze 2Navorscherb: geleefd, en gepoogd
zijn devies : rGedachtenwisseling
om te komen tot de waarheid<
hoog te houden.
Vele tijdschriften
heeft hij zien bezwijken om
zich heen onder den last van hetzelfde pogen, maar h2j heeft
stand gehouden : . . . . saevis tranquillus in undis . . , . geschraagd
door zijn staf .van beproefde
medewerkers,
mannen van wetenschap en de wetenschap beoefenend louter om haar zelve en zonder
eenige gedachte aan zichzelven.
Het is dan ook aan deze medewerkers, die ik gedurende de circa twintig jaren, dat ik de leiding
van dit tijdschrift heb mogen voeren, gadesloeg en bewonderde,
het leeuwenaandeel
van dit herdenkingsnummer
wil laten, om
hun meening te uiten en wederzijds van gedachte te wisselen.
Het was oorspronkelijk
mijn bedoeling,
dat ieder circa. één .
pagina te zijner beschikking
zou krijgen 2 maar dat bleek in
de praktijk niet uitvoerbaar.
Ik hoop nu maar, dat zij, die zich
wel aan den oorspronkelijken
opzet gehouden hebben, mij deze
mag men nu
vrijgevigheid zullen vergeven - in een feestnummer
eenmaal niets weigeren - dat bederft de stemming.
En thans
- gezamenlijk viribus unitis gaan wij voort - het hoofd rechtop,
den blik vooruit naar. . 1. ons volgende rustpunt.
De SNavorscherc semper crescat.
GUSTAAF FULDAUER.
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Yiremque

aoquirit

eundo.

VIRGILIUS.
Al gaande windt hij krachten.

Vruchtbaarder bron kennen Ne&rland’s
vorsehers niet
Dan d’ halfeeuwsche vraagal voortdurend ons biedt:
Amstel’s Muller, die om aller zoekers vree,
Met bart en ziel steeds op z’n dapperst stree.
Zijn rustlooze arbeid wekt nog elken dag
Veel weters dank, ons a!ler diep ontzag,
En wint, zelfs n& zijn dood, nog nieuwe krachten.

Geen onderdeel van het heelal, geen kunst of wetenschap, geen
kroon, schepter, staatsman otveldheer, geen spreekwijZe, geen dier,
plant of bloem - geen enkel onderwerp liet $De Navorschera
sinds 185 I onbésproken. Zijne beloften strekten steeds wijder op elk, ook op godsdienstig en wijsgeerig gebied !
Reeds in de eerste jaargangen van den BNavorscherc b e schaamden meerdere geleerden de huidige twijfelaars aan Gods
heilig Woord omtrent de Paradijs-geschiedenis en de oorzaak van
de zonde, met herinnering aan de geestvolle, soms mystieke
behandeling van dezelfde onderwerpen bij den strijd tusschen
Arminius, leider der Remonstranten naar het gevoelen van Zwingli,
en Gomarus, volger van Calvijn, omtrent de leer der Goddelijke
voorbeschikking en genade. Aan die geschi’len paarde zich een
ander : of men met Calvijn moest stellen, dat kerkelijke zaken
uitsluitend door geestelijken worden behandeld en beslist, dan
wel o f m e n v o l g e n s Z w i n g l i d a a r o m t r e n t o o k g e z a g a a n d e
burgerlijke overheid moge toekennen. Oldenbarneveld handhaafde
het laatste gevoelen, dat hij, tot onuitwischbare schande van zijne
rechters, met den dood zou bekoopen! De Staten van Holland
gelastten, doch te vergeefs, aan voormelde hoogleeraren om den
vrede te bewaren, niets te verkondigen in strijd met de Heilige Schrift,
met de Nederlandsche geloofsbelijdenis én den Heidelbergschen
catechismus.
Maar ook omtrent het verbindende gezag van beide
laatste onderwerpen was men ‘t niet ééns: .de volgers van
Gomarus achtten ze overéénkomstig met den Bijbel, de Arminianen
beschouwden ze als menschenwerk en <oor herziening vatbaar.
Tot de schrijvers van dien tijd over godsdienstige onderwerpen
behoorde ook zekere Robbert Robbertszoon, leeraar in de zeevaartkunde te Hoorn, woonachtig te Amsterdam - volgens Brandt

.

3

aeen vreemde, losse en holle6olge geest. een schimper op allerlei
gezindheden ; met name op het mengelmoes van verdeelde
Doopsgezinden en Gereformeerden, die de Remonstranten veroordeelden . , . , . . . c Hij behoorde aanvankelijk tot de Doopsgezinden, later tot de Remonstranten, en heette een toonbeeld
van mysticisme. Met dat al was Robber&. een zeer geestige
man, uiterst omzichtig, bij besprekingen en geschillen nooit op
zijn woorden te vangen. Dit bleek o a. bij een .onderhoud met
twee hoogleeraren, één Protestant en één Arminiaan, die arglistig
.z@ze meening kwamen vragen omtrent de oorzaak van de zonde.
.nWél
- antwoordde Robbertsz. zonder te aarzelen - t o e n
God aan Adam. vroeg: BHebt gij van den boom gegeten, van
welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt!c - a n t woordde Adam beschaamd :
Pde vrouw, die Gij mij gegeven hebt, heeft mij ‘van dien boom
gegeven . . . . . .
*En God zeide tot de vrouw: B Wat hebt gij gedaan ?a
>Zij antwoordde uiterst bedeesd: rDe slang heeft mij bedrogen
en ik heb gegeten . .-. . .c
God vervloekte de slang. , . , . . Deze, straks nog zoo wèlbe- ,’
spraakt tegenover Eva, behield thans een angstig zwijgen . . . . . .
Listiger dan al het gedierte des velds, h e e f t d e s l a n g s i n d s d e
verjaging van Adam en Eva uit het Paradijs den tong niet geroerd,
tót hij dezen bij de synode te Dordrecht weêr deed hóoren . . .Q
Robbertsz’s bezoekers dropen af. . . . .
Die zelfde slang oefent, na drie honderd jaar, opnieuw zijn
invloed uit in de Protestantsche kerk, met verzaking van Gods
eerste en heiligste gebod tot Lz’efdee: menschelijke opvattingen
stellende tegenover Zijn Woord.
Al kennen wij de vadio pas sinds’ kort, toch hooren wij in de
huidige weerzinwekkende kerkelijke twisten op nieuw de klanken
van de Dordtsche synode in den aanvang van de 17de eeuw.
Ook die herinnering danken wij aan den BNavurscherc !
F.
‘ s - G r a v e n h a g e , O c t . 1926. ’
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Wilde

Bondgenooten
door

Dr. P.

H. DAMSTIL

Vijf-en-zeventig jaren heeft > De Nnvovsc/ïera r e e d s b e l e e f d !
Vele tijdschriften heeft men in dien tijd zien aopgaan, blinken
en verzinken<. . Dat dit maandblad zich nog steeds staande houdt
mag als een bewijs worden beschouwd, dat de medewerkers geen
nutteloos werk verrichten. Aan mijne welgemeende gelukwenschen
aan- de’ Redactie waag ik het daarom ook in deze Jubileumaflevering een verzoek aan de lezers toe te voegen, die in staat
zijn om een bevredigend antwoord te geven op de vraag, die
ik aan hun aandacht wil onderwerpen.
Hieronymus verzekert, dat de dichter Lucretius door het drinken
van een liefdedrank krankzinnig is geworden en, na in zijne heldere
oogenblikken verscheidene boeken van zijn beroemd werk De.
&2erg?ti Natura te hebben geschreven, zelfmoord heeft gepleegd.
Eeuwenlang hebben de geleerden over de geloofwaardigheid
van dat bericht gestreden, totdat Prof. 1. P. Postgate, die in dezen
zomer, helaas! aan de wetenschap is ontvallen, in eene lezing
New Lig/zt upon Lucretius, uitgegeven bij Longmans, Green F Co.
39 Paternoster Row, London E. C ~1 op interne, d.i. aan het gedicht zelf ontleende bewijzen heeft trachten aan te toonen, d a t
het bericht alleszins geloofwaardig is.
Hij ontleent een eerste argument aan een passage in het 5de
boek (vs. 1308 vlgg.), waar de dichter’ uitvoerig beschrijft, hoe
de menschen behalve olifanten ook leeuwen, stieren en wilde
zwijnen ten gebruike in den oorlog hebben afgericht en gebezigd.
Postgate nu acht het bij een ernstig navorscher als Lucretius j
onwaarschijnlijk, dat dit, een louter verzinsel zou zijn, maar zeer
mogelijk, dat het te beschouwen is als het voortbrengsel eener
kranke verbeelding of van verkeerde gevolgtrekkingen uit andere
bronnen. Intusschen heeft hij dergelijke berichten bij anderen
gezocht en slechts deze gevonden:
In dé Naukeurz~e Besehryvinge der Afrikaensche Gewesten . . .
door Dr. 0. Dapper. Amsterdam. Jacob van Meurs, 1668, staat
op bladz. 635 : ,De Hottentots, genaemt Heusaquesu, en vervolgens blz. 636a: *De Heusaques zijn bpzonder vaerdig met jonge
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en oude leeuwen om te gaen, die zy in strikken weten te vangen
en te temmen, met een bant aen den hals, als een hont. Zy
trekken ook wel met leeuwen, die zy lang gehad en heel tam
gemaekt hebben ten oorloge, en kunnen daer mee den vyant,
zonder moet van eenig tègenstant te bieden, in\ de ronte op de
vlucht drijven ; ‘t geen velen vremt wil voorkomen, en echter
in’ er daet onder hen gepleeght w0rt.e
Verder worden in het Duitsche werk M. Peter Koibens Reise
nn d a s C a p du bonne Espèrance, Nürnberg 1719, en in de vertaling daarvan Naaukeurìge e n Uìtvoerige Beschr~vìng v a n d e
Kaap de Goede Hoop. . . . na waarheìt beschreven door Peter Kolbe,
Amsterdam 1727, vermeld : PBackelev- oder Fecht-Ochsena. e
n
SElakkeley Ossenu maar de vechtleeuwen, die Dapper vermeldt,
komen er niet in v,oor, evenmin als in de Fransche Descrz$ìon
du Cap de Botte-Esperance
. . . . Tìrée des Mémoires de Mr. Pierre
Kolbe, A m s t e r d a m 1741. I
Zijn aan lezers van de, Navorscher andere berichten omtrent
het africhten van wilde dieren voor oorlogsgebruik bekend?
Utrecht.

De etymoiogische

beteekenis

van Zeeland.

Het schijnt me dat Zeeland algemeen opgevat wordt als Baan
zee gelegen 1and.a
Zoo toch bij Verdam; Mnl. Wdbk., i. v.
SPelander
e n Seelant (In het, Handwdbk., i. v. Seelaat a a a n o f
in zee gelegen landa).
Zoo o o k b i j Piantijn, i . v . Zeelandt
insularis seu maritima terra, quod Oceano apposita sits
loidat’ het tegenover, den Oceaan ligt). Het Dterra maritimac
van Kiliaan, i. v. sec-Zand, zal dan wel hetzelfde beteekenen.
Die uitlegging is te eenvoudig. Immers alle land of ten minste
alle kustiand is op die wijze Zeeland, en toch komt de benaming
alleen bij ‘ons voor (het Deensche Seeland blijkt met Zand niets
te maken te hebben). D e o p l o s s i n g w o r d t o n s g e b r a c h t d o o r
BDe Vfamsche Stemme in Vrankryka, een maandblaadje dat te
Wormhout in Fransch Vlaanderen verschijnt (echter niet al te
geregeld). No. 6, September rgz4, begint met een Historie v a n
Vlaenderen, door H. V., volgens Kan. Dr. Delépine. Daarin lezen
we bij den aanvang: ,Fransch-Vlaenderen
telt twee verscheydene

_
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xlandstreken : in ‘t Noorden , . . , Noordland en Blootenland xin ‘t Zuiden.. . . Houtland.
ï.. . . ‘t Noordland en ‘t Blootenland zyn gansch het werk van
ade z e e . . . . Die nieuwe landen, door het langdurig werk van
sde zee gemaekt bestaen op de twee boorden van de Noordzee
gen byzonderlyk van Sangatte (by Kales) tot den Danemark.
BIn Holland zy zyn riPoldersg: e n PZeelandu genaemt, in Fransch
>Vlaenderen z\-zyndikkers xNoordlandx en xBlootenlanda genaemt.q
Daardoor blijkt’ duidelijk dat Zeeland beteekent door de zee
gemaakt land of op de zee gewonnen land, dus een echt synoniem
is van pola’ev.
De schrijver schijnt met zijn woorden : >In Holland
~sy syn Polders en Zeeland genaemta te bedoelen dat in Nederland
polder en zeeland dagelijks gebruikte synoniemen zijn. Waar hij
die inlichting vandaan heeft, is mij onbekend.
Gent, 25 Sept. ‘26.

J. VE R C O U L L I E ,

bij het jubelfeest van De
als blijk van
waardeering voor de diensten door dit tijdschrift aan
de snuffelaars bewezen.

Nog enkele navorschingen.
In 1904 verscheen van mij bij den uitgever Joh. Pieterse te
Rotterdam een boekje getiteld Over Navolg&g e n OveveenRomst
in de Literatzdrur,
thans verkrijgbaar bij de firma Mart. Nijhoff in
d e n H a a g . Het boekje bevat allerlei verwante plaatsen, uit
verschillende dichters van ?len ouden en den nieuwen tijd bijeengebracht; de titel was dus eigenlijk te algemeen, want vrijwel
alleen parallellen uit de dichtkunst waren verzameld en naast
elkaar gezet.
Ofschoon ik nogal eens herdrukken van mijn
werken heb beleefd, is bovengenoemd geschrift nooit herdrukt;
voor dergelijke dingen is blijkbaar in ons land te weinig belangstelling of een te klein publiek.
In de volgende bladzijden
wensch ‘ik nog enkele plaatsen mee te deelen die van navolging
of overeenkomst getuigen, want het is niet altijd met zekerheid
te zeggen wat bewuste ontleening is of niet. En welke plaats
zou geschikter zijn om dergelijke nasporingen in mee te deelen
d a n Ce Navorschey, het tijdschrift dat op I Januari 1927 d e n
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eerbiedwaardigen leeftijd van vijf en zeventig jaren heeft bereikt?
Moge deze periodiek nog vele, vele jaren de belangen dienen van’
onderzoek,. navorsching en wetenschappelijk speuren, die zooveel
bekoring kunnen hebben en tot zooveel resultaten kunnen leiden.
M a a r n u t o t o n s o n d e r w e r p . I n Persepkone e n Demeter z e g t
Albert Verivey, die steeds facile princeps is geweest in bewuste
ontleening en navolging, vooral van Shelley, Keats en andere i
Engelsche dichters van dien tijd, zooals ik duidelijk in bovengenoemd
boekje heb aangetoond, maar wat door sommigen om den agrooten
man6 (nu hoogleeraar !) te sparen, wordt verbloemd of verzwegen 1);
-1 vergelijk ook Verwey’s Christus-sonnetten met Shelley’s
.
Prometkeus Unbound tegen het eind van het eerste bedrijf, en
c
met Oscar Wildejs Humanitad, strofe 6g v g g . -:
. . . . . dar schoone hoofd,
Waarvan de wrong der blonde lokken hing
Schuins in den ‘nek waar ‘t fijne en gouden haar
Krulde als een rand van fijn gedreven goud’
Dat een wijs kunst’naar heklijk heeft gekruifd
Om een ivoren schoon geglansd sieraad . . .’
In de Odyssea
VI 230 vgg. wordt verteld hoe Pallas Athene
den held Odysseus vermooide en verjongde (ik dëel de woorden
dadelijk in vertaling mee om plaatsruimte te winnen en zetmoeielijkheden te voorkomen - de zaakkundige belangstellenden
kunnen de plaatsen in ‘t origineel makkelijk naslaan): *en zij
liet langs zijn hoofd kroezige haren naar beneden vallen gelijkend
op den hyacinthenbloem. En evenals wanneer een kundig man
(kunstenaar) goud om zilver giet enz.a
Ook bij Vergilius, AeneLr 1 592 vg., komt iets dergelijks voor:
sEvenals handen schoonheid toevoegen aan ‘t ivoor, of wanneer
zilver of de Parische steen (marmer) met geel goud wordt omgeven.<
Weer bij Verwey in hetzelfde gedicht als zooeven:
En soo als somtijds door de stille lucht
Een sneeuwvlaag henenruischt bij winternacht,
De vlokken vallen, war’lend door elkaar,
2.00 vallen Aphrodite’s woorden zacht.

I n d e Iiz’as, 111

vgg. lezen we over het spreken van

t) Het mooiste is nog dat de hoogleeraar in Epe mij eender een scA+ vm bcw& in
een beoordeeling van Ni& navolging verweet van . . . . hem (die navolging kbn trouwens
niet bewezen worden, omdat se niet bestond), terwijl hij zelf te kust en te keur Engelsche
dichters had geplunderd, en hun werk als het zijne aan den man had gebracht. Wel een
aardige taktiek om de verdenking van sich af te leiden.
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Odysseus : )Maar wanneer hij dan zijn zware stem uit zijn borst
‘liet gaan en de woorden gelijkende op wintersneeuwvlokken,
dan zou althans geen ander sterveling met Odysseus kunnen
wedijveren.<
En Shelley, Prometlteus Unbotcnd, 111, I, I I vg., zegt:
A n d though my curses t h r o ’ t h e pendulous a i r .
L i k e snow o n herbless p e a k s , fa11 R,tke b y flake.. .

Nu mogen
Overeenkomst
B l z . 10. -,
Ronsard lezen

eenige k a n t t e e k e n i n g e n b i j O v e r A’avoL’gng e n
in de Literatuur volgen.
I n D e I’Election ‘,de s o n Séfulckre v a n P i e r r e d e
we ‘t volgende:
N i gr&le n i l a neige
N’ont tels lieux pour leur sitge,
S i l a f o u d r e oncques l à
Ne- d6vala.
Mais bien constante y dure
L ’ immortelle verdure,
E t ,constant e n tou-t t e m p s
Le beau printemps.
E t Z é p h y r e y haleine
Les myrtes et la plaine
Qui porte l e s couleurs
De mille fleurs.

En bij een anoniem oud Angelsaksisch dichter uit de tweede
helft van de gde eeuw vinden we (vertaling van Dr. A. J. Barnouw) :’
Daar is zang van engelen, van gezaligden,
daar is het lieve gelaat des Heeren,
allen den zaligen, de zonne te licht.
Daar is der dierb’ren liefde,.doodloos leven,
blijde mannenschaar, onoud’rende jeugd,
der hemelreien drom; heil zopder zeer,
der rechtschapenen rust zonder strijd
der door vonnis gezaligden, volbloeinde, klare
dag zonder duister, druklooee vreugd,
vree t&schen vrienden, vrij van afgunst,
en gelukk’gen omhoog, liefde zonder nijd
onder de heiligen. Daar is honger noch dorst,
ziekbed noch slaap, noch zonnebrand,
koude noch kommer; maar ‘s konings gave
geniet er eeuwig het engelenheer,
der scharen schoonste, met hnn schepper.

Blz. 14 vg. - Robert Browning in -Yames Lee’s Wz>, Section VII :
O h , pood g i g a n t i c smile o’ t h e brown old earth,
T h i s autumn morning! How h e s e t s h i s bones

I
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To.bäsk ï the sun and thrusts out knees and feet
For the ripple to run over in its mirth;
Listeaing the while. where on the heap of stones
The white breast of lhe sea-lark Witters sweet.

Lucretius, de Rerum NutUra 11 ‘27: bhet huis lacht (glanst)
niet van blinkend zilver en goud.<
Horatius, Car&na 11 18 : >De zold’ring in mijn huis lacht
(glanst) niet van ivoor en g0ùd.e
Lucretius, de Rer& Natura 1 8 zegt de dichter van Venus:
btot u lacht het vlak van de zee<, en bij Catullus 64, 274 vgg.
lezen we: awelke (n.1. de golven) eerst langzaam, gedreven door
een zachtaardigen wind, voortgaan - onder den lichten slag
weergalmen de schateringen -e Zie verder over het schateren
van golven bij Grieksche en Romeinsche dichters,‘Valckenaer
ad
Euripidis Hì&?olyt~cm
I 2 10.
B l z . 2 3 . - De aanvang van een hymne van Mesomedes (in
Musici Graecz’ ed. Iah p. 462) bidt: >Nu zwijge de geheele aether
stil, aarde en zee en winden, bergen en dalen mogen zwijgen en
weergalmende
vogelklanken. Immers t o t o n s k8men zal n u
Phoibos; de niet-geschorene van haar, de schoonlokkige:c
Vergelijk
ook Verg. Aen. IV 522 vgg. en Ovid. Metamm. VII 185 vgg.,
ihet begin van. het vijfde bedrijf van Shakespeare’s Mercliant of
.
Venice en de aanvangsregels van Keats’ Hyperion.
Zoo voelt men ook de diepe rust, uitgedrukt in Brimnnia’s
Pastorals van W.illiam Browne (1 590-1645) :
Glamour grew dumb, unheard WES shepherd’s song,
And silence girt the woods: no warbling tongue
Talk’d to the echo, satyrs broke their dance,
And al1 the topper world lay in a trance.
Onfy the curled streamti soft chidings kept.
And little gales that from the qreeo leaf swept
Dry summer’s dust, in fearful whisp’rings stirr’d
As loth to waken any singing bird.

E n eeR h e d e n d a a g s c h dichter, R . C . Trevelyan, z e g t i n Tlte
Bidt o f Pariival:
Al1 things are silent round US: horse and man, ’
Tired with victorieus battle, slumber sound:
Upon the silken tents the moonlight dreams:
NO least breath stirs: it is so very still,
The night itself seems now as though it slept.
Alone within out hearts, love sleeps nat there.

_

De poorten van de droomen komen ook voor in Verg. An.
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VI 893 v g g . En zoo zou ik voort kunnen gaan met het aantoonen
van allerlei eender klinkends en gelijkluidends, overeenkomst in
gedachte, klank, stemming, gevoel, vorm; zoo zou ik bijv. naast
Tibullus,
elkaar kunnen zetten Ovidius, Pseudo-Hippokrates,
Horatius, Vergilius, Aristophaues, Propertius, Plato, Plinius maior
en Goethe waar sprake is van allerlei toovermiddelen om de
maan en andere gesternten van den hemel te halen, rivieren in
hun loop te stuiten enz., maar ik mag niet te veel plaatsruimte
innemen, en zal het hierbij laten. Misschien biedt zich later een
gelegenheid aan om op de zaak terug te komen en nog meer
van het vrij groote door mij er bij verzamelde materiaal in het
licht te geven.
Den Haag, 12 Oct. 1926.

Gedichten

van

den

EDWARU

B. K OSTER.

Schoolmeester.

Zooals bekend is, hadden verscheidene gedichten van Bde Schoolmeestera:, reeds in den Almanak Holland gestaan, toen mr. J.
van Lennep in 1859 het bekende bundeltje deed verschijnen.
Ik heb mij de moeite getroost, eens na te gaan, welke gedichten
dat zijn, en de beide gedrukte teksten te vergelijken.
In Holfand, -jaargang 185 I, treft men aan, onder het opschrift:
P r o e v e eener natuurZ$&e Histoyie VOOY d e JYeugd, eenvoud& vertdd
doov een Schoolwwester
: de hond, de ezel, de aap, de vogels en de
Zeeuw.
Wat het eerste gedicht betreft, bij regel I wordt in >Hollandc
in een noot aangeteekend:
Aan dezen of genen regel ontbreekt somwijlen een voet;
Doch anderen hebben er zooveel te meér ; dat ‘s door
mekanderen goed.
In den bundel zijn deze regels ietwat gewijzigd, geplaatst aan
he! slot der Inleiding, die daar aan de *Natuurlijke Historie
voor ,de jeugdc voorafgaat.
In de hond is ‘t een en ander veranderd. Luidt in >Hollanda:
reg. 8: >Een hond is iemand, die veel van zijn baas houdtc, in
den bundel leest men: >Een hond is iemand die van zijn baas
byzonder veel houdt. a De regels :
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Als een haas niet op zijn tellen past,
Wordt hij dikwijls door een hond verrast;
Doch een hond loopt er ook wel tegen aan,
Als men hem-in de hondsdagen uit laat gaan,
ontbreken in Holland.
Hetzelfde is het geval met de regels:
Ook blaffen honden niet langer als ze eenmaal dood zijn;
Anders zou het leven op een hondenkerkhof te groot zijn.
In de daaraan voorafgaande regels heeft eene omzetting plaats
gehad; immers in >Holland< luiden zij als volgt:
Een hond nuttigt met pleizier water en droog brood ;
Doch een pak slaag, daar heeft hy een broer aan dood.
Het opzetten is ook iets daar hy niets om geeft:
Als het maar niet begonnen wordt, terwijl hy nog leeft.
Honden zijn dol op beenen,
Doch volgends Esopus loopt er zoo dikwijls een derde
me henen.
(In den Bundel staat: Pkalfslever of beenenc ; dat is, dunkt mij;
geen verbetering!)
In de Zeeuw, laatsten regel, leest men in >Hollanda :
>Daar er in dat geval hoegenaamd geen nood is.<
In den bundel staat i.p.v. hoegenaamd: volstrekt.
1 Holland< (185 2) bevat onder het opschrift : $Een viertal .proeven
na Rhytmische of (zoogenaamde) Middel-Nederlandsche Poezy ,
door een Schoolmeesterc : 1. Barend de Schutter, 11. De moYge?lstond, 111. De lzond (fabel), IV. De haan (geen afwijkingen); jaargang 1853 van dien Almanak: D Voorkeen e n Thans4 (ook hierin
geen afwijkingen) en de Profundls, waarvau in den Almanak de
laatste regels luiden :
Een moeder bij uw sponde,
Een vader, die uw zonde
Vergaf en voor u bad!
in den bundel:
Een moeder, die sponde ’
Hulpvaardig nader trad. (enz.)
Ook, als vervolg van de Natuurlijke Historie voor de Jeugd:
; met het motto, dat in de bundel ontbreekt

Bekoord door ‘t onthaal van zijn neef. den haan,
Komt hier zijn oom, de olifant, aan!
In jaargang 1854 vinden wij: a Uitboezening van dett Schoolmeester, toen z$te oudste ztiigelingen begonnen te koopen < ; a De vlooi,
de makelaar en de reus. ’ Een fabel; >De mop en de kees. Een
fabel; >De nachtegaal (ook in deze gedichten heb ik bij vergelijking geen verschilpunten gevonden).
Eindelijk in >Hollanda voor 1857: Het+; Hetdak; Hetpaard;’
Kort begrip van de Romeinscke kistorie.

In het laatste gedicht zegt in »Hollandx (reg. ~5) Romulus
tegen zijn broeder <giju ; in den bundel is de deftiger vorm UCL
gebezigd, wat de komiscte kracht ietwat verhoogt!
Huygens en zijn hóndje.
Toen Huygens zes-en-tachtig jaar oud was, stierf zijn hondje
Dat hij zich dat verlies aantrok, blijkt uit de volgen$e versjes,
die men vinden kan in Worps uitgave van zijne gedichten, deel
Vl11 blz. 303. Ook hier kon hij niet nalaten zijn zucht tot woordspelingen bot te vieren.
Myn geckies grafschrift.
Dit is mijn Hondjes Graf:
Ick segger niet meer af,
Als dat ick, wenschten (en de Werld waer niet bedurven)
Dat tnijn klein Geckje leefde en all’ de groote sturven.
Noch.
Klein
Waer
Want
Maer,

Geckje light hier in: wat gaev’ ik groote Gecken,
‘t doenlijck, om het uijt den‘dooden op te wecken !
van de grooten is ‘t getal oneindelijck;
mijn schoon Geckje lief, waer vind’ ick uws gelijck?
Mr. C. BAKE.
D

E
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BRIEL.
DOOR
JOH. 1% B E E N .
,

In de jaren, dat de Navorschev bestaat, hebben de Brielsche
archieven heel wat van hun kostbaren inhoud in dit tijdschrift
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wereldkundig gemaakt. Daarom mag in dit feestnummer de
stedenaam van den Brie1 allerminst ontbreken. Wat des te meer
klemt, omdat .er in dien naam altijd iets vibreert, dat direct tot
een Hollandsch hart gaat.
Ook’ tot het hart van een oudheidvors:her, in de volksverbeelding een deftig geleèrde ? . . ,
Immers den Brie1 bestaat niet voor de officieele wereld!
Eens gewerd mij een briefkaart, eerst toen den Brie1 was doorgeschrapt en vervangen door het officieele Brielle. Brielle is een
Meneer, een geweldig Magistraat; den Brie1 slechts een directe
afstammeling van veerman Coppelstock, die, toen alle grootheden
en officialiteiten ten einde raad waren, op zijn manier een wereldgebeurtenis heeft voorbereid en mogelijk gemaákt.
En toch is wis en waarachtig de(n) Brie1 de echte naam, gelijk
men weet de middeleeuwsche aanduiding voor een lage, waterachtige plaats met boomgewas. Die Brie1 lag op dezelfde plaats,
waar ik nu dit artikel zit te’ schrijven. En geheel naar het taaleigen dier dagen heette het weldra: Borgemeesteren en Kegierders
der Stede van den Briele, evenals men sprak van : in koelen bloede,
van hoogen huize. Geen sterveling sprak of schreef in den eersten
naamval van bloedt, huize. Maar de deftigheid genoot van die e
in de Stedelijke Publicatiën, en bleef schrijven in alle omstandigheden van Briele, zelfs Brielle! ‘Waartegenover ons gansche volk
- ik bedoel dat, waaruit de Jantjes Kordaat voortgesproten zijn van: den Brie1 bleef spreken. Eeuwenlang heeft de schrijftaal
volgehouden dat langs landen en zeeën gedragen woord te negeeren,
maar niet kunnen triomfeeren. Want in den mond des volks is
het levend gebleven tot op dezen dag.
Daarom, o, Navorsc/ter? wenscht dat volkrachtige den Brie1
door mij, die mij officieel sarchivaris van Briellea moet schrijven
- maar niet op mijn naamkaartje, hoor! - U van harte geluk
met Uw jubileum. Persoonlijk heb ik veel, te danken aan wat gij
door die ja,ren heen gepubliceerd hebt, Een voortdurend succes
o p IJw onvermoerbare pogingen worde U van harte gegimd.

.
.
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, DE REGBERING VAN MAASSLUIS IN DE 17e EN 18e EEUW.
door
A. DIENSKE.
Inleiding.
De tegenwoordige Gemeente Maassluis, wier voormalige regeering
hier behandeld zal worden, is niet van ouds een plaats met
zelfbestuur geweest. Zij is gegroeid uit het oude visschersdorp
Maaslandsluis en werd in het jaar 1612 van het moederdorp
Maasland, waartoe zij tot dusver behoord had, afgescheiden.
Sinds dat jaar dateert derhalve haar optreden als zelfstandig dorp,
hoewel zij als nederzetting reeds eenige eeuwen vroeger genoemd
wordt. Voor het eerst vinden we vermeld, dat Hertog Albrecht
van Beieren, Ruwaard van Holland en Zeeland voor zijn krankzinnigen broeder Graaf Willem V, in 1367 aan Daniël van de
Merwede geeft Bdat wterland ofte uterdijc gheleghen bi Maeslander
sluse (om dat) te dijcken jof doen dijcken tot een corenlandea.
De Heer van de Merwede schijnt van deze gift geen gebruik
gemaakt te hebben, want nog langen tijd daarna hebben er bij
de sluis vele buitendijksche gorzen gelegen. Nu loosde door
deze sluis één van Delflands boezems. zijn water in de Maas, wat
tot gevolg had, dat er in de gorzen een geul ontstond, welke
later na eenige uitdieping voor haven gebruikt werd. Want reeds
vroeg schijnt er ook met vrucht visscherij uitgeoefend te zijn,
waardoor, er spoedig naast de huizingen benoodigd voor de
sluiswachters, enkele visschershutten verrezen, welke zo6 in aantal
toenamen, dat er in 1561 t e mMaeslandsluysu
reeds een kleine
125 woningen en eenige taanhuizen stonden.
Onverwacht werd deze bloei echter in zijn loop gestuit. Na
de inneming van Den Brie1 hadden de Staten van Holland op
aanraden van Philips van Marnix, Heer van’ St. Aldegonde, bij
d e s l u i s e e n s c h a n s l a t e n ,aanleggen,” welke in 1573 d o o r d e
Spanjaarden onder Romero plotseling overvallen en ingenomen
werd ; bij deze gelegenheid namen zij Marnix gevangen en
verwoestten zij bijna het ,geheele dorp. Niet lang daarna kwam
de schans weer in het bezit der onzen, waarop de Staten haar
lieten versterken. Maar eerst eenigen tijd nadat de vijand voorgoed
uit deze streken verdwenen was, begon men de huizen te herbouwen,

omstreeks het jaar 1596. Daarna herleefde de visscherij weer
krachtig, zoodat het aantal inwoners gestadig groeide ‘) en zich
tevens onder hen een zucht naar zelfstandigheid begon te openbaren. Zoo regelden dé visschers in dien tijd al verscheidene
zaken buiten het Dorpsbestuur van Maasland om, o.a. de uitdieping
v a n d e h a v e n , de aanleg der havenhoofden en de bebakening
van de Maas; ook hadden zij in 1600 reeds een eigen kerk a, en
school. Dit moest wel aanleiding tot veelvuldige twisten geven,

MAASSLUIS omstreeks rgoo 3).

te meer, daar Maasland deze ontwikkeling met leede oogen scheen
aan te zien; hierin vond dè Ambachtsheer nu aanleiding genoeg
om beide Dorpen van elkander te scheiden, welke maatregel,
hoewel door Maasland fel bestreden, toch door de Staten van
Holland bekrachtigd werd.
O v e r d e gesc&edenz’s
van Maassluis is echter àl e e n s i e t s ,
geschreven, doch nooit is de regeevzitg
van Maassluis uit dien tijd
eens ter sprake geweest, Daarom zal ik trachten hierna zoo
volledig mogelijk te beschrijven, hoe de samenstelling en wat de
b e v o e g d h e i d w a s v a n de regeering van Maassluis tijdens de
Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden. Opgemerkt dient
te worden, dat Maassluis in het jaar dat het zelfstandigheid
verkreeg,’ nog slechts een eenvoudig plattelands-dorp was, als
.

‘) Omstreeks 1600 telde Maassluis plm. 1500 inwoners, een eeuw later ongeveer het
dubbele en in het midden der 18e eeuw 6 a 7000; tijdens de laatste Engelsche oorlogen
en den Franschen tijd verminderde dit aantal sterk en bedroeg in 1796 nog slechts 48~7
en in 1809: 4175; daarna nam het aantal inwoners weer gestadig toe, wat blijkt uit de
volgende cijfers: rgrg: 4374 x830: 4434, 1850: 3758. 1870: 3979, 1880: 4937, xEgo: 643a,
xgoo: 7809. Iglo: qzr8, rqao: ro.4go, I lanuari 1926: 1 0 . 4 6 3 .
s) Dit is da s.g. Kleine kerk, terwijl later voor den bouw van de z.g. Groote kerk
(welke in 1639 in gebruik genomen werd), de hiervoor reeds gehoemde schans van de
Staten van Holland aangekocht werd.
‘). Cliche uit ~Maassluisc, door C. P. 1. Dommisse, uitgave N.V. D. Y. Alta’s Uitgeverseu Courantenbedrijf, Amsterdam.

hoedanig men’ het steeds is blijven beschouwen, ondanks den bloei
die het in de x8e eeuw bereikte en waardoor het geheel het
karakter van een kleine stad kreeg.
Van een ingewikkelden
regeeringsvorm als in de steden is dus geen sprake; hij was in
hoofdzaak ongeveer gelijk aan dien van vele andere Hollandsche
dorpen.
We moeten hierbij echter drie deelen o n d e r s c h e i d e n ,
welke ieder hierna afzonderlijk uitgewerkt zullen worden, t.w.:
1. De Hooge Jurisdictie,
11. De Middelbare Jurisdictie en
111. Dè Lage Jurisdictie 1).

1. D E H OOGE J URISDICTIE .

Het eerste waarover hier dus gehandeld zal worden, is de
Hooge Jurisdictie. Deze Jurisdictie nu over Maassluis (waarvan
we de bevoegdheden hierna zullen zien), behoorde tijdens de
Republiek aan Baljuw en Schildboortige of Welgeboren Mannen
van Delfland; behalve over Maassluis, hadden dezen de Hooge
Jurisdictie over de Stad Delft, de o’pen Steden Vlaardingen en
‘s-Gravenzande, benevens de Dorpen, Ambachten en Heerlijkheden :
Maasland, De Lier, St. Maartensrecht, Dorp-Ambacht, Kenenburg,
Groeneveld, Schipluiden, Hodenpijl, Het Woud, Wateringen, WoudHarnasch, Abtswoude, Hof van Delft, Babberspolder, Kethel,
Spaland, Vrijenban,.Ruyven, Overschie (ten opzEhte van Schieveen),
Nieuwland-Kortland-en_‘s-Gravenland,
Rodenrijs, Berkel, Pijnacker,
Hooge Veen, Nieuwe Veen, Nootdorp, Biesland en Rijswijk e).
Van hetgeen nu tot deze Jurisdictie behoorde, was het voornaamste ‘de rechtspraak. Toch hadden Baljuw en Welgeboren
Mannen ook wel wetgevende en besturende bevoegdheid, waarvan
zij door hun Keuren of Verordeningen ook gebruik maakten;
hierdoor waakten zij voorde openbare orde, veiligheid en gezòndbeid in hun Baljuwschap.
(Wordt VooYtgeaet).

‘)

jurisdictie moet bier opgevat worden in de vroegere beteekenis van regeermacht
wetgeving, bestuur. en rechtspraak.
a) De Hooge lurisdictie over de Heerlijkheid Zouteveen behoorde aan de Staten YBII
Holland.
’
d.i.

K. F: H. DE KROON.
,,Wat is er van den nacht, o, wachter,
Welk ‘n dag wordt aan de kim gewacht?
En de wachter antwoordt: De morgen is gekomen,
Maar ‘t is nog nachtl”

Vijf en zeventig jaren geschiedenis zijn voorbijgesneld, sinds in
”
,,a? Nuvarscker” werd opgericht, een periode, die zeker wel
tot de belangrijkste behoort, rijk als deze was aan groote mannen,
zoowel op wetenschappelijk als op staatkundig en economisch
gebied ; aan merkwaardige ontdekkingen en uitvindingen; door
de ve,rbazingwekkende snelheid, waarmede handel en nijverheid,
scheepvaart en industrie zich ontwikkelden en uitbreidden. M a a r
zeldzaam waren deze vijf en zeventig jaren ook door het aantal
oorlogen in alle werelddeelen en . . . het ontstaan en in elkander
storten van keizer- en koninkrijken; Frankrijk opende de reeks
met Napoleon 111 en den Krimoorlog, zij eindigde met den Europeeschen oorlog en de verdrijving der Romanows, Hohenzollerns,
Habsbusgers en nog zooveel andere dynast& . . . . al die heerschers, - eens gevierd en toegejuicht, levende in het onwrikbare
geloof, dat hùn troon onverwoestbaar was, geschraagd door de
liefde van hùn volk! - roemloos uit het aardsche leven gescheiden of nog levend in ballingschap. En de wijze, waarop zij
het tooneel verlieten, toonde duidelijker dan iets anders. hun onbenulligheid. Gestoken in het bonte pak van het militairisme;
kwistig met goud en eere (?) - metaal behangen, schitterden zij
geenszins als sieraden van het menschelijk geslacht.
Niet minder belangrijk is,dit , tijdperk door het opkomen en
opbloeien van een krachtige arbeidersbeweging en het - vooral
na. den Europeeschen oorlog - daarmede gepaard gaande levendiger worden der vredesdenkbeelden.
Reeds uit de catacomben van’ het oude Rome rees de zucht
op naar vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid, De Romeinsche
keizers lieten op hun munten en gedenkpenningen telkens opnieuw de *woorden: pax, aequitas, justitia, stempelen en zonden.
aldus tot in de verst afgelegen hoeken van hun rijk de belofte,
dat de wensch der volkeren zou bevredigd worden. Groote mannen
1852
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hebben in den loop der eeuwen niet opgehouden de menschheid
deze belofte in herinnering te brengen. Dante verdedigde in zijn
Monarchia 1, 6 en 13, den wereldvrede en in 111, laatste hoofdstuk
zegt hij : *Om tot haar doel te kunnen geraken (geestelijk en
tijdelijk geluk) moet de menschheid leven vrij en in vrede . . .
Dit goed, meer waard dan ander bezit, wordt het beste verkregen
door gerechtigheid en deze heeft tot grondslag vooral de liefde.
Ziedaar dus de volmaking, het einddoel van de menschheid,
wanneer zij haar roeping vervult.< . . . .
Hugo de Groot heeft in zijn >De jure Relli ac Pacis den weg
aangewezen, hoe deze inderdaad te vervullen is. Helder en duidelijk
heeft hij de menschheid aangetoond, dat een vaste rechtsorde in
de internationale samenleving mogelijk is, niet alleen, omdat, wat
tusschen individuen onrecht is, ook voor staten en volkeren geen
recht kan zijn, maar ook, omdat het geboden wordt door den
Christelijken godsdienst en de algemeene menschelijke moraal.
Vele eeuwen moesten echter verloopen, alvorens hun stemmen
weerklank zouden vinden. Wel waren de Haagsche vredescongressen van 1898 e n xgo een schuchtere poging, om althans
eenigszins aan het verlangen der menschheid tegemoet te komen,
doch de ware stuwkracht daartoe gaf eerst de geweldige storm,
die in rgrq over Europa losbarstte en onze samenleving dreigde
te verwoesten. Deze bracht ons het instituut van den Volkenbond, de eerste stap in de goede richting, doch, wat nog meer
waard is - en zonder welke de Volkenbond geen levenskracht zou
&t’zEtte?d! - onder de groote massa een krachtigere opleving van
den strijd. tégen het militairisme, tégen den oorlog.
En hoe lang het ook nog moge duren, eer de vredesgedachte
haar volle verwerkelijking zal hebben gevonden, terugdringen laat
zij zich niet meer.
-__----_____--In de verte, heel in de verte zien wij het licht gloren van den
nieuwen dageraad , . , ‘t Is waar, het 1s nog nacht! . . . maar
toch, een flauwe lichtstreep aan den horizon vertelt ons, dat de
nacht éénmaal wijken zal . . dat langzaam, zeer langzaam de
schemering doorbreekt . . . uit die schemering zal de nieuwe
dag geboren worden en over de menschheid zal eëns kpgaan de
Zon der Gerechtigheid.
Met haar gouden stralen zal zij de aarde doen baden in het
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schitterendste licht . . . zij zal schijnen over den nieuwen tempel
der menschheid, dien tempel, die gedragen zal worden door de
drie zuilen: .
Pax, Aequitas, Justitia.

vVi43

~861 Boystemant?

In het jammerl@ck CZaechliet
van den Coronel- zjan Groem?zghnt
1)
uit het jaar 1576, waarin Caspar de Robles, Heer van Billy, stadhouder van Vrieslant ende Groeningen, sprekend wordt ingevoerd
om onder weegeklaag afscheid te nemen van Bvrienden e n
maghenu, die hij, in Groningen althans, niet veel had, wordt in
regel gr genoemd Boystemant, dien geen der uitgevers terecht kan
brengen. Bor, die voor verscheidene Geuzenliederen opheldering
geeft, helpt hier niet. Het is mij een genoegen in dezen licht te kunnen
brengen : met PBoystemantu is bedoeld ISrnnf&o de Br&amenZe,
een der kapiteins vande Spaansche bezetting te Groningen, bekend
uit archiefstukken te Groningen en uit de geschiedenis van het
akasteel v a n Alvat, w a a r o v e r t e l e z e n i s i n d e n Gro?lz’ngev
Volksahzanak v a n I 897, I 27..
In dit zelfde gedichtje is het »schoenmakersgatn, waarheen
Fascus (d.i. Vasques, colonel van Zutfen) gebracht wordt, inderdaad, zools de uitgevers vermoeden, de gevangenis. Het schoenmakersgat was de kelder - »diefput< heet ‘t in een ander geuzenlied, - onder het in 1775 afgebroken Raad- en Wijnhuis op de
Groote Markt te Groningen, die als bewaarplaats diende voor
misdadigers; de zolder, Rozendaal geheeten, van hetzelfde gebouw,
diende als arrestantenlokaal, voor lichtere boosdoeners (straat-’
schenders enz.) M e n z i e d e n Gvon. VoMsaZnzanak
v a n 1890,
125; 1896, 1 0 2 ; Igoo, 5 0 , g o ; 1901, 152.
Voldoen(d)
In het Geuzenlied, getiteld Een niru Liedekm, op de wijze van
den sesten Psalm : »Wilt mij niet straffen, Heere«, 2) lezen wij
v s . 5: PVoldoendersa e n v s . 4 3 : U gheveynsde Voldoenderss.

.
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Het lijkt mij toe, dat met voldoen(d]ers bedoeld zijn Roomschen,
vooral Roomsche priesters en dat het woord een vertaling is van
penitent, 1) maar een ondeugende vertaling met .zinspeling o p
vol doen, vullen, n.1. van den buik; dus smullen. Deze uitleg
past hier heel goed, omdat de anti-paapsche dichter in dit liedje
e r g a a n h e t s c h e l d e n i s o p d e sapten met dicke balgenu e n t a l
van woorden verhaspelt als bijtschoppen voor bisschoppen, satrozen voor chartrozen, evenals Marnix dat meermalen doet in
zijn Biëncorf.
Bernlef t

e

Helwerd.

Bekend is de Bernlef-episode in de Viia Lzcdgeeri (11, I) v a n
bisschop Altfried beginnende: Cum in quandam villam nomine
Helywyrd 2) pervenisset etc. d.i. Toen hij in zekere plaats Helyayrd
aangekomen was. Welke plaats is dat Helyevyrd, waar matrona
Mensuit “) woonde, tot wier buurlui (vicini) Bernlef behoorde? Men
h o u d t ‘ t v o o r Holwerd bij Dokkum (Mol]. Kalff), voor Holwierde
bij Delfzijl (Acguoy, Tewinkel, Blok (Ges& vafb het Ned. Volk,
3~ d r u k ) . Stracke (historisch T+sckr. 4 , 153)~ C o p p e n s (KerkgesckiedeAs v. Noovd Nea’erl. 73), Holwerd of Holwierde (W. Dijkstra,
Uit Friesland’s Volksleven
1, 27). Doch waarom zoo ver gezocht,
grafisch en geografisch ? Het is niets anders dan Hekverd, n u
nog bekend, bij het Helwerder IMaar (= diep), , iets ten 2. v a n
Usquert ‘en niet ver van Warffum, bij welke plaatsen Ludger
immers evangelizandi causa vertoefde. Dat Ludger betrekking
h a d o p Helwerd, blijkt uit een lijst van inkomsten der abdij
Werden, door hem gesticht, die afgedrukt is in het Oorkondenb o e k v a n Gronirzgen en Drente no. IO en in Friedlander’s Ostjyiesisches Vrkundenboek
11, 777, waar het Hela(g)wurd genoemd
wordt,
R e e d s R i c h t h o f e n (U?iteevsuc&zgen
tiber Fri. Recktsgeschickte
(II’, 822) en Dr. Westerhoff (Bqdrageen
tot de Gesch. eti OtidkeidVI, 1 0 7 ) h e r k e n d e n Holwerd, a l s o n t kunde van Groniqen,
moetingsplaats van Ludger en Bernlef. Prof. Blok in den Gvon~
VoZksahanak van 1893 schreef: ten 2. v. Usquest of ,Holwierde.

1) Eigenl. berouwhebbende; in de kerkelijke taal: biechteling, boeteling, die de opgelegde strat als een *voldoening. moet volbrengen.
3, Als varianten: Helewirt, Helewyret, Helewerd, Heligwerde, Heliguart, Haelwirt.
s) Den naam Meuwind ontmoeten we. in de
Heberolle; in het Eriesch kon
deze naam, met uitval der n en verlenging der i, McsuU worden.
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Van harte hoop ik, d a t )Dt= Navo~sc&~u, die nuttige vraagbaak, nog lang moge leven, want ;I;oolang hij blijft bestaan is
hei zeker, dat er menschen zijn, die wijs genoeg zijn om niet
eigenwijs & zijn en die Cicero’s.woorden begrijpen: quam bellum ’
est potius confiteri nescire quod nescias quam ista effutientem
nauseare atque ipsum sibi displicere.
Groningen.

G. A. N AUTA .

Ben beschouwing over het wapen Kits v. Heyningen.
D O O R
H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP,
Volgaarne voldoe ik hierbij aan het eervol verzoek van de
Redactie, een korte bijdrage te schrijven voor deze extra verzorgde
aflevering ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit maandschrift; waarbij ik tevens de welgemeende hoop uitspreek, dat
n o g geruimen tijd rde Navorschera mag blijven voortbestaan en
het wetenschappelijk pijl van den inhoud, door weldoorwrochte
artikelen der diversemedewerkers
successievelijk mag stijgen.
Het is dan ook in ‘t bijzonder met het oog op dit laatste,
buitengemeen moeilijk, in het bestek van één pagina een degelijke
studie van een bepaald onderwerp
te geven, waarom ik dan ook
.
vertrouw, dat de Redactie toch nog een plaatsj,e voor het hierna
volgende opstel, zooveel mogelijk reeds door mij bekort,,zal inruimen.
Aangezien het zoo goed als zeker is, dat het volgende jaar in
den,+ 17drn jaargang van het BNederland’s Patriciaatu (1927) d e
zal worden opgenomen met den tak
stamreeks van Heyninge?t
K i t s vait Hepingen, acht ik het niet ongewenscht in nadere beschouwing te treden over het door de familie Kits van H>y&gen
gevoerde familiewapen, te meer daar dit totaal verschilt met het
bekende wapen van Heyningen 1) en het bekende jaarboekje het
ni.et toelaat in het artikel zelf daar in finesses over uit te wijden,
De familie Kz’ts v a n Heyningen toch voert: 2)
1) Vgl. o.a. A. A. Vorsterman van Oyen *Stam- en Wapenboek van. Aanzirnlijke Nederlandsche Familiën n, dl. 11, pag. 62.
?) V g h *de Navorschera j a a r g . LXXIII ([924), #Het geslacht Nieuwenkamp* en de
l Nederlandsche Leeuw* jaarg. XL11 lrgaq), kol. ~4, 55 en gr.
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Ged. : 1. in zi. 3 klaverblaadjes van zw. (2-1); 11. in
go. e. gr. boom (populier op lossen grasgrond.) Ht : 3 ro.
struisveeren l). [Tevens komt ook een klaverblad van
het schild als helmteeken voor] “). .Dekkl. : R. zi.-zw. ;
L. go.-gr.
Door de familie KiS ZWC Ht~y~zi~zgwt wordt nu algemeen aangenömen, dat het hierboven. beschreven wapen zou zijn dat van
de familie Kits en wél in de familie zou zijn gebracht door den
schoonvader van Ds. Hrt&z’,4 2~71 Bqynixg~~, geb. Oostzaan (N.H.)
22 Oct. 1787, die huwde WiUwhzi~za
Gerardirza
Kits, geb. . . . , .
z Mei 1789 als dochter van den majoor tit. der Inf. Georgc PMip
Kits, ged. Nijmegen IO Dec. 1760, getrouwd in 10 huwelijk aan
Mavia Schrnnbeek en wiens 2O vrouw was iUavin Laz0+enfia Sc&uacrts, geb. te Rotterdam in 1776.
Dit beweren van de familie meen ik nu, op goede gronden te
mogen betwijfelen,
M.i. hebben wij met dit klaverbladen.boom-wapen,
waarbij de
struisveeren of een klaverblad optreden als helmteekens, te doen
met een specifiek Friesch! wapen, daar èn de klaverblaadjes
èn de struisveeren geliefkoosde Friesche wapenteekens blijken,
Menigvuldig worden één of meerdere klaverblaadjes, zoowel in
de Friesche als Groningsche geslachtwapens aangetroffen, naar
men zegt, teeken van grondbezit, dus duidende op den landbouwersstand (greidhoek).
Dit neemt natuurlijk niet weg, dat ook
in de andere provinciën het klaverblad voorkomt, doch ontegenzeggelijk niet in die mate als in Friesland en Groningen.
Hetzelfde kan gezegd worden ten opzichte van de struisveeren,
die meer nog in Friesland dan in Groningen als helmteeken worden
gevonden, dito het klaverblad, dat op zijn beurt in Groningerland
meerdere malen als helmteeken wordt gebezigd.
Tot staving van mijn beweren verwijs ik ter verifieering o.a.
n a a r d e v o l g e n d e b r o n n e n , welke ik allen doorwerkte, vanwege
mijne interesse voor de Friesche heraldiek in ‘t bijzonder:
je »De Navorscher der Heraldiek<, h.s. door J. Wenning
IJzn van + 1870, 2 deeltjes berustende op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.
‘) Een tekening in kleuren met de s t r u i s v e eren als helmt. is in het bezit van
den off. van gez. van het 0. 1, 1,. den Heer A. k’ils z’on H~ynin,pvz te Langsa (Sumatra)
*) De Heer E. D. Ki&s unn Zlqwi~~en te ‘s Gravenhage boert in een oudcahcet afkomstig van zijn vader Ds. G. P/z. KA van Hey@pv~ het wapen met het klaverblad
als helmteeken.
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Het h.s. aRoordac van omstreeks het midden der 17”
eeuw, mede aanwezig te Leeuwarden op de Prov. Ribl.
3” D e *Conscriptie Exulumu v a n f I 580 i n h e t Rijksarchief van Friesland; zie tevens daarover het artikel
van de hand van Dr. A. L. Heerma van Voss in )De
V r i j e Fries<, d l . X X V I I I , a f l . II. (1926).
Last not least stond een zoon van genoemden Ds. Henu’&
van Heynhgen e n y Gerardìna Kits, te Akkrum [Friesland !]
als predikant, het was nml. de eerste standplaats van den eersten
drager’ der dubbelen naam Kzts van Heynìngen, te weten Ds. George
J’&2~ Kits van hreynijzgen,
geb. Rijswijk 4 April 1 8 17, gehuwd
h e b b e n d e i n 1844 Joh, Abvakamine TYZ$, wier moeder was een
geboren Pouli! ! !
We zien hier dus den eersten drager van den gecombineerden
naam Kits van Heynìqqev in Friesland! optreden met een Friesch
wapen, dit laatste naar alle waarschijnlijkheid. Dat geeft te denken !!
Het oude’cachet door Ds. George Pliilz~ Kz’ts van Heynìrage?t. gebruikt, wordt thans gebezigd door zijn zoon de Heer 13. n. KzYs
van Heynhgen te ‘s Gravenhage, met als helmteeken het klaverblad gelijk ik reeds aangaf.
De vraag rijst nu, is dit alles louter toeval en hoe kwam Ds.
G. Ph. Kits van EYeyn&gPu aan dit wapen?
Meerdere gissingen zou men dienaangaande kunnen maken.
Doch waartoe, laten we bij de feiten blijven.
Frappeerend is het zeker te weten, dat nog heden tendage in
Friesland zoowel als in Groningen onder den welvarenden landbouwersstand en neringdoenden den familienaam Kits wordt aangetroffen, terwijl momenteel mijn genealogisch onderzoek naar
den oorsprong van het geslacht Kits dermate gevorderd is, dat
er flauwe aanwijzingen bestaan, welke een afstamming uit het Noorden
doen vermoeden. 1)
Hoe het zij men mag het hier behandelde wapen thans veilig
dat der familie Kits vatz Heynhgen noemen, aangezien reeds 4
generaties van dien naam het wapen als dusdanig voerden, zonder
ooit het bekende wapen van Heynirzgen er tusschen door te gebruiken, hetzij gedeeld of ongedeeld met het hierboven beschreven
uiapen.
2e

‘) Vgl.

o.a.

ade

Narorscherr, jaarg.

LXXIV (IgZj). pag. 168 en 169

.

Ten slotte zou men mij ten zeerste verplichten met de eventueele opgave der wapens van de volgende geslachten, ..die o n s
mogelijk op het spoor zouden kunnen brengen ter determineering
van het hier bedoelde wapen. De gevraagde wapens zijn Sc!z~vnzbeek, Scke?znerf.s, POU& Holtus (de moeder van A& Lcz Scriiennerts),
v a n lFernen (de grootmoeder van vaders kant van Ds. George
PfWip Kits van Heynkgen.

Het wapen K2z (Hollande) vermeld bij J. B. Rietstap in zijn
Armorial Général tome 1, kwam ik nimmer tegen en acht ik dit
van Duitschen oorsprong, gezien enkele gegevens in mijn bezit
van een Duitsche familie Kitsz; ook het wapen van de Geldersehe
familie Kdr, dat geheel verscThilt, acht ik hier buiten beschouwing.
Dit laatste wapen nml. van de familie Kets wordt beschreven
als volgt: In go. e. beurtelings gekanteelde ro. dwarsbalk.
Volgens een m.s. wapenboek van 1569, naar een
opgave van den Heer R. T. Muschart te Rotterdam.
Inmiddels houd ik mij voor alle mogelijke inlichtingen betreffende de familie Kats en het eventueele wapen van dit geslacht
warm aanbevolen.
Maarsbergen xValkenheide<

, Sept. 1926.

Geografische Logogriphen
door
4, C . G . MATTHIEU
Paris.
Logogriphen, Kryptogrammen,
Woordraadseltjes treft men in
alle talen aan; meestal zijn ze, gebaseerd op Synonymiteit van
verschillende woorden, andere echter op de vele- beteekenissen
van een enkel woord. Deze raadsels zijn van oerouden oorsprong
en ze waren den Romeinen niet onbekend.
De Romeinen pasten ze toe op allerlei geografische namen,
liefst zoodanig dat de logogriphe een zin vormde die van voor
naar achter gelezen gelijkklankig was met de omgekeerde lezing
n.1. van rechts naar links. Meestal hield de oplossing van de
Iogogriphe verband met eenig voorval of kenmerk der genoemde
De helft van de logogriphe was de naam van de
landstreek.

.
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hoofdplaats van de streek en de geheele logogriphe .bestond uit
een samenvoeging van dè namen der overige dorpen.
Een mooi voorbeeld treffen wij aan in den ouden naam van
Voegt men hieraan de omkeering
P a r i j s nl. Luteciapwisi(s).
Sisirapaicetul vooraf dan kan men uit den geheelen zin in zuiver
Fransch lezen: Si ce sera paix, c’est la lutte disperçée. P l a a t s t
men de omkeering er achter dan verkrijgt men de namen van
de navolgende zeven dorpen, die thans met Parijs zijn vergroeid:
Lut&ce, Sèvres (ciapari), Paris, Issy, Gervais (sirapai), Passi (paice)
en Auteuil (etul).
Marmaritio is de oude naam voor Maurik. Mannari~~ooi~~ra?znam
levert ons de navolgende dorpsnamen I) Mannariti = Maurits =
Maurik, 2) ritiooiti = riciwits = rijswijk; 3) ooitiran = wici tiran
= wijk-duren; 4) rannam = Rhenen. De oplossing van de logogriphe
zelve is: monarique toot (obit) terranum d.w.z. als de Monarque
dood is wordt hij begraven.
Strassburg heette vroeger : Árgentoratum. Voegt men hierachter
de omkeering van argentorato = otarotnegva
dan krijgt men een
zin die zegt dat een met mosterd besmeerde neger is als verguld
zilver (Schijn bedriegt). .
‘Keulen.
Coloniaagrippina + anippirgaainoloc bevat 1”. d e
mededeeling dat Colonia Agrippina met Berg (graafschap) analoog
i s ; t e n 2”. ,een logogriphe waarvan de oplossing luidt: Kohlen
graben ein (neu) Berg an einem Lach, terwijl ten slotte h e t
geheele woord een verzameling is van zes stedennamen n.1. Cöln,
Nippes, Lach, Kerpen, Grevenbroich en Bergheim:
In de derde eeuw na Chr. bloeiden de glas-industrie en de
smederijen in Köln zoodanig op dat men gerust mag aannemen
dat dit te danken was aan de metaal- en kolenrijkdom die de
Graafschap Berg thans nog kenmerkt, als industriegebied &
uitnemendheid. De stad Köln en hare omgeving behoorden tot
Berg.
Varus .de Romeinsche Veldheer verloor in het jaar g den
veldslag regen de Germanen; hij sneuvelde aan den voet van het
Tötoburger woud met,. zijn drie legioenen. Slechts weinigen
ontkwamen.
De Romeinen noemden hun aldaar gelegen Castellum
Aliso en de geheele streek heeft Alisumoda geheeten. Deze
Iogogriphe laat zich oplossen door: Teruggeslagen bij Aliso,
.totaal versplinterd gebeente. ligt zwijgend daar. Aliso = Alise =
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Elsen of Lieschen t.z. van den Grotenburg en Elsen naast Neuhaus
aan de Lippe. Ossilva = Ochsenberg en Summosilva = Sommerberg.
Mosilla = Moshillac = M o o s t r u p o f M o o s d o r p i n d e M o o s h e i d e
waar de bronnen zijn van de Ems.
Coloniatraiana wijst ons naar de Graafschap Zutfen. Het
dubbelwoord coloniatraiananaiartainoloc
is een logogriphe met de
oplossing: cofom draaien = zuil omdraai = Sul (zon = sol) omdraai
of Sud omdraai = Sut wende of Sul wende d.w.z. Een Zonnewende
(Wintrus), aan &n jaar (t) analoog. De omgrenzing van Zutfen’s
Graafschap is: Keilen - Aardt - Angerloo - Zutfen - Lochem Winterswijk - Südlohn - Stiderwick.
Al deze namen zijn in het dubbelwoord terug te vinden.
Ten slotte een voorbeeld uit het Oosten. Byzantium (Constantinopel). De naam van deze stad is afgeleid van den naam harer
Groote Markt, welke op zijn beurt afkomstig van het woord
hzan ( b é s a n t ) d e o e r o u d e g o u d e n m u n t v a n Stanboel. De
Logogriphe. luidt opgelost: Bisons zijn volwassen Nazybs (nazyb =
een kleine bison !)
12 September 1926.

Geen nieuws onder de zon,
door
B. J. Pos

T.

>De Navorscherx jubileert, en de redactie vraagt me een korte
bijdrage. En daar een koopman graag over zijn handel en een
oud-onderwijzer even graag over de school c.a. spreekt, zal ik
het over een schoolboekje hebben.
‘k Heb vódr me liggen den eersten druk (191 I) v a n e e n p a a r
schoolboekjes over Rotterdam: oLangs Rotte, Maas en Schie.
Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam, door J. M. Droogendijk
In twee geïllustreerde deeltjes, uitgegeven
e n J . S . Verburg.c
bij J. B. Wolters’ U.-M.
Een paar prachtboekjes, die ik genoten heb, maar waarvan ik
verder te dezer plaatse geen recensie geef. En onwillekeurig
komt soms bij deze of gene de gedachte boven : >Wat zijn we
toch vooruitgegaan! Wie droomde ,in het midden der vorige
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eeuw van een uitgave als deze (de geschiedenis eener gemeente,
aan kinderen verteld), en ook van een te.chnische uitvoering van
schooluitgaven op de wijze, waarop we dit van zoo menigen
vaderlandschen uitgever hedendaags gewoon zijn ?d:
Wat dit laatste betreft, is de redeneering juist: ‘t is een lust
een boek van den tegenwoordigen tijd in de hand te nemen,
alles is zo6 welverzorgd. Maar de idée, in ‘t eerste neergelegd,
is niet nieuw. En hiermee kom ik tot het bewijs van m’n opschrift.
Op het gemeente-archief te, Delft maakte ik kennis met een
schooluitgave uit 1 8 4 0 , waarvan ik den titel even afschrijf:
sBeknopte geschiedkundige en’ plaatselijke beschrijving der stad
Delft, uit de beste bronnen en naar de nieuwste berigten zamengesteld g, wqaronder ‘t wapen van Delft en de vermelding van
uitgever: BDelft, b i j J . d e Groots: E e n b o e k s k e i n 8O aklein
schrijfc zou de vakman zeggen; een werkje op oud-Hollandsch
papier, dat in een IS-tal lessen, samen tellende I 18 blz., de
historie van Delft behandelt. Als auteur vind ik niemand vermeld, maar op het’ eind van het BVoorberigta wordt geteekend
PDF Schrijversa, terwijl in het ex., dat me op het gemeentearchief getoond werd, G. J. F. Guffroy, met een ? achter den
naam, als vermoedelijke schrijver staat aangegeven. 1)
Hoe dit zij, wie de auteur is, doet in dezen weinig ter zake.
Vast staat, dat reeds ruim tachtig jaren geleden de idée bestond
om in de school met de vaderlandsche ook de plaatselijke geschiedenis te behandelen. En’ die idee was in 1840 al niet eens
meer nieuw, want de bekende paedagoog Prinsen had reeds tevoren
voor Haarlem een plaatselijke geschiedenis geschreven, evenals
de onderwijzer Oostkamp voor Zwolle. En bij Haarlem, Zwolle
en Delft, was het in 1840 n’iet gebleven.
‘k Mag in dit feestnummer niet te lang zijn, anders schreef ik
het rvoorberigta in z’n geheel over. Maar een woord van hulde
aan de onderwijzers, die in de vorige eeuw met moed en lust
gewerkt hebben, is hier zeker op z’n plaats. Met geringe middelen
en overbevolkte klassen hebben zij gewerkt en gesjouwd, dag in
dag uit; zij zijn de wegbereiders geweest voor de tegenwoordige
onderwijs-krachten, die voortbouwen op de grondslagen, door de
‘) I n h e t *laarboekje v o o r d e s t a d D e l f t (184~~) s t a a t v e r m e l d , d a t G . 1. F. G u f f r o y a l s
*buitengewoon onderwijzerr
aan het gymnasium aldaar verbonden was en wel voor de
Fransche, de Duitsche en de Engelsche taal.

,
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voorgangers gelegd: een wetenschap, die al te vaak uit het oog
wordt verloren . . , , .
BDe Navorschera. jubileett.
‘k Ben op ‘t oogenblik z’n gast,
en als zoodanig heb ik den gastplicht om een enkel woord van
gelukwensch te spreken, Een enkel, want de gasten zullen velen zijn.
Vijf en zeventig jaar geleden kwam te eerste aflevering van
genoemd maandschrift uit.. Veel is geschreven, veel is gevraagd.
Maar kloek is door de verschillende redactieleden en hun mede- ’
werkers deze periodiek door Ne.derland heen gedragen. Aan
hen, die ons door den dood zijn ontrukt, zij een woord van
hulde gewijd. Een woord van dank past aan de huidige redactie
en haar staf van va$te medewerkers. Niet minder aan de uitgevers, die trots de moeilijke tijden, , willen voortgaan \ en pogen het
eerste eeuwfeest te halen.
Aan redactie en uitgevers: Ad nzullos mnos.

Een
.

brief

van

Sonoy '

door
Mr. J.

BELONJE.

Gevraagd om ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van den z
BNavorscheru een bijdrage te leveren meen ik dit niet beter te
kunnen doen dan door hierbij publiciteit te geven aan een lastbrief welke voor Noord-Holland van verstrekkende gevolgen is
geweest. Bedoelde brief, afkomstig van den bekenden jonker
Diderich van Sonoy, Gouverneur van het Noorderkwartier trof
ik onlangs aan in laat 161e eeuwsche copie (copie vermoedelijk
van den hand van Dirk van Noye, Secretaris van de Zijpe,
Notaris te Alkmaar) in het archief van het waterschap Z$e e?z
Haarpolder.
Het schriftuur geeft er een nadere kijk op hoe de
&und&ies door Sonoy zijn gesteld; het vormt een belangrijke
aanvulling op de brieven door hem den I en 3 September 1573
e v e n e e n s v a n h e t Schager slot verzonden (zie Dr. P. Scheltema
inventaris Archief N.-Holland blz. 147 no’s 5 I en 52) en is als
zoodanig dus een document voor de kennis van het begin van
den strijd tegen Spanje.
Copie.
Werden die van Schagen met alle dessen ondergeschreuen Dorpen

I
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van wegen zijn F. G. belast. Dat sij in aIder Isle zonder eeuich
vertreck den vijant bequaempst zij; de sluys van den shjckerdijck *)
open setfen ëfï alzoe veel waters laten inne loopen dat’ onsen
erffvijant gheen middel en heeft om tnoorderlant deur dien te
beschadigen aen heuren beesten z anders z alsdan de sluijs
toe te palen om twater inne te behouden z voorden sluijs een
s c h a n s te maken G den zeluen nacht en dach te bewae’n.
W o r d e n oick v o o r t s b e l a s t D i e p l a n c k e n m e t d i e bakken
van die sluijs. aff te breecken mits alleen laten staen d e s l o t balcken aen beijde zijden ende de plancken G balcken te leggen
a e n dessen zijde vande sluijs omme den schans daer. mede te
maken.
Hebbe daertoe geauctorizeert ende gecommitteert Meester
adriaen anthonissen gezworen Lantmeeter der stede van Alcmae’ 2)’
dezelve in alles gehoorsaem te .zijn ëÏi nae te comen t zelue Ick
geord’t hen hebbe ende ordonneren zal eroick allen den gheenen
dien Ick d’toe zal committeren. Oick alle de bruggen G balcken
vandien aff te breecken daer den viant zijn Inganck zoude mogen
ouer neemen ëiï d e zelue balcken z plancken te brengen op
dessen
zijde. de schans, W e r d e n oick vorder allen dessen naerbescreuen dorpen belast dat sij Alle de weegen vande Zijpe
daermen met wagen -K paerden zal mogen ouercomen anden
ouden - Vriezen Zeedijck de zelue weegen In alder Isle &ï zonder
eenich vertreck wijt z breet zullen opgrauen z die marck
palen ouer al op te trecken mitsgaders oick d e s c h a n s e n v a n
Crabbendam, Schoreldam z Coedijck te volmaken zoe zij begonnen zijn ende voorts bij mij ofte rn;jn gec=mitteerde geord’.
en angewessen is z noch angewessen zal worden. Insgelijcx met
g e s c h u t t e v e r s i e n ende Dordonnz vande wscht t o n d e r h o u d e n
6ñ de costan die hieromme gedaen zijn ëñ omme. gedaen zullen
worden, generaliter ouer dessen n a e b e s c r e u e n .dorpen naer aduenant de margentalen zulcx die Int Hontsbosch contribue’n gehouden zullen worden. d) Ende dit alles voorsz: te vervorde’n
binnen den tijt van acht dagen dat hem hieraff nijemant in ge~ ‘) Tegenwoordig nog bestaande sluis in het dorp Oudesluis ilan het einde van de
Groote Sloot.
3 Mr. Adriaen Anthoniss. (Met&) bekend waterbouwkundige, landmeeter en kaartenteekenaar. Burgemeester van Alkmaar rgl(rr-1601.
Vroedscb~p aldaar tot zijn dood,
(begr. Gr. Kerk 10 Nov. ~620). Eerste aanvrager van octrooi tot herbedijking van de
Zijpr ; later Schepen en Heemraad en Hoofdingeland van de Zijpe en de Wieringerwaard.
3) Men lefte op de eigenaardige wijze van imrordering der oorlogslasten!

breecke laet vinden op die hoochste straffe èñ ‘zee tzelue inden
voorn. tijt nijet naegecomen en wordt zal veroorzaict zijn om
‘zeluer met een Regiment Knechten te commen om tzelue te
doen tot LI lieder grnote tosten schaden e; achterdeel. Oirconde
desen hebbe Ick mijn gewoonike h a n t z a n g e b o r e n pitzier hieronder gestelt G gescreuen. Actum op ten Casteele tot schagen
Desen XXVIen Julij XVC Drientzeuentich.
Heijnsbrouck
Updam
Spanbrouck
,Upmeer
Hoochtwoudt
Eerstwoudt
Lambertschaech
Abbekerk
Oostwoudt
Opperdoes
Twisch
Hauwert
Nubucxwoude
Wognum
Watweij
Sij becarspel
Renninckbrouck
Midtwoude

Coedijck
Warmenhuijsen
Harinckerspel
Sinte Maerten
Eenigenburch
Valckenkooge
Schagen
Harinchuijsen
Barringerhorn
Winckel
Nijeuwenierop
Oudenierop
Veenhuijsen
Oudtcarspel
Noortscherwoude
Zuytscherwoude
Rrouck op langedijck
Oudtdorp

ende was onder geteijckent Diedrich Sonoy.
,

Over een pleízierreis

naar Saksen van voor een eeuw
door

Mr. M. C. NIJLAND.
Eenigen tijd geleden deelde ik in dit maandschrift ‘t een en
ander mede uit de beschrijving van een Harzreis, in den zomer
v a n 1828 door Mr. Sanderson, notaris en burgemeester van
Loenen aan de Vecht, met vrouw en vriendin gemaakt, en
liet aan ‘t slot volgen, dat die zooveel genoegen had verschaft,
dat spoedig plannen werden gemaakt voor een reis in 1829.

De beschrijving van deze reis, vol actualiteiten en wederwaardigheden, heeft b.v. ter vergelijking met tegenwoordige toestanden, hare
waarde, al worden m.i. door den burgemeester, blijkbaar een
goed leven gewoon, te veel naar voren gebracht de culinaire
genoegens die de verschillende pleisterplaatsen hem en zijn gezelschap hadden verschaft.
De reis werd grootendeels met postpaarden afgelegd; slechts
op de terugreis, van Maintz tot Nijmegen, werd van de stoomboot
als vervoermiddel gebruik gemaakt.
Van Loenen werd op Zaterdag I A u g u s t u s 1829 afgereden
met een reis-calèche met vier paarden tot Arnhem. Daarna
leverde de posterij steeds de paarden. Opgeteekend vind ik, dat
steeds met 3 of met 4 paarden werd gereden en tezamen 236 paarden
werden gebruikt. Een dure geschiedenis, omdat per post berekend
werd en de 1 2 5 posten een uitgaaf vorderden van f 250.-,
behalve tol-, brug-, smeer-, postiljon-, drink- en chausséegelden
(een wegenbelasting kende men blijkbaar toen ook al.)
De mij toegestane plaatsruimte laat niet toe, de reizigers op
d e n v o e t t e v o l g e n , doch enkele bijzonderheden, welke ik opgeteekend vond, wil ik toch mededeelen.
Te Cassel waren in het keurvorstelijk park in de trekkassen
honderden ananassen, een allee van zware vijgeboomen, kersen-,
perziken-, abribzen- en pruimenboomen, zoodat men in Januari
reeds veel rijp fruit kon hebben.
Te Dresden werd des burgemeesters echtgenoote ‘s avonds uit
den schouwburg in een koetsje naar het hotel gedragen, De
dragers waren in het geel gekleed en liepen zeer vlug. Hier was
ook in de beroemde porcelein-verzameling te zien een bijzonder
fraai
Sèvres-ontbijtservies, ‘dat door keizer Napoleon aan den
regeerenden vorst van Saksen ten geschenke was gegeven. A l s
, een bijzonderheid vond ik opgeteekend, dat te Dresden, evenals
in enkele andere plaatsen van Duitschland, in de nieuwspapieren
de namen der vreemdelingen, hun beroep en hun hotel werden
vermeld, en dat in het hôtel BDe stad Weenena een vernuftig
. toestel was aangebracht, zoodat de kellner dadelijk kon zien op
welke kamer men hem noodig had.
Bezichtigd werd de groote Frauenkirche, waar het orgel, met
6000 pijpen, door den beroemden Silbermann was vervaardigd.
Onder de schilderijen trokken vooral de aandacht de Madonna
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de San Siste, van Raphaël waarvoor de Koning indertijd go000
dukaten had betaald, de Naeht van Correggio en. de Boetvaardige
Magdalena.
Te Rackwitz stond op een hoogte een monument voor Moreau,
een generaal van Napoleon, wien op 27 Augustus 18 13 aldaar
beide ‘beenen werden afgeschoten. Op 3 September d.a.v. overleed hij te Tiphtz. Zijn stoffelijk overschot is naar St. Petersburg
vervoerd.
Op de terugreis naar Nederland werd op 18 Augustus ‘te Gotha
gemiddagmaald.
De spijslijst vermeldde: 1”. groetensoep met het
wit van eieren; 2O. hard gekookte eieren van berghoenders met
geroosterd brood ; 30. bouillon met aardappelen ; 4”. coteletten
en erwtjes met suiker gestoofd; 5”. forellen met koude boter,
azijn en olie; 60. wildbraad met komkommers en gestoofde
pruimen ; 7”. vla in kopjes, kersen- en amandeltaart, en ten slotte
peren. Hierbij werd een flesch goede Würzburger Rijnwijn en
daarna een kop koffie gedronken, en dat alles kostte, naar ons
geld, f 1.70 per persoon.
Men leide hieruit echter niet af, dat het burgemeesterlijk gezin
h e t s t e e d s zoo luxieus had; soms moest met Pzwartu b r o o d e n
een flesch wijn genoegen worden genomen.
Op de stoomboot werd een hupsch en beleefd geestelijke,
pastoor te Rees, ontmoet,. die directeur was van de bals die er
‘s winters werden gegeven en ook voorzitter was van de groote
sociëteit,
Overal werden op de reis gebrekkige, mismaakte en afzichtelijke
menschen gezien, die met bedelen aan den kost trachtten te
komen, ongetwijfeld dupe van de groote oorlogen, die kort geleden waren gevoerd.
Een reis, die een maand heeft geduurd, tot aller tevredenheid
verliep, en voor de drie personen f 1600.- heeft gekost.

De Reformatfe

te .Tholen.

In de 2Geschiedkundige Beschrijving van Tholen en Omstreken<
door A. Hollestelle l), uitgegeven door het BZeeuwsch
Genootschap
van Wetenschappena- is van de Reformatie van Tholen zoo goed
‘( Middelburg.
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als geen sprake. Jammer, dat op dit belangrijke, rijk gedocumenteerde deel, geen tweede is gevolgd. De hooge uitgeverskosten en het geringe debiet lieten de uitgave niet toe.
Zijn zoon, evenals zijn vader, gemeente-archivaris van Tholen,
gaf mij echter inzage van de belangrijke vondsten van zijn vader
en daaruit blijkt, dat aan Dominus Gerardus Cuylenburgh van af
I Sept. 1578, een tractement is uitgekeerd. Nadat Zierikzee weer
in handen der Spanjaarden Yvas gevallen, is deze predikant in
Januari 1.579 .naar Tholen gekomen.
Vrijzeker is het, dat v6ór de komst van Cuylenburgh de Gereformeerden in hunne samenkomsten gesticht werden door ongestudeerden, die B’een stichtelijk woordu spraken. en voorgingen
in den gebede. Een hunner was Claes de Nayer, die zelfs in den
vreemde was bekend.
Het schijnt, dat soms ook predikanten van elders voor de gemeente zijn opgetreden. Vooral Johan Versteegh heeft zich hier
doen hooren, doch van een vast verblijf van dezen gewezen geestelijke verneemt men niets. De eerste predikant, die hier gedurende een half jaar onafgebroken gediend heeft, is Gerardus Cuy.
lenburgh.
‘Na Cuylenburgh heeft ook Theodorus Verhaer hier eenigen tijd
het Evangelie verkondigd. Hem werd in I 581 zelfs 400 gulden
als bezoldiging en eenige vergoeding voor huishuur toegekend.
Van andere predikers maken de Kerkelijke archieven geen gewag. De eerste leeraar, van wien met voldoende zekerheid deze
gewagen, is Johan ,of ~okannis Martini, de gewezen scriba van de
Classis van Zeeland PBeoosten Scheld<, de man, die op de >versamelinghu van 4 April 1584 te Brouwershaven, onder praesidium
van Caspar van Bijgaerde het voorstel deed tot oprichting der
*
later zoo merkwaardige >Classis Tholen <.
Reeds bij of althans kort na het vertrek der kannuniken was
hier een Consistorie of Kerkeraad ,gevestigd, die openlijk professie
deed van de Gereformeerde religie met Martini als predikant.
Van dezen Kerkeraad traden vooral twee leden op den voorgrond, Balthen Hubrechts en Claes Pancraes.
- De eerste, omstreeks. I ~86~ Burgemeester van Tholen 1) was de
beheerder van de goederen van den overleden Kannunik Hendrik
1) Hij overleed omstreeks 1588.
J PW
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Paschasius, dien wij in het boek van A. Hollestelle herhaaldelijk
ontmoeten.
De tweede, Claes Pancraes, de man uit *De Kemels, bij wien
vroeger gewoonlijk de. rekeningen van het Sacramentsgilde werden
gedaan.
Twee invloedrijke personen, die tot de Reformatie waren overgegaan.
Dat de Reformatie vasten wortel schoot in Tholen en op het
eiland,‘moge
blijken uit het feit, dat twee jaren later in 1584 de
stad reeds haar tweeden predikant bezat. Vanwege den Kerkeraad
werd reeds in 1582 Johannes Martinus naar Middelburg afgevaardigd, om aldaar ate vernemend:, of suit te ziena: naar een tweeden
bekwamen BDienaera en tegelijkertijd ,Pte solliciteeren: naar het
onderhoud van een >costera.
Het verzoek werd ingewilligd, want, zooals ik zeide, troffen wij,
reeds in 1584 nevens Johannes Martini, Mnt&~s vnlz den RroecKe,
als Dienaar des Woords aan, doch deze is korten tijd daarop
tengevolge van verregaande oneenigheid, naar St. Annaland vcrtrokken, van welke gemeente hij als de eerste predikant kon
worden aangemerkt.
Tholen.
G E S L A C H T

Dr. C. V E L T E N A A R.
BEIKKERiS.

Het Noord-Brabantsche geslacht Bekkers, dat weldra zal zijn
uitgestorven, voerde als wapen, in blauw vijf zespuntige gouden
sterren. De eerst bekende stamvader was:
1. Jan Beckers, schepen van Chaam, huwde omtrent 1685 met
Afaria Vermeulen en liet na:
11. Wijnand Beckers, burgemeester van Chaam, aldaar geboren
16 November 1687, overleden 6 Maart 1737, gehuwd 5
September 1717 met Maria Dingena Plasschaert, geboren
I Mei 1697,
overleden 18 October 1724. Ouders van :
111. Petrus Beckers, geb. Chaam 22 Maart 1722, die zich Bekkers
schreef, president Schepen van Chaam, en ontvanger van
Chaam en Baarle-Nassau, overleden te. Chaam 18 Maart
1786. Hij huwt eerst Johanna Vloots, geboren te Chaam,
overleden te ‘s Hertogenbosch 12 Juni 1770, daarna Maria
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Bles, vermoedelijk geboren te Tilburg 28 December
als
dochter van Govert en Arnolda Cloostermans.
1721,
Uit het eertse huwelijk sproot:
IV. Dirk Bekkers, .ontvanger v a n A l p h e n e n Chaam, g e b o r e n
2 April 1748, overleden te Chaam 6 Februari 1809, g e huwd te Kijsbergen 8 Mei 1773 met -Helena Bles van Moergestel, geboren te Colombo (Ceijlon) rg Februari 1750,
overIedén t e Chaam 6 November 1825, dochter van Marcellus en Anna Maria de, Caauwe. Hieruit sproten:
I. Casparus Johannes Govardus, volgt V;
2. Marcellus Anne,, volgt Vbis;
3. Johanna Petronella, huwt Cornelis Verbeij.
Casparus
Johannes Govardus Bekkers, procureur te Breda,
V.
geb. 1774, overleden 1848, huwt vod-r 1811 Maria Johanna
Magelina Mipdelaer, geboren te Dongen. Zij werden ouders
van :
I. Helena Christina Georgetta, geb. 17 Maart 1812, overl.
Ginneken 13 Juni 1869, huwt Breda 18 Juli 1833 Jhr.
Willem Philip Johan Barnaart, kapitein der artillerie,
ridder Milit. Willemsorde, geb. 23 September 1806,
overl. Breda 26 Mei 1848.
2. Christina Aletta, geb. Ginneken 8 October 1814, overl.
‘s Hage 3 0 A p r i l 1 8 8 7 , h u w t voór 1846 J o h a n n e s
Hermanus Schuak, geb. 181 1, kolonel der infanterie,
gepensionneerd met rang van generaal-majoor 1872,
overleden vóór 1878.
3. Elise, gehuwd met . . . Vos, kapitein O.-I. Leger.
4. Emile Bekkers, geb. omtrent 1820, ontvanger te Hilvarenbeek, gehuwd met Helena .van Tets, geb. 1817,
kinderloos overleden t’e Breda 30 Augustus 1892, na
hertrouwd te zijn met den gepensionneerden kapitein
Planken.
5. Albert J. Rekkers, volgt VI.
VI. Albert J , , . . Bekkers, g e b . 1822, ingenieur der StaatsSpoorwegen, overleden Ginneken 20 Februari Igor, huwt
18 September 1894, zuster van voornoemde Helena, beide
dochters van Arnoldus Wilhelmus iidrianus en van Helena
Anna Maria Verbeij. Hieruit:
I. Caspar, in leven havenmeester te Tjilatjap.
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A . . . Emile J., omgekomen aan boord stoomschip
Koning der Nederlanden, ongehuwd.
Pi-. Marcellus Anne Rekkers, heer van Moergestet, burgemeester
van Chaam, aldaar geboren g September 1776, overleden
1846, huwt Ginneken IO Juni 1806 Fred’érique Henriette
Mathilde Stephanie Liefrinck, geb. Aalst (Gelderland) I 3
November 1777, overl. Breda 1858, d o c h t e r v a n Daniel
Petrus, predikant te Rosmalen en Empel en Theodora Johanna Elisabeth van Goor. Zij waren ouders van acht
kinderen :
I. Philippus Leonardus, volgt VI.
2. Daniel Petrus, volgt VIbiS.
3. Agneta Theodora Francoise, geb. Chaam 7 Mei 1808,
overl. ‘s Hage 15 Januari 1892, huwt Chaam 21 Januari
c
1835 Johan Frederik van Hoeij Schilthouwer, generaalmajoor, adjudant des konings in buitengewonen dienst,
geb. Lingen 28 December 1798, overl. ‘s Hage 26 Aug.
1866.
4. Karel geboren omtrent 1810, ongehuwd overleden 1832.
5. Alexandrina, geboren I I Maart 1822, overl. Maastricht
13 April 1860, huwt Chaam 30 Mei 1859 Jhr. Frederik
Revivit van Naerssen, kapitein plaatselijk-adludant,
geb. Breda 7 Aug. 1828, overl. Gorinchem 2 Febr. 191 I.
6. Marcellus Anne, burgemeester te Chaam (1846), o n gehnwd overleden.
7. Hugues Jules Marie Edou&d, rijks-ontvanger te Chaam,
aldaar ongehuwd overleden 1865.
8. Helena, geb. 1816, ongehuwd overleden te Breda 1852.
Vl. Philippus Leonardus Bekkers, geboren 1807, overleden te
Chaam in April 1860. huwde eerst met Anna Frederika
van Alphen, daarna Heijltje Oosthoek en had kij elk drie
kinderen.
I. Marcellus Frederik, ongehuwd overleden te Terheijden.
2. Francoise Johanna Henriëtte, geb. Chaam 18 Nov. 1837,
overleden te Breda 17 Mei 1916, gehuwd 4 Sept. 1802
Godert Gosewinus de Voogt, boekhandelaar te Breda.
3. Adriaan J. M., ongehuwd .overleden te Terheijden.
4. A n n a , echtgenoote vau Gevaert, ambtenaar rijksbelastingen.
2.
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5. Johanna, overleden te Terheijden.
6. Karel, geboren omtrent 1846, thans wonende te Teteringen als laatste mannelijke nakomeling van het
geslacht, gehuwd met . . . Punt en kinderloos.
VIhb. Daniël Petrus ,Bekkers, geb. Chaam 1807, overleden Poeder&jen 8 April [‘riso, èerst 1,uitenant der dragonders, daarna
burgemeester van Poederoijen, huwde te Herwijnen in 1838
Engeltje von Dentzsch, geboren Dalem omtrent 1815,
overleden te Terheijdèn 27 October 1872, dochter van
Majoot -Johan Christiaan en van Petronella Exalto, Hieruit
-7 k i n d e r é n .
I. Marcellus Anne, geb. 1838, ongehuwd overleden
. .
Kediri 1876.
2. Jacoba Johanna Henriëtte, geb. 18 November 1840,
huwt 23 October 1879 Jan de Rooij, notaris te St.
St. Oedenrode, aldaar overleden I 5 Mei 1925, en als.
diens weduwe aldaar woonachtig.
3. Stephanie Mathia Henriëtte, geb. 1842. overl. 1849.
4, Johan Christiaan, geb. 1844, als je Luitenant der In:
fanterie, ongehuwd overleden te ‘s Hage I Jan. 4871.
5. Marie Julie Helène, geb. 13 Juni 1846, overl. Amster- _
dam roe Maart 1903, gehuwd te Breda 6 October 1874
met Henry Charles Antoíne Neeteson, geb, Maastricht
6, October 185 I, thans gepensionneerd luitenant-gener
raal te ‘s Hage.
6. Anna Cornelia, geb. 23 November 1847, overl. ‘s Hage
18 Juni Igr 8, huwt Terheijden 5 April x876 Johannes
Cornelis IJsbrand Bussingh de Vries, geb. omtrent
1845, overleden September 1913, predikant in Nederlandsch Indie en o.a. te Kerk Avezaath (rgo8).
7. Theodoor Frederik, geb. 1849, ongehuwd overleden,
te Soerabaja 1881.
\
Het bovenstaande is grootendeels ontleend aan de .opgaven
welwillend verstrekt door Mevrouw Wed. de Rooij geb. Rekkers
en haren zoon A. P. de Rooij, Directeur Scheepvaart-Maatschappij
Palmlijn te Is Gravenhage.
c
c.
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Bij de afbeelding van het monument van
Admiraal VAN KINSBERGEN.
Bovenstaande voorstelling van de tombe van den Luit.-Admienzl
Van Ki?tsbergen
is een nog nimmer gepubliceerde afdruk eener
houtgravure van de hand van Rombertus Julianus v a n A r u m
.(1812-1883),‘) o a. van 1845-1849 directeur der houtgravureschool te ‘s-Gravenhage, in 1840 aldaar geopend door de Maatschp&j. van. Sclioone Kunsten i n h e t n o g b e s t a a n d e h u i s , ‘ h o e k
Westeinde en Vleerstraat, later Stedelijk Gymnasium, thans
Gemeente-Handelsschool.
Zooals bekend mag worden geacht, is het door GabrClgebeeld1) zje over hem o.a. Historische Avonden IIIde Bundel, in het belangrijk artikel van
C. H. van Fenema over Hollandsche houtgraveurs in de Igde eeuw.
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ho;wd monument voor den admiraal in 1821 op kosten van
diens erfgenamen in. de Nieuwe Kerk ‘te Amsterdam opgericht
en had daarbij geen officieel eerbetoon plaats. 1)
De Amsterdamsche Courant van 20.6.1821 (no. 143) b e v a t
slechts i.d. Ig Juni het volgende berichtje: rHet getal dergedenkteekenen ter vereeuwiging van de nagedachtenis van ‘s l a n d s
beroemde zeehelden in de Nieuwe Kerk alhier is sedert eenige
dagen vermeerderd met dat van wijlen Luit.-Admiraal J. H. van
Kinsbergen B:, waarop in een zestiental, regels een korte beschrijving *) v o l g t v a n h e t d o o r Gabriël gewrochte monument.
De Staatscourant van 21 Juni 1821 (no. 144) nam het stukje
woordelijk over. Mee! kon er niet op overschieten!
Het kerkelijk archief (Nieuwezijdskapel) bevat droevig weinig
gegevens over de vóór-geschiedenis der plaatsing. De notulen
der Kerkvoogdij i. d. I x Nov. 18 lg leeren ons, dat de secretaris
van het College, Van Homrigh bericht: rdat zich by hem heeft
veivoegd de heer Serrurier namens de erfgenamen van wijlen
den Luit.-Admiraal van Kinsbergen, hun verlangen te kennen
gevende om ten hunnen kosten een monument ter eere van de
n a g e d a g t e n i s v a n d e n gemelden Luit.-Admiragt in de Nieuwe
Kerk dezer gemeente te doen plaatsen, verzoekende daartoe de
toestemming dezer vergadering. De commissie heeft dit verzoek in
deliberatie gehouden tot haare eerstvorgende ordinaire vergadering.
Deze vergadering is gescheiden tot Donderdag den Ig Dee. 18 1g.a
De notulen van dien datum relateeren de verleende toestemming
en bevatten tevens de mededeeling, dat de benoodigde ruimte
‘10 voet in de lengte en 6 voet in de breedté zal bedragen, terwijl
over de wijze van plaatsing nader zal worden . . , . . gedelibereerd.
Noch in de notulen, n9ch in de ingekomen stukken van Dec.
1819 en ‘t geheele jaar 1920 is over deze ‘zaak verder iets te
vinden. De onderhandelingen schijnen dus verder een rustig
verloop, zonder zwaarwichtige *deliberatiena, t e h e b b e n g e h a d .
M. G. WILDEMAN.

~~

1) De admiraal is niet in of onder het monument bijgezet. ‘Lijn gebeente rust nog
steeds onder het,. . . . marktplein te Apeldoorn, terwijl de juiste plaats vermoedeiijk nu
niet meer te benaderen valt. Vergel. mijn artikelen in De WabcnAcraut 1918, Nieuwc
Rolt.

c t .

31.3.1g18,
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fd. id. 2o.g.1923.
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s) Welke ik hier niet, weergeef omdat ik aan zekere plaatsruimte ben gebonden in
deze aan het gj-jarig bestaan van l De Navorschers gewijde aflevering, tijdschrift, waaraan
ik 40 jaren mocht medewerken en dat ik onder zijn beproetde leiding een toenemenden
bloei en onverflauwde, liefst toenemende belangstelling blijf toewenschen.
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Het bontwerkersgilde te Rotterdam
door
D r . E, W I E R S U M .
De oudst bewaarde ordonnantie op het bontwerkersgilde te .
Rotterdam, samengesteld uit een vroegere ordonnantie op het
bontwerk van buiten, van 26 Januari 1664 met aappointementa
van 2 I April 1699, dateert van 22 Dec. 17 19.
Daarin worden in 28 artikelen de gebruikelijke bepalingen
aangetroffen op de gildeleden, de meesters, de leerj.ongens, d e
I hoofdmannen, de proef, enz. In art. 2.3 wordt ook aan de gildezusters de bevoegheid gegeven om mede ‘te werken tot het opmaken van de nominatie van twee hoofdmannen. D e j o n g s t
aangekomene der twee hoofdmannen, die om de twee jaren aftreden, zal het gilde als gildeknecht moeten dienen (art. 24).
De proef, die men moet afleggen om in het .gilde te worden
opgenomen, bestaat uit het volgende: Bte weten : in het behoorlijk
bereyden van drie hondert onbereyde grauwe of inkhoornsvellen.
Deselve op te maken tot de voeringe van een rond vrouwenmanteltje met een goede dichte naet genaeyt. En van de grauwe
buyken te maken een gelijk manteltje, gemosteert op zijn behoorlijke rondte en wijdte en genaeyt met een goede en dichte
naet.u ( a r t . 8 ) .
4 Febr. 1721 werden de eerste hoofdmannen van het gilde
gekozen, namelijk Johannes Crol en Markus Mattias.
Tegen art. 2 van de ordonnantie, dat niemand buiten de gildebroeders eenig bontwerk mocht maken of laten maken, hadden
verscheiden winkeliers bezwaar. In 1748 zonden zij daarover een
rekest, aan het stadsbestuur met verzoek, Bdat h e t a a n h e n gepermitteert mag blijven hunne fabrycquen te moogen voeren en
vercieren met bont, na de modens,. Door bemiddeling van eenige
leden van de Weth kwam toen tusschen partijen een akkoord
tot stand.
Doch deze kwestie kwam ook later nog weer ter tafel. Men
zie o.a. het rekest, dat in 1763 bij Burgemeesteren en Regeerders
Lievain, burger en coopman alhier,
werd ingediend door BJacques
wonende op den hoek van de’ Gapersteeg, alwaar hij een groote
winkel heeft van allerhande soorten van Franse, Engelsche,
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Italiaansche en meer andere goederen en hij suppliant nu met
de winter is gaan verkoopen pelliesens met bont gevoert.
Tegen
dit laatste namelijk verzetten zich de hoofdmannen van h.et bontwerkersgifde, omdat hij geen lid van hun gilde was.
Ongeveer gan dezelfde strekking is het rekest, dat in 1764 bij
het stadsbestuur werd ingediend door. Gottfried Ehrig Arbeiter,
koopman iq bont of pelterijen in de Hoofdsteeg in de Swarte
Beer te Rotterdam.
Het archief van het gilde is niet bewaard, althans niet n a a r
het gemeentelijk archiefgebouw overgebracht.

185 I-1926.
Geen grooter g e n o t , dan te zitten bladeren in
-de oudste jaargangen van De Navorscher. Vier misschien reeds
vijf generaties van medewerkers zijn er’ geweest, hebben hun
krachten gegeven, elk op het gebied, waar zij zich thuis gevoelden ;
velen -zijn jarenlang trouw gebleven aan het maandblad, wat hun.
was lief ,geworden, hebben daarom zijn blijven bestaan mogelijk
gemaakt.
Andere tijdschriften, die zich op overeenkomstig gebied
bewogen, heeft De Navorscher overlee’fd.
- In latere jaren verscheen
bij W. Nevens te Rotterdam het 14 daagsch tijdschrif Quaestiunculae
Historicae onder redactie &n wijlen C. van Ommeren. O.a. Conservator v/d Verzameling Van Stolk, kotterdam en van wijlen
Moes, maar het bracht het niet ver boven de 8 afleveringen
in 1908 (het scheen niet te boteren tusschen redactie en uitgeyer).
Evenmin bad het op voorbeeld van de PNotes e n .Queriesu d o o r
J. F. Bense te Arnhem in rgIo’ uitgegeven weekblaadje succes,
d a t h e t o o k s l e c h t s t o t 25 nummers bracht. ~De Navorscher is
in het leven gebleven ! !
Wanneer men de opvolgende jaargangen doorloopt, dan valt
het op, welk een belangrijke plaats naast waardevolle kleine
c artikelen, de vragen- en antwoordenrubriek innam.
Zijn de tijden zoo veranderd, dat deze rubriek met -zijn dikwijls
-belangrijke kleine bijdragen, niet weer nieuw leven kan ingeblazen
worden? Zijn er naast de genealogische en heraldische vraagpunten,
die tegenwoordig door het maandblad van het Geheal. Herald.
Genootschap De Nederlandsche Leeuw behandeld worden, niet . r
,/
:
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talrijke op ander gebied, a a n welker beantwoor,ding behoefte
bestaat en waarop antwoord gegeven kan worden, waarvoor De
Navorscher de aangegeven weg is? Zijn er niet talrijke eigenaardigheden, die langzamerhand verdwijnen en de moeite waard
zijn om vastgelegd te worden, waarvoor het thans nog niet te
laat is, zonder dat ze oogenblikkelijk nut afwerpen ? ! Geschiedenis,
algemeene en plaatselijke, archaeologie, topographie, (de te lang
verwaarloosde, maar nu weer oplevende) volkskunde, taalwetenschap,
letterkunde of boekwezen.
Een grootere verspreiding van het blad met den roemruchtigen
en pakkenden naam, mogelijk door verlaging van den abonnementsprijs (desnoods alleen voor bepaalde categorieën, die op dit
gebied minder dan vroeger van hun budget wat kunnen missen
en wier medewerking van groot nut kan zijn), een mogelijke
wijziging van indeeling van rubrieken, misschien van periodieke
verschijning, een uitbreiding van den staf van medewerkers op
verschillend .gebied, om elck wat wils te geven en daardoor meer
lezers, ziedaar het probleem, wat spoedig oplossing moge vinden
om een bloeiend nieuw vijf-en-zeventig jarig tijdperk te doen
ingaan !
H.
v. D. v. H.

1852-1927.
De Navorscher is in den loop van de bovenaangegeven jaren
voor vele oudheidkundigen en historieschrijvers een boek vol
gegevens geworden op velerlei gebied. Het is meermalen gebeurd,
dat de Navorsch.er vragen beantwoorden kon, die men te vergeefs
elders ter beantwoording zocht.

Het eenige orgaan op oudheidkundig gebied in ons Vaderland,
dat vragen en antwoorden op eene eenvoudige manier tot elkaar
bracht.
-Als middel tot gedachtenwisseling, als vraagbaak voor Vorschers
en Studenten is het in den loop der jaren een gewaardeerde
raadsman geweest.
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Weten is kunnen en de Navorscher heeft vele lezers, die iets
wisten er toe gebracht, hunne vondsten ter beschikking te stellen
voor anderen, zoodat de zoekers konden genieten van de wetenschap van anderen.
Het is een nuttig en algemeen erkend onmisbaar werk, dat
niet mag ophouden te bestaan in het belang van de geschiedenis
van stad en land.
VAN
HOGERLINDEN.

Nieuwkamp

en

Nieuwenkamp

door
J. J. V~RTHEIM

G ZN .

In >De Navorschera jaargang x924, blz. 268 en jaargang 1925,
blz. 53 en 166 publiceerde de heer H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp
de genealogie van zijn geslacht en deelde in verband daarmede
op blz. 59 van van laatstgenoemden jaargang eenige *Losse
Aanteekeningen a betreffende andere families met den naam
BNieuwenkampc mede, welke aanteekeningen mij aanleiding geven
het navolgende openbaar te maken.
Op blz. 268 noot 2 (jaargang 1924) beweert de heer N. dat
het zeer wel mogelijk is, dat de geslachten Nie(n)kamp, Nykamp,
Nieuwkamp en Nyenka’mp allen hun oorsprong namen op een
en hetzelfde erf BNijenkampa. (onder Heino).
Voor zooverre deze stelling mede mocht slaan op het thans
wijdvertakte en in de vorige eeuw vooral te Rotterdam in hoog
aanzien staande geslacht Nieuwkamp, heb ik bereids op blz. 135
van jaargang 1925 getracht zulks te weerleggen. Bedoelde Rotterdamsche. familie stamt n.1. -uit Westercappeln in het Graafschap
Tecklenburg i n W e s t p h a l e n , alwaar de stamvader Johann Gerd
Nienkamp in 1734 geboren is. Te Westercappeln woont nog
heden ten dage een familie Nienkamp, waavan de vader pachter
op een Hof is; ook dit zijn rechtstreeksche afstammelingen van
genoemden Johann Gerd.
Volgens welwillende inlichtingen van Pfarrer Johann te Settel,
in Westercappeln, komt in een dagboek, dat in x650 b e g o n n e n
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is, de naam Luicke Uffe Newenkamp voor. Op 24 October 1694
is sprake van een Fredrich Newenkamp, terwijl in een akte van.
zz September 1727 een Jacob Nienkamp vermeld wordt.
Hieruit zou wellicht af te leiden zijn, dat de naam welke oorspronkelij’k Newenkamp geluid heeft, in den loop der jaren in
Nienkamp veranderd is.
De oudste zoon van bovengemelden Johann Gerd (gehuwd met
Maria Dorothea Peters) n.1. Johann Adolph, geb. te Westercappeln.
23 Maart 1771, emigreerde naar Holland en vestigde zich te
Rotterdam, alwaar hij dato 6 October 1796 als >Adolf Nieuwkamp,
geb. te West Cappeln in ‘t graafschap Teklenburgs in het Poorterboek werd ingeschreven.
Bij zijn eerste huwelijk te Rotterdam dato 22 Januari 1797
staat hij vermeld als PAdolf Nieuwkamp j.m. v a n Westcapelletìc
en bij zijn tweede huwelijk, mede te Rotterdam, dato 2 Juni
1805 als BAdolph Nieuwkamp Wedr v a n Wescappel in DuitschIand. c In de doopacten van de kinderen uit dit tweede huwelijk
(met Johanna Adriana van den Berg) komt hij respect. als Adolf
en als Johan Adolf voor. Van hem is ook afkomstig het koperen
lakcachét met wapen en het onderschrift 1. Nieenkamp, hetwelk
zich thans in het bezit van zijn nakomeling den heer A. A.
Nieuwkamp te Oosterbeek bevindt en dat blijkens dit opschrift
vermoedelijk aan adolf’s vader, den meergenoemden Johann
Gerd, heeft toebehoord.
Behalve Johann Adolph vestigde ook diens broeder Gerrit Hendrik
(geb. te Westercappeln omstr. 1766) en mogelijk ook diens zuster
Maria Elisabeth (geb. te Westercappeln 28 April 1778) zich in
ons land. Gerrit Hendrik, die zich eveneens PNieuwkampc schreef,
w o o n d e t e IJsselmonde, alwaar hij in het Bevolkingsregister van
1830 genoemd wordt. Hij keerde op lateren leeftijd naar zijn
geboorteplaats terug en is daar 25 Februari 1845 overleden.
Uit het voorafgaande mogen wij concludeeren, dat: ,
10. de familie te Westercappeln inheemsch en wijdvertakt was;
2”. d e n a a m ,
welke oorspronkelijk Newenkamp luidde, zich
reeds in Westercappeln tot twee vormen, Nienkamp en
Nieenkamp, verbasterd had.
Johann Adolf verhollandschte dit, gelijk wij zagen, tot *Nieuwkamp<, (dus Nienkamp -Z Nieuwkamp), maar zou niet een ander
lid van dit geslacht (zij het dan ook in een zeer verren graad
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van bloedverwantschap), die zich eveneens hier kwam vestigen,
zijn naam met evenveel recht en op even logische wijze in
- Nieuwenkamp kunnen v e r a n d e r d h e b b e n ( d u s N i e e n k a m p
Nieuwen,kamp)?
Ongetwijfeld is dit ook geschied, want het Stads Trouwregister
van Rotterdam vermeldt dato 3 Juni 1753 hit huwelijk van een
,Dirk Nieuwenkamp jm van Teckelenburg met Cornelia de Breff
jdr van Amsterdam.<
Weliswaar wordt hier als geboorteplaats niet uitdrukkelijk.
Westercappeln opgegeven, dóch het graafschap Tecklenburg is
niet zoo uitgestrekt, dat elke gedachte aan familierelatie zonder
meer mag worden uitgeschakeld. En in dit verband’kom ik ‘tot
het in den aanhef genoemde artikel van den heer Kits Nieuwen-.
kamp en wel voornamelijk tot zijn z.g. *Losse Aanteekeningena.
op blz. 59 (1925) alwaar de geachte schrijver mededeelt, dat zich
omstreeks 1730 twee gebroeders Nieu’e(k)amp, t.w. Jan Hendrik
ei Gerrit Nieuc(k)amp, later Nieuwenkamp, te Amsterdam vestigden en dat deze beiden vermoedelijk geboortig waren van
‘s-Grevelduin-Kapelle (geh. Kapelle) in Noord-Brabant. De veronderstelling dat genoemde personen in Noord-Brabant geboren
zouden zijn, mag gevoegelijk als foutief worden bestempeld.
De I?oorteracte v a n Jau Hendrik, dato 8 Mei 1731 vermeldt:
>Jan H e n d r i k N i e u k a m p v a n Kappel<, d i e v a n G e r r i t , d a t o
14 Januari 1739 luidt: *Gerrit Nieuwenkamp .van Westercappelc:.
De ondertrouwacte van ,eerstgenoemde, dato Amsterdam 30 April
1731 l u i d t :
BJan Hendrik Nieuwenkamp, van Kappelen, oud
28 jaar, op de Kijsergraft, syn moeder Grietje Geerlemans, van
Kappelen , . . , . , enz. enz.< Bij zijn’ hertrouwen luidde- de acte
v a n ondertrouh, dato Amsterdam 5 October 1736: *Johannes
Nieucamp, van Kappelle, . . . . euz. enz.a
in het huwelijk treedt, luidt de acte van
Als zijn broeder,Gerrit
ondertrouw dato Amsterdam 16 April 1734: BGerrit Nieuwenkamp,
van Kappelen, oud 28 jaar, op de Cingel, sijn moeder Margreta
Geerdemans .tot Kapelen . . . . enz. enz.<
Uit het bovenstaande blijkt wel voldoende, dat de plaats van
Westercappeln en zeer zeker
herkomst van deze familie eveneenc:
niet ‘s-Grevenduin-Kapelle is. Eerstens w o r d t d e z e ,plaatsnaam
voluit genoemd in de poorteracte van Gerrit, en ten tweede spelt
men in de overige acten SKappelena en niet ,Kappellen, waardoor
I
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de klemtoon op den eersten lettergreep komt te liggen. Verder
kan gewezen worden op het gebruik van de voornamen Gerrit,
Jan en Hendrik, welke wij ook terug vinden bij de meergenoemde
familie, welke zich te Rotterdam vestigde, terwijl tevens blijkt,
dat de vormen Nieukamp (spreek uit: Nieuwkamp) en Nieuwenkamp
doorelkaar gebruikt worden. Een en ander mag’ als voldoende
bewijs worden beschouwd, dat en de familie te Rotterdam èn
die te Amsterdam, beide uit Westercappeln stammen en dus ongetwijfeld tot één stam behooren. Het vermoeden, dat wij hier
te doen hebben met een Noord-Brabantsche familie, kan hiermede
als weerlegd worden beschouwd.
Thans nog een enkel woord naar aanleiding van de opmerking
van den Hr. Nieuwenkamp op blz. 62 (1925) dat bij den doop
van Wilhelmina Nieuwenkamp op 14 Maart 1741 in de Roomsche
Kerk BDe Torenc te Amsterdam, de pastoor een vergissing zou
hebben begaan door één der getuigen als Catharina Nieuwkamp
in te schrijven. Zulks behoeft zeer zeker geen schrijffout van
den pastoor te zijn, daar wij boven reeds vaker gezien hebben,
dat de namen Nieuwenkamp en Nieuwkamp afwisselend en dooreen
gebruikt werden. Sterke staaltjes hiervan vindt men in de desbetreffende registers op het Gemeente-Archief te Rotterdam. De
Stadstrouwregisters aldaar vermelden dat zijn aangeteekend I I Mei
r7gg e n g e h u w d 2 6 M e i d.a.v.: H e n d r i k Nieuwkamp- j . m . e n
Willemyntje Arends j.d. beiden van Rotterdam. Uit dit huwelijk
werden blijkens de Doopregisters der Gereformeerde Gemeente
een zestal kinderen geboren, waarvan het oudste Elisabeth (geb.
19 Dec. 1800, ged. 2 8 Dec. d.a.v. reeds 30 Januari 1801 kwam
te overlijden. Bij die gelegenheid werd de vader als Hendrik
Nieuwrkamp in de Registers der Dooden vermeld, bij alle andere
gelegenheden echter als Nieuwkamp.
Waar deze familie oorspronkelijk vandaan is gekomen, mocht
ik tot op heden nog niet ontdekken; alleen vond ik in één der
d o o p a c t e n (n.1. die van Gerardina op IO Nov. 1811) d e n v a d e r
vermeld als Hendrik Nieuwkamp YY., wat er op wijst, dat hij
weer een zoon van een Héndrik Nieuwkamp was. Dezen laatste
. vermoeden wij terug te vinden in Hendrik Nieuwkamp, die gehuwd
was met Elisabeth Gade en uit welk huwelijk dato 6 Maart 1774
te Rotterdam een zoon Hendrik gedoopt werd, die zeer goed in
1799 (dus op 25 jarigen leeftijd) met Willemyntje Arends gehuwd

kan zijn. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit, dat
het eerste kind uit het huwelijk Nieuwkamp x Arends, gelijk wij
boven reeds zagen, den voornaam Elisabeth (dus dan waarschijnlijk
naar Hendrik’s moeder Elisabeth Gade) ontving, terwijl het tweede
(jong overleden) en derde kind’ als Anna Elisabeth werden gedoopt.
Als getuige bij bedoelden doop van Elisabeth (28 Dec. 1800)
trad bovendien een Maria Nieuwkamp als getuige op, in welke
Maria wij een mogelijke zuster van Hendrik Nieuwkamp, den
vader van Elisabeth gelooven te mogen zien, omdat dato 2 1
Maart 1771 (blijken s meergenoemde Doopregisters der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam) aldaar een Maria, dochter van
Hendrik Nieuwkamp en Elisabeth Gade gedoopt is. Behalve de
reeds genoemde Maria en Hendrik, sproten uit het huwelijk
Nieuwkamp x Gade, voor zooverre mij bekend nog minstens twee
kinderen, n.1. Elisabeth, ged. te Rotterdam 6 Aug. 1772 en Sara,
mede ged. aldaar IO Jan. 1779.
Huwelijk noch ondertrouw van het echtpaar Nieuwkamp x Gade
werden te Rotterdam gevonden, zoodat mag worden aangenomen,
dat zij zich daar eerst omstr. 1770 gevestigd. hebben, aangezien
aldaar op 21 Maart 177 I de reeds genoemde Maria gedoopt werd
en voordien geen kinderen uit ‘dit huwelijk worden vermeld.
Het is opmerkelijk, dat ook bij deze familie de voornaam Hendrik
optreedt, hetgeen trouwens ook ‘bij een andere familie van dezen
naam te Amsterdam het geval is, gelijk door den Hr. N. op blz.
63 (1925) wordt aangetoond.
Een ander voorbeeld van het dooreen gebruiken der namen
Nieuwkamp en Nieuwenkamp is dat van SSimon Nieuwcnkamp
j.m, en Clara Verhey j.d. beiden van alhier< aangeteekend te
Rotterdam 24 Dec. r7go en gehuwd aldaar g Jan. 1791 d.a.v.
Uit dit huwelijk sproten, voor zooverre mij bekend, minstens
twee kinderen, waarvan het oudste, Pieternela in den ouderdom
van x1/2 jaar op 26 Maart 1795 te Rotterdam kwam te overlijden
als dochter van Siemon Nieuwkamp en het tweede, Johannes
Anthony, op 26 November 1801, mede aldaar, als zoon van
Simon Nieuwcnkamp.
D e v o o r n a a m S i m o n k o m t i n d e m i j t e n dienste s t a a n d e
gegevens niet meer voor en ook de Hr. N. vermeldt hem geen
enkele maal bij zijn losse aanteekeningen. Alhoewel in zijn
huwelijksacte vermeld als van *alhierc vermocht ik zijn doop te
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Rotterdam niet te vinden, zoodat wij ook omtrent de herkomst
van deze familie in het duister blijven tasten.
Te Rotterdam komen overigens de namen Nieuwkamp
en
Nieuwenkamp, nog herhaalde malen in absoluut onsamenhangend
verband voor, terwijl geen enkele dezer aanteekeningen ook maar
met een enkel woord melding maakt van de plaats van herkomst.
Mogelijk kan het voor latere onderzoekers zijn nut hebben hier
alleen als merkwaardigheid te vermelden, dat, blijkens het Register
der Dooden, op 1 8
Februari 1792 in den ouderdom van 2
jaren
is overleden Elisabeth, kind van Hendrik Niekamp en dat in
bedoeld register ook enkele malen een Pieternella Nieuwenkamp
wordt aangetroffen.
<De aanteekening van den Hr. N. op blz. 62 (1925) betreffende
een in de Roomsche Kerk SDe Torena te Amsterdam gedoopte
dochter Wilhelmina uit een huwelijk van Dirck Nieuwenkamp
met Susanne van den Broeck, wijzen uit, dat er ook Katholieken
van dien naam waren (zij het dan ook alleen doordat de moeder,
Susanna van den Broeck, misschien Kathóliek was). In ieder
geval leefde gedurende de 19” eeuw in ons vaderland een wijd
vertakt geslacht Nieuwkamp, dat den Roomsch-Katholieken
godsdienst beleed en waarvan de familie-advertenties
uit diverse
dagbladen in het bezit zijn van den Heer Kits Nieuwenkamp.
Verder zij hier nog opgemerkt, dat Harmen Jansz. Nuwenkamp
(blz. 59, 1925) blijkens zijn poorteracte wel uit Uden afkomstig
was, doch dat niets er op wijst, dat hij ook aldaar geboren werd.
Tenslotte zij op het navolgende gewezen. De afstand, hemelsbreed gemeten, tusschen Westercappeln en Heino bedraagt ongeveer
I 12Ij’~ K.M., dus ongeveer gelijk aan den afstand GroningenNijmegen.
De betoonde lust tot emigreeren bij het. geslacht
Nieuwkamp
(Nieuwenkamp)
uit Westercappeln
in aanmerking
nemende, dringt de vraag zich op, of ook dit geslacht niet uit
Wij komen dan tot het
Westercappeln
afkomstig
kan zijn.
bekende vraagstuk van wat er eerder geweest is, de kip of het
ei. De Hr. N. beweert op blz. 268 (:g24) SHet is nu van dit
erf (d.i. de rNyencampa onder Heino), dat de familie (Nieuwenkamp)
haar naam heeft afgeleid<. Uit de genealogie (blz. 272) blijkt
dan, dat de oudst bekende generatie omstreeks 1645 geboren
moet zijn, doch daarentegen vertelt de schrijver op blz. 268, dat
de zathe van 1694 tot 1762 onder den naam BNienc(k)ampa

voorkomt ; vòor ~Bpq schijnt er derhalve geen melding van te,

worden gemaakt.
Dato 31 Oct. 1706 wordt bij een doop ats vader vermeld Jan
Niencamp of C>chotman (blz. 273) en volgens een voetnoot betee.,
kende zulks, dat Jan Niencamp in 1706 in een aktein ,.houteh
. ’
huisc: woonde, m.a.w. , . . . . . niet op een hofstede of zathe.
Waarom kan Niencamp niet de famihenaam geweest ,zijn?
Nergens blijkt, dat de stamvader Jan inderdaad vier. zoons had
(de Hr. W. spreekt met nadruk van pvermoedelijkr) en eveninln
volgt uit het gepubliceerde, dat Theunis, Jan, Gijsbert en Hendrik
‘.
reeds op jeugdigen leeftijd den naam voerden. Zij zijn geboren
respect. f 1670, 4 1672, $ 16go eti ‘& 1693,’ de doopregisters
van Heino over deze jaren ontbreken evenwei.
De oudst bekende
doopacte betreffende dit geslacht is van 12 Jan. 1696 en wel van
Tonisien, dochter van jan (tweede generatie). Of deze acte den ’
naam Nieuwenkamp (of iets dergelijks) vermeldt,’ blijkt ,niet uit
de genea¶ogie. Het komt mij echter. voor, dat de Hr. N. duidehjkhddsh&lve achter alie personen, behoorende ‘tot dit geslacht
den naam >Nieuwenkampr heeft ingevuld en z-ulks wordt des te
waarschijnlijker, .ols wij zien, hoe h$ op blz: 274 nadrukkelijk
vermeldt >Hendrick Jansen op den Niencamp, geeft het doopboek
van Ifeino aana, Dit kan níet op den doop van Hendrict Jansen
slaan, want ‘van hem wordt gezegd, dat hij Born&. 1/3a geb.
ís, do6 doop onbekend. De toevoeging ‘op den Bhencampa komt
dus voor in een ‘van. de 8 doopacten der kinderen (tmoscben
r716-x732); in weike acte +ecies wordt niet vermeld. Dit
geeR derhalve wei de zekerheid, dat voor 171.6 de naam (hoe
._ ;’
dan ook gespeld) niet voor komt.
‘De comAu$ie is dus: v a n ‘1645 t o t 1694 k o m t b è t wp1oo~d
NIeuwenkamp (of afleiding) noch ais’ naam van een persoon,:
noch als naam van een hofstede of zathe voor, in 1694 wordt
voor het eerst meldmg .gemaakt van de zathe af&enc(k)ampc
in 1706 is er sprake van den’ familienaam Niencamp en- omstreeks
7
17 16 wordt een persoon aangeduid als sop den Niencampr ;
Oat ttichen 1645 en f6g4 het -woord *Nieuwenkar+ e.d.
,: :
\ ,. ;’.I
niet als familienaam voorkwam is nog geen bewijs dat de naam
,l
toen niet als zoadanig bestond. Een ieder, die’ met genealogie.
‘ti:
QP ho0gt.e is, weet dat juist omstreeks dezen tijd de famiíiemia& .
*’
in de wgkters veelal werd weggelaten. Maar bovendien komt,

.

gelijk wij in den‘ aanhef van dit artikel betoogden, de oorspronkelijke (?) naam Newenkamp reeds omstreeks 1650 voor. Het
tijdsverschil tusschen 1694 en 1706 (waarin respectievelijk de
zathe en den naam genoemd worden) is tè kort, dat hieruit
zonder meer geconcludeerd mag worden, dat de familie naar de
zathe en niet de zathe naar de familie genoemd is.

Wetenswaardigheden betreffende Het Huis ,,De
Brandaris” op de Texelstihe kade te Amsterdam
DOOR

W. L. VAN DEN AKKER.
Aan het vereerend verzoek van de Redactie van >De Navorschera
om een bijdrage te leveren voor de Navorscher en wel voor het
nummer waarmede het 75-jarig bestaan van dit blad zal worden
herdacht geef ik gaarne gehoor, tevens mijne goede wenschen
aanbiedende voor een verder bestaan van nog minstens 75 jaar.
Hoewel mij speciaal bewegende op genealogisch gebied (eigen
en aanverwante familiën) leek het mij voor dit nummer het
geschikst een neutraal onderwerp te nemen, na dus in eenige
oude papieren, die reeds jaren door schenking in mijn bezit zijn,
gezocht te hebben, vond ik het volgende dat mij van genoeg
belang lijkt om dit de vergetelheid te ontrukken.
24 A u g . 1691 kocht Mr. Adriaan eacker, Bout s c h e p e n e n
Raed deser Stedec twee vierde .parten, synde de helfte in een
huys agterhuys en erve, staende op de texelse kay binnen deser
stede, belent ten oosten C Q r nel is Co rver, cum suis, en ten
westen A re n t Hart i es, waer van de wederhelfte in eygendom ’
is gehoorende vrouwe Geert r u y d van Veen wedue wijlen
d’heer en mr. Joris Backer. Verkooper is Jacob Schouten,
Burgemeester en Raed der stad Weesp als getrout hebbende
Yda Del.
ZI A u g . 1693 voor notaris Gasp e r Y pel aer te Amsterdam
maakte mr. Adriaan Backer te samen met zijne zuster Anna
He 1 en a Bac k er testament waarbij zij elkaar tot erfgenamen
benoemen. De Heer Backer overleed eerder daar zijne zuster
28 Sept. 1706 het recht van de collaterale Successie betaald van

de volgende perceelen :’ d e helft. in een huys en Erve op de
Tesselsekay ‘het 3 huys van de Ramskoy enz. Ig Febr. 1710
verkoopt Joris Backeer aan Juffrouw Anna Helena Bader e e n
vierde part in een huys en erve staande ende gelegen op de
s tesselse kay, mitsgaders een vierde part in een huys ‘en erve
daarachter staande genaamt De Brandaris. 9 rg-Dec. 1704 ontving
Anna Hderta Backer quitantie van de Collaterale Successie naargelaten bij Willem Back e r, te weten: ‘/4 pt in een huys erve
op de texelse kaey naest’ de Schellinger gang, ‘/( pt in een
achterhuys.a
18 Juli 1718 maakt Anna Hefefza Backer.testament
voor notaris
Abraham Tree w en waarbij zij tot eenige erfgenaam benoemd
haar neéf Jovis Backer.
8 Nov. 172 I verkoopt Anna Helena Bader. aan Gomaris van
Boxtel en Adriaan Yeya%yyn pzeeker AgterhuJ-s en Erve, genaamt
de Brandarisc.
AdrUzan Verduyn t e s t e e r t 8, Maart 1742 voor notaris Jan van
A m s t e 1, waarbij hij zijnen zoon P i e te r V e r d u y n tot erfgenaam
benoemd. De zoon Pieter. testeert I Sept. 1758 voor notaris ’
H e r m a n u s v.a n H e e 1 te samen met zijne echtgenoote Catharina
lu,tman.
13 Mei 1750 verkoopen de erfgenamen van Maria Verduyn,
in haar leven weduwe van Gomntavus van L’oxtel de helft .in een
Achterhuys en Erve genaamt de brandaris op de Texelse Kaay
a a n P&er Verduyn, die reeds de andere helft bezit als eenige
erfgenaam van zijnen vader Adriaan Verd u yn.
IO Maart 1762 verkoopen de executeuren van het testament
van wijlen Pieter Vera’a..n e n Cathavina Potman a a n X?ugonbs
van Nueborgh Een Huys en Erve staande en leggende op de
Texelse kaay bij de Raams Kooy; in de Texelse gang, genaamd
de Brandaris.
+ * 1 2 N o v . 1772 v e r k o o p t Hug&us v a n fl2ez&-~ a a n Hen&-&
van iV;ewwbuyg
Een huys en Erve staande ende leggende op de
Texelsche Kaay bij de Raams-Kooy ende Texelsche gang genaamd
de Brandaris<.
Hen&% van Ntiebmgh en VPOMU~> Jans, echtelieden testeeren
25 Nov. ~767 voor notaris Jan Ver 1 ey waarbij zij elkaar tot
erfgenaam benoemen. Zij testeert 19’ April 1780 als weduwe
‘voor notaris Gerard u s W’y th off; zìj heeft drie kinderen
. . .

‘* ’

,
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K a m p j e , H u g o n i u s en.Grietje. vreti&e Yans h e r t r o u w d
met Maden Hansetz die als haar. weduwnaar 5 Mei 1795 laat
verkoopen Een huys en Erve van ouds genaamd de Brandaris,
staande en gelegen op de Texelsche kaay, tusschen de Ramskoy
ende Hassélaarssteeg in de Texelsche gang. Kooper is L,ammert Dito.
*

.

.

Een rapport nopens de herneming va.n BrieIle
op 1 -December 1813.
DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
d
.

.

Al is den Brie1 slechts een klein, afgelegen stadje en al is de
Brielsche Maas ook nagenoeg volkomen verzand, de kleine voormalige vesting blijft toch nog altijd in het teeken der nationale,
historische belangstelling s t a a n . Djt kwam nog weer duidelijk
uit, toen in 1922 de dag herdacht werd, waarop 3’je eeuwen te
voren, I April 1572, die stad, als de eerste, openIijk de zijde van
den Prins koos en onze kleuren van den toren deed wapperen.
Doch ook bij de herkrijging van onze onafhankelijkheid in 1813
w’ilde den Briel, der. traditie getrouw, niet achterblijven en behoorde het tot de eerste steden, die ezkeney hand het Fransche
juk afschudden, de gehate bezetting uitdreven of haar tot de
overgave dwongen. 1)
Uitvoerig zijn de gebeurtenissen, welke toen te Brielle plaats
gevonden hebben, beschreven in het Nationaal gedenkboek der
hernieuwde Nederlandsche Unie door J, Konynenburg. 1816, blz.
178 tot 205. Voorts heeft men een gedenkschrift van den toenmaligen maire van den Briel, J. M. Heeneman, g) in 1816 aan Prof.
1813 tooide men zich te ‘s-Gravenhage op voorgaan van hef bekende
met 8ranje (bericht nog dien dag per expresse uit ‘sHage door den maire
van Brielle ontvangen), doch reeds den xsen t.v. werden te Brielle op den wekelijkschen
marktdag verschillende Oranjeliederen gezongen en tnfA de zich meer en meer verhel%&
kreet *Oranje boven* toegejuicht. Zie 1. Kooyaeoburg. Nationaal gedankboe&,‘blz. 100.
Colenbraoder, T. á. p. bla. 1712.
s) In dit Gedenkschrift lascht Heeneman nopens zichzelf in, dat bij oud-lolonel was
Raad van State No. 1948. Conduitelijsten Mariniers regiment Generaal Majoor Bentinck::
lohannes Marcus Heeneman, kapitein commandant was in 1781 oud 18 jaar, geb. teHage,
religie Gereformeerd. Had gediend a maanden als cadet; 611, mud. als vaandrig; 12 mud.
als kpt. comm.
(Commissieboek Raad vao State, No. 1540, commissie 13 Jan. 1780 op
acte R. v. St. van 6 t. v. als zoodanig eed 23 Febr. 1780; was kpt. C. van de Grenadiercomp. van he( re bal. van genoemd regim.ent). In een brief van den Prefect YBP het
Dept. Bouches de la Meuse aan den Intendant van Binn. Zaken dd. 22 Juli 1812 heet hij
s oud-Kolonel in Hollandscheo dienst. e
1) 17 NW.

triumvir&t

.

,

Bosseha ingediend on: door Dr. H. T. Colenbrapder onder no. 1863
in het zesde deel zijner Gedenkstukken opgenomen. A. f. Lastdrager, Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland
in den jare 18 I 3 (in. 18 18 uitgegeven door de Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen), Deel LI, blz. 37/41 vermeldt het toen
te Brielle- voorgevallene in het kort, terwijl alles, ter gelegenheid
v a n d e roe-jarige herdenking, uitvoerig, op de hem eigedn aan- *
schouwelijke en sprekende wijze beschreven is door den bekenden
stads-archivaris en schrijver Joh. H. Been in Deel 3 van het Historisch Gedenkboek 18 13 (onder Generaal Koolemans Beynen),
blz. 182 tot zog.
Ah berichten komen daarin overeen, dat er in de Brielsche
bevrijding’ drie phasen te onderkennen vallen :
, a. een voorloopig overleg of samenspanning onder leiding van
den Oranje-gezinden maire Heeneman met ,het voornemen
den Franschen commandant en eenige slechtgezinde personen
in hechtenis te nemen, een proclamatie in naam van den
Prins van Oranje uit te vaardigen, en een voorloopig gezäg
en bevel in te stellen, waarbij de gepens. luiténant-kolonel
der art. en ex-plaatsmajoor Lang 1) stedelijk bevelhebber te
Brielle worden; kapt. Rauwenhoff voor de genie, de voor:
malige luit. der ,art. .J, H. T&ux, destijds magazijnmeester
der art. en genie te Brielle, voor de art. het commando
op zich nemen zou. Dit voornemen werd door onvoorzichtigheid den plaatselijken Franschen commandant bekend, die met behulp van eenige Franschgezinde plaatselijke autoriteiten 24 Nov, 1813 het plan wist te verijdelen
en onder bedreigingen den maire- dwong om, ten einde
troebelen te voorkomen, de stad te verlaten. *)
6. een vanuit den Haag beraamd plan, om’ met behulp van
Engelsche matrozen, en steun van goedgezinden te Brielle,
die plaats in handen te- krijgen. Dit plan werd- krachtig
gesteund door den naar ‘s Hage uitgeweken maire Heeneman,
die daar ,te voren reeds voor soortgelijke besprekingen geweest was en den daarheen gevluchten predikant Pauw, die,
door de Franschen gezocht, er vooral. met behulp ,van
~
luitenant Lux in geslaagd was, uit den Brie1 te ontkomen.
1) Hij was, totaan de opheffing in 1806, ook agent geweest van het Commjssariaat voor de
Fransche troepen ik dienst der Bataatsche Republiek.
s) Colenbrander, T. a. p., blz. 17x5.

-
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Ook van dit plan is niets gekomen, daar 10. d e Engelsche
admiraal geen hulp wilde geven; 20, de moord en plundering
door generaal Molitor’s troepen te Woerden (24 Nov.) de
lust tot daden’ elders onder de bevolking aanzienlijk temp e r d e e n 3”. de gezindheid van ruim de helft van het
garnizoen, 18 Nov. bij een twist tusschen eenige burgers
en een aantal Fransche douaniers gebleken, ook niet veel
hoop gaf.
c. de. overgang der vesting op I Dec. 1813 onder leiding van
den reeds genoemden magazijnmeester der art. J. H. Lux,
nadat te Brielle bericht ontvangen was, dat 30 Nov. t . v .
Prins Willem van Oranje te Scheveningen geland was en
zijn zegevierenden intocht te ‘s-Gravenhage gedaan had.
Lux was na het vertrek van maire Heeneman naar .‘s Hage
(24 Nov.) door middel van den later te vermelden spion
Vogelaar in verbinding gebleven met de autoriteiten aldaar,
w a a r t o e h i j , Bonder pretext van zekere batterij buiten de
stad te gaan visiteeren of te gaan jagen, Vogelaar in een
boerenwoning ogtmoette en dan daar zijn. antwoord mede
gaf.a 1)
Nadat in den morgen van J Dec. het meerendeel der compagnieën van het korps étrangers, meest uit Pruisen bestaande,
te Brielle aan het muiten geslagen en’de vesting uitgetrokken
was om te Rotterdam of te ‘s Hage dienst te nemen onder
Oranje, was de bezetting dermate verzwakt, dat Lux meende
zijn slag te kunnen slaan. Wat aan een gewezen cargadoor
bij de douanen, mislukte, gelukte aan hem, man van meer
gezag en ervaring, die zelf als luitenant-der art. bij de kustkanonniers gediend had; hij wist die kanonniers te bewegen
om openlijk de zijde van Oranje te kiezen en tegen het
restant der Fransche bezetting gew,apend
in verzet te komen,
waarbij men 2 stukken. geschut van de wallen haalde.
Weldra sloot de schutterij van Brielle onder haar kapitein
van Kruine, alsmede een aantal schippers zich bij hen aan,
Uit gegevens van Heeneman en Been valt af te leiden,
dat een deel der te Brielle garnizoen houdende Overijsselsche
nationale garde, onder een Franschgezinden kapt. J. A. Floh
‘) T.a. p,, blz. 1716.

, .;
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staande, voorloopig nog de Fransche zijde gehouden heeft.
Na een gevecht van II/~ uur moest het restant der Fra’nsche
bezetting de wapens strekken en was in den avond van
I Dec. 1813’ den Brie1 voor den Prins gewonnen. De les
van Woerden werd ter harte genomen, en dit niet voor
nie&. Reeds had den ganschen dag het gerucht geloopen,
dat vanuit Hellevoetsluis versterking (mariniers) voor de
Fransche bezetting zou komen opdagen. 1) Toen: deze inderdaad den, keu Dec. voor de wallen van den Brie1 kwam,
was het te laat: zij stiet het hoofd v0or opgehaalde bruggen,
gesloten en wèl verdedigde poorten.
Alle latere schrijvers hebben magazijnmr. J. H. Lux de ee,r-“.
v a n d e d a a d g e g e v e n . Konijnenburg vermeldt hem meermalen
met lof; ook Been noemt hem in de eerste plaats. Lastdráger
besluit: ~Alzoo bevrijdden de welberadenheid en dapperheid van de&’
luitenant. Lux en de Gaderlandsche moed der ingezetenen, die
hem trouwhartig bijstbnden, den Brie1 van Napoleon’s heerschappij. < Een en ander wordt bevestigd door een rapporti n a
.zorgvuldig ingewonnen inlichtingen, korten tijd later opgesteld
door den uitgedreven ed-majre J. M; Heeneman, die 4 Dec. 1813
namens den Prins in zijn woonplaats Brielle terugkeerde, nu als
arrondissements-commissaris, en die op last van d.en Souvereinen
,Vorst verslag omtrent het gebeurde uitbrengen moest. De bijzondere belangstelling in den Briel, toen door onzen Vorst aan den
dag gelegd en de bijzonder&, hierna‘te vermelden, wijze, waarop Hij
hèn beloonde die een werkzaam aandeel gehad hadden in het op
I Dec. 18.13 aldaar gebeurde, toonen wel, dat ook toen, .evenals
thans, bij Oranje diè bijzondere belangstelling in .den Briël aanwezig was, waarvan in den aanvang iran dit artikel ten aanzien
vao ons volk in het algemeen gewag gemaakt werd. 9)
Het komt mij voor, dat ,het zooeven bedoelde rapport van,
Heeneman, hetwelk ik voor eenigen tijd aantrof in de Verbalen
van Oorlog dd. 12 Febr. 1814, no. 149. (een reeks van ,stukkenj,
t,ot nog toe niet geraadpleegd werd. Geen geschiedschrijver maakt
I
*) De Frausche commandant van het eiland, Baur, te Hellevoetsluis had daarmede reeds
na den twist van 18 NW. 1813 gedreigd. Zie Coleobrander, T.a. p,., blz. 1713. noot 1.
*) De plaats heeft zich daarover steeds erkentelijk betoond. Begin Apr. 1815, vlak na
terugkeer van Napoleon van Elba. bood de nieuw gevormde schutterij van Briell$ hare
diensten aan; dit voorbeeld vond navolgyg.
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er melding van, ook niet de He& Been, die de geschiedenis
v a n Bi-ielle in Nov./Dec. 18 r 3 volledig heeft uitgezocht en te
boek gesteld. Hij wijdde t. a. p. blz. 207 noot .en 208 uitvoerige
beschouwingen aan de namen en personen van het Is-tal Brielenaren,
dat later vati den Souvereinen Vorst de Brielle-medaille mocht
ontvangen en aan Ary Pols, portier van de Lange-poort, die daarvoor naderhand nog door het gemeentebestuur werd voorgedragen, 1)
doch maakt met geen woord gewag van het daarvan eenigszins
afwijkende 12- & I4-tal personen, dat door Heeneman in een
bijlage van zijn rapport speciaal vermeld en den Souvereinen
Vorst voor bepaalde belooningen voorgedragen werd. Dit versterkt
mij in mijn irermoeden, dat het rapport tot “og Joe niet bekend
is. Daar het om meer dan eene reden verdient aan de vergetelheid ontrukt te worden, evenals de namen van hen, die door
Heeneman als de hoofdpersonen werden aangemerkt, volgt het
hier met zijn bijlage en een korte uiteenzetting van de wijze,
waarop de Souvereine Vorst later de hoofdp&sonen heeft willen
onderscheiden.
O v e r t u i g e n d b l i j k t u i t h e t r a p p o r t , dat o o k
Heeneman, kort na het gebeurde, de eer der daad van I Dec.
1813 te Brielle in de allereerste plaats den magazijnmeester en
oud-luitenant der artillerie J. H. Lux deed toekomen.
Brielle den g January 1814.
Aan
.Z&ze Ko?8ingL#ÌSe Hoog/zeid D e n Heeye
Priwe van Oranje Nassau, Souverein Vorst
der Vereenigde Nederlanden etc.
Doorlugtig Vorst en Heer!
Ter voldoening aan de geëerbiedigde ordres van Uwe Koninglijke‘ Hoogheid van den IS~ der maand December 1.1. heb ik getragt de onzijdigste informatie te bekomen omtrend de persoonen,
welkerzich gedistingueerd hebben bij de gebeurtenissen in den
Brie1 op den eersten dier maand, en in het Fort Duquesne op
d e n 4d” daaraan volgende. Jk moet tot mijn leedwezen zeggen,
dat ik slegts informatien konde inwinnen, wijl mijne verwijdering
‘) Dat ook deze de medaille nog gekregen heeft, blijkt o.a. hieruit, dat zijn exemplaar
thans aanwezig is in het Koninklijk Penningkabinet.

.

uyt de stad door Fransch geweld op den 26 November mij buiten
staat stelde, om na den .wensch van mijn hart de ,bIijde pmmekeer van zaken te Brielle in persoon te bevorderen volgens het
bij mij ontworpen plan. 1)
Ik heb dierhalve de eer Uwe Koninglijke Hoogheid bij deeze
rapport te doen: ’
dat de Lieutenant van de Artillerie en Magazijnmeester *) 1.
Lux allerbijzonderst heeft uijtgemunt en als de voornaamste bewerker diend geconsidereerd te worden van de verlossing van
den Biel, hebbende hij onverschrokkenheid met beleid en standvastigheid gepaard,
dat hij vervolgens manmoedig is. gesecondeerd geworden door
de Hearen Hoyer, van Kruyne, van der Mz’nne, Hofmaft en van
,
a!w Haak,, als ook doór den sergeant der kustkanonniers 42 Hazebroek e n d e n k u s t k a n o n n i e r ,A. ,Vermaas, z o o a l s o o k teffenb
door de burgers C.. Hazelbach, S. Opmeer en iV. deti Broeder,
alle welke persoonen zig bijzonder wel gekweeten hebben en
alles, wat hun dierbaar was, ‘hebben opgeofTert
om de stad’ ujt
de handen der dwinglandij te verlossen, in het blijde vooruijtzicht,
” om onder het weldadig,en’Souverein
bestuur van Uwe Koninglijke
Hoogheid te komen.
Het zij mij gepermitteerd, Doorlugtig Vorst, dat ik bij deeze
gelegenheid. ook mentie make van den Heer Predikant Pauw, die
niet alleen alle pogingen heeft aangewend tot het doen gelukken
van het plan, dat men zederd den 18 November geformeerd had,
en die daardoor her slagtoffer der dwinglandij zoude geworden
zijn, indien ZWelEerw. niet op eene bijna miraculeuse wijze hunne
magt ontkomen was, maar die 0o.k in de ongelukkige rg jaren
afwezigheid van Uwe Koninklijke Hoogheid zich steeds betoond
heeft een ijverig voprstander van Uw Doorluchtig Huis te zijn,
1) 1, M. Heeneman was in 1813 maire van Brielle. q Nov. van dat jaar vervoegdede
onder-prefect Besier zich aan zijn huis en noopte hem, daar hij blijkbaar van Orahgistische
gevoelens verdacht werd (gelijk do groote meerderheid der Briellenaren) om op de minst
opzienbarende wijse de stad te verlaten. Hij voldeed hieraan en week naar ‘*Gravenhage
uit. 4 Dec. 1813, ‘na den overgang VRU den Briel, keerde de oud-maire Heeneman uit
‘sHsge als arrondissetnents-commissaris .(in plaats van Besier) naar zijn woonplaats terug.
Zie Beef& T. a. p , blz. 187 en aog.
s, Deze betiteling, later ook door den Heer Been overgenomen, was een onjuistheid,
Eerste luit. der nr$ J, H. Lux was bij K.B. q Sept. r8og benoemd tot.magaeijnmr.
nde LI. der art. en genie, en had als gevolg daarvan, na aanvaarding van zijn functie op
17 .Oct. 1809, den a3 d.a.v. van den M. v. 0. zijn >honorabte demissies verkregen als
otBcier van het Koninklijk Korps art. en genieoffoieren.

*
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en zulks in de bangste tijden, met hart en mond zoo vuuriglijk
als oprechtelijk beleden heeft.
De Stads Fabriek 6/anken l) kan ik niet voorbij gaan, daar
men aan zijne medewerking met den Heer LZLIZ de bevrijding van
den Brie1 al meede kan toeschrijven.
Nog ‘neeme ik ootmoedig de vrijheid aati IJwe Koninglijke
H o o g h e i d d e n p e r s o o n v a n H. Vogelaer aan te prijzen; deeze
man stelde zig aan het grootste gevaer blood in mijne correspondentie met den -Heer Lux, bood zig aan om bij de ontworpen
overrompeling van den Brie1 mij te vergezellen, en schoon een
man van de geringere classe en zonder opvoeding, gaf hij ondubbelzinnige blijken van deszelfs beleid, moed en geestdrift voor
Vaderland en Oranje, die hem waardig maken Uwe Koninglijke
beloning, met een post in den Brie].
Wat betreft de personen, die zich in het fort Duquesne
. .
. . . . . . . . ..*......*
. . . . . .
* Van alle deeze personen, zo die genen, die zig in den Brie1
als in het fort Duquesne gedistingueerd hebben, heb ik de eer
hiernevens een lijst aan Uwe Koninklijke Hoogheid over te leggen;
en daar het Hoogstdezelve behaagd heeft mij te gelasten, om een
voordragt te doen op welke wijze dezelve na mijn inzien zoude
kunnen beloond. worden, heb ik de vrijheid genomen mijne mening
daaromtrend op te geven in de laatste colom dier lijsten, dezelve aan
d e h o o g e wysheid van Uwe Koninklijke Hoogheid zeer nederig
onderwerpende.
Ik ben met de diepste eerbied
Doorlugtig Vorst en Heer
Van Uwe Koninglijke Hoogheid
De zeer ootmoedig en zeer gehoorzame
Dienaar en getrouwe onderdaan
(Geteekend) 1. M. Heeneman.
Als bijlage tot dit rapport behoort o.a. de volgende staat:

~-

Lijst der pel=Foonen, welke zich gedìstìngueerd hebben Bij de
gebeurtenissen in den Brìel, voorgeva/Zen
op de72 <e Dece-ber
Opgemaakt op hooge .ordre v a n ZzJne Koni?zk&ke
18r3.
H o o g h e i d d e n Heere Prìnce v a n Oralyè-Nassau, Souvereìn
ITorst der Vereenzgdp ïVederlandei2, enz. em. enz.

1) sStads-fabriek*

beteekent

hoofd van de gemeentewerken.

.

NAMEN. _

TEGENWOORDIGE
FUNCTIËN.

AANMERKINGEN.

Lux.

Luitenant van de Artil- Zoude gaarne verlangen met eene
e r i e 1) e n Magazijn- hogere militaire rang, en de
neester i n d e n Briel. p o s t v a n O n d e r - I n s p e c t e u r d e r
Artillerie in het Land van Voorn
begunstigd te worden.

Hendrik
Hoger.

jubstitut Procureur bij De post van Officier bij het get Tribunal te Brielle. melde tribunal zouden hem het
besten convenieeren.

Johannes

Anthonie
kapitein der’Nationa1e
van Kruyne. Sarde.
1 - J o h a n n e s v a n President van Nieuw
der Minne. Hellevoet en re Luitenant der Schutterij te
Brielle.
Johannes
Hofman.

Ontvanger
octroij.

van

Zoude gaarne de post van substitutstrandvonder erlangen.
Wenschte wel de post van Rentmeester der Domeinen en Opperstrandvonder ‘in Voorn te mogen
bekleden.

het Verzoekt met een diergelijke post
begunstigd te worden.

Joharines
V o o r h e e n geëmploy- Zoude gaarne met -den post van
van der Haak. eerd bij de douanen, Commies Collecteur der Convoyen
en Licenten begunstigd worden.
Cornelis
Hazebroek.

Sergeant bij de kust- Verzoekt geplaatst te worden als
Cómmis ter Recherche bij de
kanonniers.
Middelen te Water.

Petrus
Hazelbach.

Burger en. inwoonder Verzoekt om bij Jagt en Visscherij
in het Land van Voorn geplaatst
van den Brie].
te worden.’

A . Vermaas.

Kustkanonnier,

‘) Zie omtrent deze onjuistheid reeds noot

Verzoekt Om sloeproeyer te worden ; is geblesseerd geworden door
e e n kogel. e n i s r e e d s o p o r d e r
van Uwe K. H. naar verlangen
geplaatst. .
*) blz. 57.

NAMEN,
Jan Opmeer.

TEGENWOORDIGE
FUNCTIËN.

AANMERKINGEN.

Burger. en inwoonder Verzoekt als sloeproeyer geplaatst
van den Briel.
te worden.

Nicolaas
Burger, en inwoonder Verzoekt a!s Priseerder van het
den Broeder. van den Briel.
vee over het Eiland van Voorn
te worden geplaatst.
Hendrik
Vogelaar.
--

Burger en inwoonder Verzoekt begunstigd te wordenmet den Post van Poortier in den.
van den Briel.
Briel, indien dezelve vaceert.
*
--

Opgemaakt bij mij ondergeteekende Commissaris van ‘t District
Brielle den 9”” Januarij 1814.
. (geteekend) J. M. HEENEMAN.
Uitvloeisel van het rapport, d.d. .g Jan. 1814 door Heeneman
uitgebracht, was het hier volgende Besluit van den Souvereinen’
Vorst d.d. 9 Febr. 1814, No. 58. Zoowel het tijdsverloop van
één maand tusschen het een en het ander, als het feit, dat de
voordracht van Heeneman en de 15 à 16 inderdaad toegekende
Brielle-medailles niet volkomen overeenstemmen, wettigen het
vermoeden, dat Heeneman’s rapport vooraf nog bekeken is dan
wel door andere gegevens aangevuld werd, alvorens de onderscheidingen definitief verleend werden.
Blijkens gegevens van den Heer Been (t.a.p., blz. zo7 n o o t )
zijn de medailles, bij Besluit van g Febr. 1814 toegekend, op den
voor Brielle gedenkwaardigen dag den I April d.a.v. plechtig om
12 uur middag ten stadhuize uitgereikt. Gelet op het kleine
aantal van 16, dat verleend w.erd, zijn zij uit den aard der zaak
zeldzaam.
Exemplaren daarvan komen voor in het ‘Koninklijk
kabinet van munten, penningen enz., in het Legermuseum >De
Dóorwerthc en in het museum te Brielle (model exemplaar van
4 c.M. middellijn eti een klein exemplaar, beide met het lint in
5 banen). Een beschrijving van de medaille vindt men bij Mr. J.
Dirks. Nederlandsche penningen i810 t o t 1860, blz. 21, met een
afbeelding onder no. 6 (voor- en achterzijde); zij komt oc$ +oor

bij Kcsrtijabu~, t.a.p. blz. zog. Ten onrechte vermei& deze het werd o& door den. Heer Been, t. a. p., blz. zo6 overgenomen
- dat de medaille aan een oranjelint gedragen werd. Het was
een geribd. lint, in de lengte uit 5 banen bestaande: oranje, wit,
blauw, wit, oranjt+. Dit bhjkt zoowel uit de nog aanwezige exemplaren- als uit een in mijn bezit -zijnd, gekfeurd silhouet van den
lateren kapitein der art. J. H. Lux, ao 1830.

.

.

Het is mij niet mogelijk geweest vast te stellen, in hoeverre
overigens de voordracht van Heeneman en de aanbevelingen bij
. den Souvereinen Vorst gevolgen gehad, en de aanbevolenen de
’
door’ hen begeerde posten verkregen hebben. Wat de held van
den dag Lux betreft, kan echter vastgesteld worden, dat dit te,
zijnen aanzien slechts ten deele het geval geweest is: Lledert
Uct. 1809 te Brieife woonachtig, onbemi’ddeld zijnde en een vrouw
met 2 jonge kinderen bezittende; was zijn wensch am 10 terug te
keeren in het korps art. en genie officieren, waaruit hij in Oct. 18q
--. getreden was om magazijnmeester te worden en te,kunnen trouwen,
doch 20 tevens om te Brielle te kunnen blijven wonen. in dit laatste
zag hij zich teleurgesteld. Nadat de Souvereine Vorst, bij Besl.
g Jan: 18x4 de organisatie van de staande armee, en daarmede
.
-die van het korps “dende Artitierie ‘vastgesteld had, werd bij
Rest. 8 Febr. d.a.v. bepaald‘, dat er van dit korps 2 batterijen
,
voor gebruik te velde zouden samengesteld ‘worden. Daar inmiddejs ook de. organisatie der landmilìtie vastgesteld was, vond
’
bij Besl. S. V. 12 Febr. 18 14 No. 37, toevallig den verjaardag
van L.ux, een groot aantal bevorderingen en benoemingen plaats,
voorat bij de artillerie. *Bij het Corps R. A. onzer staande armee
worden aangesteld tot kpt.: . . . de heer J. W. Lux 1) . , , . .a De
Heer Been (t. a. p, biz..,zoj) heeft het later, wat wel verkiaarbaar
was, vsorgestetd, alsof dit, een speciale bdooning voor Lux was
‘op zijn eersten verjaardag na zijn heldenfeit, doch het was louter
‘toeval. Hoogstwaarschijnlijk zal hij er op den dag zelve geen
kennis -. van gedragen hebben, in verband met de toenmalige
gebrekkjge verbmdingsmiddelen; d e m u t a t i ë n g i n g e n t r o u w e n s * ’
eerst 18 Febr. 18 14 van het D. v. 0. uit en aan Lux werd opgedragen
1) Ook uit deze betiteling blijkt, dat
“andere benoemingup-werd de rao# Feld.

Lux geen

ofXcier meer was; bij alle

- ,.i
‘.
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Zich onverwijld .te Utrecht onder de orders van den Korps C. te
stellen. Vermoedelijk heeft Lux. bij het nieuw opgerichte korps
R. A. een comp. opgericht en heeft hij als zoodanig gartiizoen
gehouden te ‘s-Hertogenbosch, waar 4 compn. kwamen of te Breda,
waarheen het depot weldra van Utrecht verplaatst werd. In geen
geval ‘is hij C. geweest van een der 2 hiervoor bedoelde batterijen, toen opgericht.
Ik vermoed, dat de oud-kustartillerist, oud-magazijnmeester,
die
blijkbaar zeer aan zijn eiland gehecht was. en daar een jonge
vrouw met 2 zeer jeugdige kinderen achterliet, zich bij de R. A.
niet zéer thuis gevoeld heeft. Zeer begrijpelijk zou het ook zijn,
indien het paardrijden moeilijkheden in den weg gelegd had.
Zooveel is zeker, dat hij bij de eerstvolgende reorganisatie het
Korps weer verliet. Al spoedig bleek, dat onze staande armee
door gebrekkigen toeloop van vrijwilligers niet op de beoogde
organisatie gebracht worden kon. Bij Besluit S. V. 17 Nov. 1814,
juist één jaar na het begin onzer vrijwording, werd hare artillerie
ingekrompen ; het korps R. A. van 8 tot 6 compn. Op voordracht
van den Insp. Gen. d. A. ging de eerste kapitein der R. A., J. H.
L u x o v e r b i j h e t 2e baton art. van linie met bepaling, dat hij
daarbij uiterlijk I J a n . 1815 present moest zijn. Hij zal zich
daarbij zeker gehaast hebben, want hij keerde voorloopig naar
Brielle terug, waar hij een comp. voet-art. kreeg. Na terugkeer
van Napoleon heeft hij (als zijnde oud R. artillerist?) met deze
comp. een batterij gemobiliseerd, de laatste, welke nog bij Waterloo geweest is. ‘) Vervolgens hield hij daarmede van 18 16 tot
1830 garnizoen in de 2. Nederlanden, en week 1830 bij het
uitbreken van den opstand met zijn gezin uit naar Bergen op
Zoom. Bij 2. M’s Besluit van 21 Febr. 1833 benoemd tot Majoor,
Plaatselijk Art. Ct. te Brielle, werd hij, 16 Dec. 1837 ,luitenant
kolonel geworden, aldaar als zoodanig gepensioneerd bij 2. M’s
Besluit van 22 Maart 1841. Later keerde hij terug naar Bergen
op Zoom, waar hij 12 Aug. 1865, juist .781/2 jaar oud, overleed.

1) Zie hieromtrent van mijne hand: Militaire Spectator 1926, blz. 46% e.v.
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den g Febr. 1814.
No. 58.

Wg Wìliem bij de Gratie Goa’s,
Prime ban Ora7tjè-Nassau, Souwrezit
l~‘or.st der Vereenigde Nederlanden, eNz.,
enz,snz.

Gedelibereerd hebbende op de navolgende stukken :
10. Op een Rapport van ,den.Heer 1. N. Heeneman, Commissaris
van het arrondissement den Brie2 van den 9” January 1814.
Daar bij een naauwkeurig verslag gevende van het gebeurde
in den Brlel op den Eerste December 1813 en in het fort
Duqucsne
op Ooltgensplaat op den 4e daar aan volgende ; 2
hebbende dit rapport tot bijlage:
a. eene lijst der persoonen, welke zich, op den eerste
December 1813 bij de gebeurtenissen, in den Brie1 voorgevallen, hebben gedistingueerd, met aanwijzing der
tegenwoordige functie van gemelde persoonen en van
de belooningen, welke aan elk hunner voor dezelver
betoonde .moed en dapperheid zouden kunnen worden
gegeven.
b. betreft fort Duquesne . . . , , . . , . . . .
20. en 30. betrefttirt
Duquesne . . . . , . . , . . . ,.
En in aanmerking zijnde genomen, dat de gebeurtenissen in
den Brie1 en. de overrompeling van het fort Duguesrie o p Ooltgensplaat in derzelver aanleg, uitvoering en gevolgen allezints
verdienen aan de vergetelheid te worden onttrokken, zoowel
als de naamen dier edelmoedige en dappere Vaderlanders, wier
belijd, moed en standvastige ijver den vijand heeft op de vlucht
gejaagd ; - terwijl aan elk hunner een duurzaam, gedenkteken
behoord te worden in handen gegeven, waar uit onze en der
Nederlanderen erkentenis, ook aan de kinderen en kindskinderen
van deze dappere ongewapenden kan worden overgebragt,
Hebben besloten en besluiten:
A r t .
I.
Aan elk der Nederlanders, welke aan de gebeurtenissen in den
BrieZ ter verdrijving der Franschen uit die stad een werklijk aandeel hebben genomen, zal worden ter hand gesteld een Zilveren
Medaille met’ het opschrift: voor Moed en Vaderìandshe~de ; aan
welks tegen,zijde geleezen wordt: BrieZie z*te December 1813.
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Art. 2.
betreft fort Duquesne . . , . _, . , . .
Art. 3.
Kopiën van het rapport van den Arrondissements Commissaris
Heeneman en van de beide daarnevens gevoegde lijsten zullen
worden gezonden aan onze Commissarissen Generaal van financiën,
Oorlog en Binnenlandsche Zaken; met last aan ieder hunner,
om naar aanleiding van de aanwijzingen, door gem. Arrondissements Commissaris bij de evengemelde lijsten gedaan, aan Ons,
respectievelyk ten behoeven van de daarop voorkomende personen,
- dien overeenkomstig gepaste voordragten te doen.
Art. 4.
Daar en boven zal aan Onzen Commissaris Generaal van Oorlog
t o t deszelfs Informatie worden gezonden kopie van het rapport
van den Gouverneur der’ Residentie, den Heer van LZ&urg Stirum
en der Bijlage daarnevens gevoegd in de Preemissen sub 3e ver- ,
meld.
Art. -5.

.

-Wij voorbehouden Ons, om het rapport van den meergem.
Arrondissements Commissaris, zoo wel als de namen der verdienstelijke Nederlanders, daar bij opgegeven, aan het publiek te doen
kennen : terwijl wij bij eenen door Ons eigenhandig geteekenden
brief, die op heden zal worden afgezonden, Onze tevredenheid
ook aan den Arrondissements Commissaris Hetnemnn, over d e
eenvoudigheid en duidelijkheid van zijn rapport, zoo wel als over
deszelfs geheel gehouden gedrag bij deze gelegenheid zullen aan
den dag leggen.
Art. 6.
,

.
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Gegeven te ‘s Gravenhage den 9’” Februarij des jaars
18 14 en van Onze Regeering het Eerste.
(geteekend)
Willem.

De namen der 16 personen, aan wie de medaille verleend
werd, zijn vermeld bij Been, t:a.p.

.
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Ekteven van Requesens
.

( Voovtzettìng van Nav. LXXV, ~88)~

Schrijven van don Louis de Requesens aan den
g r o o t b a l j u w va?n K o r t r i j k o v e r d e o p e n b a r e
,
procesGes i n d e s t a d .
i,ir*
8 Odobre 1574.
A n o s t r e cher et ame le Sr d’ Erpe, grand bailly de Courtray.
Don Loys.
Cher et bien amez, De la part de la communaulte du clerge
de leglise parochiale de Sr Martin en la ville de Courtray, nous
a este remonstre que non obstant que ledict clerge de tout temps
ait accoustume de faire supplìcations etprocessionsp~blirgzles alentour
de ladicte eglise et que ne soit licite ou permïs a persounes quelconcque dy donner aulcun empeschement, toutesfois que le magistrat de ladicte ville depuis quelques jours en ca auroit faict,
edifier tout tenant la place ou que la dicte procession doibt passer,
assavoir deux ou trois pieds de la, certaine maisonnette pour la
se retirer et demeurer certaines femmes ordonnees pour assister
ceulx qui illecq sont infectz de peste et ensepvelir leurs corps
mortz, e m p e s c h e a n t s par telle voye lesdictes p r o c e s s i o n s avec
consequente ,daultre: m a l comme ‘le ‘verrez p l u s amplement p a r
la requeste cy enclose; de laqueile ayants ouy le rapport et neus
ayant samble ce que dessus non seullement mal. politìcque, mais
aussy pres que en vilipendence des processions sainctes et ceremonies ecclesiasticques, avons bien voulu vous faire despescher
ceste peur Vous enchargér’et’ord,onner que en cas que vous appért
de ce que dé&Ûs ayez a faire oster et transporter la maiionnette
mentionnee en, ladicte requeste aux despens de ladicte ville et.la
faire mettre en aultre .lieu convenable en tout evenement faire,
sortir ceulx qui peuvent estre empestez ou servir au malade d e
la peste ou maladie contagieuse, ordonnant de nostre part aussy
aux magistratz de ladicte ville de ainsy le faire, Et si y trouvez
difflculte neus en advertir pour ~7 ordonner ulterieurement comme
trouverons appartenir.
A tant. etc. d’ Anvers le Wie jour d’ octobre 1574.
1927.
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Requesens aan den raad van Duinkerken over de
aanhouding van een Franschen koopman.
8

octobre

1574.

A noz chers et bien amez les gouverneur, bailly, burgemestres
et eschevins de la ville de Dunckercke.
Don Loys.
Cher e t b i e n amez., nous vous envoyons cy enclose la requeste,
q u e n o u s a este presentee de la part de Francois Viq-ueneZle,
marchant francois, afin que layant veu et visite et si tant est que
trouvez ledict suppliant navoir farfaict contre les placcartz de
S. M. ayez a incontinent faire relaxer et luy. restituer et laisser
suyvre ses navire et marchandise mentionnees en ladicte requeste
ou aussy il v eust matiere de contrevention desdicts placcartz
procederez suyvant iceulx, nous advertissant en touts evenemens
de ce que faict y aurez pour selon ce povoir respondre a lamb a s s a d e u r d e France qui n o u s a faict instance s u r test affaire.
Actum etc. d’ Anvers le VIIIe jour doctobre 1574.
Schrijven van koningin Elisabeth van Engeland. aan
don Louis de Requesens, waarin zij verzoekt 250
vaten Rijnwijn over den Rijn in de Nederlanden te
laten
vervoeren
naar Engeland.
9 Octobre r574.
. . . . . . . ayant la societé des marchans dit stallfzof. . . . . , .
Londres, faict provision a Coloigne sur le Rhin . . . . . , . . . . . , . .
nomme Hz’llebrandt Suderman, bourgeon de ladicte ville de Coloigne,
de deux centz pieces de vin .de Bohin, dont entendons nous faire
servir dune partie pour nostre provision propre, pour et qua raison
des troubles de par dela, ilz craignent quil leur pourra estre faict
quelque empeschement, avons bien voulu, sur ce vous faire ce
mot de lettre pour vous prier, que vue2Zez nous faire ce plaisir et
de ordonner que lesdictz vins et conducteurs d’iceulx, puissent paisiblement pasaer par les lieux, passaiges et destroictz sur le Rhin
et ailleurs de voz commandementz et pouvoirs, pais et jurisdictions de nostre tres cher et tres ayme frere le roy catholicq, sans
quil leur soit faict ny permis estre faict ou donne aulcun destourbier ou empeschement, en payant toutesfois les droictz accoustumes et requis, et a telle fin faire expedier et bailler ‘au porteur
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de ces presentes assurance
fort commes neus voudrez
a t a n t Mons’ n o u s p r i o n s
et digne garde.
Escript a nostre maison
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convenable, de quoy vous prions bien
aussy requerir de chose semblable. Et
Dieu quil v o u s a y t e n s a t r e s s a i n t e
de Hamptoncourt le 1X jour d’octobre

1574.
Vostre bonne Cousine
(Get.) Elizabeth.
i%t dosis: A n o s t r e t r e s cher Cousin, seigneur Don Louis de
Requesens, grand commendateur de Castille et gouverneur pour
le Roy Catholicq en ses Pais Bas,

Ja

Schrijven

van

Requesens

aan

Tilly.

10 Octobre 1574.

A Monsr

\

de Thilly.

Mons de Thilly. Je vous envoye cy enclose la requeste que
m a este preseitee d e l a p a r t d e 3an d e Warmedoo, c a p i t a i n e
soubz le regiment du conte de dYeg&wz e t p o u r l e s r a i s o n s y
contenues, mesmement si tant est, que le suppliant ait donne
(comme il dict) en la ville de Groeningen b o n n e e t s u f f i s s a n t e
caution pour tout ce que sa parte avanse pourroit pretendre
contre luy, laquelle 11 p r e s e n t e encoires d e renouveller a u q u e l
cas ne seroit raison, quil f u s t travaille’ en divers lieux mesmes
h o r s d u p a y s , e s t a n t s l e s d e u x p a r t i e s subjectz de Sa Majeste,
v o u s requiem et neantmoings encharge de par icelle que ayez
par toutsmoyens conversables a tout faire que ladicte parte avanse
du suppliant face lever et oster larrest faict a leur instance a u
pays de Ernden cokme le contient plus amplement ladicte requeste.
A tant. etc. d’ Anvers le XIIe jour d’ Octobre 1574.
.
Schrijven van Requesens aan den Raad van den
Koning over de belastingen in Friesland.
15

-

Och@-e

r574.

Don Loys de Requesens et de Cuniga, grand commandeur de
Castille, lieutenant gouverneur et capitaine genèral.
Tres chers et bien amez. Nous avons ordonne, que vous
fussent envoyees quelques lettres et pieces y joinctes que venons

:
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de recevoir du S. de Billy touchant le faict de limpost, quil a
practicque azb ,Fyize pour lentretenement des gens de guerre, lesq u e l l e s p a r v o u s v e u e s e t a y a n t l a dessus communicque avec
Mansr d e .9 Bavm, regardez de y pourveoir comme trouverez
convenir et en faire dresser les despesches requises. Pareillemént
ordonnerez’ vous sur le faict du conseillier Sidizga apres avoir
veu ce que resulte a sa charge pour linformation que trouverez
,aussy
entre lesdictes pieces et adviserez de la demonstration que
selon q u e s e r o n t t r o u v e e s s e s c h a r g e s c o n v i e n d r a qu’ ‘en soit
faicte, tenant maintenant prison en sa maison, et vous recommandons toute bonne diligence et briefveté en ce que dessus.
A tant tres chers et bien amez. Nostre Seigneur soit garde de VOUS.
d’ Anvers le XVe jour d’ Octobre 1574.
(Get.) Don Louis de Requesens.
(Lager sk~~d$ Rerti:
z n dorso:
Au noz tres chers et bien amez, ceulx du conseil privé du
Roy. Recepta 1 6 O c t o b r e 1574.
S c h r i j v e n v a n J a n d e C r o y a a n D o n L o u i s d e Requesens aangaande den handel met de rebellen.
16 Octobre

r

1574.

Monseigneur.
Comme .il at pleu á Vostre Excellente p a r d e s s u s p l u s i e u r s
placcartz mescripvre, que jeusse par tous moyens possibles a obvier
et remedier auz traficques, quy se font tant par les subiectz de
Sa Majeste que estrangiers du pays avecq les rebelles;jay
rendu
toutte payne de obeir ausdictes placartz et lettre de Vostre dicte
Excellente, considerant signament que ledict comerche et traficque
avecq lesdicts rebelles nourissoit et augmentoit leur rebellion
pluisieurs advertences, desquelles ay plus amplement escript a
Vostredicte Excellente, et ce par adhortemens et mes lettres aux
magistratz et officiers d e s villes et lieulx voysins de la mer,
affin quilz eussent a ensuyvre lesdicts placartz. Mais voyant que
aulcuns desdicts officiers et magistratz dissimuloyent a l.es mectre
en execution meismes que ceulx du Conseil en Flandres sadvanchoyent a donner pasportz et octroys a pluiseurs marchans ayant
achste poissons salez, harrencqz et aultres marchandises dans la
ville de BiervEzet de les povir amener en ce pays par le ..%s d e

Ga&, lesquelz .poissoins
et autres marchandises jay tro.uve estre
portez audict Biervliet par les rebelles et estre non pas seullement
de leurs biens , mais procader de leurs butins et pilleries des
subiectz de Sadicte Majeste aux villes maritimes de Flandres.
Jay suyv.ant l e s d i c t e s lettres d e Vostre Excellente e t e n acquict
de ma charge, voyant le ,grandt detriment que en venoit aux
subiectz de Sadicte Majeste commande a tous soldartz, tenans
la garde sur la toste et passaiges vers les lieux rebelles, actendu
en ce la negligence daulcuns ofhciers, ‘comme dict est, quilz
neussent a laisser passer nulles personnes ou biens vers lesdicts
rebelles, ny aussy en laisser ammener auicuns en ce pays sans
les arrester et men advertir, et que aussy de BieAiet, nonobstant
quelle nestoit declairee rebelle, namederoyent le passaige ne
fut des biens y creuz ou prins par les inhabitans daultant plus
que souffissante, suis estre informe que le principal commerche
d e s s u b i e c t z d e c e s p a y s e,t aultres marchans se fait par ledict
BieyzGet comme par plusieurs mes lettres e n a y a d v e r t y vostre
Excellente.
Et comme ledict moyen estoit le seul remede p o u r
obvier aux traficques lesquelz se povoyent faire par Iè pays de
Flandres et pour mectre fin aux troubles presentes, esperant que
ceulx dudict conseil en tiendroylnt bonne correspondence avecque
moy pour accomplir la bonne întention de Vostre Excellente
treuve le contraire et plus favorisans aux marchans journellement
frequentans et hantans dans ladicte ville de BzkvZ&t a v e c q
lesdicts rebelles, que a ceulx ayans faict les arrestz de samblablas
biens, les laissant suyvre ausdicts marchans, sans m’ouyr, sur
telle quelle caution que bon leur samble,‘ combien que de moy
polriont estre instruictz pour proceder allencontre desdicts marchans
suyvant les paynes et mulctes contenues ausdicts placartz le que
de tant p!us me donne occasion descrire ceste a Vostre Excellente
a loccasion que aultresfois ayant requis ausdicts du conseil. Ce que
pour quelcques biens, lesquelz jestoy informe estre tirez hors
leglise de Flissingtres et menez en le pays me respondirent quilz
entendiont que en ArtLwis
lesdicts placartz nestoyent publiez et
quilz ne senquestoyent non sy estroictement dont les marchandises
venoyent. Et voyant que lesdictes commerches ‘ne cessent, ains
saugmentent de jour en jour, jay requis ausdicts du conseil que
de tous biens arrestez. (venaris des lieux rebelies) par les soldartz
a faulte de debvoir des officiers, ilz neussent a ordonner aulcune
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chose sans me ouyr premierement, comme je ne feroy sans leur
advis. Sur quoy ilz mont respondu, que ne me competoit aulcune
jurisdiction, s u y v a n t l a coppie de.‘leur lettre cy joîncte, la quelle
seul na): pretendu mais d’ordonner endroict les soldartz logez en
Flandres comme leur chief ce que en raison je trouveroy convenir,
declairans en oultre que des arrestz faictz ou a faire plusieurs
inconveniens polriont sourdre par les rapines et pilleries des
soldartz (comme sy je fusse fauteur diceulx). De quoy nay vollie
faillir den advertir Vostre Excellente, suppliant quil plaise a icelle
ordonner comment je me auray a rigler veu que ne desire e t n e
convient entrer plus avant en dispute avecq lesdicts du conseil,
estant prest de deffendre a tousmes soldartz darrester aulcunes
personnes ou biens venans des lieux rebelles et en laisser convenir
les officiers sy V. E. le trouve bon voyant que ce ne mest que
payne’et travail et quil samble ausdicts du conseil que je vouldroy
entreprendre sur leur auctorite que je ne desire nullement, et
affin que lesdicts soldartz ne soyent entachiez dav,oir pillie le bon
homme et moy de lavoir souffert, combien que au besoing je
demonstreroy le -debvoir faict ordonnant de rendre aux marchans
et aultres subjectz de Sa Majesté leurs biens arrestez par lesdicts
roldartz quant le cas l’at requis. Et me confiant que V. E. ne
prendrat ceste mienne remonstrance que de bonne part et faicte
en acquict de ma charge, je prieray Dieu, Monseigneur, luy donner
longue et heureuze vye, suppliant estre recommande tres humblement
en la bonne grace de V. E. De Bruges le XVIe d o c t o b r e 1574.
De V. E. Tres humble et tres obeissant seroéteur.
I n dorso:
A Mgr. le grandt commandeur, lieutenant gouverneur et capitaine
genera1 de Majesté.
(Get.) Jan de Croy.
Bijlage

Coppie.

Oct. 1574. -.
A Monseigneur Mr. le Conte du Roeulx commis au gouvernement
du pays et conte de Flandres.
Monseigneur. .Nous avions receu voz lettres du Xe de ce mois
touchant lefaict de yor’can
Bode lequel pardessus la
supplication de sa part au conseij de cheans presentee pour avoir
delivrance de certaine quantite de poisson arrestez par les soldartz
13
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du capitaine Rourg auroit presente samblable requeste es mains
de Ve .S+ a quoy serroit este respondu parledict van der Rourg
et ordonne par nostre advis comme en droict et raison trouverez
convenir.
Auquel effect desirez. vous estre par nous renvoye
ledict. Jan van den Bossche meismes veu que auriez charge expresse
de par tous moyens remedier aux traficques quy se fout journellement
par les subjectz de S. M. avecq les rebelles et que de tout temps
et par tous droictz la judicature des faictz et prinses des gens de
guerre.‘ Appartienent a leurs chiefz comme en effect pius amplement
e s t reprins p a r v o s d i c t e s lettres d o n t tenons V. Srie memoratyfve..
Sur quoy Monsieur il vous plaira scavoir que en ce pays et
conté de Flandres ladministration de toutte justice ordinaire tant
criminelle q u e civile, e t notament t o u s debatz s o u r d a n s p a r
contravention des placars de S: M. at este de toutte anchienete
commise an conseil ou aux loix subalternes dicelluy pays respectivement chascun en son endroict, sans que lon trouverat que
oncques
gouverneur dudict pays quelle preeminence vostre
prerogative il ayt eult se soit aulcunement mesle de faict,de
ladicte justice ordinaire. Or est que le cas dont V. E. demande
p a r s e s dictes lettres le renoy pour concerner le faict et transgression du placart dresse sur la deffence du commerce entre les
subjectz de S. M. et les rebelles et notoirement de nostre court
e t jurisdiction ordinaire sans que croyions que a icelle soit
aulcunement derogue par les lettres q u e v o u s e n p o e u l t a v o i r
escript S. E. Et que ainsy soit comme les deputez des quatre
membres de Flandres avoyent nagueres presente requeste a S. E.
et pour avoir interpretation et declaration dudict placcart, icelle
Excellente n o u s a y t e n v o y e coppie de ladicte declaration affin
q u e eussions a wider les cas y mentionnez selon les termes d e
droict raison et justice prenant regardt a touttes accoustances a
ee que soit obvye aux frauldes et abuz que soubz umbre des cas
fortuitz ou aultres Choses involuntaires Ion polroit commectre
sans quil docbve venir en consideration que larrest du poisson
dont est question serroit faist par lesdicts soldartz en tant. que
iceIluy exploict ne deppendt aulcunement du droict de guerre ou
cognoissance militaire comme ayant este seullement faict par
lesdicts soldartz pour assistre justice et affin quelle fut mieulx
administree a Iéntretenement du placart la et ainsy quil appartient
asscavoir en la Court de cheans ou le procureur genera1 en estant
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requis en prendt la cause pour iceulx soldartz saulf leur droict
quandt il eschiet aultrement soubz correction, y procedant par la
v o y e reprinse p a r v o s d i c t e s lettres il nen souldroit seullement
grande confusion mais servit aussy par la donne toutte ocasion
et ouverture de rapines et pilleries aus quelles le soldart est assez
enclini d e s o y meismes au grandt interrest de la republicque
meismes et le temps calamiteux auquel les subjectz s e t r e u v e n t
t a n t affligiez mengez et exactionnez quil convient l e s s u p p o r t e r
aultans que est possible, affin que aprez ung long souffrir ilz ne
viennent a tomber en desespoir.
Parquoy Mons esperons que
V. Srie demeurant satisfaicte ne trouvera estrange sy pour les
raisons susdictes ne vous renvoyons ladicte cause laquelle estant
pardevant nous encommenchee y doibt prendre fin estanc prestz
tant en cecy que en tous aultres samblables cas faire “droict
sommierement et‘ avecq telle diligence et meure deliberation que
en esperons donner entiere satisfaction a Dieu au roy et a la
republicque comme avons faict jusques ores au demeurant V. Sic
se peult persuader quelle neus trouverat tousjours comme ceulx
quy vous desirent complaire et trouver lieu en vostre bonne grace
en laquelle bien affectuessement nous nous recommandons, priant
Dieu le Createur vous Monsieur impartir en sancte et longue vye.
De Gand ce XIIIe d o c t o b r e XVCLXXIIJ.
Soubscript, les bien appareilliez a V. Se le gens du conseil
du roy ordonne en Flandres, et signe A. Huerne.
Schrijven van Requesens aan den- raad te Utrecht
over de vernieuwing van de magistraat.
‘7

OctobYe

r574.

Den welgeboren onsen
lieven besunderen stadthouder president
ende raeden sconincx t’ Utrecht.
Don Lodewyck.
Welgeboren, lieve besundere. W i j seyndeti U h i e r i n n e g e sloten die supplicatie ons gepresenteert van wegen borgemeesters,
s c h e p e n e n ende raiden vander s t a d t U t r e c h t , t e n e y n d e g h y d e
voorscreve supplicatie doersien ende gevisiteert hebbende, doet
maeckende rzominntzè
sta&

vmde wethouder ende officiers der voyscreve

als die nae oude gewoonte pleeght ghemaecht te wordden,
ende die selve ons overseyndt, mitsgaders. uwe advis om tzelve
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”

gesien , voirder d-rop geordineert te wordden, soe wy bevinden
sulle te behoeven. Wel geboren lieve besundere, God sy met U.
Gecreven t’ antwerpen den XVIIe dach octobris XVcLXVIIII.
D e R a a d v a n U t r e c h t b e k l a a g t z i c h b i j Hierges, d a t
d e S p a a n s c h e c o m m a n d a n t v a n h e t Vredenbur‘g,
misdadigers ‘in d e z e g e v a n g e n i s w i l
geen
opnemen.
--

22

Octobre.r574.

Monseigneur.
Lon est dois l’institution de ce conseil-accoustume de mettre
les prisonniers apprehendez par nostre charge et ordonnance es
p r i s o n s d u c h a s t e a u d e Vredenbuvck, icy a U&eckt. Or est que
depuis peu de temps ença le capitaine espaignol, ayant la superintendence, ou gouvernement dudict chasteau ne les a voulu
recevoir, sexcusant sur. les troubles du temps qui court, et craindant (comme il dict) quelque inconvenient qui en pourroit advenir.
Et comme il convient pour le service de Sa Majeste et bien de
la justice, que les prisonniers priacipalement estans prins a cause
d e leurs delicts et mesuz soyent bien et estroictement gardez,
navens voulu fallir den adve.rtir Vostre Excellente, affin quil plaise
a icelle ordonner audict capitaine de recevoir lesdicts prisonniers
au lieu et a la fachon accoustume. Prierons Dieu le Createur
avoir Vostre Excellente en sa saincte ~garde, en nous recommandant bien humblement a icelle.
d’ Utrecht te XXII doctobre I 574.
De Yostre Excellente t r e s humbles serviteurs. Les president
et aultres du Conseil de Sa Majeste & Utrecht.
(Get.) A. vanderburch.
S e h r i j v e n v a n Hierges a a n R e q u e s e n s o v e r h e t b e talen van soldij.
31 octolh 1574.
Monseigneur.
Comme Vostre Excellente at accorde au regiments des contes
d e Bo21s.m e t d.e Meghenz t r o i s m o i s d e p a i e m e n t e n d r a p
pour estre ceulx de mon regiment moings importun que les
aultres et cependant audict faict aussy bon service, voeulx esperer

.

,;
‘,
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q u e Vostre Excelence ne leur refuserat crultres tois mois de
paiement, lequel je la sup.plie tres humblement vouloir commander
a u p a g a d o r Frandzisco a’ct PaZdy leur estre aussy faict. Auquel
endroict fineray testes, priant le Createur donner a Vostre Excellente, Monseigneur en toute prosperite heureuse, et longue vie.
De Utrecht ce dernier Octobre 1574. .
De Vostre Excellente, tres humble et obeyssant serviteur
(Se) Gilles de Berlaymont.
Ia dorso: A S o n Excellente.

MEMORANDA.
Een vereerend schrijven aan
(1744-1806) te Groningen.

Prof.

Wynoldue

Munniks

De schrijver van onderstaanden brief is H. A. Tessiev (r7401 8 3 7 ) m e m b r e 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
centrales, medewerkeraan deEncyclopaedie
méthodique,
a 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 , r e d a c t e u r
v a n d e Annales d e I’Agriculture (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 d e s
bestiaux enz.
Monsieur,
J’ai scu que M. l’ambassadeur de france a la haye s’etoit
adres& à v o u s peur ’ la collection des grains, qui lui avoient
é t é demandcs. Assurément“ il ne pouvoit s’ adresser a une personne plus capable de remplir mes intentious, car c’est moi, qui
suis chargé de faire des expériences d’ agriculture sous les yeux
du roi et qui ai formé le projet de réunir tous les grains étrangers
cultivables en grand, pour les comparer avec ceux de france. Par
la lettre que j’ai eu l’honneur d’écrire à notre ambassadeur je lui
marquois qu’il n’était arrivé encore aucune des trois envois et
cela étoit “vrai alors ; mais on m’écrit de Versailles que le I”
envoi y est arrivé depuis’peu de jours; rien ne m’a fait plus de
plaisir, que la lecture des excellentes notes, que vous nous avez
fait passer ; elles s e r o n t t r è s utiles a mon plan de travail sur
l’agriculture françoise raisonnée , parce qu’elles m’offriront des
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points de comparaison. Vous scavez qu’il en faut avoir toujours
pour suivre une marche plus certaine. ‘Permettez qu’en man
particulier je vous remercie %e toute ‘la peine, que vous avez
prise. J ’ e s p è r e q u e v o u s trouverez bon que je vous demande
directement les éclaircissemens, dont j’aurai besoin par la suite,
je m’estimerois heureux, si de mon côté je pouvois vous être de
quelque utilité.
Je joins ici un paquet de graines, que M. Thonin, mon ami,
m’a prié de vous aire parvenir, c’est avec grand plaisir que je le fais.
Vous trouverez encore jointe $I cette lettre un cahier de questions proposées par moi. M. 1’ ambassadeur de france doit vous
en remettre un. S’il vous le remet vous m’obligerez d envoier celui
ci a quelqu’un de vos amis dans une autre partie de la hollande,
je ne suis par 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 l’honneur d’ être avec toute la considération due à votre mérite

?L Paris ce 8 mai 1785

Monsieur,
Votre très humble et très
obéissant serviteur,
1’ abbé Tessier de l’académie des sciences et de la
Société de medecine.
Medegedeeld door M. G. W.

,,Wonderen” te Delft tusschen 1629 en 1660.
Te midden van eenige genealogische aanteekeningen te boek
Mast *) te Delft, troffen
gesteld door Clnes BnrtFrolome~~z.
wij een rubriek aan getiteld : > E n i ge won d e ren 0 welke wij
curiositeitshalve hier .mededeelen :
A n n o 1629 den 27 Septemb(er) is mij vereert van mijn suster
Catalina van der Dusse 2) e e n persick die woech een half pont
met een halve spaensche mat.
(Onderaan de eerste bladz. staat :)
hl. Munnicks, professeur d e Botanique e t d’anatomie à Groningue.
‘) Claes v a n d e r M a s t Bar~bolomeusz:. t t e D e l f t , b e g r a v e n 1r.8 1669, t e D e l f t geLuwd
7 juni 1609 met Catbariua yan d e r Graeft ( h e g r . 1.4 1679).
“) ‘Dit was zijne schoonzuster Catbarina van der Dussen (1587-1651) dr. wn Jacob en
Geertruyd van Heemskerk, die 12.1.16ao was gehuwd met Jacob van der Grac;ff. heer van
H o o g e v e e n ( 1 5 8 6 - 1 6 5 1 ) . b u r g e m e e s t e r v a n DElfc (x640), h e e m r a a d v a n Delfland (16~8)
zoon v a n Arent e n S a r a Bosrchaert.
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Anno 1631 den 7 Juli smiddachs omfrent ten twee uyren synder
‘hagelsteenen gevallen soo groot als ockernooten soo dat men met
Eenige
een hagelsteen een matigen roomer wyns verhoelde.
boeren rapporteerden dat op den eygen naermiddach hagelsteenen
gevonden waeren soo groot als eenden eyeren is oock bevonden
waerachtich te syn.
A n n o 1635 was de pest door heel Hollandt d o c h voornamentlyck tot Leyden soo dat daer 1000 oock 1200 mensen weeckelyck
storven, is oock een weecke geweest van 1451.
Dat selvige jaer wast sulken warmen naer tijt en(de) hette d a t
naer bamis de kinderen met meenichte wiesen en(de) bayden int
.
wedde en(de) graften vande s t a d t Delff.
Anno 1637 is in myn tuyn buyten. d e s c h o o l p o o r t e e n p e e r
gewasschen die ten vollen woech twee pont.
Anno 1645 hebben wy een hennen ey gehadt met drie distincte
dooren, h e b b d a t d e b u y r e n laeten sien.
Anno 1647 den Ig July hebben wij in onse tuyn in ‘t Hart
geplockt een rist aelbesiën waer sen waren 70 rype besiën.
Aanno 1654 den J2 october op Schiedamsche verkenmarct is
het boskruyt magasyn aen de Geerwech tot Delff gesprongen met
omtrent zestich duysent ponden polver. Veele menschen doodt
gebleven en(de) vele beschaedight, vele huysen ter neder gevelt
oock d e Doelens, ontallycke beschaedicht en(de) panneloos gew o r d e n .
A n n o XVIc a c h t en(de) vyfftich in februario hadden wy s o o
harden winter dat men liep met een wagen en(de) twee paerden
geladen met acht sacken kooren vant tolhuys recht toe recht aen
oover de maese op het nieuwe hooft, oock heeft men eenige
dagen geloopen van den Brie1 recht toe op Rlaessluys met tien
twalef persoonen in compangia, dient hier pro memorie enfde)
voor waerachtich geschiet te syen.
Anno 1658 met tarrivement vant Indische schip genaempt het
slodt van Hooningen, dat anno 1657 hadt behooren in patria te
weesen en(de) vreese was neffens het’ schip Aernem dat beyde
gebleven waeren door steurm soo resen d e actien van 370 tot
394 en(de) doen naderhant noch Aernem met tien andere scheepen
noch ryckelyckc geladen inquamen met een Cargo dat in India
koste 30 tonnen gouts inkoop, s o o reesen d e actien niet hooger
als 401 en 402 a 403 twelk mirakel is,
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Anno 1661 den vierden february heeft hem vertoont aen onsen
hemel een comeet of starre met een staert.
Van anno 1660 tot Maert 1661 toe niet een scheeff ijs gesien
binnen de stadt Delff, dat daerin gevroosen was, doch in de
slooten was ijs geweest.
Naar het origineele hs. in het bezit van Ds. van Oosterzee te Ooy.
Medegedeeld door ‘M. G. W.

Scheidtbrief tusschen de erfgenamen van Mevrouw, Peye
Johanha Sickinghe, vrouw van Thedema, 1739.
medegedeeld door M. G. W.
I
3&st Lewe, Heer van Mathenes tot Warffum, Breda, Bafflo,
Rasquert etc. etc. Jonker en Hovelinck, Collonel over een Regiment
Infanterie ten dienste der vereenigde Nederlanden etc. etc. doe
kondt ende betuige met dezen openen verzegelden brief, dat persoonlikh voor my h! ecompareert
zijn de hoogh geborene vrouw
Chràstina Emerentiaza Lewe, gebooren van Serum, vrouw’ van Aduart
en onderhorige dorpen etc. etc. geassisteert met haar gemaal, de
hoogh geborene heer Gerardt Alberda, heer van Dixterhuis, Wierhuisen, etc. etc. als last en procuratie hebbende van de hoogh
geborene vrouw Everdina Cumera van Rerum, douariere Aiberda,
vrouw van Menckema, Usquert ‘etc. etc. volgens procuratie de
dato den 28 Maart 1739 by my gesien en gelesen, de hoogh geborene vrouw Wendela J7uZiana Lewe, g e b o r e n van Bermz, geassisteert met haere Eheman de hoogh geborene heer Evert Lewe,
ritmeester en collonel over een regiment Cavallerie, ten dienste
der vereenigde Nederlanden etc.. etc. zynde hòoghgemelte vrouwen
gesamentlike erfgenamen van de hooghgeboren vrouw Feya Yoleanna van Starckenborgk geboren Sickinge, vrouw van Thedema,
welke beleden en bekenden voor haar en haar hoogh geborene
erfgenamen, onder elkanderen eene prisatie van scheydinge te
he.bben gemaakt van voors. vrouw van Thedema hare nagelatene
geregtigheden en bevindende, de hoogh geboren Vrouw Wendeia
‘j%Zàana Lewe, gebore van Bertim geassisteert met haar hoogh
geb. Heer gemaal de hoogh geboren heer Colonel Evert Lewe,
daarvoor de meeste genegentheyt te hebben, so verklaarden de
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comparanten daar over een volkomene scheydinge e n a f s t a n t t e
hebben gemaekt en gedaen, in voegen, dat de hoogh geboren
WOUW v a n Aukart g e a s s i s t e e r t a l s v o o r e n e n d e h o o g h g e b o r e n
/Z~PT van Uixterhuis, bekennen aen de hoogh geborene vrouw W.
J? Lewe, mede geassisteert als reets gemelt af te staan, cederen,
op en over te dragen sulks doende en bevestigende door desen,
de volkomene eygendoem van alle heerlykheeden en geregtigheeden door opgemelte VYOU~ van Thedema naegelaten en volgens
scheydebrieven van den I ; en 12 Meert jongst ten vollen eygendoem bekomen, bestaende in de Zylvester Eeden tot de Schepperie
van Immersdyk behorende en het regt van dien volgens contracten
daarover gemaakt, so als de overledene Vrouw van Thedema
heeft beseten en konnen verdedigen, waarvan de ankomstbrieven
en contracten zyn overgegeven, so op een inventaris specifice zyn
opgestelt en door comparanten verteikent, alsmede vier halve
ommegangen in g van het Redgerregt van Bedum en Onderwyz u m , zijnde h e t 2de, 4de, 5”e e n 7de in de Clauwe van alle 58
jaaren als geheelen wordende gesleeten, zynde laest gevallen en
bedient Hemelvaart 1725, 1731, 1733 en 1736 en so telkens alle
agtien jaaren ommekomende :’ De collatien te Bedum tot de boedel
gehorende : vier ommegangen in ses van het Redgerregt van Noordewolde, zynde de eerste, 23e, 3de en 4”e ommegang in de Clauwe,
vallende Hemelvaart 1739 en so vervolgens vier jaaren n a e elkanderen, mitsgaders de overstemmende collatien van Noordwolde:
seven ommegangen van dartien van het Redgerregt van Zuidwolde,
hetwelke op Hemelvaart 1739, drie jaren agter elkanders valt en
so vervolgens nae dey clauwen ommegangh Hemelvaart 1744, 4.5,
48 en 4g e n 50 wederom komende: voorts alle geregtigheden
genoemt of ongenoemt die de gemelte Vrouw van Thedema eenigsints heeft konnen verdedigen, sonder tot verdere leverantie gehouden te zijn om alle deselve terstont te anvaarden en in vollen
eigendoem te besitten en daarmede te handelen als een waar
eygenaar met het zyne te doen geoorlooft is, waarvoor de Hooghgeboren Vrouw W. y. Lewe, g e b o r e n van Berum, met attistentie
van de Hoogh Geborene Heer Collonel E. Lewe, Haar HoogEd.
geboren Gemaal als reets gemelt annemen en beloven boven haar
eigene derde part, aan de Hoogh Gebor(en) VYOUW van Adtiart
den eersten May 1739 naastkomende in kost en schadelosen gelde
te betalen vyf duisent Çar. gulden alsmede aen de Hoogh geboren
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VYOUW van Menkema vyf duisent gelyke gld. en dan op den eersten
November 1739 aan de Hoogh geboren VYOUW van Aduari en de
Hoogh geboren VYOUW valt Menkema ieder een somme van een
duisent agthondert drie en dertig gld. ses stuiv(er) alsmede aen
de Heer J: de Vakke e n zyn Ehevrouw te betaelen Twe duisent
gld. so Haar Welgebor(en) volgens contract van den 12 Meert
jongst uit desen boedel is belooft: en dan ten laatsten op den..
.eersten Mey 1740 te betaelen aen de Hooghgeborene VYOUW vm
Adtiart en de Hoogh Geborene Vrouw van Menkema ider agtienhondert drie en dertigh gld. ses st., als mede op deselve tydt aan
d e Welgebor(en) Heer en Vrouw de Valcke volgens voorige gemelte contrackt tweeduisent gld. waermede alsdan dese scheydinge
en afstantpennengen sullen weesen voldaan en alles nopens dese
geregtigheden finaal gescheiden gedeelt en afgedaan ; verklarende
de gesamentlyke erffgenamen van de Vrouw van Thedema van
haere naegelate goederen niet anders mandeelig te houden als de
g o e d e r e n b y d e Capitain A, P. T. vau Stavckenborgh ter lyfftogt
beseten en de vyftienhondert negenensestig gld. die Hooggem.
H e e r Capitain v a n Sturckenborgk d e n Isten N o v e m b e r 1739 a a n
Haar Hoogbgeboren moet voldoen; verbindende tot nakominge
deses vrye leverantie van het gecedeerde en voldoeninge van het
beloofde, haare goederen ieder voor het geheel, onder renuntiatie
van de exceptie divisionis en de vrouwen het vrouwelijke voorr e c h t v a n h e t senat. consultum vellej. et auth. se qua mulier,
welkers inhouden bekenden wel te verstaan, alles onder submiss;e ’
der reale executie van alle hooge en lage gerigten. Sonder argelist
in waerheyts oirconde heb ik. Jonker en Hovelingh welgemelt
hiervan drie gelykluidende nevens de Hooghgeborene comparanten
verteikent en met myn hoogh adelijk angeboren zegul bekragtigt
in den jaere seventynhondert negen en dertigh den agt en twintigsten Marty in Groningen.
(Get.) Coll. accordt
(Get.) C. E. Lewe G. Alberda.
W. 1. Lewe E. Lewe Joost Lewe.
G . Froon,
Richter.
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getrokken

IJST DER SCHEPENEN 160748M DER
HEBRLIJCKHEIJDT
WOUW,
uit diverse boeken berustende ten Rijksarchieve
Noord-Braband te ‘s Hertogenbosch
door
W. L. VAN DEN A KKER .
(Voortzetting en dot vat2 Nav. LXXV,

van

258j.

XXX. Testamenten en andere Acten van uiterste wille gepasseerd
voor schepenen van Wouw, beginnende met 9 Oct. ISOI24 Juni ‘08.
Aayt, yan ranse van, 1804-‘08.
8 Juni, 28 Nov., 5 24
en Dec. 1804;
3
en gJan., 18 en 26
Febr., 28 Maart, ‘18 April, 6 en -17 Mei, 12 Juni, 12 Aug. ‘05;
27 Jan. 27 Febr., 15 Mei, 2 I Mei, 28 en 31 Mei, 7 en 20
Nov., 4, 5 en 12 Dec. ‘06; 16 April, 27 Juli, 3 Sept., 28 Oct.,
I I NO;. ‘07! 4 en 24 Juni ‘08.
Adan,
2

Yohannes

I Mei, I I Juli,

Baptista,
21

1803-‘05.

Nov., ro Dec. 1803 ; 6 April ‘04; Ig Aug. ‘05

Uergh, yohs. v a n d e n , 1804-‘07.

Aug. 1804; 31 Jan. ‘05 ; 14 Febr., 28 Oct., 15 Dec. ‘07.
Bie, Gerard de, rc803--‘08.
7 en 28 Sept., IO Dec. 1803 ; 16 Jan., 28 April, 2 2 Aug.,
28 Nov., 24
Dec. ‘04; en3 9 Ján., 18 en 26 Febr., 28 Maart,
2 8 April, 6 Mei, 17
Mei (Testament met Pauline Wouts),
12 Juni, IO Juli, 14 en 22 Aug., I Sept. ‘05 ; 27 Jan., 27 Febr.;
I 5 Mei, 21 en 28 Mei, 3 I Mei, 2 en g Juni, 7 en 20 Nov.,
5 en 12 Dec. ‘06; 14 Febr., i3 Maart, 16 April, 12 Nov. ‘07;
27 Jan., 17 18 en Febr., 23 April ‘08.
_.
‘Blanken, Hzdertus, 1803-‘08.
I I Aug., 7 Sept., 2 1 Nov. 1803; 28 April, 8 Juni, 2 0 Juli,
5 Dec. ‘04; 17 Mei, 12 en 14 Aug. ‘05; g Juni ‘06; 3o Juni,
I I Nov., 15 Dec. ‘07 ; 23 April, 4 Juni ‘08.
Elsacker, Johannes Petrzcs v a n .den, I 8p2--‘03.
I 5 Maart, 2 Mei, ro Jun.i, 22 Juni, 6 en 18 Oct., 16 Nov. 1802;
26 en 31 Jan., Maart,
4 I I en 15 April ‘03.
Goosen, racobus, I 803-‘05,
21 Mei, 23 Juni, I I Aug. 1803; 16 Jan. ‘04; 31 Jan., rg Aug.,
1 Sept. ‘05.
22

,.

.
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Hul, Pieter van, 1802-‘03.
1, 15 en 23 Maart, 2g Mei, 22 Juni, 6 Juli, 6 en 15 Oct.,
16
Nov. 1802;
12, 21
en 25Jan.,
26 21 en Jan., rg Febr.,

5 Maart,

I

Jutten,

12

en

5 April

I

Johannes,

‘03.

x806-‘08.

4 Dec. 1806, 13 Maart, 30 Juni, 27 Juli,
17 en 18 Febr., 14 April, 24 Juni ‘08.
Oìt din WiZlìge, Martien,

12

Nov. ‘07; 27 Jan,,

ISOI-‘03.

g Oct. 1801; 1, 2, 23 Maart, 2 en 2g Mei, 6 en 20 Juli, 15
en 18 Oct. ‘02 ; 12 en 2 I Jan., 25 Jan,, 19 Febr., 4 Maart,.
I I en 12 April '03,
Vedmak,~

Jacob Adriaunse, 1 8 0 3 -‘08.

g en 23 Jufd 1803 ; 6 April, 20 Juli ‘04;
‘06; 3 Sept. ‘07; 14 April ‘08,
Vollaarts,

Phi&&%s

22

Aug. ‘05 ; 2 Juni

Jacobw, 1803.

Q Juni, 11 Juli, 28 Sept. 1803.
Weesel, Comelis van,

I

80x--'oz.

g Oct. 1801 ; 15 Febr.,

IO

Juni

‘02.

Wfnen, Phih$, 1802-‘03,

15 Febr., 2 Maart, 2 Juli 1802; 15 Maart ‘03.
XXXI. Minuten Wouw 1811.
Aad, Je& van, 18

1,

I

16 Febr., 8 Maart, 5 April, 25 April, 28 Mei, 3, 6 ed
en 14 Juni 18.11.
1, 2,

Blankers, Hubevtus,

.

20

I

8

.

I I

Maart,. 8eni7 April, 28 Mei 1811.

Bie, Gerard de, 18 I

I

,

I, 2, 6, 16 Febr., 7, 8, 27 Maart,, 5 April, 16, 24 Mei, 6, 7,
15 Juni 1811.
Bosson, de, 18

I I.

Secretaris 1, 2, 6, 16 Febr., 7, 8, 20, 27 Maart, 5, 17, 25!
27 Apyil, 16, 24, 28 Mei, 3, 6, 7, 14, 15 Juni 1811.
181 I.

Jutten, Jean,

’

6 Febr.; 7, 20, 27 Maart, 8, 17, 25, 27 April, 16, 24; 28
Mei, 3, 7, 14-15 Juni 1811.
2,

Raaymakers, RocFms,

24 Juni

I

8

I I

.

.

**
_,”
_.
‘

ISIK.

Tiggeelen, Jan van. 181;.
.

24 Juni
19’7

.1811.

”

.

I
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Veróraak, Jacobus Adritzanse, I 8 I I.

17 April, 28 Mei 1811.
XxX11. Minuten Wouw 1810.
Aad, Joókamzes vare, I 8 I o.
3, 2, 6 Louw-, 3 Gras-, 13, 16 Gras-, 8. 16, 23 Bloeimaand,
4, 1’3 Juni, 6 Juli, ,g Aug., 15, 24 Sept., 4, 8, 18, 2.2, 31 Oct.,
3, 14, 26, 28 Nov., 5, 10, 19, 22, 29, 30 Dec. 1810.
Admz, J. R., 18 10.
21, 22 Sept. 1810.
Jj’ie, Gerard de, I 8 10
2 , 15, 18 Louw-, 10, 28 Sprokkel-, 5, g, 10, 14, 24 Lente-,
15, 18 Gras-, 14, I 5, 23 Bloei-, 2 Zomer, 4 Juni, I 3 e n 2 0
. Juni, 4, g Aug., 24 Sept., 1, 4, 18, 22, 31 Oct., 3, 14, 28
Nov., 7, 10, 19, 30 Dec. 1810.
Blmkers, Hubertu, I 8 I O.
10, 12, 15, 18, 26 Louw-, 3, 5, IO Sprokkel-, g, 17, 24 Len- .
temaand 18 10; 26, 30 Gras-, I I Bloei-. 2 Zomer, 20 Juni. 4, g,
25 Juli, 5, 11, 15, 21, 22 Sept., 22, 27 Dec. 1810.
Bosson, 1810.
2, 18 Louw-, 3, 5, 10, 22, 28 Sprokkel. 3, g, 10, 14, 24
Lente-, 3 Gras-, 13, 15, 16, 18, 26, 30 Gras-, 4, 8, I I, 15,
16, 23 Bloei-, 2 Zomermaand, 4, 13 Juni, 20 Juni, 4, 6, g, I I,
21, 25 Juli, 4, 9 Aug,, 5, 11, 15, 21, 22, 24 Sept., J, 4, 8,
18, 22, 23 Oct., 13, 14 Nov., 26 Nov. 1810.
Berg, Johannes van a’ez, 18 10.

3 Louw-, 3 Lente-, 5 Lente-, I 1, 26 Grasmaand, 2 ’ 1 Juli,
21 Sept.. 26 Nov. r810.
Jutten, Johannes, I 8 I O.
2, 3, 12, 26 Louw-, 3, 5, 22, 28 Sprokkel-, 10, 14, 24 Lente-,
3 Gras-, 13, 15, 16. 18 Gras-, 4, 8, 13, 16 Bloei-, 5 Zomermaand, 28 Juni, 4, g, IO Juli, 5 I I Sept., 8 Oct., 5, 14, 27,
29 Dec. 1810.
Vedwaak, Jokannes Adriaanse, I S I O.
3. IO Louw-, 22 Sprokkel-, 3, 17 Lente-, I I Gras-, II Bloeimaand, 21, 25 Juli, 4 Aug., 7 en 14 Dec.
-XxX111. Wouw, Minuten 1808.
Aad, Juhaanes van, 1808.
4 Juli, 31 Aug., 10, 27 Sept., 3 en 5 Oct., I en 21 Nov.,.
I
2, 8 en 16 Dec. 1808.

*
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Adan, Yohannes Ba$tista,
26 Juli, 5 Oct.,

22

I 808.
en 30 Dec. 1808.

Blankers, Hzdertus, 1808.
2

I Juli, 27 en 28 Juli, 10, I I en 3 I Aug., 6 Okt., 7 Dec. 1808.
Bie, Gevatdus de, 1808.
18, 21,, 26 Juli, 8, I 1, 15, 31 Aug., 10, 27 Sept., 19 en 29
Oct., 21 Nov., 2, 8, 16, 17, 19 Dec. 1808.
Bergh, Jehannes van den, 1808.
25 Juli, 10, 31 Aug. 1808.
Yutten, Yohannes, 1808.
4, 18, 26 Juli, 3 Au& 3, 6, 19, 29 0% 7, 17, 19, 22, 30
Dec. i808.
Verbvaak, Yacobus Adriaan, I 808.
25, 27, 28 Juli, 15’ A u g . 1808.
XXXIV. Wouw, Minuten 1809.
Aat?, JYohannes van, 1809.
rg, 30 Jan,, 6, -27 Febr., 2, 7, 22 Maart, 2g lente-, 6, 7, 24,
27 gras-, 5, 10, 25, 26 bloei-, 18 hooi-, 22 hooi-, 31 Oogst-,
I 1, 28 herfst-, I I wijn-, 3,8, 13,15,20 slagt-. 4 wintermaand 1809.
Adan, Yohannes Baplista, 1809. ’
7 Maart, 27 Gras-, 2 0 Bloei-, ‘(president in ‘t G. Best.), 24
oogst-, 28 herfst, 22 wintermaand 1809.
Bergh, Johannes van den, 1809.
24 Jan., 5, ,&.>loei-, 19, 30 Zomer-, 27 Herfst-, 6 Wijn-,
21 SlagtmaQiqd Ï8og.
Bie, Gerard de, 1809.
16, 19, 20, 24, 27; 30 en 31 Jan., 6 Febr., 22 Maart, 2cj Gras-,
10, 2 4 , 2 5 B l o e i - , 10,. 1 2 , 30 Z o m e r - , 4 , 1 4 , 1 5 , 1 8 H o o i - ,
19 hooi-, g, 24, 31 Oogst-, 8, I 1, 28 Herfst-, I 1, 13 Wijn-,
3, 8, 13, 15, 20, 27, 29 Slagt-, 22, 27, 29, 30 Wintermaand 1809.
Blankegs, Hubertw, I 809.
I I Febr., 1, 8, 16 Maart, 2 2 , 27 Lente-, 5, 6, 9, 2g Gras-,
5, 20 Bloei-, 7 Zomer-, 21 Hooi-, 3 1 Oogst-, 13 Wijn-, 27,
2g Slagt-, 2g Wintermaand 1809.
Bosson, I 809.
16, 1.9, 20, 21, r44, 29, 30 en 31 Jan., 6, I 1, 27 Febr., 1, 2,
7, 8, 16, 22 Maart, 27, 29 Lente-, 5, 6, 7. 24, 27, 29 ,Gras-,
5, 10, 2 0 , 24, 25, 2 6 Bloei-, 7, 10, 1 2 Zomer-, .3, 4, 14, 15,
18 Hooimaand, 1809.
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Doggen, C.? 1809.
2

.

I Lentemaand 1809.

7;rffen, .7ohannes, I 809.
21, 27, 30, 3 1 Jan., I I, 27 Febr., I, 2, 8, 16 Maart, 27, 2g
Lente, 24 Gras-, 5, xo, 24, 26 Bloei-, 7, 10, 1 2 , 30 Zomer-,
3, 4* I 5 Hooi-, 19, 2 1 , 2 2 Hooi-, g, 24 Oogst-, 8 Herfst-,
6 Wijn-, 21 Slagt-, 4, 2 2 , 30 Wintermaand 1809.

Matfenóurgli,

C. F. van, 1809.

S c h o u t 1809.
Raaymaker, R., I 809.
21

Lentemaand 1809.

Verbraak,

Y. A . , 1809.

16, 21

Jan., 22 Lente-, 5 Gras-, 5, 20, 24 Bloei-, Ig Zomer-,,
3, 4 Hooimaand 1809; 27 Herfst-, 27 Wintermaand 1809.
XXXV. Wouw, Conditiën (Bundel).
Bergh, B . vapz de%, I 801-1803.
g Mei 1801; 2 1 Juni 1802; II Febr. 1803.
Doggen, CorneZZs, I 803- I 809.
30 Juni 1803 ; 21 April ‘04; 7 Mei, 24 Aug. ‘05 ; 21 Febr. ‘07,
\
27 <Jan., 28 Dec. ‘og.
Haan, J7.

g Mei

1

d., 1801.

1801;

21

Juni

‘02, 1 1

Febr. ‘03.
Kat-, Aa’yiam van de, I 801-‘og.
g Mei 1801; 21 Juni ‘02; I I Febr. ‘03 ; 3x April ‘04; 7 Mei,
$ > %,
24 Aug. ‘05 ; 21 Febr. ‘07; 27 Jan., 28 -( ‘cw ;pg.
Meel, Cornelis van, I 801-‘03.
g Mei 1801; 21 Juni ‘02; 11 Febr. ‘03.

M e n s , Y., 1801-‘07.
g Mei 1801 ; 21 Juni ‘02 ; I I Febr.; 30 Juni-‘03 ; 21 April ‘04;
24 Aug. ‘05 ; 21 Febr. ‘07.
Raaymakers, Rochs, I 803- ‘og (gehuwd met Maria Catharina
van der Beek, overl. Moerstraten 24 Mei 1802); I I Febr. ‘03 ;
2 I April ‘04; 7 Mei, 24 Aug. ‘05 ; 2 I Febr. ‘07 ; 27 jan., 28 Dec.‘og.

~

Ter verduidelijking diene dat niet alle datums zijn genoteerd,
dat vele door bovenstaande personen gepasseerde acten niet zijn
aangegeven ; o.a. van het geslacht van Ackeren nam ik ongeveer
200 afschriften van Acten.
Hilversum, 5 Dec. 1922.
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Geslacht rekening van Jacobus Bater en Maria de Vynck
en Johanna van Lochem
d o o r
Mr. E. SCHOTMAN.
*Geboorte Boekje van Mij, 3&obus Boter, Baria a’e Vynh En
Jokaniza v a n Lockem. AO. r7o8.a
Anno 1622 den 13 December Is myn Vader Corn&s Boter g e boren tot Middelburg in I Zeeland.
Anno 1626 den 12 Ap+il, Is Moeder geboren genaamt Maria
de Bmne.
1645 Is Myn Vader en Moeder Getrout In d’ouwe kerk tot
Middelburgh den 16 Augustij.
Anno 1662 den 5 Maart Ben ik Jacobas Boter geboren myn
peter is kuybveckt van ren&gim en meter Zucya voets.
Anno 1670, den g Augustij is geboren Maria de Vynck In de
Oragne polder buyten Artiemuyden,. de getuigen ben Jan Cats
‘ e n Debora Teeljn.4.
A n n o 1688 d e n rg April op den 2 p a a s d a g b e n IC% Jacobus
Z?O&Y met Maria d e Yy& tot Arnemuyden In Zeeland getrout.
1689 den 16 november. Is geboren myn eerste kint genaamt
Cmne&s Bo& d e g e t u y g e n b e n o o m SamueZ Boone en moeder
Maria are BYUW. smorgens ten llgg uyren.
1690 den 27 Junij Is overleden myn eerste’ kint Cornelis Boter
is begraven op het ouwe kerkhof by de deure out z y n d e s e v e
maanden.
1690 den 16 desember Is geboren myn 2de kint 3oannis
Boter,
de getuygen ben (er stond eerst >Cosijn Joan Boteru, welke woorden
zijn doorgehaald) vader CovneZ& Boter en moeye Janneke a’e Pree,
s n a m y d d a g s t e n g uyren: ~
Anno 1693 den 18 febr. (er stond eerst Bdesemberc, welk woord
werd doorgehaald) Is geboren myn derde kindt Mavia Boter, de
getuygen ben swager Jacobus Vrìesenduvgk en suster Catelyntie
Botpr smorgéns ten g üyren.
Int Jaar 1693 den 26 Junij Is overleden myn derde kindt Maria
Boter, des snags ten alf twaalf uyren out g maanden is begraven
onder de blauwe steenen over de brauwery de tonnekes.
1693 d e n 1 6 Augusty Is overleden myn 2 kindt Joannis Boter

-
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smorgens ten alf seven uyren out 2 Jaar en 8 maanden licht begraven onder de blauwe steen by syn suster.
A n n o 1699 den 30 Jannuwary Is geboren myn vyerde kindt
Yacoba Boter, de getuygen ben Cosyn Yoan B&Y en suster Maria
Boteer, smorgens ten 10 uyren.a:
Hiernaast staat het volgende geschreven :
3 1723. myn dochter Jacoba Bofer is getrout den 20 Januw.
1723 oud 2g jaar, met Carles Raschart, is inde kraam gekomen
den 7 September 2 maanden voor den loop der natuere van
2 kinders, een soon dood ter wereld gekomen, en een dochter
genaamt Darm en is myn dochter Yacoba in den Heere gestorven
int kinderbed den g October 1723 tot onser aller overgroote smerte
en droefheyt, licht begraven in d’ ouwe kerk daar ook Haar kint
begraven is dat dood ter werelt quam.«
I> 1695 d e n 31 Maarte smorgens ten g uyren is geboren myn
vyfde kint Maria Boter de getuygen ben oom Aderjaan .%cobsen
en moeye Maria van Deelen.
1695 den 8 april Is overleden myn waarde moeder M a r i a d e
Bruyne tot groote droefheyt van ons allen is begraven onder de
blauwe steenen a l s s y 6g Jaar out w a s o p d e n selven d a g n a a
dat sy op 3 mand. 50 Jaar was getrout naa 3 daagen ziekte.
A n n o 1695 den 25 april Is overleden myn 5 kindt Maria
Boter en is begraven onder de blauwe steenen out 25 daagen.
1695 den g Juny Is tot myn groote droefheyd myn waarde
vrouwe Maria a’e Vyzck in den Heere ontslaapen naa een lange
Ziekte als wy 7 Jaar en eenige weken samen waaren getrout ge‘weest en 5 kinderen gead out doen sy stierf 25 jaar.
1696 den 3 november Is geboren yoanna van Lochem tot
middelburgh in Zeeland.
Anno 1697 den I Jannuwary ben‘Ik .7acobus Boter met 3’oanna
van Lochem (Jonge Dochter van Middelburgh oud 32 Jaar) Getrouwt.
A n n o 1697 d e n 22 november Is ge6oren myn 6 kindt naa de
myddag ten 3 uyren genaamt Maytpa Boter d e g e t u y g e n b e n -_
swager Hende& Kesbeek e n rfoana Meese.
1698 d e n lg desember Is geboren myn sevende kindt Maria
Boter d e g e t u y g e n b e n Gìlles LVeese e n suster Catahztie Boter,
snags ten alf twaalf uyren.
1699 d e n 21 Jannuwary Is ons sevende kindt Marya Boter
gestorven ligt begraven onder de blauwe steenen by har broers
en susters oud 33 daagen.
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A n n o 1700 d e n rg feberwary Is geboren myrì achtste kindt
Marya Boter des ‘snamiddaags ten 3 uyteti, d e g e t u y g e n b e n
GUis Meese en nichte Bevbera Weeyeldlywc.4.
1701 dew desember smorgens ten 7 uyren is geboren myn
9 en IO kindt Jacobu en Joannis de getuygen ben d’ hr. Samuel
oom Eoone en ‘swager Henderik Kesbrek, Joanna Meese en Maria
vnn der Meerse& wouw.
1702 den 5 auguity is overleden myn IO kindt Joannis Boter
en den 6 dito myn I I (kennelijk een vergissing voor agdeu)
kindt Jacob Boter en ben gelyk begraven onder de blauwe steenen.
Anno 1703 den IO Juny Is geboren myn elfde kindt Jacobus
Boter de getuygen ben David van der Mersen en suster Elysabet Boter.
A n n o 1703 d e n 2 8 Juny Is myn elfde kindt Jacobus Boter
overleden en is begraven onder de blauwe steenen o‘ut zynde
18 daagen.
A n n o r7og den 3 augusty smorgens ten alf acht uyren Is
gebqren myn twaalfde kindt Jacobus Boter d e g e t u y g e n b e n
David van der Meersen en nichte Catarina Liefhebbers.
Anno r7og. den’ augustus’ Is myn twaalfde kindt Jacobus Boter
overleden en licht begraven Onder de blaauwe steenen.
1706 d e n & f e b e r u w a r y Is geboren myn dertyende kindt
Jacobus Boter de getuygen ben Issebrandt Bout en nichte Catayina
Liefhebbers.
Anno 1706 den 17 feberw. Is overleden myn dertiende kind
\3ácobus. Boter oud g daagen en light begraven onder de blauwe
steenen by syn susters en broeders.
Anno 1708 den ‘12 Octob. smorgens ten 2 uyren is myn veertiende kind geboren en genaamt Errnyna Bofer naa myn vrouwens
moeder, de getuygen ben Isebvand Bout en Marya 3obs.
A n n o 1709 d e n 7 augusty is ons veertiende kindt genaam
Ermym Boter overleden en licht begraaven by haar broeders en
susters.
Anno 17 12 den 3 I desember is myn vader CorneZis Boter ges t o r v e n o u d t g o J a a r e n 18 daagen light begraven in de vis
marts kerke.
iAnno 1719 Ig feb. Is myn ouste suster Catarziza Boter over,
leden out
light begraven int vis marskerk.
A n n o 17x9, d e n 31 Octob. Is tot groote smerte myn dochter
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Martyna Boters uverleden out 2 2 jaar leght begraven In de
nieuwe kerk voort diakon boght by den orgel.
1720 den 23 april Is nogh grooter droefheyt gevolcht alsoo
de Heere Heeft belieft myn waarde vrouwe yo?zanna
zran Lochem
uyt dese wereld wegh te halen door de Dood, na% dat wy 23
Jaar en 3 maanden waren getrout geweest, in. h e t 55ste jaar
hares ouderdoms, legh .begraven inde nieuwe kerke voor d’ eerste
pilaar aan den orgel, de Heere die geve malkandere te ontmoeten
in de Zalige Eeuwigheyt daar geen scheyden sal plaats hebben.u
Met andere hand is vervolgens geschreven:
P 1730 den 28 november is nog grooter droefheit gevolgt alsoo
de Heere heeft belyeft myn waarde vader Iacobus Boter uyt deze
werelt weg te halen door dood in syn 68ste jaar tsynens ouderdoms legt begraven in de nieuwe kerke de Heere die geve malkandere te ontmoeten in de zalijge eeuwigheit daer geen scheyden
sal plaats hebben.
‘1730 den 5 desember is myn swager gestorven gent. Charles
Rasschaavt. ‘)
1731 den 2 0 Febr. ben ik Berept Roeving in myn tweede
houwelyk getreden met Maria Boter, en bevestigt tot Middelburg
door myn jongste broeder Yacoob Roerzkg.u
Hiernaast staat geschreven (met andere hand):’
mYohannes Roeving in den H. Dienst bevestigt te Hellum in
Groningerland den 15 J~lly 1682 ook pred. geweest te Huysinge
& laatst te Uithuysen in deselve Provintie.
1 6 8 3 d e n 3 0 Septemb. ,getrouwt i n d e E e x t a m e t ~acamina
O&zof, Dogter van (Yerlacus
OZ&of in Leven Apotecar te Makkum
in Vriesland.
1696 den 18 Juny geboren een zoon Rerent genaamt Predikant
gewt. te ‘s Heerenhoek, Groede en Naaldwyk.
1 7 1 0 den 7 January ‘s morgens omtrent 7 uur is mijn Vader
zeer Christelijk in den Heere ontslapen nadat ml- daags te voren
dese navolgende Woorden door my op het Papier heeft doen ter
neder stellen :
*Ik 70kannes Roering ben tégenwoordig in ‘t 2qste jaar myner
Troutityd, in het agt en twintigste myner .Bediening, i n h e t v y f
en vyftigste myns Ouderdoms, en zo gaa ik van ‘dit Stoffelyke
*) Deze naam is later met de hand van Barent Roering ingevuld,
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o v e r t o t h e t +terffe!yke
om in volle gemeenschap met myn
God te Leven. was getekent Gerlacus Roe&g S.S. Theol. ,cand.,
’ 1684 den 5 Juiy geboren, en gestorven als Predikant te Veurne
in Vlaanderen den 20 Juny 1733 en zyn Jongste Broeder.
1708 den 20 Febr. is geboren een Zoon genaamt pacob, predt.
gewt. te ‘s Heerenhoek, Steenbergen, Woerden & Vlaardingen,
tans Emeritus, nog in LeveA.c
Het b0ek vervolgt dan ip het handschrift van B. voering:
x 1732 Den 13 Feb. is geboren myn sesde kint en eerste sone,
‘s morgens’ tusschen 8 en g uiren en is op den selven dag, myn
broeder Jacob hier ‘s avonts predikende, gedoopt, en Johannes
genaamt. De Getuigen zyn Jacobus Roering, M&heus Mattheusen
1
3acowzìna Oithof weduwe Roerìng.
1733. Is geboren myn sevende kint op den 3 Decemb. ‘s morgens
t u s s c h e n g e n EO uiren zynde een dogter, en op den 6 dito
gedoopt, en Maria genoemt. Getuigen Petrus Rosipr, Maria Boter.
1735 Is op den zxsten Janu : geboren myn agtste kint ‘s morgens
tusschen 7 en 8 uiren, zynde een soon, en den 23 dito gedoopt
e n Jacob genaemt. Getuigen SamueC de Waal, Helena van Reinoy.
Gestorven op den July desselven jaers ‘s morgens tusschen 6
e n 7 uiren.
1739 I s o p d e n ‘ 7 D e c e m b : , na eene seer swaare smertelyke
e n b y n a v y f j a r i g e beproevinge, gepaart met een langsame
uitteeringe des ligchaams, overleeden myne waarde en lieve huisvrouwe Marìa Boter in het qoste jaars hares ouderdoms, nadat
wy neegen jaaren qeegen maanden en elf daagen getrouw geweest
zyn. Zy i s b e g r a v e n o p d e n 15 dito in de kerke van Groede
voor de predikstoel onder den tuin.
De Heere geve dat wij ook malkanderen in de Eeuwige en
zalige heerlykheyt moogen ontmoeten !
1741. Den rg Janu; ben ik met eenparigheyt van stemmen
_ beroepen in de gemeente te Naaldwyk en bevestigt door myn
broeder Jacob Roering,. dewelke predikte des voorm. uit Jes.
: zo, 2 1 myn intrede was uit Hand. 16 : g, 10.
30
1741. D e n 2 Novembr. ben ik BeyeBt Roer&g in myn derde
huwlyk getreden met ,Cahirìna de Waal, J. Dogter v a n d e n
Eerw. 3osias de Waal, pred *. t e Geffen, zynde aldaer door syn
I
Eerw. bevestigt.,

,,
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1743. Den 28 Janu: is geboren ‘s a v o n t s t u s s c h e n 5 e n 6
ueren myn negende kint, zynde een dogter, die op den 3 Febru:
g e d o o p t e n g e n a e m t i s Yakanna Margareta. Getyigen V a d e r
rosias De WaaZ e n m o e d e r Margareta B a a k . Dese Dogter is
orerleede aan de Kinder Sieckte den 8 nov. 1752 1).
1743 Is op den 4 Juny is ‘s morgens ten 8 uer overleeden myn
dogter racomi?za n a e e n s w a r e en* l a n g d u e r i g e elende i n d e n
ouderdom van 18 jaren en 6 maanden, zynde, soo ik hope, zalig
in den Heere ontslapen.
D e H e e r e g e v e d a t wy haer op syn t y d i n d e h e e r l y k h e i t
mogen ontmoetep !
1744. Den 2 July is myn liefste ‘s a v o n t s t u s s c h e n 10 e n II
ueren seer voorspoedig verlost van een jonge soon, myn tiende
\
kint, die op den ge dito gedoopt en Berent genaamt is.
1746. Den Ig febriwar is deese soon gestorven,2).
d e n 22 Jannuari 1748 is myn liefste verlost smorgens ten 8
u r e n v a n e e n dogter en is genaemt JYacomina Ama g e t u y g e n
myn Broeder SamzeI a’e Waal.
Roer&g te Delft
1755. Den 7den April is onse soon Yolzan?les
van D119. 1. Swaan, pred. te Maasluis geexamineert synde tòt den
Heiligen Predikdienst toegelaten.
1756 den 8 Aug. te Zonnemare beroepen en den rg Dec. dess.
Jaars aldaar in den H. dienst bevestigt, zynde myn “) Intrerede
geweest uit Kom. 15 : 30-32.
Den dertigste april 1765 is onze Dogter Susanna d o o r h a a r
Ed. Broer in de niewe kerck getrout te Delft met de jongman
J o r i s vatz Maarelant.
1751 den 3 Dec. is in den egt vereenigt Maria Zi’oerzitg met
de Heer He~zdrik ScizeurZeer F. L: e n i s g e s t o r v e n d e n 30 Maart
1760 hebbende nagelaten 5 kinderen met Name: Cornelia Maria
.WzeurZeer,
3ernardzz.s
Sckeudeer,
Florus
Scheurleer,
YofYzannes

Scheuvleer Jacoóus ScheurZeer,
zynde haar V.ader gestorven in’s Hage.
1763 den. 3 Augusti Ben Ik 3o/zanrzes
RoeriTzg in den egt vereenigt te Arnemuiden met rohannu de Vos, J. D. van Wissekeuke in Noordbeveland, g e b o r e n d e n 10 Maij 1740 dus 23 jaar
als trouwde, zynde daar in bevestigt door D. Sanzuel
Everardus
CZinge, Predikant te Bekerke in Walcheren.
‘1 Deze laatste zin is met een andere hand later bijgeschreven.
2) Deze zin, zoomede de volgende aanteekening, zijn met andere hand geschreven.
3, Deze aanteekening is kennelijk door Johannes Roering geschreveri.
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1765 den 18 febr. ‘s avonds ten 8 uur is mijn vrouw verlost
van een zoon genaamt LZernardus
getuigen Bernardus Roerzi?g
& Catharina dt+ W a a l .
1766. is geboren te Delft JYohanna Wilhehni~~a van Mareland
e e n i g e dogter v a n m y n suster Susanna Roering.
1768. Den 17. May ‘s morgens ten half 5 is geboren onze
T w e e d e z o o n Hubertus Nicolazds g e t u i g e n Pieter vaB &Y N o l ,
Tannetje d e Vos, en is na elf weken en een dag d. 3 Aug. gestorven liggende begraven aan de voet van de Predikstoel te
Zonnemare.
177 1. Den 2; Septemb. ‘s avonds tussen g en IO uur is myn
Liefste bevallen van een Jonge Dogter genaatnt Camelia Maria,
getuigen Hermannus vaR Steenbergen, pred. te Krabbendyke.& zyn
Vrouw Tanaetie de Vos.
1773. aan de kinderziekte overleden den 10 Maij 1773 ‘s avonds
ten IO uur en by haar Broertje in het stof des doods gelegt.
1773 den 22 Novemb. beroepen in de Nieuwe Tonge d o g d a t
afgeslagen en den rg Dec. my in Liefde plegtig v e r b o n d e n a a n
de Gemeente van Zonnemaar predikende by die gelegenheid uit
Gal. 4 : rg.
1777 den 15 Aug. met eenparige herten en stemmen beroepen
in de Gemeente Gods te Oud-beyerland en aldaar in den H. Dienst
ingezegent den 23 Nov. door myn ambtgenoot ff. ten Oever,
hebbende myn intrepredikatie gedaan uit z Cor. 4 : 5 en hebbende myn afscheid te Zonnemare ‘gepredikt den g Kov. uit
Phil. 4 : g.
1778 den 30 Nov. is zagt en zalig in den Heere ontslapen tnyn
waardige vader Bemardus Roeiriq in den ouderdom van ruim
82 Jaaren, nadat van den Openbaren Dienst als Rustend Leeraar
‘tzedert Nov. 1760 te Delft gewoont en ‘tsedert October 1718
in de Gemeenten van ‘s Heerenhoek, de Groede, & Naaldwijk een
getrouw Dienaar van J. C. geweest is.
1780 is zo wy vertrouwen in den Heere onslapen myn suster
J.7ohanna Roering in ‘s Gravenhage den 24 May na verscheidene
Jaaren in haare Vermogens gekrenkt en in haar laatste nog blijken
van haar geloof met verstand gegeven te hebben en heeft ruim
52 Jaaren bereikt.
i780 is te Geffen gestorven den g Sept. onse behuwdmoeder
Catkiarina de Waal.

.
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D e n 1 3 Mey v a n D i t s e l v d e J a a r B e n I k Bernu& R o e r i n g
Als Apothekers Leerling te Delft op het Collegium pharmac.
ingeteekend oud synde 15 Jaaren. Myn Examinator is Geweest
Doctor Hogeveen.
Nadat wy onse zoon den 13 Júly 1;7g r e e d s
op die affaire bestelt hadden. 1)
1781.
Den 23 December heb ik myn vyf en twintig Jaarige
Predikdienst met veel aangenaamheid en. dankbaarheid des harten
gevierd, by die gelegentheid verhandelende 2 Tim. 2 : 5.
1783. Den 12 May Ben ik Benrardus Roer&g Als Apothekers
K n e g t o p h e t CollegiuÍn Pharmaceut. van Delft Ingeteekent Na
Een Goed getuygenis van myn Patroon A. de Revere Apotheker
aldaar ontfangen te hebben. Zynde in dat Collegie By Een geweest de onderstaande Heeren
Assessor g: van Breda M: Doctor,
Covnelis AZZot, a p o t h e k e r ,
Alexander de Revere, apotheker,
Praeses Fredericus Booiert, M : Doctq-.
hebbende in dit Collegie Een knegts Diploma ontfangen oud
zynde 18 jaar.
1 7 8 4 . I k Beynardus Roering b e n o p d e n 2 5 M a a r t v a n d i t
bovenstaande Jaar van myn Vader na gedaane Belydenis voor
drie kerkkenraads Leeden van Oudbeyerland, oud zynde rg Jaar,
tot Lidmaat der Gemeente van Jesus Christus aangenoomen.
Ik Benzaya%s
Roering ben op den Eersten September van het
bovenstaande Jaar naar Dordrecht gebragt om aldaar als Leerling
in den Apotheek besteld te wordeti door myne ouders by dHeer
Joa’ocus
valz -Laren Apothecar aldaar.
1787. Den 13 Augustus is na een Langduurige en slepende
ziekte zalig ontslapen mynen Waardigen Vader Yokannes RoerZng,
in Leven Predikant te Oud-Beyerland, hebbende aldaar 9 Jaren
in het Euangelium gearbeid en Eerst in de Gemeente J: C: t e
Zonnemaire in Zeeland; is 55 Jaren en 6 maanden oud geworden
e n i s o p d e n 18 derzelver maand ter aarde besteld onder de
Predikstoel te Oud-Beyerland. I
De,n 26 der bovenstaande maand. Aug. is de Lyk-predikatie
uijtgesprooken voor een zeer aansienelijke schaare op mynen zaligen
Vader Y. Roering door desselvs veel waardigen Amptgenoot den
j’) Blijkens het handschrift en den laatstw
Roering geschreven.

zin is deqe aanteekening

door Johannes

.
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WelEerw. Heer Sam& van Beuningen, beroepen Predikant te
Ysselmonde. De voorafspraak was Spreuk. IO vs. 7, d,e gedagtenis
des Regtvaardigen zal tot zegeninge zyn, de Text was Hebr. 13
vs. 7, gedenkt Uwer voorgangeren die Uw. bet woord gods gesproken hebben, En volgt haar geloven na, aanschouwende de
uytkomst harer Wandeling.
Den I Sept. van. het bovenstàande Jaar ben ik Bs Roering te
Dord als Apothekers knegt ingeschreven in het Collegie, nadat
ik 3 Jaaren als Leerling was ingeschreeven geweest en aldaar
doorgebragt had, heb toen ook een Leerbrief ontfangen dat van
de onderstaande Heeren onderteekend is :
Assessor. Anthonie v : DY: Myfe,
Praeses. Hermams Hering.
Scriba. Jerewdas Schoenmakers.
1798. Den 5 Mey is aan Eene slym Ziekte overleeden myn
waardige moeder yokanno de Vos, weduwe Johannes Roering
Berns Zoon, in den ouderdom van 58 Jaaren op vyf daagen en
is begraaven in de in de. groote kerk te Dordrecht op den IO
derselver maand.
.r7g8. den 14 July op Zaturdag Ben Ik Bernardzds Roerzizg,
oud 33 Jaren in den egt vereenigt te Dordregt met Gee&#y van
der Wer- J. D. wonende te dordrecht, oud 30 Jaren,. zynde
daar in bevestigd door D>m. -iVic. van Steenbergen, predt. te
Goudriaan. N. B. smorgens voor de municipaliteijt ten s2 uuren
op ‘t Stadhuys en des Namiddags ten 5 uuren in de Aug. kerk.
1799. Den 20 September. smorgens ten half negen uuren is
myne Huisvrouw Geertvuy va?z der @‘erf zeer voorspoedig verlost
van een welgeschapen aoon, genaamt 3okames Leonavdus, ‘gedoopt,
den 25 do in de Augustyne Kerk te Dordrecht door Neef Nicolaas
van Steercbergen predikant te Goudriaan, Getuygen Ama Ml?ria
van der Werf.

1803. Den 13 Maart is gestorven myn behuwdvader Leen&.
v: d: Werf, oud 60 Jaaren & vier maanden, begraven te NieuwLekkerland in de kerk.
1807. *‘den 31 Dec. is overleeden myn Tante Jacontina Ama
Roerz’Rg, oud 58 Jaaren & elf maanden, begraven in de N : K : te Delft.
1808. den 3de febr. is gestorven myn behuwdmoeder Geevtvuy
Pot, Wede. L. v:. d: Werf< oud 72 Jaaren & 4 maanden, begraven
te Nieuw-Lekkerland.

-9 ,ii
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1808. den
April is gestorven myn tante Susanna Roering,
gehuwd geweest met 3ori.c van Maarland, te Delft En aldaar
begraven in de N: Kerk oud 7g Jaaren.
1808. den
Dec. is gestorven myn oom J7ovi.s van Maaylnnd,
o u d g2 Jaaren & 3 maanden begraven in de N : K: te Delft.
18 :o. Den 6 Nov. is getrouwd onse Zuster Anna Maria v: d:
Wevfl, o u d 4 6 Jaaren, met pan valt Bosvelt, weduwenaar van
Cornelìa Hendriku Sterrenbnrg. D o o r Do”. D. C . v a n L e e u w e n
van Duivenbode
pred. te Schoonhoven.
1814. Den
April is gestorven onse tante Tannetje de Vos,
Wede Dom Hey& B. Steenbergea, oud 74 Jaaren en begraaven in
De Kerk te Papendregt.
1817. Ik Jì%hannes Leonardus Roering b e n o p d e n I April na
voorafgedane geloofsbelydenis Door Do. C. W. Stronck in tegenwoordigheid van H. de 3o&keere Ouderling van de Gereformeerde
gemeente te Dordrecht tot Lidmaat der Gemeente van Jezus
Christus aangenomen en den 4 derzelver maand bevestigd door
Ds. E. Kist in de Augustyne Kerk te Dordrecht. Oud zynde
1 71,‘2 Jaren.
1818. Den 4 augs is gestorven onse Broeder 3an van Bosvelt,
oud byna 58 Jaaren.
1822. Den I I Mei is overleden myn hartelyk geliefde Vader
Bernardus Roering oud zynde 57 Jaar en 3 Maanden en begraven
d e n 15 dito in de Groote Kerk niet ver van het Orgel.
1825. den 23 November is in den Echt getreeden .Yokannes
Leonar&s Roerìng g e b : d e n 2 0 S e p t . 1799, m e t Mejufvrouw
Machtìlda Camelia van Bosvelt, g e b o r e n t e S c h o o n h o v e n d e n
7 July 1803.
1827. den 24 january des avons ten 5 uuren is is myn huysvrou
MacL&?a’a Comelia van Bosvelt verlost van een welgechapen zoon
genaamt Bernadus ya?z gedoopt door domine Stronk den 25
Maart in de ‘Nieuwe kerk.
1831. den 26 febriary smorgens om I I uuren is myn huysvrou
weder van een zoon. be.vallen en genoemt .Yan Adrìams~(?l Makzus
gedoopt door domine Strank den 28 maart in de Augustyne kerk.&
I

l

Aan het bovenstaande kan w*orden toegevoegd, dat Machtilda
Cornelia valt Bosvelt, voornoemd, hertrouwde met Hena’rtk Brwwzer
te Dordrecht, uit welk huwelijk werden getoren Casparyna e n
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Hendrika. Deze laatste trouwde met Hezdtik Mackhus
VriPsendorp, te Dordrecht.

Comelia

Het hierboven weergegeven merkwaardige geslachtsboekje (gebonden in een rijken, zeer goed onderhouden goudleêren stempelb a n d ) i s t h a n s in het bezit van een lid der familie Vriesendorp.
E. S C H O T M A N.

Leeuwarden.

Genealogische

Aanteekeningen

betreffende het oorspronkelijk Goereesche geslacht

BAKKER.

,

De volgende aanteekeningen zijn door mij in hoofdzaak in
’ familiebezit aangetroffen, slechts zeer gedeeltelijk zijn ze volgens
zeer geloofswaardige gegevens verder aangevuld. Uit den aard
der zaak is er in deze aanteekeningen zeer veel onvolledigs, de
verschillende gapingen springen bij lezing van zelf in het oog,
en..het is met de hoop dat het ontbrekende door hulpvaardige
medelezers zal kunnen worden aangevuld dat zij hierbij het licht
zien.
W ap en der Hollandsche familie Bakker, volgens Rietstap : D’or
au chevron d’azur, accompagné de trois feuilles de peuplier de
sinople, les tiges en bas.

*

I. Aren Bakker geb. ? te Goedereede, zoon van Job Bakker
en ?, overleden ?, gehuwd 24 November 1669 met*M aa r t ie
Vogelaar, dochter van Joost Vogelaar en 7, en geboren?
te Heerjansdam, overleden ? Uit dit huwelijk: a. Job, (2),
b. W i l l e m , c. N e e l t i e , d. J a n n e t i e , e . M a a r t i e .
Deze laatsten verder onbekend.
2. Job Bak k er, zoon van Aren Bakker, en Maartie Vogelaar,
geb. ? 1674, -/- ? 1720, gehuwd ? met Jacomijntie Cievit,
d o c h t e r v a n Kr*% CZe&, verder onbekend. Uit dit huwelijk IO kinderen, waarvan groot gebracht: a. Aag t ie,
b. M a a r t i e , c. J a n n e t i e , d . K r i j n , ( 3 ) e . A r e n , f. Cornelis, g. Mees. Verder onbekend.
3, Krijn B a k k e r , g e b . 5 F e b r . 1709, -t 2 5 A u g . 1763, z o o n
\ v a n Job Bakker e n Jacomijntie Cievit, g e h u w d ? 1731 met
Maartje Bakker, geb. 13 Febr. 1706, + 4 Jan. 1762,

ti‘
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dochter van ? Uit dit huwelijk: rz. Ne el tj e, geb. 2.1 Aug.
1 7 3 4 , t 21 J u n i 1 7 7 2 , gehuwd Z 1 7 5 4 m e t Jovis Ewzans,
verder onbekend, b. Job (4).
4. Job Bakker, geb. 11 Juli 1736, t 25 Jan. 1801, zoon van
Kr;in Bakker en Maar+ Rakker, burgemeester van Goedereede, schreef ‘in 1770 een Geschiedenis van Goedereede,
h u w d e 2 M e i 1 7 6 2 Jannetje K i e v i t , g e b . ?. 1741, -fI Maart 1 8 1 2 , d o c h t e r v a n F’ie&
Kievit, verder onbekend. ~
Uit dit huwelijk:
a. Maart i e, geb. 10 Juli 1763, verder onbekend.
b. Pi eter, geb. I 3 Oct. 1765, verder ‘onbekend.
c. Krijn, geb. 27 Sept. 1768, -f 2oAug. 1 8 1 1 , (gehuwd?)
‘d. A r e n , g e b . 7 J u n i I77t, =j- 2 3 M a a r t 1773,
e. Cor-nelis, (5).
f. A r e n , g e b . 1 8 D e c . 1773, f Z I F e b r . 1 7 7 4 .
g. Neeltje, geb. 15 Maart 1775,+6Febr. 1805. gehuwd?
k. Aagje, geb. 1 3 Juni 1778, f 18 Juli 1778.
i. Aagje, geb. I Febr. 1780, verder onbekend,
3.. Aren, 1) geb. 23 Jan. 1785,. -t ? Hoofdingenieur der
Marine te Hellevoetsluis, gehuwd ? met Maria Cornelia H o o g h w i n k e l , welke verder onbekend.
Uit dit huwelijk mij bekend: a. Cornelia Johanna,
geb. 24 Mei 18 12 te Hellevoetsluis, + 27 Febr. 1864, gehuwd 12 Juni 1834 te Hellevoetsluis met J.an Hu d d i g, 4,
geb. 22 Aug. 1806 te Rotterdam, t 28 Mei 1857 te R’dam,
eerst officier Kon. Ned. Marine, later lid der firma Hudig en
Blokhuyzen, Ridder M. W. O., zoon van Johan Hudig en
Francina Vis, b. Ma ar tj e, geb. I Febr. 1814 te .Hellevoetsluis, t ?, hoogstwaarschijnlijk ongehuwd, c.. Ma r i a C o r n e 1 i a,
geb. 25 Mei 18 18 te Hellevoetsluis, t ?, gehuwd 23 Dec.
I832 te Delfshaven met Robbert Louis de Haes, viceadmiraal, geb. 13 April I 818 te Zutphen, t 18 Sept. 1884
te ‘s-Gravenhage, zoon van Mr. Johan Leopold de Haes en
Theodora Susanna Toe Water, d. een zoon, weike heden
onbekend.
‘) In Vorsterman van Oyen abusievelijk’ vermeld als Arend (deel 1 blz. ô$9), evenals
in Nederlands Patriciaat (deel 111 blz. 189).
%) Wapen Hudig: gedeeld: 1. in zilver drie iwaite bijlen met lange steelen (Hudig),
11. doorsneden: a. in rood twee leliekruisen van vair naast elkander, b. effen wit (Farrand).

l
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Uit dit hbwelijk: .a.-Tkeudora Susanna, geb. 14 Nov. 1852
te Lobith, + ?, ghhuwd I Juli 1875 te Hellevoetsluis Gerardus Pieter van der Garden, re luit. der infanterie,
b. M a r i a Ariana C&zeZia, g e b . 2 7 J u l i 1855 t e H e l l e voetsluis, t ?, geh. 21 Dec. 1881 te Den Helder Joan
B a s t i a a n V&hey, k a p . d e r m a r i n i e r s , c. ~acoóa Carolia,
geb. 24 April 1857 te Delfshaven, + 7, g e h u w d ?, d. Robert
Louis, geb. I Febr. 1864 te Den Helder, ambt. bij het
ministerie van marine te ‘s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk: a. Francina, geb. 13 April 1825 te
Hellevoetsluis, i- ?, gehuwd 26 Juni 1856 te’ R’dam met
Johh CorgeliS H o y n c k v a n Papendtecht, g e b . I J a n . 1 8 3 3
te R’dam, t 30 Juli Igor te Doorn, zoon van Mr. Paulus
Cornelis Hoynck van Papendrecht en Georgina Francina
Elgin, hieruit 7 kinderen, b. Maria Cornelia, geb. 18 Oct.
19’36 te Hellevoetsluis, verder onbekend. c. yan, g e b . g
Aug. 1838 te Hellevoetsluis, lid der firma Hudig en Blokhuyzen, oprichter der firma Hudig en Veder, lid der
gemeenteraad van R’dam I 869-1909, wethouder I 892-1 gag,
lid der Prov. St. v. Z.-Holland, consul van Italië te R’dam,
voorzitter van het Bestuur der Academie voor Beeldende
Kunsten en Technische wetenschappen te Rotterdam, gehuwd
10 12 Juni 1867 te R’dam Jacoba Catharina Gijsqertina Toe
Water, geb. g Sept. 1841 te Elst, j- I Febr. 1874 te VeytauxChillon (Zw.), dr. v. Willem Carel Pieter Toe Water en
Anna Creme, 2” g April 1879 te R’dam Jkvr. Johanna
Clementina Quarles van Ufford geb. 30 Juli 185 I te Amersfoort,
dr. v. Jhr. Adrien Corneille Philippe Quarles van Ufford en
Alida Trüter. 6. Ariana, g e b . 16 April 1842 te R’dam,
f II Mei 1864 te R’dam, gehuwd 8 Juli 1863 aldaar met
Engel Pieter c.l.& Monchy, makelaar, geb. 15 Juni 1836 aldaar,
t ?, zoon van Engel Pieter de Monchy, president Ned.
Handelsmij. en Maria Johanna Mees. Uit hun huwelijk een
zoon Engel Pieter. e. Fewand WkaZey, geb. 26 Dec. 1843
te R’dam, huwde 18 April 1878 te R’dam Maria Petronella
L ö h u i s , g e b . 4 J u n i 1849 t e K r a l i n g e n , d r . v . Herman
Theodor Löhuis ën Joanne Josine Antoinette s’Jacob, f. Maartje,
geb. 7 Juli 1845 te R’dam, geh. 2ó Aug. 1868 te R’dam
Jean François van der Waarden, geb. 13 Oct. 1842 te
x9=7
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Haarlem, + 26 Jan. 1 8 8 0 t e Aldom, zw. v . J a n v a n d e
Waarden en Jeannette Burdet, g. Cornelis J7oRannes,
geb. I I
Dec. 1846 te R’dam, geh. 18 Jan. 1877 te St. Martin Anna
Sophia van Romondt, geb. 13 Dec. 1849 te St. Martin, dr.
v. Dr. George Elidge Romondt en Angeline Petersen.
5. Cornelis Bakker, kunstschilder,‘) bestuurder van het
T e e k e n g e n o o t s c h a p BHierdoor t o t .Hoogerg te R’dam, geb.
7 Juni 1771 te Goedereede, t g Jan. 1849 te R’dam, zoon
v a n yob Bakker e n yanneg> Kievit, geh. 15 Nov. 1795 t e
R ’ d a m E v a Susanna
H a u c k , g e b . 1 4 S e p t . 1773 t e ? ,
-j- ? 1842 te ?,‘dochter van August Ckristaan ffauck, k u n s t schilder, a) geb. 3 Maart 1742 te Mannheim, ‘t ? 1 8 0 1 t e
Rotterdam, en 37udith Ribai, geb. ? te Leiden, f ? 1805 R’dam.
Uit dit huwelijk:
a. Job A u g US t u s, geb. 4 Sept. 1796 te Rotterdam, f
7 Juni 1876, ongehuwd, kunstschilder, bestuurder der
Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen te Rotterdam, 3) schrijver van meerdere werken op wijsgeerig en kunsthistorisch gebied. “)
b. Jannetje J u d i t h , g e b . ? 1798 t e R ’ d a m , -f ? 1 8 0 2
c. Geertruida Jacoba: geb. 2 2 Febr. 1 8 0 2 te R’dam,
t 13 Febr. 1864, (gehuwd?)
d. F r a n s i s c u s P i e t e r ( 6 ) .
e. A ren, kunstschilder, bestuurder Teekengenootschap
>Hierdoor t o t Hoogera, geb. 1 4 Aug. 1806 te R’dam,
-f IO Jan. 1843 te Mattenesse bij Schiedam, ongehuwd.
6. Fransiscus Pieter Bakker, geneesheer en heelkundige
te Hooge Zwaluwe, geb. I 3 Juli I 804 te R’dam, f- I I Mei
1860 te R’dam, zoon van Corneh’s Bakker en Eva Susanma
Hauck, gehuwd Ig Juni 1828 te R’dam Jo h a n n a Be rnardina van der Laar, 5) geb. 24 April 1 8 0 2 te R’dam,
j- 2 A u g . 1845 te ? Zwaluwe, dochter van Hendrik van
1) Zie Immerzeei’s
Leven der Schilders.
2) ‘NB. 1x14 en 111s Catalogus Schilderijen Rijksmuseum, Amsterdam.
Immerzeel’s Leven der Schilders.
s) In 1851 ontstaan uit het Teekengenootschap *Hierdoor tot Hooger.*
4) De Keyzer’s Letterkunde der rgde eeuw.
b) lmmerzeel’s Leven der Schilders.
Wapen Van de Laar: gevierendeeld: 1 en IV in zilver drie roode leeuwen; 11 en 111 in
‘rood drie zilveren sterren. Helmteeken: een uitkomende leeuw van rood, houdende een
zilveren ster tusschen de pooten.

de Laar en Cwnclia van Mdhgen. - Uit dit huwelijk:
a. Susanna Amalia, geb. 23 Sept. 182gtep,t2gAug.
rgrg te Breda, ongehuwd.
b. Cornelia ,Ge,ertruida Jacoba, geb. 2 Juli 1831
te ?, t 3 Juli 1861 te ?. {Gehuwd ?)
c. Geertruida Jacoba, geb. 13 Juni 1833 te?,?2 Sept.
rgro te Breda, ongehuwd.
d. Rijna Martin&, geb. 18 Jan. 1835 te ?, t 6 Juni
187 1 te ?. ongehuwd.
e. H e n d r i k ? A u g u s t u s , g e b . 2 F e b r . 1837 t e ?, -f
31 Dec. 1912 te Breda, ongehuwd.
f, Christina Wilhelmina, geb. 15 Oct. 1839 te ?,
t I I Mei 1892 te R’dam, geh. 30 Sept. 1869 te R’dam
Frans Ketner, verder onbekend, uit dit huwelijk:
I . Pieter Fram, geb. 8 Jan, 187 I te ?, geh. IO Sept.
1903 Jacoba(?) de Lange, verder onbekend; uit dit
huwelijk : a. Coba, .geb. 30 Apr. 1874, b. Frans,
geb. 2 Dec. 1905; c. Jan Coenraad, geb. 27 Feb.
1907; 2. Ma& Yokanna, geb. ? Juli 1873, + 15 Jan.
1877 te P 3, Corne&s He&+,&. Dr. Wis - Natuurkunde, Wijsbegeerte, geb. 28 Nov. 1876, geh. met ?
geadopteerd 2 zoons, verder onbekend.
g. Cornelis Héndrik Jan, geb. 21; Maart 1814 te
Hooge Zwaluwe, t I I. Sept. 1886 te Kenhorst (ZuidAfrika), geh. 7 Juli 1881 te Kaapstad met Johanna
Frederika Juliana Geriche, geb. 18 April 1852
te Wellington, T 3 Febr. 1887 te Kaapstad, dochter
e van ? Uit dit huwelijk:
a. Frans Çarl Hendrik, geb. 13 Mei 1k?82 te
Kenhorst, (gehuwd ?)
6. Johanna Maria, geb. 1oMei r884teKenhorst,
+ aldaar ? Juli 1884.
c. Carl, geb. IO Mei 1884 te Kenhorst, geh. IO
Juni IQIQ ? Moody, verder onbekend.
d. Sophia Hendrika, geb. 31 hkei 1885 te Ken-.
horst, + aldaar 7 Febr. 1886.
rtc. Hen d r i k, geb. 8 Febr. 1843 te Hooge Zwaluwe, gehuwd.
i. Augustus Bernardus, geb. 14 Apr. r845 te ?, t ?
Aug. 1845.

.

100

GESLACHT: EN WAPENKUNbti.

Verder is het verloop mij volledig bekend, zoodat ik van de
redactie’ niet meerdere plaatsruimte wil vragen. Het zij mij echter
vergund te mogen besluiten met het verzoek mogelijke aanvullingen en eventueele verbeteringen rechtstreeks te willen zenden
aan mijn adres Laan Copes van Cattenburgh 84, Hopelijk zal
het mij aldus mogelijk zijn binnenkort een volledige genealogie
van het geslacht Bakker in dit tijdschrift te publiceeren. Aan
allen die hieraan mede zullen werken bij voorbaat mijn dank!
LUCAS Q. BAKKER.
‘s-Gravenhage,

October

1926.

N a s c h r i f t . - In het xAardr.k. Woordenb. der Nederlandenu
van A. J. van der Aa leest men o.m. ‘van Goedereede ongeveer
het volgende :
aNadat op I April 1572 Brielle door de Geuzen was genomen
pen daarmede d e e e r s t e s t o o t w a s g e g e v e n t o t d e vatiging d e r
aonafhankelijke Republiek - worden spoedig daarop de Geuzen
Bonder Lumey van der Marck in Goedereede binnengelaten. De
Bbaljuw, Spaansch gezind zijnde, vluchtte naar Brussel, d e n
pburgemeester der stad, Jan Bakker, overhalende met hem te
Bvertrekken teneinde zich te verantwoorden. Te Brussel echter
Bwerd deza in de gevangenis geworden, volgens sommigen is hij
aria felle pijnigingen aldaar gestorven, -volgens anderen werd hij
pop gruwelijke wijze vermoord.<
Wie verschaft licht?
L . Q . B.
‘s-Gravenhage, Januari 1927.

Iets over de familie van den kolonel Jhr. H. E. de Boer
(17734838).
’
door M. G. ~VILDEMAN.
-

N e d e r l a n á ’ s A d e l s b o e k ( H i s t o r i s c h g e d e e l t e ) A-2, 1925,
laat de geregelde stamreeks dezer familie aanvangen met ,Hybo
de Boer, wiens gelijknamige kleinzoon in 1776 te Emden geboren
werd. a: Hierbij zij opgemerkt, dat geen geboorte- of doop-datum
is vermeld, en zeer eigenaardig heerscht in de geschiedkundige
en genealogische werken bij de artikelen aan den in het opschrift
dezes genoemden persoon weinig overeenstemming inzake ,diens
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g e b o o r t e d a g . V a n d.er A a i n z’in B i o g r . W o o r d e n b . h e e f t
10 Febr. ;
J a a r b o e k v a n d e n N e d e r l a n - d s c h e n Lidel
1891, vermeldt I I *Febr. ; Nederland”s
A d e l s b o e k 19x2,
e v e n e e n s II Febr., het Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek
I, bl. 381, daarentegen weder 10 Febr., en Emden met een?
De juiste geboorte-datum is IO Febr. ; evenwel wordt in ‘geen
der genoemde uitgaven het jaar der geboorte goed vermeld; dit
is n.1. 1773 en niet 1776. Het doopregister der Geref. gem. te
E m d e n l e e r t o n s i . d . 1 4 F e b r . 1 7 7 3 : BHeybe, s o o n v a n
Evert Heyben, schipper in de Schoelstrate en Voske
J anssen, g e b . d e n 1 0 s a v o n d s o m g uir.De doopeling heeft zich later om bijzondere redenen drie jaar
jonger voorgedaan, terwijl een doop-extract o&rrrkt bij de papieren
(Griffie ter Rechtb. van Eersten Aanleg te Mechelen) die benoodigd waren voor zijn in 1817 g e s l o t e n 2de huwelijk. 1) Hetgeen
met recht te denken geeft, omdat dit wel is overgeZegd/
Voorloopig moge het volgend fragment, hoofdzakelijk opgebouwd uit onuitgegeven aanteekeningen, gedeeltelijk, als aanvulling dienen voor een in N e d e r l a n d ’ s A d e l s b o e k 1928 o p nieuw te publiceeren stamreeks.
.
1. Hybe Harmens (de Bz&~Ta’i Boer), tr. Ditzum (0. Fr.) 8-6.
1738 &2 Evevts.
Uit welk huwelijk o.a.: I. Harme Hyben, volgt 11; 2. Evert
Hyben, volgt IPis
11. Harme Hyben (de Boer), ged. Ditzum 31-3-1739, tr. Gepke
Aicnts.
Waaruit o.a. Hybe, volgt 111.
111. Hybe Harms d e Boer, ged. Ditzum 11-2-1773, -/- aldaar 8-121857, veerman en beurtschipper, tr. Aleit B~ukns Schmiedt,
ged. Ditzum 11-2-1785, -/- aldaar 12-1-1830.
Waaruit o.a. 1. Havme d e Boer, geb. Ditzum 1815, f
E m d e n 1896, k o o p m a n e n S e n a t o r t e E m d e n ; 2 . BYU~O,
volgt

rv.

IV. Bruno de Boer, geb. Ditzum 5-5-1821, j- aldaar 25-5-IgII;
-veerman, tr. Reventje -de Hoer, waaruit o.a. Hybo, volgt V.
*) Te gelegener tijd hoop ik eene uitvoeriger genealogie met de ooodige bewijsstukken
te publiceeren. Gedeeltelijk maakte ik gebruik VZUI een belangrijk art. van Dr. F. Ritter
jn A&Emden QO. ~o/rr lan,-Febr. IWS. getiteld: Osttriesen in den Niederlauden,

’
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V. Hybo ’ d e Boet-, g e b . Ditzum r-10-1864, vroeger veerman
t h a n s (1926) koopman en PGemeindedienerc.
IIhis Evert Hyben ( d e Rz/kr, d e Boer), g e d . D i t z u m z7-ro-r74o
+ Emden 24-7-1782 aan kwijnende ziekte, zet-schipper te
Emden, woonde aldaar tusschen 1767 en ‘ 8 2 in de schip. perswijk (achtereenvolgens in de Schul-, Pelster- e n Emsstrasse) tr. Emden 15-11-1766 Foshe ~amsm (Duif) ged.
Emden 8-11-1744, + ? (leeft nog in r7g6), dr. van Jannes
Janssen en Grethe Ammen. - Uit welk huwelijk:
I . .f/ybe ,%e~ts de Boer, ged. Emden
16-g- 1767, T aldaar
in Febr. 1768, aan stuipen; 2. Ge@> Even2 d e Boer,
ged. Emden 8-9-1769; 3. Hybe Everts, volgt 111; 4. .EGe
Everts de Boer, geb. Emden 8-4-1775, f aldaar in Oct.
1775 ; 5. 3okannes Everts de Toer, ged. Emden 26-2-1777.
111. Ff&. fz’ybe Everts de Boer, geb. Emden I 1-2 en aldaar ged.
14-2 1773, aanvankelijk schrijnwerker te Fmden, wijkt in
1795 uit met achterlating van insolventen boedel, treedt in
dienst der Bat. Republiek, vervolgens in Franschen, eindelijk
in Nederlandschen krijgsdienst en + Breda 30-1-1838 als
als gep. kolonel tit., ridder M. W. 0. 4dc kl., en ridder Nederl.
Leeuw. Verheven in den Ned. Adel bij K. B. van 2-2-1833,
No. 86. Hij tr. 10 Ditzum I 3-2-0794 &geZ Bruhs Scámjea?,
ged. Ditzum 29-8-1773, + 7, dr. van Bruno Martens en Hilke
Egberts Muller. Hij tr. 20 Mechelen 14-5-1817 Rose Alofse
Marie de Broijer, geb. Mechelen 5- ro- 1793, dr. van Pierre
Joseph en Catherine de Drijver.
Z i e v e r d e r : Nederland.‘s
A d e l s b o e k 1912.
Hugo de Groot.
In het Remonstrantsche Doopboek (Sted. Arch. ‘s Gravenhage)
komende de navolgende dorpen voor:
~g/oo
1605 gedoopt Hugo, zoon van Mr. Johan de Groot, get.
mr. Willem ‘de Groot en Joffr, van Leeuwen elias Wilhelmina Weesp.
rg/g 1657 gedoopt, Maria dochter van Jan de Groot en Maria
van Leeuwen,
26/12 1659 gedoopt Basta Justina, dochter van Mr. Jan de Groot
en Maria van Leeuwen, get. President Pieter de Groot en Juffr.
Alida Graswinkel, en de Adv. Joost van Leeuwen.
.

’
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1516 1662 gedoopt Corneiis, zoon van Mr. Jan de Groot en
Maria van ,Leeuwen, get. Mr. Jacob de Groot, Cornelia de Groot
huisvr. van Colonel Jan Bartou de Mombar.
1619 1669 gedoopt Willem, zoon van Adv. de Groot en Maria
van Leeuwen, get. Alyda Graswinckel wedr. van Mr. Willem de Groot.
5/2 1668 gedoopt Johannes, zoon van Mr. Pieter de Groot en
Agatha van Rijn, get. Mr. Jan de Groot en Juffr. Mariadë Momba.
6/1 I 1709 gedoopt door Ds. Klinkhamer Hugo de Groot, wiens
vader is Pieter de Groot en moeder Alida Bregtta Sandberg, get.
Petres Johannes Sandberg, Bertha Justina de Groot, Elisabeth
Bastingius wede de Groot, Aletta de Groot wed. Biscop, en Hugo
de Groot.
.
L . C . G . MATTHIEU.
Uit Jan Huygens en ,Margriet Veniges zijn te Breda drie
kinderen geboren in 1652-1655. De trouw- en doopregisters
en het archief der N. H. Kerk te Breda, vangen eerst met
x637- 1638 aan, zoodat langs dezen weg geen gegevens te
verkrijgen zijn. Kan iemand mij nadere-. bijzonderheden van
.genoemd echtpaar geven ? Speciaal betreffend de herkomst
van genoemd Jan Huygens ?
b.
In de Navorscher, nrs. XIV, XV, XXVIII, XXIX, XXXI is het
Geldersche geslacht Huygens bijna volledig beschreven. Alleen
ontbreekt een verdere mededeeling omtrent twee van de vele
kinderen van Wilhelm Huygens en Wilhelmien Teelleken, met
name Willem, geboren 1589 en Johan Willem, geb. r5gr t e
Arnhem. Deze laatste niet te verwarren met Johan (of Cornelis
Johan) geb. te Arnhem 1592 en gesneuveld 1641. Weet een
der lezers iets meer van dezen Willem en Johan Willem?
c. In de aanteekeningen van Maurits Huygens (of Jorissen, je
deel 1$7 1. Geslachtsregister van Constantijn H.) staat: BDaer
zijn meer kinderen geweest dan mijn vader
naamelijk 2
zoonen en 2 dochters, daervan ik niet vermaanen zal om
cortheitswille en dat daervan elders memorie gehouden is.a
Weet iemand, waar die memorie is te vinden en hoe bedoelde
ooms heeten? Bedoeld zijn de zoons van Cornelis Huygens
e n Geertrui Bax. Cornelis Huygens woonde te ter Heide bij
Breda en stierf aldaar I 55 I.
a.

ais

V. D. LEY.
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Geslacht LAMBERT.
In Nav. 1892 pag. 569 komt een artikel voor over dit geslacht
getaekend BH.< t e >L.c
Weet iemand wien dezen heer >H.a kan zijn, en waar bevindt
zich de genealogie L. waarvan in dit artikel sprake is.
Ir. J. G. KAM.
Helmond.
Greydanus.
Zeer erkentelijk zal ik zijn voor opgave van personen met den
naam BGreydanusa, die in de 17” of 18d eeuw woonden bnz’ten d e
provincie Friesland of de stad Groningen.
Ir. M. R. 1. G.
~-~
MEMORANDA.
Een

kleine

aanvulling.

In m’n artikel >De Revolutie te Maassluisc (1787) 1) schreef ik:
>Den naam van den auteur, die het relaas boekte, kan ik momenteel niet n0emen.o:
Uit Maassluis wordt mij bericht dat de auteur is : Hendrik Moerlngs.
B. J. P.

Over een ,,Neder-Duitsch en Fransch Woordenboek”
uit den jare 1773,
door
B. J .

POST.

Vóór mij ligt een woordenboek, als boven genoemd. ‘k Schrijf
even den volledigen titel af: DNeder-Duitsch
en Fransch woorden> boek, Weleer te Saamengesteld door Pieter Marin; Doch, nu
pvolgens de Spellinge, der, in beide Spraaken, beste Taal-kenneren,
tzeer verbéterd, en met veele Konst-woorden, Spreekwijzen, enz.
>verrykt, door Ernst Zeydelaar. Agtste druk.
*Te D o r d r e c h t , B i j A b r a h a m B l u s s é e n Zoon 1773. M e t
~Privilégie. c
Even wat van dit boek verteld.
‘) Voorkomende in *De Navorschere, afl. 3 en 4 van Jrg. xgag, op bl. 49 Y. v,
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Het werk, dat ik v66r mij heb, is het deel Hollandsch-Fransch,
een boekdeel van 816 pag., op Hollandsch papier, in S”, twee
kolommen gedrukt. Naar het uiterlijk heeft het veel weg van een
Friesche turf; de band is perkament. En zooals bij de meeste
leerboeken, in gebruik bij de hedendaagsche jeugd, ontbreken
ook in dit werk de teekeningen en naamteekeningen niet. Wel
driemaal ontmoet ik er den naam A. Hillen in, en ook het
. gebruiksjaar is aangegeven: A N 17 l’/2 86 N 0. En wijl het
onderhavige werk u.it een Delftsche schoolbibliotheek afkomstig
is, ligt het vermoeden voor de hand, dat een naamgenoot van
den stichter der si&&nfabriek A. Hillen dit boek in gebruik
heeft gehad. Maar één ding is wel zeker: de jongelui van het
laatste kwart der achttiende eeuw waren al net eender als de
schoolgaande jeugd van het eerste kwart der twintigste. En
vermoedelijk zal het z6ó wel blijven.
Wat wel veranderd is in den loop der tijden, dat is de zekerheid
voor den uitgever, dat het werk, door hem ter perse gelegd, door
niemand zal nagedrukt worden. Dat nadrukken van pas verschenen
werken was voor den bona fide-uitgever een ellende, die groot
was. Kon de Amsterdamsche uitgever Abraham de Wees, die
vele van Vondels werken heeft uitgegeven, eens even uit zijn
graf opstaan, hij zou een boekje opendoen over de drukkers, die
straffeloos zijn uitgaven opnieuw ter perse legden en de exemplaren
v o o r e e n ;ozacht prijsjea aan den man brachten. Geen wonder
dan ook, dat een uitgever van rond het midden der zeventiende
eeuw er niet veel voor voelde om aan een dichter of een wetenschappelijk man een loonend honorarium uit te keeren. Nu is
dit, in de ZOT eeuw, anders. Een auteur sluit een contract met
een uitgever, en de eerste ontvangt te zijner tijd wat hem toekomt,
en de laatste is zeker‘, dat geen concurrent hem in de wielen zal
rijden: de wet ,op het auteursrecht beschermt den eigendom.
Die wet dateert van uit de 192 eeuw, maar reeds in de
18e was iets van dien aard in *Hollant en West-Vrieslang< bekend.
En nu kom ik weer tot m’n ,Neder-Duitsch en Fransch Woordenboek< terug en schrijf over, wat de >Staatena van bovengenoemd
gewest in 1773 bepaalden.
>Privilégie.
*De Staaten van Holland en Westvriesland
*Doen te weten: Alzoo ons te kennen is gegeeven by Abraham

106

MEMORANDA.

~Blusse en Zoon, Burgers en Boekverkoopers binnen de Stad
BDordrecht, d a t zy Supplianten op den 5 April 1768 van Wylen
BJan van Eyl, in leven mede Burger en Boekverkoper binnen de
>.Stad Amsterdam, in Publique Verkooping hadden gekogt alle
pde Exemplaaren benevens de Copye van Privilegie van Pieter
sMaryns IXctionnaire Portatzy 2 deelen in Octavo, op welk werk
Bdoor o n s d e n 21 Juny des Jaars 1743 en wederom den 13 J u n y
>des Jaars 1758 gunstig was verleend Prolongatie van Octroy,
avoor den tijd van vyftien volgende Jaaren, om zulks alleen en
Bmet uitsluiting van alle anderen te mogen drukken, doen drukken,
suitgeven, verhandelen en verkoopen; en dewyl de Prolongatie
Bvan het by ons gunstig verleende laatste Octroy met den 13
;Juny aanstaande stond te Expireeren, en de Supplianten, welke
rthans bezig waaren met groote moeite, en zwaare kosten, het
Bzelve Werk te herdrukken, beducht zynde, dat somtyds door
Bbaatzuchtige menschen dit Werk mogt nagedrukt, in deeze Provintie
B ingebragt, en verkogt worden tot groote praejudice van de
asupplianten,
zoo wendeden zy Supplianten zich eerbiedig tot
Bons, reverentelyk verzoekende Prolongatie van het voornoemde
>Octroy voor den tijd van nog vyftien volgende Jaaren, om met
Bseclusie
vañ alle anderen het genoemde Werk te mogen drukken,
sdoen drukken, uitgeven, verhandelen, en verkoopen, op zodanige
sverbeurte en boete tegens de Contraventeurs, als wy by voorige
Bprolongatie hadden gelieven te stellen, verzoekende de Supplianten
>hier van gunstig te mogen verkrygen Octroy in Forma.
~Zoo is ‘t; Dat wy de zaake en het voorschreve verzoek overBgemerkt hebbende, ende genegen wezende ter bede van de SupBplianten, uit onze regte wetenschap, Souveraine magt, ende
~Authoriteit, dezelve Supplianten geconsenteerd, geaccordeerd, en
Bgeoctroyeerd hebben, consenteeren, accordeeren, en Octroyeeren
»hen by deezen, dat zy geduurende den tijd vw nog vyftien
*eerst agter een volgende Jaaren, het voors. Boek, genaamt Pieter
mMaryns Dictiannaire PoYtc2tz~ 2 deelen in Octavo, in diervoegen
>als zulks by d e n ,Supplianten is verzorgt, en hier voren ‘uit>gedrukt s t a a t , b i n n e n d e n 7’oors. onzen Lande alleen zullen
amogen drukken, doen drukken, uitgeven ende verkoopen, verBbiedende daarom allen en een iegelyken hetzelve Boek in ‘t
Bgeheel ofte ten deelen te drukken, naar te drukken, te doen
Bnaardrukken, te verhandelen, ofte verkoopen, ofte elders naar-
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Bgedrukt binnen denzelven onzen lande te brengen, uittegeven
,ofte verhandelen, en verkoopen, op verbeurte van alle. de Naar,gedrukte,* ingebragte, verhandelde of verkogte Exemplaren, ende
Been boete van Drie Duizend Guldens daar en boven te verBbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier, die de
*Calange doen --zal, een derde part voor den Armen ter plaatse
>daar het Casus voorvallen zal, en het resteerende derde part
>voor de Supplianten, en dit telkens, zoo menigmaal als dezelven
*zullen werden agterhaald, alles in dien verstande, dat wy d e
SSupplianten, met dezen onzen Octroye alleen willende gratifiaceeren t o t verhoeding v a n h u n n e schaade door het nadrukken
>van het voors. Boek, daar door in geenigen deele verstaan den
Binnehoude van dien te Authoriseeren, ofte te AdYouqeren, ende
#veel min hetzelve onder onze protectie en bescherming eenig
*meerder Credit, aanzien ofte reputatie te geven, nemaar 1) d e
BSupplianten, in Cas daar inne iets onbehoorlijks zoude influeeren,
Balie het zelve tot hunnen laste zullen gehouden weezen t e ver*antwoorden, tot dien eynde wel expresselyk begeerende, dat by
aaldien zy deezen onzen Octroye voor het zelve Boek zullen
awillen stellen, daar van geene geabbrevieerde ofte gecontraheerde
xmentie zullen mogen maken, nemaar gehouden wezen, het zelve
,Octroy. in ‘t geheel en zonder eenigb Omissie daar voor te
Bdrukken, ofte doen drukken, ende d a t zy gehouden zullen zyn
Been Exemplaar van het voorschr. Boek op groot papier geBbonden
en wel geconditioneert te brengen in de Bibliotheek
Bvan onze Universiteit te Leyden, binnen den tyd van zes weeken
Bnadat zy supplianten hetzelve Boek zullen hebben beginnen uit
3 te geven, op een boete van zes hondert Guldens, na Expiratie
> der voors. zes weeken, by de Supplianten te verbeuren ten
abehoeve van de Nederduitsche Armen van de plaats,, alwaar de
>Supplianten woonen, en voorts op poene van met ‘er daad verrsteeken te zyn van het effect van deezen Octroye, dat ook de
BSupplianten, schbon by het ingaan van dit Octroy een ExemBplaar g”elevert
hebbende, aan de Voorschr. onze Bibliotheek, by
?zoo verre zy geduurende den tyd van dit Octroy het zelve Boek
Bzouden
willen herdrukken, met eenige observatiën, Noten, Ver*meerderingen, Veranderingen, Correctien of anders hoe genaamt,
l) Nemaar (een woord uit den tijd der toenmalige rechtsgeleerden), had den sic:
Maar integendeel.
XI

.”
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*of ook in een ander formaat, gehouden zullen zyn wederom een
aander Exemplaar van het zelve Boek, geconditioneert als voren,
»te brengen in de Voorschr. Bibliotheek binnen den zelven tijd,
wen op de boeten en poenaliteit als Voorschr. en ten einde de
Bsupplianten deze onzen Consente ende Octroye mogeh genieten
aals naar behooren, lasten Wij allen ende eenen iegelyken dien
Bhet aangaan mag, dat zy de Supplianten van den inhoude van
w deezen, d o e n Iaaten, ende gedoogen, rustelyk, vredelyk ende
~volkomentlyck genieten ende gebruiken, Cesseerende alle belet
,ter Contrarie, gegeven in den Haage, onder onze Grooten Zegele
ahier a a n d o e n h a n g e n , op den zesden Maart, in ‘t Jaar onzes
oHeeren en Zaligmakers duizend zeven hondert drie en seventig.
Was geteeketzt)

PW. Hentinck Vt.
w(m

Laager

stont)

BTer Ordonnantie van de Staaten
SC. Clotterbooke.
,Aan de Supplianten zyn, benevens dit Octroy
ater handen gesteld by Extract Authenticq, h a a r
>Ed. Gr. Mog. Kesolutien van den 28 J u n y 1715
sen 30 April 1728, ten einde om zig daar na te
> reguleeren a .
Achter bovenstaande volgt onmiddellijk het volgende
,Bericht.
aZie hier, waarde Leezer! de Xste Uitgaave v a n e e n e xDic~fz’oti~ni~~ Poutatz~ in ‘t Néderduitsch en Fransch weleer te saamenagesteld door den Heer Pieter Marin; doch nu, zeer vermeerderd
>en verbéterd, door E. Zeydelaar.
»Wy durven het Gemeen verzékeren dat, wat de Spelling der
Bbeide Talen aangaat, dezelve geschoeid is op de leest der beste
PSchrijveren, en gevolgd word van de geenen die zig op een
sgoede Spelling toeleggen. - En
BDat men ‘er in zal vinden, zoo niet alle, ten minste de meeste
PKonstwoorden, d e naamen der voornaamste Landen, Volkeren,
,Zeeën, Stroomen, Rivieren, Bergen, Boomen, Planten, Dieren,
aenz. doorvlogten met .gelykluidende Woorden en Spreekwyzen,
>zoo wel eigenäartige, als verbloemde zoowel boertige, als ernBstige, enz,
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~Alzoo de Verbéteraar des anderen Deels, zorg heeft gedraagen,
Bom afzonderlyk op -te stellen en voor zyn Werk te plaatsen,
mtwee Alphabetische Lysten van de Namen der Menschen, der
>Landen, Stéden, enz. en men behalven dat, veele der Naamen,
*in dit Deel, ingelyst heeft, oordeelde men het overtollig twee
azulke N a a m - L y s t e n o p te. geeven. Wy v e r z e n d e n d u s d e n
Bwaarden Leezer, naar de Lysten van het andere Deel, zoo wel
Bals naar het Rericlzt daarvoor geplaatst, om daar uit te zien wat
>weg de Verbéteraar daarin gehouden heeft; te meer wyl men
>in de verbétering van dit Deel, ten naasten by het zelfde spoor
Bbetreeden heeft, en men dus den Leezer, door eene ydele herBhaaling van Woorden verveelen zoude, indien men in dit Bertc&
o’er meer van zeide.
*Voorts verzoeken wy den gunstigen Leezer, dat byaldien ‘er,
aondanks alle mogelyke oplettenheid, eenige misslagen in dit
B Werk ingesloopen mogten zyn, in aanmerking te willen neemen,
>dat ‘t in dergelyke saamstellen schier een wonder zoude zyn,
aindien ‘er geene gebréken in gevonden wierdeu. Vaart Wel ! u
Tenslotte licht ik uit de lijst der Bverkortingen in dit Werk
voorkomendec de volgende :
(D. w.) =..Daadelijk Werkwoord; (0. w.) = Onzijdig Werkwoord;
(W. Ww.) = Wederhoorig Werkwoord. Voor het eerste zeggen
wij nu: bedrijvend, voor ‘t laatste wederkeerig w. w. Voorts:
(m.) = Mannelijk Naamwoord, evenzoo (v.) = Vrouwelijk Naam- ’
woord. ‘t Woord >zelfstandigc ontbrak als toevoeging, hoewel
van dit woord in dit woordenboek op blz. 801 gezegd wordt:
aletterkonstig woord<, i n ‘ t F r a n s c h : >Substantif, terme d e
Grammaire<.
STEDEGESCHIEDENIS.
Schrijven van 12 Oct. 1574 van burgemeester en schepenen
der stad Zutphen, om teruggave der koffers, waarin
zich de stadsprivilegies bevinden, en die onder
den burgemeester Johan Poen berusten. 1)
An Zijne Excellentie.
Geven Uwer Excellentie in aller oetmoet gants onderdanich
te erkennen die burgemeestren, schepenen und raedt der
*L Rijksamhief te Brussell Papiers d’ Etat et de l’audiena carton no. 1715.
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stadt Zutphen, woe dat (die walgeboren u n d e d e l e n h e r
Gìllesen van Berlaymbnt, banner und fryher te Herges, h e r
to Haulteroche und Peruwez enz., stadtholder, voort contzler
ende raeden d e r l a n d e n v a n Gelre ende Z u t p h e n b y h u n
supplianten angeroepen zynde) oer G. Ed. W. ende L. der
voorscreve stadt in crafft on-ses allergenadigen heren des
Conincks verleente pardon, wederomme gestelt ende gerestitueert hebben tot id gebruyck der selver privilegie, fryheyt
ende onderssins, achtervolgende den last ende beveel oeren
G. Ed. W. ende L. by zyne Majesteyt in den selven pardon
gegeven, vuytgesondert, dat zy soe die brieven ende munimenten der voorscreve privilegien, sampt ziegel d e r s t a d t ,
als anders verscheyden, sdeels private personen, schrifften
ende sunst by twyen comminarien vuyten raede ende rekenkaemer der voorscreve landen hier bevoerens van daer gehaelt
ende privilegien ende ziegel in handen der Erwerdigen heren
Praeffsten ydans VOX,+, litmaet van zyner Majesteyts secreten
raede, gelievert ende dondere schriften opte re,&nkaemer t e
ArnRern in etliche cofferen versloten gedeponiert wesende,
noch nyt weder becommen hebben, wiewal (soe veele heren
contzler und raeden a n eenen M e e s t e r rohan Poyn, burgermeester der stadt Nymegen (by wyen die voorscreve her
furch geruirte privilegien ende ziegel gedeponiert hefft, alwaer
die selve alnoch berustende zyn) goschreven ende hem bevolen hebben, hun supplianten die restitutie to doene, twelcke
die selve verweyghert eher ende bevoerens hy weder becommen s a l h e b b e n , s y n hantschrift offt recepisse d a t h y
( a l s h y secht) d e n voorscreven heren Praeffsten daervan
gegeven hefft, ende onangesehen dat (betreffende die andere
voorscreve schriften opter rekenkaemer voorscreven n o c h
berustende) die selve heren cantzler ende roeden verclaert
hebben, dat in tracht geruirtes pardons hun supplianten die
selve schrifften oich behoorden to volgen ende vander rekenkaemer geresfituert te werden, als U Exellentie al tselve
vùyt zekere hier byverwaerte missive geruirter heren contzlers
ende roeden opt genedichst believen sal afftonhemen, und
ten eynde, nu die voorscreve stadt soe wal dyen angaende
als van als tgene voorscreven die allergemeene meynonge
Zyner Majesteyts genieten moegen, versuecken sy supplianten

gants oetmoedelick dat U Excellentie believe (in respect dat
durch die ophaldinge die voorscreve schrifften ende ziegel,
enz. die justitie mercheliclíe gerecordiert wert) tot verordnen
daer mit by den voorscreven heren Praeffst Fonch geruirten
peyn zyn recepisse weder gelevert moege werden om hun
supplianten tgene voorscreven to restituere mitdeylende daer
beneffens Uwe Excellentie hun supplianten genedige beveels,brieve anden voorscreven tween commissarien tweten Mr. Willem
van Gendt raedt, ende ,M’. Boudwyn van der Bos rekenmeester sampt die voorscreve vande rekeninge, ten eynde.
dat sy hun supplianten die selve schrifften voorscreven, oich
restitueren ende wedervaeren laeten willen, off dat Uwe
Excellentie anderssins inder saeche sulcke genedige provisie
inder saechen geschien laeten wil daervut sy supplianten tot
die voorscreve restitutie geraecken moegen, dat doende enz.
Onder-.sckr@: Die supplianten sullen verclaeren wat schrifften,
b r i e f zeghel, r e g i s t r e n ende s u n s t a n d e r e pampieren s y n
moegen int coffer twellick sy hen versoecken gerestitueert
te wordden om sullicx verstaen hierop wyders der geboernhoe
verordent te wordden. Actum t’Antwerpen den XIP Octobris
xvcLxxIIII.
O&erscltrift:
Die supplianten gezyen hebbende dese apostille
verclaeren gheen specificatie vande. scriften, bryeff, zeegel
ende registeren in desen gementioneert te tonnen doen zoe
die zelve scriften zegel end paepieren dorch eenyge commissaryssen van Zutphen buyten voerweten der supplianten gehaelt zyn ende in bewaernisse vanden Erw. raetsheeren
Mr. yan Vonck gestelt alwaer die zelve edoch ten huyse van
Mr. yan @n, borgemeester der stadt Nymmeghen berustende
zyn. Versouchen daeromme die supplianten alsnoch zeer
dienstelic gelyck by de requeste gedaen etc.
Den edelen weerdigen hoichgelerten, erentvesten, fromen
heren cantzler und raed des Coninchs onses
allergenedichste
heren in Gelderlant verordent.
’
Geven uwer Ed. W. ende L. dienstlich to kennen die
burgermeestren, schepenen und raedt der stadt Zutphen, woe
dat sy hier bevoerens, om to khoinen nyet alleene, t o t
restitutie zekere coffers berustende binnen Nymegen ten
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huyse meesters 3Wzans Poyns, raetzverwants aldaer, daerinne
die instrumenten der privilegien, woe oich die statuten, boecken
ende ziegelen d e r s e l v e r s t a d t Z u t p h e n v e r s l a t e n s y n , d a n
van gelycken, om weder to becommen eenige schrifften, die
b y d e n h e r e n commissar+sen, her ende meester lV&m van
G~~zdt ende Boua’wyn
van der Boe, enz. inder rekenkaemer
alhier gedeponert ende gestalt syn, uwer Ed. U. en L. zekere
supplicatie hebben .doen overgeven ,daer by versoeckende,
dat uwer Ed. W. en L. (den by nonincklycke Majesteyt
koichstberoempt bevalen ende geordonnert were to executeren
ende doen executeren der selver verleente pardon) hun
mitda)ylen wolcien beslaten missive an den voorscreven Mi.
Johan om hun supplianten id voorscreve coffer aver to leveren
ende volgen te laten off scenst inder saecken by gebuyrlicke
middelen to versiene daer mit zy tot dselve koffer ende
schrifften geraecken mochten waer op. U. Ed. W. ende L.
beliefft hebben als doen voor ordonnantie to geven dat alsoe
die voorscreve commissarien verclaeren desfals te have
geschreven to hebben ende die rekenmeester van der Boe
nyet by huys en were, sy supplionten een weynich tyts
patientie hebben solden dwyle nu sy zedert daer op gewachter,
sonder alnoch eenich bescheyt betomen to hebben, woewal
die voorscreve commissarius van der Boe nu weder gecommen,
ende d a t h u n g e r u i s t e p r i v i l e g i e n , s t a t u t e n , ziegelen ende
schrifften daechlick meker ende meker noodich werden soe
int administreren ende v u y t d e p l e n vanden justitie ende
pollicie, als anderssins, dergestalt dat bijgeval van langer
vertreck der restitutien van den dieselve justitie daerdurck
verachtert oich verscheyden persoonen vernadeelt werden
houden, versoecken ende begeren daer omme sy supplianten
nochmaels, dat l.+J. Ed. W. ende 1,. om redenen voorscreven
hun alnoch die voorscreve versochte missive mitdeylen ende
sunst ender zoecken versichen willen daermit sy supplianten
allenthalven tot die voorscreve restitutie khomen moeyen,
dat doende, enz.
liz a'orso: Requeste van die van Zutphen om te hebben restitutie
van o i r coffer t o t n y m m e g e n o n d e r Mr. J o h a n P o t y n
berustende etc.
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Zoo mocht zich b.v. in Delfland geen chirurgijn, operateur of
vroedvrouw vestigen, zonder eerst in tegenwoordigheid van Baljuw
en Gecommitteerde Welgeboren Mannen door den SMedicinz
Doctorc van, Delfland geëxamineerd te zijn en daarna een Akte
van Admissie gekregen te hebben ; voorts moesten alle verkoopers
,hun maten en gewichten doen ijken, de bakkers hun broodmerk
doen .registreeren, terwijl zij geen ondeugdelijk brood of brood
beneden het vastgestelde gewicht mochten verkoopen; ook was
het een ieder verboden, op een~igerlei wijze de Zon- en Bededagen
te schenden, rumoer te maken bij kerken en- kerkhoven, zonder
vergunning ,van den eigenaar in particuliere wateren te visschen,
enz; Maar -hun belangrijkste taak hadden zij toch als de Hooge
Vierschaar. Hiervoor werden in eersten aanleg berecht de z.g.
halsmisdaden, dat zijn die misdaden, welke aan den lijve gestraft
konden worden.; de Baljuw, belast met het opsporen der strafbare
feiten, was de openbare aanklager, die eisch deed in naam van
de Staten v,an Holland en ook ,het vonnis dat de Mannen wezen,
uitvoeren moest. “Werden hier dus de crimineele zaken behandeld,
de civiele zaken kwamen eerst voor de Lage .Vierschaar (Schout
en Schqqenen) ; eerst wanneer met deze uitspraak geen genoegen
genomen en in beroep gegaan werd, kwamen zij voor de Hooge
Vierschaar van Rel&‘$and; was men ook met deze uitspraak niet.
tevreden, dan stond er weer hooger ~beroep op het Hof van Holland
open, terwij4 het hoogste Wecbterlijke College de Hooge Raad
was, echter alken voor Holland en Zeeland.
I
Ook werden voor do Hooge Vierschaar beëedigd de nieuwe,
door den Bal?juw gekazen ‘Burgemeesters van -bovengenoemde
plaatsen, naf-uy$jlc &lieen voor zoover zij die hadden. De Baljuw
benoem& da&renhoven nog als vertegenwoordiger der Staten, de
Schouten der Grafelijke Heerlijkheden, terwijl alle Schouten in
D&and v&r zij .hun ambt aanvaardden, eerst van hem den z g.
Ban moesten ontv+ngen, waardoor zij, na voor hem beëedigd
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te zijn, toegelaten. werden als hoofd der civiele justitie; deze Ban
moest op vaste tijden * ook vernieuwd worden.
De Hooge Vierschaar van Delfland was hu samengesteld uit
een Baljuw (ook wel Hoog-Baljuw genoemd) en dertien Welgeboren Mannen, welke tot hun dienst een Secretaris en een
Bode aanstelden en eenige Procureurs tot eischers en verweerders
bij hun Vierschaar admitteerden. De Baljuw, voorzitter van de
vergaderingen der Mannen, werd benoemd door de Staten van
Holland, wier plaatsvervanger hij was; wanneer dezen echter
niet vergaderd waren, geschiedde dit door hu’n Gecommitteerde
Raden. Hij, o f .als h i j saflijvigx was zijn Stedehouder, moest
zoo dikwijls met de Mannen Rechtdag h o u d e n a l s n o o d i g w a s ,
doch de verplichte gewone Rechtdagen, waren des Donderdags
om de veertien dagen. Ieder lid dat zoo’n vergadering verzuimde en geen »consent tot absenteerenx bekomen had, verbeurde I 5 stuivers boete en in het andere geval 6 stuivers;
bovendien had ieder te laat komend lid 3 stuivers boete te betalen.
De Mannen hadden allen twee jaar zitting, doch het eene jaar
traden er zes en het volgende jaar zeven leden af. Voor het lidmaatschap kwamen alleen in aanmerking Welgeboren Mannen
(d.w.z. lieden van vrije en van edele afkomst), die’op het platteland van het Baljuwschap Delfland woonden, den leeftijd van
25 jaren vervuld hadden en den Gereformeerden godsdienst toegedaan waren ; n a h u n ózste jaar behoefden zij tegen hun wil
met meer te dienen en.ook mochten zij niet in een Stad wonen,
behalve wanneer zij (Ambachts)heer of Schout van een in Delfland
gelegen Ambacht of Heerlijkheid waren. Van zulke personen
werd nu op de Secretarie van Delfland een lijst gehouden, waaruit
elk jaar door het oude College de voordracht voor de nieuwe
leden opgemaakt werd ; deze voordracht, bestaande uit een dubbel
aantal personen, welke de laatste drie jaren geen zitting gehad
mochten hebben, werd aan Heeren President en Raden van het
Hof van Holland aangeboden, welke ,daaruit den eersten November
de zes of zeven nieuwe leden kozen, Op den eersten Rechtdag
na deze verkiezing, moesten deze zoowel als de aangebleven
leden, in handen van den Baljuw de .vereischte eeden afleggen
en wel eerst den eed van trouw aan de Staten van Holland als
d e *Hoge Souvereyne Overigheyta en daarna aden e e d s t a e n d e
tot de bedieninge van ‘t Welgeboren Manschapu.
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Eindelijk kan ten overvloede nog opgemerkt worden, dat het
b o v e n - b e s c h r e v e n Gollege van Baljuw en Welgeboren Mannen
van Delfland, niet verward moet worden met dat van Dijkgraaf
en Hoogheemraden van Delfland ; dit waren twee verschillende
College’s. (hoewel de ambten van Baljuw en Dijkgraaf tot 1795
altoos in één persoon vereenigd zijn geweest), waarvan het
laatstgenoemde in deze streken over een nog uitgestrekter gebied,
het Water- of Hoogheemraadsrecht bezat. Ook behoorde aan
dit College het z.g. Delfiandshuis te Maassluis, waar het meestal
eens per jaar vergaderde; de gewone vergaderingen werden echter
in het Gemeenelandshuis te Delft gehouden, dat voor dit doel
omstreeks het midden der 17’ eeuw van Baljuw en Welgeboren
Mannen aangekocht was.
Het ambt van Baljuw v a n Delfland i s t e n slotte v a n a f d e
zelfstandigheid van Maassluis tot aan den val van de Republiek,
bekleed door de volgende personen:
1. Aelbrecht Storm van Wena . . . . . . . rr,g2-r62g.
2. Gerard van Randerode van der A, Heer van
Sevender . . . . . . . . . , . . . 1629-1633.
.3, Willem van der Hoeff . . . . . . ., , . 1633-1662.
4. Mr. Dirk van Coolwijck . . . . . , , . . 1662-1689.
5. Mr. Gerard Putmans . . . . . . . . . 1689-1699.
6. Adriaan Bogaart, Heer van Belois . . . . I6gg1708.
7. Mr. Jacob van Vredenburgh van Adrichem . 1708-1714.
, 8. Mr. Maarten van Hogenhoeck . . . . . . 1714-1721.
9. Mr. Willem Hendrik Hooft, Drossaard van
Woerden . . . . . . . . . . . . . 172I-1740.
10.
Dr. Abraham van Bleyswijck . . ’ , . . . 1740-1761.
11.
Mr. Hendrik can der Dussen v a n Z o u t e v e e n . 1761-1765.
12. Mr. Jacob van der Lely . . . . . . . . 1765-1795.
11. D E

M IDDELBARE

J U R I S D I C T I E.

I. Het Ambacht en de Heerl~hkeid Maasdzds.
Dit tweede Hoofdstuk, handelende over de Middelbare Jurisdictie,
zal uitvoeriger zijn dan het eerste, omdat dit, wegens den grooteren
invloed dfe h e t o p h e t b e s t u u r v a n M a a s s l u i s u i t o e f e n d e , van
meer belang is. Hoewel de onderscheiding in de drie Jurisdicties
weinig vast is, kan toch wel gezegd worden dat deze Jurisdictie
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feitelijk niets anders was, dan de Lage (d.i. de civiele Justitie en
het administratief bestuur, dat ~+yöefend werd door het Dorpsbestuur), vermeerderd met de Heerlijke rechten welke de bezitter
dier Jurisdictie op zijn gebied mocht hebben. Deze Heerlijke
rechten moeten echter onderscheiden worden in eigenlijke (dat
zijn die rechten, die afgeleid zijn van de eigenlijke regeermacht)
en in oneigenlijke (dat zijn zulke rechten, die men evengoed kon
hebben zonder tevens in het bezit van regeermacht te zijn);
eigenlijke Heerlijke rechten zijn derhalve o.a. het recht tot benoeming
van regeeringsleden en beambten, dat van de munt, van belastingheffing en van nakoop; oneigenlijk zijn o.a. de rechten van collatie
of benoeming van den geestelijke l), van de jacht, visscherij,
vogelarij, eendenkooi, tol, veren, pondgeld, het molenrecht e.d.
Het territoir nu dat geenl e e n w a s e n w a a r o v e r i e m a n d d e
Middelbare Jurisdictie had, heette een Ambacht en de bezitter
dier Jurisdictie Ambachtsheer. De oorsprong van deze namen
moet in vroegeren tijd gezocht worden, toen men onder een
ambacht ook een ondergeschikte openbara betrekking verstond ;
zoo sprak men b.v. van een Schout-ambacht, terwijl door het
spraakgebruik de naam ambacht langzamerhand ook gebruikt
werd voor het gebied, waarin de Schout zijn ambt uitoefende.
Minder juist is het, deze Ambachten Ambachtsheerlijkheden te
was geen landstreek, doch
noemen ; e e n Ambachtsheerlijkheid
duidde het leen van het Jurisdictierecht aan. Ook moet men
deze Ambachten niet verwarren .met de Heerlijkheden ; dit waren
gebieden, die volgens het leenstelsel door den leenheer 2, a a n
zijn leenman meestal erfelijk in leen uitgegeven waren en waarover
de Heeren in den regel ook het Jurisdictierecht en andere Heerlijke
rechten hadden. Een Ambachtsheer was derhalve bezitter van
zekere rechten op een bepaald gebied, terwijl een Heerlijkheid.
zelf voorwerp van recht en van bezit was.
Maassiuis heeft eerst een eigen Middelbare Jurisdictie gekregen
in het begin der r7e eeuw. Voordien heqft h e t ,Dorp o n d e r d e n
1) Na de Hervorming waren er ook (Ambachts)heeren, die in plaats van coflufie, het
recht van &&e hadden, d.w.z. wanneer er ‘een predikantsplaats vacant was, maakte de
Kerkeraad een dubbeltal op, waaruit de (Ambachtsjheer er &n koos; ook waren er, die
het recht van @$vvdalie of ogreatie bezaten, waardoor zij alleen het door den Kerkeraad
opgemaakte dubbel- of drietal hadden goed te keuren.
s) In Holland gaven eerst de Graven en daarna de Staten als wettige Souvereinen
Heerlijkheden in leen uit.
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naam van Maaslandsluis, zooals we in de Inleiding zagen, behoord
t o t h e t Ambeht Maasland, waarvan de Middellsare Jurisdictie
sinds 1583 in het’erfelijk bezit van de familie Egmond-Kenenburg
was. Maar Maas(land)sluis, dat tidoor de Genade Gods in Geringe
van Schepen ter Zee te Visschen varende dagelijks toenam en
vermenigvuldigdea,
was toen een tè snel opkomende plaats, om
lang onder zoo’n voagdij te kunnen staan: in de jaren 1612/14
werd het dan ook een zelfstandig Dorp en Ambacht (met dezelfde
Ambachtsheereu als over Maasland), en ruim een halve e e u w
later (1670) verheven tot * een aparte Heerlijkheid, met eigen
Heeren.. Drie families hebben haar daarna in handen gehad, n.1. *
d,e Zeeuwsche Jonkers van Cats en de Hoogadellijke Hollandsche
I I
Geslachten van .Brederode v a n W e s e n b e r e h e n Wassenaer-Starrenburg, van welke het laatste haar het langst bezeten heeft.
Hoewel de Heerlijkheid Maassluis niet veel grooter dan het Dorp
zelf en derhalve neg kleiner dan de tegenwoordige Gemeente
I
van dien naam was, deed zij in belangrijkheid toch niet onder
‘voor veel grootere, vooral in het bloeitijdperk van de visscherij;
zij was een der belangrijkste bezittingen van de familie WassenaerStarrenburg, welke haar meermalen met een bezoek vereerd heeft.
De. Regenten, onder wier lange rij van machtige Burgemeesters
ook twee Ambachtsheeren voorkomen, voelden hun’ macht dan
ook goed, wat blijkt uit de vele twisten en processen, welke zij
met hun Heeren en Vrouwen gehad en gevoerd hebben.
Na de komst -der Franschen in ons land, in 1795, veratrderde
alles; aals strijdig met der Burgeren gelijkheid en vrijheidu, werd
a a n d e Heeren e n A m b a c h t s h e e r e n o v e r a l i n d e n l a n d e a l l e
macht ontnomen, wat bij de Staatsregeling van de Bataafsche
1
Republiek van 1798 bekrachtigd werd; daarin werden het recht
van jurisdictie en de (eigenlijke) Heerlijke rechten zònder eenige :
schadevergoeding, en alle gevolgen van het Leenstelsel tegen
.
later ‘te bepalen vergoeding, voor altijd afgeschaft. 1) Zoo h a d
de Heerlijkheid Maassluis dan opgehouden te bestaan en daar
h e t .Dorp niet lang daarna tot een Stad verheven werd, kwam ”
er, bij de herstelling der Heerlijke rechten in 1814, natuurlijk
niets meer van weder-invoering van de (eigenlijke) Heerlijke
’
rechten. Alleen de bloote titel en een klein .deel van hun vroegere
1) Van +se vergoeding is echter nooit iets gekomen.
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rechten bleef aan de Heeren van Maassluis over, tot na de laatste
Grondwetsherziening ook het eenige overblijfsel hiervan voorgoed
verdween.
De Ambachtsheeren van Maasland en Maassluis tot 1670 en
daarna de Heeren van laatstgenoemd Dorp zijn dan geweest:
I. J o n k e r Otto.van E g m o n d - K e n e n b u r g .
1586.
IS831586- 1618.
z. Jonker Jacob van Egmond-Kenenburg .
16!83. Jonker Otto van Sevender . . . . . .
1628.
’
4. Vrouwe Berta van Brienen, Douairière van
Otto van Sevender . . . , . . . .
1628- f 1635.
5. Jonker Jacob van Sevender . . . . . +- 1635-T 1640.
6. Jonker Otto Frederik van Sevender . . 1640- 1665.
7. Jonkvrouwe Anna Ermgard van Raesfelt
tot Cortenberg, Douairi&e v a n O t t o
Frederik van Sevender . . . *. . .
1665- I 670.
8. Jonker Jan van Raesfelt en Jonkvrouwe
Hester van Sevender . . . . . . .
1670.

9.
10.
11.

/
12.

13.

14.
15.

16.
17.

Jonkvrouwe Elisabeth Adriana van Brederode van Wesenberch . . . . . . .
Jonker Pieter van Cats van Bruëlis . .
Willem, Baron van Wassenaer-Starrenburg
en Jonker Willem Maurits van Cats tot
Heilo . . . . . . . . . . . .
Willem Lodewijk, Baron van WassenaerStarrenburg . . . . . . . . , .
Maria Cornelia van Aerssen van Hogerheyde, Douairière van Willem Lodewijk
van Wassenaer-Starrenburg , . . .
Pieter, Baron van Wassenaer-Starrenburg
Anna Arnoldina, Baronnesse van Boetzelaer,
Douairière van Pieter van WassenaerStarrenburg . , . . . . . . . .
Willem Lodewijk, Graaf van WassenaerStarrenburg . . . . . . . . . .
Lodewijk Jan Worbert, Graaf van Wassenaer-+tarrenburg
. . . . . . . .

16701677-

1677.
1693.

IfW-

‘709.

1709-

1720.

1720I 760-,

1760.
1761.

r761-

1795.

1795--

1833.

1833-

1836.
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18. Willem Lodewijk Worbert, Graaf van
Wassenaer-Starrenburg . . . . . .
1 9 , Maria Catharina Frederika, Gravin van
Rechteren-Limpurg,
Douairière
van
Worbert van Wassenaer-Starrenburg .
2 0 . Willem Lodewijk Worbert, Graaf van
Wassenaer-Starrenburg . . . . . .
2 1. Jacqueline Henriëtte Mathilde, Comtesse ’
d’ Ursel, geboren Worbert Gravin van
Wassenaer-Starrenburg
.
,
.
.
.
.

1836-

1857.

1857-

1906.

Igo6--

1913..

1913-

1922.

( Wovdt A?vigezet.)

Gegevens betreffende’den bouw van het Gqneenlandshuis te Maassluis in 1626.
1)
Medegedeeld

door

M. G. WILDEMAN.
(Voartzettz?zg van Nav. LXXV, 266.)
Het vorder werck v a n d e buytenmuyeren sal angeleyt worden
met vier steen, twee voeten beneden de vloer, alle twee lagen
met cleyne clasoiren innegesneden tot op twee steen, daer sal
men opgaen t o t d e hoochte v a n n e g e n v o e t e n z y n d e h e t e e r s t e
. viercant welverstaen(de) dat de voorgevel tegens den dyck s a l
IIJ steen dick wesen, een steen ende anderhalf van clinckert en(de)
cheinent, gewrocht en(de) alle vijff ofte VJ lagen over den baeksteen gevallen soe wanneer de lagen gelyck comen.

.

._

Noch de drie binnenmuyren tsamen langh LXXIJ voeten angeleyt twee voeten beneden de vloer mett vyerdalffse steen met
cleyne clasoiren innegesneden tot anderhalffve steen ende s o o
voort opgaende totte geheele hoochte van negen voeten met sulcke
verstande dat de middelmuyr aldernaest het gemeene lantshuys
sal ,gesondeert worden als van(de) twee winckelhaecken es geseyt
en(de) hyer vooren verhaelt.
De tweede verdieping hooch twaelff voeten rontsomme dick
anderhalve steen van gelijcke de borstweringe doch sal de ‘westsijde tegens de haven voor doorslaen van den regen, swaer wesen
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twee steen de twee binnenmuijeren deen groot XXVIII ende d ander
XXJ voeten hooch als vooren, swaer anderhalve steen met noch
alle het muijerwerck totte uenteltrap van noode een steen dick.
De annemer sal maecken twee schoorsteenen onder ende twee
schoorsteenen boven volgens de’bijgaen(de) grontteyckeninge ende
.dese vier schoorsteenen in eene tip brengen doch van den
anderen gescheydsn wel een halve steen int cruijs, de schoorsteen
van de keldercoecken sal .men op de gangh wulffven te samen
hooch ses voeten boven de nock, ende int cruijs vijff voeten.
De eerste ofte onderste verdieping sal int geheel overwuft
worden tusschen de binten een halve steen dick, de haertwulfsels
naer behooren mede toverwulffven.
Noch sal men de keldergang, keldercoucken ende d’ koecken
daer boven met het voorhuys ende portael overvloeren met roode
weurtsche heele backen hart ende welgebackèn tegelen, vuyt den
houck geleyt in calck, van gelijcke sal men alle de haerden en(de)
secreet beleggen doch viercant van gelijcken sal de kelder mede
viercant geleyt worden en(de) de kelder die ten behouve van
eenige gereetschap te bergen gebruyckt sal worden, sal men beleggen met goede plaveysteen op syn cant uit hant geleyt.
Voor den opgang van(den) kelder sal men stellen een casyn
met muyerwerck.
Het achtcante secreet groot volg(en)s bygaen(de) teyckeninge
bequaem om op twee plaetsen te gebruycken soewel boven als
beneden, ende sal met een rial inde haven comen, waervan den
bodem ofte fondamenten soo laech sullen leggen als het diepste
hyer vooren van(de) fondamenten van(de) westmuyer geseyt es
yan gelycke sal het geheele achtcant soo laech gefondeert worden
onder aengeleyt vyerdalffve steen met cleyne clasoiren innegesneden tot I 11/~ steen daer mede opgaen tot onder de vloer
van de kay aldaer laten leggen een halve steen ende gaen met
twee steen tot onder den eersten bril en(de) sao voort opwercken
met anderhalve steen totte geheele hoochte toe.
Alle de buyten-muyeren sal men maecken van goede welgebacken doubelde hartsteen, leytsche ofte ryswyckersteen- de beste
ende aldere rootste vuytsoecken ende voor aen wercken de voorsyde tomende opten dyck sal de steen tsamen geslepen worden,

alho: iiië bitin+~nmuyr~ fondamenten van goede yaelsche ondersteen; alle cosynen sullen een halve steen binnen staen ende op
te stylen bewercken drie quartier duyms ende van binnen met
gehouwe lepen alwaer de muyeren dicker -sullen wesen als de
stylen van gelycke met gehouwe lepen ande doorcasynen.
Het geene dat den dach beschijnt zal .schoon gewrocht ende
mit een daggeken gestreecken worden ende gepynseelt alle de
boogen wel doen sterten na de basten, alle eggen wel recht
affreeden, de houcksteenen te vooren inde winckelhaeck te houden,
.de muyerm tsamen wel waterpas houden en(de) recht int loot,
het geheele werck wel gladt en(de) te pleysteren van boven tot
onderen toe.
Desen annemer sal den timmerman helpen daer sijn hulp zal’
van doen wesen ende sulcx gebruyckel(yck) es, de hartsteen die
hem gelevert zal worden tot aende voet van(de) steygeringhe sal
bii stehen m(de) wachten voort keecken; kneusen en(de) anders.
Het steygergereetschap van houdt en(de) calckhock sal bij den
timmerman gelevert worden, de calckknapen d.ie den annemer
wel zal wachten maer de .steygertouwen, tobbens, wateremmers,
witstocken en(&) drinckebier mit slapen sal bij .den annemer
becostichl ‘worden.
/
Noch een regenbak van XV tonne waters op de hoochte van
den dijck. te stellen tegen; de voorsijde aen de andere drie syden
met den bodem te bewercken met een steen dick in calck daerinne een halve steen van clinckert in chement en(de) overwulft
met een ontfanger en(de) bequaem om vuyt te tonnen putten,
ende desen back een jaer dicht te leveren, ingaende van den tijt
aff dat deselve gemaeckt sa1 zijn.
Het geheele werck soe buyten als binnen muyeren Sullen tegen
de twee vloeren vier lagen hooch van clinckert en(de) chement
gewrocht. werden.
Tot dit weruk Sal den annemer leveren goede Vriesche calck,
deselve naër behooten sanden, dat men dryeduysent steens tegens
een boet sal verwercken, den tras zal wesen twee deelen calck!,
en(de) een deel tras wel drooch mengen onder den anderen en(de)sal men deselve crtlck enfde) tras alleer me(n) deselve zal verwercken drie dagen te vooren beslaen, ende werckende ander-
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mael verbouwen totten regenbaek den tras soo starck te maecken
dat hy annemer denselven dicht can leveren.
Den annemer sal int werck comen drie dagen nae dat hem
de’ w.eet sal gedaen wesen ten minsten met vier truwelen die haer
ambacht wel tonnen sonder daer vuyt ‘te gaen tot dat het werck
s a l voltrocken wesen, en(de) s o o meenige knecht daer minder
iverckt, s o o meenigen dach soo meenighe gulden te ve’rbeuren
die de E. heeren b e s t e e d e r s a n d e b e d o n g e p e n n i n g e n s u l l e n
mogen corten sonder tegenseggen.
Alles in Delfflantsche maet gereeckent XIJ duym opte voet.
a Ende o f f i n desen b e s t e c k e y e t wes w a r e v(er)geten en(de)
nochtans inde bijgaen(de teyckeninge soo staen als platte
gronde te sien ware, sal hij annemer gehouden wesen te maecken
en(de) leveren al off in desen vuytgedruckt stonde sonder byslach
ofte toelegginge te genyeten.
Dit werck sal men vol’maecken binnen den tyt van twee maenden.
Volgen dese voorwaerden es annemer gebleven als laechste
insetter Cornfelis) Ghysbrechtsz. metselaer binnen Delft voor de
som(m)e van vyerthyen hondert vyftich ponden van XL grooten
des dat by twerck sal opmaecken volgens tbesteck en(de) d e n
tyt hier boven geroert ten ware dat hy door den timmerman ofte
steenhouwer geretardeert en(de) verachtert werde, dat syluyden
ofte elck van hen nyet vrouch genouch gereet en ware in welcken
gevalle hy annemer gehouden es tzelve den heeren aen te dienen
om( bij haer Ed. daerinne voorsien te werden en(de) h e b b e n
hen borgen geconstitueert onder rénunchiatie van(de) beneficie
ordinis en(de) divisionis yan yansz. en(de) Dirck Pietersz. beyde
mede metselaers binnen Delft onder tverbant van alle rechten
en(de) rechteren. Actum opten XIJen Juny XVIC ses en(de) twintich
by den heere dyckgraeff en(de) alle de heeren hoge heemraden
van Delfflant mitsgaders den ambachtsbew(aarde)r van Maeslant.
(get.) Cornelys Ghysbrechtsz,
metseltier.
Dirck Snoeck, metselaar.
’ J a n Jansz., metselaer 1626.
My Jegenwoordich als clercq bij provisie
(get.) Kerchoven 1626.
[Het bedongen loon werd voldaan 29.1.16271.
*
I
*
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>De Heeren hoge heemraden van Delfflandt ordonneeren d e n
penninckmeester van den voorsz. lande te betalen Cmn(eZisj G&breclztsz.
cum socys annemers van metselwerck van slandts huys
o p t S l u y s d e somme v a n h o n d e r t s e s ende t n e g e n t i e h p o n d e n
tot XL groten ter saecke van buytenwerck buyten tbesteck ant
voorsz. huys g e d a e n , s o e h e t t o r i t g e n o p t e háven verwijt, 1X
voeten opgehaelt, de onder middelmuyer daer de schoorstenen
o p staen een half steen verswaert, thuys rontsomme een halve
voet verhoocht ende de trAppen
voor: ende achterhuys mitsgaders
in de kelder gemetselt mitte matrialen daertoe gelevert te hebben
als anders sulcx hoge heemraden mitten werckluyden ofte mitten
voorsz. metselaer geaccordeert syn . . . . . Actum den IXcn feb(ruar)y
XW s&en ende twintich.
(get.) Ant. van Wassenaer.
Johan van Roon.
Arent Jacobsz. van der GraefT 1627.
[Het bedrag werd O.g.1627 voldaan].
Besteck vant sckalie ofte leydack vant
gemeene lantskuys o p Màesluys.
In den eersten es dit huys langh XLIIIJ voeten ande buytencanten ende breet XXX voeten de tap daerop pavelioens gespannen vuytbrengen(de) het dadk omtrent XVIJ roeden.
-s
In deze tap sullen comen twaelff dackveynsters daerop den
annemer sal maecken twaelff maeckelaers met appelen ende loffwerck tot genogen van(de) besteders.
Item noch te maecken twee groote maeckelaers boven opte
nock met loffwerck en(de> appels na den eysch als vooren.
Alle de stylen d r e p p e l s v a n d e v e y n s t e r s en(de) t e r s y d e n v a n
d e v e y n s t e r s d e keelen ende borsten wel ende bequaemelicken
mit loot te becleden naer b e h o o r e n .
Dit werck rontsom(m)e, te beleggen mit loode goote breet
omtrent XXXVJ duym te spyckeren alst behoort met twee loode
gooten backen en pypen d’eene nedergeleyt tot in den regenbkck
en(de) d’ander tot op X voeten nade straet.
Noch de goot vant secreet te beleggen breet XXIIIJ duym ofte
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na den eysch ende oock mede te becleeden met loot de nocken
de houckkeepers, keelen, dackveynsters, alles naer behooren.
Het lant ofte de besteders sullen het loot leveren met het
sondeerzel ende den annemer sal doen den arbeyt.
. Dit werck de tap mittet thoorentgen en(de) d a c k v e y n s t e r s s a l
tnen decken met goet dicht couvers-dack van eenparige engelsche
leyen wel gehouden en(de) gebeytelt in goet behoorlick verbant
over den anderen gedeckt ’ en(de) wel met nagelen gespyckert
welcke nagelen nyet minder sullen wesen als van vier pont het
duysent ende deselve wel gevlyt ende dit alles op te leveren tot
pryse van meesters hem dies verstaende ende dat de besteeders
tott allen tyden als haer goet dunckt twerck sullen mogen laten
visiteren.
Dit voorsz. leydack groot omtrent in alles seventhyen roeden
sal besteet worden mitte roede delfflantsche maet sonder dat
eenich lootwerck daer inne gereckent ofte yet twee maels gemeten
sal worden ende dat onder conditie dat den annemer in minderinghe van syn bedongen loon affgetrocken sal worden drie hondert
z e s t h y e n g u l d e n v a n d e coop v a n vyff ende twintich duysent
leyen byt lant getocht ende betaelt de welcken den annemer sal
ontfanghen op stadts timmerwerff sonder deselve hertelt te worden.
D& annemer sal dit werck, volmaecken ende opleveren binnen
d e n t y t v a n e e n maent naer. d a t d e tap behoorlicken bv d e n
timmerman gemaeckt sal wesen.
.
Den annemer sal s y n bedonge(n) p e n n i n g e n o n t f a n g e n s o e
wanneer twerck volmaeckt en(de) by m(eeste)rs daertoe gecommitteert gepresen sal wesen.
Den annemer sal gehouden wesen te stellen souffisante borgen
onder renunciatie tot contentement van(de) besteders.
‘ bolgende dese voorwaerden es an(n)emer gebleven HuycL J7ansz.
leydecker, de roede voor ses en(de) dertich gul(den) tstuck
twintich stuvers en(de) heeft hem borg gestelt Bavetzt CZaesz.
mede leydecker en(de) medestander. Actum binnen Delft opt
logement van Dyckgraeff. van Delfflant by denselven dyckgraeff
]oncheren Anthonis van‘wassenaer duvenvoorde hr. van d.en Bosch,
Johan van ‘l?oon ende Arent vander Graeff hoge heemraden mitsBreda,

.

gaeders den amhachtsbewaerder van Maeslant opten XXXe” ïuly
XVIc s e s ‘en(de) twintich.
(get.) Huych Jansz. (teekent met een merk).
Barent Claesz.
Mij Jegenwoórdich als pro secretaris.
Kerchoven 1626.
l
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Episodes Uit den Spaanschen Successieoorlog.
(Vervolg op Nav.. 1925, nes.

I

en

2.)

Zooals in het hierboven aangehaalde nummer reeds beloofd heb,
<wwil ik na de belegering van Venlo, nog het een en ander over
aQdere belegeringen mededeelen, welke in October 1 7 0 2 plaats
vonden.
Wij @ijgen d u s n u d e :
Re’legeringen

van

Stevensweert

en

.

Rurmunde.

Na{ar] het overgaen van Vehloo marsheerde de graef van Noyel 1)
met een corps direct na Stevensweert, welke plaats belegerd werde
en mits alle nodigbeyden al aangeschaft waaren soo opende men
t e n eerste .de trense en de battrijen werden ook meteen aangelegt, en die Klijne plaats werde soo gebombardeert en beschoote,.
dat de gowerneu; op ‘den 2 deses (October) versoeckt te capitu,!eeren, en hem werde toegestaan vry uyt te mogen marseheeren.
Gelijck men Rurmunde eenigen tijt ten nauwsten ingesiooten
hadde gehouden, e n ‘arle h e t ‘vereyste a a n g e b r o g t , s o o trocken
Si& de resteerende troupens derwaart, en langs drie kanten werde
bres geschootén en als men op den 7 $<zes van des morgens af,
hadde d e byesen
beginnen te schieten soo liet den Vransen
gouverneur desen selver avond schamade slaan en de capitulatie
werd; getroffen en het Vrans garnisoen marscheerde vervolgens
drie dage daarna met erteckens vrij uijt.
t) Jaapes Lculs comte de Noyelles et de Fallais, Generaal B dienst der Yereenigde
Nederlanden werd in 1674 aangesteld tot kapitein bij de compagnie gardes van den Prins
van Oranje, doorliep-diverse rangen eti werd in rgoa benoemd tot generaal der Infanterie
(Zie een fransch levensbericht door A. 1. Enschede aanwezig op het K.G. A.v/d Gen. Staten.
.
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(De bondgenooten voelden er dus blijkbaar niets _ v o o r o m
krijgsgevangenen te maken).
De

Casteele

van

Stocken

en Weert worden genomen.

Den 8e dito werde uyt het groot leger bij Loonacken twee
besonder dettachementen gecommandeert; het een marscheerde
na Weert, alwaar een sterck casteel met Vransen bezet was, die
allom het geheele land doorstro(o)pt den commandant werde
opgeëyst maar begeerde sich niet te geven, als wanneer daar
eenige mortiers voorgestelt werden, en als eenige bommen daarinvielen, mogt hy sich als krijgsgevangen overgeven, en vervolgens
liet men het kasteel ondermienen en springen.
Het ander dettaschement marscheerde na Stockem hebbende
kanon en mortieren bij haar, de vyande, soo het stedeken n o g
beset hadden, rettireerden na het casteel, wekken commandant
opgeëyst werde, maar die hadde geen redens sich over te geven,
men beschoot het met kanon en mortiers, maar omdat het heel
sterk was, hadden de onse al vrij wat moe(i) daarmede, schoon
binnen alles overhoop lag[te], dog den commandant, gaf[te] sich
eyndelyk als krijgsgevangen over en men ondermey(n)de het
casteel en het sprong tot in de gront toe, dus keerden de
dettaschementen na het leger.
Relegeringe van de casteelen van Luijck.
marscheerde het groot leger van Loonacken, en
Den 13 deses
quam desen avond campeeren bij Lupck.
I . Desen avond werde Luyck formeel berent en ingesloten, ter
selver tijt werde het leger nogh meerlyck versterckt, d e
.
vyande verlieten de stad en begaven sich na de casteelen.
2. Den 14 deses
gaven de magistraat van Luyck de stadt aan
de onse over, en den generaal Koehoorn ging met meer
andere generaals daarin logeeren, de vijande schooten s e e r
sterck met kanon op ‘ons.
3. Onse invante.rie was seer besigh met het maken van fasinen
(undels van ryshout met touw samengebonden, welke dienen
ter versterking) en schanskorfven, en wat meer vereyst werde.
4. Den ?6 deses werden de trense voor het casteel geopent
met wynig verlies en men begont met een battryen aanteleggen
en den arbeyt werde met alle haest vortgeset, en onse
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5.

6.

7.

8.

rij

battryen begonten d e n 19 dito te schieten, en daar werden
sonder ophouden met gecontinueert, soo heevigh als men
nog syn leven’ voor een belegelinge gesien heeft.
D e n 2 3 deses w e r d e h e t volck g e c o m m a n d e e r t , e n m e n
s o u v e desen a v o n d d e n b e d e c k t e n w e g h v a n h e t casteel
bestormen in manniere als volght. Een Lt. collonel m e t .
500 granadier(s) soude e e r s t aenvallen i n d e s e o r d e r , e e n
sergeant met IZ man soude de de avangarde hebben, die
gevolgt werde door een leutenand, 2 sergeanten en 30 man,
en op hem volgte een capiteyn, 2 pofficiern, 4 sergeante
en 60 man, en op die volgde nog een capiteyn vier sofficierc,
8 sergeante en 1 0 0 man, daarop volgde den Lt. Collonel
met de resterende granadiers.
Deze Lt. collonel soude gesoetineert werden door een brigadier
(een rang tusschen generaalmajoor en kolonel) 4 collonels,
sooveel Lt. collonels en major,, 40 capiteyns, .80 officiers,
120 serge.anten e n 2000 musquetiers.
Dese werden al dus
verdeylt bij ieder 500 man een collonel, Lt. collonel e n
major, ’ x0 capiteyns, 20 officiers en 30 sergeante ; bij ieder
50 man I capiteyn 2 officiers en 3 sergeante verde.elt in
drie blonttongs; de capiteyn met de eerste sergeant bij de
eerste 20 man, de vendrick met de jongste sergeant bij 15
man in de midde, de leutenand met de tweede sergeant bij
.
I 5 man, het laatste blonttong van ieder capiteyn. De capiteyns
werden met haar 50 afgedeelden man, na rang bij form van
een battaillon gestelt e n colonel en major bij de drie eerste
hondert man, de Lt. collonel by de resteerende tweehondert
man en dat soo by ieder vyfhonderd man, bij den ousten
collonel d e n ousten Lt. cullonel en major en soo vervolgens
na rang.
Nog worde gecommandeert een Lt. collonel, 6 capiteyns
12 officier, 24 sergeanten en 600 man voorsien met schuppen
en hacken om het logement in de bedeckten wegh te macken,
bij ieder 100 man werde I capteyn 2 officier en g sergeanten
ingedeelt, na rang als voren.
Aan de major der trense werde geordonneert dat de nodige
matterjaalen kruyt en loot, en alle hetgeene tot een storm
vereyst word by der hant soude geschaft werden, en dat
sich de ingenieurs in tyts soude laaten vinden, om by den
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storm en logeren d e n o d i g e a e n w y s i n g e t e d o e n v o l g e n s
h a a r instrucktie. .
B e l e g e r i n g e v a n Luyck
9.

10.

11.

12.

Daar werden nog in eenige battaillions in een leghte soo
omtrent de trénse was gestelt om in tyt van nodt te soeteneeren doch alls was in goede order gestelt.
Als ,de sonne byna onder was, bsgonten alle ,onse battreyen,
soo uit kanon als mortiers ongemeijn sterck t e s c h i e t e n ,
‘t welck wel bijna een halve ure duerde.
Die tot den storm gedestineert, sprongen in de voorgaande
rang en order uyt en avanceerden regt op de vijande soo
in den bedeckten wegh stonden aan, die op de onse te
gelyck vuer gaven en sy raekten in wanorder, d e o n s e
sprongen in den bedeckten wegh als wanneer de vijande
wegh liepen, en ons volck siende, dat de vijande in convulsie waaren, liepen regel reght de bres op, en werden seer
wel gevolght waarop de vyantlycke battaillions soo de bres
souden devendeeren haar geweer neerlegten en gaven sich
als krijgsgevangen over, want de onse quamen s o n d e r o p houden met een groore mvuriea. de bres opdringen.
Als men de vyande aldus overmeesterde liepen onse sold a t e n ahorn marodeeren en daar waaren eenige die seer
groote buyt .mackten. Op deze marinier werde het casteel
stormenderhant
ingenomen, en men kreeg ses battaillions
daarin krijgsgevangen desen 2.3 dito.
Belegeringe

‘3.

11.

van de

Schaltruesse

van

Luyck.

Den 25 deser werden de trensen v o o r d e s c h a l t r u e s s e geopent en de battryen meteen aangeleght; waarde den 27
dito geschooten werde, s o o hevigh als voor het casteel en
en men avanceerde tot aen den bedeokten wegh e n QP d e
bresen werde sonder ophouden geschooten. ,Den goeverneur,
vindende sich niet in staat om het uytterste af te wachten,
liet den 2g deses schamdde slaen, en hem werde bij capitulatie vergunt den 30 dito met syn garnisoen vrij met eertecken te mogen uytmarscheeren, gelyk geschiedde. Aldus
wirden wij meester van de Maes met seer wijnig verlig v a n
volck.

1
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Vervolgens werden .de patenten uitgedeelt en de troupens
mackten sich t o t h e t betrecken der garnisoenen gereet.
Alle regimenten bragten haar schuppen .en hacken e n
ander gereedschappen voor deze belegeringen gebruykt, bi
d e artollerie (= artillerie) en daar werde sen alle soetelaars
verboden geen matterjaalen te koopen of lyfsstrafve, ook
mogten de regimenten geene b e h o u d e n , W a n t i n e e n belegeringe kan het niet bijeengebouden en bewaert worden.
November 1702.
Het leger gaat na de garnizoenen.
14. Den 3 deses
schuerde het leger en de regimenten marscheerdon
n a haere garnisoenen, het was nu desen d a g e e n ongemeyn
quaet kout weer, soo s e e r d a t h e t b y n a ondraglyck w a s ,
Ick moet hierbij noteren dat het regiment van Berkevelt
’ (= Birkenfeld) een disserteur by den uytmarsch der franse
g e k r e g e n h a d d e n e n m i t s h e t l e g e r scheyde e n i n g e e n
garnizoen ging, daar meer regimenten garnisoen hielden, soo
vragde den commandant aan den graaf van Atteloonen, of
hy by sulcken geval1 over dien disertuer mogte stantrecht 1)
houden, ‘t welck dien generaal toestond. Als nu het regiment
op de wegh van Masyck alwaar het garnisoen soude houden,
”
een ander patent kreeg om te Tongeren in garnisoeh te gaen,
so maakte het regiment een ure van Tongeren halte en den
commandant nam 2 capiteyns, 2 leutenands en 2 vendricks
en naardat de disertueur ondervraagt was en syne adisersea
bekende, werde hy gecondamneert om geharkebuseert te
werden, ‘t welck oock geschiede en het lichaam werde daar
in de aerde begraven. Ick hebbe het noyt meer onder de
hollandse troupes gehoort. Het regiment quam den 6 dito
Tongeren. I
Daar ‘de schrijver hier de gebeurtenissen van het jaar 1702
afsluit, omdat er in’ den komenden winter niets bijzonders gebeurde,. wil ik voor ditmaal ook eindigen en een volgende maal /
de belegering van Bonn, welke in April 1703 een aanvang nam,
behandelen.
*
1) Stantregt = rechtbank die over deserteurs moet oordeelen. Deze rechtbank wordt
hier, bij wijze vah uitzondéring in verband met de omstandigheden, gevormd door eeniy
officieren van 6411 en’hetzelfde regiment, -waartoe de deserteur behoort.
1
=9w
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Declaratoir van Graaf Adolph van Bentheim - Tecklenburg,
inzake de familie VAN BASSENN (1616).
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LV~Y Adolf G r a f zu Re&heàm, Tecklerzburg, Steinfuydt und .::
Limburg; Herr zu Rhede Wevelìnckhoven Hoya, Alpen, HeZflen- 1
Stein, Freyherr zu Leune), Erbvopt .zu Col/enn & & &
Thun khundt und bezeugen mit dessen unsern o&enen brief =
whar und wharaftìg to wesen, das uuss auss uuterscheidlìche =
glaubwtirdìges und ahnsehenlàche Docunzezten uizd beweìsstoicken klarlich erschenen und uns sonst auch iibeqì3ìssìch genuch bekannt I
das diese augeheflte GeneaZogìe dero adliche famìlZe von Bassenn II
rechtmessìch im seinen ova’re de patre ad filzum also gefolget sei =
und das das Geschlecht voa Bassemt von owevdencklìche jahretz 2
am dieser und am andereu Orther alzeit als eìne furnehme adeliche x
und Rittermassìge Geschlecht ist re$utìert gewesen, undfunzehme adelìclte amfotez und dignìteitefa bekleìdet haóen. Weìtevs attestìeren =
Wir auch das Johan vou Bassenq Sohn von Johann von Bassenn =
Ritter u n d . Obevster u n d A n n e v o n Apelthovn verhuìrathet ist x
gewesen mìt Agneta von HalmaZe eìne HoZZendìs&e JutEckfraw, =
und das PY gezeuget hat eiu Sohn ghenambt Johan von Bassenn =
ìetzìger Zeìt Staimeìster und Capita& unterm Regìment unseys ZZ
Zìeben Vettern Ernsten Casìmiren Grefen zu Nassaw Catzeneln- =
b o g e n Dìets bc.
Und wan man schuld& is der Wharheìt =
Zeugniss 824 geben, so habeu Wìr dìese attenstation wegen. xz
Unsern gewìsse Wissenschaft nìcht versagen können, iusonderheit =
d e m n a c h Wìr darumb durch obgemelten Capita& v o n Basscnn =
gefraget u n d ZnstantLìch gebetten wurden. Dessen SUY Urkundt =
und mehrer Vxesthaltung haben wìr dieses mìt nnserm angebornen T
grafji7Zchen pìttschafft bekreftiget und selbsthanden unterschrieben. =
A c t u m au# unserm Schlo~s Tecklenburg am 19 F e b r . 16~4. =
get. AdoZfl G. z. B. T.
=
(Was bezegeld met des Heeren
uithangend zegel.)

Graven
p.c.c.

M. G. WILDEMAN.
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Bijdrage tot de geslachtslijst van Paus Adriaan Vl.
DOOR

H.

Uit de genealogische gegevens der familie van de Poll, berustende bij Jhr. H. H. J. M. van de Poll, Burgemeester van Didam
(tegenwoordig het hoofd van dit geslacht) en verzameld door
wijlen diens vader Jhr. W. F. H. van de Poll vinden wij:
Mr. ra71 vin d e YoZZ de Oude, Burgemeester van Amsterdam,
géb. I I Aug. 1721 te Velzen, overl. te Amsterdam 20 April 1601,
trouwt te den Haag 27 Dec. 17’46 (huwelijksafk. I I Dec.) Anna
nilaria Dea’el, geb. den Haag I Juni 1729, overl. te Amsterdam
31 Oct. 1779, dochter van Mr. ra?z &u’de Dcdel, geb. te den Haag
24 Oct. 1702, overl. te den Haag 26 Nov. 1777. Hij was Schepen
en Burgemeester van den Haag. Hij huwt te Amsterdam 26 Sept.
1725 Magdalena Antonia Muyssart, geb. 15 Sept. 1705, overl. te
‘s Hage 3 Sept. 1733 en aldaar begraven 8 Sept., deze was dochter
van Abraham Muyssart en Clara Magdalena de Haze (hij was
Schepen en Raad van Amsterdam.) (De portretten van Abraham
Muyssart 1676-1724 en Clara Magdalena de Haze (1677-1710)
zijn eigendom van Jhr. H. H. J. M. van de Poll te Didam.
Van dezen Jan van de Poll de Oude en Anna Maria Dedel
stamt in rechte linie de oudste tak der famiIie van de Poll af.
Kwartieren van de Poll -Trip - Rendorp-Klopper-HooftH u l f t - M u n t e r - l e Gouche.
Dedel-Muyssart-van
de Blocquery-de Haze-Hudde-Scholten-du Bucquoy-van Swaenswijck.
Dedel. Dit geslacht wordt reeds in de helft der veertiende eeuw
vermeld als behoorende tot de Edelen van het Bisdom Utrecht.
Jean Dedel, zoon van Tymon Dedel, den voorzaat in rechte linie
van Anna Maria Dedel. was de overgrootvader van Adriaan Dedel.
Adriaan Dedel, leeraar van Karel V, later Bisschop van Tertose,
Vice-Koning van Spanje en in 1522 tot Paus gekozen onder den
naam van Adriaan vl. Hij sterft 29 Sept. 1 5 2 3 .
(Zie Mr. Simon van Leeuwen: Batavia Blust. ofte verhandeling
van den adel en regeering van Holland uit autentieke stukken
1685 in folio bl. 1125).
ran Dedel was edelman mitsgaders raad en secretaris van

.
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I
Fhiiipj; vati Bourgondië en wordt vernield in 1461 ter leenkainer
van Holland, waar zijn testament, ‘t tirelk hij en zijn huisvrouw
Beatrice$ vari Rijswijk heeft gemaakt geregistret$d staat :
Hij was zood van, Tytiati Dedkl, stichter van de H. SacramentsBroederschap der Btiyrkeike te Utrecht anno 1410, eri v a n we%
á&oet vafi Oestnim
Deze *yman DCfeael w a s d e dudste z o o n v a n Lambert Dedel
en wordt onder den adeldom van het Sticht Yermeld ánno 1387.
Deze ‘is de .overgrootvader geweest in mannelijke linie van
Patis Adriaan Qi.
Vondel spreekt in een van zijn verzen aldus:
Dees’ Vaders stam uyt Stichts Oud Adelijk Geslacht
Was heel verarmt en tot den ondergang gebractit
Dari hij door t noodloth krijgt het hoogste Amt op aarde
Des Patis dtiedubbele krbon van &ijl van M&Eht en tiaarde
Sijn deugt Godvrtichtigheijt en Ootmoet wás zoo groot
Dan hem niet meerder als dit groot bestier verdroot.
I 375 Tyman DedeI: drie leliën.
Claes Dedel 1368: drie weerhaken.
Paus Adriaan heeft zijn wapen gecartileerd met dat van Blonkhorst gevoerd, zijnde een zwarte leeuw op silver (Bronkhorst geallieerd aan Dedel.)
Voorts vindt men:
Tyman Dedel vermeld 1357 en 1364 tc-r Utrecht burgemeester,
hij huwde Margaretha Lamhrechtsdr.
Lambrecht TEmonsz Dedel, Knape vermeld I 364- I 367- I 398
fr. Elisabeth GerrZsdT. (Gepels).
Gerrit Lambrechfsz. bedei vermeld 1398 en 1429 raad te Utrecht
r4i1, 1416, 1422, 14i6 is overleden in i446, tr. Juthe v a n Zijn,
dr. van Jan l?ièfersi. en Alferda Jansdr. van Lightenberg.
Godart Gerritsz. Dedel raad te Utrecht 1449 s c h e p e n , 1464,
overl. aldaar 1484, ti. als wednr. van Theodora Ruysch, 2@ maal
Eli’sabeth Pot, bvérl. te Utrecht 26 Maart 1480, begr. St. Maria,
dr. van Jacob’ en Catharina van Vlaenderen.
Jacob God’artsz. Dtidel, overl. I 5 17 als wednr. van Cornelia
tiuhbert. Wolfértsdr. van’ Westerfelt, 2. Geertruyt Willemsdr. Pijll,

overt ni rjyj.
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Willem Jacobsz. Dedel leeft I 533 met zijn moeder op de Breestraat in den Hoern te Leiden, overl. voor 1559, tr. Maria Porsman, dr. van Joost Willemsz. en Grietje Pouwels van Zanen.
Joost Willemsz. Dedel, ook genaamd Poysman, veertigraad IO
Nov. 1564, burgemeester van Leiden IO Nov. 1572 IO Nov. 1573 en thesaurier IO Nov. 1573, woonde Steenschuur
bij Levendaal overl. IO Mei 1574 tr. te Leiden Maria van Leeuwen
geb. aldaar overl. Leiden I I Mei 1574 dr. uan Claes Gerritsz.
Zie adelsboekje.
In 1772 huwt Salomon Dedel, Sara Maria van de Poll dr. van
Mr. Jacobus en Cornelia Jacoba Wolters; hun zoon Salomon
Baron Dedel was gezant te Stockholm, Madrid en Londen en
huwde Catharina Schimmelpenninck, dr. van Mr. Rutger Jan en
Catharina Nahuys.
Eenige der weinige of de eenigste R.K. adelijke familie die dus
v a n dtnzelfden stamvader als Paus Adriaan VI afstamt, is de
oudste en R.K. tak van het geslacht van de Poll.
’
Vaag: Waar is iets te vinden over het geslacht vatz der Goude,
die een Xi&er Spieringh had en waarvan Wouter Gerrit, knape,
maarschalk van het Sticht was en een Van de Poll -l- 12507

MEMORANDA.
Huwelijksche voorwaarden i. d. Huize Echteld 19 Aug. 1718
tusschen DIRK REYNIER VAN BASSENN en
JOHANNA VAN WIJHE.
Wij Elisabeth Baronnesse Roper, Douariere van denHoogWelGeboren H e e r J a n H e n d r i k B a r o n v a n B a s s n e n c u m
tutore den HoogWelGeboren Heer G u s t a v u s Baron v a n K 1 i n gs t ed t voor en wegens mijnen soon den HoogWelGeboren Heer
D i r k R e y n i e r B a r o n v a n B a s s e n n b r u y d e g o m t e r eenre,
ende 0 t t h o Baron van W y h e, Heer van Echteld en Eek
wegens die Hoogwelgebore Jonckvrouwe Jo h a n n a Baronnesse
van W y h e mijne dogter, bruyd ter andere zijde, doen cond en
certifieeren bij desen, dat wij als versoghte dedingsvrinden ter
Eeren Gods en vermeerdering des menschelijcken geslagts een
wettig huwelijk ende Egtschap hebben beraemt en gesloten tusschen
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die Hoogwelgeb. Heer bruvdegom en die Hoogwelgebore Jonckvrouwe bruyd in manieren en voegen hier na volgende. Eerstelijk
dat Hooggem. Heer Dirk Reynier Baron van Bassenn en Jonckvrouwe Johanna Baronnesse van Wyhe malkanderen na de insettinge Gods en gebruyck der Gereformeerde Kerk sullen egten e n
trouwen en den anderen niet verlaten als door de tijdelijke dood.
En brengt den Heer bruydegom tot s‘tuur des huwelijks mede,
eerstelijk den Ruyteuburgsen tienden, leenroerig sen den Graef
van den Bergh ten Zutphenschen Regten; item den nonnen
tienden leenioerig aen het huys Putten ten Zutphenschen Regten
beyde gelegen in het quartier van Veluwe ampte van Apeldoorn
in het Kerspel Begbergen, item enen bouhof gelegen tot Vjerlingsbeek in het Iand van Kuyk; item een capitael van vier duy
sent twee hondert gulden staende op .het quartier van Veluwe
tegens vier pcento verschijnende den 20 october ende dan nog
een capitael van drie duysent gulden op het Quartier van Zutphen
tegens vijf percento verschijnende den 12 december, waer tegens
de Jonkvrouwe bruyds Heer vader tot stuur des huwelijks is mede
gevende drie erven, so groot en kleyn als deselve gelegen sijn
onder den ampt van Ede in het Quartier van Veluwe, de eerste
genaemt de Lindekamp sijnde tiendvrij waervan bouman is Jan
Maessen,
het twede genaemt de Kreel, bouman Jan Ariense, en
het derde onder de buurschap Doesburg, waervan bouman is
Peter Gerritse met alle derselver houtgewassen en verdere ap- en
dependentien daer aen gehorende, omme d e v r u g t e n e n r e n t e n
van dien na solemnisatie .deses huwelijks voortaen te trekken,,,ende
genieten; dan na afsterven van des Jonkvrouwe bruyds Heer vader
sullen die voorsz. erven wederom in den boedel moeten ingebragt
worden, om neffens andere goederen met die verdere broeders
en susters ter scheydinge en deylinge te komen.
Verders is geconditioneerd en behouwelijkse voorwaerd of het
geviele, twelk God lange gelieve te verhoeden, dat den Heere
Bruydegom of Jonkvrouwe Bruijd sonder blijkende kind, kinderen
of kintskinderen uyt desen houwelijke verwekt na te laten quamen
aflijvig te worden, dat alsdan de aengebragte en aengestorvene
of nog aen te stervene goederen wederom sullen vallen, erven
en versterven aen dè zijde daer van deselve aengebragt, aenbestorven ende hergekomen sijn en in sulken val sal aen die Hoogwelgeb. Jonckvrouwe bruyd en haer HoogWelgeb. erven mede
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verblijven alle haer cieraet, kleynodien, zilver toilette en verderen
trouschat, en daer benevens sal die Jonkvrouwe bruyd en haer
HoogWelGeb. erfgenamen, ‘t s i j d a t haer HoogWelgebore d e
langstlevende blijft of niet na dode van den Here bruydegom
nog uyt sijn HoogWelgebore goederen vooruyt genieten en profiteren, schoon datter kinderen nagelaten worden of niet eene
somme van tien duysent gulden, mitsgaders alle hetgene tot Haer
HoogWelgeb. lyve behoord, en daer tegens sal ingelijken val den
Heere bruydegom en sijn HoogWelgeb. Erven profiteren alle hetgene tot sijn HoogWelgeb. lyve behoord. Edog alle verbetering
winst en verlies staende Ehe te vallen- sal komen tot gemeyn
profijt en lasten.
Ende so den Here bruydegom voor de Jonkvrouwe bruyd
quame af te sterven dat God almede lange gelieve te verhoede
sonder blijkende geboorte van haer beyder lijven geschapen na
te laten, so sal die Jonkvrouwe bruyd uyt des Heer bruydegoms
goederen profiteren en genieten eens de somme van twee duysent
gulden, ende in gelijken Cas so die Jonkvrouwe bruyd tgene God
de Here ook lange gelieve te verhoeden voor den Here bruydegom quame aflijvig te worden sal den Here bruydegom uyt des
Jonkvrouwe bruydsgoederen genieten eens de somme van duysent
gulden.
Nog is geconditioneerd, dat in cas van kinderen of kindskinderen
een of beyde dese conthoralen mogte te komen aflijvig te worden,
ende een of meer kinderen nalatende in sulken val het ene kind
of kindskind op het andere sal erven en versterven, representerende altijd het kindskind of kinderen haeren overleden Heer
Vader ‘of Vrouwe moeder tot het Iaeste toe, en het laetste mede
komende te overlijden sonder wettige descendenten, so sullen als
dan alle de goederen wederom keren en devolveren aen de naeste
vrinden van die van die zyde daer deselve van daen en hergekomen sijn.
So ,nogtans d a t d e l a n g s t l e v e n d e v a n d e s e c o n t h o r a l e n t s y
datter kinderen of kindskinderen nagelaten worden of niet in
vollen eygendom sal hebben en behouden alle sodane gerede
goederen van meubelen, linnen, wollen, huysraet, contante penningen, silver en goud en wat verders tot het selve gehoord als
de eerst overledene stervende ko.mt na te laten.
Item is mede gestipuleerd indien kind, kinderen of kindskin-
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deren uyt desen huwelijke verwekt nagelaten Wierden, en dat die
langstlevende van de voorsz. conthoralen sig tot den tweden Ehe
c@ame te begeven en daer uyt kind of kinderen procreerde, dat
kind, kinderen ,of kindskinderen van het eerste bedde w e g e n s
hare prerogatieven van vader of moeders goederen niet en sullen
mogen worden verkort gepriveert of versteken so geen mans
ooren voorhanden en waren in welken cas die mans ‘oor uyt die
volgende Ehe ofte Ehen aen de dogter of dogteren ‘of derselver
kinderen van het eerste bed sullen uytrijken de somme v a n
twaelfduysent gulden in plaetse van de voorsz. prerogativen en
sulx by aanvank van deselve Ehe, edog in val van geen volgende
mans oor blijven die voorsz. prerogativen op die oudste dogter
van desen Ehe voorbehoudens nogtans die conthoralen altijd hare
dispositie over hare goederen onder de kinderen uyt desen Ehe
te verwekken.
Ende heeft den Here bruydegom bij desen de jonkvrouwe bruyd
gelyftogt tot weertrouwens toe jaerlijks in ene somme van vierhondert gulden inval den Here bruydegom eerst komt af te
sterven kind of kinderen nalatende en geen kinderen of kindskinderen nalatende’in alle de aangebragte en nog aen te storvene
goederen van den Here bruydegom haer HoogWelgebore Ievenlang gedurende En in gelijken cas Iijftogtigt dieJonkvrouwe bruyd
den Here bruydegom inval haer HoogWelgeb. eerst komt af te
sterven kind of kinderen nalatende in eene somme van twee
hundert gulden tot weertrouwens toe, en geen kinderen of kindskinderen nalatende sijn HoogWelgeb. leven lang gedurende in de
helfte van alle de aen,gebragte en nog aen te stervene goederen
van de Jonkvrouwe bruyd uyt des Heer bruydegoms of Jonkvrouwe
bruyds, aengebragte goederen te’ profiteren sonder g e h o u d e n t e
wesén deselve te verlaten voor en aleer daer voor suffisantelijk
sij gecaveerd en geschied alhier die voorsz. lijftogt reciproce als
n a landsrechten behoord, ook sullen die voorsz. Heer bruydegom
en Jonckvrouwe bruyd ten allen tijden mal.kanderen verder mogen
lijftogten en begiftigen hetwelk so bundig sal sijn als of tselve
in dese geschreven of uytgedrukt was,
Tot naerkominge van alle hetgene voorschreven staet verbinden
die respechive conthoralen haer H,oogWelgebore personen goederen
en erffgenamen dezelve submitterende de j udicature van den WelEd.
Hove van Gelderland en voords allen anderen Heren Hoven
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Rigteren en Gerigten met renuntiatie van alle bedenckelycke
Exceptien en beneficien van Regten desen enigsints ter contrarie,
des ten waren oirconde sijn dese huwelijkse voorwaerden waervan
twee alleensluydende sijn gemaekt bij den Heere bruydegom en
Jonkvrouwe bruyt neffens die Hoogwelgebore dedingsvrinden ondertekendt en met haer Hoogwelgebore aengeboren pittschaften bekragtigt op den huyse Echteld den 19 Augustus 1718.
(get.) D. R. van Bassenn, Johanna van Wyhe, E. Roper Douariere
van Bassenn, Ottho van Wyhe, G. Klingstedt. Met de afdrukken
in rood lak van de cachetten met de respectieve wapens.
P.
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Wandborden in de Groote Kerk te Alkmaar.
DOOR

Mr. J. BELONJE.

i
.

In de Nederl. Kunstbode van 1879 bl. 187 besprak D.van
der Kellen in de afdeeling >Onze Monumentenc de toenmalige
restauratie van de Groote Kerk te Alkmaar, die zich volgens
schrijvers zeggen o.a. uitstrekte tot het bestrijken van de muren
van de Z. kruisarm met portland-cement. En hij gaat dan voort :
>een bewerking (bedoeld is de wijze van arestaureereng d o o r
Cement bestrijking) welke afkeurenswaardig is, gelijk over een
tiental jaren zal blijken als de thans aangebrachte cement afgebrokkeld zal zijn en men de overtuiging zal erlangen, dat het
doen van een dergelijke bewerking neerkomt op het nutteloos
wegwerpen van geld en arbeid.<
Na deze inleidende woorden, die overigens frappant juist zijn
gebleken komt de schr. op het onderwerp, waarop ik hier speciaal
de aandacht zou willen vestigen:
>De zuivering van het inwendige der kerk heeft aanleiding gegeven tot de amotie van eenige der borden met opschriften, die
in dit kerkgebouw talrijker dan elders aangetroffen worden. Zij
zijn overgebracht naar het oorspronkelijk voor bibliotheek bestemde
lokaal boven de gaanderij aan de Z. Z. van het gebouw.
BDeze verplaatsing heet een tijdelijke te zijn, ‘doch het is te
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vreezen dat dit tijdelijke lang zal duren en dat de bedoelde borden
na jaren vergeten te zijn er zoo verwaasloosd en onoogelijk uit
zullen zien dat men die tot schade van de geschiedenis als brandhout zal verkoopen. Reeds nu zien eenige daarvan vrij onoogelijk
uit. Het ware daarom een nuttig werk. van het daarop voorkomend geschrift nauwkeurig copie te vervaardigen en- die in een
of ander geschiedkundig archief uit te geven.
>Drie dezer borden bevatten een volledige naamlijst van alle
Kerkmeesters sinds het jaar 1450-1850. Wij gelooven niet dat
men elders eene zoo volledige opgave over vier eeuwen loopende
zal aantreffen. Drie andere borden bevatten de reglementen op
het begraven. . . . . ook deze zijn voor de geschiedenis belangrijk,c
T o t zoover d e K u n s t b o d e v a n 1879. - Toen ik onlangs eens
in de Gr. Kerk naging wat .er van deze borden nog overgebleven
was bleek mij inderdaad het grootste deel nog aanwezig. Ik vond
alles bijeen op de zolder van de z.g.n. 1 i b rij e,. op dezelfde plaats dus
waarheen een halve eeuw geleden de verhuizing had plaats gevonden. Ook hier was v. d. K’s voorspelling uitgekomen: het
langdurig verblijf vlak onder de dakleien had de oude voorwerpen
geen goed gedaan. Laten we intusschen hopen, dat na de tegenwoordige restauratie van Alkmaar’s .Groote Kerk deze ballingschap (
‘op de zolder een einde mag nemen!
Allereerst trof ik aan het d riet al w a n d bo r de n , waarop de
Alkmaarsche Ordonnantie op het begraven, groot 60 artt., verdeeld over het eerste artt. I t.m. 13 het tweede artt. 14 t.m. 35 en
over het derde artt. 36 t.m. 60.
Op eikenhouten paneelen gevat in stevige lijsten is deze ordonnantie
geschilderd in een duidelijke laat gothische letter. zij luidt als volgt:
Sckout, Burgemeesteren en Sckepenen der Stad Alckmaer, .
hebben met adv@s van de Heeren van de Vroedsckappen
Gekeurt Geordonneert ende Gestattieert K e u r e n Ordennepen ena!e Staheren bij desen.
1.
Eerstelijck dat tot verval van de sware Onkosten der Hoogn o o d i g e Onderhotidinge van de Groote Kerck alhier voortaen
over het begraven van een lijck dat met een Bare van vieren of
meerder gedragen werdt voor het recht van de Kerck ontfangen
sal werden ses gtildens,

.-
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Van een kindts lijck dat onder den arm ofte op een kleijne
bare met tween. gedragen wordt drie guldens.
3.
Van ijder wapen ofte Blasoen het .welck in de Kerck sonder
Kasse ofte Quartieren ophangen sal werden sestich gulden,
Ende v a n ijder wapen ofte iasoen met een Kasse tnegentich
gulde Ende d a e r b o v e n v o o r ijder Quartier in de’selve Kasse
haqgende v i j f g u l d e n .
5.
De grave maecker sal voor hem cnde de sijnen voor het oph a n g e n v a n yder Blasoen tsij met Quartieren ofte sonder Quartieren ontfangen eens drie gulden.
6.
Vorders sal Jaerlycks ten behoeve van de kerck voor een Recognitie vande wapehs ofte Blasoenen die namaels in de Groote
ofte Kleijne Kercke opgehangen sullen werden betaalt werden
namentlijk van enckelde wapens sonder Kasse ofte Quartieren een
gulden thien stuijvers ende vande wapens met Kassen ofte Quartieren twee gulden thien stuijvers te Reeckenen Een Jaer na datum
van ‘t ophangen der voorschreven wapenen ofte Blasoenen.
7.
Ende sal het de kerckmeesteren vrij staen in cas v a n wanbetalinge ende nalatigheijdt de wapens of Blasoenen af te doen
hangen ende voor de onbetaelde Jaerlijcks recognitie de Graven
van de overleden te Executeren bij aldien deselve in sijn eijgen
graf begraven is ende hetselve alsnoch bevonden werdt te sijn in
de eijgendom van die gene die de voorschreven recognitie schul.digh is te betalen,
8.
Yemandt genegen sijnde ten eeuwigen dage de wapens in de
Kerck opgehangen te houden ende eens voor al van de voorschreven Recognitie bevrijt te wesen sal h e t selve vermogen te
doen mits voor ijder stuijver betalende twee gulden ende thien
stuijvers eens gelts.
9.
Van een lyck in een Kerck graf met vieren of meerder gedragen sal betaelt werden voor de Rustplaetse 12 Guldens ende
voor het lichten van de Sarck als in het eerste A’rticul ses gulden.

&&ACy-?-

EEJ

WAPENKUNDE.

I4i

10.

Van de Lycken de welke een half uur na de gesette ure in de
kerck ter Begraeffenisse gebracht werden sal betaelt werden acht
gulden ,te Appliceeren aan de Grave maker een gulden ende voor
het recht van de Kerck seven gulden ende vande Lijcken, die
een uur naert uur ter Begraeffenisse werden gebracht sesthien
gulden, te bekeren Twee gulden voor de grave maecker ende de
resterende 14 gulden voor de Kerck: des sullen Kerck Meesteren
ordre stellen dat de te laet komende lycken perfeckt aengetekent
ende precies betaelt werden wel verstaande dat de- boete verbeurt
sal sijn als het Iijck voor het half uur ende heel uur respective
v a n d e laetste Kloek van de Wage ofte Kerck geslagen is, niet
binnen het Heck van het Kerck Hof en is.
11.
Ende van de Lycken op het Kerck Hof begraven werdende
half geldt.
12.

Dat de Doodt kisten in de gehuijrde Graven te setten soo in
de Kerck Als het Kerck Hof voortaan niet hooger als achthien
duijmen sullen. mogen wesen ende de Doodt Kisten soo in gehuijrde als eijge graven te setten niet langer als seven voeten
min vier duijmen ende niet wijder of breeder als van 2 v o e t e n
gemaeckt sullen’ mogen werden alles te meten met hout voeten
buijtens hout op pene dat de ‘soodanige kisten uijt het graf geweert ende inde Kerck niet in ‘de Aerde sullen mogen geset
werden ende daer. en boven een boete van ses gulden eens, te
weten voor de Kerck vijf gulden ende de Graven maecker een
gulden de eene helfte bij den Timmerman en de andere helft bij
de. naesfe vrinden te betalen alles ten ware de langhte ende
breete Yan des, overledens kiste niet en quame te springe Buyten
de eijgendom van het graf of .graven hem toebehoorende.
Die eenige dooden. u y t o f door d e s e stadt ofte de Jurisdictie
van dien doen vervoeren om elders begraven te werden sullen
evenwel gehouden sijn voor het recht deser kerck te betalen
gelijf;ke somme Als hier voren is uytgedruckt in reguarde van
de lycke die alhier In. de Kerck werden begraven 1, Daer van de
Grave maecker of de Kercke Bidders respective die de penningen
sullen komen te ontfangen ende aen de Kerckmeesteren te over-

’
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handigen sal genieten een gulden ende de Kerck de verdere rest
ende sullen de Kercke Bidders daer vooren moeten responderen
te weten.
14.
Indien Yemandt eenige dooden van buijten de Jurisdictie dezer
Steede doet brengen om begraven te werden in de Kerck sullen
gehouden sijn te betalen als vooren des zullen de Kercke Bidders
daer toe gebruyckt werdende daer voor moeten instaen ende bij
faute van betalinge zelfs daer voor executabel sijn.
15.
Ende van Persoonen op het Kerck-Hof out synde twaelf Jaren
ende daer boven een gulden ende daer beneden half geldt.
16.

Sullen mede diegenen die eenige dooden van het Kerck-Hof
in de Kerck’doen brengen om aldaer te begraven gehouden sijn
het kerkrecht te betalen als hier vooren in het eerste Articul
gestelt is.
17.
Voorts soo ijemandt in gebreken bleve omme in de voorsz
maniere het recht van de kerck mitsgaders het loon van de grave
maeckers sulcx het selve hier naar gestelt wert te voldoen binnen
drie maenten na de Insinuatie sullen de geopende graven daer
v o r e n A e n g e t a s t ende tot betalinge van de Kerck ende Gravemaeckers vercoft mogen werden.
18.
Ende sullen de grave Maeckers niet vermogen eenige doodtkisten op te delven Ende op andere plaetsen te transporteeren
sonder voorweten ende expres consent Van de Kerckmeesteren
op pene van prevatie van haer dienss/ noch eenige graven particuliere toebehoorende sonder consent van de eijgenaers.
19.
Ende werden Kerck meesteren versocht ende geordonneert nauw
reguardt te nemen op t openen van de Graven ten eijnde gene
misslagen mogen werden begaen. .
20.

Soo wanneer eenige graven verkoft op ander personen getransporteert ofte verboeckt worden sal men betalen voor het versetten van Elck graf twaalf stuijvers.
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loon de Graven maecker toege-

voeght sonaeY daer ovey te mogen TYeden op pene van
Privatie V a n szji die& Ede arbitmle corwctie.
21.

Sal voort aen een iegelijk die een graf in de kerck laet maecken
v o o r e e n / lyck welck met een Baer van vieren of meerder gedragen werdt gehouden sijn aen de Gravemaecker daer vooren
,te betalen soo volght.
22.

A l s e e n dubbelde steen ofte Sarck gelicht ende t o t e e n kistes
diepte bhegraven werdt twee guldens vyf stuijvers.
23.
Als een enckelde steen ofte sarck gelicht ende tot een kistes
diepte bhegraven werdt een gulden sestien stuijvers.
Ende

24,
twee kistes diepte te graven twee gulden ses stuijvers.

25.
diepte gravende drie gulden.
26.
Er& vier kisten diepte gravende vier guldens.
Ende

drie ktitens

27.
Voor het maken van een graf voor een kintslyck dat met een
baer van tween gedragen wert een dubbelde sarck gelicht werdt
twee guldens.
28.

Als een enkelde

sarck gelicht werdt een gulden thien stuijvers.
29.
Als een kindt onder den arm gedragen wert een gulden.
30,
Maer als eenige graven soo steenigh sijn dat men het Houweel daerinne moet gebruijken soo sal het loon van de Gravemaecker tot seggen ende discretie van Kerckmeesteren mogen
verbetert werden.
‘31.
*
Sullen voorts de grave Maeckers soo in het maken ende verdiepen van de Graven In de Kerck eenige Kisten moeten uijthalen daer voren Ende voor het weder i,nsetten
van dien genieten
boven het loon hier voorengestelt soo volght.
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32.
Voor het uythalen ende insetten van een kiste op de groote
baer een gulden.
33.
Voor een kiste gedragen op de kleyne baer twaalf stuijvers.
34.
Ende van een kiste onder den arm gedragen ses stuijvers.
35.
De kercke baer voor ijemandt in de Kerck werdende begraven
sal bij die van ‘t sterfhuijs niet gehaelt mogen werden maer sal
dselven -door den grave maker gestelt ofte gebracht werden ende
sal daer voqren genieten twaalf stuijvers.
.

36.
De Grave-maker sal g e h o u d e n s i j n s o r g e t e d r a g e n d a t d e
bovenste kiste van de Graven ten minsten met een, voet Aerde
onder de Sarck bedeckt wert.
37. s
Vort schudden van een doode sal de Graef maker genieten
een gulden en tien stuijvers.
38.
Een oudt lyck bij nacht begraven werdende sal den Graef-maker
daarvoor extraordinaris genieten drie gulden ende drie stuijvers.
39.
Ende voor een kindt by nacht in de kerck begraven werdende
een gulde mede extraordinaris.
40.
Mitsgaders voor een kindt bij nacht opt kerkhof begraven
werdende ses stuijvers.
41.
Gene Roeven tot de kisten sullen mogen verhuert werden als
bij den Graef-maker die voor yder roef genieten sal ses stuijvers.
Gt-aven op de Kerklioven en onder de Librye.
Alle de graven die men voor de eerste reijse opent ofte maeckt
op het kerckh.of sal men soo diep maken datter vyf groote kisten
op. malkanderen mogen staen. Ende d a t h e t o p p e r s t e v a n d e
kiste een voet ten minste boven de aarde blijft;
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De grave maker is toegevoeght ende sullen voor haer loon ontfangen van Een graf o.p h e t Kerckhof t e o p e n e n / t welck niet
met steenen geplavyt / e n i s v a n e e n D o o d t o p d e g r o o t e Baer
sesthien stuijvers.
44.
Van een kleijne ofte kinder bare gedragen twaelf stuijvers ende
een kiste van vyf voeten ende daer en) boven sestbien stuijvers.
4
5
.
Ende van een kindt onder den arm gedragen acht stuijvers.
46.
Ende wie van geen vermogen is twaelf stuijvers van een oude
doodt. Van een kindt onder den arm ses stuijvers ende van een
kist onder de vijf voeten acht stuijvers het zij dat hij van de
schale ofte diaconie onderhouden werde.
Ende des winters op de kerckhoven a l s d e s c h e p e n niet’ .varen
en konnen van een oude doodt twee en dertigh stuijvers.
/
48.
Van een kindt onder den arm gedragen sesthien stuijvers.
49.
Selverstaende dat dit bovengestelde loon geen plaetse hebben
sal in de soldaten die tot koste dezer Stede ofte van het Landt
begraven werden van welcken sij niet meerder sullen hebben als
ses stuijvers.
50.
Voorts soo ijemandt eenige graven laet maken onder de Librije
ofte Zuyder portael die selve sal betalen voor een doode / die op
de groote Bare gedragen wert een gulden.
51.
Voor een doode op de kleyne Baer thien stuyvers.
52.
Van een kindt onder den arm vyf stuyvers.
53.
Ende opdat de Grave maker van niemant hooger of ander loon
zal komen af te vorderen dan ais hier voren geëxpresseert staet
soo werde mits dese grave maker; examineeren ende te tekenen
dat dezelve met de ordonnantie accordeert sonder dat de gravemaker anders eenige betalinge van dien sal vermogen te vorderen
r927
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op peijne van cassatie of suspensie van sijne dienst tot discretie
van Kerckmeesteren
na exigentie van saken.

Als men ter begraeffenisse doet luijen een poose van een half
uur langh sal betaelt werden vier gulden thien stuijvers.
Als men ter begraeffenisse doet’ luijen twee poose van een uur
langh ses gulden.
56.

Over drie poosen ofte ander half uur negen gulden.
5

7

.

Over vier poosen ofte twee uren twaelf gulden.
58.
Over vyf poosen vyftien gulden.
59.
Ses poosen ofte drie uren te luijden achthien gulden.
60.
Ende bij afsterven van uijt de Vroetscappe geluijt werdende of
niet / sal ten minsten aen de kerck betaelt werden de gerechtigheyt van drie poosen luijdens ende in kas van luijden soo veel
meer als daar poosen geluijt sullen werden boven de drie poosen
voorschreven.
Aldus gedaen etc. gepubliceert op den z December 1672.
D. Sclzagen.
V o o r t s t r o f i k a a n in d e C o n s i s t o r i e k a m e r v a n d e k e r k
een tweetal lijsten, waarop in fraaie calligrafie (perkament achter
glas en in zwart houten lijst) de namen van de diakenen der
gereformeerde (later N. Herv.) kerk.
Doordat de toestand van het dak van de consistoriekamer deelt
in de algemeene staat van verval waarin het grootste deel van
de kerk verkeert, hebben de lijsten hier en daar zeer door water
geleden en ging het aflezen van de namen soms met moeite.
De lijsten volgen hier sub a) en b/.
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Naam Register / Der / Diaconen / die als vaste Vaders tn Regenten
van het / Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuys / s Jaerlijks op
Primo Mey daar toe verkoren / zijn waaibij ‘s maandelijks de President f en Scriba meede als Vaders en Regenten /van het zelve
Huys Sessie hebben / 1. Kneppel scripsit. /
1 7 4 4 , Gevrit Aartsen, loannes B$, A d r i a a n Bolten, Antony
Meerlaan, Nicolaas Làngedijk, Frederik Fooy, Hendrik de Vries,
Jacob Veen,- Abraham Boonacker, Jan Cloeck, Jan Coster Harmanusz.., Isaac Catenius Jacob Boekhout, Pieter Schagen.
23tJI, pan CZoeck, G e r r i t Aartsen, Antony Meer1745. Yoannes
laan, ‘Nicolaas Langedijk, Cornelis Botter, Hendrik de Vries, Pieter
Klaaver, Jan Croll, Jacob Ouburgh, Jan Cdster Harmanusz., Isaac
Catenius, Reynier Post, Pieter Schagen.
1746. 342~ Cloeck, Hendrik de I/ries, Gerrit Aartsen, Joannes
Dij], Willem Minkes, H e n d r i k ROSSOUW , Cornelis Botter, Pieter
Klaver, Jan Croll, Jacob Ouburgh, Adriaan Wentel, Jan ‘Ferdinand
van Gaart, Reynier Post, Jacob van der Voort.
1747, Hendrik d e vries, 3an CroZZ, Jan Cloeck, Joannes Dij],
Willem Minkes, Jacob Maagh, Hendrik ROSSOUW , Willelti Bruyn,
J a c o b u s Timmer& Mr. Adam Stuurman, Adriaan Wentel, Jan
Ferdinand van Gaart, Matthijs Ringers, Jacob van der Voort.
174X. JaH CYOZZ, Jan Ferdinarzd van Gaart, Jan Cloeck, Nicolaas Langedijk, Hendrik de Vries, Jacob Maagh, Jan Coster
Hermanusz., Willem Bruyn, Jacobus Timmers, Adam Stuurman,
Isaac Catenius Pieter Schagen, Matthijs Ringers, Arnoldus van de
Velde.
1749. Jan Ferdinand van Gaart, WiZZem Bruyn, Pieter Klaver,
Nicolaas Langedijk, Hendrik de Vries, Jan Croll, Jan Coster Hermanuse., Jacob Ouburg, Reynier Post, Jan Bakker, Isaac Catenius, .
Pieter Schagen, Gerrit Smeenk, Arnoldus van de Velde.
Willem Bruyn, AntoZdm van de Velde, Pieter Klaver,
*75o*
Adriaan Wentel, Jan Ferdinand van Gaart, Jan Croll, Jacob van
den Voort, Jacob Ouburg, Reynier Post, Jan Bakker, Reynier
Baers, Adriaan van Dijk, Gerrit Smeenk, Gerbrand Rijpland.
1751. Arn0Zdu.f van de Velde, Jacob 0&UYg, Willem Bruyn,
Adriaan Wentel, Jan Ferdinand van Gaart, .Jacobus Timmers,
Obiit, Jacob van der Voort, Jacob Veen Willemsz., Jan van Baseroy, Petrus Theod. Brándis, Reynier Baars, Adriaan van Dijk, Jan
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Vos, Gerbrand Rijpland, Jan Sevehuijse in plaetse van Timmers.
1752. .Yacob Oubzq4, Yacob vaa der Lraovt, W i l l e m B r u i j n ,
Ian Coster Hermanusz., Isaac Catenius, Jan Sevenhuysen, Pieter
Schagen, Jacob Veen, Willemsz., Ian van Baseron, Petrus Theod.
Brandis, Jan Keijser, Jacob Ferdin Rijpland, Jan Bos, Iohannes
Schut.
I 7 5 3.
yacob vatz der Voort, racob Veen W~‘&EUZ., Pieter Klaver,
Jan Coster Hermanusz., Isaac Catenius, Ian Croll, Pieter, Schagen,
Jacob Ouburgh, Reinier Post, Ian Bakker, Ian Keyser, Jacob Ferdïn.
Rijpland, Gerrit Smeenk, Johannes Schut.
Yan Keyser, Pieter Klaver, Adriaan
1754. 3aco6 Veeu WiLLemsz.,
Wentel, Jan Ferdin van Gaart, Jan Croll, Jacob van der Voort,
Jacob Ouburgh, Reinier Post, Jan Bakker, Gerbrant Rijplant’, Jacobus van der Toorn, Gerrit Smeenk, Cornelis Voorhout.
1755. lan Keiser, Gervit SneenXi, Willem Bruijn, Adriaan Wentel,
Jan Ferdin. van Gaart, Jan Sevenhuysen, Iacob van der Voort,
Jacob Veen Willemsz., Jan van Baseroy, Petrus Theod. Brandis,
Jacobus van der Toorn, Jan Bos, Cornelis Voorhout.
1756. Gerrz’t Smeenk, Gevbvand R$ïand, Willem Bruyn, Jan
Keyser, Jacob Ferdin. Rijpland, Jacobus van der Toorn, Johannes
Schut, Jacob Veen, Willem Jan van Baseroy, Petrus Thed. Brandis,
Simon Hoff Wz., Hendrik Veenhuyse, Jan Bos, Jacob Hovingh Gz.
1757. Get-brarid R$Zand, Petrus T.eod. Brnna’ìs, Jan Bakker,
Jan Keyser, Jacob Ferdin. Rijpland, Gerrit Smeenk, Johannes Schut,
Hendrik Gramser, Jan van Groet, Reynier Tuijnzaat, Simon Hoff
Wz., Hendrik Veenhuyse, Jacobus van der Toorn, Jacob Hovingh Gz.
17 58. Petrus Theod. Bram&, NenaXK Vee&zuise, Jan Bakkér,
Gerbrant Rijpland, Cornelis Voorhout, Gerrit Smeenk, Benjamin
van Doorn, Hendrik Gramser, Jan van Groet, Reynier Tuynzaat,
Abraham Yfst, Pieter Nierop, Jacobus van den Toorn, Chrispinus
Stellingwerff.
1759, Hena%k Veen~uz’ze, He&?& Gramsev, JacobVeen Willemsz,
Gerbrand Rijpland, Cornelis’ Voorhout, Petrus Theod. Brandis,
Benjamin van Doorn, Jan Bos, Jacob van Oostveen Cz., Pieter
Voeman de Jonge, Abraham Yfst, Pieter Nierop, Simon Bucerus,
Chrispinus Stellingwerff.
1760. Hendt-ik Gramser, Benjamin van Doorn, Jacob Veen Willemsz., Jan Keyser, Jacob Ferdin. Rijpland, Petrus Theod. Brandis,
Simon Hoff Wz., Jan BO S, Jacob van OostveenCz., Pieter Koeman
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de Jonge, Hendrik Veenhuyse, Jacob Hovingh Gz.. Simon Bucerus,
Wilhelmus van Barneveld.
1761. @en$wnis wn Dcom, SZmon Buserus, Hendrik Gramser,
Jan Keyscr, Jacob E‘ér d ín. Rijpland, Reynier Tuynzaat, Simon Hoff
Wz., Andries Bootsman, Jan van Wije, Gerbrand Molenaar, Hendrik Keenhuyse, Jacob Hovingh Gz., Jacob Brouwer, Wilhelmus’
van Barneveld.
I 762. StmOn Bucertis, Wih$elmus tian Bavneveid, Hendrik Gramser,
Cornelis Voorhout, Benjamin van Doorn, Reynier Tuynzaat, Pieter
Nierop, Andries Bootsman, Jan van Wije, Gerbrand Molenaar,
Chrispinus Stellingwerff, Casparus Steen, Jacob Brouwer, Dirk Dwars.
$763. W&‘heZmus vctn Barneveld, .Yan van W&e, Jacob van
Qostveen Cz., Cornelis Voorhout, Benjamin van Doorn, Pieter
Koeman de Jonge, Pieter Nierop, Simon Bucerus, Johannes de
Goede, Hendrik ‘Gramser Chrispinus Stellingwerff, Casparus V,een,
Joost Veen, Dirk Dwars.
1 7 6 4 . Yan v@n Wzjé, Dirk Dwars, Jacob van Qostveen Cz.,
Simon Hoff Wz., Hendrik Veenhuys, Pieter Koeman de Jonge,
Jacob Hovingh Gz., Simon Bucerus, Johannes de Goede, Hendrik
Gramser, Wilhs van Barneveld, Roelof Blomberg, Joost Veen,
Wou,ter Aartsen.
1765. LX% Dz~~rs. 300st .VeeB, Reynier Tuynzaet, Simon Hoff
Wz., Hendrik Veenhuys, Andries Bootsman; Jacob Hovingh Gz.,
Jan van Wije, Gerbrand Molenaar, Jacob Brouwer, Wilhelmus van
Barneveld, Roelof :Blomberg, Jacob Cornelisz. Boekhoudt, Wouter
Aartsen.,
1766. Yoost Voen, Wouter Aartsen, Reynier Tuynzaat, Benja’
min van Doorn, Chrispinus Stellingwerff, Andries Bootsman, .
Casparus Steen, Jan van Wìje, Gerbrand Molenaar, Jacob Brouwer,
Dirk Dwars, Pieter .Hakker, Jacob Corns. Boekhout, Pieter War-.
,
tenhorst. ,
17.67. Wouter Aarisen, Gerbrand Molenaar, Jacob van Oostveen Cz., Benjamin van Doorn, Chrispinus Stellingwerff, Pieter
-Koeman de Jonge, Casparus’ Steen, Simon Bucerus, Johannes de
Goede, Joost Veen, Dirk Dwars, Pieter Makkes,.Didericus Stegnerus
.
Pieter Wgrlenhorst.
1768. Gerbrand Moienaar, Casparus Steen, Jacob van Oost1.
veen Cz., Wilhs. van Barneveld, Roelof Blomberg, Pieter Koeman
de Jonge, Wouter Aartsen, Simon Bucerus, Johannes de Goede,
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Joost Veen, Gerbrand Meerlaan, Wijnand Pols, Didericus Stegnerus,
Hendrik Cloeck.
1769. Casparus Stren, U&z’eytcus StegfzzErus, Andries Bootsman,
Wilhs. van Barneveld, Roelof Blomberg, Jan van Wije, Wouter
Aartsen, Gerbrand Molenaar, Jacobus Brouwer, Cornelis Stroo,
Gerbrand Meerlaan, Wijnand Pols, Jacob Post, Hendrik Cloeck.
1770. Dìdericus Stegnerus, Roelof Blomberg, Andries Bootsman,
Casparus Steen, Dirk Dwars, Jan van Wije, Pieter Makker, Gerbrand
Molenaar, Jacobus Brouwer, Cornelis Stroo, Pieter IVartenhorst,
Corn. Julianus van Fokkenberg, Jacob Post, Wijnand Pols.
RoeLof Blomberg, yacob Post, Johannes de Goede, Casparus
1771.
Steen, Cornelis Stroo, Joost Veen, Pieter Makkes, Didericus Stegnerus, Roelof Smit, Andreas Finea, Pieter Wartenhorst Cornelis
Julias van Fokkenberg, Hendrik van Laar, Wijnand Pols.
1772. yacob
Post, P i e t e r M a k k e s , Johannes de Goede, Roelof
Blomberg, Wouter Aartsen, Joost Veen, Wijnand Pols, Didericus
Stegnerus, Roelof Smit, Andreas Finea, Hendrik Cloeck, Lambert
Veen, Hendrik van Laar, Nicolaas Catenius.
1773.
Pieter Makhes, Roelof smib, Cornehs Stroo, Roelof Blomberg, Wouter Aartsen. Jacob Post, Wijnand Pols, Klaas van Vaasen,
Willem Hoogland Junior, Jan Hendrik van der Schoor. Hendrik
Cloeck, Lambert Veen, Jacob Gorter, Nicolaas Catenius.
1774. Roelof Smit, N i c o l a a s Catenius, Cornelis Stroo, Pieter
Makkes, Cornelis Julian* van Fokkenberg, Jacob Post, Jan de
Wit Dz., Klaas van Vasen, Willem Hoogland Junior, Jan H. van
der Schoor, Gerrit Cloek, Jacobus Verh:eve, Jacob Gorter, Abraham Kok.
177 5. N i c o l a a s Catenìus Didericus Stegnerus, Pieter Makkes,
Corn. Julians van Fokkenberg, Klaas van Vasen, Jan de Wit
Dirksz., Andreas Finea, Hendrik van Laar, François van de Velde,
Gerrit Kloek, Jacob Verhoeve, Adrianus Ouburg, Abraham Kok.
1776.
Didericus Stegnerus, Hendrik Cloeck, Nicolaas Catenius,
Klaas van Vaasen, Gerrit van Leeuwen, Andreas Finea, Hendrik
van Laar, François van de Velde, Jabobus de Goyer, Pieter Sannié
Markant, Lambert Veen, Abraham Maagh.
1777. Jacob Post, Hendrik Cloeck, Nicolaas Catenius, Willem
Hoogland Junior, Hendrik van Laar, Frans Voorhout, Pieter van
de Horst, Gerrit Post, van de Velde, Jacobus de Goyer, Pieter
SanniC Markant, Willem Makkes, Abraham Maagh.
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1778. Jacob Post, Çorn. Juln’ van Fokkenberg, Jan de Wit,
Dz. Willem Hoogland Junior, Jacobus Verhoeve, Frans Voorhout,
Pieter van der Horst, Gerrit Post van de Velde, Abraham Kok,
Klaas Nierop, Pietersz., Willem Makker, Jeremias Gramser.
1779, Andreas Finea, Corn. Jula van Fokkenberg, Jan de Wit,
Dr. Frarqois van de Velde, Jacobus Verhoeve, Pieter Croon Pz.,
C* Warmenhuysen de Keen, Jari Bootsman, Abraham Kok, Klaas
Nierop Pietersz., Willem Hooglan’d Junior, Jeremias Gramser.
~780. Andreas Finea, Nicolaas Catenius, Jacobus de Goyer,
Francois van de Velde, Abraham Maagh, Pieter Croon Pietersz,,
Cornelis WarmenhU de Keen, Jan Bootsman, Aart van der Sluijs,
Mr. Joan Groot, Willem Hoogland Junior, Mr. Pieter Panneboeter.
1781. Frans Voorhout, Nicolaas Catenius, Jacobus de Goyer,
Gerrit Post van de Velde, Abraham’ Maagh , Willem Makkes,
Roelof Smit, Steven Wijnand, Aart van der Sluys, Mr, Joan Groot,
Dirk Keern, Mr. Pieter Panneboeter.
1782. Frans Voorhout, Jan de Wit Dirksz., Jacobus Verhoeve,
Gerrit Post van de Velde, Abraham Kok, Jacobus de Goyer, Roelof
Smit, Steven Wijnands, Klaas Nierop, Pietersz., Jeremias Gramser,
Dirk Keern, Barent Groenendijk.
1783. François v a n d e V e l d e , J a n d e W i t Dirksz., J a c o b u s
Verhoeve, Pieter Croon Pietersz., Abraham Kok Cs Warmenhn de
Keen, Jeremias Gramser, Jan Koevanger, Klaes Nierop Pietersz.,
Jeremias Gramser (sic ! B) Burchardus Strackius, Barent Groenendijk.
En in het nzidde~~ dezer Iìjst bovenaan leest men nog:
Namen der Diaconen die in dienst zijn geweest soo bij ‘t Ontwerp als voltooiing van den Diaconaal Oude Mannen- en Vrouweihuis binnen A l k m a a r A o . 1744,
A d r i a a n Bolten P i e t e r Henge- A b r a h a m
W i l l e m Minkes Antony Meerlaan
B o o n a c k e r lacob Boekla; K a l k
velt
hOut n’icolaas Lanlacobus Y, D i j k F r e d r i k F o o y Ian C l o e c k
gedijk
lacob Veen
Joannes Dij1
Hendrik RosHendrik de
SOUW
Vries

J a n Coster
Hermanusz.
Isaac Catenius
Pieter Schagen

Uijt welke tot de Bouwinge zijn Gecommitteerd geweest dese
vijf navolgende :
J o a n n e s Dij& Willem Minkes, Jacob Boekhout, Abraham Boonacker, Pieter Schagen.
( Wovdt voortgezetj.
4
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van

predikanter
medegedeeld d

In mijn bezit heb ik een perkamenten blad van c.a. I M. X I M. dat vermoede1
der gereformeerde kerk was. Het gebrekkige opschrift, zoowel als de vermeldingv
Daar de lijst door vocht en andere atmosferische invloeden ernstig is aan
Misschien zijn belangstellende lezers in staat de lacunes aan te vullen? 1
H E T VERVC
PREDIKANTE
David

Leonard . . . . . . . . .
P ?...... dus Grootschermeer
Verplaatst na Oudkarspel
Van zijnen dienst afgestaan
G . . . . . . ol l a 0 , A l k m a a r
Yo!2 Ckristiaen Versluts ? I u n i o r ?
Te Oudorp en Oterleek
Vertrokken na Wijk aan Zee
Heilo; ? ?
Corneiìus C . . .
(Out Karspel ! ?)
Vertrokken na Wester Embden
Fredericus Z van i i Gross . . , .
. . . . * , . . Warmenhuizen ?
Petrus de Wilde Alkmaar
Cornelìs Petrus Leyendekkev
Egmond Binnen en den Hoef
Vertrokken na Sassenheim
Meìnardus Meìners, G r a f t
Vertrokken na IJlst
Jacobus Henrìcus van der Hamme
Da . . . . . ion F Huysduynen
Obyt
Pr’..... Rampen Hippolitushoef
en Westerland op Wieringen
Verplaatst .na Groet en Kamp
Jan BarteZìnk Huisduine
Johannes Martìtiì Kuypers
Bergen
Vertrokken na Westzaandam
Japues Dozy Burg op Texel
Vertrokken tia Westterschelling

.

. .
1785 ?
1785
1795
1783
1783
1790
1780
1792
1783
i783
1784
1790
1784
1787
1781
1785
1785
1791
1786
1786
17%
1786?
1788

Gerardus Henricus EI
Groet el
Vertrokken na
Geravdus Ernestus de
Vertrokken na
Franciscus r’ Cornelìus
Jacobw WeZd@k E g m
Verbokken n a
Vertrokken na
H . . . art Sckuzt H o o r
Jokannes Martini ? 5%
Vertrokken na
Jacob Herman Noot?20
West
Vertrokken na
Jacob van Wenneken z
Vertrokken na
Henricus Tenkink Gr:
Jokames vm Convent
Haringcarspel f
Vertrokken na
Wihem Horst Burg 01
Jokannes Hogewal Be
Vertrokken na
P.J.. . . . A . . . .
Verplaatst ? na
Wibboid Kieersn$der !

.,..

.
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Eeuw

IR. J. BELONJE.
1 gedeelte uitmaakt van wat eens een lijst van predikanten van de classis Alkmaar
standplaatsen van de verschillende predikanten doen zooiets tenminste vermoeden.
: waren meerdere namen of jaartallen. slecht leesbaar.
st luidt als volgt:
DER NAME
ER CLASSIS.
Egbert
1787
1788

“P
hout?
t
choten
. . . ,
Ikmaar
ian Zee
,d Schermen
nendaal
Texel
?
. . . ?. . . .

1788
1789

dijk
. . . . .
,ootschermen
merveer

*789
1791
*789
1’7 90
1789

rkshorn

1790
1795
,*790
1790
1795

1788
1788
1791
1795
*789
*789?
1791

<el
mter
. . .
dijk
[aarten
b y t

.

.

1790
1793
1790
1794

WìUem Uri& Oudorp en
‘Oterleek
J7acob Hen& Wol . . . . , .
Vertrokken na Oosthuysen
Everkavdus Chevalier . , . . . ,
Warmenhuysen
Verplaatst na Schagen
Wonter Roelof HelZìngwe~~
Egmond Binnen en den Hoef
Willem Suermond Grootschermer
Wedergekeerd na Deventer
Sgbraitt i Chìstìaan Hamm ?
Colhorn
V e r t r o k k e n n a Andijk
Dz+K HummeK& Egmond aan Zee
Verplaatst na Oostgraftdijk
Vertrokken na Zelhem
Meìnara34s Houtkamp
Hippolitushoef en Westerland op Wieringe
Verpláatst na de Wieringerwaard
Verplaatst na Hoogcarspel
Tgmen Slot Oude Niedorp
Veenhuizen en Zijdewind
Vertrokken na de Coog
Hermnnus Bogt Petten
Vertrokken na Docrnspijk
Dìonysìus Huphens
Warmenhuisen
Henricus CappehPzo~
O o s t g r a f t d i j k
Vertrokken na’ Steenwijk

1790
17..
1 7

.

.

1790
1792
1791
1791
1795
1791
1794
* 792
1795
1796
1792
1793
179 *
179 *
179 1798 ?

_,

179 *

‘.

1798

2:
:;
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Verschillend aantal gelijksoortige figuren in hetzelfde
familiewapen.
In kolom 23 van den loopenden jaargang van het Maandblad
Genealogisch Heraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw
te ‘s-Gravenhage, betuigt de bekende rrgistraloar van Nederlandsche
wapens, de heer R. T. Muschart, dat men zich niet blind moet
staren op het aantal gelijksoortige wapenfiguren in zegels afkomstig van personen van gelijkluidénden naam, en wijst op
z e g e l s v a n Gherai-t vaM Raephoyst 1 3 0 3 , Haze Gherysdv. v a n
Rapovst 1352 en ?an van Raephorst I 52 1, vertoonende repectivelijk
6 leliën, 10 leliën en 12 leliën.
Hetzelfde werd ook door ons opgemerkt in de zegels van het
Amersfoortsche geslacht Lauwe. In het bij Gebr. Juten te Bergen
op Zoom verschijnende tijdschrijft aTaxandria<, blz. 291 van den
XXXIllen jaargang (1926) de vraag naar het wapen der Vlijmensche
familie Luwe besprekende, naar aanleiding van een onbenoend
familiewapen, voorstellende: boven 2 leliën naast elkaar, onder
eene roos; en daarbij mededeelende (door inlichtingen van genoemden heraldicus), dat aldus het wapen is der familiën Heeringa,
Meier, le ROEI (de roos gesteeld), en van Zoek?z, waarbij tevens in
noot 3 aldaar werd gewezen op het wapen der familie Louzae
te Amersfoort, werd gezegd, dat deze zegelde met drie leliën 2-1.
Hierbij was het oog gevestigd op het zegel van Wouter Lauwe,
schepen van Amersfoort, uithangende aan Charter no. 183 (Gemeente-Archief) van 24 November 1416. In het midden bevindt
zich een klein figuurtje gelijkende op een zuil. Naderhand is
gebleken, dat op andere zegels meer leliën voorkomen.
bheryt Lauwe schepen te Amersfoort, uithangend zegel aan
Charter no. 125 (Gem.-Arch. Woensdag Vrouwenavond Annuncio
1406, en aan Charter no. 127 Woensdag na St. Bonifacius 1406
vertoont zes leliën 3-2 (tusschen deze beide een sterretje). - I. Aert
Lauwe schepen te Amersfoort, uithangend zegel aan Charter
no. 426 (Gem.-arch.) 2 0 October 1462 zeven leliën, te weten
3-2 (tusschen deze beide iets als een liggende lelie) - 1, randschrift
A e r n L o u e n Z o e n , en aan charter no. 4 4 0 (ibid.) 10 December 1465. Aan voornoemd Charter no. 127 Woensdag na
St. Bonifaes 1406, hangt ook het zegel van den schepen Vrederic
Hos& hetzelfde wapen vertoonende als dat van G/zer$G Louwe, in
zijn aan dit charter gehecht zegel,
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Nog komt voor een Aevt Lauwe (in het randsehrift Lou) Stevensz.
schepen te Amersfoort, uithangend zegel aan Charter no. 741
(ibid.) van 5 October 15 13, vertoonende drie St. Andrieskruisjes
2-1; misschien behoort deze tot eene andere familie.
C. Rooth verhaalt (Het geslacht van Oovt, hs Univ. bib. Utrecht,
yan AZberts van Noort midden XVI eeuw vier rijen van 4 ringen,
zijn nazateu o.a. 14 ringen 5-4-3-2 en eene lelie in den schildvoet.
_
.Ontstond deze onregelmatigheid, die naar het schijnt zich zelden
voordoet, misschien daaruit, dat eertijds dergelijke figuren als
leliën, bijen, blokken, dienden om het schild te vullen; m. a. w.
dat hun aantal onbepaald was, zoodat het oorspronkelijk betreft
een bezaaid veld?
Hetgeen de zegels der Amersfoortsche regeeringsfamilie Taets
te zien geven, heeft o.i. andere oorzaak of beduidenis. LuóberZ
Taets, schepen te Amersfoort, uithangend zegel aan Charter
no. 50 Woensdag na St. Peter 1388, boven: (herald. rechts) een
ring, daarnaast (her. links) eene lelie, onder: eene lelie. Dezelfde
figuren ook in het zegel van L&bert Taetse aan Charter no. 125
Woensdag Vrouwen Avont Annuncio 1406; no. 127 ‘Woensdag
na St. Bonifaes 1406; no. 131 dd. I December 1406; no. 161
Woensdag H-Cruysavont 1414, en van Loo’ew@h Taets aan Charter
no. 401 Woensdag op St. Thomasavond 1458, beiden schepen
t d.t. van Amersfoort.
Evert yohann ïaetsen sone schepen te Amersfoort, uithangend
zegel aan’ Charter no. 69, Woensdag na St. Victorsdag 1390,
drie ringen, in het midden van het schild een klein figuurtje
gelijkende op een hamer. Hetzelfde vertoonen de zegels uith a n g e n d e a a n c h a r t e r s n o . I 16 Woensdag na St. Margriet 1403
van den schepen Jo?zan Taetse; no. I 53 Woensdag na St. Thomas
141 I van den schepen Yo/tan Taefse Everts soen ; no. I 56 Woensdag
na St. Valentijn 1413, van den zelfde; no. 2 rg W o e n s d a g n a
Vrouwendach visitacio 1419 van den schepen 7okan Taetse Johans
soen; no. 228 dd. 6’ Maart 1420 van denzelfde; no. 230 Woensdag
na St. Gregorius 1420 van denzelfde; no. 320 dd. 2 2 O c t o b e r
1438 van Gergt Taets schepen te Amersfoort.
Ook StevPn Wlaessoen,
schepen te Amersfoort (uithangend zegel
aan Charters no. 321, dd. 24 Januari 1439 en no. 349, d . d .
23 Juni 1445) zegelde met drie ringen 2-1, doch in het midden .,
van het schild een klaverblaadje; ook nog aan charter no. 417,
dd. 22 April 1461.
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Te midden dier Taetsen staat op zichzelf het wapen van Roelof
Taetse schepen te Amersfoort, in het zegel uithangende aan
Charters no. 349, dd. 23 Juni 1445 en no. 378, dd. 13 Juli 1451,
vertoonende een staande wolf, her. naar rechts gewend, waarboven
3 leliën naast elkander, .tusschen het achterste gedeelte van den
wolf en de leliën, een sterretje. Deze naam met dit wapen zou
ook te Rhenen voorkomen.
VAN OORDT.
Aanteekening VAN BASSENN.
De volgendo correspondentie berust in een verzameling stukken
betreffende de familie Van Basserm. De eerste brief is boor
Yokan Christiaan va# Bassenn ( z o o n v a n 3an Hendrìh e n EZìsa6e.G Roper) die rg Juni 1710 voor Douai sneuvelde, gericht aan
zijn zuster Anna Elisabeth. Zou het bewaard blijven van deze
verre van opgewekte schrifturen er niet op wijzen, dat het de
1aatsJe brieven waren, welke het ouderlijk huis bereikten?
Mademoiselle ma tres ohere soeur.
J’ay reçu telle que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer
avec mes hardes, je vous plains, ma tres chere soeur, des deplaisirs
que- vous devez essuier dans’un age qui ne vous devoit fournir
que des plaisiers malheureusement nous. ne pajons que trop cherement les emportemens de nbtre Frere, il semble que cela entraine
la ruine, les chagrins et toutes desastres de nôtre Famille cependant il n’est pas moins à plaindre que nous, sa droiture et ses
bonnes intentions n’excusent que [rop son emportement, il faut
esperer que le ciel, changera une fois favorablement ?I nôtre égard
et ferapasser l’orage qui nous menace et afllige déjas plusieurs années.
Le Capitaine Wynbergen a bien amené des ‘chevaux dont il se
pouroit passer, cependant il ne m’a aucunement offert de m’en
vendre ou prêter un en cas de besoin, ti sorte que je ne suis
paS peu en. peine, toutesfois la Campagne s’äproche et je serai
obligé d’en acheter un à quel pris que ce soit, mon honneur et
ma charge ne me permettant pas d’aller à pied. D’alieurs il me
faut tente et autre equipage en sorte que la nécessité me contraint de demander. de la subsistance à ma Mère et en cas que
ses affaires, comme je puis bien comprendre ne luy permettent
pas de me donner le secours dont j’ay besoin, je konsens volon-

.
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tiers qu’on negotie cette somme sur mon partage, j’ay toujours
apréhendé que cette maudite charge de Capitaine Lieutenant me
causeroit d’etranges embaras et je ne vois point d’aparence que
nes Parens s’efforceront beaucoup a m’en tirer.
L’affaire étant dans cette situation il faut avoir patience par
force, je vous supplie de faire en sorte ma tres chere soeur que
ma Mere me fournit l’argent dont j’ay besoin, puis’ que la pressante nécessité ne demande point de dilay, je m’en vais demain
a Mastright pour acheter par provision a b o n crédit ensorte je
vous recommande de ne rien négliger. J’ay apris par les gasettes
la mort de Mr. le Genera1 Héukelom. L’Etat perd en vkrité un
officier tres capable et moy en particulier un bon amy, il semble
que le Ciel nous visite de tout côté, le temps me manque~ pour
vous écrire davantage sojez persuadé que je suis tres sincerement
MademoiseHe ma tres chere soeur.
Votre tres humble serviteur et affectioné
Frere.
(get.) J. C. van Bassenn.
Vizet ce 28 M a r s 1710.
*
*

a

Gelijktijdig richtte hij een brief aan zijne moeder, d o c h i n ‘ t
Hollandsch gesteld, waarin hij met het oog op de kans, dat
binnen weinige dagen zaI worden te velde getrokken om fïnantíeele hulp verzoekt ,alsoo ick nogh van paart, nogh veldt equi:
pagie, nogh van geldt om sulcks .te koopen versien ben, en dat
noghtans myn fatsoen nogh charge myn niet toelaat myn daarvan
‘van te passerena
Hij verzoekt daarom eenige penningen voor hem te willen
anegotierena om die schuld bij verder avancement te delgen
Bhebbe (zou heet het verder) van te vooren wel geweete en aan
twee van myn voorsaaten wel gesien, hoe lastigh het valt Capitain
op Lieut. gagie te syn, doch ick ‘flateerde myn al dat niet lange
soude deuren, dogh íck sie niet dat myn vrinden sigh nogh veel
mouvementen gëeven om myn daarvan te ontlasten en, ik weete
niet by soo verre geene verandetinge haast komt off van vrede
off avancement off ick naa de campagne niet beeter soude doen
en Uhooghwelgeb. ‘minder tot lasten syn den oorlogh daar aan
te geeven ‘en stil’ te huys gaan sittena , . . . . . . . .
Naar de origineelen medegedeeld door M. G. W.

*
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Medecleelingen.
Het onstaan van geslachten door wetsbepaling.
Volgens het verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant 21
November 1926 Ochtendblad E, van de bijeenkomst vanwege de
Haagsche afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, de Unie .van vrouwenbelangen en de Onderlinge
vrouwenbescherming op 20 November 1926 gehouden, stelde daar
Mevrouw Hanix de vraag, welken naam een mannelijk kind moet
hebben, dat uit een ongehuwde moeder, bijv. Marie Jansen, wordt
geboren, die dat kind laat aangeven door den grootvader en die
zelf evenals de vader, verzuimt het kind te erkennen. Vormt
zoo’n kind, later huwend; een nieuwen stamboom?
Mej. Mr. Simons antwoordde, dat voor dc wet zoo’n kind geen
naam heeft; het azweeftc. In de practijk zal het echter wel als
Jan Jansen worden ingeschreven. Bij huwelijk vormt het inderde wet het’ft het geen
daad een nieuwen stamboom, want
ouders. Er werd niet bijgevoegd, dat agenealogischa dit kind de
lijn zijner moeder continueert.
(De cursiveerihgen zijn van ons.)

lnzucht, (Hoogduitsch) : eiuheimisch Zucht, imgegensatz zur
Kreuzung der rac,en. Weserzeitung 1853 no. 2046. Aldus J. en
W. Grimm: Deutsches’wörterbuch.
Leipzig 1877 IV blz. 2 1 5 1 . 1. van Gelderen : Duitsch Woordenboek 5” druk, 1. blz. 386:
In’zucht (vee)teelt door paring van naaste verwanten. - Een
Nederlandsch woord schijnt hiervoor niet te bestaan. Hoe dient
dat te luiden ?
Is Dr. C. Booth’s werk onbetrouwbaar?
De Navorscher jg. 1926 blz. I 58 bevat de verzekering, dat. de
beknopte aanteekeningen van Dr. C. Booth van circa 1640 . . .
voor zooverre niet uit eigen tijd en omgeving afkomstig, onjuistheden moeten bevatten.
Tot deze bewering heeft misschien de vraag in den vorigen
jaargang (1925) blz. 138 - naar een blijk, dat Dr. Booth’s opgave
betreffende de afkomelingen van Jacob van Westrenen en M. van
Dam verwerpelijk is, - aanleiding gegeven. Eene bewering, die
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niet is te wederleggen. BES irrt der Mensch so lang er strebta ;
en geen der intellectueelen, ook niet de uitnemendste, zal trachten
te ontkennen, nimmer een iajs%s te hebben kunnen begaan.
Verdient derhalve hun arbeid gewantrouwd te worden? Aan
de hand van dergelijke beweringen 2al men op dien weg geraken.
Doch, beging Dr. B. inderdaad eene onjuistheid? - Na een citaat
uit Dr. 13.‘~ particuliere geschriften, wordt op blz. 177 van De
Navorscher jg. 1924, daarover gezegd: Zooals . . . blijken zal,
zijn hier hoogst waarschijnlijk BWahrheit u n d Dichtungs: b o n t
dooreen gemengd. En op blz. ISI : Reeds . . . werd vermeld,
hoe Booth (e. a. a. genoemd) aan dit echtpaar - hoogst waarschijnlijk ten deele onjuist - vier kinderen . . , toeschrijven.
Dit wantrouwen is ten slotte versterkt door, als boven is gezegd, t.e.a.pl. (Nau. rg26 blz. 158) te verzekeren, dat Dr. Booth’s
aanteekeningen . . . onjuistheden moeten (wij cursiveeren) bevatten.
Doch dat citaat uit Dr. B.‘s geschriften - de aanleiding tot
het wantrouwen - was onvolledig. Dat l’cij daarin aan Jacob van
Westrenen en M. van Dam de t.a.pl. genoemde afkomelingen
zou toeschrijven, kan niet zonder onnauwkeurig te zijn, gezegd
worden. Die gegevens zijn niet door hem gedaan. Wat toch
séhreef Dr. B.? Boven al deze mededeelingen verzekert hij vooraf,
dat zij niet van hem afkomstig zijn, doch meerendeels herinneringen bevatten van Mr. P. van Westrenen. (Een dezer afkomelingen ?) Doch Dr. Booth spreke hier zelf: &yuentia pro-park
plusìma ex wtemar;js @rì Pek de Westrenen S. C.
Zou het vormen van een juist oordeel niet ten slotte ook onmogelijk worden, indien verkeerde gevolgtrekkingen, veroorzaakt
door onvolledig citeeren, worden bevestigd door verzekeringen,
die door hare algemeenheid onweerlegbaar zijn?
Elke vermeende onjuistheid in serieuze wetenschap, en ongetwijfeld verdient Dr. Bl’s werk deze sualificatie, b e h o o r t n a a r
goede justitie, afzonderlijk beoordeeld te worden.
VAN
OORDT.
Een

snugger

jongetje.

Dat het kleinzoontje van Huygens, waarvan op latere leeftijd
helaas niet veel te recht gekomen is l), als kind van vijf jaar een
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snugger kereltje was, blijkt uit het volgende versje, dat men in
deel VIII blz. 348 van Worps uitgaaf van Huygens’ gedichten vindt:
V a n Tientien

Huygens.

Mij dunckt, ghij zijt half geck, boord.’ e e n
soon van vier jaeren
Sijn vaer hem seggen‘ (bey mijn kind en
kindskind waeren)
Half geck, sei ‘t Jongetje, niet Jongeties gewijs,
Ben ick half geck Papa, dan ben ick oock half wijs.
Mr. C. BAKE. .
Nijmeegsche burgers appaleeren aan de Ovêrrichters íe
Aken, 23 Mei 1549.
Twee burgers van Nijmegen, Willem van Heukelum en Jan van
Verwaay, die een proces verloren hadden, verzochten in appel te
mogen gaan bij de rechtbank te Aken, wat hun echter door de
regeering in Nijmegen werd geweigerd. De schepenstoel van
Aken was van ouds het Over-Gericht der Stad Nijmegen (zie de
Goedesdagboeken 2 Jan. I 589) en het. raadsignaat van 16 Juli en
31 Dec. 1628.
Den 12dea Nov. 1549 bevestigde Karel V, dat in zaken, die
van ouds naar Aken met goedvinden der burgers van Nijmegen
in appel gebracht werden, geen verder beroep mogelijk was en
dat de Schepenen van Aken zullen oordeelen naar de rechten en
gebruiken der stad Nijmegen (cf. Smetii. Oppid. Batav. VI, 67
en Pontanus. Hist. Gelriae X111, 854).
J. K.
CORRIGENDA.
Op blz. m regel 3 v. o. (in den tekst) staat Holwerd, lees: Helwerd.
Regel I Y. o. (in den tekst) staat Usquest, lees: W~quert.
In noot 3) staat Meuwind, lees: Menswind en later Mesuit, lees: Mensuit.
Vooral de eerste fout is hinderlijk, omdat ‘t juist over Helwerd en Holwerd loopt.

ONDER DE STUDEERLAMP.
O NTVANGEN :
Kalender Groot Nederland onder Redactie van C. van Son
Administrateur van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Uitgave: W. D. Meinema, Delft.

GESCH I E D E N I S .

Arvkc3 B&nTxardl- Born
(~~ns&iaa~

Van ZwecSen)

1181-l"irEM3
DOOR

‘
,

K. F. H. DE KKOON.

.

Er is, bij zeer veel verschil, toch ook eenige overeenkomst
tusschen de geschiedenis van’ de Republiek der Vereenigde Nederlanden en die van Zweden, landen, door méér dan alleen
handelsbetrekk.ingen,
steeds innig verbonden; we denken hier
s l e c h t s a a n d e v$e Zweden. die te Leiden gestudeerd, of als
officier in de Staatsche legers gediend hebben ; aan de vele Hollanders, voor wie Zweden een tweede vaderland werd, die zelfs
in het Noorden hooge ambten bekleedden; aan Hugo de Groot,
wiens werken de Zweden bewonderden,. aan Linnaeus, die hier
geruimen tijd zijn studiën voortzette.
Zooal’s het Nederlandsche volk in prins Willem van Oranje,
zoo heeft ook de Zweedsche natie een BVader .des Vaderlandse
gehad in Gustaaf 1 Wasa, den grondlegger van ‘s lands onafhankelijkheid. Evenals wij, kennen ook de Zweden een tijdperk der
> ware vrijheid a , hier de heerschappij eener rijk geworden koopmansaristocratie, ginds die van een machtigen grondadel. Beide
perioden d,anken haar ontstaan aan den weerzin dier klassen
tegen het vorstelijk gezag, in de Republiek vertegenwoordigd
door den stadhouder, in Zweden uitgeoefend door den koning,
beide regeeringsstelsels gaan ten gronde door dezelfde fouten en
misslagen ‘harer aanhangers : heerschzucht, eigenbaat, corruptie
en miskenning der massa, beide tijdperken eindigden’ met den
terugkeer der vorstelijke macht : hier, het erfelijk‘ stadhouderschap
van Willem IV, daar de absolute monarchie van Gustaaf 111.
In het begin dier perioden, wanneer de pware vrijheida nog
nauwelijks bevestigd is, q treden twee mannen op den voorgrond,
die aan den tijd, waarin zij leefden, hun namen geschonken
hebben: hier, Johan de Witt, daar, Arvid. Bernhard Horn - ‘n
niet ,minder eminent staatsman dan de Hollandsche raadpensionaris - beiden de beste en meest’karakteristieke
vertegenwoordigers dier klassen, uit wier handen zij ,de heerschappij aanvaardden ;
Arvid Hom, als Johan de Witt, onwaardeerbaar diplomaat, werkII
‘927
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zaam, onbaatzuchtig, bijna 2 0 jaren lang de ziel der regeering,
de almachtige man in den Zweedschen staat . . en . . beiden
gevallen door de politiek van Versailles, Johan de Witt steunde
op Engeland tegenover Frankrijk, op Frankrijk tegenover Engeland; het samengaan van beide mogendheden na 1670 was het
bankroet zijner staatkunde; de politiek van Arvid Horn was gebaseerd op de vriendschappelijke verhouding tusschen Frankrijk
en Engeland ; toen na 1731 hierin verandering kwam en de
westelijke machten langzamerhand op gespannen voet stonden,
liep ook zijn staatkunde vast. Want tijen m o e s t h i j kiePen e n
door zijn persoonlijke sympathie voor Engeland, maakte hij zich
Frankrijk tot vijand; Fransch goud en Fransche intriges brachten
hem ten val, doch - en uit de omstandigheden, waaronder zij
hun leven eindigden, spreekt toch misschien nog het verschil in
beider hoedanigheid als staatsman - Johan de Witt werd, onder
hoon en spot, onder gevloek en getier afgemaakt en verscheurd
door het Haagsche gepeupel, Arvid Horn stierf kalm en rustig
op zijn landgoed Ekebyholm, beweend door zijn familie en vrienden,
geprezen door zijn vijanden.
Maar niet om overeenkomst en verschil tusschen deze twee
groote staatslieden te schetsen, heb ik mij de moeite getroost
het leven van Arvid Horn te teekenen.
Wanneer wij een werk over SAlgemeene Geschiedenis< opslaan,
‘t zij dat van Brugmans-Kernkamp, ‘t zij dat van Weber-Baldamus of van Lavisse-Rambaud, dan lezen we Pdat na 1720
Zweden door een Aristocratie werd geregeerd, dat Frankrijk en
Rusland er twee partijen vormden, die der Hoeden of van Gyllenborg en die der Mutsen of van H0rn.a.
xMutsen< e n »Hoeden< o n t s t o n d e n e c h t e r e e r s t i n d e l a a t s t e
regeeringsjaren van Horn, hoofdzakelijk door de intrigeerende
politiek van Frankrijk en zij, die zich later in de armen van Rusland
wierpen, hebben zich ten onrechte naar den kanselier genoemd. Want Arvid Horn was allerminst een vriend
van Rus 1 an d , integendeel, hij stond zelfs min of meer vijandig
tegenover het Czarenrijk, omdat hij wist, dat dit Zweden’s onafhankelijkheid bedreigde. Arvid Horn was allereerst een
v r i e n d van En ge 1 a n d ; vandaar zijn steun zoeken bij de WestEuropeesche machten, om, hierdoor van de vrees voor Rusland
bevrijd, vóór alles Zweden op te kunnen heffen uit den poel van
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ellende, waarin de oorlog het had gestort, en het land verre te
houden van alle Europeesche verwikkelingen.
>Pax elevat gentem a.
Zeker, indien zulks noodzakelijk geweest was, de oude krijgsman zou voor den strijd niet zijn teruggedeinsd, maar het wàs
en behoefde, bij wijs beleid. nooit noodzakelijk te wezen. W a n t
Zweden - en dat zag Arvid Horn helder in ! - was na 17 lg
afgedaald tot een mogendheid van den derden rang en legde dus
niet het minste gewicht meer in de ,schaal der Europeesche politiek, kon Ibovendlen door zijn geographische ligging gemakkelijk
buiten alle geschillen blijven. Voor 2242.4 een staat was een duurzame vrede het eenige mveid van eert. waarop alleen de lauweren
geplukt worden van voorspoed en ‘welvaart, van zfetenschap en kunst.
En dat Arvid Horn goed gezien had, dat elke oorlog steeds
nieuwe offers kosten en slechts rampen en onheilen voortbrengen
zou, ondervonden zijn tegenstanders in 1743, zou Gustaaf UI
ondervinden in 1789 e n Gusta;if IV in 1809, die er zelfs den
troon door verloor.
Daarom roemen hem de Zweedsche historici als één van de
grootste staatslieden van hun land, die het schip van staat redde
uit den storm, waarin het dreigde ten onder te gaan, om het,
in rustig zelfvertrouwen en met vaste hand, te sturen naar de
veilige *Haven des Vredesc.
Misschien heeft hij hierbij al te veel de belangen van zijn eigen
klasse in het oog gehouden, dit vermindert echter geenszins zijn
roem als staatsman ; dat is trouwens een zeer gewoon en geheel
verklaarbaar verschijnsel, zelfs in den modernen tijd. Ieder staatsman -- hij moge landjonker, groot-industrieel of wat ook zijn,
hij moge liberale, christelijke of democratische beginselen belijden acht steeds de belangen van zijn eigen klasse of partij identiek
met die van den staat.

Inleiding.
H e t Bimperium maris Balticic, waarvan Erik XIV den grondslag
had gelegd, dat door Gustaaf AdÓlf en Oxenstierna was opgebouwd en Karel X Gustaaf gepoogd had te voltooien, viel bij
den dood van Karel X11 uitéen. Ondanks de geweldige kiachts-
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inspanning en de bloedige offers, die het Zweedsche volk zich in
den grooten Noordschen oorlog had getroost, was de débacle niet
uitgebleven: Karel X11 eindigde zijn veldheersloopbaan in de loopgraven voor Frederikshald, Zweden verloor zijn positie als groote
mogendheid aan de Oostzee.
Geen van de perioden der Zweedsche historie wordt schijnbaar
zoo nauwkeurig begrensd door één oogenblik, als dat, waaraan
de kogel voor Frederikshald een einde maakte. Het schot, dat
Karel X11 van het leven beroofde, vernietigde tegelijker tijd Zweden’s stoute droomen van grootheid en macht, waaruif het ruw
Maar even plotseling stortte daarmede d e
werd opgeschrikt.
koninklijke ,alleenheerschappij van haar troon.
Reeds bij den dood van Karel X1 hadden er plannen bestaan
tot omverwerping van het absolutisme; in 1716 h a d d e t o e n
krachtig geworden aristocratische partij reeds een ontwerp voor
een nieuwe regeering volfooid. ‘) Doch ook velen uit de andere
klassen der bevolking waren hiermede bekend en toen het absolutisme in de laatste ongeluksjaren met niets ontziend geweld
alle rechten begon te vertrappen, maakte zich langzamerhand van
alle lagen der samenleving de overtuiging meester, dat verandering van regeeringsvorm een onafwijsbare noodwendigheid was. e,
Dat deze tot stand zou komen, zoolang Karel X11 op Zweden’s
troon zat, was nauwelijks denkbaar; de eerbied en bewondering,
die het Zweedsche volk voor zijn heldenkoning gevoelde, . waren
machtiger nog dan zijn afkeer van de koninklijke alleenheerschappij, ofschoon het deze steeds onwilliger droeg. Het was het
tragische in het leven van Karel X11, dat hij, door de Zweden
méCr d a n eenig. ander vorst vereerd s), door zíjn regeering het
absolutisme ten val zou brengen. Voor hem, als voor het volk,
bracht de kogel voor Frederikshald een onvoorziene uitkomst.
Geboren uit den algemeenen haat tegen het onbeperkte koning‘) Schon zu I.ebzeiten Karls X11 sollen Per Ribbing (Landesbauptmann in Upsala) und
einige genosseo heimlich den entwurf einer neuen Verfassung ausgearbeitet haben, die
sich auf den älteren schwedischen Staatsrecht aufbaute.
F. F. Carlsón. Gesch. Schwedens. VU, 16. Ook: Nyström. Carl X11 och sammansvarjningen mot hans envälde och lif, 34,
?) Missnöjet med konungen har uuder dessa är trangt allt djupare ned; det kunde ej
vara annorlunda. IJet mest Ifigande h?t deremot riktades frBn alla samhällsklasser mot
den holsreinske lycksökaren, hvilkens fördrrfiiga rdd drifvit Kar1 X11 att behandla sitt folk.
som om han varit dess värste fieode. Sveriges Historia. (M. Veibull. bl. Hajer) IV, ,592.
3, S. E. Bring Kar1 XII til1 nop-ärs dagar av hans död, 18 (tegenwoordig zelfs nog
meer dan Gustaaf Adolf.)

,
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sChap, moest de nieuwe regeeringsvorm onbetwistbaar de macht’
van den Rijksdag versterken. 1) Dat deze, zonder eenig tegenwicht, die macht zou kunnen misbruiken en ‘dat oppeimachtlge
rijksdagpartijen even gevaarlijk zijn voor de rechten des volks
als de absolute heerschappij eens konings, zou men eerst langzamerhand bitter ervaren. En .zoo werd weder de weg gebaand
voor een nieuwe koninklijke alleenheerschappij, die’ Zweden niet
alleen kosten zou, wat het nog restte uit zijn dagen van grootheid en macht, maar ook het Finsche dochterland.
Toch vormt deze ‘tijd, ondanks allé misgrepen en verderfelijke
pxrtijtwisten, een belangrijke schakel in den keten der historische
ontwikkeling van het Zweedsche volk. Zonder den arbeid, noodig
tot bevestiging dei nieuwe Staatsorde, tot opheffing, uit het maatschappelijk verval en tot herstel van het economisch leven, zou
het Zweedsche volk bezwaarlijk die rijke politieke ervaring verkregen hebben, die het tot standkomen van de staatsinrichting
van 1809 mogelijk maakt .
. *
Maar bovendien ‘is het ‘t tijdvak, dat wijzen kan op mannen
als Linnaeus, Dalin, Celsius, Rosenstein, Cronstedt, e. m. a. en
waarin ‘de Zweedsche taal zich vormde tot haar tegenwoordige _
schoonheid en welluidendheid:
de >stormaktstid< in geestelijk
opzicht.
*
t
t

.

Karel X11 was de laatste mannelijke afstammeling uit het huis
Paltz-Zweibrücke,
Bij een besluit, door den Rijksdag in 1683
genomen, was het erfrecht echter ook toegekend aan de vrouwelijke linie, indien de mannelijke erfgenamen waren uitgestorven.
Dit besluit was gebaseerd op de erfverordening van Nörrköping
van 1604.3)
‘) v.... une nation qui vouloit B quelque prix que ce fGt, abolir 1’ autorité despotique,
& la quelle elle attr&uoit tous les malheurs dont elle ressentoit les funestes eRets*.
Memoire pour servir d’ instruction au comte de Brancas. A. Geffroy. Recueil des
instructions. (Suède) 11 303,
Neben dem Verlangen nach Frieden war der Hass gegen die königliche Alleinherrschaft
und ihre Werkzeuge das herrschende Gefiihl. Das absolute Königtum war es, dass das
sciwedische Volk an dán Rand des Unterganges ,gehracht hatte - dies glaubte und
dachte man wenigstens.
F. F. Carlson. Gesch. Schwed. VU, 5, 6. Vgl. Nyström. Carl X11 och sammansvarjningen

479 4s.
s) Volgens deze kwam hei erfrecht toe aan: aden furstinna och konungadotter, om
s&dan finnes, eller ock furstedotter s o m Ir äldst och 0gift.r S v e r i g e s H i s t . (VeibullHöjer) IV, 471. Sveriges Hist. (Tengberg-Bogthius) V, 5.
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Van de beide zusters van Karel X11 was de oudste, Hedvig
Sofia, in 1628 getrouwd met Frederik IV van Holstein-Gottorp,
in 1702 gestorven. Haar zoon was Karel Frederik, in 1700 gebofen. De jongste zuster, Ulrike Eleonora, geboren 23 Jan. 1688,
was 24 Maart 1715 gehuwd met erfprins Frederik van HessenKassel. Daar de bepalingen omtrent de opvolging nòch in het
testament nòch in de Nörrköpingsche verordening zeer duidelijk
waren, 1) maakten beide afstammelingen van Karel X1 - Ulrike
Eleonora en Karel Frederik van Holstein - aanspraak op den
troon. Toen Karel X11 sneuvelde, bevond zich hertog Karel
Frederik in het hoofdkwartier, erfprins Frederik op Torpum’s
riddergoed, drie kwart mijlen daar vandaan. Men verhaalt, dat
generaal Dücker, zoodra de dood van den koning bekend was,
hertog Karel Frederik aanspoorde zich naar de verzamelde generaals te begeven en de alleenheerschappij af te zweren, waarna
het leger hem zonder aarzelen als koning zou hu,ldigen, maar dat
de hertog, door droefheid overweldigd, niet tot eenig afdoend
besluit in staat was. 2) Of zulk een aanbod werkelijk is geschied,
valt niet met zekerheid te zeggen, maar een feit is het, dat Karel
Frederik door zijn besluiteloosheid op dat oogenblik zijn kans
voor altijd had verspeeld. 3, De erfprins daarentegen werkte
krachtig en zonder eenige terughouding om aan zijn vrouw de
opvolging te verzekeren. 4)
Ter zelfder tijd, dat in het hoofdkwartier krijgsraad gehouden
werd, begaf zich de generaal-adjudant van den erfprins, de Franschman Sicre, naar zijn heer en werd door dezen oogenblikkelijk
naar Stockholm afgevaardigd om de tijding van ‘s konings dood
aan Ulrike Eleonora over te brengen. Sicre kwam den 5den December te Stockholm aan.
\
‘) C . G . M a l m s t r ö m . Sverig. p o l i t . hist. fr. Carl XII’s d ö d til1 1771, 1 47. E i g e n l i j k
hadden beide zusters door haar huwelijk alle aanspraak op den troon verloren, daar zij,
volgens het testament van Karel 1X konden opvolgen spourvu qu’ Elles fussent mariées,
à un Prince d’ Apannage, et non pas qui eut des Etats Souverains.Z
M r . d e L a m b e r t y , 11. 10.
a, Sveriges Hist. (Tengberg-Boëthius) V 7.
s) N a e n k e l e d a g e n v e r l i e t h i j h e t l e g e r e n b e g a f h i j z i c h n a a r S t o c k h o l m . N o g i n
datzelfde jaar reisde hij naar Duitschland; op het eind van 17x9 ging hij met zijn raadsman Basse&z
naar Weenen en trad hier in onderhandeling met Chaar Peter, van welke
onderhandelingen hij Ulrike Eleonora en de Zw. Stenden onderrichtte.
C. G. Malmström, 1, 52. Sveriges Hist. (utgifven af E. Hildebrand) IV, IO (Frihetstiden
af L. Stavenow.)
4, *Urn die höheren Offiziere zu gewinnen, liess er die angelangte Kriegskasse, ~ooooo
Taler Silber, a l s Entsch?idigung un1er s i e verteilen.. C a r l s o n , V I I , 12, 13.
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De prinses, schoon door zijn boodschap hevig ontsteld, verloor
echter geen oogenblik haar tegenwoordigheid van geest en besloot
onverwijld te handelen. zij begaf zich naar den Koninklijken
Raad l), die op ‘t bericht van ‘s konings dood aanstonds was
bijeengekomen en verklaarde hier, dat zij wilde regeeren met hulp
en bijstand van den Raad, zooals vroeger gebruikelijk was. 2) Deze
verklaring overrompelde de raadsheeren en den 7den December
17 18 werd in de kerken der hoofdstad bekend gemaakt, dat Karel
X11 was overleden en C’lrike Eleonora hem krachtens erfrecht
was opgevolgd. Den Isden December ging zij nog een stap verder
en beloofde plechtig de zoo genoemde souvereiniteit te willen
afschaffen. cj
’
Ofschoon de staatkundige toestand op het oogenblik van Karel’s
dood belangrijk beter was dan bij zijn terugkeer uit Turkije 4),
de Rijksdag van 1719, overtuigd, dat voortzetting van den strijd
slechts tot een nationale ramp leiden zou, zag in herstel van den
vrede de eemge uitkomst voor het zwaar beproefde land. In de
eerste plaats trok Engeland voordeel uit deze verandering. Koning George begeerde van Zweden alleen Bremen en Verden voor
zijn stamland Hannover, doch wenschte evenzeer de onafhankelijkheid van Zweden te handhaven. Hij sloot dan ook onmiddellijk vrede, toen hem die beide hertogdommen werden toegezegd
( 2 0 Nov. 1719) en stelde dringende pogingen in het werk ook
Pruisen en Denemarken tot het sluiten van een verdrag tç b e wegen. Aan lord Carteret (earl Granville) vooral had Zweden ’
het te danken, dat ook achtereenvolgens met deze landen de
vrede geteekend werd. Bij den 2den vrede, van Stockholm verkreeg Pruisen Stettin en Voor-Pommeren tot de Peene, benevens
Usedom en Wollin ; bij den 3den vrede van Stockholm verloor
1) K a r e l G y l l e n s t j e r n a , Nils Stromberg, Arvid Hom, J a k o b Spens, G u s t a a f C r o n h j e l m
e n N i k o d e m u s Tessin. C . G . M a l m s t r ö m 1 53.
‘1 n.. , . f0ra styrelsen pâ gamla sättet m e d s i t t rads rade.. S v e r i g e s H i s t . (TengbergBoëthius) V, 7.
W . Coxe. Memoirs of the life and administration of sir Rob. Walpole, 1, 160.
“)
(.,...alldeles a f s k a f f a d e n s â kallade s u v e r 3 n e t e t e n . r S v e r i g e s H i s t . (TengberiB o ë t h i u s ) V . 8 . C . G. M a l m s t r ö m , 1, 198. BIhr H a s s gegen ihren Neffen, ver dem s i e i n
ihrer logend hxtten zurückstehen mussen u n d d e r i h r d i e Kroue h a t t e r a u b e n w o l l e n ,
sowie e i n e grrnzenlose Liebe zu ihrem Gemahl w a r e n d i e ausschlaggrbenden p e r s ö n l i c h e n
Beweggründe in der Seele der Königin. F. F. Carlson, VII, gr.
‘1 E r d r e i g d e s c h e i d i n g tusschen D e n e m a r k e n e n H a n n o v e r - E n g e l a n d a a n d e eene,
P r u i s e n e n R u s l a n d a a n d e a n d e r e z i j d e . S. E. Bring. ‘Karel X11 til1 zoo-ärs dagar av
hans död, 1q8.
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Zweden het recht van vrije vaart door de Sont .en gaf he! HolStein-Gottorp prijs ; hertog Karel Frederik moest zijn bezittingen
in Sleeswijk aan Denemarken afstaan en behield slechts het tot
Holstein behoorende deel ‘).
Men had zich deze belangrijke opofferingen getroost om alle
krachten des rijks te kunnen verzamelen tegen den gevaarlijksten
vijand : Rusland, en men hoopte daarbij op de hulp van Engeland 9.
Ook peter de Groote had na den dood van Karel X11 onderhandelingen met Zweden aangeknoopt, doch zonder resultaat, daar
Engeland Zweden aanspoorde den strijd tegen het gevaarlijke
Rusland vol te houden.
De Engelschen lieten echter Zweden in den steek en hun
vloot, dle in de Oostzee kruiste, belette zelfs niet, dat de Russen
Sundsvall, Hernösand, Hudiksvall, Söderhamn, e.m.a. plaatsen
verwoestten. De ineenstorting der Zuidzeecoqpagnie en andere
handelsmaatschappijen,
die in Engeland een zware financiëele
krisis veroorzaakte 3), deed spoedig in Zweden alle verwachting
op Engelsche hulp verdwijnen.
Het voortzetten van den oorlog tegen Rusland kwam Zweden
duur te staan. Bij den vrede van Nystadt (30 Aug. 1721) moest
het Lijfland, Esthland, Ingermannland en een deel van Karelië
aan Rusland afstaan “). . Met Polen was reeds vroeger een vergelijk
getroffen, waarbij de Zweedsche regeering August 11 van Saksen
als koning erkende, deze daartegenover aan Stanislaus Leszinsky
, een jaargeld toestond en hem vergunde den koningstitel te
blijven voeren.

1) Diinemark erhielt von Frankreich und Engeland eine Garantie fdr den Besitr Sahleswigs; Schweden schloss sich ihr an, doch vorbebaltlich einer Entschädigung des Herzogs
von Holstein. Max Immich. Gesch. des Europ. Staatensyst. v. x660-1789, a5a.
Mr. de Lamberty. MCmoires pour servir B 1’ histoire du XVIII si&cle.
(Suite des Traites,
pag. 104-106) dl. X.
s) Tractaat Y 18 A u g . 1719. Sveriges Hist. ( T e n g b . - B o ë t h . ) V . 17, 4 3 , 4 6 . A l e x .
Brückner. Peter d. Grosse, 443, .+aq. (Sarmml.
Ontken.) W. Coxe. Memoirs of rhc life and
administration of sir Robert Walpole, 1, 160.
2). F . F . Carlson, VII, 41. ‘W. Ontken. Das Zeitalter Friedrichs d. Gr., I, IIO-IID.
W. Coxe. Memoirs of sir Rob. Walpole, 1, 162; 11, ‘go-193, ZOI-205.
4) sPrologen til1 Sveriges yttre vanmaktstid.c Sveriges Hist. (Tengberg-Boëthius) V,
Siaates, IV, 340. Nicht das Festhalten an der
4 7 . 48. E. Herrmann. Gesch. d. russ.
traditionellen Ostbeepolitik, nicht das Verlangen fernerhin eine Rolle au spielen waren es,
die cs dem Schwedischen Volke so schwer machten, die Ostseeprovinaen abzutreten. Es
war die Erwägung, dass Livland dis Schwedische Volk mit der Getreidemenge versah,
deren es ausser dem Ertrage des eigenen Landes bedurfte. F, F. Carlaon, VII, 52,55-59.
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Een d - e H o l s t e i n s c h e p.artij.

Zeer moeilijke dagen braken aan voor den Zweedschen staat. Nu
het .volk van Zweden, na bijna twintig jaren van onafgebroken,
verwoestenden krijg, eindelijk weder den lang gewenschten vrede
vefkregen had, schenen de vruchten van eeuwen arbeid verloren,
zoowel op het gebied van het innerlijke geestesleven als op dat
van den maatschappelijken vooruitgang. De rampen, die het
Zweedsche volk in dezen oorlog ‘gFtroffen hadden, de ellende,
waaraan het in vele streken ten prooi was, dat alles woog veel
zwaarder dan het verlies der buitenlandsche gewesten. Geweldig
e n diepingrijpend waren de veranderingen in het leven ban h e t
Zweedsche volk; nu de vrede eindelijk hersteld. was, besefte het
eerst de groote omwenteling, die zich tengevolge van de nederlagen
had voltrokken in de staatkundige positie van het rijk en met
ontzetting aanschouwde het de gruwelijke verwoestingen, door den
o o r l o g aan.gericht. Overal heerschte hongersnood -en ellende ;
industrie, -handel en scheepváart 1) waren’ bijna geheel vernietigd
pf sleepten nog slechts een treurig bestaan voort door gebrek
aan -kapitaal en arbeidskrachten, terwijl de landbouw bovendien
nog leed aan tekort aan trekdieren, gezond fokvee en benoodigd
zaaizaad. -Bloeiende landstreken waren in woestenijen, welvarende
steden in puinhoopen herschapen of afgedaald’ tot onbeduidende
vlekken door de verschrikkelijke slachting, die de pest ond.er haar
bevolking- had aangericht *). Wat men in de toekomst dus vódr
*) Handel en zeevaart waren in de laatste jaren der regeering van Karel XII bijna
.geheel vernietigd tengevolge van de kaapvaart en de drukkende verordeningen op
,hand&l en bedrijf in het belang der levensmiddelenvoorziening. De Zweedsche handelsvloot was nog nauwelijks ‘Ir van het aantal schepen van v66r den oorlog.
&eriges Hist. (L. >avenow) IV, 49.
s) *La peste qui ravagea non seulement la Ville de Stockholm, mais bonne padie du
Raiaume.# Mr. de Lamberty. Mhoires,
VI, 515. In 1718 schatte men het aantal verlaten boeven in :n rijke streek als SkBne op 945, in Skarborgslan op 167, in G?Jteborgsen Bohuslan op 65; de hoeven, $ie nog bewoond waren, vertoonden slechts een beeld
der algemceene ellende. Finland was nog zwaarder getroffen: in Osterbotten bedroeg het
aantal leegstaande boeven bijna aooo, in Kymenegârds en Nyslottslân ongeveer rgoo.
Ohtsettend had de bevolking geleden door de requisitiën en de geweldenarijen der woeste
soldateska; huizen waren verbrand, boomgaarden omgehakt, vee en trekdieren weggevoerd;
zelfs de kerken wareu van h$ar schatten en kostbaarheden beroofd; akkers lagen braak
en verwilderd, sommige nog met resten van v+elden oogst.
Sveriges Historia, IV, 52 (Frihetstiden af L. Stavenow.1 E. M. v. Nolken. Berättelse
om rikets Wstand fr$n 17x9 til1 1742 (Handlingar röran,de Skandinaviens hist. 1X, 67 vlg.)
Een buitenlander, die in 1719 door Zweden reisde, verhaalde als iets merkwaardigs, dat
zijn bediendeB - sagenknechten, koetsiers, etc. - uitsluitend uit kinderen of oude
grijsaards bestonden.
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alles noodig had, was: vrede, zoowel met het buitenland als in
den staat zelf, opdat het Zweedsche volk zijn tot in den grond
verstoorden materieelen welstand weder opbouwen en zich nieuwe
voorwaarden scheppen kon voor de verdere ontwikkeling van zijn
geestelijk en economisch leven. Den vrede te bewaren werd
daarom de belangrijkste taak voor Zweden’s schrandersten staatsman.
Maar daarnaast moest hij tevens de gevaren afwenden, die den
-nieuwen tijd bedreigden door de innerlijke verdeeldheid der Stenden
zelf en de reactie, die van de zijde van het koningschap te
verwachten was.
L
*
Onder de mannen, die door ‘hun voortreffelijke geestesgaven
en staatkundige ervaring, in deze periode der Zweedsche historie
op den voorgrond traden, behoorde in de eerste plaats de president
der Kanselarij, Arvid Bernhard Hom. Begaafd met een helder
verstand, dat de dingen snel wist te doorgronden en weer te
geven, vol toewijding voor zijn land, dat hij naar zijn beste
weten diende ; o v e r t u i g d v o o r s t a n d e r v a n d e BVrijheida, maar
gematigd in de toepassing zijner beginselen; geslepen diplomaat,
ging hrj steeds voorzichtig, ais het noodig was, ook met kloeke
voortvarendheid te werk, maar altijd rustig, sterk, wat hij bewezen
had bij ‘t begin van zijn politieke loopbaan in Warschau. Zijn
meerderheid werd algemeen erkend, doch juist daardoor was hij,
die sinds lang de inéénstorting van Zweden had voorzien, in de
laatste jaren der alleenheerschappij het voorwerp van koning
Karel’s bijzonder wantrouwen geweest, hoe hoog deze zijn ouden
krijgsmakker ook had gewaardeerd, en daarom van alle gezag
beroofd. Ook bij Ulrike Eleonora stond hij niet in de gunst;
zij verdacht hem haar tegenstander te zijn, sinds hij in 1714 het
voorstel der Stenden had verijdeld om haar het stadhouderschap
van het rijk op te dragen 1). Dat hij bij de begrafenis der oude
Nog in 1751 verhield, volgens zeer nauwkeurige berekening, het aantal mannen tot dat
der vrouwen zich als I.OOO tot x.124; een zoo sterk overwicht van het vrouwelijk geslacht
was nog nooit in Zweden voorgekomen en toch moest in de jaren 1720-‘51 reeds een
belangrijke verbetering in deze wanverhouding hebben plaats gehad.
E . M . v. Nolken. Betiittelse o m r i k e t s tillstând frân 1719 til1 ‘742 (Handlinger 1X, IZ
-19). Sveriges His!oria (1,. Stavenow). I V , 4 8 .
‘) *Le C o m t e d e Hom repxsenta e n termes forts e t pathetiques combien une t e l l e
entreprise étoit hors de saison et combien le Roi la prendroit en rnauvaise part.. Mr. de
Lamberty.
Mémoires, VIIJ, 813, 814. F. F. Carlson, VII, 3 4 . ( K a r e l XII b e v o n d z i c h
t o e n n o g i n T u r k i j e . Max. Immich. G e s c h . d . Europ. Staatensyst. v. r66o-1789, 2 3 8 .
1. von Hammer. Gesch. d. Osmanischen Reiches, VII, 108.)
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koningin-moeder het recht van hertog Karel Frederik om vóór
den erfprins te gaan, had verdedigd, had haar eveneens diep
gegriefd, en, ofschoon Horn bij de omwenteling van 17 Ig niet
merkbaar op den voorgrond was getreden, vermoedde Ulrilte
Eleonora toch, niet zonder grond, dat hij mede de hand had
g e h a d in de beperking der koninklijke macht. 1) Ook in den
Rijksraad stonden zij vaak tegenover elkaar; krachtig verzette hij
zich steeds tegen de eigenmachtige regeeringsmaatregelen der
koningin, die - ondanks haar beloften - telkens weer trachtte
iets van het oude absolutisme te redden. 2) Niet altijd gelukte
het Horn Zijn wil door te draven; aan beide kanten werd de
stemming
bitterder, tot eindelijk nog tijdens den Rijksdag van
1719 de uitbarsting volgde, die Horn ten val bracht. Tegen de
meening van den Rijksraad in, liet de koningin den staatssekretaris Höpken een bevel uitvaardigen een aangehouden Hollandsch
schip vrij te geven en toen nu de Stenden zich in deze kwestie
aan de zijde der koningin schaarden en den Rijksraad ongelijk
gaven, vroeg Horn ontslag als president der Kanselarij, wat hem
door Ulrike Eleonora ook gegeven werd. Hij verliet Stockholm
en trok zich op zijn goederen terug. “)
Hem ZOU de rust op Ekebyholm echter niet lang worden vergund. De misslagen, waaraan de regeering zich na zijn aftreden
schuldig maakte, toonden duidelijk,ndat zijn krachtige hand aan
h e t r o e r v a n d e n s t a a t uog niet kon worden gemist. Met overweldigende meerderheid van stemmen werd hij dan ook op den
Rijksdag van 1,720 tot landmaarschalk gekozen. Het was juist
in de dagen, dat IJlrike Elenora de kroon wenschte te doen overgaan op haar echtgenoot. 4, Hiervoor den .bijstand van Horn te
1) l Det var dctta man nu menade med konungens höghet, rAdets myndighet och
standernas frihet och rätt.s Sveriges Hist., IV, 16, r7 (Frihetstiden af L. Stavenow). C. G.
Malmström, 1, 147.
2) S v e r i g e s H i s t . VI, ap C . G . M a l m s t r ö m , 1, 223. aSis lebte’ in den Ideen der
Alleinherrschaft, sic glaubte steif und fest an den göttlichen Ursprutíg der Köningsmacht,
NW sus Furcht ver ihrem Mitbewerber hatte sie die Souveriinitat ge0pfert.c F. J!
Carlson, VII, 30.
3) *De lucht is hier ruimer, dan in de hoofdstad e - schreef hij aan Gustaaf Bonde mik ral niet spoedig terug keeren. l (aangehaald bil Malmström, 1, 230). Silfverstolpe.
Grefve A. 1, V. Höpkens Skrifter, 1, 37.
‘) Daar de erfprins, tengevolge van zijn onbegrensden invloed op de koningin, toch
de eigenlijke leider der Zweedsche politiek was, meenden de voorstaqders der *Vrijheid.
het beter, dat hij de plaats der koningin innam: men kon dan de koninklijke macht nog
meer aan banden leggen. Ook Arvid Horn was voor dit plan. Eerst deed lJ. E. aan
den Rijksdag van x720 het voorstel haar man als koning náást haar te erkennen. Dat
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verkrijgen, was voor het Hof een zaak van het grootste gewicht.
Maar hoe gaarne Ulrike Eleonora ook haar gemaal op den troon
zou zien, haar afkeer van Horn was toch sterker. Dáarom onder:
handelde de meer plooibare erfprins zelf met den machtigen
staatsman en verkreeg, tegen de belofte Horn weder tot lid van
den Rijksraad te benoemen, diens medewerknig; T o e n d a n o o k
Ulrike Eleonora de kroon neerlegde, werd 24 Maart 1720 erfprins
Frederik tot koning van Zweden gekozen. ‘)
Kort na zijn .troonsbestijging had koning Frederik zijn belofte
ingelost en Arvid Horn in den Rijksraad benoemd. In zijn vroegere functie van president der K&selarij hersteld, werd Horn de
leider der buitenlandsche politiek. Het was geen gemakkelijke
taak de vredesonderhandelingen met Rusland te leiden, doch,
dank zij Horn’s dipl.omatiek talent, werden zij tot een goed einde
gebracht. “) Dat deze niet tot een voor Zweden beter resultaat
hadden geleid, was niet zijn schuld, maar die van den koning.
Frederik van Hessen-Kassel was den 17den April 1676 geboren
en stónd in de volle kracht van zijn leven. Voor zijn komst in
Zweden had, hij zich roemrijk onderscheiden in den Spaanschen
successie-oorlog. %) Door Karel X11 tot generaal aangesteld, had
hij ook later menig bewijs gegeven van zijn militaire kekwaamheden. Een oogenblik had hij nog gedroomd de absolute heerschappij over Zweden te kbnnen bemachtigen, maar daarvoor
had hij andere eigenschappen moeten bezitten; staatkundige bekwaamheden bezat hij zoomin als doortastendheid en krachtdadigheid. Reeds vóór zijn troonsbestijging had zijn ingrijpen in
de gebeurtenissen blijk gegeven van Weinig diplomatiek talent;
zijn optreden in de Russische vredesonderhandelingen en de
werd d o o r t o e d o e n v a n IIorn v e r w o r p e n . T o e n d e e l d e U . E. d e Stenden m e d e , d a t e i j
ten gunste van haar echtgenoot afstand van den troon wilde doen, onder voorwaarde, dat
zij weder als koningin werd erkend, indien hij vóór haar overleed. De erfprins beloofde
tot de Luthersche geloofsbelijdenis over te gaan en alle voorwaarden der Stenden aan
t e n e m e n . F. F. Carlson, VII, 4 5 - 4 7 . W. Coxe. Memoirs of sir Rob. Walpole, 1, 162.
1) Om hiervoor aanhangers te krijgen, waren ongeveer x50 nieuwe geslachten in den
adelstand verheven, anderen begiftigd met den titel van graaf of vrijheer, terwijl ook geen
ornkooping was geschuwd., Sveriger Wist. IV (Hildebrand) 35, 36. A. Geffroy. Recueil
des instructions diplomat. (Sutidt) [I, 196.)
I[ Quelque dures qne ces ronditions fussent peur la Suède, tout cequi donnoit ?i cette
couronne le temps de se remetlre des malheurs de la guerre parvissoit préferable EI tout
autre parti . . . . (41émoire pour servir d’ instruction au comte de Brancas). Geffroy. 11, 331.
M r . d e L a m b e r t y . M&noires peur servic B !’ h i s t , du’ 18 si&cle X , ( s u i t e d e s Traitez,
n o . x v , p a g . 112-119).
3, %h’. d e Lambcrty, 1, 265 223, 247; I V , 5 4 , Ia3, 144.
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zending. van. Campredon naar Eetersburg waren zelfs onbedach;zaain e n ohhandig, want zijn eenig oogmerk was daarbij om;zijn
concurrent Karel’ Frederik van Holstein tegen te werken. 1) Zoo
groeide een zeker wantrouwen tegen den koning, dat nog vermeerderde, toen men. bemerkte, dat hij niet afkeerig was van
oneerlijke en lage middelen om zijn macht te vergrooten, wat
t e n slotte t e n gevolge had, dat deze nog meer besnoeid werd.
Toen hij eindelijk inzag, dat al zijn bemoeiingen niets uithaalden,
deed hij .niet langer eenige moeite om een zelfstandige rol te
spelen en vulde hij zijn tijd met jacht en galante avonturen. s)

Arvid Bernhard Horn was den 6den April 1664 te Vuorentaka
in Finland geboren. Zijn vader, overste bij de Nylandsche dragonders, stierf in 1673 en liet zijn zeven kinderen slechts een ’
onbeteekenend fortuin na; de krijgsdienst - van ouds het handwerk
der vadesen - bood dus ook den zoons de eenigste gelegenheid
om. hun inkomsten te vermeerderen. s, In 1682 verkreeg de
jonge Arvid een plaats als vaandrig bij tde lijfgarde, doch reeds
vijf jaren later, reisde hij, als zoovele leden van onbemiddelde
maar kinderrijke geslachten, ‘naar het buitenland, om in dienst
des keizers- zijn gelu-k te beproeven, en daarmede begon zijn
wilde periode a l s krijgsmanavonturier,
Zijn . eerste lauweren
behaalde hij onder Karel van Lothafingen 1 2 Aug. 1687 op het
slagveld van Mohacz, onderscheidde zich vervolgens bij het beleg
-van Belgrado, 6 Sept. 1688, en maakte onder Lodewijk van
Baden -in den zomer van 1689 den veldtocht in Servië mede.
‘) Sver&s Hd.. (Frihetstidcn af L. Stavenow) IV, 53.
a, *Han bg ar och jagar, til1 dess han själf blir jagad ut riket. - schreef een van zijn
ijverigste aanhangers: Sveriges Hist. (Frihelstiden at L. Stavenow) IV, 38.
8) G e d a c h t Hom.

r.
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Henrik Göransson Horn af Kankas (overste t x6ag)
geh. m. Margaretha Boije.
I
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t I7IO.
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ij Widdin licht gewond, verliet hij het oostelijke oorlogsterrein
en begaf zich naar West-Duitschland, ‘waar hij gedurende de jaren
1690 t o t 1695 tegen de Franschen streed. 1) Na zijn terugkeer
in Zweden in 1696 werd hij aangesteld als kapitein-luitenant bij
de lijfgarde.. Zijn roem als koen ruiter en onverschrokken soldaat
was hem reeds vooruitgesneld; hij werd de onafscheidelijke
kameraad van den jongen koning, verkreeg den titel van vrijheer
en werd in 1700 door Karel X11 b e v o r d e r d t o t d e n r a n g v a n
generaal-majoor. Datzelfde jaar brak de groote oorlog uit en nu
volgde hij als kommandant der lijfwacht den jongen heerscher
van Zweden op diens veldtocht, nam deel aan de’ slagen van
Narwa, Klissow 2) en Pultusk, werd in 1704 luitenant-generaal en
bevelhebber der Zweedsche troepenmacht in en om Warschau, en
kreeg nu de gelegenheid om te toonen, dat zijn staatkundige
bekwaamheden niet minder groot waren dan zijn militaire.
In Februari 1704 kwam& te Warschau, op uitnoodiging v a n
d e n kardinaal.primaat
Radziejowsky, verschillende magnaten en
andere edellieden bijeen en verklaarden August 11 vervallen van
den troon; tevens besloten zij een nieuwen koning van Polen te
kiezen. s, Réeds vroeger had Radziejowsky bij Karel XII er op
aangedrongen een Zweedschen gezant naar deze vergadering, te
zenden, maar iemand van zeer hooge afkomst en nu wees
Karel X11 daartoe zijn trouwen krijgsmakker aan: de veldoverste
werd in een diplomaat herschapen. 4) Het was geen gemakkelijke
taak, die Arvid Horn op de schouders werd gelegd, maar met
zeldzaam talent heeft hij deze ten einde gebracht. Met helderen
blik en scherp oordeel overzag hij den toestand. Hij liet de
Polen geen rust en ontwikkelde in zijn nieuwe hoedanigheid een
buitengewone werkkracht en voortvarendheid, en toonde daarbij
een bewonderenswaardige geschiktheid om met menschen om te ^
IJ rgjorde sedan r6go-1695 krigstjenst i Nederlandernac.
(Sveriges Hist. TengbergBoëtbius, V. 65). Volgens inlichtingen, mij welwillend verstrekt door het Krijgshist.
Archief v. ,d. Generalen Staf in Den Haag, helft Arvid Horn nimf in het Staatsche leger;
als officier gediend, wat men uit het boven aangehaalde zou kunnen opmaken.
2) Monkell.
Slag& v i d Kliszow, g juli 1702. (Kon: Krigsvetenskaps Akademiens
Tidsskr. jrg. 1877, x57--196.) Mr. de Lamberty. Mémoires, 11, 172, 173.
3) Max. Immich. Gesch. d. Europ. Staatensyst. x660-1789, 209, WI. Milkowicm.
OostEuropa. (Helmolt’s Wereldgesch., V, 539.)
4) 11 déclara qu’ il étoit autotisé pour traiter de la Paix avec la Polognec. Mr. de
L.amberty.
Mémoires, III. 3 5 8 , 3 7 1 . F . F . Carlson. Gesch. Schwedens, VI, 331, 332.
(Samml. Heeren und Uckert) 7 Febr. werd August 11 vervallen verklaard van den troon.
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gaan. Hij was ‘t eigenlijk, die de koningskeuze doorzette. 1)
Hoe moeilijk zijn positie ook was door den algemeenen onwil
een Pool te kiezen, door de onderlinge ijverzucht en door den ’
tegenstand van de aanhangers der overige kandidaten, door zijn
vasthoudendheid, zijn bekwaamheid en zijn kracht gelukte het
hem niettemin de overwinning te behalen : Stanislaus L,eszinsk>
werd koning van Polen. Het had werkelijk moeite gekost, want
d e z a a k v a n A u g u s t 11 was aanmerkelijk verbeterd; het getal
zijner aanhangers groeide dagelijks aan. 3) Als antwoord op de
in Warschau genomen besluiten, beriep koning August een
landdag te Sandomir, waarop een groot deel van den adel’
verscheen. s, Zoo k o n A u g u s t 11 het wagen in 1704 nogmaals
in Polen te verschijnen en, terwijl Karel X11 Lemberg belegerde,
heroverde hij den 27 sten Augustus Warschau. Horn, die de stad
niet had willen verlaten, werd gevangen genomen. 4) Lang zou
zijn krijgsgevangenschap echter niet duren; hij werd op eerewoord
vrijgelaten en kwam r e e d s 12 September in Karel’s leger bij
Lemberg aan. 6) Daarmede was ,zijn krijgsmansloopbaan geëindigd,
want Karel X11, die hem als staatsman had leeren waardeeren,
zond hem in 1705 naar Zweden terug, om als Koninklijken Raad
met bijzondere volmacht in .de regeering zitting te nemen, 6) In
Stockholm toch ging het niet naar ‘s konings wensch. De oneenigheid tusschen verschillende leden van den Rijksraad 7) werkte
belemmerend op den gang der regeeringszaken, terwijl de voor-

.

‘ ) Carlson, Vl, 3aa. BWir gönnen uns keine Ruhe und lassen sie nicht sus dem Gesicht.c
(Horo a. d. koning - 3 April 1704. Carlson, VI, 328 ) Karel XII wenschte, dat een Pool
sou gekozen worden, hoewel de Polen zelf ‘t liefst een buitenlandschen prins hadden.
(Er was keuze tusschen: prins v. Conti; htg. v. Lotharingen; prins v. Neuburg; vorst
Rakoczy.) Carlson, VI, 332-335,
s) Mr. de Lamberty. Memoires, 111, 349, Brief v. Horn a. d. koning v. Zweden v.
ar Aprll 1704. (Carlson, VI, 331.) Herrmann. Gesch. d. russ. St., IV, 195-198.
s) 28 Juli 1704. Mr. de Lamberty, 111, 388-394.
4) Horn had Karel XII er reeds meermalen op gewezen, dat het garnizoen (800 man)
geheel ontoereikend was. Carlson, Vl, 344-346. Stanislaus, le Cardinal Primat, le
Prince Ludomirsky se retirerent en hate et prirent le chemin de Dantzick. Mr. de
Lamberty, 111, 400.
6) Carlson, Vl, 346. Mr. de Lamberty laat hem nog een rol spelen in Narwa (111, 4x0:
rLe commandant Horn a été mis dans le meme cachot, où il avoit mis -et maltraite les
Oftîciers et soldats 1~usses.a) 2 4 A u g . 1704. Dat berust natuurlijk op een vergissing.
Arvid Hom was toen nog in Warschau. De commandant van Narwa was Krister Hom.
(Vgl. deel X, pag 92. index).
4) Sveriges Hist. (1~. Stavenow IV, 65. Hom had zijn woord verpand tegen k. Augustus
niet meer de wapenen te zullen voeren.
7) Tusschen Gyldenstolpe, Lili&xoth en Stenback. Mr. de Lamberty, Memoires, 111,
4x3, 4x4.
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deelen, die Peter de Groote,in de Oostzeeprovinciën had behaald;
de verwarring en de besluiteloosheid nog deden toenemen. 1)
Daaraan moest een einde worden gemaakt en - ofschoon Karel
X11 zich slechts noode van zijn trouwen krijgsmakker scheidde hij wist, dat bij ook in dit opzicht zich op Horn kon verlaten.
Daarmede begon de tweede periode van zijn leven; in plaats van
het zwaard zou hij voortaan de pen als wapen voeren; van den
levenslustigen en stoutmoedigen krijger werd een voorzichtig en
bezadigd staatsman. Met buitengewone gemakkelijkheid wist hij
zich in te werken in de velerlei vraagstukken van algemeen be.stuur, zoodat hij in den Rijksraad spoedig de leidende persoonlijkheid werd, waardoor aan de regeering weder de noodige éénheid en vastheid geschonken werden. In 1706 werd hij verheven
tot graaf van Ekebyholm en het jaar daarop gaf Karel X11 a a n
Arvid Hom een nieuw bewijs van zijn vertrouwen door hem de
verdere opvoeding van hertog Karel Frederik van Holstein op te‘
dragen. Was het wonder, dat op hem, die zoo *snel den hoogsten
sport van de maatschappelijke ladder had bereikt, de algemeene
opmerkzaamheid gevestigd was, dat er zelfs gefluisterd werd, dat
hij door een huwelijk met Ulrike Eleonora zich den weg naar’
den troon wilde banen? 2)
Door drie huwelijken - zijn eerste vrouw, Anna Beata Ehrensten,
stierf spoedig, evénals zijn ‘tweede, Inga Törnflykt - kwam hij
in familierelatie met de hoogste aristokratie uit den den lande
e n .h%re denkbeelden werden de zijne. “) A a n d e n o m g a n g metZweden’s oudste geslachten mogen wij voor een deel althans de
verandering toeschrijven, die Horn in deze jaren onderging, al
hebben de staatkunde van Karel X11 e n h e t v e r l o o p v a n d e n ’
oorlog ook daartoe medegewerkt. Vooral na 1710 o p e n b a a r d e
zich deze verandering; welke natuurlijk voor den koning geen
geheim bleef en deze betoonde Horn dan ook bij zijh t e r u g komst zijn ongenade. 4)
(Wordt voortgezeifl.
1) Na de verpletterende nede?aag bij Narwa (30 NW. 1700) en terwijl Karel X11 den
strijd tegen August 11 voortzette, had Peter de Gr. zit% hersteld en veroverde hij Karelië,
Inaermannland. Liifland en Esthland met uitzondering van Pemau, Reval en Riga. Steeds
meer naderde hij de Finsche golf. Vooral de verovering v. Dorpat en Narwa (Aug. 1704)
had in Stockholm hevige ontsteltenis veroorzaakt. Mr. de Lamberty 11, 183; 111, 4x3
Max. Immich, 208. Herimann, lV, 208, zog.
s) Sveriges Hist. (Tengberg-BoQthius) V. 56.
3) Nyström. Carl XII och sammansvärjnlngen mot haas envllde och lif. 97: 98.
4) Dä Hom j e m t e s l n elev uppvaktade Kar1 i Lund (julen 1715) visade’ dehne
honom mycken köld och säges hnfva yttrat: SGrefve Hom ni har blifvet ett hufvud längre
sedan jag sip ei si6t.c Sverig. Hist. V. 57.
.
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Ben rchenktng van Pbtis 1, 6e graaf van Holland,
aan de abdi] van Egmond omstreeks 1050.
Documenten uit de I Ide eeuw, betrekking hebbend op Holland, zijn
er niet veel, zoodai elk stuk uit die periode onzer geschiedenis niet
in de bekende kronieken, oorkondenboeken enz. voorkomende, een
welkome aanvulling van de geschiedbronnen mag worden genoemd.
Onder dt3 archivalia, betreffende de abdij van Egmond, berustend in het Gemeente-archief te Leiden, behoort een register
van afschriften van verleibrieven uit de q.de en rsde eeuw van
door de ábdíj uitgegeven leengoederen e. d. 1) .
Het ms. zelf is vermoedelijk uit de x6de eeuw en heeft vrij
zeker tot het archief der abdij behoord.
Hierin komt een aanteekening voor uit den inhoud eener oorkonde uit de I xde eeuw, waarvan de tekst uitvq.eriger is dan in
de tot dusver bekende bronnen is te vinden.
Het hier bedoelde document betreft de schenking van landerijen
nabij en te Delft door Floris 1, zesde graaf van Holland, aan de
abdij van Egmond.
In de oorko,nde van 1~83, in het PLiber Adalbertic, in het
Khronicon Egmundanumr en in de PAnnales Egmundanis vindt
men yan ,die sch.enking met ‘n enkel woord melding gemaakt. 3)
Geen der hier aangegeven bronnen bevat dus den volledigen
tekst der oorkonde, waarbij Floris 1 de landetijen aan de abdij
ten geschen’ke beeft gegeven.
Ook in het hierboven aangeduide register staat de schenkingsoorkonde niet in extenso afgeschreven, maar wij hebben hier
klaa&&jkt$jk te doen met aanteekeningen uit de oorkonde (of
een viaimus) en andere documenten, welke op dit landbezit betrekking hebben en al deze titels berustten v66r 1572 vrij ze’ker
in het archìe 1 der abdij.
De aanteekeningen nu uit de archiefstukken der abdij staan
.
1) Archivalia van E@Wmd no. I, fol. 9.
3 Z i e : Von k’ichthofitz, .Die alteren Egmonder
Geschichtsquellene (Berlin 1 8 8 6 )
9% ~74. Zie tewaLI &uu’rt’s @ublicatic van het ‘ms. van EUduiaus de &ga in’ #Bijdr. v.
Vaderl. &ch. en Oudheidk.*
3% Ree@., .ge deel, pag. 194.
Ook de Rijmkroniek van Melis Stokc, ui&. Dr. W, G. Briii, in werken Hist. Gen.,
Nieuwe Serie No. 40 (Urtecht 1886) deel .I, pag. 9.
Men vergelijke hierbij: l Rymkronyk van Melis Stokee, uitgegeven door 2). H?f@c@er
[leiden 17701 deel 1, blz. 11%
De goederenlijst der nbdij 1083-1rao vermeldt eveneens de desbetrf&eade landerijen.
(Zie v. d. Bergh rOorkondenboeke deel 1, no. ‘xos, pag. 69.)
cl
s997
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geregistreerd bij een -afschrift van een opdrachtbrief van 2 5 morgen
land te Ruven (- Ruiven, bij Delft), d.d. I Augustus 1430.
Nergens in de oudere geschiedbronnen is een tekst aan te wijzen,
welke, wat de redactie betreft, overeenkomt met die aanteekeningen.
Voor hen, die zich bezig houden met bronnenstudie, zullen
onderstaande aanteekeningen ongetwijfeld van belang kunnen zijn,
des te meer waar de echtheid van de oorkonde van 1 0 8 3 , vermeldend o.a. de schenking door Floris 1 aan de abdij van Egmond, meermalen in twijfel is getrokken. 1)
De tekst in het register te Leiden luidt aldus:
BFlorentius primus, hollandie comes sextus, filius tercii Theoaderici, filii Arnulphi, post mortem Theoderíci quarti, hollandie
gcomitis quinti, obtulit monasterio Egmondensi j u x t a -Delff ad
xpartem australem versus
orientem a Delff decem mansus, ex
saltera parte Delff australi ad occidentem novem mansus post
aannum M. vijftich de hys decem mansus alienati sunt per abbates *)
acirca annum M. centesimum in emphithosim a,J et de ceteris
anovem unus tanquam feodalibus per licentiam abbatis 8) anno
>domini MCCCCXXX venit a b) Heymannum Balduini, deinde ad
,eius filios ipso .vivente anno MCCCCLXV
quo quidem anno
Bpatent ceteri mensus c) octo. c
Tot zoover de aanteekeningen.
Ter toelichting van den tekst diene het volgende:
Floris 1, zesde g r a a f van Holland, was de zoon van Dirk 111,
vierde graaf van Holland (die in 1039 overleed) en Othilhildis
van Saxen.
De ouders van dezen Dirk 111 waren : Arnulf, u’erdp g r a a f van
Holland (in gg3 overleden) en Lutgairdis.
Na den dood van Dirk IV, v&$de graaf van Holland, ongehuwd
in 1048 overleden, trad Floris 1 op als z e s d e graaf van Holland.
Indien men aandacht schenkt aan het feit dat Dirk IV, vej%‘+
g r a a f van Holland, in de rij der Dirken in het charter van 1083
niet genoemd wordt, dan is het duidelijk dat de Dirk, sprekende
1) Z i e ’ o.a. in d e #Bijdragen v o o r Vadsrl. G e s c h . en 0udheidk.a 1 8 8 8 , 1889 e n X89.1
resp. de artikelen van Pols, Kappeyne V. d. Copello, Fruin en Bondam.
2) O n d e r a b t Stephanus (10~7-110~ o f 1106).
3) la 1430 w a s a b t : W i l l e m Symonsz. v a n Matenesse.
a) L e e s : e m p h y t e u s i m .
6) L e e s : a d .
c l L e e s : mansus.
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van zichzelf: BHujus Florentii filius fui ego, quartus Theodericus , . , . a
is Dirk V, zevende graaf van Holland; daar hij de vierde Dirk
is welke dáárin voorkomt.
De Leidsche tekst komt dan ook ten aanzien der genealogie
overeen met de oorkonde van 1083 en ,de mTabulaa *).
Dat de schenking door Floris 1 geschiedde na het jaar 1050,
is mede in overeenstemming met zijn regeeringstijd s).
Zooals uit de aanteekeningen verder blijkt, zijn de landerijen
*juxta Delf X
dezelfde als de in de oorkonde van 1083 genoemd+e
manssus, e x altera p a r t e D e l f VIIII manssus.a
N. J. M. D RESCH.

Namen der Ieden van het college van de Admiralileit
op de Maas vanwege Gelderland
door
J. G. A.

VAN

HOGERLINDEN.

Thomas van Bemmel, 12 Juni 1621.
Gerrit van Hoekelom, 21 April 1628.
Lucas Fries, I Juni 1628.
Pieter Schuyrman, IO November 1632.
Diederich van Riemsdijk, 28 Juni 1655.
Frederik van Stralen, 12 Juni 1656.
,Frederik van Randwijck, 26 Sept. 1661.
Caspar van Lynden, 26 Juli 1664.
Alexander Schimmelpenninck van der Oye, 24 Mei 1667.
Johan Ruyter, 28 Januari 167 1.
Assuer Torck, 3 Mei 1681.
’
Willem van Brakel, g December- -1698.
Reinard van Haeften, rg Mei 1702.
*Herman Schimmelpenninck van der Oye, 25 Mei 1705,
Jacob Dirk baron van Meeckeren, 17 febr. 1708.
Baron van Laer, 1709.
Adriaen Menthen, 17 1 I.
Godard Adriaan van Reede, 1714.
Floris van Brakel, 1717.
Otto de Ruuk, 1720.
1) #Bijdragen .en medederliogen n. h. Historisch Genootschap@ 3jste deel [rgxq], blz.
48 e.v.
. <
s) Floris 1 overleed 1061.
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Jurrien van Bijstevelt, 1722.
Maurits van Ripperda. 1723.
Wouter Herman Sloet, 1726.
Frans Jan van Meeckeren, 1728.
Karel van Essen, x729.
*
Adam Jacobs Smits, 1738.
Willem van Rouwenoort, _ I 741.
Harmen Hasebroek, 1744.
Coenraad Jan van Zuylen van Nyevelt,
Wynand van Renesse, 1749.
Johan de Greve, 1750.
Gysbert Tulleken, 1752.
Alexander Tengnagell, 1753.
Nicolaas van Deelen, ~754,
Bernardus Cock, 17 56.
Carel de Pagniet, 1758.
Barthold van Hasselt, 1759.
Bernard Verstege, 1760.
Isaac de Bruin, 1761.
Frederik van Pallandt, 1762.
Adolph van Heeckeren, 1764.
J a n G a y m a n s , 1765.
Herebert van Westerveld, 1766.
Willem van Haersolse, 1769.
Jacob van Lynden, 1773.
Joost Verstegen, 1779.
Isaac de Bruyn, 1780.
Evert van Heeckeren, 17g1.
Quirijn Maijrits Ver Huell, 1782.
Diederik van Lynden, 1786.
Alexander van Dedem, 1788.
Godert van Randwyck, 1789. i
Steven van Randwyck, 1790.
Godert van Randwyck, 1791 i
Frans Ommelingh, 1794.

Het college verdween is 1795.

1747.

MEMORANDA.

Naar aanleiding van mijne vraag in .& Navorscker van Januari
j.l. heeft Dr. G. A. S. Snijder te Utrecht mij per brief de volgende
gegevens verstrekt.
.
Daremberg et Saglio, Dict. d. Antiquités, geeft s. v. canis p. 888
vlg. de volgende plaatsen voor ve c h t h o n den : Aelianus, Nat.
an. VIL 38: de Hyrkaniërs gebruiken honden in ‘t gevecht, Val.
Flacc. VI. 107 sq. vermeldt, dat volken aan ,de Caspische zee, de
Iberiërs, de Albaniërs e.a. gedresseerde honden in den oorlog
gebruikten om. te vechten. Na hun dood werden, deze als soldaten begraven. Datzelfde ook bij de Magnetes in Lydre, Ael.
1.1. en Hist. var. XIV. 46, Pollux v. 5). Polyaenus Strat. VII. 2. I
vermeldt, dat Alyattes groote honden als hulptroepen bezigde
t e g e n de. invallen der Cimmerïers. Plin. N. H. VIII. 61.40 e n
Solinus XV. g vertellen, dat de Castabalen in Cappadocïe en de
bewoners van Colophon cohorten van vechthonden hadden. Ook
Xerxes had bij zijn leger honden (Herod. VII. 187). De vlg. plaatsen
vermelden verder nog oorlogshonden (ter bewaking, verdediging
en als speurders): Aelian. Nat. an. VIL 38, Polyaenus Strat. 11 25
en IV, 2. 26, Strabo IV. 5. I, Plin. VIII. 61. 40, Ammian. Mare. 31.
Uit Justin. Inst. IV, g. I en .Dig. XXI. I . 40-42 blijkt, dat er
een verbod werd uitgevaardigd tegen het. ‘vrij laten rondloopen
van getemde wilde beesten, met name leeuwen en wilde zwijnen.
Dit mag wel als een bewijs gelden, dat men het verstond deze
dieren tot een hoogen graad van tamheid te brengen.
.
Verder .vermeldt Aelian. Nat. an. XVII. 26, dat de Indïers afgerichte 1 ee uw en op de jacht bezigden. Waarom dan niet ook
op de menschenjacht ? Ook 1 u i p aarden werden voor de jacht
gebezigd, wat blijkt uit een epigram van Luxorius (Anthol. Lat.
v. Burm. VI Luxorius -69). Van Pythagoras wordt verhaald, dat
hij door de macht van zij,n stem o.a. wilde st’ieren bedwong
(Jamblich Pythag. X111).
Ten slatte wordt in de Oudheid verteld, dat olifanten een
natuurlijken afkeer van wilde zwijnen hadden en het stemgeluid
en den aanblik van die dieren niet konden verdragen. Daarom
gebruikte men in den oor1 o g tegen olifanten dan ook zwijnen om die kolossen op de vlucht te jagen. Als bewijsplaatsen
worden opgegeven Plin. N. H. VIII. g, Seneca de via(?) 11. 12,
Aelian. Anim. XVI. 36, Polyaen. Strateg. IV. 6. 3.
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Ik ben Dr. Snijder zeer daikbaar voor de testimonia uit de
Oudheid, die hij voor mij heeft bijeengezameld, en wil die gaarne
in De Navursc~~r zien vastgelegd, maar houd mij nog altijd aanbevolen voor goed gestaafde voorbeelden van het africhten van
wilde dieren voor oorlogsgebruik uit den lateren tijd.
Utrecht.
Dr. P. H. D.

Lijfstraf en Gebed.
De gepensionneerde Schout-bij-nacht-titulair M. H. Jansen (18171893) v e r h a a l t i n z i j n e g e d e n k s c h r i f t e n , i n 1925 d o o r h e t
Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht) uitgegeven, hoe hij
in 1861 aan boord van het schip door hem gekommandeerd
dagelijks een gebed liet voorlezen, waarbij de geheele bemanning
tegenwoordig moest zijn, een gebruik waarvan hij ook later op
geen der schepen waarover hij het bevel voerde is afgeweken,
Dniettegenstaande het noch vroeger noch later op‘ eenig ander
onzer oorlogsschepen gebruikelijk was om dagelijks een gebed te
lezen. <
Dit gebed luidde aldus:
aAlmachtig God! Wij danken U voor al het goede
»dat wij dagelijks van Uwe oneindige wijsheid ontvangen.
BWij smeken Uwen zegen voor den Koning, voor
>Hoogstdeszelfs Huis en voor zijne Regeering tot
awelzijn van het vaderland.
,Wij bidden U, prent in onze harten onderwerping
Ben gehoorzaamheid aan onze meerderen, weiwil‘Blendheid en regtvaardigheid jegens onze minderen.
,Sta ons bij in onze pogingen om het goede’ te
>doen en het kwade na te laten.
,Sterk ons in krachten, in moed en in wijsheid om
Bin alle omstandigheden. naar behooren onzen pligt
ate vervullen en laat ons op Uwe vaderlijke hoede
avertrouwende, zoo leven, dat wij elk oogenblik
nden d o o d k u n n e n t e gemoet g a a n . Amen. <
Deze maatregel werd niet overal gunstig beoordeeld; ook bij
sommige orthodoxen vond hij tegenstand. 1)
Jansen stoorde zich daar echter niet aan.
‘) De heer Jansen zelf was Roomsch-Katholiek.
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BToena - schreef hij - abij mij de overtuiging had post
>gevat, dat zedelijke middelen moesten worden aangewend om
ade handdaggen niet te gebruiken als er geen andere straffen
2 werden voorgeschreven, d a c h t i k d a t e e n d2gelijksch g e b e d
*daartoe het eenvoudigste en beste middel zoude zijn.. Niets kon
amij dan tegenhouden ; noch het gelach van mijn liberale vrienden,
» n o c h h e t gegons van liberale vijanden, die daarin een schijnavertoon zagen, noch de opinie mijner collega’s. Ik ging stil
>mijn gang zonder ophef, zonder misbaar te maken, alsof het de
Bmeest eenvoudige en natuurlijke handeling was. Van niets heb
,ik meer voldoening gesmaakt, dan van deze daad; want ik meen
>dat door het dagelijksch gebed orde en tucht en subordinatie
Bbevorderd werden.<
De wet van 14 November 1879 (Staatsblad no. 194) heeft de
lijfstraffen voor het krijgsvolk te water afgesc,haft. 1)
Die straffen vonden destijds ook in de Tweede Kamer hare .
verdedigers, maar de Minister Van Erp Taalman Kip sprak er
met afschuw van. >Ik wilu - zeide hij in de vergadering der
T w e e d e K a m e r ivan 17 O c t o b e r 1879 - aal d e /zorrcuvs
niet
ophalen, die ik op de schepen heb bijgewoond bij de lijfstraffen.
Slechts een enkel voorbeeld. Men kan met de wet in de hand
50 slagen toepassen. De schuldige wordt op den rooster geb o n d e n ; er staat links en regts een onderofficier; de kommandant geeft order te slaan, meestal om de 4 of 5 s e c o n d e n e e n
slag. De strafoefening is dan in drie of vier minuten afgeloopen.
Maar ik heb ook gezien, dat de kommandant om de halve minuut
liet slaan en dat zoodoende de strafoefening een half uur duurde.
De schuldige werd dan half dood weggebragta
Mr. C. BAKE.
Een kostschbolrekening van honderd jaar geleden.
Leerdam

1827.

De Heer De Jongh etc. te Amsteldam, debet aan
J. Voormolen, Kostschoolhouder te Leerdam.
Voor Een half Iaar Instructie in de Fransche & Nederduitsche
Talen, etc. het Schrijven, Rekenen, Geögraphie, Vaderlandsche
‘) Voor het krijgsvolk te lande was de astraf van slagen@ al veertig jaar ja onbruik,
toen de wet van 14 November 1879 (Staatsblad no. xga) haar afschafte,
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en algemeene geschiedenis, Godsdienst, ep verder in
tot eene beschaafde Educatie behoort, alsmede voor
wasschen, b e s t o p p e n v a n koussen a a n u w e n Z o o n
gegeven
verschenen den 26 Junij 1827 ter Summa
van . . . . . . . . . . . . f
Aan verschot van Boeken, pap’en Pennen ,,
Zakgeld a 2 st. van den 26 de@ 1826
t o t d e n IO Junij 1827 - 24 weken . ,,
Kerkzakje à I st. - 24 weken dito . . ,,
Wekelijksche Catechizatie bij dominé à
1/2 s t . i n d e d a a r t o e s t a a n d e armebos
te geven . , . . . . , . . . ,,
I 826.
7 Nov.
Het haar van uwen Zoon laten Snijden ,,
22 d i t o .
Een paar klompen gek. tot conservering
der gezondheid, gedurende den winter
op de school en speelplaats te dragen ,,
5 decemb’. Een Trommel ontvangen aan vracht bet. ,,

al hetgeen
Kost, bede Jongh

100,00,
!&so,

1827.
6 Januaij. Een paar klompen gek., dito . . . . ,,
24 Maart. Wederom Een paar klompen de vorige
gebroken . . . . , . . . . . ,,
22 April. Het haar laten Snijden . . . . . . ,,
Voor het gebruik van Een warme Stoof
gedurende den winter des Zondags in
de kerk . . . . . . . . , . . ,,
Iaarlijks douceur voor de Bedienden
. ,,
9 Junij.
Het haar van uwen Zoon laten Snijden ,,
specifique verschotten volgens
bijgevoegde rekeningen f I
Aan den kleermaker maakloon
etc. , . . . * . . . : f 12,00,
dito aan den schoenmaker vers c h o t e n m a a k l o o n . . . * ’ 4,809

2,401
IJO,

0,501
0.10,

0,209
0.75,
wo,
0,20,

O,IO,

1 ,oo;
5,259
QJo,

Gedane

1827.
16 Junij.

Uw zoon met ‘t begin der
vacantie van Leerdam naar

17,50

Cts
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Amsterdam
gebragtaanschuit,
wagenvracht en verteering . ,, 2.50,
Linnennaaister verstellen van
hemden. . , . . , ,. . ,, I 30,
f

ZI,IO,

tezamen bedragende f’ x38,60 Cts
Voldaan J. Voormolen.
.
Medegedeeld door E. A. F. BLOKHUIS.
Nav. 1927, bl. 103.

Huygens.
In Haagsch Jaarboekje 1895 vermeldde ik in mijn art.: aIets
over het geslacht Huygensa de volgende kinderen van Cornelis
en Geertruid Bacx: I. Adriaen, + jong; 2. Laurens, vertrok in
1565 naar Spanje en liet nimmer iets van zich hooren ; 3. Lucia,
+ jong; 4. Anna, f ongehuwd te Delft in 1597 ; 5. Chrisfiaan,
geb. Terheyden bij Breda 22.4.155 1, -t ‘s-Gravenhage 7.2.1624.
Vermoedelijk ontleende ik de gegevens aan Unger : Het Dagboek
.
van Huygens,
M. G. W.
Nav. LXXVI, 103.

Huygens.
Ad b.: in Bijlage XVI: Huygevzs nu Huyghens, van de Gensie
TuOe,&en in Heraldieke Bibliotheek VIII (ISSI), welk groot genealogisch fragment Bveelzins tot aanvulling strektc van Nav.
XXX, 149-156, komen Witiem H. g e b . 1589, Yun H., g e b .
29 Jan. 1591 en Aleid H., geb. 1594, als ongehuwd, voor, en
wordt verder ook niets over hen medegedeeld.
Ad. c.: In Maandblad Ned.LeeuwXII, x71-~76 overleden,
wordt een stamlijst in het werk van Unger genoemd.
v. D. v. H.
H .
Nav. LXXII, 123 ; LXXIII, 130.

Keppel.

\

Zie ook Nav. XXVI, 425, 492; XXVII, 95, 132, 319, 574,636;
XXVIII, 502, 628.
..H.
v. D. v. H.
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De St. Elisabeth’s vloed.
Zie: De Navorscher xgz6, afl. g en 10, blz. 217. Zie voorts:
Rott. Jaarboekje rgz3 : sHet bezoek in 1767 van markies De
Courtanvauxa door J. W. -van Nouhuijs en dan deze w. w.: smet
den heer Van der Hoeven - die een rechtstreeksche afstammeling zegt te zijn van het geredde wiegekindje uit den St. Elisabetsvloed - bezoekt hij . . . , .c
Deze Van der Hoeven was: Dirck Jean van der Hoeven, Heer
van Tienhoven, Agent van de Fransche Kroon en Bankier te
Rotterdam, broeder van mijn bet.-overgrootvader.
I
Bij deze mededeeling betreffende het wiegekindje kan ik geenerlei
bewijs voegen. Een lezer wel? Zóo ja, verplichte hij, ook mij,
met het te zeggen.
Rotterdam.
Mr. ABM. VAN DER HOEVEN.
De Departementale Commissie van den Beroepsraad te Puy
(Haute Loire) is met een zeer zonderling geval bekend geraakt.
Twee lotelingen, volle neven, hadden zich aangemeld en zij bleken
niet alleen denzelfden familienaam te hebben maar ook zij hadden
precies dezelfde voornamen, waren op denzelfden dag gebore.n,
in dezelfde plaats terwijl hunne ouders, - broeders en zusters eveneens dezelfde voornamen droegen. - Bericht in : Le Matin
v a n 1/1 1927 d d . L y o n 31/12 1926.
*
t
Ongetwijfeld waren de ouders* van elken loteling neef en nicht,
kinderen van twee broers, of twee nevens, die een zekeren voornaam in de familie wilden houden, zooals men dit vroeger placht
L. C. G. M.
te doen.
De naam Pestalozzi in Nederland.
Huw. procl. boek Amsterdam. 14 April 1728. Compareerden
voor de Heer en Mr. Joan Ortt Commissaris, Jacobus Pestalozzi ‘)
van Amsterdam oud 48 jaar op de Kijsergraft ouders dood geasst.
met sijn suster Geertruijda Johanna Pistalozzi en Anna Bruijnsteen
van Amsterdam wed Israel Pluvier op de Heeregraft. [Hij teekent
met een fraaie hand, zij eveneens]. 2)
~
-

H

.

v. D. v. H.

‘) Het maakt den indruk of er eerst een i heeft gestaan.
2, Bij de correctie kon nog opgenomen worden, dal in het Maandblad Y, d. Nederl.
Leeuw jg. XXXIX, 70 een fragment-gen. is opgenomen, waartoe blijkbaar bovengenoemde
behoort.
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De IJsheiligen
derland.
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ende .hun gewijde R. K. Ke’rken in Ne-

De maand Mei begon dit jaar met mooi warm weer, h e t g e e n
in ons land weinig voorkomt, waardoor zich velen lieten verleiden
,een langen warmen zomer te verwachten.
Maar die zoo dachten en hoopten, zagen zich spoedig teleurgesteld, want zij hielden geen rekening met de drie befaamde
IJsheiligen Pancratius, Servatius en Bonifacius, welker feestdagen
*
o p 12. 13 e n 14 Mei vallen.
Gaf 11 Mei nog een zomerdag, de volgende dag was koud en
guur met zwaar bewolkte lucht.
Met uitzondering van weinige dagen bleef verder Mei veel te
koud, waardoor men de klacht hoorde:
Bhet lijkt wel of wij weêr December hebbenc
Terwijl ik -dit schrijf bij het begin van Juni belooft het weêr
nog niet veel goeds.
Bij de de drie gemelde IJsheiligen wordt in sommige streken
van Duitschland nog Maternus (1 I Mei) gevoegd.
De gevreesde nachtvorsten op gemelde dageh in de Meimaand
vernietigen dikwijls de schoone h o o p v a n d e n l a n d m a n o p e e n
goeden oogst, want zij vallen in den bloeitijd van vele boomen
en planten. Dit verschijnsel doet zich mede voor in de ons omringende landen.
Men noemt deze heiligen in Belgie als bij ons, in Duitschland
de agestrenge of koude heerenu, in Zuid-Duitschland spreekt men
v a n d e .+drie ijsmannen.
Een boerenspreekwoord zegt aldaar: pna Servatius volgt geen
vorst, na Bonifacius geen sneeuw meer.<
Deze nachtvorsten komen ook in Frankrijk voor, waar deze
drie heiligen >les trois saints de glacesa worden genoemd.
Deze overeenkomst van de volksmeening gaf aanleiding tot een
nader wetenschappelijk onderzoek van dit verschijnsel, en is
meermalen, zelfs reeds in vroegere eeuwen, gedaan, doch bij gebrek aan genoegzame .waarnemingen, leidde het tot geen bepaalde
uitkomst.
Latere onderzoekingen gaven aanleiding tot verschillende veronderstellingen, welke tot heden niet veel meer dan veronderstellingen zijn gebleven. Wat de IJsheiligen met het weer hebben
uit te staan, blijkt ook niet uit hunne levens.
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Pancratius, een Phrygiër, door- paus Marcellinus gedoopt, stierf
op veertienjarigen leeftijd als martelaar tijdens de vervolging
onder keizer Diocletianus. Hij werd IZ Mei 304 o n t h o o f d .
Hij genoot hier te lande voór de hervorming een groote populariteit.
Vele kerken waren hem gewijd en thans bestaan er nog
verscheidene St. Pancraskerken, o.a. te Leiden en te Enkhuizen,
welke vroeger den R.K. behoorden. Hier volgen nog dertien R.K.
kerken aan dien heilige gewijd, als te Albergen, Castricum,
Geesteren, Haaksbergen, ‘s Heerenberg, Heerlen, Hoogeveen,
Langeveen, Mesch (L.), Munster-Geleen, Sassenheim, Sloten (N.H.),
en T u b b e r g e n .
Van deze kerken zijn er vijf alléén in Overijssel gelegen, Bisschop
Servatius is hier beter bekend, want tot de oudste voortbrengselen
van onze littteratuur behoort het leven van St. Servatius door
den Limburger Hendrik van Veldeke.
Hij was eerst bisschop van Tongeren, bracht omstreeks 380 zijn
zetel over naar Maastricht, waar hij 13 Mei 384 stierf .en werd
begraven ter plaatse, waar thans zijn kerk aldaar staat.
Naar dit graf bestaat sinds eeuwen een drukke bedevaart, welke
in de laatste jaren nog sterk is toegenomen door het weder
invoeren der lang onderbroken aloude zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart naar de aldaar berustende Relieken en Kunstschatten, alsmede
door de restauratie der bron van St. Servatius. aan welks water
genezende kracht wordt toegeschreven.
Vele R. K. kerken hebben dezen eersten Nederlandschen bisschop
tot patroon, n.m. te Appeltern, Boerdonk (N.B.), Barkel en Schaft,
Dinther, Erp, Lieshout, Loosbroek (N.B.), Maastricht, Megen,
Nunhem (L.), Oyen (N.B.), Schijndel, Vaeserade(L.), en Westerhoven.
Van deze veertien kerken behooren er tien tot Noord-Brabant
en maar drie tot Limburg, waar men deze kerken, met het oog
op datgene wat Servatius daar is geweest, het eerst zal zoeken.
De martelaar Bonifacius, tijdens Diocletianus en Maximianus
ter dood gebracht te Tarso in Silezië, is hier weinig bekend.
Hij moet wel onderscheiden worden van den Angelsaksischen
naamgenoot,
den geloofsverkondiger Bonifacius, welke d.oor de
heidensche Friezen 5 Juni 755 te Dokkum vermoord werd.
‘Ons land bezit een twaalftal R. K. Bonifaciuskerken, welke wel
..
zullen zijn toegewijd aan onzen martelaar..

Men- vindt ze te Alphen ‘a. d. Rijn, Dordrecht, Op den Hoorn
(Gr.), Kwadendamme, Leeuwarden, Lichtenv&rde,
Nieuw-Pekel-A,
Nieuw-Schoonebeek (Dr.), de Rijp, Rijswijk (Z.H.), Spanbroek en
Zaandam.
Rotterdam.
’
CH. C. V. VE R R E Y T .
x

Een verdwenen (?) schilderij van het geslacht van
Ruytenburg.
Ond& de aanteekeningen over het geslacht van Ruytenbwg
in de verzameling Scheffer van het Centraal Bureau voor Genealogie
en Heraldiek te ‘s Gravenhage, vond ik dezer dagen een blaádje
papier, waarop in laat 18e eeuwsch schrift het volgende was vermeld :
In het schildery in de eetkamer te Vlaardingen van de familie
Van Ruytenburg staat afgebeelt Willem v a n Rayktenóurg, Raadt
ën Scheepen te Amsterdam, met syn vrouw Alida ~oncMeyn e n
seven vän syn kinderen gelyk in ‘t leven :
I. pietter vun Z&$~y~en&rg, syn oudste soon, in het bruyn geschildert,
is ongetrouwt gestroven.
2. Een dogtel, schoon in haar tydt, in het blauw geschildert,
ongetrouwt gestorven.
3. Arlriana van Ruytenburg, in het wit satijn, getrouwt met
Allard van Driel, Schepen te Rott,, daarna tr. met Hártinxveldt,
&rgem. te Rotterdam, heeft verscheyde descendenten gehadt.
4. Efisabeth vart RuytiePtbzcrg, gekleed. met roodt frueel\ met een
strik in het haar, getrouwt met Aemilius Cool, Burgem. te
Gouda, Hoogh. Iran Schieland.
5. .Yan v+ RujQetibwg, speelt met de hondt met swarten ooren,
is g&rouwt a a n Catharitìa van der Nisse, heeft een dogter
gehadt Alida van Rhuytenburg , getrout aan Pieter van Leyden,
6. Een poon, met de &oe van Justitie geschildert, is geweest Burgemeester, Ballieuw, Pensionaris van Purmerendt, badt getrouwt * *, . bij wie hij hadt vier kinderen.
-7, Epn SUME, met een witte pluym, speeiende met een hondt, is
gëweest Collonel in onsen dienst en Commandant van Sas
v&n Geldt, getrouw’t met een juffrouw Van Nassau, .dogter
v&n du: Heer Vat3 Beverweert.
j Weet iemand waar zich dit schilderij thans bevindt?
Vlaardingen.

M, C. SIGAL JR .
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Een herziening der eerste generaties van de genealogie der
familie NIEUWENKAMP, met eenige nadere aanvullingen
en verbeteringen.
DOOR

H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP.
----I n d e j a r e n ‘rg, ' Z O , ‘21 en ‘22 liet ik, zelf de palaeographie
nog niet machtig zijnde en evenmin vertrouwd met de genealogische problemen, de oudere generaties van het geslacht Nieunagaan door een Amsterdamsch beroepsgenealoog, aangezien ik toen zelf onmogelijk, mede door studie en verblijf in
het buitenland mij persoonlijk aan de samenstelling onzer genealogie
kon wijden.
Druppelsgewijze kreeg ik mijne gegevens binnen, waaruit ik de
afstamming opbouwde, geplaatst in Bde Navorscheru 1924, afl.
11-12, welke thans, door het uitgebreide en hoogst welwillend
belangeloos verrichtte onderzoek van Mr. Haga, te Zwolle, zéér
incompleet bleek te zijn, met het gevolg van een foutieve filiatie.
Momenteel in de gelegenheid gesteld door Mr. Haga, acht ik
het niet ongewenscht de verbeterde stamreeks hier weer te geven,
welke voor mij tevens aanleiding zal zijn, thans persoonlijk een
onderzoek in te stellen naar de herkomst van een familie ZV@enkamp, genoemd in >de Navorschera 1924, pag. . . , waarvan ik
reeds eenige gegevens verzamelde, om zoo mogelijk t. z. t. mijn
vermoeden gedocumenteerd te bewijzen, dat ook een familie Ngenkamp een staak van het geslacht Nieuwenkamp is.
De onder 111 en IV (Nav. 1924, blz. . .) genoemden behooren
volgens Mr. Haga als zoodanig te vervallen. Wel is te Heino
23 Aug. 1705 e e n Hendrik Nirbwetzkamp gedoopt, doch hiervan
is hem verder niets bekend. En dat het op blz. , , van xde Nav.a
1924 onder 111 en IV medegedeelde niet geheel juist kan zijn,
blijkt ook reeds uit het feit, dat van de onder 111 genoemde
kinderen van Hendrik N. (geb. 1705) g e e n doopdata zijn aangegeven. Deze zijn in Heino dan ook niet te vinden en de onder
IV genoemde Harmen iV. is dan ook identiek met het op blz. . .
onder 11 quarte*
genoemde kind Harm (bes = Harmen).
Dat de onder 11 quater genoemde N. een broer is van Tkeunis,
yan e n Gqsïsbert, wordt door geen enkel bewijs gestaafd, de ge-
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staafd, de geschatte doopdata loopen dan ook ver uiteen, slechts
alleen de ‘namen der kinderen vertoonen eenige overeenkomst.
Hierop af te gaan is echter gevaarlijk, daar deze namen in die
streek van Overijssel in zeer grooten getale worden aangetroffen.
De verbeterde opstelling der stamreeks luidt dus op ‘t oogenblik
als volgt:
‘1. Jan [Nieuwmkamp] N.Nsn., geb. omstr. 1658, huwde N. ïV.
Een zoon HendvicK, ‘volgt 11.
11. Fiena’ricL? Jansen iVieuwenkavz$ l), geb. k 1687, bewoonde
het *vrij en alodiaal Erve en goed den Nyencamp genaamda
onder Heino (als pachter), welk erf genoemd wordt in een
a c t e v a n I I Juni 1762. 2, Hij was gehuwd aan retzneghlen
Jansen. Zij ívormen:
I. Aeltien Nieuwenkamp, ged. Heino 2 I Mei 17 16.
2 . yanna Njeuwen&@,
ged. Heino 22 Aug. 1717,
3, Harmz’en Nieuwenkamp, ged. 26 Maart 17 I g.
4, Harmen, v o l g t 111, ( Z i e d e geneal. N . g e n e r a t i e I V ,
yNav.a
1924).
5, HendrEcR, volgt IIIbi’, (Zie de geneal. N. generatie V e.v.
,Nav.u, Ig24-‘25).
6. Hermiîza i&euwenkamp, ged. Heino 2 Sept. 1725.
7. Lambevt (of Lubbe&, volgt IIPL (Zie de geneal. N. gen.
Vbis t a k a >Nav.a 1924).
8. Hozdrina Nieuwenkamp, ged. Heino 29 Jan. 1730,
g. Derckien Nieuwenkamp, ged. Heino 15 Juni 1732.
Van deze familie woonden blijkens de lijsten van inwoners van 1748 3) te Heino in het Velthoeker Kot.
H e n d r i k Nzjenkamnp e n Jantzegierz iamen, z i j n v r o u w
benevens Harme~, . Janna en HendrFna hunne kinderen
(boven de IO jaar) die bij hen in huis woonden).
III. Harmen Nieuwenkamp,
ged. Heino 22 Sept. 1720, volgde
later zijn vader op het erf #de Nieuwenkampa op. zooals uit
d e n doop van zijn beide laatste kinderen blijkt. [Er staat
duidelijk: op pde Nieuwkamp in d e n Veldhoeku] “), vermoe1) Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat bij den doop der kinderen van Hmdr?k
yam~pt iVicuwcnkomp de naam des vaders niet overal Hendriëk Jmsen op de Nicncamp
is, maar achtereenvolgens: Hendrick Jansen Nienknmp, bij de 3 volgende Hendrik Nicnkamp, dan Hcndrìck Nymkamp, bij de ? volgende Hendrik yansen op & Nìmkamp, bij
de volgende Hendrik Jrrn~n op deen n. Canrp en bij de laatste Hendrik Jansen N. Camp.
s) Vgl. ~Nav.e x924. afl. 1x-12, pag. . .
3) Vgl. .Nav.r 1924, afl, IS-xa, pag. . .
4) R. A. in Overijssel.

.
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delijk werd hij als Hevr~mateuq
Nieuwenkamp in Averlo 5 Juni
1806 t.e Wesepe begraven, *nalatende een vrouw en 5 kinders
en verdere deciedenten !d: Hij huwde J7azna yamzen (kjlaje).
Uit dit huwelijk:
I . Janna ïVieuwenkatip,
g e d . H e i n o 2 4 A u g . 1755 ; t r .
Heino 6 Nov. 1785 (ondertr. 21 Oct.) RoeZof Hendri&,
landbouwer op ahet Schuurmanc in Lenthe en -wedr
v a n Geertje Landerts.
2. Willemiza NieuwenkaPnp,
ged. Heino 3 Nov. 1756.
3. Aeltien .Nieuwenkamp, ged. Heino I 8 Dec. I 75 7.
4. Hendrina JVieuwenkanzp, ged. ‘Heino 3 Juni 1759.
5, -Y’enneg-yn N’ieuwenkamp, ged. 2 I Dec. 1760.
6. J7an Nieuwenkamp, ged. Heino 16 Mei 1762, huwde 1)
m o g e l i j k a l s JYames iV+eenkvmf t e W e h e 5 M e i 1799
(ondertr. aldaar 12 April) Berentiina Yamsen, geb. onder
Wijhe en voor haar huwelijk wonende op het erf aTongerkampc, terwijl hij in 1799 te Herxen woonachtig was, .
vermeld in de huwelijksacte als geboortig in Pleegst
onder Raalte. Uit dit huwelijk gedoopt te Wijhe:
a. JYan, geb. 3 (ged. 7) Nov. 1802 o p P’t Huurlinka.
in de buurtschap Tongeren.
b. Gerrit, geb. 3 0 Jan, (ged. 7 Febr.) 1808 o p ~‘t .
Hengeveld in de buurtschap Hengeveld.
c, Hermina, geb. 12 Jan. (ged. 17 Maart) 1811 op nde
Vrielinkx in de buurtschap Tongeren.
7. Hendrik Nienwenkamp,
heeft vermoedelijk later het erf
PKlein, Woolthuisu (als pachter?) van zijn schoonvader
(over]. Olst 15”” van slachtmaand ~&g, oud ruim 60 j.
nalatende 4 kinderen) betrokken en werd toen verm.
naar dat erf genoemd. Immers volgens ‘t register van
aangenomen familienamen van Olst verschijnt 27 Dec.
18 i I voor den Maire de la Commune de Olst. K 1 e i’n
W o o 1 t h ui s a wonende te Olst die verklaart aan te
nemen den naam BNieuwencampu
en als voornaam
Hendrik (hij kon niet zijn eigen handteekening zetten),
ged. Heino 15 Jan. 1764, huwde Wijhe $3 27 Juni 1802
(ondertr. 4 Juni) vermoedelijk als Hendrik iVqetikamp,
1) Volgens het Protocol van Huwclijksche Zak& in het Scholtambt Wijhe,
s) Volgens hetzelfde Protocol.

”
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j.m. geb. onder Heino, thans wonende te Wijhe, zoon
van Heem Nqenkamp en yanna Knape (zal wel identiek
m e t Yanna Yamzen ziju) m e t Yamla Willems [Klein
Wooltkuìs] g e d . W e s e p e 25 Jan. 1778, wede van ran
Wìdem fir$&zk i, verm. landbouwer op ade Vrie(ij)linka
in de buurtschap Tongeren en dr. ‘van WiJZem Klein
Woolthuìs e n Trine vafz Westrink.
8. Geertìen A’ìeuwenkamp ged. Heino 6 Sept. 1767.
IIIbiss ffendrìck Nìeuwenkamp, g e b . o n d e r H e i n o o p het e r f
ade Nieuwenkampu, ged. 12 Sept. 1723 te Heino; vestigde
zich omstreeks het midden der 180 eeuw als mr. broodbakker
te Hasselt (0.) in de Hoogstraat, waar hij een eigen huis
bezat, in 1764 vermeld als diaken der Geref. Kerk aldaar,
huwde de bakkersdochter Catharina de Olde; vgl. generatie V
van mijn opstelling der genealogie in Bde Nav.u 1924, afl.
x1-12, pag. . . e.v.
IIIler. Lambert of Lubbert Nieuwenkamp (N@enka~zpj 2), g e b . o p
de zathe en landen ade Nieuwenkampu, ged. Heino 18 April
172% w o o n d e o p h e t e r f sde Nyencampu o n d e r H e i n o ,
overl. na 2 4 J u n i 1 8 0 4 , t r . v e r m . ( z i j n e n i c h t ? ) Gee+
N@Hkamp, overl., vóór 8 Juni 1 8 0 4 ; hij komt voor in een
acte var) 19 Jan.. 1790, zie Bijlage 22 »Nav.c 1925, pag. 176.
Uit dit huweli$, vermoedelijk :
aa. Teunis LzhVertszn. Nieuwenkamp (Nijenkamp), ged. Wesepe (bij Olst) 29 Oct. 1780 [een andere bron meldt onder
Raalte] woont in 1804 eveneens op Bde Xieuwenkampa. in
Pleegst onder de kerk van Wesepe (dit volgens het doopboek
van Olst [kerk van Wesepe] nog vermeld in I 805, IT.
Oist 24 Juni 1804 (ondertr. 8 Juni) Hendríka Teuntssen
Hedhaar of Hietkaav. ged. Hathmen 8 Autg. 17;s (bij
1) Met wien zij volgens hetzelfde Protocol, den 17 Mei 1798 in den echt was verbonden.
s/ Lubbert A’ieuw&eamp laat te Wesepe (bij Olst) ag Oct. 1780 doopen eenzoon Teunis
en, ag juli 1783 een zoon DerR @r. Het eerslgenoemde kind trouwde vermoedelijk a4
juni, 1804 (ondertr. 8 juni 1804 te Olst als Teunir Nijenkamp, j.m. geb. onder Raalte en
woonachtig op Nijenkamp, vader Luóóert N+vzkantp (die zijn toestemming geeft) moedtr
Gceljrvz N+nkamp (overleden) met Hendrika Heethna,*,
j.d. geb. te Rathmen (verm. aldaar
gedoopt 8 Aug. 1773 als d. Y. í”Tunis 3ivuren op de Haar in ‘t Loo en van Ja>nna runssrn
en woonachtig te Wesepe, vader Temis Heetkaar, moeder rnnna ynns, die beiden hun _
toestemming geven.
Uit dit echtpaar wonende ‘op Nijenkamp in Pleegst onder de kerk van Wezeper, wordt
SB Juni 1805 geboren en den 3osten daarop te Wesepe gedoopt een dochter Geertruy.
Een en ander volgens nadere opgave van Mr. Haga te Zwolle.
=9=7
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haar huwelijk woonde zij te Wesepe) als dr. van Tezcnz’s
yawssen,
landbouwer op ade Haara in ‘t Loo (een buurts c h a p ) e n v a n Janna Yatis(sen). [Uit hen stamt naar
alle waarschijnlijkheid de landbouwersfamilie N ij enk a m p ] . Dit echtpaar liet in 1805 een dochter doopen :
aaa. G’eert van Nieuwenkamp (NzJenkamp), geb. 28 Juni
1805, ged. 30 Juni te Wesepe (bij Olst).
bb. Derk Jan Nieuwenkarnp (Nijenkamp), ged. Wesepe
(bij Olst) 27 Juli 1783.
Tot dusver de verbeterde afstamming.
Nu ontdekte Mr. Haga in de trouwboeken van Almelo
het veelvuldig voorkomen van den naam Nykamp (ook
Niekamp geschreven).
Het is niet onmogelijk, dat in
de Heerlijkheid Almelo ook een erf >Niekampx lag, want
eenmaal kwam ZEd bij een ondertrouw den persoon $~n
lV2msen valz ‘t Niekamp (17 Juli ,17 18) tegen. 1) - Het dikwijls
voorkomen van denzelfden naam van erven in verschillende
deelen der provincie, is in Overijssel geen zeldzaamheid!
Mogelijk was dus, dat het huwelijk van den stamvader
Hendrick Jansen A? te Almelo was gesloten. Gevonden werd,
dat IO Sept. 1713 in ondertrouw werd opgenomen te Almelo
Hendrick Janssen op ‘t Boomshuys 2, j.m, en Jenneken Janssen
op de Riet, beide in de Heerlijkheid Almelo, zoodat ‘t mogelijk
is, dat dit echtpaar vertrokken is naar Heino en daar op den
>Nieuwenkampc terecht kwam. - Bij den predikant te Almelo
*) Als vertegenwoordigers van deze familie Nzekamp,
eeuw te Almelo aan de volgende 3 broers rneven?l:
I.
Albert Niekamp of-Nijka,$, geb. i1.m. 1650

later Nijkamp, trof ik in de 17e

X

2.

3.

N. N .
Had o.a. een zoon Harmen run ‘t Nieknmp, p1.m. x677, die huwde te Wierden
4 Eebr.
1703,
‘JenneRen
Gcrrijts.
Vermoedelijk woonde hij in 1703 op *de Niekamp* in de heerlijkheid Almelo gelegen.
Hevmas van ‘t Niekamp geb. p1.m. 1660, woonde op sde Niekampc in Sept. x6g6
en huwde í?a~fje Beuewfs von ‘t Woldkuir,
die-in Sept, 1696 #nAar gedane
denisses te Almelo aangenomen werd.
Jt~n van ‘t Niekamp, geb. verm. 1665; woonde voor 1695 op l
de Niekamp, in
de heerlijkheid Almelo en huwde wenne& ~ansscn, zij hertr. 25 Maart 1695, ran

belij-

Albeus von ‘t Planthof.

Zé& waarschijnlijk is de familie Niekamp later NijRamp
Van dit A]melosche
erf afkomstig. Dit onderzoek wordt voortgezet en later gepubliceerd.
De doqfiboeken van Almelo ontbreken. Het oudste trouwboek is gedateerd
van: 27 Dec. x@I-og Nov. 1711.
2) 1n het trouwb. van Almelo trof ik later rao, dat van het ert het l
Boomshujs. de
familienaam Boom of Boomr werd afgeleid.
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is nog een lidmatenboek van omstreeks 17 IS.; een onderzoek
in die &kting wordt ingesteld.
Wat de afstamming van den zijtak (?) IPe* betreft is deze
onjuist! Wel liet G@ert N. twee zoons te Heino op genoemde data doopen (Nav. 1924, afl. 11-12, pag. . .), d o c h
de eerste werd gedoopt 3un (niet Yan Eien&%).
De bedoelde Yun H e n d r i k A? die 2 maal huwde, wordt
bij den doop zijner kinderen meest genoemd 3;m Hemz’riks N.,
zoodat de vader wel Hendrik zal geheeten hebben. Evenwel
is noch over zijn geboorte noch over zijn herkomst iets naders gevonden geworden. Over zijn huwelijk en nageslacht het
volgende’:
1. Jan Hom?~iks Nieuwencamp, geb. omstr. 1715, (zijn vader
Hendrik verm. dus geb. f 1690) vermeld als diaken der
Geref. Kerk te Windesheim I Jan. 1757, tot ouderling verkozen 26 Dec. 1758, verdronken 18 Sept. 1776 en begr. te
Windesheim 24 Sept. ‘), tr. EO Windesheim 8 Maart 1739,
Flryggeertjen ransen’ (van) Dzjïl, weduwe v a n HarpHen Gatds
te Herculo, overl. Herculo en begr. te Windesheim 4 Febr.
1741; huwde 20 Windesheim 2 Juli 1741 Geesjen Geflits, j,d.
wonende op ade Paddenpoela te Herxen, overl. Herxen, begr.
te Windesheim 30 Dec. 1782.
Het je huwelijk bleef kinderloos.
Uit het 2e huwelijk sproten de. volgende kinderen:
I. Wycher~k, ged. Windesheim r 1 Nov. 1742.
2. Ge(a)rrit Nieukamp, ged. Windesheim 25 Nov. 1744,
volgt Ir.
3. Janna, ged. Windesheim 7 Aug. 1746; belijdenis tot
lidmaat te Windesheim vó8r Paschen 1766.
4. Hena?&, ged. Windesheim 26 Nov. 1747, begr. Windesheim 21 Dec. 1762 als Hendrik Niegkamp.
5. Warna(a)r Ngenkamp, ged. Windesheim 23 Nov. 1749,
volgt IIbis.
,6. TeuC Ngetskamp, ged. Windesheim I April 1753, volgt
Ipx.
11. Ge(a)rrit Nieukamp, ged. ,Windesheim 25 Nov. 1744, woonde
te Herculo, tr: Windesheim 5 April 1767, He@rina vun den
‘) 04 Sept. 1776 te Windesheim overluid Fvz NiC’nksmp
verdronken was.

te Herculo, die den x8den
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Oort 1) (jd. op Zuthem in 1767), ged. Windesheim 5 Mei 1737,
dr. van Hendrik M7igher.s of tipckevs van d e n Oort, (wiens
vader Wigher Gerrits landbouwer was op »den Oorta in
Windesheim e n v a n Gecrtruit T&jsea v a n der bvorp. Uit dit
huwelijk :
I . YO&a iVije~zka?tp,
ged. Windesheim 27 Sept. 1767, tr.
Heino op attest van Wijhe 9 Nov. 1794 ASSZ’C~L Jnmen
v n n Qk, j.m. in Wegterholt (zij woonde toen »an d e
Haarc een erf in de buurtschap Hengeveld onder Wijhe).
2 . Hefzdrieka, ged. Wijhe 27 Aug. 1769, overl. aldaar 9
Sept. 1769.
3. Hendrieka (Hcndriena?), ged. Wijhe 20 Jan. 1771.
4. Hendrik yan, ged. Wijhe 1 8 Oct. 1772.
5. yan, ged. W i j h e 7 A u g . 1774,
6. Geesjen, ged. Wijhe I Juni 1777.
7. Geertrzdy, ged. Wijhe 4 Juli 1779.
8. I+‘z%em, ged. Wijhe 4 Juni 1781,
IIbis Warmw of Wamaar Ngetzkawzp,
ged. Windesheim 23 Nov.
1749, belijdenis tot lidmaat te Windesheim’v66r Paschen 1769,
woonde bij zijn huwelijk te Herculo onde; Windesheim en
vestigde zich verm. later te Spoolde bij Zwolle, attest. naar
Zwolle Ig April 1777, tr. Windesheim 1 6 Maart (ondertr.
21 Febr.) 1777, Marigjtz
Engders, j.d. op den huize Zuthem *),
dr. van Eng6evt. Nakomelingen ?
IIter Teunis N~e~zkamp
yaxsmz., g e d . W i n d e s h è i m I A p r i l 1753,
belijdenis tot lidmaat te Windesheim voor Paschen 1775,
Attestatie naar Zwolle 4 Sept.
timmerman, tr. GesZna JTanszen.
1) G e d . W i n d e s h e i m a.7 S e p t . 1767, Tonic, d . v. Gerrit @zs en Hendrinn
Hendrikx.
D.i. de oudste dr. uit het huw. van Gerrit
Nieuwenkamp
en Hendrina
zwc dm Oort, ‘t geen
ten overvloede blijkt uit het volgende:
Geh. Windesheim 27 Febr. 1735, Hendr,k
I4@hcvs, jm. zoon van wijlen W&$zer Gerrifs
op den Oovf in Windesheim met Gecrtruid Tkijssctz van der Worp, j.d. van Tk+ Ilmdriks
Hieruit :
varr der Worp op de Wigterhega in Herxen.
G e d . Windeshe?m 18 D e c . 1735.
Wicker, z. v. Hmdrik CVyyckers
en Gerutwid
Tkijssm

van der Worj.

I d e m W i n d e s h e i m .5 M e i 1737, Hender-z’nn, d.v. Hmdrik
Wyckwr
en Gee@&t Tkijsm.
Dit is de vrouw van Gerrir
Nieuwendamp,
‘t geen nog blijkt uit ‘t feit, dat op belijdenis
tot lidmalen te Windesheim werden aangenomen : vóór paschen 1 7 5 6 :
Henduznn
Hes,dr*iRr ( a t t e s t . afgegeven n a a r W i j h e 10 lani 1769) en v6ór Paschen 1 7 6 6
op belijdenis Gnrrrt Nieukamp
(attest afgegeven naar Wijk 10 luni 1769). - Uit de gelijktijdig afgegeven attestatie naar Wijhe, waar de overige kinderen werden gedoopt, blijkt
wel de juistheid der hier gegeven afstamming zonder eenigen twijfel!
2) D e g e t u i g e n b i j d i t h u w e l i j k wiren: Gewit
Nyenkamp
en Atber-f van Dijk. De
huize Zuthem was een havezathe in de, gemeente Zwollerkerspel.
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1776, en voor P a s s c h e n 1783. Dit echtpaar liet te Windesheim doopen :
I yanna,
g e b . 4 M a a r t , g e d . 6 M a a r t 1782. G e t . : Wychertjen J7ansdr. in Ittersum, Yannn overl. en is begr.
te Windesheim als JYan?za N~enkamf, 23 Maart 1782.
2. Geesjen ‘), geb. 25 Juli, ged. 27 Juli te Zwolle 1783.
Get. : &arrigjen Engbertsdr. in het Spoolde bij Zwolle.
3. EverGe $), geb. I I Juli, ged. 17 Juli 1785,
Get.: Eevertje
ramen v a n Zalk.
4 . 3Gn, g e b . 8 A ug., ged. 12 Aug. 1787. Get.: Wyckedje
N~enkam.+ in Ittersum, terwijl %rn is overl. 18 Febr. 1788.
Aanvullende

gegevens.

a. sNav.a
pag. . . noot 2, alinea 2.
Volgens Mr. Haga vermeldt het doopboek van Heino als
gedoopt: ’
22 Febr. 1778, Cornelis, zn. van ZwKv 3ansez en Yokanna
Henrica Cortielis o p ade Nieuwkamp< o p ‘ t Blankvoorderveld i n Lenthe, voorheen gewoond hebbende op BBeenbroekc
onder Heino (geb. 16 dito ‘s nagts om I I uur).
De Heer Haga acht het niet onmogelijk, dat het hier een
ander erf xNieuwkampc betreft, dan het erf gelegen in den
Veldhoek onder Heíno, ofschoon Heino en Lenthe niet ver
van elkaar verwijderd liggen en het hier dus ook wel een
andere omschrijving van hetzelfde erf kan betreffen.
Het is niet onmo~e&k dat uit genoemd echtpaar eveneens
~Nieuwenkampena zijn ontstaan, doch bij voortgezet onderzoek .allerrninst waarschijnlijk gebleken, althans niet in mannelijke lijn,
6. Nog werd gevonden .een ander (of hetzelfde?) erf PNijenkamp< in het doopboek van Raalte : 14 Maart 1745, g e d .
Aeltje, d. v. Hendrik yari VhtrnaaZ( Vuistmnet i) en Geertruy
GeevZ@s a a n >de Nijenkampu in de Raarhoek.
In het >Elspeeter Magescheyd van de Erffenis van Yoost
Gz$sber&en en RkeynGe Teu& Ehela 12 Maart 1761, is sprake
van : >Nog een Kamp land gent de Nieuwe Kamp tot Elspeet
gelegenu
(Familiearchief W i 1 b r i n k).
‘) Geesjeta

?J Evertien

Nieuwenkamp te Borculo deed belijdenis te Windesheim IO April 1805.
Nieuwenkam? te Herculo deed belijdenis te Wiqdesheim 10 April 1805.
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Handwoordenboek
B i j S . Gille Heringa: aardrijkskundig
van Nederlands, komt >de Nyencampa voor op blz. 169
van dat boek als aden Nieuwenkampc, huis Diepenveen
Overijssel.
Voorts vindt men in de Bladwijzer op het Tijdrekenkundig
register in het oud provinciaal archief in Overijssel 3 verschillende erven sde Nije Kampu genoemd, resp. te Rargentkeim, Haaksbergen e n Lokuizen, waaruit kan blijken,
. dat deze erven reeds eeuwen hebben bestaan.
Tevens komt onder Oirschot (Best) N.-Br. een >Nieu we
C a ti p aent Broecka voor.
Ten slotte vind men nog. het volgende in het aRegister
op de Leenaktenboeken van het >Vorstendom Gelre. e n
Graafschap Zutphenc :
1. De n/&n tamp in het kerspel Groenlo, -blz. 336, 14
April 1777. D.i. een kamp of een stuk land, géén erf.
11. De mgeencamp
in het kerspel Warnsfeld, blz. 50, 2 2
J u n i 1612. D i t o .
111. De A7<euwenkamp
in het kerspel Winterswijk, blz. 468,
25 A p r i l 180x; e n 2 Oct. 1 7 I I, t o e n d e Niwekamp
geheeten. Dito.
IV. De Newenkamp. deel van de heerlijkheid Bommel te
Maasbommel, tilz. 87, ao 1403. Dito.
Ik geef deze, voor het spellen der naam in verschillende tijden, hoewel we in Gelderland niet met een
erf van dien naam te doen hebben. Dat neemt echt&
niet weg, dat de naam in de Saksische gouwen, zooals
blijkt veelvuldig voorkomt, waaruit af te leiden valt,
dat pok meerdere geslachten van dien naam in diverse
spelwijzen voor zouden kunnen komen, zònder tot één
en denzelfden stam te behooren.
De naam is in die streken algeméén èn het afscheiden
v a n e e n s t u k l a n d v a n e e n grooter gedeelte, welk
eerste men dan Iviezrwe knntp noemt, ligt vdor de hand!
Kwam er dan later een boerenhoeve op, de naam der.
familie werd geboren.
I
* t
c.

Salomon Lindeman
was vermoedelijk geparenteerd aan
.hsebia 7. W. van Echten. ‘Immers wordt o.a. op 8 Jan. 1769
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te Raalte ged. Chistine Gerhardina, d, v. .SàZomon Lìndeman ’
(Nav. 1924, pag. . .) en %ditk So$liia van Echten op den huize
Reeler (= >ReIaera),
d. >Nav.< 1924, p a g . . . n o o t I. S c h o t m a n .
Volgens de meening van Mr. Haga lijkt hem de op pag. . .
van de Nav. jaarg. 1924 gegeven verklaring. van Schotman ,
niet zeer aannemelijk. Eenvoudiger lijkt Z.Ed.Gestr; h e t
volgende,: ~Schotmana is vermoedelijk een erf, waarnaar de
betreffende yan* Nieucamp wordt genoemd, gelijk dergelijke
namen van erven in de doopboeken van Heino, Raalte enz.
herhaaldelijk,
voorkomen. - De achtervoegingen sop h e t
Schuurman<, >op het Dijkman enz. komen meerdere malen
voor. Zoo’ b.v. ged. te Raalte 2 8 Nov. 1779, Berendine,
d.v. Berend Eylenaar e n ‘Albertje Seìnen aaan Schotmana bij
den Vellenaar (de Vellener is een een huis of kasteel, o.a.
voorkomende op de kaart van Overijssel in deel 1 van den
Tegenw. Staat v. Overijssel.
e. aNav.a 1924, p a g . . . Westrik.
Ged. Ootmarsum 5 Maart 1 7 4 6 :
Bercnb, zn. van
Lambertus WestericR
e n Anna Floris.
Dit huwelijk werd te Ootmarsum 4 Oct. 17.44 gesloten
(ondertr. 30 Aug.). Beiden woonden toen in Mander e n
kwamen van Geesteren (N. W. van Tubbergen). ‘)
Aanvullingen

betreffende het nieuwere
der genealogie:

gedeelte

A. Nav., 1924, pag. . . Geveke.
e. L. C. Geve,&= werd geb. te Lisse 5 Sept. 1818, tabaksfabrikant, huwde te Amsterdam IO Juni 1858 en was zn. van
Pan. Hartwìg Geveke, zadelmaker te Lisse en van diens 2e
echtgenoote Margaretha Pieters, hij. was in eerste huwelijk
getrouwd geweest aan Maartje Roodhmkta. H. L. C. Geveke
j
overl. Paramaribo 13 Juli 1876.
B. N a v . Ig24;pag. . . V i s s e r .
y. B. V i s s e r w e r d i n , 1926 b e n o e m d tÒt d i r e c t e u r d e r
1) De herv. doop- en trouwb. van Tubbergen zijn allen verbrand met uitzondering van
een doopb. der hem. van circa 16$o-1327 bij den pastoor te Tubbergen,
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BElout-schools te Kotterdam. - In 1925 verscheen van zijn
hand en Duyvendij k, BNieuwe zielkundec en in 1926 h e t
2e d e e l g e t i t e l d >Geschiedenis v a n d e paedagogiekc, uitg.
Wqlters, dabeide deeltjes ad f 1.90.
C . N a v . 1924, p a g . . . C o l e n b r a n d e r .
Mevr. de Wed.
Nz’euwertkamp-CoZenbrander, overl. te
Leeuwarden rg A u g . 1926, begr. te Amsterdam 23 Aug. op
de Oosterbegraafplaats.
De genealogie Colenbrander is ter perse.
D. Nav. 1924, p a g . . . K i t s N i e u w e n k á m p .
De 32 kwartieren van H. W. ICZ. r. Kits Nieuwenkamp zijn:
I\iìeuwcnkamp
de Olde.
Kits
Ketting (Cottìngkj
Brinkeed
Ko ttìng ( Cotti?zgk)
Gude
Nieuwenkamp

c
X
x”

Troost.

x

KZ2.f

Nagtglas

v a n Leeuwen.
Reukinck.
v a n Leezdwez.
BrinkeZ(n).

x

d e OZde.
5an Leeuwen.
Versteeg.
Herfnans o f Harmans.
PaaZ.
van R(&@zber(c)k.
Paal.
van R[k)tjnber(c)k.
v a n Leeuwaerdefn).
S9Hit.

Van Oort
X
De Heus
Bossckaardt
x
De Heus
Bossckaardt
x
De(c)kkìng
X
RoeZkouwer
X
H. W. M. 7. Kits Nieuwenkamp werd I Mei 1926 benoemd

tot opvoedkundig-ambtenaar aan het Opvoedingsgesticht vanwege de Ned. Herv. Kerk avalkenheides te Maarsbergen (Utr.)
E. N a v . 1924, p a g . . . W i l b r i n k .
WiZZem Wilbrink was postmeester te Voorthuizen en groot
grondbezitter aldaar, later werd hij wethouder der gemeente
Barneveld.
W a p e n , Wilbrink; G e l d e r l . :
Ged.: 1, in ro. e. recht kruis v. zi. met 8 punten; 11, in
bl. e. klimm. leeuw v. zi. Helm gekr. Ht: e. antieke zi.-ro.
vlucht. Dekkl.: R. zi.-ro., L. zi.-bl.
Naar een cachet van den notaris Gerrit ya?z WiZbrink
(zie
1
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jaargang 1925, pag. 5~)~ terwij het helmteeken en de kleur
van den leeuw volgens ingewonnen advies van kolonel J. C.
Steenkamp te Ginneken, ’ werd vastgesteld. De genealogie
van dit geslacht is in bewerking en wordt geplubliceerd in
2Nav.a 1928.
F. N a v . 1925, p a g . 5 3 . N u g g e l m a n s .
Vóór Bergen op Zoom stamt de familie Nuggelmans uit
Namen (België).
2 8 M e i 1757: Fraticois Versckare, j.h. m a j e u r n a t i f d e
Bambeek de la chatellenie de St. Winst et Marie N~gelmans,
j.f. majeure native de N AMUR , R o m a i n s d e Religion; le
mariage a été beni . . . . . par Mr. C . , . . . ministre Janssen
(Kerkelijkarchief B. o. 2.)
G . N a v . xgas, p a g . 55, F r a n c i o n i .
De ouders van Femandu Francioni zijn : Francesca 1F;rancionz
e n Paluura Betti.
‘&. N a v . 1925, p a g . 5 8 L . J, J. N i e u w e n k a m p .
L. J. J. Niemwenkantp, overl. Lakeland (Florida) 2 N o v .
IgoT--en liet na een echtgenoote met vier kinderen. Nakomelingen in Florida (1924).
1 . N a v . 1925, p a g . 59. N i e u w e n k a m p .
. De in‘ mijn glosse Aanteekeningena genoemde A’damsche
familie Nieuwenkamp, welke zich omstreeks 1730 te Amsterdam
vestigde,. blijkt van Duitsche origine te zijn, volgens de jongste
onderzoekingen van den Heer J. J. Vürtheim Gzn., te ‘s Gravenhage en kan dus hier verder buiten beschouwing blijven,
Zie het Naschrift hieronder.
J. N a v . 1925, p a g . 169-175, L u d é r u s . 1)
Aangezien vermòedelijk binnen afzienbaren tijd, van de
hand van Mr. H. F. Wijnman te Amsterdam de volledige
genealogie van dit merkwaardige geslacht zal verschijnen,
acht ik het hier niet mijn werk aanvullingen op het d’oor mij
medegedeelde over deze familie in ade Nav.a. 1925, te geven.
.
K. N a v . 1925, p a g . 1 7 3 . A r n t z e n .
In het bezit van den Heer M. J. Arntzen te Amersfoort
‘) Zie inmiddels het Maandblad van het Geneal. Herald. Genootschap ade Nederlandsche
Leeuwr 1926 en rgn7 invoce: #Bijdrage tot de genealogie van de geslachten Mnrtinises,
Omtevbaan Marfimus, Luderur (sinds het einde der x8e eeuw Lr&+us) door Mr. H. F.
Wijnman; een proeve van een keurig gedocumenteerde genealogie en bronnen studie.
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bevindt zich een stamlijst der familie A., onbewezen opgev o e r d t o t f 1600 en bewezen tot k 1670.
L. Nav. 1925, pag. 177 en 178.
In het Familiearchief BNieuwenkampg, berust o.m. den
BKoopbrief v a n t i e n d e u y d Zomerei< den 8 Maart 1838, in
welken brief tevens sprake is van rden halven Bendijkskamp.a
De heer Wolter Wolters, koopman, wonende te Heino koopt
die tiend af van Johannes Zeekuisen YY, landeigenaar, wonende
te Zwolle. Het waren de zgn, »Bijstere Tiende.<
A4. N a v . 1924, p a g . . . V a n d e r H o r s t .
Over de afstamming van Geesje van der Wovst zijn alle
mogelijke gegevens te vinden in de doop- en trouwboeken
van Hasselt. (Deze zijn niet op het Rijksarchief, doch op de
gemeente-secretarie te Hasselt). Mr. Haga teekende d a a r
voor mij het volgende uit aan:
1. Gerrit vati der Horst, geb. & 1665, tr. Hasselt (ingeschr. 5
Febr.) x692, HavmtjE rans, wede, beide tot Hasselt.
Een zoon Gedt, volgt 11.
11. Gerrit &zn der Horst, ged. Hasselt 7 Febr. 1706, tr. Hasselt
’ I I Juni (ondertr. extraordinair 6 Mei) 1755, [toen Gerkart
. genoemd] Marguretka de Vries, geb. Hasselt, beiden woonden
in 1755 ti Amsterdam.
Een dochter: Geesje vau der Horst, ged. -Hasselt 13 Febr.
‘1763 die huwde in 1791 met Hendricus .%&annes Nieuwetikamj.
Daar de doopboeken tot r5gr teruggaan, zal de stamreeks
nog wel hooger o p g e v o e r d k u n n e n w o r d e n . V a n verwantschap met een geslacht ter Hovst, dat het anker-wapen voert,
blijkt tot nog toe niets.
Niet

te

plaatsen

gegevens.

Trouwboek van Brummen en Zelhem:
1773, 27 Febr. Gerrit 7oZZizck, J. M . u y t d e n Toldijk én
Theuntje Ngkamp, J, D. uyt Loenen.
Thans alhier beyde woonachtig,
Ged. (Roomsch-Kath.) te Heino :
28 Juli 1792 WiLkeZmina, d. v. Jbnnnis Henriks
op den
en
Niejenkamp
~oanna WiZms
in de Velthoek.
1
>
I d e m i d e m 2 2 J a n . 1794 Henvz’cus 2
B
>
>
22 Febr. 1796 Nenrz’cus
>
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Terwijl tevens nog in het boek van begravenen te Heino werd
g e v o n d e n o p 2 Juni x795 hop d e kerkhofa begraven Hendrikus,
2. v. Jan N~enkamp e n GerreaVena Wdhns, tiwonagtig o p d e n ’
Nijenkamp o n d e r Heino.c Mij dunkt, het kan haast niet anders
of dit moet de Op -22 J a n . 1794 (zie hierboven) geborene wezen
en moet de voornaam der moeder een vergissing zijn, volgens de
meening van Mr. Haga.
Geh. te Raalte 2 Aug. 1827 Johannes Hettdriks iVieuave~rkamp
e n Antotiia van Her Mooie- (blijkens de Iojarige tabellen op de
registers van den Burg. Stand).
. In ‘t begin der 19” eeuw komen de namen Nil;onkampen iV&kamp
in grooten getale voor in de plaatsen Raalte, Wijhe, Olst, Heino enz.
Nieuw
I.

geraadpleegde

bronnen,

Het Protocol van Huwelijksche Zaken in het Scholtambt Wijhe.
Het Register van aangenomen familienamen van Olst.
3. De trouwregisters van Almelo (gedeeltelijk).
4. Het lidmatenboek van Almelo van 31: 171,s (opgelegd’pastorie
‘Almelo).
5. Trouwboek van Windesheim.
>
6. Doopboek B
7. Begraafregister
’ 2
>
8. Lidmatenboek
g. Doopboek van Raalte. ,
10.
>
3 Ootmarsum en trouwboek.
*
I I . Het boek -van begravenen te Heino.
12. Trouwboek van Brummen en Zelhem.
13. Bladwijzer op het Tijdrekenkundig register in het oud-provinciaal archief van Overijssel.
1’4. De Tegenwoordige Staat’ van Overijssel, dl. 1 (de kaart).15. Witkamp, Aardrijkskundig Woordenboek.
Handwoordenboek
van
16. S. Gille Heringa, Aardrijkskundig
Nederland.
‘17, Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins; Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel (1925).
18. >De Navorscherc (Ig26), pag. 145, 146, 148, 153, 155, 156.
19. rTaxandriaa (1907).
zo. Familiearchief s Wilbrin ka.
2.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

204

21. Doopboek van Wijhe.
22. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre
en Graafschap Zutphen.
23. Trouwboek Ootmarsum.
24. D o o p b o e k
>
Maarsbergen (Utrecht), 14

d

e

Seria3re

e

Oct. 1926.

n

K&ambonnet

door
W. E.

VAN

DAM

VAN

ISSELT.

Voor eenigen tijd deed ik - naar aanleiding van het feit, dat
een mijner .overgrootmoeders in eerste huwelijk getrouwd geweest
was (1805/6) met een luitenant J. J. M. de Serière du Bisournet te Dalhem (0. van Argenteau, provincie Luik) eenige onderzoekingen naar familie de Serière. Het resultaat daarvan werd
door mij medegedeeld in »De Nederlandsche Leeuwu. van Januari F
1927. Voor de curiositeit zij. hier de volgende toevallige vondst,
mede te Dakhem, vermeld:
>Le 5 Oct. 1755 est mort en ce Lieu‘Mr. Louis Frpderic Kambonnet, avocatu (Registre contenant n a i s s a n c e s d e s p r o t e s t a n t s ,
mariages, etc.) Dit was Frédéric Louis Rambonnet, doctor in de
rechten, geb. te Berlijn 4 Febr. 1684, die den Keurvorst van
Brandenburg tot peter had, later een bekend advocaat te Maastricht werd, alsmede o.m, Lieutenant-drossard et Stadhouder du
pays de Daelhem in 1723.1) Hij trouwde 7 Apr. 1712 te Dalhem
Francoise Elisabeth Depuget de Monestier, oudste der vier dochters
.
van Jean, predikant te Dalhem en tevens aalmoezenier van het
Statengarnizoen te Luik, en van Marie de Convenent, volgens de
genealogie Rambonnet afkomstig van een adelijke familie uit het
Prinsdom Oranje. Genoemde Françoise Elisabeth Monestier had
een jongere zuster Louise Elisabeth, die trouwde met Ds. J. G1
Caron te Dalhem. Uit een dagboek van Ds. Jean Jacques Rambonnet, zoon van Frédéric Louis, blijkt n.i., dat zijn vader in
behoeftige omstandigheden te Dalhem overleed en dat diens
schoonzuster Caron voor zijn begrafenis zorgde.
Ds. J. G. Caron en Françoise Elisabeth Monestier hadden een
1) Zie Vllte Degré op blz. 9 van de gedrukte genealogie Rambonnet.
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dochter ‘Marie, die 6 Mei 1765 te Dalhem echtgenoote werd van
François Louis de Seriere du Bisournet, later majoor in dienst van
de ‘Staten-Generaal, en uit wie de in den aanhef van dit artikel
genoemde luitenant J. J. M. de Serière du Bisournet gesproten is.
Hieruit volgt, dat èn”-deze laatste èn de nog onder ons levende
Rambonnet’s, waaronder mijne echtgenoote, afstammen uit Jean
(Depuget de) Monestier, predikant te Dalhem.
Jean Monestier, predikant te Dalhem,
tr. Marie de Convenent
+Ï
Françoise Elisabeth
Louise Elisabeth Monestier,
(Depuget de) Monestier (r6gr
tr. Ds. J. G. Caron te Dalhem
tot I 720), tr. Dalhem 7 April 17 I 2
Frédéric Louis Rambonnet,
I
geb. Berlijn 4 Febr. 1684;
Marie Caron,
st. Dalhem 5 Oct. 1755.
tr. 6 Mei 1765 te Dalhem
Fransois Louis de Seriere d u
Bisournet,
later majoor der Inf. in dienst
der Staten-Generaal.
-,
1
70 Jean Josèphe Maximilien
de S. d. B.,
g e b . D a l h e m 18 J u n i 1 7 8 0 ,
st. Rhenen als le luit. re Regt.
Ligte Inf. 16 Jan. 1806.
Geslacht V e r Huell.
I n h e t M a a n d b l a d v a n h e t Geneal. Herald. Genootschap de
Nederlandsche Leeuw jaarg. 1926 kol. 286 staat een verzoek van
den Heer A. Staring te Dordrecht, om publicatie van hetgeen
over de ‘Utrechtsche Ver Htiell’s bekend is.
Uit voormoederlijke lijn een afstammeling -dezer)-._ familie zijnde,
ste!de inzender dezer regelen een onderzoek naar haren samenhang in, en schreef destijds in het Algemeen Nederl. Familieblad
zijdelings over deze familie. IJtrecht’s burgemeester, de vermaarde
geneloog Dr. C. Boòth noemt ergens Gijsbert Huel, s c h o u t v a n
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Egmond 1458 onder de leden dezer familie. Het zal deze persoon
zijn, die in deel 35 der Bijdragen en Mededeelingen ‘van het Historisch Genootschap 1914, wordt vermeld, op blz. 8 2 als volgt:
A o . 1 4 4 6 . H o e Ggsbert vm &Y Hoel heeft wtedìc recht over
tdoister ( E g m o n d ) ghedaen.
Evenwel, daarmede beweert Dr. Booth nog niet, dat hij ‘tot de
Utrechtsche familie behoort. Trouwens, ingeval deze van elders
is gekomen, dan zou c.q. eer dienen gezegd, dat zij familie van den
Egmondschen Schout zou zijn. Immers, het Buurspraakboek van
Utrecht vermeldt onder de nieuwe burgers te Utrecht, Vrijdag na
groote Vastenavond 1407 %n v a n der Heul Peterszoon (fol. 62);
Vrijdag na Margriet 141 I Godevaert vaa der Huel (fol. 67~0.);
en 1435 Dìyk G+ssbrechtsz.
van der He&. Van laatstgenoemden
persoon was gemelde schout van Egmond een naamdrager; en
vermoedelijk wordt met Dirk’s vader bedoeld de GzjSbevtvan Hoel
die met Mechtela! zijn dochter vermeld in 1411, door Dr. Booth
ergens gevonden waren. PErgenst, want vele zijner mss. zijn uiteengehaald door den Utrechtschen archivaris Vermeulen.) Wil de
aandacht zich nog even op den naam Gijsbert van der Huel o f
Verhuell blijven richten, dan komt daartoe in aanmerking de
vader van den Domheer, nl. Gijsbert Verhei, wiens vrouw zou
zijn uit eerre familie voerende in rood 3 zilveren Zwanenkoppen
2-1.
Booth wijst daarop in zijne geneal. van de Sande. Twee
zonen dezer echtelieden MelchZor
en yohan V. zouden hun wapen
daarmede vermeerderd hebben. Hier bestaat een verschil. In
e e n d o o r Dr. Booth geschreven register, aanwezig in de Coll.
Grothe S. 744 (R. A. Utrecht) fol. 48 (1535) zegt hij : Yokannes
v a n d e r H e u l vicarks ecclesz’a Tra. -i- 1 3 D e c . 1 5 4 3 b e g r a v e n
achter ‘t schepengestoelte Epitaph. T. 19 en teekent daarbij zijn
wapen als 3 wolfshaken 2--‘I, met een 8 puntig sterretje in het
midden van het schild. Op zijn portret geschilderd door Jan van
Score1 is hem als wapen gegeven: I en 4 in ro. 3 zi. weerhaken
waarboven een ó-puntige ster, 2 en. 3 in ro. 3 zi. zwanskoppen.
(Vgl. Mr. Muller: De, schilderijen van J, van Score1 1880 blz. 34.
De weerhaken zijn .andersom, dan de wolfshaken op de teekening
. van Dr. Booth; hij wordt daar 1535 kanunnik ten Dom genoemd,
alsmede Jeruzalemsbroeder, (zijnde aldaar ter bedevaart geweest).
Ook de Wapenheraut 1904 blz. 225 vermeldt dit wapen. De
Kronijk van het Historisch Gen. IV 1848 blz. 176 zegt, dat hij

.
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reeds 1530 kanunnik was. - Omstreeks ten tijd van zijn dood
stelde’ het Kapittel een eisch in tegen Aernt Verkuell, die gebouwd
had op grond van het Kapittel., Een Aert Verkoel zagen, wij
genoemd als vader van Sweer V. (behuwdoom van Petronella
S a l d e n ) e n v a n Comelis v., schout van’@ Zeist en Driebergen,
o n d e r - h o u t v e s t e r ‘s lands van Utrecht, geh. 1626 met Catharirra
A e r t s v a n Wijck weduwe Gijsbert van Bosch, schout te Zeist.
Voornoemde Mckkior V, (mijn voorvader) werd 1543 b u r g e r
te Utrecht en was gehuwd met Geertruijd van der Haer, g e s t .
1556, dochter van Frederik Willemsz. van der Haer e n Wendelmoed . . . vermeld I 540. MeZc/ttor had twee kinderen Frederik V.
en Wendehoef, geh. geweest met Arend van de Sande, schepen
van Utrecht 1597, begr. in de Janskerk, zoon van Sweer Aerntsz.
van de Sande en Maria Cornelis Bolldr. Wendehzoet V. was 23
September 1598 circa 48 jaar oud, zij testeerde 22 December 1607
en 4 Januari 1608 vóbr den Utrechtschen notaris van Herwaerden.
Dr. Booth vermeldt nog de volgenden : Gerard Vevkuel, vader van
Dz&a, -/- Juni 1598 en van Mr. Divk V., secretaris van het Kapittel St. Marie’ 1562, f Mei 1594, tr. Anna van Diemerhorst, +
Mei 1605, hadden acht kinderen : Gerrit, + Douaij 1585/6. Antkoni,
secretaris en canon. van St. Marie. Adam, ook canon. van St.
Marie, -j- April 1605. Jokan, tr. Maria van Groesbeeck. Anna,
tr.’ I 595 Gerrit van Ruemst.’ Eva, -i- jongedochter Maart 1610.
EliJabetk, tr. Adam Petersz,. van Halen, en LuBbert V. w o o n d e
1616 te Gorkum. ,
Kan laatstvermelde YoIzan V. de op blz. 755 van Utrechts Placaatboek door v. d. Water dl. 1 genoemde 3okan V, zijn, die +
Augustus 1619, overluid door den Dom 23 Augustus ?- en de vader
v a n Adriana V. vrouw 1618 van Gerrit Jansz. v a n Goch? Dit
betreft ook Utrechtenaren. Nog vermeldt* Dr. Booth een Dirk Ver
Huel, wonende in 1473 omtrent de Brandstege te Utrecht.
VAN O ORDT .

Whár

IS

te vinden in Groen van’ Prinsterer’s werken?

Mr. van Hall stelt in zijn geschrift tot verdediging van den
graaf van Brederode, als motto een woord van Mr. Groen van
Prinsterer, luidende : De sagedacktenz’s onzer vaderen is een keilig
.
erfgoed.
Deze zin schijnt niet voor te komen in een der gedrukte werken
van Groen van Prinsterer. Weet iemand waar die te vinden is ?

’

.’
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Wat bevat. het zegel van Jan Willem Luwen?

Deze was schepen van Heusden. Zijne vrouw Mechteld Pouwels
Diricsoensdochter komt voor als zijne weduwe in een Charter 2g
April 1422, zijnde een schepenbrief vatï Heusden (Staatsarchief
te Gent, afd. Charters van Mariencroon en Mariendonck).
Pestallozzi.
Het blijkt mij nader, dat dit geslacht reeds in de 17de eeuw
te Amsterdam woonde, waarover gegevens werden medegedeeld
in het Maandblad van het Geneal. Herald. Genootschap >De
Nederlandsche Leeuw c (192 I) XXXIX, 70,
Wapen Bax.
In jaargang 42 van 1892 van dit tijdschrift wordt in een artikel
van Ch. C. V. Verreyt xIets over Johan, Paulus en Marcelis Bax,
hunne ouders en grootoudersu op blz. 637 medegedeeld, dat aan
den vader van genoemde gebroeders Jacob Bax, Rentmeester van
de Staten van Brabant in het kwartier van Den Bosch, in 1587
door het stadsbestuur werd aangeboden een zilveren drinkschaal
met .zijn pblasoen ofte waepena versierd, vervaardigd door den
bekwamen Bosschen goud- en zilversmid Aernt Jansz. van Meurs.
Weet soms iemand, waar die zilveren drinkschaal kan gebleven
zijn? Het is mij n.1. te doen om het wapen, waarmede de schaal
Het
versierd was, dus om het wapen van bedoelden Jacob Bax.
wapen op de’grafzerk van zijn familiegraf in de St. Janskerk t e
Den Bosch is mij bekend.
IDEMA GREIDANUS.

L. C. G. MATTHIEU. t
Een onzer ijverigste medewerkers, de Heer L. C. G. Matthieu
is te Parijs overleden. Wij betreuren dit verlies zeer - zijn gewaardeerde bijdragen voor ons tijdschrift missen wij noode - hij
begreep zoo goed de bedoeling en het streven van onzen ouden
>Navorscher>.
. De herinnering aan hem leeft bij ons en ‘onze lezers voort.
G. F.

MEMORANDA.
Van een Notaris, die van beroep wiide. veranderen
door M. C. SIGAL JR. '
.
In de protocollen van den Vlaardingschen Notaris (1725-1775)
Michiel de Vooght vond ik een acte, waaruit blijkt, dat de Brielsche
Notaris Marinus Sandifort er over gedacht heeft het land te verlaten om in onze West-Indische koloniën een andere ambtelijke
loopbaan te aanvaarden.
.Marinus Sandifort werd in 1733 te Brielle aangenomen tot
lidmaat der Gereformeerde Kerk (Acts lg April 1733) en werd
8 April 1741 door de Vroedschap van Brielle geadmitteerd als
Notaris.
Of het notariaat niet genoeg opleverde, dat hij daarom naar
een andere werkkring uitzag, valt niet met zekerheid te zeggen,
doch de gevonden acte wijst er voldoende op, dat hij de Geuzenstad vaarwel wilde zeggen,
Op 25 Sept. 1748 (Inv. nr. 40) verscheen hij voor Notaris Michiel
de Vooght te Vlaardingen met Isaac Tromer, Ontvanger van
Vlaardinger ,Ambacht, Bals last en ordre hebbende van sijn Heer
broeder, den Wel Ed.Agtb. Heer Jan Fredrik Tromer, Raadsheer
in den Ed. Hove van Policie en Crimineele Justitie over de Colonie
van Suriname &c. en residerende op Paramariboc, te kennen
gevende, dat zij het volgende waren overeen gekomen.
Marinus Sandifort verbond zich te zullen gaan, naar de kolonie
Suriname met het schip, gevoerd wordende door kapitein Hendrik
Zielkens, om zich in dienst te begeven van genoemden Raadsheer
Jan Fredrik Tromer Bomme bij denselven heer waar te nemen
den . dienst van clercq of schrijver en uyt dien hoofde alle boodschappen doen, affaires consernerende, telkens op bekome ordes,
gelden gaan on,tfangen of betaien, daar van ten allen tiye ten
eerste verantwoorc$ge doen en vervolgens in die qualiteid alles’
meer te doen, dat een schrijver of clercq naer costume van die
Iande bij andere heeren aldaar verpligt sijn te doen.<
Hij verbond zich voor den tijd van de vier eerstkomende jaren,
ingaande ,met den dag van zijn sarrivement op Paramariboa.’
Vierder zou hij atrekken en genieten vrij kost en drank aan de
taaffei van gem. heer, benevens vrij logement aant selve huys,
item vrij wassen, streyken, soo linne. als wolle goed, als mede
1927
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vrij transport, kost en drank in de cajuyt van hier tot voorn.
gedestineerde plaats. u
Zijn jaarlijks tractement zou bedragen het eerste jaar 2 5 0 gl,,
het tweede en derde jaar 300 gl., het vierde jaar 350 gl.
Ten slotte benoemde hij zijn toekomstige chef tot executeur
voor het geval, dat hij in den vreemde zou komen te overlijden.
Uit de Inventaris van de Notarieele- Archieven, welke in de
bewaarplaats van het Algemeen Rijks Archief berusten (Verslagen
omtr&rt ‘s Rijks Oude Archieven, XLVIII, 1925, je deel, blz. 313
e.v.) blijkt, dat zijn archief na de datum dezer acte blijft doorloopen, waaruit we mogen opmaken, dat Notaris Sandifort van
zijn vertrek naar. de West afzag; waarom hij niet ging valt natuurlijk moeilijk te zeggen; zou het kunnen zijn, dat Amor hier
een rol in gespeeld heeft, want bijna vier jaren later zien we,
dat Sandifort te Brielle op 5 September 1752, in het huwelijk
trad met Arendje van Es; mogelijk zijn deze trouwplannen opgekomen kort na zijn besluit om naar Suriname te gaan en hebben
deze hem doen besluiten Notaris te Brielle te blijven, welk ambt
hij nog lange jaren met eere heeft vervuld, want zijne protocollen
loopen tot Juli 1783.
Bovendien werd hij 30 April 1756 door de Vroedschap van
Brielle aangesteld tot Schout en Secretaris van de Stads Ambachtsheerlijkheid
Zwartewaal.
Eigenaardige

boektítels.

V a n Antony
C r a m e r , die van 1785 t o t 1833 leefde, geeft
h e t Bìogruphìsch WoordunOoek d e r iVoord- e n Zuìdnederlandsche
Letterkzmde v a n J . G . F r e d e r i k s e n F . J o s . v a n d e n B r a n d en eenige geschriften op, wier titels ons geheel verplaatsen in
den bloeitijd der romantiek. Vooral is het of in het midden opmerkelijk !
Zij luiden als volgt (ik vermeld ze niet alle):
De bogchels mijner luimen of overleveringen uit het geheimzinnige kabinet. (Amst. 1S22).
De grijsaard uit de rotskloven van St. Domingo, of de slachtoffers der slavenopstand. (Amst. rS2g).
De gunsteling van Napoleon, of de kleine schoenpoetser van
de straat le ,Pelletier te Parijs. (Amst. 1 8 3 0 ) .
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De bode bij het mmisterie te Brussel, of de erfgenamen van
L
het Kasteel de Rotteval. (Amst. 1830)~.
Het sprakelooze meisje van Brussel of de Rebellenbruid. (Amst.
1830).
Het kraambed aan de oevers van de Beresina of het legermeisje

der groote armée van Napoleon. (Amst. 1833).
De geheimzinnige visscher of de bewoners van de Duivelsgrot,
enz. (Amst. 1833).
De valsche munter,
(Amst. 1833).

of het monument in het Weener w o u d .

Zijn jongere tijdgenoot Jan de Vries (rS19-185;) schreef0.a.:
De eed, of misdaad en wroeging. (Amst.’ 1844).
Gustaaf, of het brandmerk (als voren).
Een man en eene vrouw, of de vruchten van de wraak. (Amst. 1845)~
Helena, of de gedenkschriften eener diep gevallen vrouw, (Amst.
1847).
Julie, of macht en mogen uit het leven eener vrouw in de

groote wereld. (Tiel 1849).
De bruidschat of eene dochter des hemels en eene dochter der
hel. (Amst. ‘1850).
Alva in Antwerpen, of de wraak eens vaden. (Maarssen 1861).
Het Kasteel Erikdale, of de koopvrouw van Nieuwpoort. (Amst.
Mr. C. BAKE.
1852).

‘1

Dansen op Zondag.
In een edict op 15 October 1698 door den Koning van Pruisen
tot het bestuur van Maagdebrug gericht, leest men (zie G. ,L.
W a g n e r , DissertatZo jzqis ecdesiastici inaugwahs de jwe sabbat&,
Halae 1702, blz. 72):
>IJnd ob zwar auf den Sontag die Besuchung guter Freunde,
ein m&iziger Spatziergang, und sonst ehrliche recreation ehen
nicht untersaget sind : So kan jedoch das zu allerhand Uppigkeit,
und fleischlichen Liisten anlasz gebende tantzen, sonderlich in
d i e Krügen, Wein, B i e r , u n d Zunffthausern keines weges ver-
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stattet werden, sondern es wird selbiges auff den Sontag auch
nach 5 Uhrets hierdurch allerdings abgestellet und verb0then.z
Mr. C. B AKE .

Prospecti.
Vaak leest men in advertenties van scholen en andere inrichtingen: pvospectz’ zijn op aanvrage te verkrijgen. Het meervoud
van pyospecks is echter in het Hollandsch prospectussen; en in
het Latijn bestaat de meervoudvorm prospecti niet, aangezien
prospec&s tot de vierde declinatie behoort en dus in het meervoud
prospectus (met een lange u) heeft. Het is dus niet anders dan . .
potjeslatijn. .
Mr. C. BAKE.

Het Gamebordspel der Constitutie Unigenitus
door J. K.
I n h e t b e g i n d e r 18 re e e u w o n t b r a n d d e d e s t r i j d t u s s c h e n
Jesuicten en Jansenisten opnieuw in Frankrijk. De bisschop De
Noailles van Châlons stond aan de zijde der Jansenisten. Lodewijk XIV, het twisten moede, verzocht den Paus daaraan een einde
te maken. Nu verscheen I Sept. 1713 de beroemde bul BIJnigenitusa, die IOI stellingen veroordeelde uit Quesnels’ boek,
dat zooveel onrust veroorzaakte, Een vreeselijke storm barstte
over Frankrijk 10;. Kard. de Noailles en de Universiteiten van
Parijs en Nantes verzetten zich tegen de bul; het Parlement
beschermde de Jansenisten en Philippe van Orleans neigde naar
hun zijde. De Noailles en 4 andere bisschoppen awelleerden
op een algemeene Synode. De groote steun ontviel den Jansenisten
toen in 1728 De Noailles zich oprecht aan de uitspraken der
Kerk onderwierp.
Een spotvogel vervaardigde een gezelschapsspel *Het Nieuwe
Ganzebord der Constitutie Unigenitus.a De ganzen werden vervangen door de Apostelenu ; no. 6 was de brug der verklaringen ;
no. 6 en no. 3 brachten onmiddellijk op no. 26, het eerste beroep
op een kerkvergadering ; no. 5 en no. 4 op no. 53 ; no. 12 was
het blindelings aanvaarden der Constitutie; de herberg stelde het
vergelijk voor; de toren de verwarring; in den put daalde men
vergeefs af om de waarheid te zoeken; de dood verbeeldde den
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overleden Paus, die met de driekroon op het hoofd de bulle
BUnigenitusc zegende; den pot won men, wanneer men het
eindnummer, de Kerkvergadering, haalde.
Et qui gagner y voudra
Au concile appelle, appellei
Et qui gagner y voudra
Au concile appellera. 1)
.
‘Een afbeelding van dit Gansebord vindt .men in Arend’s Alg.
Gesch., Deel 1X, blz. 17.
In den catalogus no. 372, Kulturgeschichte van Kar1 W. Hiersemann onder ,no. 579 komt een eenigszins gewijzigde voorstelling
voor.
I n h e t m i d d e n zijne i n het Hollandsch en Fransch de regels
van het spel gedrukt, daaromheen het speelbord met 30 figuren.
Rechts en links een architectonische omlijsting met de regels van
het spel op rijm, eveneens in het Hollandsch en Fransch. Het
geheel is 35 X 45.5 c.M. en dateert ongeveer uit 1725: Het
spel, een navolging van het bekende ganzebordspel, is gericht
tegen de constitutie Unigenitus van Clemens X1 (1713), welks
geschiedenis in het Hollandsche spel met een spinneweb (XVI),
in het Fransche met het gesnater van ganzen vergeleken wordt.
De plaatjes stellen bekende tijdgenooten voor, b.v. Clemens X1
als een skelet, de tiara op den schedel en de bulle Unigenittus
zegenend, verder Kardinaal de Noailles, den heftigen bestrijder
der bulle.

Bladvullhg . . . Hiesarlik.
Nu er in den tegenwoordigen tijd zoo druk gearbeid wordt aan
de hernieuwde opgravingen en navorschingen op het gebied der
verschillende beschavingen, die elkaar op de grenzen van ‘t nabij-e
oosten sedert vele eeuwen hebben opgevolgd en nog bezig zijn
op te volgen; nu moge er hier eens op gewezen worden hoezeer het
verouderde of verouderende woordenspel der > begraven steden <
zich wel degelijk in den naklank hunner plaats-benamingen van
tegenwoordig herkenbaar kan stellen voor het menschelijk geéstesoog. Niet alleenlijk in den bodem of in geschrifte blijft het menschelijk gebeuren achter voor weder-opbouw in den geest. Ook in
1) La-jeu

de-la Constitution. (Chansonnier hist. IV,

156).
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de spraak liggen resten verscholen van wat eeuwen lang aan
velen dierbaar was. Zoo vinden de Nieuw-Grieken hunne aloude
hellenistische taalvormen terug in de schijnbaar vreemde plaatsnamen uit Kl. Azië nl. Stamboel: ‘s tan polin; Isnik: ‘s Nikeian,
het Nicea der concilies; Samsun: ‘s Amison en evenzoo in Aja
Soluk een dorpje bij ‘t oude Ephese, waarin het oude en hedendaagsche grieksch ahagios theologos< verscholen ligt onder een
turksch begrip, dat aadernc beduidt en dus als menschelijke
aoverdrachtc wel aannemelijk gelijkt. Is het nu voor ons westersche
vereerders van het oud-hellenisme, die door ons Nieuwe Testament
zelfs voortzetters van het niet zó6 oude hellenisticisme zijn; is
het nu voor de classici onder ons volk niet een aardige, voldoening gevende .opgave om ereis na te gaan of niet ook naast de
door Schliemann weer terug-verlevendigde plaatselijke gesteldheid
van Issarlik of etymologisch nu ook niet weer is terug te herkennen een aloud helleensch ‘s Illik, weliswaar overstemd door
het gangbare en daar ter plaatse ook zeer wel toepasselijke turkscharab. woord rhissarc = sterkte?
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de sterk kronkelende
kleine rivier aldaar, bekend in de oudheid als de Simois d.i. de
bochtige, tegenwoordig Chioembre heet en dat de daarmede
samenvloeiende Skamander tegenwoordig Mendere genaamd wordt,
dus nog in meerdere opzichten aan de aloude benaming herinneren, d a n -wordt het toch voor de in levende wetenschap
belangstellende linguisten en archeologen wel der moeite waard
ereis n a t e v o r s c h e n o f het. daar tusschen in gelegen aloude
aheiligec Ilion niet ‘evenzeer voortbestaat in den mond der
nazaten, als in hun bodem, Er is tot nu toe daar bij 9 classieke
Troje nog niet aan gedacht.
Dr. P. v. A.
EEN

KOMEET.

In eefz Statenbgbel, aanwezig in het Nuseuvn te. 252ana vond ik
de navolgende merkwaardige mededeeling, geschreven op het titelblad:
xOp huyden den 22 decemb ao 1680 synde Sondagh haer
sEd: Gr: Mog: completelyck vergadert wesende (praesent syne
»hooght) over het arresteren van den staet van oorlogh voor
pden jare 168 1 soo heeft met het ondergaen van de sonne
asich vertoont een schrickelycke commeet star int weste wel
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ssoo zuydelyck, de staert genoechsaem recht op gaende de.
astar kleijn, de. staert beslaende meer als een derde paert
Pvan het firmament gereeckent van de eene orizont tot den
pandere, d e strale vande staert al hoe wel kort in een gesvoeght doch krachtich en helder behoudt wat vieriger ‘als
peen silverige \Nitte coleur de star wegh wesende verdween
sallenskens de staert. g
A l k m a a r , IO A u g u s t u s

1927.

M r . J. BELÒNJE.

*"

Achturige Werkdag (f 1700).
In een halfwekelijksch nieuwsblaadje van 2 1700 trof ik de
volgende, modern aandoende, uitlating aan, over dagverdeeling :
Mercurius meldt,
\ BDat men in seker Rijk heeft voorgeslagen middelen om de
Barmen te doen subsisteren, ten naesten by op die voet, gelijk
>de Venetianen de Vondelingen op voeden, de welke gesamentlijk
Bgespijst
en gekleed werden, van ‘t geld, dat de Jongens winnen
amet zeilen, touwen &c. te fabriceren, en de Meisjes met kanten
>te naeyen. Men sou dese behoeftige logeren in groote gebouwen
Bonder een Directeur met sijne subalterne Bediende. In vz’pr-enstwintz@ een souden sy ackt uren slajen, ackt uyevz w e r k e n , e n
~ackt uyen kaey ueyvnaek neevnen ; want daey toe sckynt de Mensck
_»in de wereld gekomen ie z$‘n : a
Cursiveering van mij. - Uit: H. Doedyns’ Haegse Meycuyzùs
( IP’S Gravenhage, Gedrukt by Gillis van Limburg<) (waarvan een ex.
ter Kon. Bibliotheek, Den Haag, berust) van 12 Maart 1698, No.
63, blz. 4.
P . J. J. D I E R M A N S E .

Verzoekschrift van den Heer van ‘Batenburg aan Requesens, om benoemd te worden tot baljuw van ZuidHolland, 5 October 1574.
DOOR J. K,

Monseigneur !
Comme lestat de bad& de Zuyt Hollant est presentement vaccant
encoires quil s o i t tenu p a s l e s e n n e m y s , s i e s t c e q u e s o u b s .
lespoir de la reduction en tranquilite que l’on a du paye Dhollande soit requis y pourveoir, et bien congnoissant la capacite
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et suffisance de Mons. de Batemóourg de ce lieu gentilhomme de
bon service, commil la bien demonstrer, je supplie humblement
V. E. le pourveoir dudist estat et que apres la rediti,on dudict
pays estant en obeissance il en puisse jouyr.
Baisant les mains de V. E. bien humblement priant Dieu luy
donner ses desirs.
A Utrecht le Ve d o c t o b r e 1574,
De V. Ex. tres humble serviteur
(Sc) Don Fernando de Lannoy.
In margine: Ledict 9. de Battembourg presentera la presente a
V; E., laquelle je supplie de rechief bien humblement len
vouloir pourveoir pour estre gentiihomme quil le merite.
In dorso : Monseigneur seigneur le commandador mayor de Castille
lieutenant gouverneur et capitaine genera1 des Pays Bas.
A S o n Excellente.
Remonstre en toute humilite Bernaerde Bntenburch, comme par
le trespas du baili de Suit-Hollande, presentement est vacant
l’estat dudit baillaige, auquel le remonstrant desireroit faire bon
service a Sa Majeste en cas quil plaisoyt a icelle luy en pourveoir
!e mettant en la place dudict defunct, et ce en partie pour recompense des services depuis seize ans en ca faictes a sadite
Majeste en la bende d’ordonnance Darenbevge, à cause d u q u e l
il est arriere bie.n notable somme, ayant en oultre perdu toutz
les biens de sa femme en Hollande par le faict des rebelles,
comme ausi le pere du remonstrant a fini sa vie a grande perte
et diminution de ses biens au service de feu treshaulte memoire
lempereur
Charles. Supplie, pour ce quil plaise a Vostre. ExcelIènce luy pourveoir dudit estat et bailiaige de Suit Hollande sans
toutesfois quil sera tenu den payer aulcunne ferme a laccoustumee,
jusques a tant que ledit quartir soit reduit a lentiere obeissance
de Sa Majeste lequel pour la pluspart est presentement occupe
et detenu desditz rebellès.
Quoy faisant sera le suppliant tant plus tenu de prier pour
la grandeur et conversation de Sadite Majeste et Vostre Excellente.

.
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Enkele aaflvullend~ bijzonderheden over den Geestmerambachts- en den Ouden Schaorlschen-zeedij k.
DOOR

M r .

J .

‘BELONJE.

Mr. G: de Vries behandelt in zijn bekend werk DHet Dijks- en
Molenbestuur in Hollands Noorderkwartier<, Hoofdstuk Vit, uit- ’
voerig hoe het onderhoud van den Westfrieschen dijk in vroeger
eeuwen plaats had, hoe de dijkslast verdeeld was en hoe na veel
moeilijkheden ten slotte in het jaar 1339 een algemeene verstoeling tot stand kwam, welke’door geen andere vervangen werd of
gewijzigd is.
D e dijksvakken, die definitief aan ieder der vier Westfriesc’he
ambachten in dat jaar 1339 waren aanbestoeld, waren nu telkens
weer onderverdeeld in stukken dijks, bonnen of koefsíagen genaamd,
die elk door belanghebbenden, dorpen of particuliere personen
onderhouden dienden te worden.
Blijkens het door Mr. de Vries medegedeelde (t. a. p. bl. 15 1)
waren hem slechts bekend zoo’n onderverdeeling van de VEer
Noorder Koggeti- e n e e n v a n d e n nïeckterlandscken-zeed~k.
Bij del inventarisatie van het oud archief van het waterschap ’
Zijpe en Hazepoldar kwam onlangs voor den dag een verstoelingsacte -van 1556 van dat vak van den Westfrieschen dijk, hetwelk
ressorteerde onder het ambacht van Westfrïesland genaamd Geest-,
merambackt.
Het stuk is een 168 Eeuwsche copie en misschien van de ‘hand
van Dirc van Teijlingerì, penningmeester van de door den Koning
gefinancierde ‘Zijpsche bedijking. Het luidt als volgt:
Verstoehge v a n d e gkeestmarambacktscken
de ano LVI begkinnende van Crabbedaml.

seedijck

Eerst /
Die Graue van Egmont XXVIII Roeden /
Warmenhuijsen ende caluerdijck IIIIcXXXI Roeden I 11/~ v o e t
daer van ten eersten gemeeten 111~ Roeden 1X voet. /
Daer an Laechtoornburch ‘) XV voet genaempt Jonffr’, catherinen dijck. /
‘) Vermoedelijk een klein buurtje of een enkel huis, restant aan het gebied van het
kaswzl- Twe&w~, dat door graaf Floris V onder den rook van Alkmaar-werd gesticht.
Men lette op den gerbgen hoefslag. In de nabijheid lag ook Hoog í”ore~zdur~,
een plek,
die ten behoeve van de fortificatie der stad vóor het beleg wèrd doorgraven. (Vgl. de
stadskaarten van v. Deventer en Drebbel; zie C. W. Bruinvis: *Alkmaar in 1560.r

*
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. . . Sinte maerten LXVIII Roeden IX1/2 v o e t /
Daeran die graeff van Hollandt CXXXVIII Roeden VIII voet/
De selve noch 1X voet min een handtbreet./
Waermenhuysen Xx111 Roeden 111 voet/
Alcmaer LXXVII Roeden X voet/
.
.
Outdorp XXIX Roeden X1 voet
Sinte pancraes X111 Roeden 1X1/, voet/
Coedijck XLVIII Roeden VI voet 1 hantbreet,/
Sinte Maerten LXVIII Roeden IXl/s voet/
Eenigenburch XL Roeden 1 hantbreet/
Langedyck met veenhuijsen VCLXIII Roeden 1111 voet/
Alcmaer LXXVII Roeden X voet/
Outdorp XXIX Roeden X1 voet/
Sinte pancraes X111 Roeden IX1/2 voet/
Coedyck XLVIII Roeden VI voet 1 h a n d b r e e t
Waermenhuijsen met caluerdijck X Roeden VI -voet./
Laech toornburch XV voet/
Die graeff van Hollandt CXXXVII Roeden V voet/
Die graeff noch 1X voet min een hantbreet/
Warmenhuijsen met caluerdyck XCVI Roeden VIIIt/, voet/
Eenijgenburch XX Roeden/
Sinte maerten LXVIII Roeden 1X1/, voe$’
.
Eenijgenburch JX voet 1/2 hantbreet/
Nu blijft een gemeen vack tot valcoogerpael 11 Roeden./
De meer genoemde verstoelingsbrief van 1339 omschrijft het
hierboven uitgewerkte deel van den zeedijk, dat voor rekening
voor Geestmerambacht kwam, aldus : (v. Mieris 11. 614.)’
BItem vZ&e?z wi c-1zr vaz Glieestman ambacht [ H e r e n H u g h e n
dijc ende Outerper dijc van dien daer die van Scagher ambacht
of gaen tote bi Alkemar, alse verre als sien te hier toe ghedijck
h e b b e n ende] v a n dett Rekeldamme tote Vdkencoeghe toe.<
Voorwerp van verdeeling wordt door beiden, èn door de lijst
der hoefslagen èn door de verstoelingsbrief van 1339 dus gemaakt
het vak Westfrieschen dijk tusschen den grenspaal van Valkoog
(Valcoogerpael) en de plaats te Krabbendam, waar de Oude
Schoorlsche Zeedijk zijn eindpunt heeft en de Rekerdijk begint.
Het eene punt is daarmee voldoende aangeduid, doch nog niet
het andere; n.1. d a t p u n t , waar de quote van Valkoog, dus de
hoefslag van Valkoog en de Waardgeerzen, een aanvang nam.
Volgens Mr. de Vries (t. a. p. bl. 206) moet laatstgenoemde plek .
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o p d e n z.g.n. Nieuwe a@ gelegen zijn, 1333 M. Noord van de
gemeentegrens
Schagen-St.
Maarten.
Opmerkenswaard zijn enkele hoefslagen uit de bovenstaande
lijst. Men ziet hoezeer men bij de verdeeling tot in kleinigheden
afdaalde, door zelfs stukken van een handbreedte en een halve
handbreedte toe te meten. Dat de Graaf van Holland voor een
zoo belangrijk bedrag contribueerde lag vermoedelijk wel aan zijn
talrijke vroomw, die in ‘t Noorderkwartier vooral in ‘t Geestmerambacht te vinden waren.
Ook hier bij dezen dijk vertoonde zich het verschijnsel van
de gemeene stukken dijk, waarop Mr. de Vries wijst (t.a.p. bl. 153)
en ook hier hadden de dorpen meermalen verschillende hoefslagen, varieerend in grootte tot hun last (t. a. p bl. 152.) --mw-----------

Een tweede acte trof ik op aan een enkel bZad tmscken Zosse
sttikken in het AMmaarsche Gemeentearchief (Afd. VII no. 5.)
Hoewel geen acte van verstoeling bevat het toch typische bijzonderheden van gelijken aard nl. over de verdeeling van den dijksl a s t o p d e n &den SckoorZsc4e~~ Zeedek.
Mr. de Vries vermeldt (t. a. p. bl. 121) dat de verdeeling van
dien dijk geschiedde in lijnen en kwartieren. Naar de lengte van
den dijk te oordeelen waren dat echter niet de lijnen van IOO
roeden zooals ze door den Leidschen landmeter Dou werden opgegeven ! Iedere lijn was een achtste van den dijk. De ingelanden
van Petten b;v. hadden een halve lijn, ‘die van .Groet een heele
lijn voor hun rekening. De abdij van Egmond, verhoefslaagd voor
I 59 roe g vt. (zie Res. Staten v. Holland 17 Maart I 597) had sedert I 5 I 3
haar aandeel in den dijk aan 7 perceelen liggen, welke na de
verdeeling der voormalige abdijgoederen onder de 7 Steden van
het Noorderkwartier bij loting zijn verdeeld. Alkmaar ontving
nu telkens het eerste deel in die dijksparken (of.jeevcken, zooals
ze in het volgend stuk zullen worden genoemd.) Toen nu de
genoemde lijst van verdeeling van den dijkslast op den Ouden
Schqorlschen Zeedijk werd opgemaakt, hadden reeds 2 van de 7 steden
het aandeel waarvoor zij dijkplichtig waren van de hand gedaan.
Het stuk van Alkmaar in den dijk werd blijkbaar van stadswege besteed en aan het slot ziet men dan ook de vraag gesteld,
of de overgebleven steden hunne quoten maar liever niet gezamelijk zouden aanbesteden. Deze gemeenschappelijke vorm zal waar-
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schijnlijk in verband met de versnipperde stukjes dijk goedkooper
zijn geweest.
Het stuk is geschreven door een hand van omstreeks 1600 en
is ongedateerd. Het luidt:
keZmd&k
Het eerste perck van ‘Petten of ghenaemt den
is lanck 36 roeden 9 voeten comt elcken morghen daer in te
houden 3 voet en anderhalf duym schaers.
Alcmaer sal eerst ontfanghen IO R. 5 voet.
Het twede perck van de dijck is lanck 25 roeden 9 v o e t
genaemt den Abts rec/tterd$h compt elcke morghen daer
in te onderhouden 2 voet 2114 duym.
Alckmaer houdt 7’ Roeden 3 voet 3 duym.
Het derde perck van de dyck is ghenaemt den Abts cleyn
Riedtdyck is lanck 6 roedt 2 v o e t comt elcke morghen daer
i n t e h o u d e n 611, duym styff.
Alckmaer I roed en 13 v o e t .
Het vierde perck ghenaempt den Aóts rz’etdyck
in conform
lanck 22 Roe g voet Comt elcke morgen daer in te houden
I v o e t II duym.
Alckmaer 6 roedt 6 voet 3 duym.
r)
Het vijfde perck van de dyck nefeizs a’ye cogher6rzdgglte
lanck I 5 roe 3 voet comt elcke morghen daer in te onderhouden
I v o e t 3112 duym.
Alckmaer 4 roe 4 uoet IO duym.
Het seste perck van de dyck neflens de slaper 2) gt4enaemt ”
CF Abts lang& Leckinge lanck 36 roeden 3112 voet comt elcke
morgen daer in te houden I v o e t 81/, duym.
Alcmaer 5 roeden I I v o e t 7 duym.
Om burgerm’ te vraghen oft d’ vyf steden dye welcken haer
landen noch onvercocht sijn met malcanderen haer dyck sullen
besteden oft elcke stadt in sijn perticulier tselfde sal doen . . . . . .
Reeds een brief van abt Lubbert 11 van Egmond van 1249 (v.
Mieris 1 bl. 256) vermeldt dqkelz v a n de abdij vapz i?ginond,
geBaggeres
nostros
apud
Harge
videlicet
et
Schage
Zegen bg Hargen:
per violentiam tempéstuosi maris irruptos et dirutos lamentabiliter
nes oportuit reparáre . . , . .E:
Geen wonder dan ook dat de herinnering aan abdij en bewoners
’ ‘) Bestaat thans aiet meer, doch verbond het zijwerrgetje van den Moslcrdweg met den
0. Schoorlschen zeedijk, circa 250 M. Noord van de ~lq~rsluis.
9, Roedoeld is de S&erd~& die Hargen met den 0. Schoorlschen dijk verbindt,

nog lang in de topografie van deze streek is blijven hangen. Zoo
,vinden we ten Z. van den 0. Schoorlschen zeedijk de Mo&Reof &unnike-weg: Er ligt daar ten 2. van dien dijk de Abts Nol
(ten N. aan den Kleiweg ca. zoo M. West van den voornoemden
Monnikeweg.) En oq de groote kaart van de Uitwaterende Sluizen
komt voor de Abts ruwyn, ten N. aan den iVessen#k, ongeveer
halverwege tusschen den 9 Ouden dycke en den rpMmicke weg.< De
bekende oude Zijpsche kaart uit de Collectie Bode1 Nyenhuis (B. N.
31-71)
laat ons zien dat deze aAbtsruwyn% voor den opstand
tegen Spanje het Abts kuz‘s heette. 1) De namen uit onze lijst voegen
aan deze herinneringen uit den tijd van het Egmondsche klooster
nog enkele karakteristieke voorbeelden toe.
__-_--------_--Genoot verder degene, dìe op den dzj;k gehoefslaagd was, dus de
ondedoudsplz’cktige vun dien d$k, door de 0i2dtd024d.fpWtt Meteen
een gebruiksrecht van nlle vruckten en ebzohqeuien welke de d$k
voortbrackt Z

In het algemeen was zulks eerst het geval, wanneer die onderhoudsplichtige tevens eigenaar was van het betreffende stuk dijk.
Want omgekeerd bracht de eigendom van den dijk mede (onverminderd het recht van het dijkbestuur om den dijk te verlagen,
verhoogen, veranderen of verleggen) het genot van het grasgewas,
de .z.g.n. ettingen (Mr. de Vries t.a.p. bl. 242.)
Hoe het in dezen met den Westfrieschen zeedijk gesteld was?
Mr. de-Vries deelt. ons mede (t.a.p. bl. 244) dat betreffende
den eigendom van dien dijk in Geestmerambackt en Sckagev en
Nzèdorper Kogge% nog geen bijzonderheden gevonden zijn.
Over den eigendom van deze zeedijken, voorzoover door de eerste
bedijking van de Zijpe drooggedijkt, trof ik een belangrijke acte
aan in het oudste ordonnantieboek van de Zijpe (1561-1571;
twee exemplaren zijn mij bekend: een in het archief van het
Hoog-Heemraadschap PN. Hollands Noorderkwartiera en een minder
volledig exemplaar in het archief van het, waterschap Zijpe en
Hazepolder.) Het stuk zeedijk dat op bovengenoemde wijze was
drooggedijkt omvatte natuurlijk rien 0. Schoorlschen-, de Geest1) Zou dit geweest kunnen zijn het ~somerhuiS#,
gebouwd door abt 7-8 ~..zR Fortgeest
ft .1464).
vermeld in vchronicon Egmundapum* van Joh. ZI Leydis ed Mattheus bl. 1x6:
*
n Hdc (de abt) in abbaria vecmaffon~~ causa acsfivalem
domum aedL$cavit*P
Deze abt, die
door den g&&lijken brief van 18 Oct. 1463 (Zie Mr. G. de Vries N. Wjdrage tot de Geschiedenis ;an ,get H. Heewaad&hap
van de Hondsbosschec bi. aa) het toezicht kreeg
op den Hondsbossche, wordt daarin genoemd in de nabijheid (van dien Hondsbossche)
woonachtig.
.

1
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merambachts- en eeri deel van den Schager en Niedorper Koggenzeedijk.
Deze acte luidt’:
Alzoe bij t bedycken van den nijeuwen lande van de
.zijpe in hollandt den ouden zeedyck van geestmaerambocht.
droech bedyct es Ende dat men verstaet dat de ettingen
van dezeluen ouden zeedycke zoe wel binnen als buijten
toecompt onsen Heere den Coninck als gra& van Hollandt
Soe eest dat die hooffden tresorier generael ende gecommitteerden vah de demeijnen ende finantien van zijne mat
considererende dat den nijeuwen dyck vander zijpk den tijt
van acht off negen jaren stadt ende plaetze gehouden heeft
alsmen verhoopt dat die bij der hulpe goidts noch doen
zal ende dat de ettinge off weddinge ende gebruijck vanden
voorsz. ouden zeedycken bij diuersche luijden gebruyct
werdt twelck zijne mat nijet langer en staet te lijden hebben
Inden-name ende van wegen zijne mat. gecommitteert ende
geauctoriseert committeren ende auctoriseren bij desen cornelis stalpaert van d’ wiele Rentm’-generael van Kennemerlant ende Willem schouten auditeur vander Rekencamer
In Hollandt omme henl’ ten tijede vande vercoepinge vand’
thienden vanden voorsz quartiere vande toecomende o u g s t
te samen te transporteren binnen den dorpe van sinte
maertens schaegen schorel ende andere plaetzen gelegen
a e n ende o n t r e n t d e n voorsz ouden zeedyck ende v a n
hemlieden vereyschen visie ende copie aucttenticque vanden
brieven ende titulen die zij pretenderen te hebben totten
‘voorsz ettingen ende hemluyden voorts informeren wije de
voorsz dycken tot hier toe gebruyct hebben ende alle
tzelffde met heuren vorder bevinden ende advijse stellen
ende redigeren bij geschrifte ende overbringen oft senden
den luijden van de reekeningen in den Hage omme d a t
hem!’ daerouer geroepen den procureur generael mede gesien
ende gevisiteert zynde Oick bij aduijse vanden president
ende die vanden raede aldaer Indient noet zy voorts Inder
saecke gedaen ende geordonneert te worden zoemen naer
redene bevinden zal te behoren ten meesten oirbaer ende
prouffyte van zyne mat. Gedaen ten bureele .vander finantien tot bruessele den XVIen aprilis XVc tweentzestich naer
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paesschen Onder stont geteyckent de montmerency Ende
noch Schets Ende damhoudere Ende noch van Loo.
De bedoeling blijkt hier wel duidelijk. De Rentmeester-generaal
van Kennemerland en de Auditeur van de Rekenkamer ontvingen
v a n 2. M.‘s Domeinen last om een onderzoek in te stellen naar
de titels van eigendom of andere rechten van bijzondere personen
die den etting uitoefenden op den Ouden Vrieschen dijk, den 0.
Schoorlschen dijk daaronder begrepen. Waarom d.it g e s c h i e d d e
naar aanleiding -van het feit dat de Zijpe reeds 8 a 9 jaar droog
lag? Waarschijnlijk is hiervan de reden, dat het gebruik van den
dijk in dien tijd voordeeliger werd, in verband waarmee juist de
Domeinen den aandacht van heeren Commissarissen wilden vestigen op de binnen- zoowel als op de buitenbermen.
Zooals blijkt uit de missive huldigden de Domeinen de meening,
dat dijk en gebruiksrecht aan den landsheer behoorden. Hetzelfde
standpunt (althans voor zoover een ander deel der W. Friesche
dijk betreft, zie de Vries t.a.p. bl. 243) werd aan het eind van
d e 16e Eeuw nog ingenomen door den Procureur Generaal bij
het Hof als gevoegde partij namens de Hooge overheid van Holland in het proces tusschen de kerkmeesters van Grootebroek en
Bovenkarspel contra den Dijkgraaf van Drechterland. (Sentent.
Hof van Holland o.m. van 8 Sept. 1593 - met andere stukken
desbetreffende in Arch. Ned. Herv. Gem. Bovenkarspel.)
Hoe echter de uitslag van de zending is geweest, weten wij
helaas niet. Misschien komt het *verbaal< van de Commissarissen
Stalpaert en Schouten nog eens voor den dag: het zou voor den
tegenwoordigen tijd wellicht nog z’n belang kunnen hebben,

De stad Groningen verzoekt bij monde van Joachim Ubbena
en Johan de Gouda om ondersteuning in geld en met wapenen.
door J. K.
Pointz et instruction, que ~oaclrim Ubbena, bourgmaistre et docteur rekan de Gouda, syndicque; deputez de la ville de Groeninghe, ont remontre de bouche au prince de Parme etf’laisatrce,
lieutenant gouserneur et capitaine genera1 des pays de pardeca
e n v e r t u d e s lettres de credence; a eulx donner par ledit S. en
datte d u XVIIIe de novembre XVc quatre’vingt u n g .
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Premierement, que ceulx dudict Groeninghen, comme bons et
loyaulx subjectz de Sa Majeste, n’ont jamais voullu laisser la deue
obeissance dicelle, ains continuáns fideiement au service de Dieu
et de sa dicte Majeste comme leur prince souverain et seigneur
naturel ; ont tousjours emploie leur vie et bien pour resister aux
mauvais et Pernitieux desseingz et emprises des ennemys, de
maniere que pour les continuelles guerres, que pour ce, ilz sont
este constrainctz soustenir et mener a leur grand despens e t ’
indicibfe dommaige et perte de leurs biens, depuis l’an XVcLXXVI
et les foulles exactions, pilleries et saccaigementz survenuz, tant
par l’es gens de guerre de Sa Majeste; que par les ennemis, ilz
sont presentement reduictz a telle extremite, quilz n’ont plus
aulcuns. moyen de resister aux forces dudict ennemy, sans prompte
assistente de Sa Majeste pour estre tant le plat pays allenviron
est enthierement ruyne et de tout le bestial (richesse unicque
dudict pays) tellement desnue, que ky reste ny forme ny moyen
den povoir tirer ulterieur secours, estans de meisme quasi la
pluspart des villaiges du tout abandonnez, sans quil y at ame
vivant. Et comme lennemy scachant limportance de ladicte ville,
estant la clef pour entrer aux pais de Frize, Overyssel et Geldres,
meismes de Hollande et Zeelande, ne cessant journellement demp l o y e r t o u t e s s e s forces, tant par mer que par terre, pour semparer dicelle, nonobstant tant de belles victoires, que le bon Dieu
a octrok! aux gens de guerre de Sadicte Majeste estans illecq,
que partant il pleust audict prince de Parme donner congie ausdicts
sont le bourgmestre J7oac/zz’m Ubbena et le syndicque le docteur _
ye/zara de Gouda de mes lettres favorables a Votre dicte Majeste,
reprenans sommierement les pointz et articles, quilz m’ont declaire
avoir charge representer a Votre Majeste pour en solliciter u n e
bonne briefve et fructueuse response et resolution, dont je n’ay
voulu laisser d’adviser Votre dite Majeste, et joinctement luy
envoyer le memoire et escript, que j’ay fait dresser sur lesdits
pointz, quils m’ont declaire de bouche, afin que Votre dicte Ma. jeste soit preadvertie de l’occasion de leur dite venue, consequamment estant embue de leur pretention, y puist tant plustost e t
plus facillement ordonner son bon plaisir selon quelle trouvera
pour son royal service appartenir. Et sur ce, Sire, apres avoir

*) Origineel berust in de Archives GénCrales du Royaume & Bruxelles, Fonds: Papiers
d’ Etat et de l’Audience. Carton no. 1428.
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zis;

baise tres humblement les mains de Votre Majeste, je pryeray
Dieu donner a icelle en sante longue et tres heureuse vye.
De Tournay, le 27” de Janvier 1582.
De Votre Majeste
Tres humble et tres obeyssant serviteur.
(niet geteekend).
Op Gene graote portretgroep door G. ter Borch t e g e n 1670
ges&ld,eyd, d r a g e n d e v r o u w e n 3 d o c h t e r s boven h a r e parels,noeren,
een zwart koordje, waarvan aan de voorzijde afhangt een
zwart koord, waarop I parel en dat uiteindigt in een zwart metgoud versierd voorwerp, gelijk eene zwaluw in de vlucht de k,op
naar boven. Wat heeft dit veq$ersel te beduiden?
Leiden.

BIJLEVELD.
STEDEGESCHIEDENIS.
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VAN MAASSLUIS IN PE 179 @N 18e puW,
door
A

.

DIEN,SKE.
k

(Voortzetting van Nav. LX..VI, 119.)
i . kle AmbachtsAeeren

e n Heqm zpz &?aassh&.

1)

Jonker Qtto van Egkand, Heer van Kenenburg, Ambachtsheer
van Maasland, werd in juni 1507 g e b o r e n e n w a s d e z o o n v a n
Jonker Adriaen en Henrica van Oestgeest; zijn vader, de eerste
w a s g e s p r o t e n iit h e t Huis
H e e r vim Egmsnd-Kenenburg,
lZgmond--&f.erestein, een 2ijta.k van het beroemde oud-Hdlandsohe
geslacht Egmond. Jonker .Otto volgde zijn vader bij diens dood
in de Meerl$kheid Kenenburg (gelegen, in Delfland -bij Schipluiden)
ap en -werd omstreeks dien. dtijd tot Hoogheemraad van Delfland
gek0ze.n en .be-noemd
tot Raadsheer In den Leenhove en de :Regis&rlq+mer van Holland (15473. Tevens was fhij , evenals zijn
verre -neef, Graqf Lamoraal v a n ,Egmand, die in 1568 met d e n

,
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Graaf van Hoorne onthoofd werd, veel aan het Hof te Brussel,
w a a r Philips II hem in I 5 55 tot Ridder sloeg. Daar leerde hij
waarschijnlijk ook Prins Willem van Oranje kennen, wiens vriend
hij werd en wien hij in diens politiek tegen Philips 11 en ter bevrijding van ons land volgde. Hij werd lid van het Verbond der
Edelen, dat Landvoogdes Margaretha van Parma het bekende
Smeekschrift aanbood, doch trad’ in den daarop gevolgden oorlog
niet .op d e n v o o r g r o n d . Nadat de Spanjaarden echter uit de
Noordelijke Gewesten verdwenen waren, trad hij in dienst van de
Staten van Holland; als hun vertegenwoordiger verwelkomde hij
in Juni 1575 de aanstaande echtgenoote van Prins Willem, Charlotte de Bourbon, en teekende hij 25 ‘April van het volgende
jaar de Unie tusschen de Gewesten Holland en Zeeland; ook werd
hij nu tot Registermeester van Holland benoemd.
Op reeds gevorderden leeftijd, den 30Qen November 1583, kocht
hij van de Staten van Holland als een onversterfelijk erfleen Bde
Schout, Clercq (Secretaris) ende Bode amptena van Maasland,
voor de som van 3500 ponden ; toen zijn zoon en opvolger, Jonker
Jacob van Egmond, later met de Kamer van de Rekening van
de Grafelijkheid van Holland eenig verschil over dezen koop
kreeg, kwamen zij bij een accoord van 26 Juli 1596 overeen, dat
met bovengenoemden koop van 30 November 1583 gekocht was
de Ambachtsheerlijkheid over Dorp en Ambacht van Maasland
en de+bezitter daarvan mitsdien het recht had Schout, Secretaris
en Bode aan te stellen, om daarmede uit te oefenen de Dagelijksche en Lage Jurisdictie.
Jonker ,Otto overleed g October 1586 en werd in zijn familiebegraafplaats in de kerk te Schipluiden begraven.
Jonker Yacob van Egmond, Heer van Kenenburg en Schipluiden,
Ambachtsheer van Maasland en Maassluis, tweede zoon van Jonker
Otto en Agnes Croesinck van Benthuizen, werd in 1548 geboren.
Evenals zijn vader was hij in Staatschen dienst en hij is Gezant
aan het Hof van den Engelschen Koning en Gouverneur van
Dixmuiden in Vlaanderen geweest; als militair maakte hij vele
krijgsverrichtingen van Prins Maurits mede, w.o. het beleg van
Coevorden (r5g2), waar hij gewond werd, en den Slag bij Nieuwpoort.
Na zijns vaders dood was hij hem als Heer van EgmondKenenburg en Ambachtsheer van Maasland opgevolgd en tevens
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in diens plaats verkozen tot Hoogheemraad van Delfland. Doch
in het Ambacht Maasland was het niet alles apaix e n vredec.
Daarin lag nl. het Dorp Maaslandsluis, dat met zijn snel uitbreidende visschersbevolking, n’atuurlijk strijdige belangen had met
de grootendeels van landbouw en veeteelt levende verdere bewoners. P Voorts hadden de Maaslandsluizers verscheidene grieven
tegen het bestuur van Maasland, o.a. dat de inkomsten niet goed
en rechtvaardig besteed werden. In de opbrengst der verponding~en
(een belasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen) en de
. andere belastingen, droeg Maaslandsluis meer ,dan’.een kwart bij,
terwij Maasland niets wilde bijdragen in de kosten, die dit Dorp
noodzakelijk maken moest ; zoo hadden de Maaslandsluizers sinds
I 596 een eigen predikantswoning, school en schoolmeesterswoning,
welke zij geheel uit eigen middelen hadden opgericht en onderhouden moesten, terwijl zij tevens voor het onderhoud van die
gebouwen in Maasland moesten bijdragen. Eerst na een besluit
van de Staten van Holland op een rekest der gezamenlijke visschers, droeg het Dorpsbestuur bij in de tractementen v a n d e n
schoolmeester en de vroedvrouw, doch met kennelijken onwil.
Ook leden zij er schade van, dat de zetel van het bestuur zoo
ver weg was ; kooplieden gingen b.v. liever in een andere plaats
visch koopen, want het duurde veel te lang eer de aangebrachte
haring voorzien was van een certificaat met het Dorpszegel, dat
uit Maasland gehaald moest worden; en wanneer er om de een
of andere reden beslag gelegd moest worden op een vreemd
schip dat in de haven lag, dan was dit, eer de Schout, de Secretaris of de Bode uit Maasland gehaald was, natuurlijk reeds lang
verdwenen. Toen deze klachten ter kennis van Jonker Jacob
kwamen, nam hij het voor *die v a n Sluysa op; hij scheidde
Maaslandsluis van Maasland af en maakte het tot een afzonderlijk
Dorp en Ambacht (1 Januari 1612). Zijn bedoeling was echter,
dat het Schoutsambt in één persoon vereenigd zou blijven en
deze dan om de beurt met de Maaslandsche en de Maaslandsluische Schepenen zou vergaderen ; tevens zou er slechts één
College van Zetters over beide Dorpen zijn. Wegens ziekte liet
Jonker Jacob de verdere afwikkeling van de zaak aan zijn neef
Otto van Serender over, die uit een door den heer Van Waes,
Schout van Maasland en Maaslandsluis, opgemaakte voordracht,
zeven Schepenen koos. De Regeering van Maasland (behalve de
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Schout) nam echter geen genoegen .met deze verkleining van
haar grondgebied, maar in plaats daar den Ambachtsheer aansprakelijk voor te stellen, daagde zij de genoemde zeven personen
voor het Hof van Holland, omdat dezen zich onrechtmatig Schepenen van Maaslandsluis noemden. De oude Ambachtsheer was
verontwaardigd over deze onedele handelwijze en beloofde de
Schepenen dan ook, hen zooveel mogelijk te zullen helpen en de
proceskosten te zullen betalen. Zij wendden ~zich‘ nu tevens gezamenlijk tot de Staten van Holland, met verzoek de afscheiding
te willen goedkeuren. Eerst waren ,er enkele Steden, o.a. Delft,
tegen; maar onder voorwaarde, dat de Lage Jurisdictie niet verder
zou strekken dan de kom van het Dorp en het wat de Hooge
Jurisdictie betreft zou blijven behooren tot het Baljuwschap Delf‘land, stemden zij er voor. Zoo werd in de vergadering van 16
Mei 1614 de afscheiding door de Staten goedgekeurd en werd
het nieuwe Dorp Maassluis, ook nog wel Maaslandsluis of kortweg
Sluis genoemd, daarmede geheel zelfstandig. De Ambachtsheer
kreeg volgens het Octrooi het recht Schout, Schepenen, Secretaris, Bode en de verdere benoodigde beambten aan te stellen 1);
meer rechten worden er in dit stuk niet genoemd, doch uit latere
stukken blijkt, dat hij eveneens het recht van de jacht, de veren
en de approbatie der predikanten bezat. Als eerste Schout van
Maassluis werd nu door den Ambachtsheer uit de ingezetenen
benoemd Adriaen Willemsz. van Moordrecht, één der zevenMaaslandsluische Schepenen tijd.ens
den Schout Van Waes.
Enkele jaren na deze geschiedenissen vermeerderde Jonker Jacob
zijn bezittingen, door in het jaar 1618, bij gelegenheid dat de
Staten van Holland een aantal domemgoederen verkochten, de
Heerlijkheid Schipluiden te koopen. Lang heeft hij zich echter
niet in het bezit daarvan mogen verheugen, want nog ix~ hetzelfde
jaar overleed hij, ongehuwd zijnde; hij stierf als de laatste vertegenwoordiger van het Huis Egmond-Kenenburg en daar zijn
bezittingen ook in vrouwelijke lijn erfelijk waren, vermaakte bij deze bij testament ,aan zijn zusterszoon Otto van Sevender.
Jonker Otto valz Sevender, Heer van Kenenburg en Schipluiden,
Ambachtsheer van Maasland en Maassluis, werd omstreeks 1575
geboren, als zoon van Jonker Frederik van Sevender en Jonk‘) Zie voor de beambten welke door den Ambachtsheer benoemd werden; nr. 4 der
Bijlagen.
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vrouwe, Elisabeth van Egmond-Kenenburg. Reeds tijdens zijn
leven had zijn oom Jacob van Egmond hem als zijn erfgenaam
aangewezen, waarom hij dan ook reeds in diens ouderdom meermalen voor hem optrad, o.a. in de kwestie van de afscheiding
van Maassluis van Maasland, die zijn oom op advies van hem en
van Ds. J. Fenacolius uitgesproken had. Nadat hij in 1612 in
plaats van zijn anderen oom Jan van Egmond-Kenenburg Baljuw
van de Stad Brielle en het Land van Voorne geworden was,
volgde hij zes jaar daarna Jonker Jacob in diens rechten en bezittingen op.
Kort daarop kreeg hij verschil met de Regeering van Maassluis
over ade forme, recht en emolumenten van het zegelc ; den zosten
Maart 1621 deden de Staten van Holland daarin een arbitrale
uitspraak, waarbij bepaald Werd, dat’ het zegel zou blijven zooals
het sinds x614 geweest was 1) en dat de emolumenten voor één
derde aan den Ambachtsheer en voor twee derden in de Dorpskas zouden komen. Verder werden enkele jaren daarna (1624)
in overleg met Jonker Otto de noodige Keuren door de Regeering
van Maassluis gemaakt, daar dit Dorp deze nog niet bezat; voordien waren de Keuren van Maasland gebruikt, daar in 1612 bepaald- was, dat zij voorloopig ook voor Maassluis zouden gelden,
Na tien jaar Ambachtsheer geweest te zijn, overleed Jonker
Otto, in 1628 en liet zijn bezittingen aan zijn gemalin na.
Vrouwe Berta van BuZPnen, Vrouwe van Kenenburg en Schipluiden, Ambachtsvrouwe van Maasland en Maassluis, was een
dochter van Heer Hendrik van Brienen en Johanna van Lijnden.
Omstreeks het jaar 1600 huwde .zij met Jonker Otto van Sevender,
welke haar bij diens overlijden zijn bezittingen als weduwgoed
schonk; een zevental jaren ongeveer heeft zij deze daarna nog
bestuurd en bij haar dood (&’ 1635) werd zij opgevolgd door
haar zoon
Jonker racob van Sevender, Heer van Kenenburg en Schipluiden,
Ambachtsheer van Maasland en Maassluis; van zijn bestuur is
mij echter (evenals van dat zijner moeder) niets bekend, daar er
toentertijd schijnbaar geen notulenboeken gehouden werden en
er ook geen andere stukken in het Gemeente-Archief van Maas-

c

‘) Wt was tevens een erkenning van het wapen van Maassluis:
Bijlagen.

zie hiervoor nr.

5 der
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sluis zijn, welke daarop betrekking hebben; ook in het publieke
leven schijnt hij geen vooraanstaande plaats bekleed of zich een
naam gemaakt te hebben. Toen hij in 1640 overleed, volgde
zijn zoon hem op.
Jonker Otto Frederik van Sevena’er, Heer van Kenenburg en
Schipluiden, Ambachtsheer van Maasland en Maassluis, was de
zoon en opvolger van Jonker Jacob van Sevender; daar hij echter
bij zijns vaders dood nog zeer jong was, heeft hij tot in 1659
onder Voogdij gestaan van den Heer Dirck Meerman 1). Ook
werd hij 16 April 1656 tot Hoogheemraad van Delfland gekozen,
doch overigens kan van hem hetzelfde gezegd worden, als hierboven van zijn vader vermeld is. Hij stierf in het jaar 1665 en
vermaakte zijn bezittingen aan zijn gemalin.
Jonkvrouwe Anna Enngard van Raesfelt tot Coutenbevg, Vrouwe
van Kenenburg en Schipluiden, Ambachtsvrouwe van Maasland
en Maassluis, werd omstreeks 1635 geboren en was de tweede
dochter van Jonker Willem van Raesfelt, Heer van Cortenberg,
Burgemeester van Arnhem, Hoogschout van ‘s Hertogenbosch, en
diens eerste gemalin Hester Huygens. Zij huwde 17 December
1659 t e ‘s-Gravenhage met Jonker Otto Frederik van Sevender,
Heer van Kenenburg, van wien zij, toen hij zes jaar daarna stierf,
diens rechten en bezittingen erfde. Het eenige wat van haar
regeering over Maassluis bekend is, is dat aldaar onder haar
goedkeuring een Keur op het weren van besmettelijke ziekten
.’
gemaakt werd.
Enkele jaren nadat zij weduwe geworden was, hertrouwde Anna
Ermgard met Jonker Jan van Raesfelt, een lid van haar talrijk
en wijdvertakt geslacht; doch in het jaar 1670 overleed zij reeds,
nalatende een dochtertje uit haar eerste huwelijk, dat haar erfgenaam werd.
Jonker 3;n van Raesfelt en Jonkvrouwe Hester van Sevena’er,
Heer en Vrouwe van Kenenburg en Schipluiden, Ambachtsheer
1) Deze is dezelfde persoon, waarvan melding gemaakt wordt in de JBeschrijvinge der
Stadt Delfts, door D. van Bleyswijck. n.1.: .Boven op ‘t Huys (het Gemeenlandshuis van
l Delfland) is een cierlijck Coupe1 ofte Toorntje, van waer sij haer gnntsche district van
*Delflandt kannen oversien. op de Top-punt of te Spits van dit Toorntje is een wel ge#proportioneerde Meer-man gefabriceerd in de plaets van een Weer-haen, tot een seer
#accurate Wind-wijser dienende, alluderende op de Naem en ‘t Wapen van de Heer Dirck
*Meerman, Ridder, Raed, eu Oud-Burgemeester deser Stadt, als mede Hoogh-Heemraedt
zwn Delflandt*.
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en -Vrouwe van Maasland en Maassluis, waren de opvolgers van
Jonkvrouwe Anna van Raesfelt, daar nevens het eenige kind van
Jonker Otto Frederik .van Sevender (Jonkvrouwe Hester) h a a r
stiefvader Jan van Raesfelt met deze bezittingen beleend werd.
Tijdens dit bestuur kwam er een kwestie tot oplossing, die
waarschijnlijk reeds vroeger tegen het College van de Visscherij
te’ Maassluis aanhangig was gemaakt; dit College stelde n.1. tot
zijn dienst’ verschillende beambten aan ‘) en nu meenden de
Ambachtsheeren dat dit hen alleen toekwam, krachtens het bepaalde in het Octrooi van 1614, dat het benoemen van de be.
n o o d i g d e b e d i e n d e n t o t h u n r e c h t e n b e h o o r d e . .Door den Leenhove van Holland werd nu in deze zaak uitspraak gedaan, waarbij
het Visscherijcollege in ‘t gelijk werd gesteld, daar er in genoemd
Octrooi niets over de visscherijaangelegenheden bepaald was.
Het bestuur van deze Heer en Vrouwe over Maassluis heeft
voorts zeer kort. geduurd : in het voorjaar van hetzelfde’ jaar 1670
werden de Ambachten Maasland en Maassluis beide tot afzonderlijke Heerlijkheden gemaakt en daar hiermede nu een ander be
leend werd, was hun regeering over Maassluis afgeloopen. Hoe
de verdere levensloop van Jonkvrouwe Hester is geweest, is mij
onbekend, maar Jonker Jan, die in dienst van het Staatsche Leger
was, sneuvelde vele jaren later in den Negenjarigen Oorlog tegen
de Franschen, den reo Juli 1690, in den bloedigen Slag bij Fleurus.
Jonkvrou we EZisabetk Adriana van Brederode van Wesenberch,
. Vrouwe van Maassluis en Maasland, was een dochter van Jonker
Reinoud van Rrederode, Baron van Wesenberch, Heer van Veenhuizen, Spanbroek en Oosthuizen. Toen de Dorpen Maassluis en
Maasland in 1670 tot aparte Heerlijkheden verheven werden,
kocht zij deze van de Staten den 13en Mei van dat jaar als onversterfelijke erfleenen, zoodat de Middelbare Jurisdictie van deze
beide Dorpen steeds in handen van dezelfde personen geweest is. ’
De rechten van den Heer of de Vrouwe der nieuwe Heerlijkheid
Maassluis, waren dezelfde als die vroeger aan de Ambachtsheeren
toebehoord hadden, derhalve behalve het Jurisdictierecht, het recht
tot benoeming van Schout, Schepenen, Secretaris, Bode en ‘verdere
benoodigde beambten r), b e n e v e n s d e r e c h t e n v a n d e j a c h t , d e
veren en de approbatie der predikanten. Bijna zeven jaren is
,
11 Een lijst van deze beambten is hierna ‘onder de Bijlagen opgenomen.
*) Zie hiervgor nr. 4 der Bijlagen.
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deze Jonkvrouwe in ‘t bezit dier rechten geweest: zij overleed in
Maart 1677 ongehuwd en vermaakte haar bezittingen aan haar
neef Jonker Pieter van Cats.
Jonker Pzèier van Cats van b’~zti;li.s, B a r o n v a n W e s e n b e r c h ,
Vrijheer van Veenhuizen, Heer van Bruëlis, Maassluis, Maasland,
‘s Heer Arentskerkt, Heinkenszand en Oosthuizen, was de eenige
zoon van Jonker Philibert van Cats en Jonkvrouwe Anna van
Brederode van Wesenberch; hij was de vierde Heer van Cats van
Bruëlis, een zijtak van het Zeeuwsche geslacht Cats, dat beweerde
af te stammen van de Duitsche volksstam de Katten; er zou nl.
&n van deze volksstam zich in de Nederlanden hebben gevestigd
en bij het tegenwoordige Noordbevelandsche Dorp Kats voor zich
een kasteel hebben laten bouwen, waarbij het gehoemde Dorp
ontstaan zou zijn., Nadat deze Jonker zijn vader in diens bezittingen opgevolgd was, erfde hij in 1677 daarenboven van zijn
tante Elisabeth van Brederode de Heerlijkheden Maassluis en
Maasland.
Jonker Pieter overleed in Maart 1693 en daar hij ongehuwd
wás, was hij de laatste van zijn Huis; zijn erflanden kwamen
daarop aan zijn neef Willem van Cats, gesproten uit de hoofdlinie
van dat Geslacht.
Jonker W3Lem Mauvz’ts van Cnts t o t Heilo, Vrijheer van Hoogwoud, Aartswoud en Veenhuizen, Heer van Cats, Heilo, ter Coelster,
Oestdom, -Bruëlis, Maassluis, Maasland en Oosthuizen, werd omstreeks het jaar 1655 geboren en was de eenige zoon van Jonker
‘George van Cats en Jonkvrouwe Justina van Nassau. Hij trad in
dienst van de Republiek der Nederlanden en is eenigen tijd
Staatsch Gezant geweest aan het Hof van Philips V, Koning van
Spanje. Hij was het hoofd van het Geslacht Cats en had na het
uitsterven van de zijlinie Cats van Bruëlis, alle erflanden van zijn
Geslacht in handen. Doch daar uit zijn huwelijk met Jonkvrouwe
Catharina van der Noot slechts een eenige dochter (Jonkvrouwe
Elisabeth Alida) geboren werd, was zijn Huis toen hij in het
najaar van I@J kwam te overlijden, Uitgestorven; de meeste
zijner bezittingen gingen door het huwelijk van zijn erfdochter
aan het Geslacht De Raet over, behalve de Heerlijkheden Maassluis en Maasland, die Jonker Willem verkregen had ‘in gemeenschap met
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Willem, Baron van Wassenaer-Starren6urg,

Heer van Stai-renburg, Ruynen, Maássluis etì M&aslandl gedoopt te ‘s-Gravenhage
6 Juni 1649, als tweede zoon van Baron Pieter van Wassenaer’ Starrenburg en diens eerste gemalin Jonkvrouwe Anna van Cats
tot Heilo. Nadat hij in 1693 tezamen met zijn neef Willem
Maurits van Cats de Heerlijkheden Maassluis en Maasland van
Jonker Pieter vàn Cats geerfd had, zijn zij daar nog gezamehlijk
16 jaar Heeren van geweest; het eenige bekende dat zij 4s Heeren
van Maassluis gedaan hebben, is het sluiten van eeh overeenkomst
up den gen November r7og met de Regeering der Stad Delft.
Deze overeenkomst diende, om de geschillen die tusschen beide
partijen gerezen waren over het gemeenschappelijke veer van
wagens en schuiten en over het trekpad tusschen Delft en Maas- ’
sluis, weg te nemen; bij dit contract gaven beide Heeren het
hun toekomende derdepart van het recht op genoemd veer en
trekpad met ingang van I Januari 1709 aan de Stad Delft over,
waardoor deze voortaan het onderhoud en de regeling van ,alles
wat daarop betrekking had alleen zou hebben, tegen een door de
Heeren te betalen vergoeding ineens van 1080 gulden. Toen
kort daarop zijn mede-Heer overleed, kwam Baron Willem’s jongste
zoon in het bezít van beide Heerlijkheden.
.
Evenals zijn vader+die hij in 1669 opgevolgd was, bekleedde
E&on Willem een vooraanstaande plaats in de Repubíiek. Verschillende hooge posten en betrekkingen heeft hij bekleed ; zoo is. hij
Staatsch Gezant aan het Hof van den Franschen Koning geweest,
President van de Ridderschap van Holland, Luitenant-Houtvester
van dat Gewest, en sinds 12 September ~fzo nog Groot-Zegelbewaarder en Stadhouder van de Leenen van Holland; ook was
hij -Curator van de Leidsche Hoogeschool, Hoogheemraad van
Schieland, Drossaard van Teylingen en Rentmeester-Generad van
de Abdij van Rijnsburg. Uit zijn huwelijk met Josina van der
Does tot Noordwijk, waarmede hij in April 1668 ih Den Haag
gehuwd was, waren vijf kinderen gesproten, welke hij echter allen
overleefde; bij zijn overlijden op den 6 ‘n Augustus 1723 te ‘s-Grai
venhage, volgde hem dan ook zijn oudste kleinzoon in zijn bezittingen op.
-
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Aende Coninghinne. l)
DOOR

-

J. K.
-

23 Mai 1549.
Allergenedichste
Vrouwe, wij gebieden ons in aller oetmoedich e y t ende aller onderdaenicheit in die guede gratie van uwe
meyesteyt.
Allergenedichste
Vrouwe. Het is in onlanghen verleden tyt
geboert, dat twee burgeren der stadt Nymmeghen, genoempt
Widem v a n Hoechkm ende yohan v a n Venraay, h e b b e n d e v e r loren zeker proces twellick ellick van henluyden voir die vander
selve stadt hangende hadde, versocht hebben van die regierders
van dien te moegen appelleren tot Aken van die sententie tot
oeren naedeel gewesen ende gepronuncieert, wellick appellatie
henluyden geweygert is geweest te moegen doen. Ter cause van
wellick sy aen ons gecommen syn, tzelve by supplicatie te kennen
gevende, sich des beclagende ende seggende sullicke weygeringhe
t e wesen tegen die rechten der voeyscyeve sta& Nymmeghen, begerende dat die vander selver stadt geinduceert muchten wordden
den supplianten die appellatie te gestaden, waerop wy ae?z die vait
Nymmegben op versueck der supplianten dickwils gescreven hebben
gehadt, ten eynde als boven, maer zoo die supplianten sagen, dat
sy niet en profitteerden, syn sy ten lesten clachtich gevallen aen
die van Aken, die wellicáe als overrichters, den richter ende schepenen van Ny;wzmeghen
hebben geciteert. Ende hangende sullicke
citatie hebben die van Nymmeghen den, voerscreven twee supplianten by oeren gerichtsbooden doen sommieren, dat sy binnen
zeecker tyt henluyden geprefigeert, soude betaelen alsullick. broechen,
als sy der voerscreve stadt gebroecht hadden, dat is te weeten,
hondert duysent steens, vuyt oersaecken, dat sy alhier als boven
gesuppliceert hadden ende binnen den selven tyt gantzlich aff
stellen ende vallen laeten souden, alsullicke appellatie als sy begonst hadden te vorderen, off by gebrech van dien, dat sy nae
den voerscreven dach op Zieckerpoerte binnen der stadt Nymeghen
g a e n ende met daer aff scheyden souden, ten waere mit hoeren
wil ende consent als die voerscreve supplianten ons int langhe by
‘) Archivess Gánérales du Royaume. Papiers d’&at
tiques N. 1430,

et de l’audience. Affaires Ecclesias-
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supplicatie nu tegenwordelich geclaecht hebben ende Uwe Majesteyt vyt die selve tnde copie der voerscreve sommatie hier by
gevueght gelieven zal1 te verstaen. Versueckende die .selve supplianten daetop mit behoerlicke provisie versien te wordden; gemerckt d a t zy ter cause vanden voerscreve sommatie vyt die
voerscreve stadt Nymmeghen geweken zijn ende daer inne nit en
derven wederkeeren, besorgende dat sy gevangen muchten wordden
ende soe sy van vrienden ende aenhanck syn, datter inder stadt
inconveniente verrysen muchten. tiu ist dat die twee puntten
inde voerscreve supplicatie gementioneert, te weeten die weygeringhe van appellatie ende vorderinghe vanden broechen, die gepretenteert wordden by die van Nymmeghen, dat verboeren die ,
burgeren, die aen keyserlyche off uwe mayesteyt off aen ons
suppliceren over die regeerders der voerscreve stadt, twee vanden
puntten syn, op wellicken U. M. zeer onlancx onder, anderen gevraecht h e e f t h e t a d v y s v a n o n s vanden raede, wellick advys
U. M. overgescreven is geweest, maer soe U. M. o n s n o ch n iet
en heeft doen schryven der selver gueder geliefte ende resolutien
den voerscreve puntten aengaende en hebben wij den voerscreve
supplianten vo& dit mael nit weeten te provideren, waeromme
sal U. M. gelieven den selven supplianten aldaer mit behoerliche
provisie ende remedie te doen versien, off ons te laeten weten,
hoe wy ons hierinne sullen houden ende regulieren, U. M. adverterende, dat zoo verre dese saecke in deser vuege langhe blyfft
staen, dat te bezorgen is, datter meerder verloep ende inconvenienten sullen moegen verrysen tusschen die steden Aken ende
Nymmegken, ende dunckt ons, onder correctie, dat men in geender
manieren den voerscreven van Nymmeghen en kan off mach gestaden (sonder merckelicke prejuditie ende verminderinghe van
K. M”. hoicheyt ende verdruckinghe der ondersaeten), dat sy den
burgeren verbieden willen in saechen in wellichen sy sustineren
willen by die regeerders der stadt verkort te wordden off dat hoer
aldaer recht geweygert wordt aen oer hooghe overicheyt als Keyserlycke off Uwe Majesteyf off ons in staet der selver te suppliceren ende remedie te suecken, dunckt o n s oick dat sullick gepretendeert statut als by die van Nymmeghen gemaeckt mach
syn, in desen gevalle g h e e n s i n s verstaen en kan wordden, maer
alleenlich in saecken als die eenen burger tegen den anderen
buyten die stadt suppliceert.
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Allergenedichste Vrouwe, wij bidden
jesteyt in hooghen ende gelucklichen
bewaeren..
Geschreven tot Arnhem den XVIII
Majesteyts aller oedtmoedichste ende
Die stadtholder Cantzler ende raeden
in Gelderlandt.

-Godt almechtich Uwe Maregimente lancklevende te
dach May XWXLIX Uwer
alleronderdanichste dieneren.
des Keysers geordonneert
BERTY.

Over den Oorsprong; den Regeeringsvorm en de
Reformatie van Tholen.
Nu door de overbrugging van ade Eendrachta het eiland Tholen
met den vasten wal wordt verbonden, is het niet onaardig iets
van de geschiedenis van Stad en eiland mede te deelen. De
Eendracht, die Brabant van Zeeland scheidt, heeft met eendracht
niets te maken, maar is de verbastering van Heenetrecht.
Het eiland of liever de eilandjes, die later het eiland Tholen
hebben gevormd, werd omspoeld door de Heenetrecht, de Striene
en de Schelde en doorsneden door de Mara en Gowech en verschillende Eeën.
De Striene leeft nog voort in NieuwStrijen (onder Poortvliet),
d e Mara in den Mareweg (onder Oud-Vossemeer) en de Ee in
Eehoeve, thans Deehoeve, nog in Zieriks-Ee, Mossel-Ee enz.
De oudste nederzetting op het eiland is zonder twijfel Schakerloo geweest, een woord van onzekere afleiding, ofschoon de
laatste lettergreep wel op water wijzen zal, v.g.1. het’woord Deur100, een polder, niet ver van Tholen.
In de laatste helft der 105 eeuw wordt van Schakerloo melding
gemaakt (968). Langen tijd is Schakerloo een twistappel tusschen
Zeeland en Brabant geweest. Het had reeds in de II~ eeuw een
parochie en aeen schoonen hoogen torenc, de kerk en het kerkhof
l a g e n o p e e n h o o g t e , maar in de r4e eeuw heeft het moeten
wijken voor Tholen; in het midden van de r3e eeuw was Schakerloo nog een aanzienlijke plaats. De stichting van Tholen. ligt
in het duister. Tholen, Tolna, Ter Tolne, gelijk ik /in o u d e
stukken las, staat waarschijnlijk in verband met tol. De vaartuigen, die van Holland naar Antwerpen voeren met den vloed van
Mosselkreek of Slaak door de Heenetrecht, kregen het *bij Tholen

’

intij en moesten daar dan wachten, geen wonder dat aldaar een
~Tolhuysc werd ge”bouwd. Thans ligt het wantij van de Eendracht
ongeveer s/, uur noordwaarts van Tholen, bij het Botshoofd.
Over den regeeringsvorm zijn wij tamelijk wel ingelicht, Graaf
Willem 11 begiftigde Hendrirk Bufle+!s met het Schakerloo en aangrenzende g&zen en slikken (1248). Zijn broeder Egidius Buffels
was kanunnik van St. Marie en deze werd aangezocht tot pastoor van
de parochiekerk van SChakerloo, Hendrik Buffels overleed in 12go.
In 13x6 werd YQ* van Henegouwen, zoon van Graaf Jan 11 met
Tholen verleid. In de geschie.denis komt hij voor als Jan van
Beaumont. Hij is de eigenlijke stichter van Tholen, ommuurde
de stad en stichtte de *Oudelandsche en de Zuidpoort. In 1335
wist hij voor al zijne g.ewesbn vrijheid van tol te ,verkrijgen. D,en
11en Maart 1356 overleden, werd hij te Valenciennes begraven.
I
3aa vrxn BL%E volgde zijn grootvader in. 1356 als heer van
Tholen op. En 1366 gaf hij aan de Stad uitgebreide keuren, in
137~ verleende hij een octrooi tot bedijking van Deurloo, bedijkte
de gorzen aan den noordkant der Stad, w,aarujt de Dalemsche
polder ontstond en, overleed in 1380 en werd eveneens te Valenciennes begraven.
~Guy rxzn U&s volgde in 1380 zijn broeder (9 op. In 1389
schonk hij GLUI de stad belàngrljke keuren en in $397 (december)
overleed hij in Henegouwen en werd insgelijks te Valenciennes
begraven.
He.m volgde als Baljuw reeds den 2 Jan. 1398 Guy, Bas&&
van Bl& op. In October 1421 overled,en, wed hij in .de Kerk
van Thslen begraven.
Vermelden wij nog, dat Phllips van Bourgondie de Stad privilegieën verleende 1458, dat ‘beurtelings Philips de Schoone, Jan
van Bergen, eigenl. J”a.n van Glimes, 153 1, dat Antonie van Glimes,
maquis van Bergen ‘en pan,dheer van Tholen IQZ-42 -en Jan van
Bergen ,134’ -15.5~ haar bestuurden en dat de Stad in welvaart
toenam, al trof haar den 1.6 Mei 1452 een versc.hrikkehjk en ramp
in den, geweldigen brand die 6/a van de .hui,zen in de .asch .legde
en het Stadhuis, het Gasthuis en de Noordpoort verbrandde.
De stad had taen een vijftal poortea: de Zuidpoort, de St.
Andries poort, de Noordpoort, de Dalemsche poort, de water- of’
de Gevangenpoort.

.
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Het Stadhuis werd opgebouwd in den vorm, zooals wij dien nog
kennen. Ook hier heeft men het voornemen gehad in den slanken
voorgevel van wit arduin beelden te plaatsen, zooals in de
Raadhuizen van Veere en Middelburg, waarvan de ijzeren haken en
de baldaquins nog aanwezig zijn.
De Heer A. Hollestelle vermoedt, dat het oogmerk van den
bouwmeester is geweest een 8 tal beelden te ontwerpen nl. die van
Jan van Beaumout en Maria van Soissons; Jan van Blois en Machteld
v a n Gelre, Guy van Blois en Maria van Vlaanderen; Frank van
Borsele en Jacoba van Beyeren 1).
De vloeden, die ook Tholen hebben geteisterd, ga ik voorbij,
die van 1421, 1530, 1532, 1 5 5 2 (13 Jan.) en 1 Nov.-2 N&. 1570,
zijn uit de geschiedenis genoegzaam bekend.
Een enkel woord over den Beeldenstorm en de Reformatie.
De eerste predikatie is te Tholen gedaan door Mr. Jan Versteegh
pastoor te Scherpenisse. Al trof de Heer Hollestelle in de
Rekeningen van de Kerk van Scherpenisse den naam van pastoor
Versteegh niet aan, 2) aan de juistheid van de Sententiën van
Alva valt niet te twijfelen s) en dan is Versteegh zonder twijfel
een der eersten geweest, die zich bij de Gereformeerden heeft
gevoegd.
In de troebelen tijd had men het ook te Tholen op de kostbaarheden der kerk gemunt. Op het stadhuis werd het zilverwerk
in veiligheid gebracht. De sluitingen der kerk en der kisten
werden veranderd en versterkt. En toch blijkt het, dat sieradieën
zijn ontvreemd en dat waarschijnlijk ook over Tholen in 1570 de
Beeldenstorm is heengegaan.
In 1570 deelt Hendrik Paschasius mede, dat hij naar Goes is
geweest, wijl hij vernomen had, dat zij, die de Kerk hadden
> helpen berooven a aldaar gevangen werden gehouden. Hij was
daar geweest, om van hen te weten te komen, waar zij met de
BSacrementena e n d e sjuweelenc gebleven waren. Later bleek
het, zegt Hollestelle, dat zij verkocht waren aan een zilversmid
te Antwerpen. Aan Alva werd zelfs een request overhandigd
tot terugbekoming van het juweel. “)
1)
2)
8)
‘)

A. Hollestelle. Geschiedkundige Beschrijving van Tholen. Middelburg 1897, blz. 3o7.
Idem, blz. 43%
Sententiën van Alva, blz. 180 en 235.
Hollestelle, blz. 433.
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In een vorig artikel over >De Reformatie te Tholena in dit
tijdschrift noemde ik een paar namen, 1) die wij ook in de Sententiën van Alva aantreffen, ik bedoel Claes de Nayer en
. Balthen Hubrechts. Claes de Nayer heeft de Gereformeerden in
zijn vaderstad met een stichtelijk woord gediend en Hubrecht
trad in het Consitorie, dát met Martini als predikant, professie
deed van de Gereform. religie met Pancraes op den voorgrond.
Door den Bloedraad ‘werden met bannissement en confiscatie
hunner goederen ,een viertal burgers‘ veroordeeld : Claes de Nayer,
Balthen> Hubrechts, Cornelis de Cuyper en Johan Dingemans.
Claes de Nayer 9) en Cornelis de Cuyper werd ten laste gelegd
leden te zijn geweest van den Kerkeraad der Sectarissen, de eerste
had dienst gedaan als voorlezer en leeraar en had ook de aal- moezen verzameld; ook ‘stond hij bekend deel te hebben gehad
in u beeldenbrekingh 8.
Johan Dinemans werd beschuldigd te zijn geweest koster der
Sectarissen, hij had bovendien de >oproerdersu g e d i e n d , o n d e r
aanvoering van Pieter Haeck, den voormaligen Baljuw van Middelburg.
8)
.
Balthen Hubrechts trad bizonder op den voorgrond. Bij het
breken der beelden trad hij als voorste op, den afvalligen‘ pastoor
Jan Versteegh had hij, gewapend, naar de eerste predikatie geleid, had menig leeraar der Sectarissen vergezelschapt en had
zelfs een overleden kind op de wijze der Geuzen begraven.
Toen de Bloedraad het vonnis over hem uitspraak was hij
voortvluchtig. Hoogstwaarschijnlijk is hij omstreeks I 578 teruggekeerd, in I 579 werd hij Weesmeester, later schepen en in 1581
zelfs Burgemeester van zijn vaderstad. Hij’ was beheerder van de
goederen van den overleden Kanunnik Hendrik Paschasius. Hij
overleed omstreeks I 588.
De Reformatie had toen èn in de stad èn op het eiland vasten
wortel geschoten.
Tholen.
Dr. C. VELTENAAR .

1) Mijn artikel rDe Reformatie te TholenG in De Navorscher rpg, afl. 1, blz. 3n-39. s’
s) In mijne disserlatie *Het Kerkelijk Leven der Gere!. in den Brie1 tot 18161 komt
onder de Rederijkers en Beeldenbrekers voor Dierick de Nayer [bl. p,] Familiep]
3) Sententiën blz.
‘30 en blz. 035.
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Wandbord& in de Groote Kerk te Alkmaar.
DOOR

Mr. J. BELONJE.
(Voovt~eltinp

van Nw. LXXVI, 138).

íVaam-&2 der Broederen Diaconen Vati de publique kerk binnen
de Stad Alkmaar zmals de zelve van $2 tot t$l in dienst
Zeji aangekofflen.
1784. Francois van de Velde, Abraham Maagh, Aart van der
Sluijs, Pieter Kroon, Pieter Gramser, Jan Koevanger, Klaas de Wit
Dz., Gerrit Krol Burchardus Strackius, Dirk .Veen.
1785. Frans Voorhout, Abraham Maagh, Aart van der Sluys,
Gerrit Post van de Velde, Pieter Gramser, Roelof Smit, Steven
Wijnands, Dirk Keern, Klaas de Wit Dz., Gerrit Croll, Emanuel
J o a n n e s Daey,- Dirk Veen,
1786. FransVoorhout,
Klaas Nierop, Barent Groenendijk, Gerrit
Post van de Velde, Jacobus Coops, Roelof Smit, Steven Wijnands,
Dirk Keern, Reyer Blom, Klaas Bakker, Emanuel Johannes Daey,
Pieter de Goede.
1787. Pieter Kroon Pz., Klaas Nierop Yz., 3arent Groenendijk,
Jeremias Gramser, Jacobus Koops, Jan Koevanger, Burchardus
Strackius, Johantiis .Hendrik Kuijf, Reyer Hlom, Klaas Bakker,
Rijkman de Moor, Pieter de Goede.
1788.
Pieter Kroon .Pz., Aart van der Sluis, Pieter Gramser,
Jeremias Gramser, Klaas de Wit, Jan Koevanger, Burchardus
Strackius, Johannes Hendrik Kuyf, Dirk ,Veen, Timon Henrikus
Blom, Rijkman de Moor, Willem Pols Schut.
Juni 1788. Hendrik Christ van Goor in plaats van Js. Gramser,
Pieter van Dulcken in plaats van J. Koevanger, Hendrik Goster
i n plarrts -van Js. H k . Muyf.
1789. S t e v e n W i j n a n d s , Aart van der Sluys, Pieter Gramser,
Dirk Keern, Nicolaas de Wit, Pieter van Dulcken, Hendrik .Coster,
Mr. Jan Diederik Marchant, Dirk Veen, Timon Henricus Blom,
Nicolaas de Visser, Willem Schut..

1790. Stewn Wijnan&, B&reod Gmmx-d~jk, .Ihye;r Bom, Dirk
Keern , Klaas Bakker, Pieter van Dukken ,. ;Mendrik Coster,
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Pieter Gramser, Jan Grisee, Timon Steenbeek, Nicolaas de Visser,
Gerrit de Heer Cornz.
1791. Burchardus Strackius, Barent Groenendijk, Reijer Blom,
Hendrik Christ van Goor, .Klaas Bakker, Klaas de Wit D:Z,
Dirk Veen, Jan van Vaesen, Jan Grisee, Timon Steenbeek, Jan
.
Kìers, Gerrit# de Heer Gornz.
1792. Burchardus Strackius, Timon Henricus :Blom, Willem
Schut,. Hendrik Christe van Goor, Jan Boom, Klaas de Wit D: 2,
Dirk Veen. Jan van Vaasen, Jacob van Harencarspel, Albertus de
Leeuw . . , . . . , r), Joha J u s t u s Asmus.
1793. Pieter van Dulcken, Timon Henricus Blom, Willem Schut,
Hendrik Coster, Jan Boom, Nicolaas de Visser, Martinus Breebaart,
Michiel Johan de Lange, Jacob van Harencarspel, Afbertus de Leeuw,
Simon van Otterloo, Joh’ Justus Asmus.
1794. Pieter van Dulcken, Rijer Blom, Klaas Bakker, Hendrik
Coster, Jan Grisee, Nicolaas de Visser, Martinus Breebaart, Michiel
Johan de Lange, Timon Steenbeek, Gerrit de Heer Cornz, Simon
van Otterloo, Hermanus Lieveloo.
1795. Hendrik Christs van Goor, Reijer Blom, Jan van Vaasen,
Michiel Johan de Lange, Jan Grisee, Abraham Boonacker Bucerus,
Klaas Makkes, Johannes van Leeuw& Timon Steenbeek, Gerrit de
Heer Cornz., Aldert van Steenwijk, Hermanus Lieveloo.
1795. Martinus Breebaart in plaats van Gerrit de Heer Cornz.
Die volgens resolutie van den Grooten Kerkenraad als Diakon ontslaagen is. Nicolaas de Visser in plaats van Aldert van Steenwijk
die om reedenen nog niet bevestigt zijnde op zijn verzoek van
.
den dienst als diakon ontslaagen is.
1796. R e i j e r B l o m , Hendrik ChristB van Goor, Nicolaas de
. Visser, Jan Grisee, Timon Steenbeek, Jan van Vaasen, Martinus
Breebaart, Michiel Johan de Lange, Hermanus Lieveloo,’ Abraham
Boonacker Bucerus, Klaas Makkes, Johannes van Leeuw;.
Nicolaas de Visser, Jan Grisee, Timon Steenbeek, Jan y
1797.
v a n Vaasen, Michiel Johan de Lange, Martinus .Breebaart, Hermanus Lieveloo, Jacob v.an Haringcarspel, Simon van Otterloo,
Abraham Boonacker Bucerus, Johannis van Leeuwen, Pieter de
Leeuw.
1798. Timon Steenbeek, Michiel Johan de Lange, Martinus
‘)

Deze plaats opengelaten. B.

‘917 *
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Breebaart, Hermanus Lieveloo, Jacob van Haringcarspel, Simon
van Otterloo, Abraham Boonacker Bucerus, Johannes van Leeuwen,
Pieter de Leeuw, Maarten Adm Daey, Godart van Fokkenberg,
-.
Jacob Best.
1799. Timon Steenbeek, Martinus Breebaart, Michiel Johan de
Lange, Hermanus Lieveloo, Jacgb van Harencarspel, Simon van
Otterloo, Abraham Boonacker Bucerus, Johannesvan Leeuwen, Pieter
de Leeuw, Maarten Adr” Daey, Godart van Fokkenberg, Jacob Best.
1800. Michiel Johan de Lange, Hermanus Lieveloo, Jacob van
Harencarspel, Simon van Otterloo, Abraham Boonacker Bucerus,
Johannes van Leeuwen, Pieter de Leeuw, Maarten Adr” Daey,
Godart van Fokkenberg, Jacob Best, Pieter Vroon, Pieter Purmer.
1801. Jacob van Harencarspel, Simon van Otterloo, Abrah”
Boonack’ Bucerus, Johannes van Leeuwen, Pieter de Leeuw, Maarten
Adr” Daey, Godart van Fokkenberg, Jacob Best, Pieter Vroon,
Pieter Purmer, Nicolaas .Breebaart, Pieter Hend’ v. d. Nolle.
I 802.
Abrah” Boonack* Bucerus, Johannes van Leeuwen, Pieter
de Leeuw, Maarten Adr. Daey, Godart van Fokkenberg, Jacob
Best, Pieter Vroon, Pieter Purmer, Nicolaas Breebaart, Pieter Hendrk
‘v. d. Nolle, Willem Schoorl, Gerrit Jac. Roghair.
1803. Pieter de Leeuw, Maarten Adr” Daey, Godart v a n Fok.
kenberg, Jacob Best, Pieter Vroon, Pieter Purmer, Nicolaas Breebaart, Pieter Hendrk v. d. Nolle, Willem Schoorl, Gerrit Jach Roghair,
Arnoldus van de Velde, Adrianus Petr3 de Lange.
1804. Godart van Fokkenberg, Jacob Best, Pieter Vroon, Pieter
Purmer, Nicolaas Breebaart, Pieter Hendrk v. d. Nolle, Willem Schoorl,
Gerrit Ja+ Roghair, Arnoldus van de Velde, Adrianus Petra d e
Lange, Robertus de Leeuw, Jan Cloeck Gerritsz (P. de Leeuwscripsit).
1805.
Pieter Vroon, Pieter Purmer, Nicolaas Breebaart, Pieter
Hendrk v. d. Nolle, Willem Schoorl, Gerrit Jacb Roghair, Arnoldus
van de Velde, Adrianus PetrE de Lange, Robertus de Leeuw, Jan .
Cloeck G. Z., Willem Vervooren, Franc C. W. Druijvesteijn.
1806. Nicolaas Breebaart, Pieter Hendr. v. d. Nolle, Willem
Schoorl, Gerrit Ja& Roghair, Arnoldus van de Velde, Adrianus
Petr’ de Lange, Robertus de Leeuw, Jan Cloeck G Z, Willem Vervooren, Franç C. W. Druijvesteijn, Isaac Bolten, Jan de Visser.

( Wordt

vooYtgezet).
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_ Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam (Amersfoort).
DOOR

W. E.

VAN

DAM

VAN

ISSELT.

;
XXXI.

De kinderen van Willem Adriaan van Dam, sous-lieutenant
en lieutenant der cavalerie (1746 tot I 757) en
van Catharina ter Pelkwij k. 1)

A. WiZwtzina

Elizabeth

van Dam.

Geboven te Groningen 9 Febr. 1748 $) en I I Febr. d.a.v. tezelfder
plaatse als volgt gedoopt: > I I February 1748. M. K. (= Martinikerk)
Wilmmina Elizabeth, doghter van Willem Adriaan van Dam en
van. Catharina ter Pelkwijk. E. L. in Poe1straat.c 8) Vermoedelijk
keette zij naar hare grootouders, mr. Willem van Dam en Elisabeth
Pit, hoewel deze blijken hadden gegeven met het huwelijk van
hun oudsten zoon weinig ingenomen te zijn. ‘)
In zijn familieboekje teekende de vader omtrent haar geboorte
e n d o o p a a n : >Ao 1748, is me Vrouw verlost den g February
smiddags om een uuren. van een dogtertje en den I I dito daar
aan volgende snamiddags gedoop in de Groote Kerk door Domini
Noorbeek en genaamt Wilmina Elisabet, tot Groningenc 6)
Zij ovevZ+& .te Groningen I April 1748. De vader teekende,
onmiddellijk achter het hiervóór vermelde, daaromtrent aan :
>Den I April in ‘t zelfde jaar is ons dogtertje Wilmina Elisabet
in den Heeren ontslapen en den derde daar aan volgende in de
Grothe kerk begraaven.c 6,
B. M r . yan WilZem v a n Dam.
Geboren te Zwolle 6 Dec. 1749 ‘) en 8 Dec. d.a.v. aldaar als
volgt gedoopt: %Jan Willem, S. van Willem Adriaan van Dam en
Catherina Ter Ye1kwijk.c O) Vermoedelijk heette hij naar zijn
grootvaders Jan ter Pelkwijk en mr. Willem van Dam, of naar
eerstgenoemde en naar zijn vader. Deze laatste teekende omtrent
geboorte en doop het volgende in het familieboekje aan : ,Ao 1749.
Den 6 December savonds om 7 uuren is me Vrouw verlost van
een soon en den 8 dito savonds in de Betlehemse kerk tot Swol
g e d o o p t d o o r Domini de Gimmel en genaemt Jan Wil1em.c “)

1’

,”
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$Jan W i l l e m v a n D a m , Zwollanus< w e r d t e g e l i j k m e t z i j n
hierna (onder C) te noemen jongeren broeder op 18 Jan. 1773
als stuu’e~t
te Groningen ingeschreven. 7) De faculteit wordt, niet
vermeld, Het moet blijkens een m.s. genealogie onzer familie,
waarin hij J. U. D. wordt genoemd, die der vecliten zijn geweest,
hetgeen ook blijkt uit zijne dissertatie. . In een genealogie-Graafland, in mijn bezit, wordt hij dan ook Mr. genoemd.
Johannes Guilielmus van Dam, Zwollanus, pvomoveera’e
12 Dec.
1777 voór den Rector Magnificus te Groningen tot Doctor in de
beide Rechten (J. U. D.) op een in druk verschenen proefschrift :
BSpecimen juridicum inaugurale de Genio Iuris Patrii intuitu Juris
in re aliena constituti, sive pignoris, hujus cum jure naturali
egregiam convenientiam spirante.6 s) a) J. W. v. D. droeg dit
proefschrift op aan zijn grootvader mr. Willem van Dam (J. U.
D.), oud-schepen en -raad van de stad Utrecht en aan Jacob van
Dam, raad en schepen, zijn zeer beminden oom.
Hij komt in de stadsrekeningen 1777/80 van Groningen niet
voor onder hen, die admissiegeld als advocaat betaald hebben. 8~)
g Mei 1778. Dr. W. Entrup, geconstitueerde richter te Wetsinge
en Sauwert, oorkondt, dat Mr. Jan Willem van Dam, meerderjarige zoon van wijlen den heer Willem Adriaan van Dam, als
mede-erfgenaam van zijn grootvader, Mr. Willem van Dam, in
leven Heer van Pijlsweerd, en oud-raad en oud-schepen der stad
Utrecht, II Mrt. 1778 aldaar overleden, machtiging verleent aan
zijn oom Jacob van Dam, Heer van Isselt, raad en presidentschepen der stad Utrecht, mede-erfgenaam, executeur-testamentair
en voogd over de minderjarige erfgenamen van Mr. Willem van
Dam voorn., om publiek te verkoopen de landerijen, hovenierswoningen en tuinderijen, gelegen in de provincie en de vrijheid
der stad Utrecht, welke tot de nalatenschap van voorn. Mr. Willem
van Dam behooren. 9)
29 M r t . 1779. J. W. v. D. passeert v6ór Doctor Willem Entrup,
Rigter tot Wetsinge en Sauwert in Groningen, een procuratie,
waarbij zijn oom Jacob van Dam, Heer van Isselt en Pijlsweerd
gemachtigd wordt eerstgenoemdes erfdeel in den boedel van
wijlen zijn grootvader, mr. Willem van ‘Dam, te ontvangen, 9)
a) Juridisch proefschritt betreffende den aard van het ‘vaderlandsch recht. voor zoover
het aangaat het recht, gevestigd op andermans zaken of wel pandrecht, welke aard een
treffen& overeenkomst vertoont met het natuurrecht daarvan.
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In de scheiding .d.d. 2 2 April 1779 van dien boedel wordt hij
vermeld als meerderjarig kleinkind; hij erfde lis v a n h e t l/d g e deelte der nalatenschap. 4)
5 M e i 1779 w e r d Bde H e e r D o c t o r v a n D a m a l s broedera
genoemd als getuige, bij de huwelijksaanteekening, van zijne
hierna onder E. te noemen zuster.
Blijkens brieven, annonces en correspondentie aangaande het
familiefonds-van Dam, berustende bij den Heer Hofkamp, ouddirecteur van gemeentewerken te Leeuwarden a), woonde J. W. v.
D. en in Juli 1809 en in Aug. 18 15 te Groningen.
J . W . v . D . oveiteed o n g e h u w d 4 J a n . 1 8 1 7 t e A n n e r v e e n
(buurtschap gemeente Anlo in Drenthe) en werd IO d.a.v. begraven in De Kiel (één uur gaans ten N. van Annerveen ; gem. Hooge-’
zand). Zijn jongere broeder, hierna onder F. te noemen, teekende hieromtrent in het familieboekje aan: *Den 4”” Jann. 1817
is mijn geliefde broeder 1. W. van Dam, oud 68 jaar b) t e Annerveen naar eene ziekte van drie weken in mijne armen overleden en den tienden Jann. in de Kiel begraven.a 6)
6 Jan. 1817 compareerde ter secretarie der gemeente Anlo
Pieter Jan Willem Adriaan van Dam cl, oud 60 jaar, zonder
beroep, woonachtig’ te Annerveen, en verklaarde als broeder van
den overledene, dat de Heer Ian Willem van Dam, woonachtig
te Annerveen, gemeente Anloo, zonder beroep, zoon van Willem
Adriaan van Dam en van Catharina Ter Pelkwijk, geb. te Zwolle
6 Dec. 1748 6), d e n 4”” Jan t. v. n.m. 4 uur te zijnen huize in
de gemeente Anloo overleden was, oud 68 jaar. b) 10)

C. WilCem Gerhard van Dam.
2 1 Febr. 1751 ‘) en aldaar gedoopt:
BDen 2 1 February 1751 d)
Moeder:
Kint :
Vader:
Catharina ter
Willem Gerhard. a 11)
Willem Adriaan
Pelkwijk.
van Dam.
Zijn vader teekende omtrent een en ander in het familieboekje
aan : BIn ‘t jaar 175 I den 21 Februarij ‘s morgens om tien uuren

,Gehwen te Deventer

:’

a)
6)
c)
a’)

Overleden in 1924 te L-euwarden.
Dit is onjuist; geb. 1749; leeftijd dus @‘jaar.
Zie hierna onder F.
Derhalve tevens datum van de geboorte,
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is mijn Vrouw verlost van een zoontje en savons in de Groothe
Kerk tot Deventer gedoopt door Domini v a n Doule en genaamt
Willem Gerardt.< 6)
Hij droeg den familienaam der v. D.‘s Willem (wellicht naar
zijn vader) en Reette verder vermoedelijk naar zijn oom Gerard
ter Pelkwijk. a)
Hij werd, tegelijk met zijn hiervóór onder B. genoemden ouderen
broeder, als BWillem Gerard van Dam. Deventer< 18 Jan. 1773
als student te Groningen ingeschreven; de faculteit wordt niet
vermeld. 7)
Omtrent zijn overlijden teekende zijn moeder in het familieboekje aan : *In ‘t jaar 1775, den 1’3 Juni is mijn zeer geliefden
zoon Willem Gerhard van Dam in het 24 jaar van zijn ouderdom 6) in Groningen overleeden na e,ene ziekte van 4 daage en
den 17 daar an volgende met de septer c) als student in de groote
kerk in het famili graf begraaven.a 6) Men vindt dienaangaande
te Groningen : BBegraven. :775. J u n y 17 de student van Dam,
woont in Bruggestraat. f 2. No. 45 (grafnummer) in de kerk.
SVerluiden f 6 - 4 . Barvegelt c ) f - 1 2 . -.a 18)
D. Ia’a Alegonda

v a n Dnm.

Geboren te Eelde in het Landschap Drenthe 25 Sept. 1752 D, en
den 30’” d.a.v. aldaar g-edooft. De vader teekende hieromtrent in het
familieboekje aan : BAO. 1752. Den 25 September smorgens om
$7) Omtrent Gerard ter Pelkwijk, broeder van de moeder en derhalve zoon (. . . . . . tot
1810) van ]an ter Pelkwijk, postmeester te Groningen en van Ida Allegonda Blencke vindt
m e n : Gepens. vendrig inf. Extra ord. S. v. 0. ~751, 53. 54 (Gerard Ter Pelkwijk); dit
eerste slaat wellicht op een ander. Doch zeker betrett hem: Gerardus Ter Pelkwijl<, rg
juni 1786. Capitein regt. Plettenburg (Comm. boek, 1786. blz. 137). 25 Sept. 1792 Luit.
Kolonel bij de armee van den Staat (Id. 1792, blz. 298). Zulks wilde zeggen: gepensioneerd
of op wachtgeld. Sedert 1792 gepensioneerd met f goo op Vriesland. Inf. Plettenburg.
Extra-ord. S. 0. 1793 tot en met 1795. Gepensioneerd met f goo (fiches Wakker bij
De Ned. Leeuw).
In de genealogie van lttevum uit de collectie Ihr. mr. W. Engelen van Pijlsweert vindt
men: Charlotta Ermgarda (Baronesse) vau Ittersum, geb. te . . . . den 13 en ged. den q
Febr. 1747 (dr. van Willem van Ittersum, Hr. van Oosterhof, ged. ‘s Hage. Kloosterkerk
30 Dec. 1707, en van Vrouwe Margaretha Isabella van der Capelle” tot Appelrern), geh,
le Kampen den . . Dec. 1789 met Gerard Ter Pelkwijk, geb. te . . . . , capitain der inf.
in het Regt. van den Generaal van Plettenberg den 17 Sept. 1774, daarna Lt. Collonel
der Inf. (Verzameling bij De Ned. Leeuw).
Volgens Mr. Dr. G. W. A. ter Pelkwijk. secretaris der gemeente.5 Gravenhage, st. Gerard
ter Pelkwijk 13 Juli 1810 te Deventer, zijne echtgenoote aldaar 7 Febr. 1824. Hij was
18 Oct. 1731 (of later jaar?) geb. Zie mijn artikel W. A. van Dam in Nav. 1904.
h) luister: in het aje jaar.
c) Wie weet, wat dit beduidt?

_
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half drie is myn vrouw verlost van een dogter e n d e n 30 d a a r
aan volgende in de kerk tot Eelde gedoopt door Domini Alting
en genaamt Ida Alegonda, in ‘t Landschap Drenthe.< 6,
Daar de oudste doopboeken van het kerkelijk archief te Eelde
eerst met 18 12 beginnen en er op de secretarie aldaar geen oude
doopboeken zijn, kan haar doopinschrijving verder niet worden
nagegaan.
Zij heette naar hare grootmoeder van moederszijde, Ida Alegonda Blencke. 1s)
Omtrent haar overl$een teekende haar vader in het familie-,
boekje aan : rAo 175 3 is onse dogter Ida Alegonda in den Heere
ontslaapen den .I Juny ‘s morgens om 2 uuren en den 3 daaraan
volgende savons om half vyf in de Grothe Kgk tot Sneek begraaven a 6, al. Men vindt hieromtrent in genoemde stad aangeteekend :
>Mai 1753. 31 Dyto. Luitenant van Dam. kint. - 10 -a 14).
Dit wil zeggen, dat 31 Mei 1753 het kind van luitenant van Dam
beluid is voor tien 1 stuivers. Een der data moet onjuist zijn ;
vermoedelijk de laatste. De registers van begravenen beginnen
te Sneek eerst met 1767. Noch in de grafregisters noch in de lidmaatboeken van Sneek komt de naam van luitenant van Dam voor.14)
E. JXwoba

(Aletta Francina)

van Dam.

Geboren te Sneek 5 Maart 175 5 2) en 7 d.a.v. aldaar gedoopt IK).
De vader teekende omtrent een en ander in het familieboekje
aan : 8 Ao 1755~ Den 5 Maart is me Vrouw tot Sneek smiddaags
om 3 uuren verlost van een dogter en vrydags savonds daar aan
v o l g e n d e g e d o o p t d o o r Domini Oudthof en genaamt Jac0ba.G 6)
In het doopboek te Sneek vindt men hieromtrent: BDen zevenden
M a a r t 1755. Willem Adriaan van Dam, Luitenant in ‘t Regement Cavallerij van den Luitenant-Generaal van Heinenoort en
Catryna Ter Pelkwyk. Deze hebben een kint laten dopen, genaemt Jacoba.c 16)
In niargine staat op het betrokken blad bijgeschreven: PDog
schryft sig ‘t s e d e r t 1779 op versoek van eene tante met goedkeuring- van haar E. nog in leven synde moeder, yakoba, Aletta,
Francina van Edam.
(get.) L. W. Schrader
-d. 2 6 May 177g.cJ6)
a) Ferwerda vermeldt, dat zij 6 Oct. 1753 te Sneek overleed, wat blijkbaar onjuist is.
lhr. mr. ìV. Engelen van Pylsweert nam dit in zijn genealogie van Dam over,

F
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Zij k&t~ derhalve, hoogstwaarschijnlijk naar haar oom, Jakob
van Dam, Heer van Isselt en Pijlsweerd, terwijl in 1779 de voornamen van diens echtgenoote Aletta Francina Buyk, aan haar
voornaam toegevoegd zijn. 16) Hieruit blijkt, dat er na den dood
in 1778 van den grootvader, mr. Willem van Dam, die zeer tegen
het huwelijk van zijn oudsten zoon Willem Adriaan van Dam was
geweest Is), een toenadering heeft plaats gevonden tusschen diens
weduwe en haar kinderen met den meerbevoorrechten, zooëven
genoemden zoon Jakob en diens familie.
Bij de definitieve scheiding d d. 22 April 1779 van den boedel
van haar grootvader, Mr. Willem van Dam, erfde zij ‘Is v a n 11,
van diens vermogen. 4)
Zij ?zuwde 31 Mei 1779 te Groningen met Jan Hendrik Louis
Piccardt. Hare moeaer teekende hieromtrent in het familieboekje
aan : >Den 31 Mey 1779 is myn Dogter Jacoba Aletta Francina
van Dam getrouw met Jan Hendrick Louis Piccardt, zoon van
d e H e e r v a n S1ogteren.c 6, Te Groningen vindt men omtrent
den ondertrouw tot dit huwelijk: msabbathis d e n ~5 May 1779.
Ian Hindrik Louis Piccardt, der Rechten Doctor, van Slochteren, P.S . en Iacoba Aletta Francina van Dam van Sneek, pro qua
de Heer Doctor van Dam als broeder. Hyr van adtestatie gepasseert. a In margine staat: BMet belastinge te Slochteren.< ‘7)
Uit het feit, dat op die inschrijving niet volgt: Bgecopuleert
den etc. per dominum etc.< mag worden afgeleid, dat het huwelijk niet in Groningen voltrokken is. Het trouwboek van
Slochteren maakt evenmin melding van de voltrekking van het
huwelijk. 16)
Omtrent haar over&den teekende haar jongere, hierna onder
F. te noemen broeder het volgende in het familieboekje aan:
BDen 13 Augu’st. 1824 is mijn zuster Iacoba Aletta Francina
Piccardt, geb. van Dam, in haar negen en sestigste haars ouder‘doms te Groningen overledenc 6) Te Groningen vindt men hieromtrent:
2Overleden Jacoba Aletta Francina van Dam, oud 68
jaar, geboren te Sneek, overleden 13 A u g u s t u s 1824, wonende
Nieuwe Boteringestraat, weduwe van Jan Hindrick Louis Piccardt,
dochter van wijlen Willem Adriaan van Dam, in zijn leven Luitenant der cavalerie en van Vrouwe Willemina Catharina Ter Pelkwijk.< 19) Bij de inschrijving en de aangifte heeft haar broeder
zich blijkbaar één jaar in haar leeftijd vergist; immers zij werd
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ruim 6g jaar oud. a) Zij is in de Nieuwe Kerk te Groningen
begraven. “O)
Mr. Jan Hendrik Louis Piccardt werd IO Mei 1756 te Slochteren
geboren en aldaar als volgt gedoopt: ~1756, Den 16 May g e d o o p t - geboren den Ioden Maj ‘s morgens tusschen 3 en 4 een zoontje van de Hoog Wellgeboren Hindrik Occo Piccardt,
Heer van Slogteren, Colham, Schermer en de.&eyde Harksteden
en ‘t Halve Schilwolde, etc. etc. en Mevrouw Hinrika Johanna
Piccart, genaamt Jan Hindrik 1,ouis.a si)
lg Dec. 1772 werd Jan Hinderick Louis Piccardt ingeschreven
als student te Groningen; dit zonder vermelding der facuIteit 7).
Hij promoveerde 13 Dec. 1777 als J. H. L. P. $Slochtero-Omlandusc in de Rechten op een proefschrift De Libello. ss) Deze
promotie .vond- plaats één dag na dien van zijn zwager J. W. v.
D. (blz. 244), die tot dezelfde faculteit behoorde. Vermoedelijk waren
zij studie- en clubgenooten, wat het huwelijk verklaart.
26 Febr. 1779. Dr. W. Entrup, geconstitueerde richter te Wetsinge en Sauwert oorkondt, dat Mr. Jan Hendrik Lou’is Piccardt
ter leen ontvangen heeft van Mevr. C. ter Pelkwijk, weduwe van
den heer lieutenant van- Dam, de som van 2700 Car. guld. tegen
een jaarlijksche rente van 3/2 o/. e).
Na den dood van zijn vader ,in 1781 werden hij en zijn vrouw
Heer en Vrouwe van de Groote en .Kleine Harkstede. es)
Jc H. L. Piccardt van de Harkstede of van Slochteren (in
1789) was lid der Provinciale rekenkamer en gecommitteerde raad
der Omianden 34), ook wel Zìd van de Regeering wegens de Groninger Cmmekanden gegoemd. s&) Hij woonde te Harkstede op
Petit Martin 8) overleed aldaar 16 Dec. 1807 en werd aldaar
in den grafkelder bzjgzet. 0”)
‘In het reeds meermalen genoemde familieboekje schreef zijn
-zwager J. W. van Dam, hiervóór onder B. vermeld: >Decembr.
1Z?o7 is ‘de Heer 1. H. L. Piccardt, Heer van de Grote en Kleine
Harkstede s’ avonds overleden. c 6)
Mr. J. H. L. P., was het oudste kind van Henrik 0cc.o Piccardt,

a) Vorsterman van Oyen, 111, 13 e.v, (Geslacht Piccardt) vermeldt, dat rij 3 Aug. 1816
overleed, hetgeen onjuist is.
6) Elders dordt gezegd: op den Huize Harkstade. ,Zie voor de ligging blz. a51,
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Heer van de beide Harksteden, tr. 25 Sept. 1755 Henrikalohanna
Piccardt. 26)
Henrik Occo P. (sedert 1760: van Slogteren) was te of voor
Groningen :
Afgevaardigde ter Generaliteitsrekenkamer r739,40. Lid ter
Provinciale Rekenkamer x741,42,43, 44. Afgevaardigde ter Staten
Generaal 1745, 46 (SI gedeeltelijk). Gecommitteerdé
raad der
Omlanden 1 7 4 7 , 4 8 , 6 5 . Gecommitteerde ter Admiraliteit van
Harlingen 1750, 51. Lid van Gedeputeerde Staten der Provincie
1760, 61. 27)
,Na het overlijden van zijn ouders zich in het bezit gesteld
hebbende der vier door zijn vader bezeten Heerlijkheden (Slochteren, Kolham, de Ruiten en de beide Harksteden) werd hij door
zijne mede-erfgenamen, die hem zulks betwistten, in proces betrokken, met dat gevolg, dat eerst na verloop van 36 jaren de
zaak ten zijnen nadeele werd uitgesproken en de Heerlijkheden Slochteren en Kolham werden verk0gd.c $79. Hij heeft gewoond
op het Huis Slochteren, is overleden in 1781 te Paterswolde en
aldaar begraven. 20)
H. 0. Piccardt was weer de zoon van Johan (Jan) P., Heer
van Slochteren, Kolham, de Ruiten en de beide Harksteden,
erfschepper van het zeilvest der drie Delfzijlen, lid van de St. G.
en van den R. v. St , Gecommitteerde ter Admiraliteit van Amsterdam, luitenant-hoofdman van de hooge justitiekamer in Stad
en Lande, Curator der Groningsche Hoogeschool in 1727 tot en
met 30, 37, 38, 45 tot 53 en 1754 *6), sterft 16 Juli 1754 n), b e graven te Harkstede en van Maria Louisa van Coeten, wijkt in
1748 naar Groningen uit, sterft aldaar en wordt er in de Martinikerk begraven. 29)
Henrika Johanna Piccardt, hiervóór genoemd, was een dochter
van Henrik Piccardt, geb. 1686, in 1713 predikant te Harkstede,
sterft aldaar 13 April 1730; trouwt Elisabeth Piccardt. *G)
Verdere gegevens omtrent het geslacht Piccardt, dat van zeer
ouden oorsprong en uit het Bentheimsche afkomstig is, vindt men
in den Groninger Volksalmanak van 1840, waar op blz. I tot
13 een levensbeschrijving met portret van Henrik Piccardt, hierna
zj Alb. Stud. tiran.

Kol. 641 zegt.: 17 Juli 1754.
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te noemen en kinderloos overleden, tr. Anna Elisabeth Renghers, een geschiedenis met afbeeldingen van het kasteel Fraey
lemaborg (blz. 78 tot 88) en een genealogische tabel van de
Piccardts met toelichtingen (blzn. 161 tot en met 174), waarin
echter verschillende drukfouten of onjuistheden voorkomen. Zie
verder Vorsterman van Oyen. Nederlandsche familiën. Deel 111,
blz. 13 e.v. (genealogie Piccardt) en een bundel genealogieën
(waarin Piccardt) van Jhr. IMr. W. Engelen van Pvlsweerd (m.s.
in het archief van De Nederlandsche Leeuw). Voor de Fraeylemaborg te Slochteren zie E. W. Moes en K. Sluyterman. Ned.
kasteelen en hun historie, Deel I, blz. 263 e.v., alsmede de
Groningsche Volksalmanak, 1840, blz. 78 e.v.
Het wapen Piica& omschrijft Rietstap aldus: ,P. de Drenthe.
D’azur à un membre d’aigle d’or, la serre en bas.<
De Beide Harkstèden waren, evenmin als Fraeylemaborch en
Klein Martyn, Heerlijkheden. Beleeningen daarmede komen dus
niet voor; als ‘alle onroerend goed werden zij verkocht en overgedragen. 34)
Fraeylemaborg ligt aan het N. 0. einde van Slochteren, Harkstede en Klein Harkstede liggen ongeveer 2 uren gaans 0. van
Groningen ; tusschen beide.Harksteden ligt, 2. van den kunstweg,
Petit Martin.
Henric Piccardt en zijne vrouw Anna Elisabeth Rengers a)
kochten Klein Martyn in 1680. Sedert bleef het in familie Piccardt tot het overlijden in 1807 van J. H. L. Piccardt voornoemd.
In 1690 of r6gr kocht Henrik Piccardt Fraeylemaborg van zijn
zwager Evert Renghers, wiens goederen hij reeds van 1688 bestuurd had. Bij zijn kinderloos overlijden liet hij de Heerlijkheid
Fraeylemaborg, Kolham, d e Ruten enz. na aan zijn hiervóór g e noemden neef Johan Piccardt, tr. Maria Louisa van Coeten. 31)
Hendrik Piccardt (van Slogteren) was r6gr/4, ‘97, ‘98, r7or/z
syndicus, 1718 curator der Groningsche Hoogeschool voor de Ommelanden. Ir 9
In 1781, bij den dood van H. 0. Piccardt, ging de Fraeylemaborg van deze familie, die haar zeer had laten vervallen, over aan
Hendrik de Sandra Veltman. s4 ) Niettemin komt de heer H. 0.
a) Kinderloos overleden. Komen voor in de tweede generatie Piccardt in Groningsche
Vplksalmanak 1840.

.
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Piccardt nog voor onder den Borg Fraeylenborg tot Slachter op
eene in 1783 door mr. Theodorus Beckeringh uitgegeven kaart
of landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden
(lustsloten). R. A. Groningen.
Omstreeks denzelfden tijd heeft ook de Ruthen onder Slochteren
behoord aan de Rengers’ en de Piccardt’s, die zich ten onrechte
Heer van Ruiten noemden. a) 28 Maart 18 13 stierf Henric Occo
Piccardt bj, de laatste SRuitenheerc. 24)
Mr. J. H. L. Piccardt en J. A. F. van Dam wonnen 6 kinderen. #)
F. Mr. Pieter yan Wit?iern

Adriaan v a n Dam.

Geburen na zijns vaders dood te Paterswolde (Drenthe) c) 7 Febr.
1757 “) en g d.a.v. in de kerk te Eelde gpdoopt. Zijn moeder
teekende hieromtrent in het familieboekje aan: BIn het zelve jaar
(1757) den 7 Februwaari, om half drie uur na de middag, ben
ik tot Paterwolde in het Landschap Drenthe, in de kraam gekomen van een zoontje, hetwelk gedoopt, en na zijn oom en
tante Groothe te Arnem, en na zijn vader genoemt en genaamt
Pieter, Jan, Willem, Adriaan.e 6) Hier worden kennelijk bedoeld
zijn tante Brigitta Margareta van Dam ‘en haar echtgenoot, mr.
Jan Grothe. 39) Hoe hij naar zijn tante heette, is echter niet
duidelijk; en evenmin wordt de voornaam Pieter verklaard, die
echter wel in veel oudere generaties der van Dam’s voorkwam.
Daar het oudste doopboek van het kerkelijk archief te Eelde .begint met 1812 en op de secretarie, aldaar geen oude doopboeken
aanwezig zijn, kan zijn officiëele doopinschrijving niet worden
medegedeeld.
BPieter Jan Willem Adriaan van Dam. Drentinus. Jd: (= Rechten)
werd 2 1 S e p t . 1774 ingeschreven als s&de?zt te Groningen. )3)
Hij pronloveevdr aldaar 30 Juni 1779 op een proefschrift *De Jurea:
in de rechten. 12) Hij komt in de stadsrekeningen van Groningen
1777/80
niet voor onder hen, die admissiegeld als advocaat betaald hebben. Ba)
Bij de definitieve scheiding dd. 22 April 1779 van den boedel
van zijn grootvader, Mr. Willem van Dam, erfde >Pieter Jan Willem
van Damc r/s van r/4 van diens nalatenschap. 4)
Q) O . a . Vorsterman van

Oyen,

111.

Genealogie Piccard; bij loban Piccardt, Heer van

Slochteren enz. (blz. nso/r) en zijn zo& Henrik Occo’P., Heer van de beide Harksteeden

Wd. w/H.
b) Geneal. Piccardt, 6e generatie. Germainneef vao J. H. L. P. tr. 1. A. F. van Dam.
c) Ferwerda. Genealogie van het geslagte van Dam vermeldt ten Onrechte; te Groningen.
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BDen 22 November 1787 is Pieter Jan Willem Adriaan van
Dam het Groote bwgervecht dezer stad (Groningen) onder voldoening van de requisita, daartoe staande, geaccordeerd.< In. margine staat: *Den 28 Novb. 1787 zijn de quitanciën van de betaalde jura dezen en daaronder IOO gld. aan ‘t Stads comptoir
alhier ter stads secretarie vertoonta 44) In de desbetreffende registers is Pieter Jan Willem Adriaan van Dam op het jaar 1787
ingeschreven onder: >Groote Borgerrecht en Cleyne Borgerrecht. sr)
Ieder, die te Groningen het agroote ofte volle borgerrechtc
begeerde te verkrijgen, moest, van buiten de stad komende, voor
z.g. admissiegeld, behalve den tax op het ordinaris (d.i. klein)
burgerrecht, voor eens de somma van f 300 betalen, awelk recht
zij ook op haere kinderen, na dato geboren, zullen vererven.< ss)
Pieter Jan Willem Adriaan van Dam was lid wan de Gezwqorene
Neede te Groningen in 1790 als aankomende; 1791 continuerende;
1793 aankomende en 1794 continuerende. 87) In 1795 en volgende jaren komt hij als zoodanig niet meer voor. 87)
Omtrent zijn benoeming vindt men nog het volgende aangeteekend : *Groningen. Door zijne Doorl. Hoogheid den Heer Prins
Erfstadhouder zijn voor het jaar 1790 goedgekeurd de benoeming
tot L, . . I . * Geawoornen aungaena’e vang: De Heeren . . , . . Pieter
w
J. W. Adr. van Dam.c “7)
De Bgezworene meentea was een vertegenwoordiging van de
burgerij, die alleen in bijzondere gevallen optrad, derhalve iets
geheel anders dan,, vroedschap of schependom. Zij kan alleen
vergeleken worden met de agemeensliedenc in Gelderland. Tot
>gezworenec werden te Groningen alleen aachtbare burgersc: verkoren. ga)
P. J. W. A. v. D. is voorts advocaat te Groningen geweest. $@)
6 Jan. 1817 gaf hij te Anlo het overlijden aan van zijn hiervoor
onder B. genoemden ouderen broeder, Met zijn handteeke+ng. ‘O)
Blijkens brieven, annonces, enz. der familie van Dam, in het
bezit van den Heer Hofkamp te Leeuwarden, woonde hij in Juli
1804 bij het overlijden zijner moeder te Groningen op de Groote
Markt, in Mei 1817 rop het Annerveensch Canaalg dj, in Sept.
en Dec. 1825 te Annerveen, en in Dec. 1829 te Kiel (provincie
Groningen). 8p)
.
U) Dit ligt op de grens tusscbea Drenthe en Groningen, nog juist in de gemeente Aulo.
Vergelijk voor zijn woonplaatsen ook bl& ~45.

I
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Blijkbaar verkeerde hij de laatste jaren zijns levens in behoeftige omstandigheden, daar hij uit het familiefonds f 900 per jaar
ontving, wat o.m. uit een brief dd. 26 Oct: 1825 uit Annerveen
blijkt. sQ) Hij teekende de quitantie in 1832 te Kielwinderweer,
(ligt in de Groningsche veenkolonies, ten 0. van het Zuidlaardermeer), in 1834 te Hoogezand. 4O)
P. J. W. A. van Dam overleed 14 Sept. 1834 te Hoogezand;
zijn dood werd 15 d.a.v. door zijn naburen Molema, grutter, en
Bennema, blauwverver, aangegeven. Hij was oud 77 jaar 7 mnd,
zonder beroep, wonende te Hoogezand, geboren te Paterswolde
(Drenthe), ongehuwd, zoon van wijlen Willem Adriaan van Dam,
luitenant der Cavalerie en van wijlen Catharina ter Pelkwijk?
indertijd ehelieden te Groningen. 4’)
In het reeds meermalen genoemde familieboekje vindt men
omtrent zijn dood het volgende aangeteekend: ,Den 14 September
1834 overleed aan de gevolgen eener zenuwberoerte onze zeer
geliefde Oom, de Heer Mr. Pieter Jan Wilhelm Adriaan van Dam,
oud-gezworene der Stad Groningen, in den ouderdom van zeven en
zeventig jaren en acht maanden te Hoogezand, :en aldaar op het
kerkhof begraven den 19 daaraanvo1gende.a 6, Hij was in huis
bij Mevrouw de Weduwe A. H. van Iddekinge, geboren W. C. A.
Piccardt, zijne nicht g9), die vermoedelijk het bovenaangehaalde in
het familieboekje heeft bijgeschreven. Zij was een dochter van
P. J, W. A. v. D’s oudere zuster, hiervoor onder E. genoemd.
Blijkens de boedelscheiding van den grootvader, Mr. Willem
van Dam, van de hier behandelde kinderen en de hiervoor blz. 244
vermelde acte dd. 9 Mei 1778, was hun oom, Jakob van Dam,
Heer van Isselt en Pylsweert, jongere broeder van hun vader
Willem Adriaan (ob. 1757) bij het overlijden van den grootvader
in 1778 voogd over de toen in leven zijnde, nog minderjarige,
hierboven genoemde kinderen E. en F. 3 Vermoedelijk is hij
derhalve na den dood zijns broeders voogd geweest over al diens
kinderen.
Vianen, Juni

1917.

AANTEEKENLNGEN.
1) Zie voor beide laatsten dè geneal. aanteeken. van Dam. Xx11. s\ Ferwerda. Genealogie van het geslagte van Dam. qe generatie; nos. I t/m 6. s) Doo&bock
Hervormde
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gemeente Groningen. 4) Vergelijk de geneal. aanteeken. van Dam-Vl. s) Zie voor den
inhoud van dit boekje Navorscher
blz. 154 e.v.
s) Doopboek der Gereformeerden
te Zwolle. 7) Alb. Stud. Gron. kol. na7. s) Aanwezig in de Univers. bibl. te Groningen;
conf. Alb. Stud. Gron. kol. 488. *Q) Gegeven oud-archief stad Groningen. 9) Protocol
van verzegelingen van het gericht van Adorp en Harssens (waarin ook van Wetsinge en
Sauwert). Inventaris rechterl. archieven Groningen, XXXVI C. a. 1s) Burgerlijke stand
gemeente Anlo. tt) Doopboek Deventer, ‘2) Licentenprotocol, Archief van de kerkvoogdij te Groningen. Is) ZÌe de geneal. aantn. van Dam-XXII. ‘4) Beluidensboek Hervormde kerk Sneek. Gegevens van den koster aldaar. 1s) Hervormd doopboek te Sneek.
is) Zie de geneal. pantn. van Dam-11.
tr) Proclamatieboek van het trouwen. stad Groningen.
ts) Gegevens van den gemeente-archivaris van Groningen. 1s) Burgerlijke stand Groningen.
m) Gegevens, mij verstrekt door een lid van familie Piccardt. *t) Hervormd doopboek Slochteren. R. A. Groningen. 23 Alb. Stud. Groningen, kol. 488. 13) M. s. geneal. yanDam
en Graafland door Jacob van Dam, Hr. V. 1. en P. In mijn bezit. 11) Gegevens R. A. Groningen.
ss) Genealogie Graafland in mijn bezit. ss) Vorsterman van Oyen. Nederlandsche familiën.
Deel 111, blz. ‘3 ev. 97) Regeeringsboek Groningen (niet altijd secuur.) sra) Genealn. van
Dam en Piccardt in de verzameling van Jhr. mr. W. Engelen van Pijlsweert (archief van
De Ned. Leeuw) “) Album Stud. Gron. kol. 641. ‘9) Vorsterman ven Oyen, t.a.p.
Groningsche Volksalmanak. 1840, blz. 166. 3s) Rietstap. Armorial général. Deel It, blz. 433.
s’) Groningsche Volksalmanak, 1840, blz. 86/7. 3!“) Alb. Stud. Gron. kol. 640 en 641.
32) Geneal. aantn. van Dam-X1. s”) Aib. Stud. Gron. kol. zag. 3’) Register van die het
groote Borgerregt (stad Groningen) versogt en geobtineert hebben van den zo Martii 1666
tot . . . . . R. A. Groningen. s6) Alpbab. register groote borgerrecht 1666 tot 1794. Kleyne
borgerrecht 1544 tot 1798, Groningen. 3s) Resol. bij de Hn. borgemeestn. ende raedt, sampt
taalmannen ende geswoorne meente van het groote ofte volle ende het kleyne ofte gemeene
borgerrecht deser stadt Groningen, genomen en gearresteerd den 14 Martii 1666. *7) N, Ned.
Jaarbn. Deel 25 (1790). blz. x84/5; ook volgende jaargangen. 3s) Proefschrift Mr. Th.
Ruys ].Pz. De gezworen gemeente in Overijssel en Gelderland. sv) Gegeven van den
heer W. C. A. Hofkamp, oud-directeur van gemeentewerken te Leeuwarden. “‘) NotÚlen
van het familiefonds. 41) Register der overledenen. Gemeente Hoogezand.

De Rotterdamsche familie Van Musscher
door Dr.

E. W IERSUM.

Op zoek naar levensbijzonderheden van Michiel van Musscher,
den Rotterdamschen schilder, die in 1688 te Amsterdam gepoorterd werd, maakte ik kennis met een doopsgezinde familie
van dien naam.
Mag ik, omdat een onderzoek betreffende een menniste familie
altijd extra moeilijkheden meebrengt, hier even vast leggen, wat
ik van haar vond?
Het echtpaar Gerrit Jacobsz. van Musscher 1) en &?Karitje Waerts j
1) In sommige akten luidt de naam Musgaerdt en Musgert, in andere Musscher en
Yan Musscher.
2) Zie Archief van de Doopsgezinde gemeente, inventaris nrs. 4 en 81; Notarieele
archieven, inv. nr. 978 akte 422; Archief van de Weeskamer inv. nrs. 458 fol. 107 vo en
640 fol. 223; Schepen-archief, inv. nr. 521, I Mei 1670.

woonde in het midden der 17ae eeuw te Rotterdam aan de Oostzijde van de, Oude Kerkstraat in een huis, dat de man 2g J u n i
x645 gekocht had.
Hij was commissaris van de jachtschuiten varende van Rotterdam
op Delft en had bovendien een zaak in stoffen, hoeden en kousen.
Hij stierf 25 December 1669 en werd in de Groote kerk begraven. Zijn boedelinventaris werd 23 Januari 1670 bij de Weeskamer ingediend, Daarin komen o.a. verscheiden schilderijen en
boeken voor.
Het huis werd I Mei 1670 verkocht en 25 October d.a.v. deed
de voogd over de kinderen, Johannes Waerts, marktschipper van
Rotterdam op Leiden, rekening en verantwoording van den boedel.
De weduwe Maritje Waerts bleef wonen in de Oude of rSmallea
Kerkstraat en overleed daar 16 Augustus 1695, met achterlating
van twee meerderjarige kinderen. Dit zijn Jasper, die 26 Maart
1667 als lidmaat van de doopsgezinde gemeente werd aangenomen,
en‘ Jannetje, die 17 April 1672 door den waterdoop lid van die
gemeente werd.
Jasper was zilversmid van beroep en trouwde 23 Mei 1683 met
Maria van Raad. Zij maakten 24 Februari 1684 mutueel testament voor notaris Govert van Gesel ; na haar dood hertrouwde
de weduwnaar met Clara van de Gamerslagh en maakte met
haar mutueel testament voor denzelfden notaris op 15 Augustus 1693.
Tusschen 1687 en I6gr stierven eenige kinderen van hem, in
Juni 1700 overleed zijn vrouw en begin November 1715 hij zelf,
oud 67 jaar, nalatende 3 minderjarige kinderen. Hij woonde
toen Lombardstraat-Melkmarkt en werd begraven in de Oosterkerk.
2 2 November 1704. had hij de Weeskamer uitgesloten en als
voogden over zijne kinderen aangesteld de kooplieden Johan van
Vollenhoven te Amsterdam en Pieter Vijgh te Rotterdam.
Zijn zuster Jannetje van Musscher werd als overleden aangegeven
in de week van 5- I I September
.
17 17, als bejaarde jongedochter
wonende op de plaats van de Mennisten kerk; zij werd begraven
op het Zuiderkerkhof. 3) ’
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ZILVE,R.

Het is een belangrijke tentoonstelling, die het Friesch Genootschap voor geschiedenis, oudheidkunde en taalkunde dezen zomer,
ter gelegenheid i van zijn xoo-jarig bestaan, te Leeuwarden, heeft
ingericht.
Werkstukken uit vorige eeuwen van vele Friesche
drijvers uit verschillende deelen en uit verschillende steden der
provincie zijn aanwezig, maar het zilversmidswerk uit Sneek
wordt te veel gemist.
Ik herinner me de tentoonstelling van 1900, ook te Leeuwarden
gehouden, waar ik zag de zilveren brandewijnskom met lepel,
van 1692, met de jaarletter V en meesterteeken C H, toebehoorende aan de gemeente Sneek; een gedreven zilveren brandewijns- _
kom met arabesken en pauwen, van 1 7 8 1 , gemerkt Sneek met
de jaarletter C, ingezonden door den Heer H. Kingma te Winsum,
een zilveren theebus met bloem- en bladornementen, uit de 18e
eeuw, met het merk Sneek-Friesland jaarletter G, toebehoorende
aan den Heer P. J, Fenaema te Bolsward, en een gedreven zilveren
kandijpot met deksel en fraaie bloemenranden, ook uit de IS@
eeuw, gemerkt met de jaarletter C en het meestersmerk de gekroonde C. ingezonden door baron Rengers te Leeuwarden.
Sneek had dan ook zijn bekwame zilversmeden, en men behoeft er het gildeboekje, d a t o p ‘ t s t a d h u i s t e S n e e k b e r u s t ,
maar op na te slaan. Het is een interessant boekje, dat aanteekeningen bevat over het goud- en zilversmidsgilde van 16001744 > waarover ik “in het tijdschrift ,Oud-Holland< van 1900 een
uitvoerige beschrijving heb gegeven. Uit dit boekje citeer ik, dat
in 1600 zilver- en goudsmeden waren Dirck, Jan en Frans Jansen,
Claes Pijbes, Jan Doedes, Jan Schoutes, Jan Symons, Frans Jansen
van Harlingen, Augustijn Claesen Verbeeck en Gellert Jacobs.
In 1700, toen een nieuwe krytsmolen (tot scheiding der metalen)
werd aangeschaft, vond ik als deelhebbers-gildebroeders genoemd :’
Jan Coppens, Wijgert Schneider, Age Looxma, J. de Fries, W.
Wiarda, J. Harings, Fedde Edema, 0. Ydema, IJske Vogelsangh,
IJ, 0. Feenstra, F. v. Manen, L . Edema, W . Fechter, R . C . Rignerii, W. Rauwert en Pier Rol.
Op 5 October 1798 verscheen een publicatie van het Uitvoerend
Bewind, waarbij alle municipaliteiten binnen de Republiek gelast
1927
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werden, uiterlijk binne.n 8 dagen na de ontvangst der publicatie
er voor te zorgen, udat alle gilden, corporatiën of broederschappen
van neringe, ambachten of fabrieken, zouden worden ontbonden.<
De Raad van Sneek voldeed op lg October d.a.v. aan dit bevel,
en stelde eenige provisioneele commisssarissen aan om de bezittingen o.a. van het zilversmidsgilde over te nemen, maar dit was
blijkbaar in verval, want behalve het gildeboekje en. een gilderoi
van 161 I was niet veel over te nemen, althans geen geld.
Het is wel eens betreurd, dat dit gildeboekje, behalve de namen
der gildebroeders, en de jaarletters, niet ook de meesterteekens
bevat, want dan zou dit de opsporing van vervaardigers van het
oud-zilversmidswerk veel vergemakkelijkt hebben.
Daarom is m.i. wel van eenig belang te vermelden, dat op
4 Augustus 1800 een register van werkmeesters en kashouders
in goud en zilver te Sneek werd aangelegd, waarop de namen
voorkomen van :
A. Wagenaar, die r8 jaar meester was en als meesterteeken had A.W.
J.
Camphuis,
3
23
a
>
2
>
>
>
s J. C.
s
A. Oosterwerf, > 26 >
>
>
>
x
s A.O.
s
D.H.deBorn,>r3
s
>
p
>
B
s D.B.
J. L. Bakker, B I I 3 2 ) s B
D
s 1. L.
s
D. v. d. Werf, 2 30 s
s
s s s
s W D.
Roelof
Geerts,
2
14 B
> B
3
B
>
s R. G.
>
s > >
s
C l a e s L a h e s s e , > rg B
s c. L.
s30>
b
DS>
s
L. Rienstra,
u L.R.
P.
Rienstra,
B
2
D
>
>
>
>
P
s P. R.
s 16 s
D
s
s s
s
G. Minnen,
s G.M.
H. v. Manen, a 36 3 *
B B
>
2 een paardekop.
Het mag toch wel verondersteld worden, dat meerderen van de
genoemde zilversmeden waardevol werk hebben geleverd, en, dan
moet ik mij afvragen, waar dit alles kan zijn gebleven. Want,
het ontbreken van het meesterteeken, meestens vóór, laat ons
zeggen; 1770, kan er toch niet toe geleid hebben, dat geen zilversmidswerk, te Sneek gemaakt, terecht ware te brengen?
Het eigenlijke middelpunt van de tentoonstelling te Leeuwarden
vormen een zestal, laat-17e eeuwsche, gedreven zilveren schaaltjes,
ontleend aan de metamorphosen van Ovidius, waarvan er twee
in ‘s Rijksmuseum te Amsterdam berusten (en thans tijdelijk te
Leeuwarden) en vier tot de v. Popta-schat behooren.
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Men neemt nu aan, dat zij van den Lèeuwarder drijver Hans,
Christiaens zijn, maar vroeger is wel beweerd, dat zij.van Duitsche,
makelij uiaren. Dit had ook zoo wel kunnen zijn. Ik behoef
hierbij slechts te wijzen op de fraaie, zilveren henspot, die prinses
Henriëtte Catharina van Oranje, weduwe van vorst Johann George
van Anhalt, in 1697 aan de Magistraat van Sneek schonk, nadat
zij burgeres van die stad was geworden. Deze henspot heeft als
kenmerk een ananas en de letters C. P., respectievelijk de stadskeur van Augsburg en het meesterteeken van Cornelius Poppe,
en wordt in het bekende werk van dr. Mare Rosenberg beschreven.
In het tijdschrift ,Eigen Haard< v a n 5 D e c e m b e r 1.896 h e b i k
een en ander uitvoerig besproken.
Augustus ‘27.

Mr. M. C. NIJLAND.

. Zeven attestaties van landmeters betreffende
de Zijpsche dijken.
Medegedeeld door Mr. J. BELONJE.
Van de hier volgende attestaties .betreffende de Zijpsche dijken
vond ik in origineele stukken of afschriften terug: de eerste in
het archief van Geestmerambacht, de tweede in het archief van
de Vier Noorder Koggen en de drie overigen in dat van het waterschap de Zijpe en Hazepolder. Ofschoon uiterlijk van zeer verschillenden aard, verduidelijken zij elkaar onderling. Op typische
wijze geven zij ons een inzicht in den ouden toestand van het
land van de Zijpe.
De eerste acte is een verklaring, door den bekenden ,&&s
Pieterss. afgelegd. Hij kwam, zooals uit notulen van. den polder.
blijkt, reeds in 1556 als gezworen landmeter van Alkmaar in
dienst bij de bédijkers van de Zijpe en langdurig bleef hij er
werkzaam.
Toch treffen wij hem ‘daar na den doorbraak van
Allerheiligen 1570 niet meer aan. Het was toen mr. Adrimn
Ant~ontss,
die daar vermoedelijk de leiding als landmeter had
gekregen 1). L. P.- s c h i j n t s t e e d s g e v e s t i g d g e w e e s t te. zijn in
1) Door Dr. Wieder in de 2 Merkwaardigheden der oude cartografie van Noord-Holland,
(in het Tijdschrift v. h. Kon. Aardr. Genootschap, ade serie dl. 35, 19x8. bl. 479 e. Y. v.)
wordt hij verward met zijn zoon .Antironir,
bijgenaamd Mcfius, zie blz. 682.
M r . Adriaen
Ruthom&
begr. Alkmaar Gr. Kerk zo Nov. 1620, vermoedelijk de zoon
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Alkmaar, althans, daar was hij in 1575 kerkmeester van de .Gr.
Kerk, waarvoor hij in dat zelfde jaar een kaartboek vervaardigde
over de Oudorper kerkelanden. l) Zijn werk zocht hij blijkbaar
steeds in N. Holland, hetgeen o.a. blijkt uit de kaarten no’s IOO
en 101 in Dr. Wieder’s *Merkwaardigheden.< In de Alkmaarsche
prentverzameling is van hem. o.m. nog een kaart van de landen
tusschen Alkmaar en Oudorp (1565 ; catolog. no. 10) e n e e n
copie van zijn kaart van de Egmondermeer (1566/‘67 ; catal.
n o . 1196).
Lauris Pietersz. werd in 1587 te Alkmaar begraven, blijkens
deze aanteekening van zijn adoodschuldc in het doodboek v a n
de Groote Kerk: Mr. louris lantmeeter op den IO february 4 pd.a
Waarschijnlijk heeft hij de bovengenoemde verklaring geleverd
in verband met de actie, welke tegen de oude landen, gehoefslaagd in den Ouden Vrieschen Zeedijk was ingesteld door de
toenmalige bedijkers van de Zijpe. 2,
De origineele verklaring, op papier geschreven “) luidt:
Ghecommitteert sijnde uuijt beuel van die gedeputeerden
van Gheestmeramboicht en van Schagen rch ome te examineren Die-oude en nijeuwe Dijckaige Rondt om die zijpe;
Soe hebbe ick beuoriden dat die ouden zeedijck (te weten
van Crabbedam tot achter die keins daer den slickerdijck
comt aenden ouden zeedijck) lanck wesende vier duijsent
drije hondert en negenentwintich Roeden Ende a e n g a e n d e
Den zijpdijck beginnende van dat zuijteijnde ande slickerdijck
die langte van vijffhondert twee en twintich Roeden breet
zijnde opten zaedt acht en X voet bouen 1111, V en VI voet
hooch neghen v o e t .
Voert van daer begint een crabdam van wier breet negen
e n t h i e n v o e t hooch vier en zes voet, maer den afterdijck
van den waagmeester Anthoais Heertgens aldaar, in 1573 belast met de inundatie van de
Zijpe, later concessionaris tot dc bedijking van de Zijpe, Heemraad en Hoofdingeland van
de Zijpe en de Wieringerwaard, Schepen, Raad en Burgemeester van Alkmaar; sterktebouwmeester’ der Vereenigde Nederlanden en aanlegger van de vestingen van Alkmaar,
Enkhuizen, Bourtange, Bellingwolde en Schenkenschans. Hij tx. Suida Dircksdr. Brederode
bij wie hij vier zoons naliet (de Me%&“.
1) Door mij beschreven in DDe Oudorper kerkelanden omstreeks den Reformatie-tijd,.
Bijdragen Geschiedenis Bisdom Haarlem 19547, blz. 151 e. v. v.
s) Zie: Mr. G. de Vries. Het Dijks- en Molenbestuur in Hollands Noorderkwartier,
blz. arr.
3) Archief Geestmerambacht Invent. no. 143,
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is daer soe goet -nijet en is oeck tot veel plaetsen affgeslegen
en is lang drije hondert zes en tsestich roeden tot aen dat
cleijne
Dammeken.
Vandaer tot die langte van hondert en tachtentich Roeden
tot die noorder sluijs is den dijck hooch thien voet ~breedt
onder X11 voet en bouen zes ende zeuen voet. Maer tusschen
den middel en noorder sluijs daer is den dijck breet bouen
X11 voet ende onder nae aduenant.
Item van die noordersluijs tot aen tcleijne weelken is een
dijck van zandt en zandtslicker breet omtrent opten saedt achtendetwintich voet, bouen acht voet hooch negen ende thien
voet. Ende daer es een cleijn crabdamken voor van wier
acht voet breet en drie voet hooch en is mede begrepen
Inde XXVIII voet lang hondert zeuen en dertich roeden,
Item dat weelken is wijdt XXIX roeden en is diep duergaens schaers vier voet.
V a n daer.- t o t d e n t w e e d e n hoeck d i e langte v a n tweehondert en tseuentich roeden en is gemaect van zand en
aerde breet onder drije Roeden bouen X11 en X111 voet hooch
negen en thien voet.
Van daer tot die groote wael die langte van vierhondert
vijff en vijftich Roeden een dijck van zandt eensdeels bepoot
met riet en helm breet onder drije Roeden bouen zes en
acht voet hooch zes en negen voet en is zeer gesleten van
buijten.
Item die groote wee1 is wijdt hondert tsestich roeden diep
twee en vier voet maer daer loopt een kil int midden doer,
wijdt drije Roedt diep zeuen en acht voet.
Item van daer die langt van vier hondert vijf ende dertich
Roeden breet onder vier Roedt bouen acht en thien voet
hooch negen -en thien voet.
Van daer totten noorderschinckel lanck LXV Roeden breet
onder vier Roedt bouen elf en X11 voet, hooch omtrent
elf voet.
Item die noorder schinckel is aen toosteijnde bij naest
halff doergelopen.
Item den slaeperdijck tusschen den noorder ende suijder
schinckel is lanck twaleffhondert en XXII Roeden en is tot
veel plaetsen die buijtengloijinge affgespoelt en is somtijts
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breet onder drije ende vier Roedt, bouen breet twee vijff en
zes voet hooch elff voet.
Die suijder schinckel is an twesteijnde duergesleten omtrent
hondert tsestich Roeden breet onder vier Roeden bonen zes
voet hooch elff voet.
Van daer die langte va acht honderd roeden ende is int beginsel
een groot eijnde met angewas uuijt hem selven gegloijt hooch
X11 en X111 voet breet onder omtrent vier vijf roeden bouen
breet X en X111 voet maer tot veel plaetsen es die gloijinge
buyte wech gespoelt.
Item van daer tot den Haesendijck lang derthien hondert
XL1111 Roeden en die meest al breet onder vierdalf Roedt
b o u e n X11 voet breet, hooch X11 voet en es meest Die gloyinge buijten affgespoelt.
Item den Haesendijck es lang hondert zes en tnegentich
roeden, onder breet vier roeden bouen X111 voet, hooch X11 voet.
Item vanden Haesendijck tot Crabbedam is den dijck lanck
zeuenthien hondert en XV Roeden.
Item Die nijeuwe zijpdijck Int geheel behaluen die noorder
en suijder schinckels is lang zes duijsent hondert en negenentseuentich roeden.
Die noorder schinckel is lanck hondertvijf ende tachtentich
roeden Ende die suijder schinkel vijffhondert Roeden en drije.
Aldus gemeeten en gevisiteert met Geestmerambacht dijcks
Roede anno XVC zes en vijftich den eersten dach va februario
nae’ gemeen scrijven By mij
pietersz. lantmeter.
Thans volgt een attestatie. van den landmeter Adriaen Anthonisz.
betrsffende een door hem met het bestuur van de Zijpe verrichte
peiling van de dijken kort na de noodlottige overstrooming van
het jaar 1570,
Visztatìe
gedaen aenden d&ken vanden Landen vander
@pen N a e r d e inundatie geschiet alreke&Jigen 1570
gepe$t bij eenen gezwoe~en Lantmeeter t e n by weesen
v a n d&&-raef ende heemraiden.
:

Copie.
LJp huijden den zeuenden nouembris anno XVc tzeuentich
zoe hebben hen deese onderscreuen persoenen geuonden up

.
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der dyckaigie vanden landen vander zijpen ten verzoucke
ende beuel van mijn heer mr. Reynier moons Procureur
generael vanden hout: van hollandt ende Insgelycs sommighe
vande zelue persoenen ten verzoucke ende b e g h e e r t e v a n
mijn heer de Rentmr. fredericq vander zeuender Rentmr.
vande Coe Mats vroonlanden buyten der steede van Alckmaer
omme aldaer te meeten, visiteren ende te peijlen mit meester
Adriaen thonissoon landtmeeter alle de gaeten de welcke
Inde voorsz. dyckaigie Inne geloepen zijn geweest up alderheyligen dach Inden auont laete lest vobrleeden ende hebben
b e u o n d e n zulcks hier naer volcht.
Inden Eersten beghinnende een weijnich vanden o u d e n
zeedijck aff streckende de slijckerdijck lancxs naeden santdijcke toe hebben beuonden Inden zeluen slijckerdijck een
gat ofte leechte twelck zoe ons die luijden verclaerdeo die
daer omtrent waeren ende woonden dat die van schaegen
tzelue hadden doen deluen ende open grauen zoomen noch
machte bemercken aen tgrauen ende speeten van tzelue gat
door welck gat veel waeters geloepen I s gemerct daer veel
aerden voor tzelue gat tzeewaerts Is blijuen leggen.
Voort van tvoorsz gat tot aen tweede gat bij naest tot bij tgroot
verlaet toe hebben den andijck oft Crabdijck tzeewaerts beuonden doergaende meest al onbeschaedicht. Mer de nijeuwe
verhooginge met de nijeuwe, binnen gluijnge Is zeer geramp o n e e r t v a n h e t b i n n e n watere waer van die- affgespoelde
materie oft spijse vande gluijnge leyt meest al up der binnen
barmen vande zelue gluijnge ende het bouen nijeuwe affgespoelde werck leyt meest al van buijten tegen den Crabdijck
aen.
Het tweede gat Inden zeluen slijckerdijck Is beuonden lanck
t e weesen zeuen ende twintich roeden ende e e n halff, ende
diep drie, vier vijff ende zestalff voeten Int diepste zonder
datter Int midden eenich hoochte Is blijuen staen, ende Is
tzelue gat van binnen Ingeloepen ende die materie buijten
geworpen. Dit Is gemeeten ende gepeylt omtrent halff negen
uren zonder datter buijten oft binnen tzelue gat eenijge
diepte beuonden Is anders dan den ouden grondt.
Het derde gat bij tgroote‘verlaet daer het oude sluijsken.
ouer t w e e Jaeren uuijtgedoluen werde, Is lançk beuonden
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drie roeden ende diep int alderdiepste zetien voeten ende Is
gemeeten omtrent negen uren.
.
Voorts van tvoorsz. derde gat aff tot aen pieter arent sluijs
Is den crabdijck van, buijten met het groot verlaet ende die .
voorsz. pieter arents sluijs blijuen staen zonder* eenijge merckelijcke schaede dan dat die nijeuwe binnen gluijnghe met
die verhooghinge geramponeert is van het binnenwaeter als
vooren.
Het vierde gat gelegen tusschen pieter aernts sluijs ende
het cleijne verlaetgen Is medé van binnen Ingeloopen zoomen
genouchsaem conde bemercken zulcxs datmer noch drooch
voets mach overgaen ende Is lanck beuonden twintich Roeden
ende zijn daer inne gebleuen sommighe hoochten.
Het vijfde gat bij de nolkade Islanck beuonden negen Roeden,
diep drie vierdalff ende intdiepste vijftalff voeten ende’ Is gemeeten omtrent halff elff uren ende Is ingeloopen alsvooren.
Het VIe g a t d a e r d e n o l s l u y s In gelegen heeft Is aff geloopen totten bodem vande zelue sluijs welcken bodem daer
noch is blijuen liggen ende Is lanck omtrent vyff Roeden.
Het VIIe gat daer bij gelegen tomende aenden santdijck
Is slecht bij de grondt affgeloopen ende Is lanck alsvooren.
Ende voorts den santdijck van daer aff streckende tot aen
die groote wijel toe Is goet gebleuen zonder eenich perijckel
van Inbreek oft ouerloopen, Aldus gedaen bij Aelbert pietersz
hoogelandt dijckgraeff Mr. Louis Valghaert aduocaet tot bruyssele dirck van Noyee secretaris vanden landen vander zijpen,
ende de voorn. Landtmeeter. Oirconde zoe hebben de voorn.
persoenen elcx haer gewoenlijcke signature hier onder gestelt
ten daege ende jaere voorss t . Onder stondt Gescreuen, Adrianus
Anthonij Alcmarianus geometra juratus, ad hac p missa vocat’
et requisitus attestor manu et signe propriis meis subscripts.
Onderteijckent A. Anthonij Jacob claesz. penninckmr. Albert
pietersz. van Hoogelandt dijckgraeff vander zijpe In Hollandt.
C. Mostaert Ende mij pnt als secretaris D. van noyee.
Upten voorsz. daege zoe hebben deze onderscreuen persoonen voorts gevaeren ende dandere vande voorsz. persoonen
zijn naer huijs gereijst alzoe mdaer g h e e n schuijten en waeren
t e betomen dan een vermidts de droochte ende h e b b e n d e
reste vande dijckaigic beuonden zoe hier naer volchf.
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Inden eersten hebben beuonden teerste’. gat neffens de
groote wijel diep te weesen drie vijer vijff ende VIr/, voeten.
Behaluen een stede Int midden vande wijel bij Raminge
lang drie roeden ende diep twaelff voeten ende is gemeeten
omtrent twee uren nae noen ende tgeheele gat is lanck beuonden omtrent hondert tzestich roeden Bewesten de groote
wijel I s b e u o n d e n n o c h e e n o u e r l o o p d i e n o c h hooch ende
drooch leijt lanck omtrent vijff ende twintich roeden mit
n o c h e e n -cleijn kille die lanck is omtrent zes roeden ende
diep als vooren t e weeten drie, vier voeten rch ende zijn
beijde deze gaeten van buijten Ingeloopen ende de materie
Is gebleuen upt landt ende daeromtrent ende noch eeneijndt
weechs voorts Is een gaetken lanck omtrent derdalff roede
zonder diepte.
. Het vierde gat daer aen streckende met het westeijnde
aenden noorder schinckel dijck tomende beneffens den slaper
Is diep beuonden drie, vijer, vijff voeten ende tdiepste zestalff
voeten zonder datter Int midden een hoochte Is blijuen staen
ende Is al van buijten Ingeloopen ende de materie aen
weederzijden geworpen ende gespoelt, ende dit gat Is bij
raeminge lang omtrent hondert I roeden ende d e s l a e p e r
is een eijnde weechs slecht affgeloopen, Ende h e b b e n n o c h
b e u o n d e n e e n g a t I n d e n noorder schinckel dijck lang bij
Raeminge dertich roeden, diep drie vier, ende eensdeels vijff
voeten ende Is gemeeten omtrent drie uren ende aen weederzijden wat slecht affgeloopen lanck omtrent twintich roeden.
Upden VIIIen nouembrij hebben den slaeper dijck mettet
een eijnde tomende aenden hoeck vande zuijder schinckeldijck
beuonden wel outhouden zonder eenich Inbreek oft ouerloop
zoe verre men vandaer bemercken machte.
Den zuijder schinckel dijck gevisiteert ende beuonden van
binnen gheen schaede geleeden te hebben hoe wel den vloet
daer aen geweest Is, ende voorts van oochmer duijn aff totte
bocht toe zee waerts Is onthouden zonder merckelijke schaede
ende v o o r t s v a n d a e r totten hoeck toe van den santdijck Is
zeer affgevallen tot sommige plaetzen zonder perijckel van
Inbreek
zoomen
conde b e m e r c k e n daeraff daffspoelinge
voorden dijck is blijuen leggen strangs gewijs.
Voorts beghinnende vanden hoek aff bij de zuijder schinckel
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streckende naeden haezendijck Is den santdijck beuonden up
zijn çruijn breet te weesen drie, vier, ende twee roeden tot
sommige plaetzen zonder eenich perijckel van Inbreeck, Ende
i s d e n zelven dijck eensdeels hooger blijuen staen, d a n d e n
vloet thien voeten ende meede met een hooge affloopende
strange hooch aende affcabbelinge vanden zeluen dijck omtrent
omtrent thien ende elff voeten vanden buijten strande aff te
meeten t o t a e n t e e r s t e g a t t o e . Comende recht beneffens
het zijpe gat welck gat bevonden Is lanck te weesen twee
h o n d e r t .vijff ende twintich roeden zonder eenijge diepste
zoo men conde bemercken aende grondt die hem openbaerden.
Voorts van het eerste gat tot het IIe gat toe, nijet
verre van daer, den strande meesten deel als vooren / zoe
datter Is blijuen staen achter een cleijn cransken ende t 11” gat
is lanck XXVI roeden Rehoudelijcken dat noch daer bij
eenen cleijnen doorloop is zonder eenijge diepte zoomen
conste bemercken aen topenbaeren van den grondt, ende
den strande van allen die voorsz. gaeten zijn aen weederzijden hooch endé drooch zulcxs datter aen weederzijden
gheen water mocht uuijtloopen ende voorts den zeluen santdijck totten haesendijck toe I s d e s t r a n d e a l s vooren, behoudelijck dat den dijck up zijn cruijn breet In gebleuen
omtrent een roede, ende voort variden hoeck een deel vanden
haezendijck Is van buijten ende binnen staende blijuen
ongequetst.
Inden haesendijck het eerste gat Is lanck vijff ende tzestich
roeden, een weijnich vorder is noch een gat lanck twee
ende dertich roeden ende aen het eijnde vanden haezendijck
tegen aenden ouden zeedijck Is noch een gat doorgeloopen
lanck omtrent vijff roeden zonder datter diepte gemeeten Is
o u e r m i d t s datter g h e e n schuijte t e betomen e n w a s d a n
zoomen conde bemercken hen den grondt hier ende d a e r
o p e n b a e r d e n ende den strande weesende aen weederzijden
drooch zoe dattet water daer inne. is moeten blijuen staen,
ende d e r e s t e vanden Haesendijck die daer is blijuen staen
en heeft sonderlinge gheen schaede geleeden, ende dese gaeten
zijn al van buyten gecomen door touerloopen ende hoochte
van twater zoomen cónde btmercken, Aldus gedaen bijden
voorn.
penninckmr. heemraidt ende landtmeeter ten daege
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ende jaere v o o r z . Oirconden hebben haer signaturen hier
onder gestelt.
Welcke voorz. bouengenoempde persoonen mit meer andere
Ingelanden aen mijn voorn. heer de procureur generael verzoucken bidden’ ende requireren deesen voorsz. visitatie ende
peijlinge anderwerff te willen doen zoe verre mijn voorn.
heer eenichsins daer toe, zoude moegen vacheren hoe wel
noch tans de voorsz. persoenen verhoopen de zelue visitatie
ende peijlinge wel ende rechtveerdelijcken gedaen ende haer
consciencie daer inne gevrijt t e h e b b e n , hoepende dat mijn
voorn. heer den zeluen dijck t o t veele plaetzen noch wel
zal behaegen. Onder stont gescreuen Ita ego adrianus Anthony Almerianus Juratus et per celeberrima Regia Matis
in hollan-Curiam admissus geometra ad. oia tiaT commissa(?)
v o c a t u s e t r e q u i s t i u s a t t e s t o r manu e t s i g n o meis propriis
subscriptis Onderteijckent A. Anthony Jacob claesz penninckmr. C. Mostaert.
( Wordt ~OoYtgezet).

Koepokinenting.
In het I3ijvoegsel tot het Staatsblad van het jaar 1824 vindt
men het volgende *Besluit van den Gouverneur van Zuid-Holland,
houdende betuiging van deszelfs bijzondere tevredenheid over het
gedrag van den Onderwijzer Cornelis Mode, t e R o z e n b u r g ,
in het bevorderen der Koepok-inënting.o;
De Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland,
Gezien de missive van den heer schoolopziener van het zevende
schooldistrict van Zuid-Holland, in dato 6 Augustus 1824, daarbij
rapport doende van het lofwaardig gedrag van den schoolonderwijzer
Covnelts Il/lorée te Rozen b u r g, in het nakomen van de, van
gouvernementswege genomene maatregelen, tot bevordering van
de koepok-inënting : hebbende gemelde onderwijzer, toen de
kinderziekte zich, in het afgeloopen voorjaar, op het eiland Rozenburg openbaarde, al de ongevaccineerde kinderen, met goedkeuring
van den gemeenteraad, van zijne school geweerd; welke allezins
doelmatige maatregel heeft ten gevolge’ gehad, dat, in den loop
van een en een halve .maand, 103 personen in Rozenburg zijn
gevaccineerd, doch dat zulks niet belet had, dat het vooroordeel
deze
kunstbewerking, ten aanzien van een aantal zijner beste
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leerlingen. had tegengewerkt, en dat zijn vast voornemen, om geene
van dezelve weder ongevaccineerd op de school toe te laten, hem
thans, van de zijde der ingezetenen, onaangenaamheden begon te
verwekken, onder voorwendsel, dat op andere plaatsen niets ten
dezen werd verrigt, en dat derhalve daaromtrent geene algemeene
maatregelen van gouvernementswege kunnen geacht worden te
bestaan ; wordende door den heer schoolopziener, ten slotte van zijn
rapport, voorgesteld, om aan gemelden verdienstelijken onderwijzer .
de tevredenheid van hem gouverneur, over zijn lofwaardig gedrag
te kennen te geven, en hem aan te moedigen om daarin te
volharden.
Gelet op de missive van den heer minister van het publiek
onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën, in dato 30
Augustus I 823, No. I 5, en de dien tengevolge door hem góuverneur,
op den r7den September daaraanvolgende, No. *F,
gedane
aanschrijving aan de stedelijke en plaatselijke besturen in ZuidHolland, om te zorgen, dat, overeenkomstig Zr. Ms. bevelen, al
de onderwijzers en onderwijzeressen, reeds aanwezig of in het vervolg
toe te laten, aan de beloften worden onderworpen, van geene
kinderen op hunne scholen te ontvangen, dan die voorzien zijn
van het bewijs, dat zij de koepok-inënting ondergaan of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben; zijnde de heeren districtsschoolopzieners in Zuid-Holland nader verzocht, om op de nakoming dezer bepalingen toe te zien, en te waken, dat dezelve
voortdurend worden in acht genomen.
En in aanmerking nemende, dat de onderwijzer C. Murée d o o r
zijn, in dezen gehouden gedrag, een ondubbelzinnig bewijs heeft
gegeven van zijne ernstige gezindheid om, met ter zijde stelling
van zijne eigene tijdelijke belangen, krachtdadig te willen medewerken tot het bereiken van de bedoeling des gouvernements,
namelijk : om de kunstbewerking van de koepok-inënting pligtmatig te bevorderen, omdat het voorzeide gedrag, juist uit hoofde
van de daarin doorstralende belangloosheid, welke in een huisvader van zeven kinderen te meer prijzenswaardig is, eenen
dubbelen lof toekomt en eene openlijke vermelding van hetzelve,
ter navolging voor anderen verdient,
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen: dat den schoolonderwijzer Cornelz’s JJorée te Rozenburg, door tusschenkomst van
den heer schoolopziener in het zevende district van Zuid-Holland,
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die daaromtrent overleggend zal te werk gaan met den heer schout
dier gemeente, des gouverneurs bijzondere tevredenheid en goedkeuring zal worden te kennen gegeven, wegens het door hem
gehouden belangloos en allezins lofwaardig gedrag, in het ondersteunen van de, op last van Z. M. onzen geëerbiedigden Koning
genomene algemeene maatregelen tot bevordering van de heilzame kunstbewerking der koepok-inënting; en wijders gemelden
onderwijzer aan te manen, om met deze wijze van handelen ijverig
voort te gaan; wordende de heer schoolopziener voornoemd, bij
deze gemagtigd, om de tegenwoordige dispositie in de eerstvolgende bijdragen voor het schoolwezen te doen plaatsen, ten einde,
door aan dezelve publiciteit te geven, de onderwijzers, welke in
deze met laauwheid zijn te werk gegaan, op te wekken om op
het voorbeeld van hunnen ambtgenoot te Rozen b u rg, meer
krachtdadig tot bevordering van de vaccinatie mede te werken,
en om op die wijze insgelijks de goedkeuring des gouvernements
te verdienen.
En zal een afschrift dezer dispositie worden gezonden, zoo aan
den heer schoolopziener in het zevende district te Br i el1 e,
als aan den heer schout van Rozenburg, tot informatie.
Gedaan. te ‘s Hage, den 2 Pen Augustus 1824.
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd,
fgeteekend)
Van der Duyn.
Voor kopij conform,
De Grifjer der Staten van- Holland.
(geteehend)
D. J, T. Z. Ganswijk, LG.

Laurens Bake.
In het Album Studiosoruwz Lgg&no Batavae (1 575-1875) wordt,
kol. 618, als op II Januari 1678 ingeschreven vermeld Laurentius
Bake Dànus 30, T. Weet iemand iets van dezen Laurentius Rake
mede te deelen ? Zijn naam doet denken aan den bekenden
dichter, die Heer van Wulvenhorst was, doch deze moet in 1678
veel ouder geweest zijn dan dertig jaar, heeft niet in de theologie
maar in de rechten gestudeerd, en was geen Deen.
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Platen in den Staatsalmanak.

Bij het raadplegen van den BStaatsalmanak voor het Koningrijk
der Nederlanden< voor het jaar 1863 vond ik daarin, tot mijne
verrassing, een tweetal platen : de eene voorstellende de vergaderzaal der Eerste Kamer, de andere die der Tweede Kamer,
beide gezien van de openbare tribune. De platen hebben betrekking op de zitting van 1862-1863 e n b e v a t t e n e e n e a a n wijzing van de zitplaatsen der verschillende afgevaardigden. Die
zitplaatsen zijn genummerd en links en .rechts van de plaat vindt
men achter de nummers de namen der leden vermeld. In den
Staatsalmanak voor 1862 trof ik een kaart aan de BSpoorwegen I
en telegrafen in Nederland, 1861 .B.

De Leidsche groentijd v66r honderd jaar.
Op I November 1827 schreef A. C. W. Staring over zijn zoon
Winand, die te Leiden was gaan studeeren, aan zijn schoonzuster
V a n d e r Wijck: rVan onzen Winand krijgen wij telkens goede
berigten uit Leijden, maar hij is nog niet ontgroend - en vermorst daardoor tot zijne en mijne ergernis - zijn meesten tijd want men heeft op het artikel groen te Leijden een aantal aardigheden die geweldig laf en jongensachtig zijn. - Dit maakt dan
ook onder anderen dat Winand op het Kollegie van De Gelder
niet mag respondeeren - tot hij geen groen meer is - schoon
hij van *de Mathesis meer weet dan misschien een half Dozijn
oude studenten, die daar, bij ‘t respondeeren, hunne onkunde
moeten laten blijken.< 1)

Vergunning om een operatie te ondergaan.
Onder het opschrift : aVerlof o m v a n d e n s t e e n g e s n e d e n t e
worden a, vond ik onlangs in het Belgisch Museum van het jaar
1840 een oorkonde die ik hier laat volgen. Het stuk is medegedeeld door den heer Pr. v a n D u y s e, stadsarchivaris van Gent.
Volgens het origineel, berustende in. het archief dier stad.<
1) Brieven van Mr. A. C. W. Stauing

ingeleid en toegelickt door Dr. G. E. Opstelten,

Haarlem H. D. Tjeenk Willink &-Zoon, 19x6, 11, 58.
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Up tvertooch ende verzouch ghedaen an myn heeren de hoochbailliu ende s c e p e n e n vander kuere deser stede van Ghendt, by
joncvrauwe ~~o,f&?z&
(Christoffeline) van M&goo&, huusvrauwe
van jonchere Jan de Grutere, heere van Vaerenijck, gheassisteert
met meester Jan de Grutere, filius Joos, als vriendt ende maegh,
ende ter neernste bede ende begheerte vanden voornoemden
joncheere Jan, zo zy te desen verclaersden, omme t’ hebbende
c o n s e n t vanden zelven joncheere Jan te moghen doen snijdene
vanden steene, ghemerct de groote onverdrachelicke passie ende -’
pijne die hy danoi lijdende was, ende langhen tijt gheleden hadde,
tsijnen grooten verdriete, sulcx dat hem den uitersten noodt bedwanck hem int voorseyde dangier v a n snijdene t e abundonnerene, volghende den advijse van zekere gheleerde doctueren in
medicijnen van Lovene, ende andere; daermede hy hem op tselve
stuck beraden hadde, blijckende b y d e n schriftelicken a d v y s e ende
resolutie vanden zelven medecijnen, onder huerlieder handteecken,
te desen ghesien, -ende ter Welcker causen de voornoemde jonckeere
Jan in maerte achtenveertich ghelijc verzouck án scepenen de
voorzaten ghedaen hadde, dwelcke hem by den zelven scepenen
aldoe gheaccordeert was, behoudent dat hy hem alvooren wel
beraden zoude met zijnen maghen ende vrienden, ende met gheleerde ende experte medecijnen. ende chiruginen, al conforme der
notitie danof t e n s c e p e n h u u s e ‘ghehouden. So es anderwarf by
mijnen voornoemde heeren den hoochbailliu ende scepenen vander kuere gheconsenteert , also verre alst hemlieden anegaet,
den voornoemden joncheer ]an te moghen doen snijdene vanden *
steene, nemende daer toe de alder experste meesters ende cyrugyens,
die hemlieden moghelick Werd te vindene. Actum int collegie
van scepenen voornoemt, desen lesten octobris XVc vijftich.
(Gefeekend) M . P e s t e r e.
Mr. C. BAKE .

De verguld koperen kanonnen in het Tuighuis te Berlijn.
In >Ueber Land und- Meeru 1895-x896, no. 30, lees ik:
Nach den historischen Quellen sind die beiden geschiitze, lange
vor 1675 einen Hambürgischen Kaufmann wegen eine schuld von
I
2000
Reichsthalern abgepfandet worden.
Stilistische
Gründe
Jassen .darauf schlieszen,. dasz diese Rohre in Holland hergestellt

iyz
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worden, und es besteht kein Zweifel, dasz Werthstücke so auszer
gewöhnlicher Art (marke des Aetzers: H. R. M. 164.3) n u r a u f
Bestellung gefertigt werden sind. Wer hat sie bestellt? Unwillkürlich denkt man an den groszen Kurfiirsten, der kurz vor
1645 in Holland gewesen war: die Stücke könnten sonst in
Holland in Auftrag gegeben und bei der [Ieberfürung nach Deutschland dem Hamburger Rheder als Deckung fur die obengenannte
Somme, die er den Sensh schuldete, abgenommen worden sein.
In Hamburg ist ein Solcher Stück verblieben.
Wie zou de maker van deze kanonnen zijn geweest?
Mr. M. C. N.
VRAAG.
Pestalozzl in ons land.
Is een van de lezers misschien in ‘t bezit van de vertaling van
Lienhard en
van I 7 8 6; of in staat daarover inlichting
te verschaffen? In den katalogus Populaire pro.zasckrzj’vPrs
van de
firma Frederik Muller (1893) staat die vermeld op blz. 127 onder
n r . 906; maar deze firma was niet meer in staat me meetedelen, waar dit eksemplaar indertijd gebleven is.
P. L. VAN ECK JR.
Amsterdam, Prinsengracht 14shs.
LETTERKUNDE,
Een oordeel over de Korenbloemen van Huygenca.
In de MengeI-poëzy
van Mr. Laurens Bake, Amsterdam,
blz. 135, vindt men het volgende gedichtje:
Op de
Korenbloemen.
Aan
Konstantyn
Huigens.
Gy noemt uw Dichten Korenbloemen,
‘t Zy verr’ dat ik dit opschrift laak,
Gy moogt ze wel te recht zoo noemen,
Die bloemen hebben reuk noch smaak.
Mr. C.

1707,

B AKE .

STEDEGESCHIEDENIS.
DE REGEERING

VAN MAASSLUIS IN DE 17e EN 18e EEUW,
door
A . DIENSKiL
( Voortzetting van Nav. LXXVI, zz-?.)

WiDem Lodewijk, Baron van ~Tasse?taer-StarrPnburg , Heer van
Maassluis en Maasland, jongste zoon van Baron Willem en Josina
van der Does tot Noordwijk, werd in 1676 geboren. Nadat de
beleening met Maassluis en Maasland aan zijn vader en diens
neef Willem Maurits van Cats door den dood van laatstgenoemde
teniet was gegaan, werd Willem Lodewijk mët deze Heerlijkheden
beleend (najaar 1709):
Reeds spoedig schijnt hij met de Regeering van Maassluis
Bverschil van gevoelena gekregen te hebben en wel over het
3 begeven der kleine ampjesa . De zaak werd voor het Hof van
Holland gebracht, die bij vonnis van 12 Februari 17 13 den Heer
van Maassluis bevoegd verklaarde, alle beambten - en dus ook
de bedoelde’ - aan te stellen; dit vonnis werd in hooger beroep
d o o r d e n Hoogen Raad bij arrest van 22 December 1716 b e v e s tigd. Doch het schijnt Baron Willem slechts om zijn recht te
doen geweest te zijn, want hij liet het bij contract van IO Januari
1717 aan de Regeering van Maassluis over, tegen betaling van
een jaarlijksche recognitie ; dit contract werd door de volgende
bezitters der Heerlijkheid steeds verlengd, behoudens een enkele
uitzondering 1). Toch is dit nog eenige keeren e e n b r o n v a n
twist geweest, daar de Regeering soms maar deed, of haar dit
recht toekwam ; in plaats van deze beambten dan in naam van
haar Heer te benoemen, stelde zij ze geheel eigenmachtig aan,
wat natuurlijk’tot veel geschrijf en gewrijf aanleiding gaf.
Willem Lodewijk was ook beschreven in de Ridderschap van
Holland en wegens dezelve Gecommitteerde’ ter Admiraliteit op
de Maas; tevens werd hij benoemd tot Baljuw en Schout van
‘s-‘Gravenhage en kort na den dood van zijn ouderen broeder
Johan Theophilus in diens plaats verkozen tot Hoogheemraad
v a n Delfland (14 Maart 17 I I). H i j s t i e r f o p r u i m 43-jarigen
leeftijd, 18 Februari 1720 te ‘s-Gravenhage, zijn Heerlijkheden aan
zijn gemalin nalatende.
1) Een lijst der #kleine ampjesc
1927
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Maria CorneLia van Asrssen van Hoger/teyde, Vrouwe Van Maassluis en Maasland, gedoopt te ‘s-Gravenhage 18 Maart 1691,
was een dochter van Mr. Cornelis van Aerssen, Heer van Hogerheyde, Ossendregt, Meteren, Voshol en de Triangel, OntvangerGeneraal van Holland en West-Friesland en diens gemalin Maria
Pauw. Den 20~ten Februari 1707 trad zij in haar geboorteplaats
in ‘t huwelijk met Willem Lodewijk, Baron van Wassenaer-Starrenburg, die haar toen .hij in 1720 overleed, de Heerlijkheden
Maassluis en Maasland als weduwgoed naliet. Nu kwamen er te
dien tijde in het zich steeds uitbreidende Maassluis herhaaldelijk
twisten tusschen de Regenten voor, over wat tot de bevoegdheid
van elk der Regeerings-college’s behoorde; ten einde hier een
eind aan te maken, stelde deze Vrouwe in het begin harer regeering, o p d e n Ssten Maart 1722, in overleg met het toenmalig
Dorpsbestuur een nieuw Reglement voor de Regeering vast, waarin
de rechten en plichten van ieder College nauwkeurig beschreven
waren, zoodat daarover geen oneenigheden meer konden ontstaan.
Eenige jaren daarna wilde zij (evenals vroeger haar gemaal van
zijn recht tot begeving der akleihe ampjesc), zekerheid hebben
van haar recht van de approbatie der predikanten. Want somme
*te komen tot een volkome zekerheyt van het toekomende, en
Balsoo te moogen preevenieeren alle verschillen en onaangename
Bprocedures dewelke in ‘t vervolgh ter gelegentheyt van vacatures
Den h e t d o e n v a n b e r o e p i n g e n v a n predicanten in de gemeente
stot Maas-sluys tusschen den Heeie off Vrouwe van Maassluys,
>ende derselver successeuren in der tijt, ten eenre, ende de Kerskenraat aldaer ten andere zijde, soude konnen of mogen ont~staanc, werd hierover een uitspraak van den Hoogen Raad uitgelokt; deze kende daarop bij vonnis van 15 Juli 1737 aan den
bezitter der Heerlijkheid Maassluis volkomen het recht toe van
,
de approbatie der predikanten.
weer
oneenigheid
met de Regeering
Kort daarop had zij
van Maassluis, o n t s t a a n d o o r e e n Baenstootelijke peeriodee i n
een brief van het Dorpsbestuur over het vervullen van Cén der
> kleine ampjes s ; zij eischte hier voldoening over en berichtte
tevens, dat zij voortaan zelf deze beam.bten weer zou benoemen.
Maar de Regenten waren zich Bgans onbewustá v a n i e t s onbehoorlijks, waarop zij na een onderhoud met &n der Burgemeesters
besloot, met het gebeurde genoegen te nemen, doch de twee
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eerst openkomende plaatsen zelf te vervullen en het verder weer
als van ouds aan de Regeering over te laten.
Verder is Maria van Aerssen hoogstwaarschijnlijk de eerste der
bezitters van de Heerlijkheid Maassluis geweest, die daar een bezoek gebracht heeft. In September 1723 berichtte zij het Dorpsbestuur, dat zij van plan was Zondagnamiddag 5 September naar
Maassluis te komen, om de >inleydingh predicatiee van Ds. Johannes Ruys te hooren en verzocht tevens, haar en haar familie
een Bbehooriijcke plaetsa te bezorgen ; dit geschiedde, want volgens
besluit der Regeering werd voor de hooge familie de Burgemeestersbank geheel ingeruimd. Enkele dagen later bedankte zij per
brief voor de eerbewijzen, waarmede zij ontvangen was.
Maria Cornelia van Aerssen, die bijna 40 jaar Vrouwe vanMaassluis geweest is, overleed 28 Januari van het jaar 1760; in
de kennisgeving van dit sterfgeval verzocht haar zoon en opvolger, Baron Pieter van Wassenaer, de Regeering van Maassluis om
de klokken te doen luiden en de bidders deze mare aan de.
Bfatsoenlijke luydenc te laten rondzeggen. Aan beide verzoeken
werd gevolg gegeven en veertien dagen lang hebben daarop de
klokken van de Groote en Kleine kerk van ‘s morgens 7-8,
‘s middags van I I- 12 en ‘s avonds van 7-8 uur geluid ; tevens
werd een condolatiebrief aan de achterblijvende familie gezonden
en na ingewonnen informatie besloten, dat de Regeering niet in.
den rouw behoefde te gaan, zooals te Maasland het College der
Schepenen deed.
Pieter, Baron van Wassenaer-Starrel~burg,
Vrijheer van Hoog
woud en Aartswoud, Heer van Starrenburg, Ruyven, Maassluis
en Maasland, oudste zoon van Baron Willem Lodewijk en Maria
Cornelia van Aerssen, werd 28 Februari 1712 te ‘s-Gravenhage.
gedoopt. Reeds jong verloor hij zijn vader en toen drie jaar
d a a r n a , 6 A u g u s t u s .1723, ook zijn grootvader stierf, volgde hij
dezen als Hoofd van het Huis Wassenaer-Starrenburg op, tot
zijn meerderjarigheid echter onder voogdij van zijn moeder. Het
Geslacht waaruit hij stamde, het beroemde, sinds 1200 in de
geschiedenis bekend staande. Huis Wassenaer, had zich nl. in’
verschillende zijtakken gesplitst, W .O. Wassenaer-Duivenvoorde,
-Rosenburg, -Obdam, -Catwijck, -Starrenburg, enz. ; de erflanden
van laatstgenoemden zijtak, de Heerlijkheden Starrenburg en
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Ruyven, beide gelegen tusschen Rotterdam en Delft, waren nu
aan Baron Pieter gekomen. Na zijn meerderjarigheid nam hij
ook aan het politieke leven deel en in 1746 werd hij beschreven
in de Ridderschap van Holland; tevens werd hij tot Hoogheemraad van Schieland gekozen en benoemd tot Baljuw en Dijkgraaf
van de Stad Brielle en het Land van Voorne.
Na den dood zijner moeder, Januari 1760, werd hij Heer van
Maassluis en Maasland; als zoodanig maakte een deputatie uit de
Regeering van Maassluis, bestaande uit den Schout (de heer D.
Vollevens), twee Burgemeesters (de heeren 1. Bubbezon en A.
van der Lely) en twee Schepenen (de heeren L: v a n Arkel e n
K. Swaanenburg), hem den 7’” Maart haar opwachting. Zij werden
vriendelijk ontvangen en Zijn HoogEdele zeide dat het hem genoegen zou doen, met de Regeering het goede voor Maassluis te
zoeken. Hij had hen ook uitgenoodigd, het middagmaal bij hem
te blijven gebruiken, doch zij meenden daarvoor beleefd te moeten
bedanken, overmits zulx (ons) niet wel en soude convenieeren in
de terug reisea ; de heeren verzochten hem echter, in den zomer
Bonse plaetsa eens te komen bezoeken. Aan deze uitnoodiging
g a f d e H e e r van Maassluis gehoor, door zijn bezitting den
7en Augustus 1760 met zijn gemalin, Anna Arnoldina van Boetselaer, en zijn kinderen een bezoek te brengen. De Regeering
noodigde de hooge bezoekers daarbij op een gemeenschappelijke
BMiddagmaeltijtc in >de Moriaanu, wat zeker wel een goed maal
geweest zal zijn, want het kwam den Dorpe v&n M a a s s l u i s o p
een som van 570 gulden en 3 stuivers te staan! Het kostte derhalve nog meer dan het déjeuné dat Hunne Doorluchtige en
Koninklijke Hoogheden, Prins Willem V van Oranje en zijn
zwager Prins Hendrik van Pruisen, enkele jaren later aangeboden
werd, terwijl Hunne Hoogheden daarover reeds ahun u y t t e r s t e
genoegen betoonden en met seer veel smaak daar van gebruykten. ~1)
Nog geen jaar daarna overleed Baron Pieter reeds, den 25en Mei
1761 te ‘s-Gravenhage, de Heerlijkheden Maassluis en Maasland
aan zijn gemalin vermakende. Hoewel het niet verzocht was,
werden dezelfde teekenen van rouw aangenomen, als na het
stervén van zijn moeder.
Awza Amoldina, Baronesse van Boetselaer, Vrijvrouwe van Hoogwoud en Aartswoud, Vrouwe van Maassluis en Maasland, werd
J) Zie no. 3 der Bijlagen.
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I Februari 1713 te Amsterdam gedoopt, als dochter van Jacob
Godefroy, Baron van Boetselaer, Heer van Nieuwveen, Hoogheemraad van Schieland en Baljuw van ‘s-Gravenhage en diens gemalin
Magdalena Elisabeth, een Jonkvrouwe de Jonge van Ellemeet,
Schipluiden en Hodenpijl. Op 2r-jarigen leeftijd, 8 November
1734, huwde zij te ‘s-Gravenhage met Baron Pieter van WassenaerStarrenburg, welke na een huwelijk van ruim 26 jaar stierf, haar
de Heerlijkheden Maassluis en’ Maasland als weduwgoed schenkende. Zij heeft tijdens haar bestuur ook weer verscheidene
malen oneenigheid met de Kegeering van Maassluis gehad en
wel eerst reeds Spoedig nadat zij aan de regeering gekomen was.
In Juli 1762 schreef zij n.1. aan het Dorpsbestuur, dat zij gehoord
had, dat de Voorlezer-Bidder op sterven lag en dat zij dien post, ’
wanneer hij open kwam te vallen, zelf wilde vervullen. Het
bleek toen echter, dat bedoelde persoon reeds vier jaren geleden,
omdat hij raan een accident laboreerdea, op zijn verzoek door
$e Regeering ontslagen was en dat deze daarop ook een ander in zijn
plaats aangesteld had. De Vrouwe, die hier niets van scheen te
tieten, was over deze handelwijze zeer gebelgd; zij eischte, dat
de Regeering haar terstond zou doen toekomen een lijst van alle
akleine ampjesc (met de namen dergenen die ze bekleedden),
welke tot nogtoe door haar Bzonderlinge gunst< door de Regenten
benoemd waren en berichtte niet lang daarna, dat zij dit recht
in ‘t vervplg aan zichzelf zou houden. De Regeering wilde ndg
een deputatie naar Den Haag zeriden ten einde er met haar
over te spreken, doch zij schreef dat dit toch *geheel onnuta
zou zijn, want dat zij er niet op terug kwam. . Eerst in het voorjaar van 1768 liet zij het bij contract weer aan het Dorpsbestuur
over en deze heeft het verder weer altijd bezeten.
Een ergere twist ontstond in 1767, over het maken van een
Brandkeur; geen van beide partijen wilde van toegeven weten
en het liep zelfs zóó hoog, dat het voor de Staten van Holland
gebracht werd. Deze wisten de twistenden tot elkaar te brengen
en het verschil tot beider genoegen op te lossen,
De invoering van de nieuwe Psalmberijming in 1773, gaf nieuwe
beroering. Het grootste deel der inwoners wilde van deze berijming niets weten en de oude blijven zingen, zoodat het zelfs
voorgekomen is, dat beide wijzen door elkaar gezongen werden,
wat natuurlijk tot groote verwarring aanleiding gaf. De aan-
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hangers van de oude en nieuwe zangwijze stonden zeer vijandig
tegenover elkaar; tevergeefs trachtte de Vrouwe van Maassluis de
gemoederen tot bedaardheid te brengen: de partijen werden zelfs
handgemeen en gingen elkaar te lijf, waarom de Baljuw van
.Delfland een onderzoek instelde en de voornaamste aanstokers
gerechtelijk llet vervolgen. Vijf werden er in hechtenisgenomen,
terwijl er één ontvluchtte. De Vrouwe ‘wendde zich nu tot de
Staten van Holland, die na ingewonnen advies van het Hof van
H o l l a n d e n aconform h e t hoogwijs aduysa v a n d e n P r i n s v a n
Oranje, de schuldigen bij resolutie van 26 Juli 1776 van straf
vrijspraken, maar den inwoners geboden de nieuwe zangwijze te
zingen en zich ordelijk te gedragen, daar zij anders voorbeeldig
gestraft zouden worden. Toch kwamen er nog wel eens ongeregeldheden voor, o.a. in 1778, wat weer een zeer ernstige
waarschuwing ten gevolge had, doch langzamerhand .nam h e t
verzet af en gewende zich de bevolking aan de nieuwe berijming.
Ten slotte heeft deze Vrouwe nog tweemaal Maassluis bezocht
en wel eerst van lg-2 I October 1776 en de tweede keer van
3-8 Juli 1789. De e e r s t e maal kwam zij Zaterdag Ig O c t o b e r
1776 om ‘s Zondags in de Groote Kerk >de bevestiging en intree
predikatie van Ds. van Tricht te horen, en tot Maandag te vertoeven. a Vooraf was er echter een extra vergadering van het
Dorpsbestuur bijeen geroepen, omdat er nog eenige schikkingen
omtrent de ‘zitplaatsen in de zeg. Regeeringsbank in de kerk getroffen moesten worden. Na eenige bespreking werd het volgende
besloten : >dat de Schout en president Burgemeester benevens
aHaar HoogEd. in de bovenste bank, en de verdere leeden in de
ascheepensbank en bij schikking in de Visserijbank plaats zullen
>neemen; als zijnde 3 a 4 leden tevens gecommitteerden van de
aVisserije.<
Bij het tweede bezoek aan Maassluis werd ‘s Zondags
(5 Juli 1789) dezelfd e regeling gevolgd, terwijl Haar HoogEd. in
de historische herberg De Moriaan logeerde.
Anna Arnoldina van Boetselaer overleed op hoogen leeftijd
31 Juli 1795 te ‘s-Gravenhage, kort na den val van de oude
Republiek der Nederlanden ; haar bezittingen vermaakte zij aan
haar oudsten zoon.
Lodewgk, G r a a f v a n Wassenaer-Starvenbur,

Starrenburg,

Ruyven, M a a s s l u i s e n Ma,asland,

Heer van
tweede zoon van
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Baron Pieter en Anna Arnoldina van Boetselaer, werd 23 September
1744 te :s-Gravenhage gedoopt. Nadat hij in 176 I zijn vader als
Baron van Wassenaer-Starrenburg en Heer van Starrenburg en
Ruyven opgevolgd was, nam hij als zoovelen van zijn geslacht
een werkzaam aandeel aan het staatkundige leven. Op nog jeugdigen leeftijd, in. 1766, werd hij reeds beschreven in de Riddeischap van Holland en later werd hij wegens dezelve President
van de Gecommitteerde Raden; verder* heeft hij nog vele hooge
ambten bekleed en is geweest: Bewindhebber der Oostindische
Compagnie, Baljuw en Dijkgraaf van Rijnland, Hoog-Drossaard en
S t a d h o u d e r v a n d e Leenen van Daelhem en ‘s Hertogenrade,
Hoofdingeland van Delfland, Raad en Rentmeester-Generaal van
de Abdij van Leeuwenhorst en Curator van de Hoogeschool t e
Leiden. In het jaar 1780 werd hij mét den Baron van Heeckeren
van Brandsenburg als Buitengewoon Gezant naar Rusland gezonden,
ten einde met Keizerin Catharina 11 te onderhandelen over. het
Verbond van. Gewapende Onzijdigheid, wat echter tot geen resultaat geleid heeft. In de daarop volgende jaren stond hij in de
woelingen tusschen de Prinsgezinden’ en Patriotten, aan de zijde
der laatsten, waardoor hij, nadat de Prins van Oranje in 1786
do& de Staten van Holland als Kapitein-Generaal afgezet was,
mede lid werd van het College, dat voortaan de militaire zaken
van Holland behartigen zou; dit duurde evenwel niet ‘lang, want
in 1787 werd Willem V met Pruisische hulp hersteld, waarop
genoemd College zich haastte af te treden. Eenige jaren later
werd Willem Lodewijk door Keizer Frans 11, aan wiens Hof hij
Gezant geweest was, bij Keizerlijk Besluit van 12 December 1792
in den Gravenstand verheven, met den titel BGraaf des ‘Heiligen
Rijkst.
Niet lang daarna overleed zijn hoogbejaarde moeder, waarop
hij haar als Heer van Maassluis en Maasland opvolgde. Zijn
macht had daar echter niets meer te beteekenen, want sinds de
Franschen in ons land gekomen waren, had men dadelijk het
recht van Jurisdictie en de (eigenlijke) Heerlijke rechten afgeschaft; men had dit ook direct in praktijk gebracht, door de
inwoners een nieuw Dorpsbestuur te laten kiezen. De Staatsregeling van de Bataafsche’ Republiek van 1798 zette op dit werk
de kroon, door in artikel 24 en 25 deze in de praktijk reeds
afgeschafte rechten, voor altijd te vernietigen. De oneigenlijke
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Heerlijke rechten, zijnde privaatrechterlijke bevoegdheden en geen
uitvloeisels van het Leenstelsel, bleven, hoewel het niet zoo bedoeld zal zijn, derhalve bestaan, doch of de Graaf tijdens den
Franschen tijd ook zijn recht van de approbatie der predikanten
uitgeöefend heeft, is mij onbekend. Zoo was er dus van zijn
rechten op Maassluis niets meer overgeblegen en het voornaamste
deel ervan heeft hij ook nooit weer te;u$‘gekregen. W a n t n i e t tegenstaande Willem 1 na zijn terugkomst ‘hier te lande den Adel
weer eenige van diens rechten terug gaf door de Ridderschappen
en de Heerlijke rechten weder in te voeren; werd de Graaf in
Maassluis slechts hersteld in zijn rechten vah de jacht (mits niet
op grond van particulieren) en van de approbatie der predikanten
(1814).
Rechten van benoeming of voordracht tot benoeming
van personen tot openbare betrekkingen kwamen hem niet meer
toe, daar Maassluis in het jaar 181 I onder het Fransche bewind
- met een flinke gebiedsuitbreiding ten koste van Maasland 1) tot een Stad verheven was 2). Voor het v&lies ,van d a t r e c h t ,
verlangde Graaf Willem nu een schadevergoeding, doch terwijl
deze zaak in behandeling was, scheen het laatste dat Maassluis
n o g a a n haar vroegeren staat herinnerde, plotseling te zullen
verdwijnen, daar de Graaf tijden, een reis in het buitenland, door
den Staat van zijn rechten op zijn HeeJlijkheden ontzet werd;
hij nam hier natuurlijk geen genoegen mede en dagvaardde den
Staat den 5’” Mei 1820 v o o r d e BRegtbank v a n e e r s t e n a a n l e g ,
zitting houdende te Rotterdame ; kort daarop deed deze Rechtbank uitspraak in deze zaak, waarop hij weer in zijn rechten
hersteld werd “) De onderhandelingen werden nu voortgezet en
liepen eindelijk in 1824 ten einde. In dit jaar trad het Regeerings-Reglement voor Maassluis (vastgesteld bij Koninklijk Besluit
v a n 1 8 Februari 1824) in werking, waarbij het bestuur definitief:
geregeld werd “); dit zou voortaan samengesteld zijn uit een Stedelijken Raad van acht leden 6), twee Wethouders en een Burge‘) Deze laatste maatregel ging na het vertrek der Franschen weer teniet. daar de gemeenten toen in hun vorigen omvang hersteld werden.
s) Ak z o o d a n i g h e e f t Maacsluis i n d e j a r e n 1814-1850 é é n l i d a f g e v a a r d i g d n a a r d e
Staten van Holland (la+ van Zuid-Holland), daar in dien tijd in de Provinciale Staten de
drie standen vertegenwoordigd waren. n.1. de Ridderschap, de Steden en de Landelijke Stand.
‘1 Van deze ontzetting uit zijn rechten is in het Gemeente-Archief t: Maassluis niets
te vinden, doch vond ik vermeld in ,,De Geschiedenis van Maasland”, door B. J. Post.
4, Van 1813-1824 was de regeering van Maassluis waargenomen door een Provisioneel
Bestuur, bestaande uit een President en drie (later twee) leden,
5, De beide Wethouders hieronder begrepen.
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meester.
In het Additioneel Artikel .van dit Reglement was nu
de vergoeding bepaald, die de Stad in ‘t vervoIg elk jaar (te
beginnen met 1824) aan haar vroegeren Heer verschuldigd was
en bestaan zou in een geldelijke uitkeering ten bedrage van tien
percent van de tractementen van den Burgemeester, de Wethouders, den Secretaris en den Bode.
Graaf Willem Lodewijk was na de terugkomst van Willem 1
bij Organiek Besluit van 17 November 1815 met den titel van Graaf
in de Ridderschap van Holland geadmitteerd, doch hij had daarin
geen zitting genomen; ook was hij na het splitsen van de StatenGeneraal in twee Kamers, lid van de Eerste Kamer geworden,
die toen speciaal bestemd was voor de aanzienlijken des lands,
zoowel door geboorte als door bezit en verdienste. De Graaf
overleed, ruim 88 jaar oud, den 25Sten Maart 1833 ongehuwd te
‘s-Gravenhage, nalatende een enechten door hem erkenden zoon,
welken hij tot zijn erfgenaam maakte.
f Wordì! voovtgezetl.
Lijst van ‘Dekens en Hoofdlieden van het Brandersgilde
te Schiedam.
Eenige jaren geleden verscheen bij Roelants te Schiedam van
de hand van J. van Riemsdijk: s Het brandersbedt$f te ‘Schiedati
in de r;Ide eeuzu,u waarin o.a. ook voorkomt eene chronologische
lijst van Dekens .en Hoofdlieden van het in 1689 opgerichte
brandersgilde, met eene korte uiteenzetting over die oprichting
en de inrichting daarvan.
Voor hen, die een studie maken van Schiedamsche geslachten
kan die lijst van eenig nut zijn; ik vervormde haar van de chronologische in eetie alphabetische volgorde.
Back, Mons. Mighgel den, 1703, ‘04.
Basel, Jan van, Wt, ‘95, ‘98, ‘99.
Beer, Leendert den, 1704, ‘05, ‘07, ‘08, ‘14, ‘16, ‘rg en deken
17’20-‘37.

Ben, Cornelis, 1696, ‘97, ‘gg, 1700, ‘oz, ‘03.
Berg, Jan van den, 1725, ‘26, ‘29, ‘30, ‘32, ‘33, ‘35, ‘36, ‘38,
‘39, ‘41, ‘42, ‘44, ‘45, ‘47, ‘48, ‘50, ‘51, ‘53, ‘54, ‘56, ‘57.
Bergh, Arnoldus van den, 175% ‘60, ‘64, ‘65, ‘6% ‘69, ‘ 7 2 , ‘ 7 3 ,
‘75, ‘76, ‘79, ‘80, ‘82, ‘83, ‘85, ‘86, ‘88, ‘89, ‘go.
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Bergh, Leendert van den, 1749, ‘P> ‘52, ‘53, ‘55; ‘56, ‘5s’ ‘5%
‘62, ‘63, ‘65, ‘6% ‘69, ‘71, ‘72, ‘74, ‘75, ‘77, ‘79.
Bol Es, Adrianus van, 1787.
Bredero, Adrianus, 1786, ‘87 (verzoekt ontslag I Nov. van dat
j a a r ) , 1791, ‘92.
Broekhuysen, Pieter (van), 1.791, ‘94. .
Bulderen, Hendrik van, dek e n , 1778-‘82.
Burgwal, Jan, 1749, ‘51, ‘ 5 2 , ‘ 5 4 , ‘55, ‘ 5 7 , ‘5% ‘60, ‘61, ‘ 6 3 ,
‘64, ‘66, ‘67, ‘69, ‘70, ‘72, ‘73, ‘75, ‘76, ‘78, ‘79, ‘ S I , ‘ 8 2 .
Burgwal, Maarten, 1776, ‘77, ‘80, ‘ S I , ‘83, ‘84.
D oo m , Jan, 1738, ‘39.
Doorn, Dominicus, 1705, ‘06, ‘08, ‘og, ‘11, ‘16, ‘17, ‘20, ‘21.
Draak, Gerrit den, 1789, ‘go, ‘gI, ‘93, ‘94,
Ghyzen, Simon, 1719, ‘20, ‘24, ‘25.
Gon, Eduard van der, 1706, ‘07, ‘10, ‘11, ‘ 1 2 , ‘14, ‘15, ‘20, ‘21.
Gordon, Robbert, 1718, ‘ 2 3 .
Greve, Nanning de, 1761, ‘62.’ ‘65, ‘66, ‘6% ‘70, ‘73, ‘74, ‘76,
‘77, ‘79, ‘80, ‘ 8 2 , ‘83.
Hoy, Cornelis de, deken I6go (?) - 1720.
Hoy, Jan de, 1697, ‘gS, 1701, ‘02.
Hoy, Pieter de, 1690, ‘92.
Hoyer, Jacob de, 1756, ‘57, ‘60, ‘63, ‘64,’ ‘67, ‘68, ‘71, ‘72, ‘74,
‘75’ ‘77’ ‘78.
Hoyer, Klaas de, 1722, ‘23, ‘26, ‘27, ‘29, ‘30, ‘32, ‘33, ‘35, ‘36
e n d e k e n 1737-1760.
Knappert, Adrianus, 1788, ‘89, ‘ g o .
Knappert, Jacob, 1780, ‘S I , ‘83, ‘84.
Kneppelhout, Martinus, 1762, ‘63, ‘66, ‘67.
Kool, Leendert, 1787, ‘88.
Krimpen, Joan van, 1709, ‘10, ‘13, ‘14.
Maas, Adrianus, 1784,.‘85.
Maas, Cornelis, 1787.
Passer, Joan, 1712, ‘13, ‘17, ‘18.
Pelt, Bartholomeus van, 1792, ‘93.
Penning, Cornelis, 1718, ‘Ig, ‘21, ‘22, ‘26, ‘27.
Penning, mr. Eduard Jacob, 1770, ‘7 1.
Penning, Maarten, 1731, ‘32, ‘ 3 4 , ‘ 3 5 ’ ‘ 3 7 ’ ‘38’ ‘40’ ‘41’ ‘43,
‘44, ‘46, ‘47 en deken 1760-1778.
Pietermaat, Daniel, d eken 1788- 7

:
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Pigeaud, Thomas, 1749,

‘50,

‘52,

‘53,
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‘55, ‘56,

‘58,

‘59,

‘61,

‘62, ‘64, ‘65, ‘67, ‘68.

Pigeaud, mr. Thomas Joannis, 1770, ‘71, ‘73, ‘74.
Post Pzn., Pieter, 1792, ‘93.
Rot t eveel, Willem, 1694, ‘96, 1700, “01.
Schaak, Adriaan van, I778,.‘7g, ‘81, ‘82.
Schalk, Cornelis van der, 1784, ‘85.
Schalk, Hendrick Claes, 1690, ‘92.
Schalk, Hendrik.‘van der, 1733, 1734, ‘36, ‘37, ‘39, ‘40, ‘42,
‘43, ‘45, ‘46, ‘48, ‘4% ‘51, ‘52, ‘54, ‘55, ‘57, ‘~8, ‘60, ‘61.
Schalk, Jan van der, 1741, ‘42, ‘44, ‘45, ‘47, ‘48, ‘50, ‘51, ‘53,‘54.
Schalk Jansz., Jan van der, 1789; ‘go, ‘91, ‘93, ‘94.
Schalk, Martinus van der, 1786, ‘87. [verzoekt ontslag I Nov.
van dat jaar.]
Schouhamer, Pieter, deken 1782-‘87.
Semelaar, Hendrik, 1720, ‘22, ‘23, ‘27, ‘28, ‘30, ‘31, ‘33, ‘34,
‘36, ‘37, ‘39, ‘40, ‘42, ‘43, ‘45, ‘46, ‘48 (hij overleed in 1749).
Sprouw, Jacob, 1724, ‘25.
Valk, Dirk Joris van der, 1721.
Valk, Jan van der, 1724, ‘28, ‘29.
Verboom, Ruth, 1787.
Verlouw, Jan, 1791, ‘94.
Visser, .Daniel, 1791, ‘92.
Voogd, Cornelis, 1725, ‘26.
Walwijk, Willem van, 1728, ‘29, ‘31, ‘32, ‘34, ‘35, ‘37, ‘38
‘40, ‘41, ‘431 ‘44, ‘46, ‘47.

Wyk, Jan van, 1788.
Wynen, Jan, 1727, ‘28, ‘30, ‘31,
M. G. W.
. Een paar kantteekeningen bij: ,,De Ambachtsheeren en
Heeren v a n Maasslui$‘.

(Vgl. Nav. LXXVI, bl, 2.25).
(Bl. 225). De beëdiging van Jr. Otto’ van Egmondt tot ho’ogheemraad van Delfland geschiedde op 10 Febr. 1547. Hij vervulde de plaats van Andries van Bronckhorst.
(Bl. 226). Ir. Jacob van Egmondt, werd benoemd I Maart en
beëedigd I April’ I 593 als hoogheemraad. van Delfland, niet in

’
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d e p l a a t s v a n z i j n v a d e r , doch in die van Pieter Hanneman,
die bij zijn ontslag-aanvrage i.d. 13.2.15gz o.a. aanvoerde: Bdat
hij mits impotentie van lichaeme ende syne swaerlyvicheyt langer
dofficie als heemraet niet en conde off machtich was te exerceren<......
(Bl. 2 2 8 ) . Zijn overlijden op 1618 gesteld kan door de resolutiën
van den Kerkeraad eenigszins benaderd worden en als v6ór 10
Juli van dat jaar worden aangenomen.
(Bl. ‘229). Jr. Iacob Frederik van Sevender was reeds heer
van Kenenburg 5.6.1634 (zie Kerkenr. resol.) en overleed in April
1639 (id. id.)
(Bl. 230). Hij werd tot hoogheemraad verkozen 2 0 Maart en
als zoodanig beëedigd 16 April 1636. - In 1638 wordt hem 1/9
in de zalmvisscherij genaamd ade groote ploeg< getransporteerd
(Prot. fo. 114).
( B l . 2 3 0 ) . Z i j n z o o n J r . Otto Frederik van Sevender was
n i m m er hoogheemraad; op genoemden datum, 16.4.1656, had
geen benoeming plaats, blijkbaar heerscht hier verwarring tusschen
vader en zoon, hetgeen des te duidelijker wordt, als men verneemt, dat de zoon nog in 1659 onder voogdij stond. De in
eene noot vermelde ameermang als sweerhaane, prijkt nog steeds
op het torentje van het Gemeenlandshuis; eene afbeelding van
toren met windwijzer komt o.a. voor in Navorscher Igoz, in mijn
Archaeography of Delft curiosities, rgo3 en in mijn Itinéraire
archéologique de Delft, rgo6.
M . G . WILDEMAN .
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Schrijven van den hertog van Alva uit het legerkamp bij
Maastricht aan den magistraat van Mechelen, waarin hij
meedeelt, dat de opstandelingen de Maas bij Stockheim
zijn
overgetrokken.
Hij verzoekt er voor te
zorgen, dal geen levensmiddelen aan den
vijand verstrekt worden. 7 Oct. 1568.1)
door J. K.
Don Fernando Alvarez de Toledo, dut Dalve, Lieutenant
Gouverneur et Capitaine Général.
Tres chiers et bien amez. Nous vous vóuibns bien advertir,
1) Origineel berust in het stadsarchief te .Mecbelen, n. 7.~3.
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que les rebelles sont passez la riviere de la Meuze vers Stockurn,
ce que nestoit empeschable quilz ne fissent dune part ou daultre
pour la multitude et facilite des guetz quil y a partout, mais
e s p e r o n s q u e Dieu les a aveuglez pour les laisser venir ou ilz
p a y e r o n t t o u t e n u n g c o u p l e d è s e r v i c e qui luy ont faict et la
playe que en a receu l e p a y s , e t t a n t d e b o n s s u b j e t z d e s a
Majesté, ils ont bien peu dartillerye et poinct de batterye et peu
de provisin de pouldres et bouletz pour faire effort. Parquoy
vous exhortons de ne vous estonner de riens silz sapprochent
plus pres de vous, car nous allons mettre pres deulx esperans
avecq l a y d e d e Dieu de les bien guarder de faire ce quilz
desseignent, auquel nous prions quil vous ait, tres chiers et bien
D u tamp l e z Maestricht, l e V I I
amez en sa sainte guarde.
d’ Octobre I 568.
A. dut dalve,
In margine stond: il s e r a b e s o i n g q u e a u p r o p o s d e c e q u e
dessus
vous donniez ordre par les limites de votre jurisdiction
q u e l o n n e d o n n e a u d i t e s rebelles a u c u n e a s s i s t e n s e ou faveur
de vivres ny aultrement avis que lon retire dedens la ville tout
ce dont ilz se pourriont servir.
In dorso: A n o s t r e s chiers et bien amez, les escoutette et
eschevins de la ville de Malines.
Schrijven van Maximilaan, aartshertog van Oostenrijk, aan
den magistraat van Mechelen, waarin hij mededeelt, dat
hij zijn vader, den Keizer, wil bezoeken, die een rijksdag
te samen geroepen heeft. Gedurende zijn afwezigheid, die
ten hoogste 3 maanden zal duren, zal de heer van Ravestein,
de heer van Champuans, de graaf van Nassau en anderen
de hangende zaken afwikkelen, Roermond 9 Dec. 1485.1)
Lieve ende wel geminde. Uutedien dat wij in neghene jaren
tyts zonderlinge , . . . , dat wij eerst in dese onse landen ende *
heerlicheden van haerwaerts overe commen zyn mits den eenpaerlicken beletten ende occupatien die wy altijdt gehadt hebben
in -vele ende diverse manieren ons niet en hebben muegen vinden
by onsen harden, geduchten heer en vadere myn heere en Keysere
1) Origineo berust in het stedelijk Archief te Mechelen, XL 394.
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om hem te ziene ende te visiteren, alzoe wy gehouden zyn ende
met al onsz herten begheeren van doene ende d a t h y jegenwordelick geraemt ende geordonneert heeft een generale Vergaderinge
van ‘alle de printen, keurvorsten en andere printen ende g e meenten van der Duytscher nacien gehouden te wesene, daar hy
zelve in persoone wesen sal, soe hebben wy gesloten ende gedacht
ons aldaer te vindene, daar wy hopen te tracteren ende te doen
tracteren zekere materien grotelicken nopende ende a e n g a e n d e r
welvaert van ons onsen harden en lieven ende zeere geminden
zone ende onsz landen ende heerlicheden van haerwaerts overe
in ‘t welcke doende gaende stille leggende ende wederkeerene
wy niet langer en duncken absent te wesene noch over te blyvene
dan drie maenden tyts ten lancxten ende t e n hende d a t hangende onss absentie alle saken ende affairen van haerwaerts overe
alsoe wel van justicien financien als andere nopen der bewaernesse
ende b e s c u d d e v a n o n s s v o i r s c r e v e n l a n d e n i n t
versekerthe
particuliere beleedt ende gehandelt mogen wesen als of wij daer
b y ende an waren, wy hebben geordonneert te blyvene by onss
voirscreven zone den heere van Kavestein, heer Philips van Cleven,
zynen zone onse neven, den heere van Champuans onsen Cancellier, den Grave van Nassouw ‘) onse eerste Camerlinck, ooc
o n s .neve ende meer andere edele van onsen Landen van haerwaerts overe den welken wy last gegeven hebben te expedieren
van ons en onsz voirscreven zons wegen hangende onss absentie
allerande zaken en te gevene alle maniere van provisien, beede
van justicien van financien ende andere in alder v o u g e n ende
maniere als of wy daer zelver jegenwordich by ende an waren
ende te dien eynde hebben wy onder heunlieden in heuren handen
1gelaten onsen zegele ende handteeken in prenten, omme o n d e r
de selve te expedieren de voirscreven provisien ten welcken ende
t o t a l t g u e n t d a t h a n g e n d e onss voirscreven absentie, b y d e n
voirgenomen in der manieren voirscreven gedaen en gebesoingneert
” zal wesen van onse weghe in wat materien het zy. Wij willen,
dat ghy ende alle andere onse justicien officien ende ondersaten
die obieert en geoirsaem zyt, ende ten zelven neerstelick verstaet
ende die houdt en reputeert over zult als of wy ten voirscreven
s) Engelbert 11 was reeds bij schrijven van
stadhouder benoemd over alle Nederlandsche
Bourgondische vorsten standen.

n7 November 1485, door Maximiliaan, tot
gewesten, die onder de heerschappij der
;

expedieren in onsen persoone by ende an geweest waren ‘t welcke
wy U ombieden zo te doene op de peyne te vallene in onse onwaerdicheit ende gepuniert ende gecorrigeert te wesene alsoet
behooren ende de misdaet begeeren sal ende oft gesciede dat
god verhoede dat hangende onze voirscreven absentie eenige
materien, mutacien oft veranderinge toe quame in wat manieren
het ware, wy zullen ter noot weder omme gekeert zijn binnen
achte dagen ten lancxten daer af wy U adverteren. Lieve ende
welgeminde onse heere God zy met U. Ghescreven in onse
Stede van Ruemunde den 9”” dach van Decembri anno LXXXV.
Maximiliaen.
In dovso: Onsen Lieven ende wel geminden communemeesteren,
scepenen ende raedt onser Stadt van. Mechelen.
Brief van aartshertog Mätthias aan de magistraat te
Mechelen, waarin hij deze dringend verzoekt zijn aandeel

in de belastingen te betalen, om de stad Maastricht te
kunnen ondersteunen. Antwerpen 2 Juni 1579.1)
Tres chiers *et bien amez Comme par aultres noz lettres du
d’ Avril, ISme et 22me de Mai dernier vous avons ouvertement fait entendre, que pour la conservation des Pays-Bas il
convenoit promptement accorder ung centieme denier oultre les
moyens generaulx, qui se practicquent es Provinces unies signament
pour 1 expulsion de 1 ennemy et mesme pour secourir et assister
la ville de Maestricht, pour lequel secours on avoit trouve con- venable vous demander en diminution d iccelluy centieme certaine
somme de deniers pour furnir en capita1 a la somme de déux
eens mi1 Aorins ensamble requiz de furnir votre quote es quatre
eens mi1 florins par mois, pour lespace de trois mois, dont -le
premier payement oultre votre dite contingent es deux eens ,mil
Aorins se debvoit faire en la fin du dite mois de may au pour
íe píustardt au commencement du mois courant, pour faire quelque
payment aux gens de guerre, et que sur ce. n ayons jusques
oires riens entendu de votre resolution. Ayans, partout avecq
les Estatz generaulx trouvé requis et necessaire de vous ecripre
iterativement par la (presente)? et requerir bien effectueusement
2p

1) Origineel berust in het stedelijk archief te Mechelen, n. 10x0.
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par icelle, que toutes choses
remises et dilations, Vous veuillez
furnir votre quote es dites deux eens mi1 florins a diminuer
le dite centieme denier, et joinctement votre contingent en
l a d i t e somme d e q u a t r e eens mi1 florins, p o u r c o n t i n u e r
quelque peu de payement aus ditesgens de guèrre et les tenir en
discipline militaire, en faulté de quoij vous pouvez estre asseure
que la dite ville de Maestricht sen va perdant par les continue12
assaulx de lenneny pour a quoy resister v o u s n o u s l a i s s e z desnuez de touz moyens Car q u o y e t quil n a jamais tenu a notre
diligence et debvoir, et quil est tout notoir que nous et les dites
Estatz generaulx ne povons riens si ne nous soit donne le moyen.
par les provinces u n i e s ; d e s i r o n s e t p r o t e s t o n s d e v a n t Dieu e t
les hommes et particulierement devant toutes les villes d e p a r
deca den estre deschargez, des quelles villes la moindre ne se
peult. sinon sentir infiniment obligee a la dite ville veu que par
sa constante et resistente chacune s’ est maintenue jusques oires,
et en la delaissant si lachement perdre sans secours ne fault que
esperons que doresnavant il y aura ville de par déca, qui s e
mettra en semble debvoir, par ou ceulx qui n e s a c q u i t t e r o n t a
1 assister en ayent ung remors de conscience puis que tant des
sermens prestez a 1 union generalle nous y obligent, vous veuillant bien adviser que en cas que fassiez desnuez de deniers e t
que le dit centieme ne fast encoires collecte, debvrez plustost
proceder par forme d’ emprunt a lever sur les plus riches e t
mieulx affectionnez a la cause commune selon que le tout pourrez
entendre plus amplement par les lettres des dites Estatz generaulx
quilz v o u s e n v o y e n t a u meisme effect, Vous requerant par tant
aultres fois qui pour toutes les raisons susdites ne veuillez estre
en ulterieure faulte en tout ce que dessues ne en autres poinctz
par nous proposez passe six sepmaines A tant treschiers et bien
amez notre Seigneur vous ait en garde. D’Anvers le second jour
de juing 1579,
Matthias Pottelsberghe.
JZ dorso: A n o z t r e s chiers e t b i e n a m e z l e s ,Eschevins e t
conseil de la ville de Malines,.
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Schrijven van den Raad v. State aan dbn magistraat te
Mechelen, waarin hij dezen de inneming van Maastricht
door Parma, mededeelt en tevens aanspoort, zich voor den
koning te verklaren. Maastricht, I Juli 1579. 1)
Tres chers et bien amez diant Dieu este servy de faire ceste grace
a Monseigneur le prjnce de Parma de prendre la ville de Maestrich,
le jour de S. Pierre et S, Paul, a laube du jour, dont Dieu .est
a louer, et au mesme jour se conclure lappoinctement avecq les
pays d’ Xrtois; de Haynau, Lille, Douay et Orchies, nous navons
voulu laisser de vous en adventir entendant le plaisir et contentement que ce vous fera de deux si bonnes nouvelles tout a ung
coup estant si desireulx de main,tenir la religion catholique romaine
en deue obeïssance de sa majesté, et vous requerir de a ceste
heure vous vouloir declarer et resouldre selon la confidence que
avons de vous et en avez donne espoir, afin que au plustost
puissiez resentir le fruit et merite ceste nostre bonne resolution
vous asseurant, et vous seront donnees toutes les satisfactions et
asseurances que justement sauriez demander et Serez traicte comme I
bons et loyaulx subjects de a Majeste. Allant ceste lettre par
nostre ordonnance pour 1’ indjsposition et maladie de son Excellente de laquelle ce neanmoins esperons brefve convalescente.
Vous requerana de nous mander responce sur ceste, Vous voulant
bien adirentir que ne convient, que ne laissez eschapper ceste
bonne occasion craindant que ne la trouvez quand vouldrez, et
la prince d’ Orange ne vous face entrer quelque garnison pour
vous oster du tout le moyen de vostre repoz. Tres chers et bien
amez, Dieu vous ait en .garde. Du tamp devant Maestrich le
her de Juillet 1579.
Par ordonnance de messeigneurs du c’nseil d’est.at,
Le Vasseur.
In dovsa: A nos tres chiers et bien amez, les Bourgmestres,
Escoutette, eschevins et conseil de la ville de Malines.

‘) Origineel berust in het stedeiijk archiei te &zhefen,

n. tor?.
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Arvid

B e r n h a r d

,Horn

..

(Kanselier'vanZwecSen)
.,1%?81-11~EB
DOOR

K. F. H. DE KROON.
(Voortzetting

van Nav. LXX V, 224).

De scheiding tusschen beide oude krijgsmakkers werd echter
steeds grooter en Horn werd zelfs konings tegenstander, vooral
sinds deze zich liet leiden door von Görtz r), wiens anti-Engelsche
politiek door Horn ten zeerste werd afgekeurd. Bovendien vreesde
hij van diens staatkunde slechts nieuwe rampen voor Zweden.
En de toestand was reeds onhoudbaar: het land omringd door
vijanden ; de kracht van .het volk uitgeput in veldslagen, door
pest en hongersnood ; de magazijnen ledig; Finland bezet en uit- _
g e p l u n d e r d d o o r d e R u s s e n ; de welvaart voor een lange reeks
van jaren verwoest; een staatsbankroet kon niet. uitblijven. s) Land
I en volk van Zweden stonden aan den rand van den ondergang. 8)
S t e e d s grooter werd de ontevredenheid, meer en meer groeide
de haat tegen de koninklijke alleenheerschappij, die immers de
oorzaak was van alle rampspoed en ellende. 4) Zoo was \het g e heel natuurlijk, dat met den dood van Karel X11 het absolutisme
tegelijk vallen en von- Görtz als zoenoffer het leven geven moest.6)
Nadat Dlrike Eleonora in 1718 door den Rijksraad tot koningin
was geproclameerd, werd zij kort daarna als zoodanig ook door
t) ~Snilhik och insigtsfull, förslagen och samvetslös, hörde von Görta til1 antalet af
dessa politiska ränksmidare och ätventyrare, som vid denna tid hosflere af Europas tegenter
sökte sin 1ycka.a. Sverig. Hist. (Veibull-Höjer) IV, 589, 3go. Vgl. H. Portheine Jr. De
samenewering van Von Görts. in Tijdschrift Gesch. )rg. XXXIII, 248, 273.
w . Co%% Memoirs of sir Robert Walpole, 11, 87, 120-123.
M. Immich. Gesch. d. europ. Staatensyst. 244, 243.
s) *Ce qui reste de l’ancienne Subde et Gothie, est si affoibli par cette longue Guerre,
qu’il se trouve presque sans forces et sans ress0urces.s Mr. de Lamberty, VllI, 806.
s) E. M. von Nolcken. Berättelse om rikets tillstând fr. r7rg-‘42 (Handlibger rörande
Skandiuaviens Historia, 1X, arg).
s.. . . 1’ argent Nous manque tellement, que Nous ne sommes plus en état d’ équiper des
Flottes, d’ entretenir des Arme&, de fermer des Magazins.. . la Famine suivie de Is Peste
a ravage notre Pays.r (Proclamation de la Princesse. Ulrique). Mr. Lamberty, V(11

793, 794.

I

4) F. F. Carlson. Gesch. Schwed., VII, 5, 6 , 7 .
Stavenow), IV, 27, 18.
s, C. G. Malmström. 1 . 96.

Sveriges Hist. (Frihetstiden

af L.

het leger erkend. Van het recht van Kaiel Frederik van Holstein scheen gmn’ sprake meer, al deden zijn aanhangers nog een
poging ten gunste van zijn kandidatuur. Toen op den Rijksdag
van 1719 de nieuwe regeeringsvorm werd vastgesteld, wees .Horn
er de Stenden op, dat zoowel Ulrike Eleonora als hare zuster
haar recht op den troon door haar huwelijk verloren hadden.
Wat hij daarmede beoogde, gelukte volkomen; reeds enkele dagen
daarna diende Ulrike Eleonora bij de Stenden een memorie in,
waarin zij afstand deed van alle rechten en den Rijksdag verz’ocht tot een keuze over te gaan, aangezien de troon vacant was.
Het gevolg van dezen -stap was, dat Tjl&ke Eleonora door de
Stenden gekozen werd en zij haar goedkeuring hechtte aan den
nieuwen regeeringsvorm, waardoor een einde werd gemaakt aan
de absolute monarchie. 1) Dat zij eigenlijk door Hoin tot dit
spel was gedwongen, had hare stemming te zijnen opzichte niet
verbeterd en zoo volgde tijdehs dezen Rijksdag nog de uitbarsting,
die hem noodzaakte zijn ambt neer te leggen. Een oogenblik
scheen het toen, of zijn lqopbaan was afgebroken, maar zijn aanzien was te groot, dat hij alleen om een koninklijke gril. hef
openbaar leven zou moeten vaarwel zeggen; het Zweedsche volk
riep Horn spoedig weder op zijn post terug.
.

l

Ofschoon Arvid Hom, toen hj in 1720 weder in de regeering
trad, een invloedrijke positie innam, was hij in den Rijksraad
toch geenszins de leidende man. Een persoonlijke aanhang,
waardoor hij ‘een overwicht had kunnen uitoefenen, bezat hij niet
en het ambt van president der Kanselarij had nog niet die beteekenis gekregen, die het later door hem verwerven zou.
Als apostel der, > Vrijheidc is zijn I taak niet gemakkelijk geweest ;
voortdurend heeft hij ‘te kampen gehad zoowel met den onwil
des konings om zich te onderwerpen aan de nieuwe staatsorganisátie als tegen de avontuurlijke politiek der Holsteinsche partij.
Maar door dien taaien, hardnekkigen’, veelal openlijk, vaker nog
heimelijk gevoerden strijd, grondvestte hij tegelijk zijn buitengewoon gezag.
*) In de inleiding tot den nieuwen regeeringsvorm heette het *at kunglig majestlitshögbet matte blifva of&kitinkt, rikrens r&d ud tfllbörlig myndighet uoderstödda och standerna vid deras titt och frihet bibeh&llna.~
Sveriges Hist. (Tengberg-Baëthius) V, 10, ~4.~
W. Coxe. Memoirs of sir R. Walpole, 1, 160.
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Had het aanzien, dat koning Frederik voor zijn troonsbestijging
genoot, reeds een gevoeligen knak gekregen door de rampzalige
gevolgen der vredespolitiek, waarvoor het volk hem verantwoordelijk stelde, dit werd nog minder, toen hij na den vrede openlijk begon te streven naar vermeerdering zijner macht en pogingen
aanwendde om zich de genegenheid te verzekeren van den boerenstand, wiens ontevredenheid ‘over de nieuwe macht der Stenden
reeds tot uiting was gekomen op de eerste Rijksdagen, l) In den
zomer van 1722 reisde de koning het land door, en met een in
‘t oog vallende gemeenzaamheid verkeerde hij onder de boeren.
Nu eens deelde hij kostbare geschenken uit, dan weder zat hij
bij hen aan als gast, -maar vaker nog besprak hij met hen den staatkundigen toestand. Dan werden door de boeren heel wat bezwaren en grieven te berde- gebracht - waar ‘t den koning
trouwens om te doen was - welker bespreking dan ten slotte
werd afgesneden met de opmerking, dat hèm de macht ontbrak
om de boeren te helpen, dat zij zêlf evenwel dit in hun hand
hadden.
Het was tijdens deze reis, dat koning Frederik, om zich geld
te verschaffen, met den koning van Pruisen in ‘t geheim onderhandelde over een leening, waarvoor de stad Wolgast als onderpand zou gegeven worden. 2, Wel gelukte het den Hessischen
minister Diemar dit te verhinderen, maar er lekte van dit alles
toch genoeg uit om groote onrust te verwekken. Allen, die de
nieuwe staatorganisatie toegedaan waren, voelden plotseling het
diepste wantrouwen tegen den koning in zich opkomen en namen
zich. voor op den as. Rijksdag de >Vrijheida krachtig te ver-,
dedigen.
Onder deze omstandigheden groeide de. Holsteinsche partij tot
een macht en verkreeg een beteekenis, welke niemand gedurende
de eerste Rijksdagen had kunnen vermoeden. Toen toch bestond
deze partij slechts uit hen, die in hertog Karel Frederik den
rechtmatigen erfgenaam der Zweedsche kroon zagen, of door
1) l Die Bauern wareh mit dem Stromme geschwommen. aber es zeigte sich klat und
deutlich, dass sie ein Element bildeten, das im Grunde genomen königlich gesinnt war
und durch Seine alte Ehrforcht vor der Königsmacht der neuen Verfassung gefahrlich
werden k0nnte.q F. F. Carlson, Vil, 28.
Sveriges Hist. IV,
? s.. . . niir sakerna komme alt n%got mer bero at Hans Majestät..
53. (L. Stevenow). Tusschenpersoon was de ex-gouverneur van Zw.-Pommeren, rijksraad
Velliogk.

GESCHIEDENIS.

293

titels, jaargelden en ambten aan de Gottorpsche dynastie verknocht waren, en dit aantal was niet zoo bijster groot. 1) De
reactie op de vredespolitiek gaf de partij wat grooteren omvang. De goede betrekking, waarin de hertog tot het Russische
Hof stond en. het feit, dat hij spoedig de schoonzoon van czaar
Peter worden zou, openden hem grootsche vooruitzichten en velen
vertrouwden, dat het Zweden ten goede komen zou, als hij troonopvolger werd. Bovendien sloten vele persoonlijke vijanden van
Horn zich bij de Holsteinsche partij aan, zooals Dücker, von
Höpken, Karel Gyllehborg en de bekwame en energieke staatsSecretaris’Josias Cederhielm. *) Vooral de twee laatsten werden
mede de werkzaamste leden dier partij. Ook de oude geslepen
Vellingk liep naar dat kamp over, uit vrees rekenschap te zullen
moeten afleggen over zijn hulp in de onderhandelingen met
Pruisen s), en - zooals velen - bovendien gelokt door het vooruitzicht de goederen, die hij in Ingermannland bezeten had, terug
te zullen krijgen. “)
De Holsteinsche partij bqoogde op de eerste plaats de erkenning van hertog Karel Frederik als troonopvolger en verder de
herovering Yan Sleeswijk door de vereenigde krachten van Zweden
en Rusland. Dat deze partij krachtig gesteund werd door den
Russischen gezant in Stockholm, Bestuschew 6), en door ‘s hertogs
vertrouwden raadsman Bassewitz was zeer natuurlijk ; dat ook vele
Zweden, die overigens van den hertog niets wilden weten, zich
hierbij aansloten, vond zijn oorzaak in de bedreiging der BVrijheidc
door koning Frederik en den boerenstand op den Rijksdag van 1723.
1) Dit bleek duidelijk tijdens het proces tegen overste Lorenz Christoffel Stobée (inden
winter van x720/21).
Deze werd ten onrechte beschuldigd van geheime verstandhouding
met Rusland; het doel was in hem de Holst. partij te treffen. Sveriges Hist. lV, 53.
C. G. Malmström, 1, 207, 208.
s) V o r o farliga fiender f ö r Hor”. Sasom statsmän afgjordt honam underlagsna, vore
de doek honom öfverlägens i ränksmideri. Höpken *öfvad och slug, men kall, djup och
inbundeng beredde Horn fiere obehag i dennes utrikes politik. Syeriges Hist. (Tengb.Boëthius) V, 6g . , . . c’ est lui (Höpken) qui dirigea tout la conduite politique de Gyllenborg.
A. Geffroy. Recueil des histluct. dipl. 11, 312.
3) Vellingk vreesde bovendien nog, dat een andere zaak zon onderzocht worden. In
1713 n.1. was hij ook tusschenpersoon geweest in dc onderhandeling, die Frederik Willem
van Pruisen met Holstein-Gottorp had gevoerd. Hierbij had de koning v. .Pr. den hertog
v,an Holstein “de opvolging in Zweden gegarandeerd fegen afstamd van Pommeren. M a x .
Immich, 237, Carlson Vl, Ioj. 106.
‘) Volgens art. XI, vrede van Nystadt. Mr. de Lamberty. Mémoires dl. X (Suite des
traites, no. XV, p. 105.)
6) Voor Rusland was het de gemakkelijkste manier om invloed uit te oefener! op de
Zweedsche politiek. E. Herrmann. Gesch. d. russ. Staaten, lV, 342.
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Onder de boerenbevolking, openbaarden zich steeds meer teekenen van ontevredenheid over de nieuwe staatsorganisatie, die alle
vlacht in handen van den adel had gelegd. Kort na de opening’
van den Rijksdag overreikten de afgevaardigden der boeren dan
ook aan de andere Stenden een memorie, waarin zij het voorstel
deden aan den koning weder *de macht en het gezag< t o e t e
kennen, welke Zweden’s vroegere koningen volgens rijks overoude
wetten bezeten hadden. Tegelijker tijd deden zij koning Frederik
het verzoek weder die macht te aanvaarden, welke de Zweedsche
koningen uitgeoefend hadden in de dagen der groote Wasa’s,
waardoor het volk gelukkig en welvarend was geworden. ‘Dit
laatste geschrift was tevens bestemd om onder de plattelandsbevolking te worden verspreid.
Oogenblikkelijk vereenigden zich adel, priesterschap en burgerij,
die onderling over verschillende privilegiën juist een hevigen strijd
voerden, in de grootste eensgezindheid om de >Vrijheidc te verdedigen. In heftige bewoordingen verweten zij den boerenstand
zijn gebrek aan inzicht, stelden de onwettigheid van het voorstel
scherp in ‘t licht en schilderden met helle kleuren de gevaren,
die uit de aanneming er van zouden voortvlo+en. 1) Tevens bes l o o t h e t PGeheim Comité< s), om de ontevredenheid snel en
krachtig te onderdrukken, den raadsman der boeren, Dahlèn, en
diens medehelpers gevangen te nemen, en daarmede was voor ‘t
oogenblik een einde gemaakt aan de agitatie onder de boeren
en aan de plannen des konings om zich meerdere macht te perschaffen. Een vernieuwde poging kon zijn kroon in gevaar brengen. Een eigenaardige gebeurtenis in den Rijksdag bewees, hoe
bevreesd Frederik 1 daarvoor was, doch gaf tegelijk een treurig
beeld van den man van .Ulrike Eleonora. Kort vóór de gevangenneming van Dahlèn had de koning aan de Stenden een schrijven
,
‘) Sveriges Hist. (Frihetstiden af L. Stavenow) IV, 55, 56.
3J Bij ‘t begin van den Rijksdag koos ieder der 4 stenden: adel. geestelijkheid. burgers
en boeren, zijn pres’dent. Die door den adel gekozen was, heettèrlandmaarschalk~
en
presideerde den Rijksdag; had veelal een grooten invloed op den loop der zaken. Nadat
de Rijksdag zijn president gekozen had, werd het l Gr/wi~
benoemd, meestal
IOO leden: 50 v. d.‘adel. 15 geestelijken, 25 burgers. Somtijds werden hierin ook leden
Htt G. C.
van den boerenstand opgenomen: men kreeg dan het l Groot Gekeim Comitd*.
behandelde alle voorstellen en wetten, aan den Rijksdag de beslissing overlatend, doch
nam ook vaak ztlf besluiten in die zaken, die moeilijk door de q Stenden in pleno
konden worden behandeld. Vddr ‘t sluiten V. d. Rijks-dag
redidigeerde het G. C. zijn
.Testamentq
d W.Z. een gedetailleerde instructie, die den Rijksraad dienen moest tot
leidraad gedurende de peÍiode tusschen a Rijksdagen,
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gezonden, waarin hij meerdere macht eischte betreffende het verleenen van’ gratie, het benoemen van ambtenaren en officieren en
het bijéénroepen der jaarlijksche statenvergaderingen. Het toeval
wilde, dat dit schrijven in den Rijksdag eerst werd behandeld na
de. arrestatie van Dahlèn. Nadat het door Arvid Horn was voorgelezen, werd het door den koning, die de zitting. bijwoonde,
teruggevraagd en verbrand. 1) Bovendien verzocht hij den verbaasden Rijksdag het gebeurde te vergeten, beloofde, dat zoo iets
nooit meer geschieden zou en verzekerde plechtig, dat de wil der
Stenden in ‘t vervolg voor hem >wetu zou zijn.
Spoedig daarna trof het persoonlijk aanzien- des konings een
nog gevoeliger slag.
Koning Frederik, die met ongerustheid den toenemenden invloed
der Holsteinsche partij gade sloeg, had, om den opkomenden
storm te bezweren, den hertog in ‘t gehelm een verzoek tot toenadering gedaan. Toen deze hierop Bassewitz naar Stockholm
zond, weigerde de koning echter hardnekkig den hertogelijken
gezant te ontvangen, waarover deze zich bij den Rijksdag beklaagde. fret BGeheim Comitéc drong er nu bij den *koning o p
aan Bassewitz audiëntie te verleenen, ten einde hertog en czaar
geen aanleiding te geven tot rechtmatige klachten en te voorkomen, dat Rusland zich in de binnenlandsche aangelegenheden
van Zweden mengen zou.~ Dit laatste toch was niet uitgesloten,
indien de koning bij zijn weigering volhardde, Na de indiening
van het voorstel door den boerenstand, had immers Bestuschew
aan Arvid Horn reeds Rusland’s hulp aangeboden om de >Vrijheido:
te beschermen. 3) Wel dachten de leidende staatslieden er niet
a a n d e R u s s e n - aan wier barbaarschheid zooveel verwoesting
nog herinnerde - in het land te halen, maar zij gebruikten deze
aanbieding handig om ‘s k o n i n g s t e g e n s t a n d i n d e audiëntiekwestie te breken; in April werd. Bassewitz door den koning ontvangen. Wat ‘deze zoo zeer gevreesd had, geschiedde nu, ook
werkelijk. Bassewitz diende reeds enkele dagen later een verzoek
in om zijn heer h,et recht te verleenen den titel van BKoninklijke
‘) C. G. Malmström. Sverig. polit. hist. II, 18. Ig. Reeds bij ‘t begin van den Rijksdag
had hij de geruchten over zijn poging om dealleenheerschappij in tevoeren, als*leugen en
laster* gebrandmerkt.- Sverig. Hist. V, 48.
l) l Naar mijn overtuiging* - schreef Bestuschew aan den Czaar -. rzitllen de Zweden
gaarne Uwe hulp aanvaarden, indien deze plannen eenige kans van slagen blijken te
te bezitten,, C. G. Malmströ?, 11, 17.
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Hoogheido. te mogen voeren, welk recht hem door de Stenden
werd verleend. 1) Het was de officieele erkenning, dat hertog
Karel Frederik een lid was van het Zweedsche koningshuis; voor
hem zelf een kostbare titel, want hij schonk zijn drager een j,aargeld van 50000 daalders, wat Karel Frederik van Holstein hoogst
dankbaar aanvaardde.
Deze beslissing deed in Petersburg de verwachtingen in hooge
mate stijgen. Reeds in den herfst van 1723 deed dan ook Bestuschew e e n v o o r s t e l t o t h e t s l u i t e n v a n e e n v e r b o n d t u s s c h e n
Rusland en Zweden, dat zou beoogen tusschen beide volken een
b a n d v a n v r i e n d s c h a p t e v e s t i g e n 9) Maar tevens zou in een
geheim artikel worden opgenomen, dat beide rijken de verplichting op zich namen de restitutie van Sleeswijk te bewerken en
door een andere troonsopvolging in Zweden de keuze van den
hertog als koning te verzekeren, terwijl de PVrijheida d o o r d e n
czaar zou worden gegarandeerd. s) Nu bleek echter, dat.de invloed
der Holsteinsche partij toch niet zoo groot was, als in Petersburg
gedacht werd. *) Met verontwaardiging werd het Russische voorstel in den Rijksdag ontvangen; verscheidene leden kwamen
krachtig op tegen de verdraaide uitlegging van paragraaf VII van
den vrede van Nystadt. Bovendien meenden de Stenden v o o r
den hertog genoeg gedaan te hebben en gaven aangaande diens
opvolging slechts de onbestemde belofte, dat zij in de toekomst
aan hem zouden denken. Het vraagstuk over een eventueel bondgenootschap werd voorloopig aan den Rijksraad ter behandeling
gegeven met het dringend verzoek de zaak niet al te veel te bespoedigen en er voor te waken, dat Zweden niet gebonden werd
door eenige gevaarlijke verplichting.
l

l

Zoolang de Rijksdag nog bijien was, hadden het gezond verstand der Stenden en de voortdurende zorg voor ‘s lands welzijn
‘) Bassewltz had zich daarbij beroepen op de belofte, welke Campredon en Diemer
den hertog n&ens koning Frederik hadden gedaan. E. Herrmenn. Gesch. d. russSt., lV,
432, 433. S v e r i g e s H i s t . (Tengberg-Boëthius) V , 51. Troonsopvolging en de hulp van
Zweden tot herovering Y. Sleeswijk werd hem beloofd *te gelegener tijds.
Herrmann. 1V. 342.
“) A. Geffroy. Recueil des instit. diplomat. 11, 305.
3) Dit laatste geschiedde onder verwijzing naar paragraaf Vl1 van de vrede V. Nystadt.
JTsaren förband sig att icke inblanda sig i Sveriges inre angelägenheter, des tronföljd
och regeringsforms. Sveriges Hist. lV, 45. E. Hermann, lV, 340.
Mr. de Lamberty. Mémoires. (Suite des traitez no. XV. pag. 1x4, dl. X.)
‘) Sveriges Hist. lV, 56. W. Coxe. Memoirs of the life and administrations of sir
Robert Walpole, 1, 181, aqa; 11, 253-259. (Lord Townshend to R, Walpole, 28 Juli 17~3.)
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elke avontuurlijke politiek, die den binnenlandschen zoowel als
den buitenlandschen vrede in gevaar had kunnen brengen, nog
belet. Daardoor was .het d e n a a n h a n g e r s v a n d e n h e r t o g n i e t
gelukt hun plannen ten uitvoer te brengen en iets meer- te zijn
dan de verdedigers der nieuwe staatsorganisatie. Maar toen de
Stenden i: October 1723 waren uiteengegaan, toen elke remmende
invloed verdwenen was, begon de glorierijke tijd der Holsteinsche
partij.
In den Rijksraad, die nu grootere vrijheid van handelen verkreeg, was die partij overheerschend. De door de Stenden nieuw
gekozen raadsheeren, Lagerberg, Karel Gyllenborg en Cederhielm,
waren vurige partijgangers van den hertog en de overige leden,
behalve Arvid Horn, waren den Holsteiner meer of minder toegedaan, of sloten zich uit persoonlijke motieven bij die partij aan.‘)
Spoedig kwam nu ook het vriendschapsverbond met Rusland tot
stand (1 Febr. 1724) ; in een geheim artikel was bepaald, dat
beide machten mlangs diplomatieken wega zouden trachten de
restitutie van Sleeswijk te verkrijgen. s> Deze vriendschap kon
echter gemakkelijk tot afhankelijkheid leiden, want het schijnbaar
onschuldige artikel over Sleewijk kon tot allerlei moeilijkheden
aanleiding geven, wanneer de pdiplomatieke wega afgelegd, doch
het doel nog niet bereikt was. Ook dan zou Zweden zijn grooten
buurman ,moeten volgen. 8) In den Rijksraad had, Horn op deze
mogelijkheid gewezen .en tot voorzichtigheid aangemaand, doch
zijn waarschuwing had de stemming niet kunnen veranderen. Het
meerendeel der leden stond trouwens niet meer onafhankelijk:
Vellingk ontving een RussiSch
jaargeld als vergoeding voor zijn
verloren bezittingen in Ingermannland; andere leden waren overt) Kooing Frederik stond geheel alleen: zelfs eijn raadsman Diemar washemontnomen,
daar deze, ingevolge een besluit van het G. C. het land had moeten verlaten. Door
iedereen gewantrouwd, verscheen hij zelden meer in den Rijksraad, zelfs niet, als het gold
een zijner gunstelingen te bevorderen of te bevoordeelen.
sEnfin les résolutions du sénat contre le ministre du landgrave de Hessen-Cassel ont
achevé de faire connoître jusqu & quel point est montée l’aversion que le plus grande
partie de la nation a concue contre le roi de SuBde.. Mémoire pour servir d’ instruction
au comte de Rrancas. A. Geffroy, 11, 305.
‘) . . . . . genom goda 0fficier.a Sverig. Hist. lV, 58. K. Walissewski. 1’Héritage de
Pierre le Grand, 44, Door Zweden werd tevens bedongen, buiten den bij den vrede van
Nystadt bepaalden tolvrijen uitvoer van koren, voor een gelijke som t5o.000 Rb.) hennep
en vlas en mastboomen tolvrij uit Lijfland. E. Herrmann, lV, 439.
s, sWould necessarily be a mere dependant of the csar’s, and act according to his
views,
and under his dlrecrtiouss (Lord Townshend to R. Walpole, rg )uly 17a3.)
s W. Coxe, 11, 154.
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laden met geschenken, titels en rijk gehonoreerde hofambten.
Zelfs vele edellieden buiten den Rijksraad genoten van de gunstbewijzen, die de Russische regeering met*milde hand uitdeelde.
In November 1724 volgde eindelijk de lang aangekondigde verloving van hertog Karel Frederik met Anna Federowna, de oudste
dochter v a n czaar Peter, Het gerucht liep, dat de hertog den
daaropvolgenden zomer naar Zweden komen zou en pogingen
aangewend werden om koning Frederik tot vrijwilligen afstand.
van den troon over te halen. 1) Dat alles mocht uit de lucht
gegrepen zijn.s), zeker is, dat de koning zelf in die dagen uiterst
moedeloos was, en zelfs zijn gemalin, ofschoon zij al wat Holsteiner was, haatte, ontving den gezant, des hertogs, die haar de
verloving kwam mededeelen, met een vriendelijk gezicht en wenschte
>Zijne Koninklijke Hoogheida hartelijk geluk. De dood van Peter den Groote in Januari 1725 vergrootte nog
de macht. der Holsteinsche partij. Door het snel en krachtig
optreden van Menschikow, kon de czarina als Katharina 1 d e n
Russischen troon bestijgen. 3) Voor deze avonturierster, voortgekomen uit de laagste klasse der samenleving, was het huwelijk
van haar dochter met een prins uit een oude Europeesche dynastie
zeer begeerlijk. Zij verklaarde dan ook in den senaat, dat zij
den hertog als haar eigen kind beschouwde en dus verplicht was
hem genoegdoening te verschaffen en zijn tegenstanders te verpletteren. “) Bovendien, door zich de belangen van den hertog
aan te trekken, verkreeg zij, die in de handen van Menschikow
slechts een marionet was, eenigen persoonlijken invloed, wijl de
belangen van Rusland er tegelijk door werden gediend. Toch
werd zij op haar beurt weder voortgestuwd door de Holsteinsche
partij, die in die dagen aan het Peterburgsche Hof zeer invloedrijk was en zelfs een keizerskroon voor Karel Frederik niet onIJ Rykte gingo om planer a t t f ö r m â k . F r . til1 f r i v i l l i g afgang fran tronen.* S v e r i g e s
Hist. lV, 5 8 . (I+ Stavenow.) W . Coxe, M e m o i r s o f s i r R . W a l p o l e I; 183.
s) SDont 1 ’ effet auroit s a n s doute été d’ abatrre entierement l e p e u d e crédit et
d ’ autorité qui restoit a u r o i d e Su&de*. Mdmoire pour servir d’instruction au comte de
B r a n c a s . A . Geffroy, 1 1 , 306.
s] Ondanks de oppositie der oude Bojarengeslachten, die grootvorst Peter (kleinzoon
van P. d, Gr.) als den rechtmatige” erfgenaam erkenden. E. Herrmann, IV, 446, 467, 468.
A . R a m b a u d . Histoire d e l a Russie, 419.
*) L a T s a r i n a e t s o n c o n s e i l avaient résolu d ’ attzquer le Dahemark. K . Waliszewski,
1 ’ Héritage d e P . l e G., 43. *He is since contracled to my danghter, and is himself as
dear to m e a s m y o w n childc. M. Coxe M e m o i r s o f s i r R. W a l p o l e , 1, 143.
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mogelijk achtte. 1) Den 21 sten Mei 1725 werd dan ook met grooten
,luister het huwelijk tusschen ‘den hertog en prinses Anna voltrokken. 9) Maar door de vroolijke melodie der bruiloftsmuziek
heen klonken reeds de schelle tonen van den krijgstrompet; de
vloot en het leger, voor deze gelegenheid saamgetrokken, waren
meer dan paradespel en bestemd om met Denemarken te gaan
afrekenen. 8) Zoo draaide de gansche buitenlandsche politiek te
St. Petersburg om de belangen der Holsteinsche partij, Zij had
het hoogtepunt harer macht bereikt.
Natuurlijk stegen de verwachtingen der Holsteiners in Zweden
tot ongekende hoogte. Zij rekenden er vast op, dat de keizerin
den hertog tot troonopvolger proclameeren, hem op .zijn minst
de heerschappij over de Oostzeeprovinciën overdragen zou als
vergoeding voor het verlies van Sleeswijk. *) Dit zou een totale
omkeering brengen in de verhouding der Oostzeelanden; al wàt
verloren was, zou zó6 met één”dag te herwinnen zijn. Het kwam
er slechts op aan keizerin Katharina nog meer in die richting te
drijven. Maar daartoe had men in Petersburg een man noodig,
geslepener dan baron. Cedercreutz. “) Dientengevolge besloot de
Rijksraad Cederhielm als buitengewoon ambassadeur naar Rusland
te zendeu. 6) Zijn opdracht was om naar zijn beste krachten
aan het behoud van den troon der keizerin mede te werken,
haar te bewegen den hertog met de Oostzeelanden te beleenen,
wat hem het verkrijgen van de Zweedsche kroon zou vergemakkelijken, en in. geval van oproer de czarina over te halen Zweedsche
hulp aan te nemen. Cederhielm arriveerde in Juli in Petersburg
en wist zich spoedig een -invloedrijke positie te verschaffen,
i) Bassewitz hisst sich merken, dass er und Menschikow es gewesen, die der Lage der
Dinge ihre gegenwgrtige Gastalt gegeben haben*. E. Herrmann, IV, 470. - sdass der
Herzog durch Seine Verbinding mit der Tochter des Zars dereinst Kliser von Russland
werden könne.v E. Herrmann, lV, 472, 474, 479.
s) Au bont de quelques mois, il arriva B exercer une sorte de regence en compagnie
de son minisrre Bassewitz. K. Waliszewski, 17. 18. Eb Herrmann. Gesch. d. russ. Staatec,
1V, 488, 489.
s) #It was reported that the fleet and troqps of Russia were preparing to act, not only
against Denmark, but to join Spain and the Bmperor in their designs in, faveur of the
Pretender.r W. Goxe. Memoirs of sir R. Walpole, 1 , 244. Stephen P o y n t z t o l o r d
Townshend, 14 Mei 172s.
4) Sveriges‘Hist. (Tengberg-BoBthius) V, 53, 54.’
*) Zweedsch gezant te Petersburg. Hij behoorde bovendien niet tot de Holst. partij.
s, l De proposer a la czarina den& dans ses vues en faisant au dut d’ Hobtein
quelques avantages qui puissent augmenter sa considération et retourner un jour a la
couronne de Suedes Instruction au comte de Brancas. A. Geffroy. 11, 308. Sveriges
Hist. lV, 59, 60. (L. Stavenow,)
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In den zomer van 1725 dreigde de oorlog in het Noorden uit
te breken, De Russische regeering onderhandelde ijverig met
Campredon over een verbond tusschen Rusland en Frankrijk,
waarin ook Engeland ZOL~ worden opgenomen. ‘) Golovin werd
naar Stockholm gezonden om den Rijksraad te verzoeken troepen
in Schonen samen te trekken en maatregelen te treffen, opdat
de Russische vloot, zoo noodig, in Zweedsche havens overwinteren
kon; ál de te maken onkosten kwamen voor rekening van Rusland, 2) Frankrijk en Engeland wenschten echter geenszins dat
de oorlogsfakkel in Noord-Europa zou worden ontstoken 3) e n
weigerden onvoorwaardelijk hun beloften, aan Denemarken gedaan,
.te verbreken. “) Onder die omstandigheden vond de Russische
regeering het geraden Golovin andere instructies te zenden en
het krijgsplan voorloopig op te schorten.
De ovérmoed der Holsteinsche partij en de vrees voor een
nieuwen oorlog brachten echter in Zweden langzaam maar zeker
een omkeering in de openbare meening. Reeds de verloving en
het huwelijk van den hertog met prinses Anna van Rusland
hadden in verschillende kringen ontstemming gewekt; het vandalisme en de wreedheid door de Russische troepen in den grooten
oorlog bedreven, en waarvan vele streken nog steeds de sporen
droegen, lagen nog te versch in het geheugen. Rusland anders
te zien dan als de voornaamste en gevaarlijkste vijand, was voor
de groote massa van het Zweedsche volk onmogelijk. Zoo moest
de politiek der Holsteinsche partij, die na 1724 openlijk op een
entente cordiale met Rusland aanstuurde, in verschillende kringen
ontevredenheid en tegenzin verwekken. Het krijgsges‘chreeuw in
den zomer van 1725 toonde bovendien, waarheen die politiek het
land zou voeren; het schrikte de lauwen en onverschilligen in
‘1 E . L a v i s s e . Histoire d e F r a n c e , VIN, 8 8 . K . W a l i s z e w s k i , 41. V g l . Mémoires d u
M a r q u i s d’ Argenson !BibliothCque d e s mémoirs, 1, 260). L o r d T o w n s h e n d t o R . W a l p o l e ,
W . C o x e . Memo& o f s i r R . W . II, 4 7 2 , 473.
17 WY 1725.
“) In een depêche deelde Golovin mede, dat hij, behalve op Cederhielm entiyllenborg,
op Bonde, Ture Bielke en IN. Gyllensljerna k?n rekenen als de beste vrienden van Rusland.
Van Hom werd niet gesproken, die behoorde er dus zeker, niet toe. En in Bonde vergiste
hij zich. C. G. Malmström,
11, 236, 237.
3) O n c h a r g e a i t aussit0t C a m p r e d o n d ’ y r6poodre p a r *les représentations les plus
fortes.r K. Waliszewski, 43. H. Martin. Hist. de France, XV, 132, 133.
4, .Que S. M. ne p o u r r o i t , s a n s s e séparer d e 1’ Angleterre. écouter aucune propos i t i o n qui tendroit & l a r e s t i t u t i o n d u S1esvick.g
Instruction a u c o m t e d e B r a n c a s .
A . G e f f r o y , It, 3rr. F r a n k r i j k e n ITngeland w e n s c h t e n geen o o r l o g i n N. E u r o p a , d a a r
de politieke constellatie in centraal Europa (Verbond v. Weenen) beider volle aandaçht
v r o e g . W . Ontken. D a s zeitalter d e F r . d . G r . , 1, 17’.
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den lande op. Voor qrvid Horn was toen het oogenblik gekomen
om als verdediger eener gezonde nationale staatkunde op te treden
die vóór alles beoogde den vrede te bewaren. Zijn scherpe geest
had reeds die verschillende volksmeeningen gepeild en hem de
overtuiging geschonken, dat zijn. oppositie weerklank en instemming vinden zou bij de meerderheid van het Zweedsche volk.
Toch was het een gedurfde stap, toen hij in de lente van 1725
openlijk tegen de Holsteinsche partij stelling nam, want zijn
zijn invloed was nog uiterst gering. Van groote beteekenis was
het evenwel, dat de gemeenschappelijke gevaren eindelijk een
overeenstemming hadden tot stand gebracht tusschen hem en
koning Frederik. Nog van meer belang was zijn verbinding met
Engeland. In het najaar van 1724 was de Engelsche gezant
Stephan Poyntz naar Stockholm gekomen om de Russisch-Holsteinsche agitatie tegen te werken. 1) Daar Horn hem eerst wantrouwde en in hem een agent van koning Frederik vermoedde,
duurde het tot de lente van 1725 eer een vertrouwelijke vriendschap tusschen beide mannen ontstond. Maar van dat oogenblik
af werd het grondbeginsel van Horn’s politiek : toenadering tot
Engeland.
Doch ook Frankrijk maakte zich bezorgd over hetgeen in Petersburg werd uitgebroed en zoo kwam in het najaar van 1725
gi%af de Brancas naar Zweden om gemeenschappelijk met Poyntz
de Russische plannen te verijdelen. “) Met hun steun kon Horn
zich tot den strijd tegen de Holsteiners aangorden. Traditioneele
sympathie voor Frankrijk voerde verschillende leden van den
hoogen adel op Horn’s zijde ; bok de invloed van den koning
bracht enkele raadsheeren in het kamp van Horn. Het zoo j u i s t
nog tijdig afgewende gevaar door Rusland in een oorlogsavontuur
te worden meegesleept, had tot gevolg, dat vele gematigde Holsteiners zich van de partij afkeerden. Zoo vermeerderde ongemerkt Horn’s invloed. Met zeldzaam talent wist hij zelfs het
1) Stephan Poyute, oeer bekwaam Engelsch diplomaat, kwam in Sept. 17a4 in Stockholm.
=Horn mi.sstXnke, först, att Poyntz kommit föratt befordra konungens personliga önskningar.*
Sveriges Hist. lV, 60. (L. Stavenow.)
(Lord Townshend to the Duke of Newcastle, Oct. x715.)
W. Coxe. Memoirs of
R. Walpole, 11,. 480. 481.
s) A. Geffroy. Recueil des instructions 11, 9rr,sg. slf we can get Sweden. 1 tbink
his majesty need be little concerned at batever measures may be taken by any other
powers in the northr W. Coxe. Memoirs 1 7 , 479. (Duke of Newcastle to lord Townshend,
Sept.
173).
>

geringste voordeel te benutten om de politiek langzaam maar
zeker in een andere richting te sturen, zonder dat hij openlijk
nog tot de tegenstanders van den hertog of’ van Rusland scheen
te behooren. 1)
Reeds in den herfst leed ,de Holsteinsche partij haar eeste
nederlaag, toen de Rijksraad op voorstel van Horn besloot Cederhielm uit Petersburg terug te roepen, op grond, dat het onderhoud van twee gezanten te Petersburg te kostbaar was. 9) Kort
daarop kwam Horn met het voorstel, dat Zweden zou toetreden
tot het verbond van Hannover en nu ontbrandde hierover tusschen
beide partijen die gedenkWaardige strijd, die ten slotte over de
richting der Zweedsche staatkunde zou beslissen.
l
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In de dagen, toen de Holsteinsche partij het toppunt harer
macht bereikte, had in het overige Europa een verrassende gebeurtenis plaats: keizer Karel VI en Philips V van Spanje, de
verbitterde tegenstanders, wier strijd de Europeesche politiek sinds
jaren had beheerscht, verzoenden zich niet alleen met elkaar,
maar maakten zelfs front tegen de zeemachten en Frankrijk.
Spanje hechtte niet veel waarde meer aan dti vriendschap met
Frankrijk, sinds dat land zich niet krachtig genoeg getoond had
om Gibraltar terug te helpen winnen. s, -Nog meer echter vond
de verandering in de Spaansche politiek haar oorzaak in den
invloed van koningin Elisabeth en haar minister Ripperda. 4) Maar
1) ste comte de Horn, c’ est toujours maintenu dans un assez grand crédit, soit par
ses talens naturels, que 1’ on estime &tre supérieurs. soit par le nombre des créatures
qu’ il a élevées successivement. Les personnes qui croient le connoitre le mieux pretendent que sou extérieur simple et modeste cache une ambition dgmesurde, et .que quoiqu’ il
soit plus port6 pour le dut d’ Holstein que pour le roi de Subde, il contribue cependant
a maintenlr teut ‘& la fois les denx parties, parceque cette division lui donne plus de
credit et d’ autorité qu’ il n’ en auroit sie les deux partis ‘btoient r8unis.r Instruction au
comte de Brancas. A. Geffroy, 11, 31.5. C. G. Malmstlöm, 11, 24.5, 246.
s) Doel was echter e&~ einde te maken aan het Russisch-Holsteiasche
intriguespel,
waartoe Cedercreute zich niet leende, Sveriges Hist. (Tengberg-Boëthius) V, 3s.
si H. Martin. Hist. de France, XV, 74, 75 M. Immich. Gesch. d. europ. Staateasyst.
159. W. Coxe. Memoirs of R. Walphole, 1, 304-309.
4) SFlattered the queen with promoting the aggrandisement of her family, and stil1
more ingratiated himself m her faveurs.
Coxe. Memoires of te kinas of Spain, i1, a71, 17% ,He shewed the atmost contemDt
for France, and particularly- for tic person- of iosieur le Dut and his gouveruemenL.
William Stanhope to lord Townshend. Madrid, 17 Dec. 1715. W. Coxe, 11, 574, 575.

bovendien voelden beide machten z i c h d o o r Engeland in
gelijke mate commerciëel benadeeld, terwijl zij door de toenmaals weder buitengewoon levendige propaganda der Katholieke
Kerk er aan herinnerd werden, dat hij door dezelfde godsdienstige
belangen verbonden waren. 1) De toenadering begon met de
zending van Ripperda naar Weenen in November 1724. Dat
deze zoo. spoedig tot een nauwe politieke alliantie leiden zou,
was de schuld van den hertog van Bourbon-Condé, die in 1725
zonder voorafgaande waarschuwing de infante, wier huwelijk met
Lodewijk XV reeds wäs beklonken, naar Madrid terugzond. 3) Dat
was een schandelijke beleediging van den koning van Spanje en
het gevolg was dan ook$ dat 30 April 1725 het verbond van
Weenen tot stand kwam. 8) Dit verbond scheen een gevaar voor
Europa. Frankrijk zoowel als Engeland gevoelden zich bedreigd. 4)
Vandaar dat reeds den 3den September 1725 het verbond v,an
Hannover tot stand kwam tusschen George 1, Lodewijk XV en
Frederik Willem van Pruisen. “) Zoo stonden de Europeesche
machten vaardig ,tot een nieuwen wereldoorlog, ondanks de algèmeene behoefte aan vrede.
Aan beide zijden poogde men nu zijn positie te versterken
door nieuwe bonclgenooten en ook Zweden werd hiertoe door de
weste!ijke mogendheden aangezocht. 6, Wat vooral de toetreding
1) Jobes. La France sous. Louis XV, 11, 354-365.
2) Raynal. Le mariage. d’ u n r o i , 1721-1725, 96 s u i r . W . Ontken. Das Zeitalter
Fr. d. Gr., 1, x49-132.
s) Aprbs le renvoi de.1’ lafante, il reçut de. Madrid 1’ ordre de coaclure un tratté
coilte que coiite. 11 fit aux tmpériaux
des offres invraisemblables. Le roi d’ Espagne
reconnaissait la compagnie de commerce B Ostende et au prbjudíoe de 1’ Angleterre, de
la Hollande Ft de 1~ France, il ouvrait tous ses ports aux snjets autrichiens des P. B.
Quant & Charles VI il offrait a 1’ Espagne ses bons offices et sa médiation pour 1’ aider
& recouvrer Gibraltar et Miaorque.
Lavisse.‘ Hist: de France, Vlll, go, gr. Mdmoires du M. d’ Argenson (Biblioth. de
ì&m.b,

1, 274,

275.

.

4) Mémoires autentiques du M. de Richelieu, 1725-x757, (ubliés d’apr&s le manuscrit
driginal p. A, de ,Boislisle)
13, 14. W. Coxe. Memoirs of sir Walpole, 1, 236+239.
(William Stanhope to the Dukc of Newcastle May. 1725).
s) The great object of Townshend’s negotiations, was to add iigour to the cooperation
of France, to gain Prussia. to detach Sweden from Russia, and to farm with France a
counter treaty to that of Vienna.a Coxe, 1, 245, - *der (- Fr. W.) konnte der gansen
Sache fern bleiben. und hatte von keinem der itrqitenden Theile etwas r.u fiirchten.,
W.~Oncken~ (Das Zeitalter Fr. d. Gr., 1, 132). Hiertegenover M. Immich, 260: adie Nach
richt von dem Vertrage 2u. Gterreich und Spanien, die stolze Sprache des k. Hofes
Ijessen den preuss. König an eine allgemeine Ver&hw&ung gegen die Protestanten glauben,
deren erstes Opfer su ‘wurden ílirchteter. .Erdmanosdörffer, 11, 4ro.
’
‘) #Le moyen le plus court de faire sortir la Su&de de 1’ esclavage oh elle se trouvait
6toit de la faire acceder B ce tfa%.i Geffroy, II, 326. Sveriges Hist. lV, 6x.
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van den Zweedschen staat tot het verbond van Hannover wenschelijk maakte, was de sterke toenadering tusschen Oostenrijk en
Rusland. Want een vereeniging van Zweden met deze machten,
zou den Russischen aanval op Denemarken vergemakkelijken en
men wist, dat Rusland door de Weener-geallieerden ijverig daartoe
werd aangespoord om Engeland’s strijdkrachten te binden door
een oorlog in Noord-Europa. 1) De schitterende aanbieding aan
Zweden gedaan om het te bewegen tot het verbond van Hannover toe te treden, was dan ook de tegenzet der westelijke
mogendheden op het politieke schaakbord tegen Oostenrijk3 verbinding met Rusland en verminderde het gevaarlijke van deze
alliantie. 2) Voor Zweden was dit voorstel een geschikte gelegenheid om zich van de Russische afhankelijkheid vrij te maken en
als bondgenoot van Engeland en Frankrijk den vrede in het
Noorden en de zelfstandigheid van den staat te verzekeren. Daarom kreeg de strijd in den Rijksraad over de aansluiting bij het
verbond van Hannover een zoo groote beteekenis voor de Europeesche politiek en nog meer voor Zweden zelf.
Dat Rusland en de aanhangers van den hertog krachtig tegen
dit voorstel zouden opkomen, was natuurlijk. In den Rijksraad
werd dan ook in den winter van 1725 en in ‘t voorjaar van ‘26
met verbittering over het voorstel van Horn gestreden. Rusland
poogde Zweden vast te houden door de aanbieding van ruime
subsidies en door ‘t samentrekken van troepen op de Finsche
grens, terwijl ook de vloot in gereedheid werd gebracht. s) Hierdoor verzwakte echter de positie der Holsteinsche partij nog meer.
Zelfs de terugkomst van Cederhielm, die aan de partij nieuwe
kracht en betere leiding wist te geven, kon niet beletten, dat
Horn, die zoo duidelijk de meening der meerderheid van het
Zweedsche volk vertolkte en deze met ongeëvenaard talent verdedigde, zijn tegenstanders stap voor stap achteruit drong. In
deze dagen verscheen ook een Engelsche vloot in de Oostzee,
1) Coxe. Memoirs of sir R. Walpole, 1, ~139, 150, ngr. #Also to take Gibraltar and
Minorcas. Lord Townshend to the Dnke of Newcastle, 4 Oct. 1725.
W, Coxe, 11,480,48x.
4) Karel VI verbond zich alle maatregelen te ondersteunen die zouden genomen
worden in ‘t belang van den hertog van Holstein. Herrmann, IV, 490, 491, DZwischen
Österreich und ,Russland bestand eine lnteressengemeioschaft sowohl in Polen Frankreich gegeniiher, als auch in RUcksicht
auf die Pforte.r Max Immich, z61.
Sir Robert Walpolc tot lord Townshend, juiy 1725. W. Coxe, 11, 471, 470,
s) K. Waliszewski. 43. Hermann. IV. 491; 491.
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die, in verbinding met een Deensch eskader, het uitloopen der
Russische zeemacht belette. 1) Dit verdreef de vrees voor een
Russischen aanval, waardoor velen - ook< onder de gematigde
Holsteiners - verbitterd over het sabelgerinkel der Russen, zich
nu openlijk aan de zijde van Horn durfden scharen. 3) De eind
stemming in den Rijksraad in Juni 1726 bracht Horn dan ook
de overwinning. Hoe ónzeker de, kans op dit succes echter nog
was, bleek hieruit, dat deze uitslag alleen te danken was aan de
dubbele stem, die koning Frederik uitbracht, want de aanhangers
van Horn behaalden slechts 7 stemmen van de 15, en -onder die
7 behoorde nog die van den stervenden Erik Sparre, die zich
naar Stockholm had laten brengen, om zijn Dvbórc in ‘s l a n d s
belang te kunnen uitbrengen. 8)
De strijd in den Rijksraad, was beslist; het woord was nu aan
den Rijksdag.
Zeker van den bijva1 der openbare meening, dreef Horn nu
d o o r , d a t t e g e n d e n h e r f s t d e Stenden zouden bijeengeroepen
worden om het besluit van den Rijksraad te bekrachtigen. T o t
zoolang belette hij elke poging der tegenpartij om hierop terug
te komen. Noch .bedreigingen van “Rusland’s zijde, noch zelfs de
afval van Pruisen van het verbond van Hannover konden hem
één oogenblik doen wankelen in zijn overtuiging, dat aansluiting
bij Engeland het belang van Zweden meebracht.
(Wordt voortgezet).

1) The squadron sent tn the Baltic under the dommand ot’ sir Charles Wagner , . .
inspired Denmark with confidence; enahled Sweden to recede from the alliance with
Russia. and to accede to the treaty of Hannover. W. Coxe. 1. 2.56; 237,
s) -Trieb aber sngleich Russland gans auf die Seite Spaniens uad Osterreichs (Allians
v. Aug. 1726) hl. Immich. 162. Mr. de Lamberty. Mimoires. X. (Suite des Traiter. no
XXIV 168-177.) C. G. Malmström. 11. 263.
3 Sveriges Hist. (L. Stavenow.) IV. 61.
‘) l Je suis !a fiancbe pour laquelle on danse. Aussi je veux avoir quelque chose de
rëel en retour, sinon personne ne m’aurac - schreef Fr. W. K. Walissewski. qr. In Oct.
1716 sloot hij met Karel Vl het verdrag van Wusterhausen. Erdmnnnsdörffer. 11. qrr.
Reeds in Aug. 1726 had hij zich in ,t geheim verbonden met Rusland. Mr. de Lambcrty.
X. no. XXV. 171-172. W. Coxe. Memo& of sir R. W. 1. 260 ; 261.'
1927
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NIEUWENKAMP.
J’VASCHRIFT (Nav. 1927, blz. 190-204)
door H. W. M. J. K I T S N I E U W E N K A M P .
Buitengemeen verrast was ik in het Jubileumnummer van dit
jaar aan te treffen, een artikel van den Heer J. J. Vürtheim Gzn.
getiteld : >Nieuwkamp en Nieuwenkampa. M.i. een bewijs, dat
mijn bijdragen betreffende de studie, inzake de herkomst van
mijn familie, ook door anderen met interesse worden gevolgd,
waarom ik dan ook bij dezen mijne erkentelijkheid uitspreek
tegenover den Heer Vürtheim met zijn scherpzinnigen speurzin,
die trachtte de herkomst der familie n’iPuwenkamp uit het Graafschap Tecklenburg in Westphalen te bewijzen, althans aannemelijk
- te maken.
Hierover thans een enkel woord. In een volgend opstel kom
ik daar breedvoeriger op terug.
Niettegenstaande mijne foutieve filiatie in 1924, waardoor de
geachte schrijver tot enkele minder juiste conclusies geraakte,
vindt de Heer V. reeds op meerdere punten bevestiging van zijne
meenigen, .uitgesproken in boven aangehaalde bijdrage, 1927.
Daarop kom ik hier dus niet nader terug.
Den naam .en zijn ontstaanswijze betreffende, gaf ik dienaangaande nog enkele beschouwingen in dezen jaargang op blz. 197
e n 198, welke m.i. sprekend genoeg voor zich zelf zijn, zoodat
daar niet nader over behoeft te worden uitgewijd.
Wel wensch ik echter even nader aan te stippen het door den
Heer Vürtheim, terloops in zijn artikel aangehaalde wapenstempel
van origine Duitsche familie. Nietiwkarnp, als zijnde van yohann
Adolf Nieuwkamp, geb. te Westercappeln (Tecklenburg) 28 Maart
1771, + R’dam.
Doorsneden van rood op goud, het schild omvat van zilver.
Helm gekroond. Helmteeken: een uitkomend geharnast an g e spoord ruiterbeen. [ N a v . 1925, b l z . 1351. ~
Dit nu is zéér goed mogelijk ! Nrét echter, als zou yohads
vader dit stempel gebezigd hebben, te weten: yohann Gera? Nies
kamp, geb. in 1734.
De Heer V. liet zich misleiden door het onderschrift BI. Nieënkampa er niet op bedacht zijnde, dat Adolf NieuwKamp mede
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voorkomt ais J7OHANïV Adolf Nie2cwK&mp en zelfs meestal met
den. enkelvoudigen voornaam rokaqn)!
Meerdere lakafdrukken van bedoeld stempel zijn, in mijn bezit,
vertoonende een vrij gunstig gesneden wapen, als genoemd door
den Heer V. op blz. i35 van jaargang 1925, welk stempel onmiskenbaar vanwege den stijl moet dateeren uit het begin der
vorige eeuw na 1810 daar evenmin de empirestijl is gebezigd en
xéker niet uit de 18e eeuw, toen rococo en barokstijlen in zwang
waren met de zgn. cartouche schilden. Ook de bekende heraldicus
kolonel -J. C. Steenkamp te Ginneken is dies meening toegedaan.
Zeer merkwaardig daarentegen is de door den Heer Vürtheim
zoo juist aangetoonde afstamming en verwantschap van de Amsterdamsche familie Nieuwkamp (Nz&we&zmp) in betrekking tot
de Rotterdamsche van dien naam, met hun gemeenschappelijke
bakermat Westphalen (Westercappeln).
Wat het oudst voorkomen der naam. in Overijssel (Heino) betreft
het
volgende:
*
I
1694. Voor het eerst kómt te Heino den naam voor in 1694 e n
wel den 2osren April als gedoopt:
1694 April 20 Fennegkien d. van. Tetinis NI~EilVCAMP,
Dito :
1696 J a n . 1 2 Tonis&n
D D Jart
a
1699 Maart i 2 Harm$& > B 3
,
1702 Dec. 30 Lambev-t
s. B m
3
1705 Aug. 23 Hena!rzX
> P )
1706 Oct. 31 Fennegkien
d. B
a
fvmA&MP o f
SCHOTMAN
1712 J u l i 1 3 Y@n
s. a Ggsbert Niencamp.
>
>
>
17x3 O c t . 1 De&
17 16 Mei 2 I Aeltien
d . D Hendrìck Yansen Nieni
kamp.
a >
,
1717 Aug. 23 Yanna
Nienkainp.
,
17 rg M a a r t 26 Haïmihz 2 3 ,
8
>
B
,
1720 Sept. 22 Harmen s. B
B
1723 Sept. 12 'Hendrz'ck P B
Ngenkamp.
1725 Sept. 2 Uewnìtza d . 3
(H. 7.) op de Wenkamp.
1728 April 18 Lambert s. a ( P ) 3 *
,
1730 Jan. 29 f?endrit&a
d. * ( m ) P 3 n: Camp.
1732 Juni II; Derckìen- a 3 ( 3 ) * m iV. Camp.
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Harmen Hendyìks aen den
Niencamp.
1756 N o v . 3 WNemina
a D Harmen Hefldriks aen den
Niencamp.
a B Harmen Hedriks aen den
1757 Dec. 18 Aeltien
Niencamp.
1759 Juni, 3 Hena’rina
a 2 Harmen .Hendriks aen den
Niencamb.
a x Harmen Hendyiks aez den
1760 Dec. 2 I ?e?zneg@n
Niencamp.
B
Harmen
Hendriks
aen den
1762 M e i 1 6 Yan
S.
Niencamp.
> a Harm Hetdiks e n Yanna
1764 Jan I 5 Hendrik
yans ( m e e s t ranszen) o p d e Nieuwkamp Zn d e Veldt’roek o n d e r
Heino.
1767 Sept. 6 Geertien d. v. dito, dito.
Inderdaad, blijkt ‘31 Oct. 1 7 0 6 NIENCAMP t e H e i n o a l s
familienaam voor te komen en >Schotmana een erf te zijn; zie
mede Mr. A. Haga.‘s meening hiervóór, blz. . . . Zelfs in 1694
komt de naam NYENCAMP als familienaam voor te Heino, voor
‘t eerst 20 April (de oudst bekende doopacte!)
Het veronderstellen, van den geachten schrijver was juist, dat
. ik duidelijkheidshalve in 1924 en ‘25 achter alle personen, behoorende tot dit geslacht, den Naam. BNieuwenkampc Invulde.
De toevoeging hop d e n Nienkampe komt het eerst voor bij
een doop data 2 Sept. 1725, zie hiervóór.
Gew&;ga komen wij dus thans tot de volgende conclusie, den
heer Vürtheim citeerende :
Van 1658 tot 1694 komt het zeroord Nieuwenkamp (of afleiding)
noch als naam van een persoon, noch als naam van een hofstede
of zathe voor, in 1694, den 20 April wordt voor het eerst melding
gemaakt van den familienaam BNyencampc, - in 1706, den
31 Oct., is er sprake van den familienaam Niencamp en 2 Setp.
1725 wordt Hendrick yansen (11 nieuwe filiatie 1927, blz. 191)
(Nienkamp) aangeduid als >op den Nienkampc, eveneens voor de
eerste maal.
Opmerkelijk is nu, dat de familienaam 20 April 1694 te Heino
als NYENCAMP reeds voorkomt, waardoor het vermoeden van
den heer Vürtheim vastere vormen aan zou nemen, inzake, dat
de zathe haar naam aan de familie ontleende.
1755

Aug. 24 yarzna

EN
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Evenwel duidt bovenstaande lijst van doopen duidelijk aan, dat
al wordt oogenschijnlijk de familienaam genoemd, latere doopen
den vqder wederom omschrijven als wonende op den Nyencámp,
Niencamp enz. en omgekeerd. Het vraagstuk van de kip of het ei,
blijft dus ook hier.1 Men kan daar vooralsnog weinig staat op maken,
doch niettemin komen we zoodoende door stelselmatig onderzoek,
elkander aanvullende, mogelijk achter de waarheid.
Daarom is het zoo gewenscht, deze zaken te publiceeren, mede
voor de studie, hoe of eertijds oude geslachten ten plattenlande
htinne namen ontleenden aan hunne bezittingen of erven welke
zij in pacht hielden, hetwelk ik dan ook zoo veel mogelijk in of
buiten den tekst hoop mede te deelen.
Nog meer zal dit uitkomen bij het over eenigen tijd te volgen
artikel over het erf 3Niekampc en zijn bewoners in de Heerlijkheid
Almelo gelegen, later Nijkamp.
Dit naar aanleiding van den heer Viirtheim zijn bijdrage.
’
Voorts voeg ik hier volledigheidshalve nog een paar aanvullingen aan toe, mede aangezien in jaarg. Jg27 van het jaarboekje
‘t B Nederland’s Patriciaatc, de gewijzigde genealogie Nieuwenkamp
wordt opgenomen.
I . N a v . 1927, p a g . IgI N i e u w e n k a m p .
Hendrick , ransen Nieuwenkamp (generatie 11, verbeterde
filiatie) stierf vermoedelijk tusschen 1748 en 175 I.
2. N a v . 1927, p a g . 192 N i e u w e n k a m - p - K n a p e n .
Havmen Nieuwenkamp (gen, 111, verbeterde filiatie), tr.
verm. omstr. 1754 te Raalte, -yanna Knape, ged. Raalte
Januari (juiste datum niet ingediend) 1727, dr. van 3an
ransz e n GeertjE Thonis OP PEN KNAAP [een erf].
(De trouwboeken van Raalte ontbreken geheel).
3 . N a v . 1924 p a g . 279 N i e u w e n k a m p .
Abrakam Nieuwenkamp (1 800-1866)
was tevens kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam.
4 . N a v . 1924 p a g . 280 Hofman.
Hendrik Hofman, geb. Westdongeiadeel 27 Aug. 1858,
bij zijn 2e huwelijk met Ckr~. Nieuwenkamp, 28 Juni 1922,
gep.
rijksambtenaar, overl. Assen rg Nov. 1926, zoon vin
P i e t e r rans Hofman e n v a n Eelkje Hendriks Maaikes en
wed” van Aaf’2 Plantenga.

I -

GESLACHT-

310

EN

WAPENKUNDE.

5 . N a v . 1925, p a g . 5 5 N i e u w e n k a m p .
Marianne Nieuwenkamj, geb. Lunteren 20 Dec. 1900,
biel. stude t e IJtrecht [Utrecht].
6 . N a v . 1925, p a g ,...,. N i e u w e n k a m p .
Drs. WiZZef% iV&uwenkamp, geb. Lunteren I Jan. 1903,
geslaagd in 1926 voor zijn ,doctoraal wis- en natuurkunde,
assistent te Utrecht [Utrecht].
7 . N a v . 1925, p a g . 5 6 N i e u w e n k a m p .
Wzjnand Otto .yan Niemuenkamp, kunstschilder, etser enz.,
vestigde zich voor goed te Florence in Italië [Florelice,
villa
Nieuwenkamp].
Momenteel is, met deze .laatste gegevens, de genealogie
Nieuwenkamp bijgewerkt tot Juli 1927.
8 . N a v . 1924, p a g . 2 8 0 N i e u w e n k a m p .
Adrianus Nieuwenkamp,
geb. Bussum 22 Jan, 1874, overl.
Amsterdam 26 Juli x927, ongehuwd..
Leeuwarden, Juli 1927.
Geslacht VAN EBDE.

,

Wie van mijn medelezers kan mij zoowel genealogische, heraldische als biographische gegevens verstrekken betreffende het
voorgeslacht ivan :
Clnes van Eede, geb./ged. Deventer of Ede(?), vestigde zich te
Holteu (0.) als mr. broodbakker in ‘t Oude Klooster, overl. Holten
Ig Dec. 1802, tr. Deventer 24 Abg. 1788, Harmina Mensink (hij
wordt in de trouwacte Clres VAN EE genoemd), geb./ged. Deventer of Ede (?).
Voert deze vermoedelijk Geldersch-Overijselsche familie wellicht het bij Rietstap verme.de wapen:
In blauw een pelikaan qp nest haar jongen voedende, alles
van zilver ?
Zie mede voor dit wapen de kwartieren van Yacobus Hartevelt
(v. d. Dussen en Smissaert, serie 3). Alliantie: Abrn v a n den
Oergh (1734-1799) X Margoretha van l?ede (1734, Putte-1896).
K ITS
Geslacht

NIEUWENKAMP .

HOEKSEMA.

Men zou mij zeer verplichten met de eventueele opgave van

,

.
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bronnen of gegevens de Friesche familie Hoeksema betreffende,
herkomstig uit het Westen der provincie’ Friesland, Workum (?)
Ean oud wapenboek, collectie Caland, geeft aan : Hoeksema
(Friesland) :
Ged; 1, in goud een halve zwarte adelaar,, uitgaande van de
deelingslijn (= de 1/2 Friesche adelaar); 11, in zwart een halve ruit
van zilver uitgaande van de deelingslijn. Helmteeken ; ?. Volgens
welwillende mededeeling van Kolonel Steenkamp te Breda.
K ITS NIEUWENKAMP.
.

De voornaam WELLEMOET.
In de familie de Veer, waaraan verwant de families Nagel,
Jarman en Tideman, komt veelvuldig de voornaam Wellemoet,
soms ook geschreven Welmoet, voor.
Weet iemand ook te. verklaren, waarvan die naam afkomstig
is en de beteekenis daarvan ? * ’
De eerste maal dat volgens de in mijn bezit zijnde aanteekeningen deze naam voorkomt, is:
.Wellemoet Botvanger, geb. te Amsterdam (kan echter ook zijn
Edam) dd. 14 Januari 1748, overleden te Amsterdam dd. 14 Jan u a r i 1 8 4 2 , g e h u w d t e A m s t e r d a m d d . 1 7 M e i 1767 m e t J a n
Nagel, zoon van Nagel en Veronica (Vrouwtje) van der Kamp.
In Vorsterman van Oyen deel I bld. 134 trof ik bij de familie
Carbasius ook reeds den naam Welmoet aan, nl.:
- Welmoet Pont, geb. IO Oct. 1696, overl. 28 Dec. 1737, tweede
echtgenoote van Mr. Hendrik Carbasius.
Van eenige familiebetrekking van genoemde Wellemoet Botvanger en de families Pont en/of Carbasius heb ik echter geen
enkel gegeven.
H. LOURENS.
Benkoelen, 12 Aug. x927.

Pamilie DE VEER.
Zeer gaarne zal ik genealogische gegevens ontvangen “omtr,ent
de doopsgezinde, Amsterdamsche familie de Veer.
Mijne aanteekeningen beginnen met Ghisbert Ghiesbertsz. de
Veer, géb. te ? dd. 7 November 1600, overl. te ? dd. 16
Februari 1646, eerst gehuwd dd. 2 Februari 1625 met Anneke
von Buijgen en daarna dd. 7 Mei 1628 met Maria von Dijken.
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De achter-kleinzoon Cornelis werd dd. 6 Mei 1702 te Dantzig
geboren, hetgeen, mede in verband met vele Duitsch klinkende
namen, er wel op wijst, dat de familie in Dantzig woonde voordat
zij zich in Amsterdam vestigde.
E e n i g v e r b a n d t u s s c h e n deze familie de Veer en de familie
de Veer, beschreven in Vorsterman van Oyen deel 111 bldz. 253
heb ik niet kunnen vinden, terwijl ook het familiewapen geenerlei
overeenkomst vertoont.
Van de door mij bedoelde Familie de Veer wordt het wapen
beschreven in Siebmachers Wapenboek,
Benkoelen, 12 Aug. 1927.

H.

Overmaasrmohe
DOOR

L OURENS .

Ramili8n
-

W. M. C. REGT.
In het jaar ISgo, nog te Nieuwveen wonende, ontving ik van
den heer Samuel van Driel, burgemeester aldaar, een handschrift
ten geschenke, waarin Cornelis van de Polder, schepen van Zuid?
Beierland, in het laatst der 18e eeuw allerlei heeft aangeteekend,
historische
bijzonderheden, huishoudelijke zaken en ook een geslachtsregister van zijn familie. De familiare toon, waarin het
laatstgenoemde is neergeschreven, verhindert mij het woordelijk
weer te geven; ik noteerde daarom een en ander in een overzichtelijke volgorde, het resultaat volgt hieronder.
A . Cornelis Bastiaamz. v a n d e Polder o v e r l e e d i n 1700 e n i s
tweemaal gehuwd geweest. Eerst (ondertrouwd te Z-Beierland, 4 Febr. 1674) met Willemtj, van der Eek, jd. en daarna
I Mei 1694 met Ariaantje /saacsdr. Maasdam, geb. in 1650,
overl. 1700. Man en vrouw werden op denzelfden dag begraven. Zie over Aviaantje Maasdam hierachter op L.
Uit het eerste huwelijk sproten drie, uit het tweede twee
kinderen, t.w.:
I . Bastiaan,
volgt B.
2. Netdj>. volgt C.
3. Cornelis, volgt D.
4. Henderikus, volgt E.
5. Camelia, volgt F.
- - -
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Bastlaan van de Polder, gehuwd met Cluurtje Lantheer, bij wie
drie kinderen ;
I. Cornelìs, v o l g t G .
2. BastZaan, volgt H.

van de P., ech tgen oo te van Avy Antoni~
Zij hadden vier kinderen:
Bastìaan B., Huìbert R., Corneiìs B. e n Anton B.,
die allen gehuwd waren en een menigte kinderen hadden.
- - C. Nee&> van de Polder, gehuwd met Cornelìs vart de Waal
bij wien 4 kinderen:
I . Leendert v. d. W. e c h t g e n o o t v a n Anne@ de Lange
(weduwe van Engel Sìedevvpit); zij hadden 3 kinderen :
a. Leendert, 6. Rookje v, d. W. gehuwd met LPendert
d e yongste, e n c. Nee& v. d . W. g e h u w d m e t
3. Ariaan$e
Boender.

.

Leendert Hofman.
2 . Contelìs v . d . W . , g e h u w d m e t Xarìa va?l Baakelen
(weduwe van +zdrìès Koomans). Hieruit een zoon die
met Neeltje Monster trouwde.

3. Bastìaan v. d. W., gehuwd met Machteltjè

de .Yongste
(zij hertrouwde met Ary Groenenboom), Uit haar eerste
huwelijk sproten : a. Neeltie v. d. W. gehuwd met Hendrìh
d e n Beider, bij wie één dochter yannetje den B. ; b. Mamtje, geh. met Adrìanus Weyers, Mr. Timmerman
op den Hitzert (= Z.-Beierland), ‘waaruit Hendrìkus,
Bastz’aan e n Maria W’e~~e~.r, en t. Aa&gè, gehuwd met
Ary Jacobsz. .%keZZì%g, bij wien een zoon Rastiaan Sck.
4. WìiZempje v. d. W. huwde eerst met Cornelis Boender
(waaruit een dochter Lens B . vrouw van J7acob Gìele
Eelyaavt) en daarna met Bastiaan Arìensz. Romein (waaruit
een zoon Apy R., bij Maartje Schehkzg vader van Wil-

Iemoè R.)

- - -

D. Curnelis van de Polder, gehuwd met Aletta Poot, geb. te
Dordrecht. Zij wonnen vier kinderen, waarvan drie getrouwd
en te Middelburg woonachtig, t.w.:
1. Wìliemtje v. d. P., 2. Jacomgntje v. d. P. en 3. Bastìaan
v. d. P. Deze laatste huwde met Marìa Vertvegt, g e b .
t e W e s t Souburg en kreeg een zoon CorneZis van de
Polder, klerk bij -den heer Boeye te Zierikzee en gehuwd

.
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m e t N. Kroone. U i t v. d . P. X Kroone w e r d
1789 een zoon geboren.
- - -

I

.4u.g,

E. Hendrikzcs van de Polder, gedoopt 6 Februari 1695, huwde
19 Sept. 1717 met Elisabeth Roelantsdr. Kavelaar. Zij hadden
twee kinderen, n.1.
1, Ariaantje, v o l g t 1.
2 . CorneZis,
volgt K.
- - F. Covnelia v a n de PoZder, geb. in 1700. Haar geboorte kostte
aan de moeder (oud 50 jaar !) h e t l e v e n . Zij huwde met
Pieter Hendriksz. SLayrtier,
Mr. touwslager te Oud-Beierland,
en won bij hem:
I. Corn&ìs 51. gehuwd met Petronella WìZZemsdr. Vermaas,
geb. te Zuid-Beierland. Hieruit :
a. Cornelìa, h u w t i n 1788 Ary Buwman;
b. rapìe, huwt Herbert Ruytenbwg, Mr. timmerman
te Oud-Beierland, waaruit twee kinderen.
2 . Adrianus SI. gehuwd met Yannetje MeueZaar, zonder
kinderen.
3. Bastìaan SI., gehuwt met Catelyna TempeZaar, waaruit:

Cornelìa

SZuymer.
- - G. Cornelis Bastiaansz. van de Polder, huwt EZisabetk van der
Hoek. Hieruit een zoon:
I.

Bastiaan van de P. in 1762 gehuwd met Alaayke
JYapketsdr. Zwaatievek; en daarbij vader van raphet v.
d. P. en Bastiaan v. d. P.
---

H.

Bastìaan Bastìaansz. v. d. P. gehuwd met Neeltje Bastzaansdr.
Moerkerk. Haar vader B. Moerkerk was hoefsmid aan den
Eendracht (buurt onder Z,-Beierland) en haar huwelijk was
kinderloos.
- - Ariaantje van der Polder, geb. 8 Juni 1718, overl. te Delfshaven 22 Aug. 1795,. huwde met Lodewgk Aartszoón Rosmolen,
wonende aan den Korendijk (= Goudswaard). Hij kocht in
1760 de ambachtsheerlijkheid van Goudswaard 1) en overleed
in 1769, nalatende twee dochters, t.w.:
X. Adrìana Rosmolen, gehuwd met den heer Yan van Drìel,

1.

*)

Zte:

7. W, Regt, Gesch. en Aardr. Beschr. van den Hoekschen Waard (1849), blz. 312,
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schout van Oud-Beierland en thans (1785) ambachtsheer
van den Korendijk 1). . Hij bedankte in 1787 voor zijn
schoutsambt en woonde -daarna in den Korendijk. Had
4 ‘kinderen: Lodew~k S), Haasje, Adriana e n Yan v a n
DrieZ.
EZìsabetk Rosmolen, gehuwd, met den heer Yan Kruyfl,
schout van Zwartewaal. Hij bedankte eveneens in 1787
voor zijn schoutsambt, kocht begin 1789 een zoutkeet
of zoutnegotie te Delfshaven voor circa f 50000 e n
woonde sedert aldaar. Zij hadden vier kinderen, t.w.
Lodew$k, Pzetev, racob e n Adrìana Kruyf, o f Kruyfl.
--K,

Cornelìs van a% Polder, geb. 3 Juni 1723, werd na:dezen post
al eerder te hebben bekleed, 2 Juli 1 7 8 5 s c h e p e n v a n d e n
Hitzert (= Z.-Beierland) en 14 Maart 1795 van zijn post ontzet, en overleed, na g dagen ziekte, 22 Dec. 1795.
Hij huwde
10 I I Juni r76g met Anna Cornelisa’r. Uytedinde !), die nog
in hetzelfde jaar in October 1769 overleed, oud zijnde 46 jaar.
Daarna hertrouwde hij 2 2 Sept. 1771 Antza 3Gzcobsdr. ViskìZ *),
bij wie hij zes kinderen won, nl.
I . lfederikzu, geb. 24 April 1774.
2 . Apolonia, geb. 1 4 Januari 1 7 7 8 .
3. Corne&z’s, geb. g Febr. 1779, overl. I jaar oud.
I 4. EZisabetk, geb. g Febr. 1779, overl. 3 weken oud.
5, Cornelis, geb. 6 Fébr. 1 7 8 1
overl. nog geen
l
6.
Elisabeth,
geb.
6
Febr.
1781
jaar oud.
I
---

L.

Ariaantje Maasdam, genoemd onder A, is vier keer gehuwd
geweest.
oud zijnde 16 jaar, met W. Verkaade, geb. te Barendrecht,
die echter nog binnen het jaar van zijn huwelijk kwam
te overlijden,. Hieruit werd na zijn dood een -kind geboren dat spoedig overleed.
20 m e t Aad v a n Lngteybnrg, b i j g e n a a m d d e Rgke Aad.
Dit huwelijk was kinderloos, doch hij had uit een vorig
huwelijk twee dochters i Maartje en iVeed@ Lugtenbmg.
10

1) e n 1). Z i e : 7. W . Atgt, G e s c h . e n Aardr. Beschr. van den Hoekschen Waard
(x849), b l z . 312.
“) d o c h t e r van Comelis U., t 4 April 1 7 5 0 , e n v a n Annetje v. Brakel, t 5 F e b r , 1750,
4) dochter van Jacob V., t 1767, en van Plcuntje Visscr, t 6 Mei 1783.

316

GESLACHT- EN .WAPENKUNDE.

30 met JToost van der Bgrg, zie M.
40 met Cornelis van de Polder.
*
--7
M . J o o s t v a n d e r B u r g e n Ariaangk Maasdam, ouders v a n
twee kinderen :
1. Cornelis 21. d. B . , z i e N .
2 . Maritje v . d. B., z i e 0 .
N. Comelis van der Burg, huwt Sg9.e van Houten. Zij wonnen:
1, J o o s t v a n der R., zie P.
2. Reynsburgje v. d. B., gehuwd met Cornelis Jansz. Polderd~h. Zij hadden een zoon, die in 1787 huwde met
Neesje o f Niesje v . den Andel.
- - 0. Mavìtjè v. d. B. was driemaal gehuwd. Eerst met Adriaw&
van der Weyde, daarna met Ary Romeyn of Ramijn en laatst
met Geer2 Blaak. Het laatste huwelijk was kinderloos,
Uit het eerste huwelijk sproten:
1. Lysbe& v. d. W.. gehuwd met Ary Ras, b e u r t s c h i p p e r
op den Eendracht (buurt onder Z.-Beierland) bij wie:
Wifhn R a s .
D e z e t r o u w d e m e t Knìertje Leenderts
StoZh e n h a d Ary, Leende&, WìlZem, Dir.4 e n Coy~~eZìs
Ras; de jongste was in 1785 al 12 jaar.
2 . Arìaaztje v. d. W., gehuwd met Johannìs Gips, chirurgijn
te Zuid-Beierland. Een zoon hieruit: Gregovìus Gz&
woonde te Willemstad en had kinderen.
Uit het tweede huwelijk sproten:
.
Dìrk
R
o
m
e
y
n
,
g
e
h
u
w
d
m
e
t
Lysbeth
Zwkanevelt.
Zij
3.
h a d d e n e e n d o c h t e r , die gehuwd was met Matth+
Kze&peZ, beurtschipper op de Buitensluis (= Numansdorp.)
Bastìaan Romeyn, gehuwd met Wìllemtje van der Waal,
reeds hiervoor vermeld. Zie C. no. 4.
Bastiaarztje R., gehuwd met Leeudert /zet Graauw. Twee
dochters hieruit woonden te Rotterdam, de eene gehuwd
m e t HerzdriK v . DtiyZ.
Reynsbzq$
R. is gehuwd en heeft I dochter.
6.
Alphen a. d. Rijn, October 1927.
.
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Wandborden in de Groote Kerk te Alkmaar.
DOOR

Mr. J. BELONJE.
(Voortzett&zp van Nav. tXXVi, 242).
1807. Willem Schoorl, Gerrit Jacb Roghair, Arnoldus van de
Velde, Adrianuq Petr. de Lange,’ Robertus de Leeuw, Jan Cloeck,
Gerritsz. Willem Vervooren Franç” C. W. Druyvesteijn, Isaac Bolten,
Jan de Visser, Abraham Stikkel, Jan Stroo.
1808. Arnoldus van de Velde, Adrianus Petr. de Lange, Robertus de Leeuw, Jan Cloeck Gz., Willem Vervooren FranSO. C.
W. Druyvesteijn, Isaac Bolten, Jan de Visser, Abraham Stikkel,
Jan Stroo, Arend Siebert, Herman” v. d. Meulen.
1809. Robertus de Leeuw, Jan Cloeck Gz, Willem Vervooren,
Franç C. W. Druyvesteijn, Isaac Bolten, Jan de Visser, Abraham
Stikkel, Jan Stroo, Arend Siebert, Hermans v. d. Meulen, Jacob
Jos. de Lange, Abraham Coster.
1810. Willem Vervooren Francs. C. W. Druyvesteyn, Isaac
Bolten, Jan de Visser, Abraham Stikkel, Jan Stroo, Arend Siebert,
Hendrik Cloeck Hz., Jacob Jos. de Lange, Abraham Coster, Jan
Hendrik Kars, Adrianus Gouwe.
1811. Isaac Bolten, Jan de Visser, Abraham Stikkel, Jan Stroo,
Arend Siebert, Hendrik Cloeck, Jacob Jo9 de Lange, Abraham
Coster, Jan Hendrik Kars, Adrianus Kars, Burghard’ Abbring,
Jan Bakker.
18 12. Jan de Visser, Abraham Stikkel, Jan Stroo, Arend Siebert,
Hendrik Cloeck, Jacob Josa de Lange, Abraham Cqster, Adrianus
Gouwe, Burchard’ Abbring, Jan Bakker, Corxielis Kooy, Mr. J. H.
Kluppel.
18 13, Abraham Stikkel, Arend Siebert, Jacob Jos. de Lange,
Abraham Coster, Hendrik Cloeck, Adriaan Gouwe, BurchardO
Abbring, Jan Bakker Rz., Cornelis Kooy, Mr. J. H. .Kluppel,
Queersing van pam, Jacobus Post.
18 14. Abraham Stikke,l, Jacob Jas’. de Lange, Abraham Coster,
Hendrik Cloeck Hz., Adriaan Gouwe, Burcharda Abbring, Jan
Bakker Kz., Cornelis Kooy, Heersing van Dam, Jacobus Post,
Wijnand Hofdíjk, Hendrik van de Velde.

’
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18 I 5. Abraham Coster, Hendrik Cloeck- Hz., Adriaan Gouwe,
Burchard Abbring, Jan Bakker Kz., Cornelis Kooy, Heerting van
Dam, Jacobus Post, Wijnand Hofdijk, Hendrik van de Velde,
Jacob Prins, Pieter Coster.
1816. Burchardus Abbring, Jan Bakker Fz., Cornelis Kooy,
Geerling van Dam, Jacobus Post, Wijnand Hofdijk, Hendrik .van
de Velde, Jacob Prins, Pieter Coster, Jacob Krom, Hendrik de
Rooy, Rudolf Bossert.
1817.
Cornelis Kooy, Heerling van Dam, Jacobus Post, Wijnand
Hofdijk, Hendrik van de Velde, Jacob Prins, Pieter Coster, Jacob
Krom, Hendrik de Rooy, Rudolf Bossert, Adriaan Gouwe, Abraham
Coster.
1818. Cornelis Kooy, Heerling van Dam, Jacobus Post, Wijnand
Hofdijk, Hendr. van de Velde, Jacob Krom, Hendrik de Rooy,
Rudolf Bossert, Adriaan Gouwe. Abraham Coster, Jacob Siei%
Schaap, Abraham Wentel.
ISrg. Cornelis Kooy, Jacobus Post, Wijnand Hofdijk, Hendrik
van de Velde, Jacob Krom, Hendrik de Rooy, Rudolf Bossert,
Adriaan Gouwe, Jacob Sieius Schaap, Abraham Wentel, Dirk C,
V. Markant, Willm Zaadnoordijk.
1820. Jacobus Post, Jacob Krom, Hendrik de Rooy, Rudolf
Bossert, Adriaan Gouwe, Jacob S. Schaap, Abraham Wentel, Dk
L.Bw Markant, W”l Zaadnoordijk, Gerrit Honkoop, Jan Sloth, Abraham Bruijn.
182 I.
Hendrik de Rooy, Rudolf Bossert, Adriaan Gouwe, Jacob
Sg. Schaap, Abraham Wentel, Dk Ls Bw Markant Wm Zaadnoordijk,
Gerrit Honkoop, Jan Sloth, Abraham Bruin, Jacobus Post, Jacob
Krom.
1822. Adriaan Gouwe, Jacob Sg. Schaap, Abraham Wentel,
D. L. V. Markant, W. Zaadnoordijk, Gerrit Honkoop, Jan Sloth,
Abraham Bruin, Jacobus Post, Jacob Krom, Hendrik de Rooy,
Dk van der Werf.
1823.’ Jacob S. Schaap, Abraham Wentel, D. L. V. Markant,
W* Zaadnoordijk, Jan Sloth, AbrahamBruyn,
Jacobus Post, Jacob
Krom, Dk van der Werf, Pieter de Lange, Jacob Bloem, Jan de Wit.
1824. Jacob S. Schaap, W. Zaadnoordijk, Jan Sloth, Abraham
Bruin, Jacobus Post, Jacob Krom, Dirk van der Werf, Pieter de
Lange, Jacob Bloem. Mz., Jan de Wit Adrz., Johannes de Veer,
Es Wm Fabritius.

\
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Jacob S. Schaap, Abraham Bruin, Jacobus Post, Jacob
Krom, Dirk van der Werf, Pieter de Lange, Jacob Bloem Mz.,
‘Jan de Wit Adrz., Johannes de Veer, Et M. Fabritius, LC H. de
Moraaz, Dz Dk Wm van Leeuwen.
1826. Jacob S. Schaap, ,Jacobus Post, Jacob Krom, Pieter de
Lange, Jacob Bloem Mz., Jan de Wit ADZ., Johannes de Veer,
Es Wm Fabritius,. Sc H. de Moraaz, Dr D” Wm van Leeuwen, Ls
Js Hellingwerff, Jacobus Loops.
1827. Jacob S. Schaap, Jacobus Post, Pieter de Lange, Jan de
Wit, Adrz. Johannes de Veer, Es Wm Fabritius, St Hr de Moraar,
Dr Dk Wm van Leeuwen, LF Jh Hellingwerff, Jacobus Loops, Johannes
Lastdrager, Francois van de Velde.
1825.

Listen met namen van de Kerkmeesters ban de Alkmaarscke
.
Groote o f St; Laurenskerk.

1432. Jacob Gerritz, Comen, Jan Dirk Laurisz.
1433,
1434. Floris Douwerts, Comen, Jan Huijch Claes Jansz.
1435.
Barthout Jansz., Gerrit Woutersz., Huych Claesz.
1436. Comen Jan, Jan Mourijn, Huijch Claesz.
‘. 1437, Floris Douwert, Comen Jan, Jacob Pietersz.
1438, Claes Jan Geijen, Fleris Douwertsz, Willem Bartwouts,
Gerrit Rembrantsz.
1439. Claes Jansz- Gayen, Willem Berwoutsz, Pieter Ryewerts,
Comen J a n .
1440.
Jan Huygensz, Aelbert Lerwijnck, Lembrick,Lieuensz,
Pieter Reyntgesz, Willem Maertensz,
1441.
Heer Gerrit Rembrantsz, Claes Jansz Geijen, Jacob Jan
Lambertsz, Willem l’$atthijsz.
1442.
Aelbert Lerwijnck, Gerrebrand Jellisz, Jacob Jan Baertsz.
1443.
Gerbrant Jelis, Comen Jan, Pieter Reijntges.
1444. Jacob Buyser, Michiel Rembrantsz, Pieter Reyntgis, Reijnier
Jansz Can.
1445.
Claes Jan Geijen, Jacob Pietersz, Pieter Dircksz Walichsz,
Pieter Jongh.
1446, Claes Jansz, Pieter Jonge, Jan Claesz, Jan Lubbertsz,
Pieter Dircksz.
144j. Pieter Jonge, Pieter Claesz, Claesz Jan Geyen, Jan Mouringh, Jan Claes Jansz, Jsuijch Hendricksz, Jan Arentz,

.
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1448, Claes Jan Geijen, pieter Dirck Valcksz, Jacob Pietersz.
1449. Claes Jan Geijen, Comen Jan van Heyloo, Pieter Dirck
Walichsz.
1450. Claes Jan Geijen, Pieter Reyntgesz, Jan Claes Jansz.
1451. Pieter Reyntgesz, Paulus Gabtsz, Pieter Jonge, Pieter
Jonge, Pieter Claes Banen.
1452. Gabtgen Garbrantsz, Paulus Gabtsz, Claes Jan Geijen,
Dirck Jansz uijt het Oogh, Pieter Pietersz.
1453. Claes Jan Geijen, Elcke Meijntsz, Jacob Pietersz, Gerrit
Willemsz.
1454. Elcke Meyntsz, Gerrit Willemsz, Pieter Claes Banen,
Symon Pieter Heres.
1455. Pieter Claesz Banen, Pauwels Gabtgen, Aelbert Claes
Sellen, Beyer Woutersz.
1456. Pauwels Gabtgen, Beijer Woutersz, Jan Dircksz, Gerrit
Willemsz.
1457. Pieter Claesz Banen, Jan Dircksz, Jan Jacobsz Poijtman,
Beijer Woutersz.
1458.
In dit jaer wierd de eerste steen van de kercktoorn geleijdt - Pieter Pietersz, Pieter Claesz Banen, Dirck Jansz, Gerrit
Willemsz.
1459. Jacob Pietersz, Jan Dircksz, Jan Jacobsz, Beyer Woutersz.
1460. Jan Jacobsz, Sijmon Pieter Heres, Claes die Wael, Gerrit
Willemsz.
e1461. Jan Jacobsz Poijtman, Willem Roelen, Jan Jacobsz, Beijer
Woutersz.
1462. Willem Roelen, Jan Matheusz, Sijmon Pieter Heres,
Huych Hendricksz.
1463. Willem RoeIen, Jacob Lourisz, Pieter ClaesiBanen, Lubbrant Janse, Claes de Wael, Heijer Woutersz.
1464. Pieter Claesz. Banen, Claes de Wael, Jan Dircksz, Jacob
Jansz. Poijtman.
1465, Pieter Claesz. Banen, Beijer Woutersz., Roedinck Pietersz.,
Jan Dircsz.
1466. Jan Jacobsz. Poijtman, Pieter Gijs Buijs, Roedick Pietersz,
Vredrick Jansz.
1467, Jan Jacobsz. Poijtman, Vredrick. Jansz., Sijmon Jacobsz;
Verwer, Heijntgen Jan Dircksz.
(Wordt

voortgezet).
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Aardt, 26.
Abbekerk, 30.
Absolutisme, 164.
Abts huis, het, 221.
Abts langhe Leckinge, 220.
Abts rechterdijck, 220.
Abtsruwijn, 221. .
- Abtswoude, 16.
Adam, 3. ’
Admiraliteit op de Maas vanwege
Gelderland, Namen der leden van
het college van de, 179.
’ Adriaan VI, 132.
Adriaan VI, Bijdrage tot de geslachtslijst van Paus, 132.
Aduart, van, 78, 79.
Aenels, 7.
Aequitas, 17,
Afrikaensche Gewesten, Nauwkeurige
Beschrijvinge der, 4.
Aken, 234.
Alcmae, 29.
Alckmaer, Schout, Burgemekter
en
Schepenen *der Stadt, 139.
Alcmaer, 218.
Alise, 25.
‘Aliso, 25.
Alisumosila, 25.
Alkmaar, 138.

Alkmaar, Wandborden in de Groote
Kerk te, 138, 240, 317.
Alva, 238,
Alva uit het legerkamp bij Maastricht
aan den Magistraat van Mechelen,
Schrijven van den Hertog van, 284.
Ambacht, 114.
Ambacht, Dorp, 16.
Ampjes, kleine, 277.
Amsterdam, Níeuwe Kerk te, 39.
Anderspoort, St., 237.
Angerloo, 26.
Anthonissen, 29.
Anvers, d’, 65.
Appointement, 40.
Arbeijtsloon van het Kloeke luijden,
Ten proffyte van de Kerck, Het,
146.
Argentoratum, 25.
Aristocratische partij, 164.
Aristophanes, 10.
Arminius, 2.
Arnhem, rekenkamer, te 110.
Arnulf, 178.
Arthois, 69.
‘August 11, 175.
Auteuil, 25.
Auteursrecht, 105.

Babberspolder, 16.
Baljuw, 16, 113.
Barringerhorn, 30.
Bakker, 95.
, Bakker, Genealogische Aanteekeningen Bartici, imperium maris, 163.
betreffende. het oorspronkelijk Goe- Bassenn, Aanteekening van, 156.
reesche geslacht, 95.
Bassenn, inzake de familie Van, 130.
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Boer, Iets over de familie van den kö*
lonel Jhr. H. E. de, 100.
Bondgenooten, Wilde, 4, 181.
Bonifacius, 187.
Bonnen of Hoefslagen, 217.
Bontwerkersgilde, 41.
Booth, Dr. C. 158.
Booth’s werk onbetrouwbaar ?, Is. ’
Dr. C., 158.
Borch, G. ter, 225.
Borgerrecht, Cleyne, 253.
Borgerrecht, Groote, 253,
.
Bosche, van den, 70
Bourbon-Condé, van, 303.
Boussu, 73.
Boystemant, 19.
Brancas, graaf de, 301.
Brandaris” op de Texelsche kade te Amsterdam, Het Huis ,,De, 50.
Brandersbedrijf te Schiedam in de 17e
eeuw, Het, 281.
Brandersgilde te Schiedam, Lijst van
Dekens en Hoofdlieden van het, 281.
Brandkeur, 277.
Briel, Den, 12, 13, 52, 63.
Brielle op 1 Dec. 1813, Een rapport nopens,der herneming van, 52.
Britannia’s Pastorals, 9.
Broecke, van den, 34.
Brouck op langedijck, 30.
Broeder, den, 57, 60.
Brouwershaven, 33.
Browne, William, 9.
Browning, Robert, 8.
Burch, van der, 73.
Bustamente, Hernando de, 19.
Byzantium, 26.

Bassenn, I-fuwelijksche voorwaarden
id. Huize Echteld 19 Aug. 1718 tusschen Dirk Reynier van, 134.
Bassewitz, 295.
Batenburch, 2 16.
Batenburg aan Reynesens, om benoemd
te worden tot baljuw van Zuid-Holland. 5 October 1574, Verzoekschrift
van den Heer van, 215.
Battryen, 128.
Bax, Wapen, 208.
Beeldenstorm, 238.
Been, 56.
Begbergen, 135.
Beieren, Albrecht van, 14.
Belli ac Pacis, De jure, 18.
Benninckbrouck, 30.
Bentheim, Adolff Graff zu, 131.
Bentheim-Tecklenburg, Declaratoir van
Graaf Adolph van, 130.
Berg, 25.
Bergheim, 25.
Berkel, 16.
Bernlef te Helwerd, 20.
Berum, van, 77.
Berti, 68.
Bestuschew, 293.
Biervliet, 68.
Biesland, 16.
Bijgaerde, van, 33.
Billy, de, 68.
Birth of Parsival, The, 9.
Blanken, 58.
Blok, Prof., 20.
Blootenland, 6.
Boe, van der, 112.
Boektitels, Eigenaardige, 210.
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Calvijn 2.
Campredon 173, 300.
Carmina, 9.
Carteret (earl Granville), 167.
Cassel, 31.
Castellum, 25.

Coninghinne, Aende, 234.
Conscriptie Exulum, 23.
Constitutie Unigenitus, Het Ganzebordspel der, 212,
Coppelstock, 13.
Courtray, 65.
i
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Catwijck, 275.
Cedercreuti, 299.
Cederhielm,’ 293, 297, 299.
Celsius, 165.
Claesen Verbeek, 257,
Coedijck, 29, 30, 218..
Coloniaagrippina, 25.
Coloniatraiana, 26.

Crabbendam, 29.
Crabdijck, 263.
Cronstedt, 165.
Croy, de, 70.
Croy aan Don Louis de Requesehs,
Jan de, 64.
Cuylenburgh, 33.
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Dahlen, 294.
Dalemsche poort, 237.
Dalin, 165.
Dam (Amersfoort), Genealogische aanteekeningen betreffende Familie
van, 243.
Dansen op Zondag, 211.
Dante, 18.
Darenberge,
216.
’
Delff, Geerwech tot, 76.
Delfland, 113.
Delfland, 274, 283.
Delfland, Hooge Vierschaar van, 114.
Delfland, Schildboortige of Welgeboren Mannen van, 16.
Delflands, 14.
Delflandshuis, 115.
Delft, 16.
Delft, Beknopte geschiedkundige en
plaatselijke beschrijving der stad,
27.
Delft tusschen 1629 en 1660, ,,Wonderen” te, 75.

Delft, Hof van, 16.
Deliveratien, 39.
Denemarken, 168.
Description du Cap de Bone-Esparance, 5.
Diaconen, Naamlijst der Broederen, 240.
Diaken, 146.
Dictionnaire Portatif, 106.
Dirck, 257.
Dirk 111, 178.
Dirk. IV, 178.
Dixte.rhuis, van, 78.
Doedes, 257.
Doesburg, 135.
Doorwerth, Leger-Museum, De, 60.
Doopsgezinden, 3.
Dordonnan, 29.
Dresden, 31.
Diicker, 293.
Duivenvoorde, 275.
Duquesne, 56, 63.
Dusse, van der, 75
Dynastien, 17.
9

E
Eee, de 236.
Eede, Geslacht van, 310.
Eendracht, 236.
Eenigenburch, ,30, 218.
Eerstwoudt, 30.
k
’ Egmond, 219.

Egmond, Abdij van, 177.
Ehrenstein, 173.”
Ekebyholm, 162, 171.
Elisabeth, 302.
Elisabeth van Engeland,
van koningin, 66.
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Elisabeth’s vloed, De St. 186.
Elsen, 26.
Engeland,
300.
.

Erik XIV, 163. ,
Esthland, 168.

F
Familiewapen, Verschillend aantal gelijksoortige figuren in hetzelfde,
154.
Fascus, 19.
Federowna, Anna, 298.
Flissinghes, 69.
Floh, J. A., 54.
Floris 1, 177, 178.

Floris 1, 6e graaf van Holland, aan
de abdij van Egmond omstreeks
1050. Een schenking van, 177.
Fraeylemaborg, 251.
Frankrijk 17, 300.
Fransch-Vlaenderen, 5.
Frauenkirche, 31.
Frederik, koning, 292.
Friesch, 22.

G
Gabriël, 39.
Gandt, 69.
bardie, la, 173.
Geestmerambachts- en den Ouden
Schoorlschen-zeedijk, Enkele aanvullende bijzonderheden over den,
217.
Gelden, tolbrug, smeer, postiljons,
drink en chaussé, 31.
Gemeenelandshuis, 115.
Geridt, van, 112.
Geografische Logogriphen, 24.
Gereformeerden, 3, 33.
Gervais, 25.
Geslacht rekening van Jacobus Boter
en Maria de Vynck en Johanna
van Lochum, 85.
Geuzenlied, 19.
Gheestmarambachtschen zeedijck, Verstoelinge van de, 217.
Gilde, 40.
’ Gildeleden, 40.
Goethe, 10.
Golovin, 300.

Görtz, 290.
Gotha, 32.
Gouda, de, 224.
Grabbedam, anno LVI beghinnende
van, 217.
Grevelduin-Kapelle,
‘s, 45.
Gravenland, ‘s, 16.
Gravenzande, ‘s 16.
Grevenbroich, 25.
Groeneveld, 16.
Groeninghen, jammerlijck Claechliet
van den Coronel van, 19.
Groningen, te, 74. I
Groningen en Drenthe, Oorkondenboek van, 20.
Groot, Hugo de, 18, 102, 161.
Groote, Peter de, 168, 176.
Grotenburg, 26.
Gustaaf 111, 161.
Gustaaf Adolf, 163.
Guffroy, 27.
Gyllenborg, 293, 297.
Gyllenborg van, 162.
/
Gyllenstjerna,
1 7 3 . ~

.

.

1,

/

REGISTER

v

11
Haagsche vredescongressen, 18.
Haak, van der, 57, 59.
Habsburgers, 17.
Hannover, 302.
Hannover, verbond van, 303.
Harinchuijsen, 30.
Harinckerspel, 30.
Harlingen, van, 257.
Harnasch, Woud, 16.
Hauwert, 30.
Hazebroek, C, 57,59.
Hazelbach, 57, 59.
Hazepolder, 28, 259.
Heere, Wilt mij niet straffen, 19.
I?eerlijkheid, 114.
Heerlijkheden, Grafelijke, 113.
Heijnsbrouck, 30.
Helywyrd, 20.
c
Herdrukken, 106.
Hernösand, 168.
Hertogenbosch, ‘s, 62.
Hessen-Kassei, Frederik van, 166, 172.
Heusaques, 4.
Hissarlik, 213.
Hodenpijl, 16, 277.
Hoeden, 162.
Hoeksema, Geslacht, 310. ’
Hofman, 57, 59.
Hohenzollerns, 17.
Holland, 10.
Holland, Hof van, 114.
l

Holstein-Gottorp,
168.
Holstein, Karel Frederik van, 166,
291, 296.
Holstein-Gottorp, Frederik IV van, 166.
Holsteinsche partij, 292; 297.
Holwerd, 20.
.
Holwierde, 20.
Homrigh, Van, 39,
Hontsbosch, 29.
Höpken, 171, 293.
Höpken, 293.
Hoochtwoud, 30. ’
Hoofdmannen, 40.
Hooningen, van, 76.
Hoorne, Graaf van, 226.
Hoiatius, 9, 10.
Horn, 161, 162, 173, 176,
290.
Horn, Arvid Bernhard; 161, 290.
Houtland, 6.
Horn, en de Holsteinsche partij,
Arvid, 169.
Hoyer, 57, 59, .
Hudiksvall, 168.
Huell, Geslacht Ver, 205.
Huigens, 272.
Humanitad, 7.
Huygens, 159, 185.
Huygens en zijn hondje, 12.
Huygens, een oordeel over de korenbloemen van, 272.

IJsheiligen ende hun. gewijde R.K. Ingermannland, 168.
Kerken in Nederland, 187.
Inundaties, 28.
IJsmannen, drie, 187.
Inzucht, 158.
Ilias, 7.
Issy, 25.
!

J
Jacobs, 257.
Jansen, 257.

Jansenisten, 212.
Jesuicten, 212.

<

.

VI

REGISTER

’ Jongetje. Een snuyger, 159.
Jurisdictie, De Hooge, 16.
Jurisdictie, De Lage, 16.

Jurisdictie, De Middelbare, 16, 115.
Justitia, 17.

K

.

Kaap de Goede Hoop, Nauwkeurige
en Uitvoerige Beschrijving van de 5,
Karel VI, 302.
Karel X1, 164.
Karel, X11, 163, 290.
Karel Frederik, 293, 298.
Karel X Gustaaf, 163.
Karelië, 168.
Katharina 1, 298.
Keilen; 26.
Kemel, De, 34,
Kenenburg, 16.
Keppei, 185.
Kerk, Groote, 138.
Kerkmeesters van Alkmaarsche Groote of St. Laurenskerk, Lijsten met
namen van de, 319.
Kerpen, 25.
Kethel, 16. ’

Keulen, 25.
Kiliaan, van 5.
Kinsbergen, monument van Admiraal
Van, 38.
Kits v. Heyningen, 21.
Kleiweg, 221.
Klissouw, 174.
Koepokinenting 267.
Koggen, 259.
Kshlen, 25.
Kolbens 5,
Komeet, Een, 214.
Kostschoolrekening van honderd jaar
geleden, Een, 183.
Kreel, de 135. \
Kruine, van, 54.
Krimoorlog, 17.
Kruine, van, 57, 59.
Kryptogrammen, 24. ,
Kuyk, 135.

L
Librye, Graven op de Kerkhoven en
Lach, 25.
x.
onder de, 144.
Laech toornburch 218.
Liedeken, Een nieu, 19.
.
Lagerberg, 297.
Lambertsschaech, 30.
Lier, De, 16.
Lang, 53.
Lieschen, 26.
Lievain, 40.
Langedyck, 218.
\
Lijfland, 168.
Landmeter, 262.
I
Lijfstraf en Gebed, 182.
Lauris Pietersz., 2259.
Limburg Stirum, van. 64.
Lee’s, Wife, James,. 8.
Leengoederen, 177,
Linnaeus, 161, 165,
Leerjongens, 40.
Lippe, 26.
Leeuwen, 181.
Litteratuur, Over Navolging en OverLeidsche Groentijd vóór 100 jaar, de
eenkomst in de, 6, 8.
270.
Lochem, 26.
Lemberg, 175.
Loenen, 31.
Logogriphen, 24.
Leszinsiy, Stanislaus, 168.
Loonacken, 126.
Lewe, 77,

REG IST E R
iudgeri, Vita, 20,
Luipaarden, 181. ’
Lotharingen, van, 173.
Lucretips. 4, 9.
Lucretius, New Light upon, 4.
Lutgairdis, 178.
Lutece, 25.
Luteciaparisi(s)
25.

VIi

Lux, 53, 54, 59.
Luyck, 126.
Luyck 11, Belegeringe van, 128.
Luyck, Belegering van de casteelen
van, 126,
Luyck, Belegeringe van de Schaltru-’
esse van, 128.

M
Maarten, St., 219.
Matthias
aan ’ de magistraat te
Maartensrecht, St. 16.
Mechelen. Brief van aartsherMaas de, 14,
tog, 287.
Maasland, 15, 16, 117, 274, 276.
Matthieu L. C. G., 208.
Maaslandsluis, 117.
Maurik.’ 25.
Maassluis, 14, 116, 225, 274, 276, 278.Maximiliaan, aartshertog van OostenMaassluis, Ambacht en de Heerlijkrijk aan den magistraat van Mecheheid, 115.
len, Schrijven van, 285.
Maassluis. Een paar handteekeningen Meesters, 40.
bij : ,,De Ambachtsheeren en Hee- Medaille, 61, 63.
ren van, 283.
.Meghem,
73.
,
Maassluis in 1626. Gegevens betref- Menkema, van, 79.
fende den bouw van het Gemeen- Menschikow, 298.
. landshuis te, 119.
Merwede, Daniel van de
Maassluis in de 17e en 18e eeuw,
14.
De Regeering van, 14, 113, 225, Mesomedes, 9.
274.
Midtwoude, 30.
Maeslandsluys, 14.
Minne, van der, 57, 59.
Maesluys, Besteck vant schalie ofte Moerings, 104.
leydack vant gemeene lanthuys op, Moes, 41.
1 2 3 .
Mohacz, 173.
Maestrich, de, 289.
Molitoi’s, 54.
Malines, 285, 289.
Monarchia, 18.
Mannariti, 25.
Monumenten, Onze, 138.
Mannaritio, 25.
Moordrecht, van, 228.
Manschap, ‘t Welgeboren, 114. .
Moosheide, 26.
Moostrup, 26.
Mara. 236.
Marin, 104.
Moree, 267.
Marnix, Heer, van St. Aldegonde, Mosilla: 26.
Philips, van 14.
Moshillac, 26.
Martin, Sr. 65.
Mossel-Ee, 236.
Martini, 33.
Mosselkuek, 236,
Mast, van der, 75.
Munnike-weg, 221. *
Munniks, schrijven aan
Masyck, 129.
Prof. Wynoldus, 74.
l

\

’

l

Musici Graeci, 89.
Musscher, de Rotterdamsche
Van, 255.

Mutsen, 162.
familie Mutsen, der, 162.

N
Naam-Lijsten, 169.
Naerde Inundatie, Visitatie gedaen
aenden dijcken vanden Landen vand e r zijpen, 2 6 2 .
Napoleon, 31.
Napoleon 111, 17.
Narwa, 174.
Natura, de Reiurn, 9.
Navorscher, De, 41.
,,Navorscher”
Vijf en zeventig jaar
(Onze), 1.
Navorscher der Heraldiek, De, 22.
Navorschingen, 6.
Nayer, de, 33. <I
Nessendijk, 221.
Neuhaus, 26.
Nieuw-Strijen, 236.
Nieuwe dijk, 219. ’
Nieuwenkamp, 306.
Nieuwenkamp. Eene herziening der
eerste generaties van de geneologie der familie, 190.

Nieuwland-Kortland, 16.
Nijeuwenierop, 30.
Nijmeegsche burgers appallen aan de
Overrichters te Aken, 23 Mei 1549,
160.
Nippes, 25.
Noailles van Chalons, De, 212.
Noordland, 6.
Noordpoort, 237.
Noordschen oorlog, 164.
Noortscherwoude, 30.
Nootdorp, 16.
Nörrköping, 165.
Nörrköpingsche verordering, 166.
Notaris, die van een beroep wilde
veranderen, van een, 210.
Notes en Queriés, 41.
Nubucxwoude, 30.
Nymeghen, 234.
Nystadt, vrede yan, l,68, 296.

Obdam, 275.
Ocenstierna, 163.0
Odyssea, 7.
Ooitiran, 25.
Ooltgensplaat, 63.
Oorlog, Europeeschen, 17.
Oostkamp, 27.
Oostwoudt, 30.
Oostzee, 164:
Opmeer, 57, 60.
Opperdoes, 30.

Oranje-gezinden, 53.
pranje Nassau, Prince van, 56.
Ossilva, 26.
Oudenierop, 30.
Oudorper kerkelanden, ‘260.
Oudtcarspel, 30.
Oudtdorp, 30, 218.
Overmaasche FamilRn, 312.
Overschie, 16.
Ovidius, 10.

,
I

’

.

.

’

Paldy, del, 74.
’
Paltz-Zweibriicke,
165.
Pancraes, 34.
Pancraes, Sinte, 218.
Pancraskerken, St. 188.
Pancratius, 187, 188.
Parijs, 25. 1
Paris, 25.
Parma, van, 226. ,
Parrne, de, 223.
Paschasius, 34.
Passi, 25.
Pauw, 57.
, Pax, 17.
Persephone en Derneter, 7.
Pestalozzi, 186, 208, 272.
Pfaffer Johann, 43.
Philips V van Spanje, 302.
Pijbes, 257.
Pijnacker, 16:
Planthof, van ‘t, 194.
Plato, 10.
Pliniusmaior, 10.
Poezy, Een viertal’ proeven na Rhytmische of (zoogenaamde) MiddelNederlandsche, ll.

Polders, 6.
Polen, 168.
Pols, Ary, 56.
Pommeren, Voor-, 167.
Popta-Schat, 258.
Postgate, Prof. 1. P.) 4.
Postpaarden, 31.
Poyn, Jan, 1 ll.
Poyns, 112.
Poyntz, 301.
Predikanten uit het eind der 18e .
eeuw, Een lijst van; 152.
/
Prinsen, 27. ,
Procureurs, 114.
Propertius, 10.
Prospecti, 212.
Protestantsche Kerk, 3.
Pruisen, 293.
Psalmberijming,
277.
Pseudo-Hippokrates, 10.
Pultusk, 174.
Putten, 135.

Questiunculae Historicae, 41.

R
Raad, Hooge, 113.
Raad van -Utrecht beklaagt zich bij
Hierges, 73.
Raad van State aan den magistraat te
Mechelen, Schrijven van den, 289.
, Rackwitz, 32.
Radziejowsky, 174.
Rannam, 25.

Recht, de jacht, visscherij, vogelarij,
eendenkooi, tol++yeren, pondgeld en.
molen, 116.
Rechten van collatie, 116. .
Rechten, Heerlijke, 116.
Reformatie, 238.
Regenten, 277. +
Reise an das Cap du bonne, IZs&-’
rance, 5,

-x

REGISTER

Remonstranten, 3.
Rodenrijs, 16.
Requesens aan den Raad te Utrecht 72. Romanows, 17.
Requesens aan Tilly, 67.
Rome, 17.
Requesens aan den Raad van den Ronsard, Pierre de, 8.
Koning over de belastingen in Roorda, 23.
Friesland, 67.
Rosenstein, 165.
Requesens, Brieven van, 65.
Rasenburg, 275.
Requesens aan den raad van Duin- Rotte, Maas en Schie, Langs, 26.
, kerken, 66.
Rotterdam, Het bontwerkersgilde te, 40.
Requesens, Hierges aan, 73.
Rozenburg, 267.
’
Rhenen, 25.
Rurmunde, 125.
Riedtdyck, 220. .
Rusland, 295.
Rijksdag, 165.
Rusland en Frankrijk, verbond tusschen,
Rijksdagen, 292.
300.
Rijksraad, 175.
Rusland, vriendschapsverbond met, 297.
Rijn, 66.
Ruven,
178.
\
Rijswijk, 16, 25.
Ruytenburg, Een verdwenen (?) schilRipperda, 302.
derij van het geslacht van, 189.
Robbert Robbertszoon, 2.
Ruyven, 16, 276, 278.

S

-

Sacramentsgilde, 34.
Saksen, &.rgust 11 van, 168.
Saksen van voor een eeuw, Over een
plezierreis naar, 30.
Sanderson, Mr. 30.
Sarigatte, 6.
Schagen, 28,30, 219.
Schager en Niedorper Kogge& 221.
Schakerloo, 236.
Schaltruesse, 128.
Schiedamsche verkenmarct, 76.
Schieland; 277.
Schipluiden, 16; 277.
Schoenmakersgat,
19.
Schonen, 300.
Schoolmeester, de, 10.
Schoolmeester, Gedichten van den, 10.
Schoolmeester, Proeve eener natuurlij\ ke Historie voor de Jeugd, eenvoudig verteld door een, 10.
Schoorlschen Zeedijk, Ouden, 2 19.
Schoreldam, 29.
Schout en Schepenen, 113.

Schouten, 113.
Schoutes, 257.
.
Seelander,- 5.
Seelant, 5.
Sépulchre,, De 1’Election de son, 8.
Serière en Rambonnet, de, 204.
,
Servatius, 187, 188.
Sevres, 25.
Sevres-ontbijtservies, 31.
Sickinge, 77.
Sickinghe, vrouw van Thedema, 1739,
Scheidtbrief tusschen de erfgenamen
van Mevrouw Feye Johanna, 77.
Sicre, 166.
Sijbecarspel, 30. jl ,
Sinte Maerten, 30.
Slang, de, 3.
Sisirapaicetul, 25.
Siste, San, 32.
Slaak, 236.
Sleeswijk, 168, 296, 297.
’
Slijckerdijck, 29, 263.
Sneek, 257.

.

REGISTER
Söderhamm, 168.
Soevereyne Overigheyt, Hoge, 114.
Sommerberg, 26..
Sonoy, Diderich van, 28.
Sonoy, Een brief van, 28.
Sont, 168.
Spaland, 16.
Spanbrouck, 30.
Spijslijst, 32.
Staatsalmanak, Platen in den, 270.
Stanboel, 26.
Starrenburg, 275.
Starckenborgh, van, 77, 79.
Stenden, 170, 291.
Stettin, 167.
Stevensweert, 125.

Stieren, wilde, 181,
Stocken en Weert worden genomen,
De Casteele van, 126.
Stockholm, 166.
Stolk, Van, 41.
Strassburg, 25. L
Striene, 236.
Struisv.eeren, 2 2
.
Episodes uit
den
Successieoorlog,
Spaanschen, 125.
Suderwick,\ 26.
Siidlohn, 26.
Sundsvall, 168.
Suriname, 210.
Symons, 257.
Synonymiteit, 24.

T
Tecklenburg, 43.
Terra maritima, 5.
Tessier, 74.
Thilly, 67.
Tholen, 236.
.
Tholen, Classis, ,33.
Tholen, De Reformatie te: 32, 239.
Tholen, Over den, oorsprong, den
Regeeringsvorm en de Reformatie
van, 236.
( Tibullus, 10.
Toledo de, 284. ’
Tolna, 236.

Tolne Ter, 236.
Tongeren,, 129.
Toren, De, 46.
Torenburg, 217.
Törnftykt, 173.
Trekkgssén,
31.
’
Trensen, 128.
Trevelyan,
9.
* *
Tuighuis te Berlijn, verguld koperen
kanonnen in het, 271.
Twijfelaars, 2.
Twisch, 30.

u
Ubbema, 224,
Ubbema en Johan de Gouda om ondersteuning in geld en met wapenen
De stad Groningen verzoekt bij
monde van Joachim, 223.
Uitgeverj 105.
Ulrike Eleonora, 166, 290, j

x1

Unbound, Shelley’s Promotheus, 7, 8.
Updam, 3 0 .
”
Upmeer, 30.
Usedom, 167.,
Utrecht, H. SacramentsBroederschap
der Buyrkerke te, 133,

V
’

Vierschaar, Hooge, 113.
Valckcnkoogo, 30.
Vierschaar, Lage, 113.
Vasques, 19.
Vechthonden, 181.
Viresque acquirit eundo, 2.
Veen, Hooge, 16.
Vlaardingen,, 16.
Vlaanderen, Historie yan, 5.
Veen, Nieuwe, 16.
Vògelaer, 58.
Veenhuijsen, 30.
Vogelaar, 60.
Veer, Famielie De, 311.
Voldoen(d) 19, 20.
Vergilius, 10.
Vergunning om een operatie te on- Volksalmanak, Groninger, 19.
Volkenbond, 18.
dergaan, 270.
Vonck, Jan, 111.
Verkortingen, 109.
Vredenburch, 73. .
Vermaas, 57, 59.
Vrijenban, 16.
Versailles, politiek van, 162.
Vrijheid, 295.
Versteegh, 33.
Vroonen, 219.
Verwey, 7.
Vierschaar, 114.

W
Waermenhuysen, 218.
Wandborden, 139.
Warmenhuijsen, 30.
Wasa, Gustaaf 1, 161,
Wassenaar, 275.
Water- of Gevangenpoort, 237.
Wateringen, 16.
Watweij, 30.
Weenen, verbond van, 303.
Wellemoet, de voornaam, 311.
Werkdag (p.1. 1700), Achturige, 215.
Westercappeln, 43.
Weth, de, 40.1
Wetsbepaling, Het ontstaan van geslachten door, 158.

Widdin, 174.
Wijhe, Johanna van, 134,
Willem V, Graaf, 14.
Willem IV, 161.
Winckel, 3 0 . a
Winterswijk,
26.
’
Witt, Johan de, 161.
Wognum, 30.
Wollin, 167.
Woordenboek Neder-Duitsch en Fransch,
104.
Woordraadseltjes, 24.
Woud, Het, 16.
Wouw, Lijst der Schepenen der Heerlijckheijdt, 80.

Zeeland, 5. U
Zeydqlaar, 104.
zi*s-Ec, 2343.
Zierikzee, 33.
Zijpe, 28, 259.

Zijpsche dijken, Zeven attenties van
landmeters; betreffende de, 259.
Zilver, Fries& 257.
Zilveren brandewijnskom, 257.
Zilversmeden, 257,

,

’

>-I

_

,

*’

1

,

i

r

REGISTER

x111

Zuidzeeconrpagnie,
168;
Zuyt Hollant, 215.
Zon, Geen ni&ws onder de zon, 26. Zuytscherwoude,
30. ’
Zonnewende, 26,
Zweden, 161; 172.
N
Zuidpoort, 237.
Zweden, kanselier van, 1721-1739, 161:
1
Zutfen, 26.
Zweedsche Historie, 164.
Zutfen, colonel van, 19.
Zweedsche volk, 169.
Zutphen, Schrijven van 12 Oct. &,1574 Zwingli, 2.
van burgemeester en schepenen
der stad, 109.

GESLACHTSREGISTER.
A
Aart, van, 80, 81, 82.
Alphen, van, 36.
Aartsen, 147.
Anthonisz, 259.
I
Abbring,
317.
Apelthorn, 130.
Adan, 80, 82.
Aren, 98.
Aerssen van, 275.
Arends, 46.
_ Aerssen, van Hogerheyde, van, 118, Arentz, 319.
Ariense, 135.
274.
Arntzen, 201.
Aients, 101.
Allot, 92.
Asmus, 241.

B
Baak, 90.
Ben, 281.
Baakelen, van, 313.
Bentinck, 108.
Baars, 147.
Berg, van den 82, 281.
Back, den, 281.
Bergh, van den, 83, 281, 282, 310.
Backer, 50.
Berlaymont van, 110.
Baertsz, 319.
Berwoutsz, 319.
9
Bake, 269.
Best, 242.
Bakker, 98, 147, 148, 240, 241, 257, 317. Betti, 201.
Banen, 320.
Beuningen, van, 93.
Barnaart, 35. ‘.
Bie de, 81, 82.
Barneveld, 149.
Bijstevelt, van, 180.
Barneveld, van 149.
Bisournet, 205.
Bartelink, 152.
Blanken, 80.
0
Bartwouts, 319.
Blankers, 81, 82,83.
Basel, van, 281.
Bles, 35.
Baseren, van, 148.
Blencke, 247;
Baseroy, van, 147, 148.
Bleyswyck, van, 115.
Bassenn, van, 134, 138, 156.
Blocquery, van de, 132,
Bassenn, von, 130.
Bloem, 3i8.
Bax, 103, 208.
Blois, van, 237.
Beckers: 24.
Blokhuyzen, 97.
Beer den, 281.
Blom, 240, 241.
Bekkers, 34.
Blomberg, 149.
Belois, van, 115.
Boekhout, 147, 151.
Bemmel, van, 179.
Boelhouwer, 200.

.

v

t

/

I

GESLACHTSREGISTER
Boer, de, 100, 101.
Boetselaer, van, 279.
Boetselaer, Baronnesse ian, 276.
Bogt, 153.
Bol Es, van, 282.
Bolten, 147, 151, 242, 317.
Boogert, 92.
Boom, 241.
Boonacker, 147.
Bootsman, 149, 151.
Born, de, 257.
Bos, 148.
Bosch, 154.
Bossert, 318.
Bosson, de, 81, 82, 83.
Bosscha, 53.
Bosschaardt, 200.
Bosvelt, Jan van, ‘94.
Bosvelt, van, 94.
Boter, 85.
Botter, 147.
Botvanger, 311.
Bout, 87.
Brakel, van, 179.
Brandis, 147, 148.
Breebaart, 241, 242.
Breda, 124.
Breda, van, 92.
Bredero, 282.

.xv

Bredero, van, 117.
Bredero van Wt?senb&ch, van, 118, 231.
Brienen, van, 118, 229.
Brink, 153.
Brinkel (n), 200.
Broekhuysen, (van), 282.’
Broijer, de, 102.
Brouwey 149.
Bruëlis, van, 118.
Briijnsteen, 186.
Bruin, de, 180.
Brunchorst von Batenburg, 130.
Brune, de, 85.
Brunner, 94.
Bruyn, 147.
Bruyn, de, 180..
Bucerus, 241, 242.
Bucquoy, du, 132.
Buffels, 237.
Bulderen, van, 282.
Buijgen, von, 311.
Burdet, 98.
Burgwal, Jan, 282.
Buserus, 149.
I
Bussingh de Vries, 37.
Buurman, 314.
Buyk, 248.
l

C
Camphuis, 257,
Cappelhoff, 153.
Catenius, 147, 150.
Cats, 85.
Cats, van, 117.
Cats van Bruëlis, van, 232.
Cats tot Heilo, van 118, 232.
Chaam, 34.
Chevalier, 153.
Christ van Goor, 240.
Christiaens, 258.
Chysbrechtsz. 122.
Cievit, 95.

Claesz, 319.
Cleven, van, 286.
Cloeck, 147, 150, 151, 242, 317.
Clooster, 130.
Cloostermans, 35.
Clotterbooke, C, 108.
Cock, 180.
Cock, de, 152.
Comen, 319.
Convent, 152.
Cpolwijck, van, 115.
Coops, 240.
Coppens, 257.

Cornz, 241.
Corver, 50.
Coster, 147, 240, 244, 317, 318.
Creme, 97.

Crisee, 241.
Crol, 40, 147, 148, 240.
Cuyper, de, 239.

D
Daey, 240, 242.
Dam, van, 243.
Dam, M. van, 158.
Dam, van Sneek, van, 248.
Dam, Zwollanus,’ van, 244.
De(c)kking, 200.
Dedel, 132.
Dedem, van, 180.
Deelen, van, 86, 180. ’
Dijk, van, 147, 151, 195.
Dijken, von, 311.
Dijl, 147.
Dircksz, 320.
Doggen, 84.
Doorn, 282.

Doorn, van, 148, 149.
Dorth, 130.
Douwertsz, 319.
Dozy, 152.
Draak, den, 282.
Driel, van, 312.
Druijvesteijn,
242.
Druyvesteijn, 317.
Dulcken, 240.
Dulcken, van, 240, 241.
Dussen van Zouteveen, van der, 115.
Duulchen, van, 240.
Duyn, Van der, 269.
Dwars, 149.

E
Echten, van, 198.
Edema, 257.

L

Eede, van, 310.
Egmond, van,‘225, 226.
Egmond-Kenenburg, van, 118, 225.
Egmondt, van, 283.

F

I
/ ’

Eijk, van der, 312.
Elsacker, 80.
Entrup, Dr. W. 244.
Es, van, 210.
Essen, Karel van, 180.
Eylenaar, 199.

/

. Feenstra, 257.
Finea, 150.
Floris, 199.
Fokkenberg, 150, 242.

Fooy, 147, 151.
Fries, 179.
Fries, de, ‘257.
Fritag, 130.

GESLACHTSREGISTER

Gaart, van, 147, 148.
Gabtsz, 320.
Ganswijk, 269.
Garbrantsz, 320.
Garrits, 195.
Gayen, 319.
Gaymans, 180.
Geerdemans tot Kapelen, 45.
Geerlichs, 197.
Geerts, 257.
Geijen, 319, 320.
Gerd, 44.
Geriche, 99.
Gerritse, 135.
Gerritsz, 242.
Gerritz, 319.
Gesel, van, 256.
Geijen, 319.
Ghyzen, 282.
Giele, 313.
Gimmel, de 243.

J

XVIi

Goede, de, 149.
Gon, van der, 282.
Goor, van, 36, 241.
Goosen, 80.
Gordon, 282.
Goude, van der, 134.
Gouche, le, 132.
Gouwe, 3171
Graeff, van der, 123.
Gramser, 148, 240.
Graswinkel, 102.
Greve, de, 180, 282.
Greydanus, 104.
Grisee, 241.
Groenenboom, Ary, 313.
Groenendij k, 240, 241.
Groet, 148.
Groot, de, 102.
Grothe, 252.
Gude, 200. .

H
Haersolse, van, 180.
Haes, de, 96.
Hal, yan, 81.
Hall, 130.
Halmale, van, 130.
Hamm, 153.
Hamme, van der, 152. .
Hansen, 52.
Harencarspel, van, 241.
Haringcarspel, 242.
Harings, 257..
Harksteden, 250.
Harmens, 101.
Hartevelt, 319.
Harties, 50.
Hasebroek, 180.
Hass.elt, van, 180.
Hauck, 98.

Haze, de, 132.
Heeckeren, van 180.
Heel, van, 51.
Heenemen, J. M. 52.
Heer Cornz, de, 241.
Heeringa, 154.
Heethaar of Hiethaar, 193.
Hellingwerff, 153, 319.
Hengevelt, 151.
Heukelum, van, 160.
Heus, De, 200.
Heyben, 101.
Heyningen, van, 21, 23.
Hoechlem, van, 234.
Hoeff, van der, 115.
Hoekelom, van, 179.
Hoeksema, 311.
Hofdijk, 318,

.

l

GESf,ACHTSREGISTEI?

XVIII
Hoff, 148.
Hofkamp, 245.
Hofman, 309.
Hogenhoeck, van, 115.
Hogewal, 152.
Holtus,
24.
.
Hooft, 115, 132.
Hoogland, Junior, 150.
Hongkoop, 318.
Horst, 152.
Horst van der, 202.
Houten, van, 316.
Houtkamp, 153.
Hovingh, 148.

Hoy, de, 282.
Hoyer, de, 282.
Hoynck van Papendrecht, 97.
Hudde, 132.
Hudig, firma, 97.
Hudig en Veder, 97.
Huel, 205.
Huell,’ Ver, 180.
’ Huell’s, Ver, 205.
Huijch, 319.
Huift, 132.
Hummelink, 153. ’
Hupkens, 153.
Huygens, 103, 230.

1
Isselt en Pylsweert, van, 254.

J
Jacob, 264.
Jacob, s’, 97.
Jan, 319.
Jans, 51.
Jansen, 191.
Janssen, 101, 102.
Janssen op ‘t Boomshuys, 194.
Janssen Op de Riet, 194.

Jansz, 319.
Jansz, Jan, 122.
Jarman, 311.
Jellisz, 319.
Jobs, 87.
Jollinck, 202.
Jonge, de, 148.
Jutten, 81, 82, 83.

K
Kalk,
151.
Kars, 317.
Kavelaar, 314.
Keern, 240, 151.
*
Keijser, 148.
Kenenburg, van, 225.
Kenenburg, Heerlijkheid, 225.
Kesbeek, 86.
Ketner, 99.
Kettler, 130.
Keyser, 148.
Kiers, 241.

Kinsbergen, Van, 38.
Kits, 23, 200.
Klaaver, 147.
Klaver, 147; 148.
Kleersnijder, 152.
Klein Woolthuis, 192.
Klingstedt, 138.
Klingstedt, van, 134.
Klopper, 132.
Kluppel, 137.
Knaap, Op den, 309.
Knappert, 282.

;*

1

GESLACHTSREGISTER

x1x

Krimpen, van, 282,
Krol Burchardustrachius, 240.
Krom, 318.
Krofeline, 271.
Kroon, 240.
Kroone, 314.
Kuyf, 240.
Kuypers, 152.
Kwispel, 316.

Kneppelhot$282.
Koeman, 148:
Koeman de Jonge, 149.
Koevanger, 240.
Kok, 150, 151.
Kolham, 250.
Kool, 282.
Koops, 240.
.
Kooy, 317, 318.
Kotting, 200.

L
Laar, van, 150.
Laer, van, 179.
Laar, van der, 98.
Lahesse, 257.
Lambert, 104.
Lange, de, 241, 242, 313, 317.
Langedijk, 147, 151.
Lantheer, 313.
Laurisz., 319..
Leeuw, de, 241, 242, 317.
Leeuwen, van, 102, 319.
Lely, van der, 115,
Lerwijnck, 319.
Leyendekker, 152.

Liefhebbers, 87.
Liefrinck, 36.
Lieuensz, 319.
Lieveloo, 241.
Lindeman, 198.
Lochem van, 85, 88.
Löhuis, 97.
Looxma, 257.
Louwe, geslacht, 154.
Lubbertsz, 319.
Lugtenburg, 315.
Luwe, 154.
Luwen, 208.
Lynden, van, 179, 180.
,f

M

”

Maagh, 147, 150, 240.
Maaikes, 309.
Maarland, van, 94.
Maarten, 242.
M a a s , 2 8 2 .
Maasdam, 312, 315.
Maertensz, 319.
Maessen, 135.
Maessoen, 155.
Makkes, 149, 150, 241.
Manen, v, 257. .
Marchant, 240.
Mareland, ,van, 91.
Markant, 150, 318.
Mattias, 40.
Meeckeren, van, 180.

/

Meeckeren, baron van, 179.
Meel, van, 84..
Meerlaan, 147, 151.
Meerman, 230.
Meese, 86.
Mees, 97.
Meier, 154.
Meiners, 152.
Méns, 84.
Mensink 310.
Menthen, 179.
Meulen, v. d., 317.
Meuselaar, 314.
Middagten, 130.
Miggoode, van, 271.
Milligen, van, 99.

-_

#

/
L

GESLACHTSREGISTER
Minkes, 151.
Minkes, 147.
Minnen, 257.
Mipdelaer, 35.
Moergestel, van, 35.
Moerkerk, 314.
Molenaar, 149.
Mornbar, de, 103.
Monchy, de, 97.

Monestier, 205.
Mooie, van der, 203.
Moor, de, 240.
Mourijn, 319.
Miinchhausen, 130.
Munter, 132.
Musscher, van, 255.
Muyssart, 132.

N
Naerssen, van, 36.
Nagel, 311.
Nagtglas, 200.
Nahuys, 134.
Nassouw, van, 286.
Nayer, de, 239.
Neeteson, 37.
Newenkamp, 44.
Nie( n)kamp, 43.
Nienkamp, 44.
Nieuborg, van, 51.
Nieuwkamp, 43.

Nieuwenkamp,43, 190,191,200,202,306.
Nierop, 148, 149, 240.
Nijkamp, 202,
Nijenkamp, 190, 196.
Nisse, van der, 189.
* Nolle, v.d., 242.
Nolle, d’, 242.
Noort, van, 155.
Noot, van der, 232.
’
Noothoven, 152.
Nuggelmans, 201.

Oosterwerf, 257.
Oosthoek, 36.
Oostveen, van, 148.
Osterloo, van, 241.
Otto, Jonker, 229.
Otterloo, van,: 241, 242.
Ouborgh, 147.
Ouburgh, 147, 150.
Ouburgh, 148.

Oestgeest, 225.
Oestrum, van, 133.
Oever, ten 91.
Olde, de, 193.
Olthof, 88.
Ommelingh, 180.
Oogh, uijt het, 320.
Oort, Van, 200.
Oort, van den, 196.

.

P
Pagniet, de, 180.
Pallandt, van, 180.
Panneboeter, 151.
Paschasiers, 239.
Pasclasion, 238.
Passer, 282.
Pelkwijk, ter, 243, 245.

Pelt, van, 282.
Penning, 282.
’
Peters, 44.
Petersen, 98.
Piccardt van de Harkstede( 249.
Piccardt, 251.
Pietermaat, 282.

,

XXI

GESLACHTSREGISTER
Poll, 132.
Poll, de oude, van de, 132.
Pols: 150.
Post, 147, 148, 150, 283, 317, 318.
Pot, 93.
Pottelsberghe, 288.
Pouli, 23, 24.
Pouwels, 208.
Pree, de, 85.
Purmer, 242.
Putmans, 115.

Pietersl 199.
Pietersz, 319, 320.
Pieter&, Aelbert, 264.
Pietersz., Dirck, 122.
Pigaud, 283.
Pijlsweerd, van, 244.
Pit, 243.
Plantenga,Tv309.
Pluvier, 186.
Poijtrnan, 320.
Polder, van de, 312, 313.
Polder, van der, 314.

Q
Quarles van Ufford, 97.

Queersing van Dam, 317. .

R
Raad, van, 256.
Rijpland, 147, 148.
Raaymakers, :81,:84.
Rijplant, 148.
Raephorst, van, 154.
Ringers, 147.
Raesfelt tot Cortenberg, van, 118, 230. Ripperda, van, 180.
Raet, De, 232.
Roelen, 320.
Rambonnet, 204.
Roering, 88.
Rampen, 152.
’
Roghair, 242, 317.
Randerode van der A, Heer van Se- Roij, le, 154.
vender, van, 115.
Rol, 257.
Randwijck, van, 179, 180.
Raphorst, van, 154.
Raschart, 86.
Rauwert, 257.
Ravestein, van, 286.
Rechter, 257.
Reede, van, 179.
Reinoy, 89.

li

Rembrandtsz., 319.
Rendorp, 132..
Renesse, van, 180.
Revere, de, 92.
Reyntgesz, 319, 320.
Ridesel, 130.
Riemsdijk, van, 179.
Rienstra, 257.
Rigerij, 257.
~

.

Roghair, 317.
Romondt, 98.
Roodhuizen, .f99.
Rooij, “de, 37.
Roon,
--- - van, 123.
Rooy, de, 318.
Roper, 134, 156.
Rosier, 89.

d

Rosmolen, 135.
RQSSOUW, 147, 151.
Rotteveel, 283.
Rouwenoort, van, 180.
.Ruyten, de 250.
Ruuk, de, 179.
Ruytenburg, 314.
Ruytenburg, Van, 189.
Reyewerts, 319.

XXII

GESLACHTSRtiGISTER

S
Schaak, van, 283.
Schaap, 318.
Schagen, 147.
Schalk, van der, 283.
Schelling, 313.
Schenaerts, 22, 24.
Schermbeek, 22, 24.
Scheurleer, 90.
Schilthouwer, 36.
Schimmelpenninck van der Oye, 179.
Schmiedt, 101.
Schneider, 257.
Schoenmakers, 93.
Scholten, 132.
Schoor, van der, 150.
Schoorl, 317.
Schotman, 199.
Schouhamer, 283.
Schuak, 35.
Schut, 148.
Schuyrman, 179.
Seinen, 199.
Semelaar, 283.
Seriere, de, 205.
Sevender, van, 118, 228, 229,230,284.
Sevenhuysen, 148.
Siebert, 317.

Slochteren, van, 250.
Sloet, 180.
Slot, 153.
Sluijs, van der, 240.
Sluis, van der, 240.
Sluymer, 314.
Sluys, van der, 151.
Smeenk, 147, 148.
Smits, 180.
Spieringh, 134.
Sprouw, 283.
Steen, 149, 150.
Steenbeek, 241.
Steenbergen, varl, 91.
Steenwijk, van, 241.
Stegnerus, 150.
Stellingwerff, 148, 149.
Stikkel, 317.
Storm van Wena, 115.
Strackius, 241.
Stralen, van, 179.
Stronk, 94.
Stroo, 150, 317.
Stuurman, 147. *
Suermond. 153.
Swaenswijck, van, 132.

T'
Taets, 155.
Taetse, 156.
Taetsen, 155.
Teelleken, 103.
Teelynk, 85.
Tempelaar, 314.
Tengnagel, 130.
Tëngnagell, 180.
Tenkink, 152.
Tideman, 311.
Tienhoven, van, 186.
Tiggelen, van, 81.

Timmers, 147.
Toe Water, 97.
Toer, de, 102.
Toorn, van den, 148.
Toorn, van der, 148.
Trip, 23, 132.
Tromert, 209.
Triiter, 97. ’
Tuijnzaat, 148.
Tulleken, 180.
Tuynzaat, 148.

P

/
’

.
/

\

CESLACHTSRI~~ISTER

Uit den Willige, 81.

I

XXIII

Uyterlinde, 315.

V
.

.

Vaasen, van, 150, 241.
Valghaert, 264.
Val’k, van der, 283. *
Valcksz, 320.
Veen, 147, 148, 151, 240,
Veen, van, 50.
Veenhuise, 148.
Veenhuize, 148.
Veenhuyse, 148, 149.
Veer, de, 311, 318.
Velde, van de, 147, 240,
Veniges, 103.
Venraay, van, 234.
Verbeij, 35.
Verboom, 283.
Verbraak, 81, 82, 83, 84.
Verduyn, 51,
Verhey, 47.
Verkaade, 315.
Vermaas, 314.
Verlouw, 283.
Verschare, 201.
Versluis, 152.
Verstege, 180.
Verstegen, 180.
Vertregt, 313.
Vervooren, 242, 317.

Verwaay, Jan, van, 160.
Viskil, 315.
Visser, 199.
Visser, de, 240, 241, 317.
Visser, 283.
Voen, 149.
Vogelaar, 95.
Vogelsangh, 257.
Vollaarts, 81.
Vonck,
110.
*
Voogd, 283.
Vooght, de, 209.
Voogt, de, 36.
Voorhout, 148; 151, 240.
Voort, van der, 147, 148.
vos, 35.
Vos, de, 91.
Vos, de, 90.
Vredenburgh van Adrichem, van, 115.
Vries, 130.
Vries, de, 147, 151, 202.
Vriesenburgh, 85.
Vriesendorp, 95.
Vroon, 242.
Vuistmaal, 197.
Vynck, de 85.
Vynk, de, 85.

241.

’
242,, 317,

’

w

.

Waal, de, 89.
Wassenaer-Starrenburg, Baron van, 233.
Waarden, van de, 98.
Weereldlynck, 87.
Waarden, van der, 97.
Weezel, van, 81.
Waerts, 255, 256.
Weldijk, 152.
Wagenaer, 257.
Welmoet, 311.
Walichsz, 319.
Wentel, 147, 148, 318.
Walwijk, van, 283.
Werf, v. d. 257.
Wartenhorst, 149.
’ Werf, van der, 318.
* Wassenaer-Starrenburg, 117, 273, 274. Werff, van der, 93.

?

XXIV

.

GESLACHTSREGISTER
Wissekerke, van, 90.
Wit, de, 241, 318.
Wit Dz, de, 240.
Wolff, 153.
Wolters, 134, 202.
Worp, van der, 196.
Wouters, 319, 320.
Wijhe, van, 134, 135, 138.
Wijk, van, 283.
Wynbergen, 156.
Wijnen, 283.
Wythof, 51.

Wesenberch, van, 117.
Westerveld, ‘van, 180.
Westrenen, van, 158,
Wetringe, 244.
Weyde, van der, 316.
Weyers, 313.
Whaley, 97.
Wiarda, 257.
Wije, van, 149.
Wijnands, 240.
Wijnen, 81.
Wilbrink, 200.
Wilde, de, 152.

Y
Ypelaar, 50.

Ydema, 257.
Yfst, 148.

” Zoen, 154.
Zuylen van Nuyvelt, van, 180.
Zwaanvelt, 316.

Zaadnoordijk, 318.
Zeehuisen, 202.
Zielkens, 209.
Zoelen, van, 154.

1

.

..**
0.
5

.-.
%
.* l .

1:
0. 0.

f

.-

.*

.

